
א  הלכות מליחה–שלחן ערוך 

  :א סעיפים"ובו כ, סט דיני מליחה והדחה
ואם ב. )טור) ( בבית)א( להדיחו ואם הדיחו הטבח אין צריך( צריך להדיח הבשר קודם מליחהא א

)  לאחר ההדחה)ג( או שהסיר טלפי הרגלים( לשלשה )ב(אחר שהדיח חתך כל נתך לשנים או 
הדחת . )שם(כלל  )ד(הוי כלא הודח ,  ואם לא עשה כן:הגה :םלהדיחוצריך לחזור  )ז" וי'ארוך כלל ד(

 רק הדיחו שראואבל אם לא ,  השרייה)ה( יזהר לשרותו נגד חצי שעה ולהדיחו היטב במי, הבשר לכתחלה
 )ז(שלא ימס המלח מן המים ולא , ואחר כך ימתין מעט שיטפטפו המים קודם שימלחנו, סגי ליה )ו(היטב 

ונהגו שלא להשתמש בדברים אחרים בכלי ). 'בארוך כלל אה ו" אשירי פכהגהותד ו" שהגהות(יוציא הדם 
 )י( ועיין לקמן.  אסורין)ט( הבשר וגם הכלי, ואם נשתהה הבשר בשרייתו מעת לעת. בשר )ח(ששורין בו 

). בארוך( ולשרות בו )יא( מותר לחזור, ואף במקום שנאסר הכלי. אבל פחות מעת לעת אין להקפיד. סימן זה
  :)סעיף יא( ח" שרייתו עיין לעיל סימן ס)יב( יצד נוהגין עםכ, דין בשר שמלא קרח

,  וכן נוהגין:הגה . אוסרין)יד( וישד.  שנית)יג( ידיחנו וימלחנו, אם מלח ולא הדיח תחילהג ב
ד "ארוך וש( מליחה )טו( ואפילו לא שהה במלחו שיעור, אפילו לא נמלח רק מעט כדרך שמולחין לצלי

 מותר, קודם שמלחו, ואם לא הודח רק מעט). י"ב( יש להתיר )יז( פסד מרובה ה)טז( מיהו במקום). ג"וסמ
 הואם נמלח). י"ד בשם מהרא" שהגהת (ה שעלי)יט( בחתיכה נגד דם' והוא הדין אם היה ס.  בדיעבד)יח(

 ). 'דין ה' בארוך כלל ד( מותרות והיא אסורה )כ( שאר חתיכות, חתיכה בלא הדחה עם שאר חתיכות

 ולא במלח גסה ביותר שנופלת מעל הבשר אילך, כקמח )כא( במלח דקה לא ימלחה ג
  .)ע"ד( )למלוח בו )כג(מותר , ואם אין לו מלח אחר רק מלח דק כקמח(.  ואילך)כב(

כדי שלא יהא ראוי זוימלח , מבלי מלח )כד(שלא ישאר בו מקום ו יפזר עליו מלח ד
 )כז(ומולחו ח. יותר מזה )כו( מלח ואינו צריך להרבות עליו, עם אותו מלח )כה(אכול יל

, ואם לא מלחם אלא מבפנים או מבחוץט, ועופות צריך למלחם גם מבפנים. משני צדדים
בדיעבד  )כט(  ויש אוסרים אפילו:הגה. מותר )כח(, וכן חתיכה שלא נמלחה אלא מצד אחד

אבל אם לא ;  כבר נתבשל כךודוקא אם .לצורך )ל(אם לא , והכי נהוג, )'ד וארוך כלל ו" שהגהותי ב"מהרא(
) לא(ב שעות שנמלח יחזור וימלח צד השני שלא נמלח "אלא אם הוא תוך י, לא יבשלנו כך, נתבשל עדיין

אזי יצלנו דנורא משאב שאיב ואין הצד שנמלח כבר בולע , ב שעות"ואם הוא אחר י, עדיין ויבשלנו אחר כך
  ).שם(שלא נמלח ) לב(מצד 

 )לד(אם חתך ממנה אינו צריך לחזור ולמלוח מקום , יכההחת )לג(אחר שנמלחה י ה
  .החתך

 )לה(שהוא כדי שלישית שעה , שיעור שהייה במלח אינו פחות מכדי הילוך מיליא ו
אבל בלאו , או אפילו לכתחלה לכבוד אורחים או לצורך שבת, בדיעבד )לו( ועל זה יש לסמוך :הגה. בקירוב

                                            
א
 :ג"ברייתא חולין דף קי 
ב
 .אגב דוחקא דסכינא מיבלע בלע שם דף ח הכא נבי מפליט אגב דוחקא דסכינא' המרדכי שם דכי היכי דאמרי 
ג
 .כ בשערי דורא"ת וכ"ש ושכן דעת סה"א ושלזה הסכים הרא"טור בשם י 
ד
 .ק"י בשם סמ"א והגמי"שם בשם י 
ה
 .ו מהלכות מאכלות אסורות"ם בפ"ירוחם וסיים ואולי שזו כוונת הרמב' ר 
ו
 . ש ממימרא דשמואל דף קיג"טור בשם אביו הרא 
ז
 .ת"כ בסה"א וכ"שם בשם הרשב 
ח
  .א וכגירסא וכן לקדירה"ש מהא דשמואל שם ומהא דמנחות דף כ"שם בשם אביו הרא 
ט
 .א בתשובה"הרשב 
י
 .א"תשובת הרשב 
יא
  .ו מהלכות מאכלות אסורות"פם "רמב 



ב  הלכות מליחה–שלחן ערוך 

ה "ד ואו" שהגהתז וב"ה סימן קס"י בת"מהרא(ואין לשנות , שעהשיעור  )לז(הכי המנהג להשהות במליחה 
  ).'כלל א

 )לח(או ישטפנו יג, קודם שיתן הבשר בכלי שמדיחו בו ינפץ מעליו המלח שעליויב ז
וישטוף הכלי בין יד, פעמים )לט(וידיחנו , ואחר כך יתן הבשר בכלי שמדיחין בו, במים

י "ז ומהרא"חדושי אגודה בשם א(פעמים ' ג )מא(הבשר א שצריכין להדיח " וי:הגה. לרחיצה )מ(רחיצה 
' או ינפץ המלח מעליו וידיחנו ב )מב(על כן ישטפנו , והכי נוהגין לכתחילה, )א"ו והג"א דט"ה כ"ואו

, פעמים' הבשר וידיחנו ג )מג(פעמים או ישים המים תוך הכלי ואחר כך יניח בו ' פעמים דזה הוי כהדחה ג
מותר ). ע"ד(שבציר  )מד(כדי שיבטל כח המלח , תן מים הרבה בהדחה ראשונה ולכתחילה י.והכי נהוג

  .) שםותהשוחט ותוספ' ן פ"הר( מים )מה(להדיח הבשר במי פירות ואין צריך 

כח  )מו(כי המים שבכלי מבטלין , אין לאסור, אם לא ניפץ המלח שעליו ולא שטפוטו ח
ויש מתירין  ).י"ומהרא' ע וארוך כלל ו"ד(יר מ מבטלים כח הצ" ואפילו המים מועטים מ:הגה. המלח

בהדחת  )מח(דאין לחוש בשעה מועטת כזו שעוסקין , והניחו בו הבשר )מז(אפילו לא היה מים כלל בכלי 
אבל , ואין לחוש בכל זה רק בהדחה ראשונה. ויש לסמוך עלייהו, )כ"ל ס"וע' וי' ה כלל א"ד ואו"ש(הבשר 

ואין חילוק בין אם הדיחו בכלי כשר או ). ן"כך משמע ממרדכי ור(ש אין לחו )מט(לאחר הדחה ראשונה 
אפילו הכלי , שמבטל כח המלח שאינו חשוב עוד כרותח, ואם היה מעט מים בכלי. או חולבת )נ(טרפה 

  .)בארוך( מותר )נא(, חולבת או הטריפה מלוכלך עדיין באיסור

כדי המלח  )נב(שים צריך שיהא בו ש, בשר שנמלח ונתבשל בלא הדחה אחרונהטז ט
כ "ואם יש בקדירה כ). ד"ק ל"עיין ס וסקיםפוד ד וע"ש(לששים  )נד(וכל הקדירה מצטרף  )נג( :הגה. שבו

דודאי איכא ששים נגד המלח שעל החתיכה דהחתיכה עצמה , הכל שרי, כמו החתיכה שנמלח ולא הודח
אפילו לא , בקדירה נגד המלח' י ליכא סוא). ד"א ד"בארוך כלל י(, שעליו )נה(בודאי היא שלשים נגד המלח 

' שם דין א(מבשל  )נז(דמאחר שיש שם מלח וציר אפילו בכלי שני יז, הכל אסור, בכלי שני )נו(הושם רק 
שכבר  )נט(נגד המלח שעליו מאחר ' דודאי יש ס, יבש יש להתיר אפילו בכלי ראשון )נח(ובשר ). ובמרדכי
אבל לכתחלה יזהר אפילו בבשר יבש שלא לבשלו ). ד" אשירי ושהגהתי בשם "ן וב"ה וראב"מרדכי פכ(נתייבש 

, וכל זה מיירי שלא הודח באחרונה כלל) ד שם"ש(או להדיחו במים שהיד סולדת בהם בלא הדחה אחרונה 
י "מהרא(אחת באחרונה  )ס(דבדיעבד סגי ליה בהדחה , מותר, אבל אם הודח רק פעם אחת ונתבשל כך

ע ודעת רוב "כל בו וד(שנית  )סא(אסור למלוח בו פעם ,  בו פעם אחתמלח שמלחו). ד" שהגהתב
  .שמלחו בו )סב(וכל שכן שאסור לאכול המלח אחר , )הפוסקים

 הגויאם יודע , ואין ידוע אם הדיחו,  משמש בבית ישראל ונתן הבשר בקדירהגוייח י
בן  )סג(אם היה שם ישראל יוצא ונכנס או שום קטן , מנהג ישראל סומכין על דבריו

א יוצ, אפילו קטן, יפה או שישראל )סד( שהדיחו ואו במסיח לפי תומ, )טור(יהו סגי  ובחד מיני:הגה. דעת
, והוא עבר על דבריו,  שלא ידיחו בלא רשותוגוימיהו אם מיחה ל. אל ישרדמרתת הואיל ויודע מנהג, ונכנס
  ).ה"ד ואו" שהגהת(דהא חזינן דאינו מרתת ואין לסמוך גם כן אדבריו , אסור

                                            
יב
 .ם"כ הרמב"ג וכ"מהא דרב דימי מנהרדעא חולין דך קי 
יג
 .א"טור והרשב 
יד
  .שם 
טו
  .י שדבריו נכונים בטעמם ועוד דאם איתא דאסור לא הוו שתקי מיניה בגמרא"וכתב הב, טור 
טז

הרב פסק כן אך לא מטעמיה דהא . [ר איסוריםל חתיכה נעשה נבילה בשא"ק כאלו היה המלח כולו דם דקיי"י בשם סמ"כ בהגמי"טור וכ 
  ].ה"י סוף סימן ק"ך ובב"נ בשאר איסורים אלא משום לא ידעינן כמה דם נבלע במלח ועיין בש"ל אין חנ"ס
יז
 ].פירוש כל מה שבקדירה[ 
יח
 .י דבריו"הב' שפי' ג וכפי הפי"סמ 



ג  הלכות מליחה–שלחן ערוך 

 בשר )סו( אותו )סה(צריך שיהיה בתבשיל ששים כנגד , בשר שנתבשל בלא מליחהיט יא
א "טור בשם י(נגד החתיכה  )סח('  ויש אוסרים אותה חתיכה אפילו בדאיכא ס:הגה. מותר הכל )סז(ואז 

,  לא לצורךוהכי נהוג אם, )ן"ומרדכי בשם ראבד "בהגשי "ד וארוך ומהרא"שוק " מיימוני בשם סמהגהותו
יין ע ע"ח וד"י בשם א"ב(המקילין  )ע(דאז יש לסמוך אדברי , אורחים )סט(כגון לכבוד שבת או לכבוד 

' וכן בשר ששהה ג.  כלל)עב( דינה כאלו לא נמלחה,  כראוי )עא( ואם נמלחה חתיכה ולא נמלחה ).מ"ד
  ).ה"או(כנגדו  )עג(' ואם נתבשל צריך ס, אף אם נמלח דינו כאלו לא נמלח, ימים בלא מליחה

י "נתייבש דמו בתוכו ולא יצא עוד ע, ימים מעת לעת בלא מליחה' בשר ששהה גכ יב
ואם , לא יבשלנו )עו(ואחר שצלאו כא. צלי )עה(אלא , מליחה ואין לאוכלו מבושל )עד(

שם י ב"ב(שמא יבשלו  )עט(דחיישינן , מליחה )עח( ימים בלא' ואין להשהות בשר ג(. מותר )עז(בישלו 
  .)ה"י סימן קנ"פסקי מהרא

אחרים  )פ(יכול להשהותו עוד שלשה ימים , ימים' ואם שרו אותו במים תוך הגכב יג
  .)בארוך( )מותר )פב(', בשר שנמלח וספק אם נמלח תוך ג(. )אגור(חצי שעה  )פא(פחות 

, בשר ששהה שלשה ימים בלא מליחה ונתערבה אותה חתיכה בחתיכות אחרותכג יד
וכן הדין בנתבשל בלא . להתכבד )פד(היתה ראויה כד' ואפי, כולן )פג(מותר לבשל בטלה ברוב ו

  .)ה"או( באחרות )פה(כ "מליחה ונתערב אח

 )פז(לאכלו כי אם  )פו(יש אוסרים , בשר המלוכלך בדמים שנשרה במים מעת לעתכה טו
  .)ה"או( )נהוגוהכי , לצלי )פט(ויש אוסרים אפילו (. כנגדו )פח(' אלא אם כן יש במים ס, צלי

בענין , קשין וקסמין או במקום מדרוןכזמנוקב או על גבי  )צ(אין מולחין אלא בכלי כו טז
 .אין צריך להניחו במדרון, שמים זבין ממנו,  ודף חלק ברהטני:הגה. שאם ישפך שם מים יצאו מיד

י בשם "ו ובב"רים ששעי "מהרא(ממנו  )צא( צריך להניחו במדרון שיצאו המים , אבל אם אינו חלק ברהיטני
ולכן לא ). 'בארוך כלל ג. (ואפילו בכלי מנוקב יזהר לכתחלה שיהיו הנקבים פתוחים). ג"ה סימן קע"ת

וכן מחמירין קצת לשום תוך הכלי ). 'ס ע"ל ס"ע(כי הוא ככלי שאינו מנוקב , קרקע )צג(יעמידו על גבי 
ובדיעבד אין , )'ה ובארוך כלל א"י פכ"יר אשהגהות(כי הבשר יסתום הנקבים , קסמין )צד(מנוקב קש או 

אסור להשתמש באותו כלי בדבר , ואם מלח בכלי שאינו מנוקבכח ).ע"ד (.לכל זה )צה(לחוש 
בעינן , ואם הוא דבר לח, )א"רשב(יבש  )צז(בעי קליפה אם הוא דבר ,  ואם נשתמש בו:הגה. רותח )צו(

בצונן אסור להשתמש ' ש אומרים שאפיויכט. )א"י בשם י"ב( .הקערה )צח(ששים נגד קליפה מן 
 אבל :הגה. בו )ק(ידיח מה שנשתמש , ואם נשתמש בו בלא הדחה, הדחה )צט(בו בלא 

 )קב(או אפילו בלא נקיבה אם הבשר שהה כבר במליחתו , בשר לאחר שניקבוה )קא(מותר לחזור ולמלוח בה 
  ).ד וארוך" שהגהתי בשם "ב(והודח 

                                            
יט
 .ש משנץ"ט ובשם ר" בשם רשבד והמרדכי"י בשם הראב"ש והגמי"א ושלזה הסכים אביו הרא"טור בשם י 
כ
 .פ בשמם"כ ש"טור בשם הגאונים וכ 
כא
 .ז"כ המרדכי בשמם ובשם א"מ וכ"ש בתשובה בשם הר"הרא 
כב
 .ם"ד בשם מהר"ס והגהת ש"ק' ד סי"תה 
כג
  .ע וכתב ולא מיקרי דבר שיש לו מתירים כיון שמותר לצלי דלצלי לא נאסר מעולם"ק' ד סי"תה 
כד
 ).חמת עצמה אלא מדם הבלוע בהכיון דאינה אסורה מ' פי( 
כה
 .א"כ בשערי דורא בשם י"א וכ"אגור בשם י 
כו
 .מימרא דשמואל חולין דך קיג 
כז
  .ש שם"הרא 
כח
 .א"מימרא דרב יהודה אמר שמואל שם דף קי 
כט

ן "סברת הרמבוכתב שזו . וכמו שציינתי שם' ד בסכין בעי הדחה כדלעיל בסימן י"ל כמ"א משום דקי"א בשם י"כ הרשב"א וכ"טור בשם י 
 .ל ושדוחקא דסכינא שקול כרתיחת הקערה"ד ז"ל וכן סברת  הראב"ז



ד  הלכות מליחה–שלחן ערוך 

ויש (. ברותח )קד(ויש אוסרין לא. רותח )קג( לאכול בו אפילו מותר, אבל אם הוא מנוקבל יז
  .)'ארוך כלל ג(. )ובדיעבד מותר )קה(, ליזהר לכתחלה

 )קו(בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב ושהה בו כשיעור שיתנו מים על האש ויתחילו לב יח
וחלק החתיכה שחוץ , צלילגאפילו  )קח(אסור לאכלו  )קז(כל מה שממנו בציר , להרתיח

 ויש אוסרין כל :הגה. שומן )קט(ואפילו אם יש בה לד, לציר אין אסור ממנו אלא כדי קליפה
כדרך שמולחין , ואפילו לא נמלח רק מעט. )ף"טור ומרדכי בשם מהר( .שחוץ לציר )קי(אפילו מה , החתיכה

ה "בשם ראביה "מרדכי פכ(ציר בכלי ) קיב(עד שנראה , ואפילו לא שהה שיעור מליחה רק מעט, לצלי) קיא(
ומכל מקום אינו אסור רק אותה חתיכה המונחת . ואין לשנות) קיג(, וכן נוהגין, )'ד וארוך כלל י" שהגהתו

) שם בארוך ובכל בו. (מותרות) קיד(, אבל שאר חתיכות שעליה הנמלחים עמה, למטה בכלי ונוגעת בציר
  .והכי נהוג

ויש מי לו. שאינם רותחיןמותר ליתנו אפילו במים , אחר שנמלח הבשר והודחלה יט
  .)י ודעת עצמו"ב( )וכן עיקר) קטז(, והמנהג כסברא ראשונה(. רותחין) קטו(שמצריך ליתנו במים 

, ונתנוהו אחר כך בכלי בלא הדחה ונתמלא מציר, ושהה כדי מליחה, בשר שנמלחלז כ
, ולפי זה בשר שנפל לתוך ציר היוצא מהבשר אחר ששהה כדי מליחהלח. מותר) קיז(
תוספות ( ויש אוסרין :הגה. ויש לחוש לו לכתחלה, ויש מי שאוסר בזה ובזהלט. מותר) קיח(

י "ש וב"]י[ב ומהר"ומהרי, ד ובשערים"שת הגה( .כדי קליפה, אפילו בדיעבד, )ש וכמה מן האחרונים"ורא
פל בו והכלי שנ. שרי )קכ(, צירלמעלה מן האבל , ודוקא מה שמונח בתוך הציר .נהוג) קיט(והכי , )וארוך

דאף לאחר שיעור , הבשר) קכב(אסור , וכן אם היה הכלי חולבת ויש בו לכלוך. אסור) קכא(, אותו הציר
אבל אם הוא הפסד מרובה ואית ביה גם כן צורך ). ט"ה סימן קנ"ד ות" שתהגה(מליחתו נחשב כרותח 

 ועיין לקמן )ע"ד (מחשב צירו כרותח) קכג(יש להקל ולומר דאחר ששהא שיעור מליחה לא , סעודת מצוה
) קכד(אסור לאכול ממנו , אף על פי ששהה הבשר במלח כשיעורמ, ולפי דבריו. א"סימן צ

) קכה(ואם חתך צריך , ואסור לחתוך ממנו בסכין קודם שידיחנו. עד שידיחנו יפה יפה
 ) קכו (רוכן עיק, דאין מליחה לכלים,  ויש מתירין לחתוך בסכין לאחר ששהא שיעור מליחה:הגה. להגעילו

או נעיצה בקרקע אם , הדחה אחר כך) קכז( אבל הסכין צריך ).ז"ה כלל ל"ב ואו"ה סימן קנ"ת(דמותר 
אלא משום שיצא ,  הסכין)קכח (ואפילו קודם שיעור מליחה אין האיסור משום). ארוך(נתייבשה עליו הציר 
וכשרוצים לעשות מליח מא .מותר, ואם רוצה להדיחו שם היטב ולחזור ולמלחו שם, דם בעין על הבשר

מדיחים אותו יפה יפה ואחר , להתקיים לאחר ששהה במלחו בכלי מנוקב כשיעור הראוי
ואפילו לפי מב. בכלי שאינו מנוקב) קכט(ואפילו , כך חוזרים ומולחים אותו כדי שיתקיים

, עושה ואינו חושש לדם שעל המלח, אם רוצה למלוח ולאכול צלי בלא הדחה, סברא זו

                                            
ל
  .ש"טור בשם אביו הרא 
לא
  .בקערה מנוקבת איירי' ל דמפרשי דרב יהודה וכו"ן ז"ד והרמב"א ושכתב בחידושיו שכן דעת הראב"ן ושכן פסק הרשב"הר 
לב
 .ש"טור בשם אביו הרא 
לג
 .הסכמות הפוסקים בשם הרב ברצילוני 
לד
 .א"טור בשם הרשב 
לה
  .ש בתשובה"ד בהשגה והריב"כ הראב"טור וזה דעת כל האחרונים וכ 
לו
 .ו מהלכות מאכלות אסורות"ם בפ"שם בשם הרמב 
לז
  . ה"כ המרדכי בשם ראבי"ש וכ"כ הרא"י וכ"שם בשם רש 
לח
 .א שם"הג 
לט
 .ד"כ בש"ה וכ"ק ורמ"והמרדכי בשם רבינו אלעזר וריב' תוס 
מ
 .יונה' באגרת תשובה לר 
מא
 .שם 
מב
 .ה"א בת"הרשב 



ה  הלכות מליחה–שלחן ערוך 

אבל אם שהה , והני מילי במולחו ומעלהו לצלי. בו ומונע המלח מלבלוע דםשהאש שוא
 ו"ל סימן ע"וע(. ולפיכך מדיחו יפה יפה וצולה ואוכל, ונאסר )קל(המלח בולע הדם , במלחו

  .)מדין בשר שנמלח ולא הודח ונצלה כך

  .ואחר כך יבשלוהו, כל דמו) קלא(יצלו הבשר עד שיזוב , במקום שאין מלח מצוימג כא

  .סעיפים' ובו ו, בשר ביחדהרבה ע דין מליחת 
פליטתה קודם  )ב(פ שהתחתונה גומרת "אע. זו על גב זו )א(מולחין הרבה חתיכות מד א
לפי שהוא שוהה הרבה , העליונה )ד(לא אמרינן שחוזרת ובולעת מדם , לעליונה )ג(

הרבה ציר ואפילו מתקבץ מה. בולעת )ו(ציר וכל זמן שפולטת צירה אינה  )ה(לפלוט 
, במולח בשר עם בשר, במה דברים אמוריםמו. מותר )ח(, החתיכות )ז(ועומד בגומא שבין 

שאי אפשר להם לגמור כל , ואפילו בשר שור עם בשר גדיים וטלאים ואפילו עם עופות
 ומכל מקום נוהגין להחמיר :הגה. את דמו )ט(לפלוט . פליטת צירן עד שיגמור בשר שור

אבל בדיעבד אין , שיזוב הדם )י(מהפכין אותה , כגון דופן שלימה, ש לה בית קיבוללכתחלה שכל חתיכה שי
ולא חיישינן שמלח השני מבליע הדם הנשאר , מותרת, פעמים' חתיכה שמלח אותה ב). ו הארוך"א(לחוש 

אפילו בשר עופות עם , אבל בשר עם דגיםמז . )ו"י סימן ס"פסקי מהרא(ממליחה הראשונה  )יא(
ואם . את דמו )יב(עוף ה למלוח לפי שהדגים פולטים כל צירן קודם שיפלוט אסור, דגים

. כדי קליפהמט )יד(מותרין אבל הדגים צריך ליטול מהם  )יג(העופות מח, עבר ומלחן יחד
) ג"ארוך כלל י( ויש אוסרין כל הדגים :הגה. מותרים )טו(, ואם לא ניטלו קשקשיהם כשנמלחו

דרפו , ודוקא דלית בהו קשקשים. והכי נהוג', בס )טז(שערין במליחה דאנו מ, נגד העופות' אם אינן ס
דאינן פולטים מיד ולא בלעי מן העופות , מותרים, קשקשים )יז(קרמייהו ופלטי מיד אבל אי אית בהו 

  .מידי דהוי אשני חתיכות שנמלחו יחד, לא בלעי )יח(דאיידי דטרידי לפלוט , )שםוש "הרא(

אבל אם דג , ודג תפל )יט(או שהעוף מליח , מלח שניהם יחדכש, במה דברים אמוריםנ ב
. בלא קליפה )כ(אף דגים מותרים , מליח ועוף תפל ונתנם זה אצל זה או זה על גב זה

 יחד דדם אינו מפעפע מלמטה  )כא( מותרים אפילו נמלחו,  וכן אם הדגים מונחים על העופות:הגה
 וכן אם לא הניח ).ג"ארוך כלל י(שרי  )כב(עלה מן הציר ולא גרע מחתיכה המונחת בציר דמה שלמ, למעלה

 )כג(פ ששניהם "אע, אף הדגים מותרים, הדגים אצל העופות אלא לאחר ששהו העופות במלחן שיעור מליחה
הדגים מותרים דאין הדגים בולעים , ואם נמלחו דגים בכלי שמלחו בו בשר). ע וכן משמע בארוך"ד(מלוחים 

והא דאמרינן דאם הדג תפל והעופות ). ט"א סימן קכ"י בשם רשב"ב(לכלים  )כד(חה דאין מלי, הדם שבכלי
אבל אם עדיין לא פלט דמו ולא נמלח , והודח )כה(היינו דוקא שהדג פלט כבר דמו , מלוחים אסורים

סברת עצמו וכן משמע (העופות  )כו(דאגב דיפלוט דם דידיה יפלוט גם כן הדם שבולע מן , מותר, מעולם
כמו שיתבאר , מהאי טעמא )כז(כמו חתיכה שנפלה לציר קודם מליחה דמותר , )ק"ג בשם הסמ"ך כלל יבארו

  .כרותח )כח(א באיזה מליחה אמרינן דהוי "ועיין לקמן סימן צ. לקמן סימן זה

                                            
מג
 .ז"א בשם א"טור והג 
מד
 .ג"מסקנת הגמרא חולין דף קי 
מה
 .ש והמרדכי שם"ב והרא"דף קי' טור מדברי התוס 
מו
 .ה"א בת"כ הרשב"שם וכ 
מז
 .ב"מימרא דרב נחמן שם דף קי 
מח

ש "כ שם מדברי הרא"י שכ"י וכתב הב"מיוהג' כ התוס"ל וכ"ן ז"א והר"ס הרשב"ו מהלכות שחיטה וכה"ם בפ"כ הרמב"י וכ"טור בשם רש 
 .כ ברמזים"וכ
מט
 .ן"א והר"כ הרשב"ש שם וכ"שם ומדברי הרא 
נ
  .ג וכדלקמן"ן ולמדוה מדין טהור מלוח וטמא תפל שם בדף קי"ש והרמב"והרא' טור מדברי התוס 



ו  הלכות מליחה–שלחן ערוך 

או שהטריפה מלוחה והכשירה תפלה , טריפה )כט(בשר שחוטה שמלחו עם בשר נא ג
, מדם הטריפה )לא(פ שאינו בולע "שאע. י קליפהכדנבאסור , זה בזה )ל(והם נוגעים 

מותרת בהדחה בלא , אבל אם הכשירה מלוחה והטריפה תפלה. מצירה )לב(בולעת נג
זה  )לד(ויש מי שאוסר בנוגעים נה. למטה )לג(בין נתנה , בין נתן כשירה למעלהנדקליפה 

. בזה )הל(בכדי שפליטה של זה נוגעת , וסובר שלא הותרו אלא בעומדים בסמוך, בזה
  .דינים )לז(ה מאלו "ל סימן ק" וע.אסור )לו(אפילו בכהאי גונא ,  וכשהטריפה מלוח וכשר תפל:הגה

אבל אם אחת , היינו כששתיהן כחושות, הא דאמרינן דאינו אוסר אלא כדי קליפהנו ד
מפעפע , אפילו אם חתיכת הטריפה כחושה וחתיכת הכשירה שמינה, מהן שמינה

ועיין (. גבר )לט(משום דתתאה ,  היתה הטריפה המלוחה למטהבכולה אם )לח(האיסור 
  .)כיצד נוהגין )מ(ה "לקמן סימן ק

ב "יש אומרים שבשר שנמלח אסור להשהותו במלחו לאחר פליטת כל צירו דהיינו ינז ה
ויש מתירים נח. ושעל המלח )מא(לפי שחוזר ובולע מלחלוחית דם שעליו , שעות

ובדיעבד , ולכתחלה יש לחוש לדברי האוסרים. כמה ימים )מב(להשהותו במלחו אפילו 
  .מותר )מג(

עם בשר שנמלח , או שנמלח ופלט כל דמו, יש אוסרים ליתן בשר שלא נמלח כללנט ו
חוזר ובולע ממה , או שנמלח ופלט כל דמו, לפי שהבשר שלא נמלח, קודם פליטתו דם

כי אז יפליט כל דם ,  אחר כךי מליחה שימלחנו"ויש מתירים עס )מה(. שחבירו פולט )מד(
 :הגה. לדברי האוסרים )מח(ולכתחלה יש לחוש . בכל זה )מז(מתירים סאויש , שבלע )מו(

 )נ(וצירו אצל בשר שלא שהה עדיין  )מט(ואפילו בדיעבד נוהגין לאסרו אם נפל בשר שכבר פלט כל דמו 
ואם נגע תוך , נמלח פולט צירוויש אומרים שכל מעת לעת לאחר ש ).ד" שהגהתי ב"מהרא(שיעור מליחה 

י "ד בשם הגאונים ומהרא"ש(וכן נוהגין , אינו נאסר )נא(, זמן זה לבשר שנמלח ולא שהה עדיין שיעור מליחה
וקודם לזה אין . ב שעות"אך במקום שאין הפסד מרובה יש לאסרו לאחר י, )י"ת ומרדכי בשם ר"וסה

דאמרינן על ידי , לציר ממש אין לאסרו )נג( נפל דאפילו אם, וכל שכן אם לא נמלח כלל. להחמיר כלל
ואפילו נמלח הבשר ולא שהה עדיין שיעור . דידיה יפלוט גם כן מה שבלע ממקום אחר )נד(שיפלוט דם 

אך אם שהה שיעור . יום שלם )נו(אם לא נכבש בתוכו ) 'ארוך כלל ה(יש להתיר  )נה(, ונפל לציר, מליחה
ומכל ). ו שלו"ל בא"רש(עדיין *) נו(תו אף על פי שלא כלה זמן פליטת צירו יש אוסרין או, מליחה ונפל לציר

*) נז(י שיחזור "ע, ב שעות"תוך י )נז(דהיינו , מקום לצורך הפסד גדול יש להתיר גם בזה כל זמן פליטת צירו
חזור ידיחנו וי, וכן אם נפל לציר קודם ששהה שיעור מליחה. וימלחנו )נח(ויחזור ) ד" שהגהת(וידיחנו 
וכל זה לא מיירי אלא ). ה"ארוך כ(שרי בדיעבד  )נט(, מיהו אם מלחו בלא הדחה לאחר שנפל לציר. וימלחנו

אבל דם בעין שנפל על בשר שהוא תוך שיעור מליחתו והוא , ט"כמבואר לעיל סימן ס, בציר שהוא כרותח

                                            
נא
 .ג"ב וקי"עובדא דרב מרי בר רחל שם דף קי 
נב
 .ן"א והר"ו דחולין והרשב"ש פ"טור כדעת הרא 
נג
  .פ שהיא טרודה לפלוט דהציר מסרך סריך"אע 
נד
  .ש"תוספות והרא 
נה
 .ת"ן וסה"הר 
נו
 .ו"מימרא דרב פפא פסחים דף ע 
נז
 .א בשם רבותיו"טור בשם הרשב 
נח
  .'ש ועיין במה שציינתי בסימן דלעיל בסעיף ב"שם בשם הרא 
נט
 . א"שם בשם הרשב 
ס
 .ת"שם בשם תה 
סא

והדין ראשון הוא דעת . 'בשר שנמלח והודח ובלע דם חתיכה זו שנמלחו עליו ויש מתירין וכול אבל לא "ד שיש חסרון כאן וכצ"נלע[ 
  ].ז"ו מהלכות מאכלות אסורות דין ט"ה בפ"זה שם וה' י בסי"כ שם בשם מקצת רבותיו והביאו הב"הוא מש' א והיש מתירין הב"הרשב



ז  הלכות מליחה–שלחן ערוך 

מרינן איידי דטריד לפלוט לא דלגבי דם בעין לא א, נאסר הבשר, א"חשוב כרותח כמבואר לקמן סימן צ )ס(
אבל , היינו דוקא מה שבתוך הציר, והא דאסרינן אותו כשנפל לציר. )שם(כך פולטו  )סא(ולא כבולעו , בלע

בשר שנפל . שיעור לדבר )סד(מיד ואין  )סג( מיהו מה שבתוך הציר נאסר.  שרי )סב(,מה שלמעלה מן הציר
בשר שנגע ). ה שם"ד ואו"בית יוסף בשם ש(הציר בכלי דינה כאילו היתה , הקרקע )סה(לתוך ציר שעל 

, מותר, ספק ציר ספק מים). ע"ד(בציר  )סו( כאילו נגע ודינ, בחתיכה שנמלחה בכלי שאינו מנוקב ונאסרה
לא חשיב עוד , אפילו היו מועטים, ציר מעורב עם מים). ה"מרדכי פכ(להקל  )סז(דציר דרבנן וספיקא 

  ).ה"דין כבוש עיין לקמן סימן ק) (י בשם אגור"ב (תואינו אוסר )סח(רותח 

  :סעיפים' ובו ג, עא דין מליחת הראש והטלפים והמוח
שאין , על השיערסג )ב(וחוזר ומולח , לשנים ומולחו יפה לצד פנים )א(חותכו , הראשסב א

  .להפליט דם )ג(השיער מעכב על ידי המלח 

למטה וימלח  )ה( מקום החתך ויניחסה, ומולח, מעט למטה )ד(מחתך אותם , הטלפיםסד ב
  .)ח"ועיין לעיל סימן ס(. גם על השיער

והמוח עצמו יש בו דם ואינו יוצא מידי דמו , יש בו חוטין, הקרום שעל המוחסו ג
לפיכך . לזוב )ז(לפי שעצם הראש מקיפו ועומד לפניו ואין מקום לדם , במליחת הראש

ואם רצה למלוח הראש והמוח סז. הבא למולחו קורעו ומוציא המוח וקורע הקרום ומולחו
, למטה )ט(ויניח הנקב סח, וימלח )ח(, וינקוב גם הקרום, ינקוב העצם כנגד הקרום, בתוכו

 ואם נמלח ).ה"ד בשם מ"ש(לכתחלה  )י(ח כיצד נוהגין " ועיין לעיל סימן ס:הגה. ומותר אפילו לקדירה
 )יג(וכל שכן שאר בשר , מותר )יב(ראש ושאר ה, אסורים )יא(הקרום והמוח , הראש שלם בלא נקיבת העצם

ומליחת העצם . הקולית ושאר עצמות שיש בהן מוח צריכין מליחה). ם" בשם מהרד"ז וש"ארוך כלל י(שעמו 
 )טו(מיהו לכתחלה לא ימלחנו עם ). א"טור בשם הרשב(ואין צריך לנקוב העצם , בושבקר )יד(מועיל למוח 

  ).א"ארוך כלל ל (סט. שרי)טז( ובדיעבד, רק לבד, שאר בשר

  :סעיפים' ובו ד, עב דין מליחת הלב והריאה
 )ב(לקרעו קודם מליחה עאלפיכך צריך . בשעת שחיטה )א(מתקבץ הדם בתוכו ע,  הלבא

ויש מחמירים (. )ו"ארוך כלל ט( אפילו לבשלו )ד(ואז מותר . ולמלחו אחר כך )ג(, ולהוציא דמו
  .)ד"ש( ואחר כך מבשלו )צולין אותו )ה(לבשלו רק 

, ומותר אף על פי שנמלח עם הדם שבתוכו )ו(קורעו אחר מליחתו , מלחו ולא קרעועב ב
אבל . שקורעו לאחר צלייתו ומותר, אם צלאו ולא קרעועגוהוא הדין . דכבולעו כך פולטו

                                            
סב
 . א"טור בשם הרשב 
סג
 .שם ושם 
סד

  . שם ושם
סה
 .א שם"הרשב 
סו
 .שם 
סז
 .ג"חולין דף צ' ש מהא דרישא בכיבשא וכו"שם בשם אביו הרא 
סח
 . בית יוסף 
סט
  ].ה"ה סעיף ב בהג"ע' ועיין בכיוצא בזה בסי[ 
ע
  .דחולין] ח"[ש בפ"ף והרא"והביאו הרי] כב[מימרא דרבי זירא כריתות דף  
עא
 .ט"משנה חולין דף ק 
עב
  .טור 
עג
  .ן"ן שכן דעת הרמב"י ומדברי הר"כ המרדכי שכן דעת ר" איירי וכד בהשגתו דבצלי"וכתב ראב' שם במשנה תנן בשלו וכו 



ח  הלכות מליחה–שלחן ערוך 

. מיניה )ח(דלא ידעינן כמה נפק , כנגד הלב' אסור עד שיהא ס )ז(, אם בשלו בלי קריעה
 ויש .סביב הלב )י(ויקלוף מעט , )ו"י ורי"ד מהרא"ארוך וש(אסור  )ט(הלב עצמו ', ס ואפילו בדאיכא :הגה

ואומרין דלא אמרינן כבולעו כך פולטו גבי דם , לאסור שאר בשר שנמלח עמו, אפילו במליחה, מחמירין בו
 בשם מ במרדכי"מתתיה וכ' ד בשם ר" שהגהת(דם פליטה  )יא(דהוי דם ממש ולא מקרי , הלב הכנוס בתוכו

מידי דהוי אדם , וכן עיקר דגם זה מקרי דם פליטה ושייך למימר ביה כבולעו כך פולטו, והמנהג להקל). י"ר
ויש מחמירין לקלוף קצת במקום ). ץ"א כ"ה ומהר"ד האו"וכ(ב "כמו שנתבאר לעיל סימן כ, שבחוטין )יב(

הכל  )טו(ואז , סביב הלב )יד(קצת וטוב לחוש לדבריהם ולקלוף , )בארוך ומרדכי שם(דבוק  )יג(שהיה הלב 
למעלה  )יז(ואין חלוק בין אם הלב סגור או פתוח , או הלב עצמו )טז(ואין חלוק בין בשר שעם הלב . מותר

ואינו אלא חומרא , )ארוך(ערלת הלב ולחתוך גידין שבפנים  )יח(ונוהגין לכתחלה לחתוך ). ה"ע ולא כאו"ד(
  .וזהירות בעלמא

 וכל :הגה. בעוף )כ(ומותר אפילו הוא דבוק , לבו )יט( בו ששים כנגד אין עוף שלא יהאעד ג
כדרך , )י מינץ ובארוך"א ור"י סימן צ"פסקי מהרא(אפילו אין בו הראש והרגלים התחתונים ', עוף יש בו ס

וליכא ,  ואם אין שלם.הכל מותר, ולכן אם העוף שלם, התחתונה )כא(שנוהגים להסירן דהיינו עד הארכובה 
טור בשם (כל העוף  )כב(בקדירה נגד ' א דהחתיכה נעשית נבילה ובעינן ס"י, נגד הלב הדבוק בעוף' סבו 
 )כג(נגד הלב ' העוף אסור הואיל ואין בו ס, בקדירה' ואפילו איכא ס. וכן נוהגין, )ה בפוסקים"א וכ"י

ב בדין "ן לקמן סימן צועיי. 'בס )כד(מצטרף כל הקדירה לבטל הלב , ואם אין הלב דבוק בעוף. הדבוק בו
  .נגד לבה )כה(' סעהואין לך בהמה שהיא . חתיכה נעשית נבילה

ומנהג , אבל נהגו לקרעה ולפתוח הקנוקנות הגדולים שלה, הריאה אינה צריכה חיתוךעו ד
  .יפה הוא )כו(

  :סעיפים' ובו ו, עג דין צליית הכבד
אלא עז, מליחה )ב(י "שלו עלפיכך לכתחלה אין לו תקנה לב. ריבוי דם )א(יש בו ,  הכבדא

 )ה(ואחר כך יכול  , )לאכילה )ד(שיהא ראוי (וצולהו , למטה )ג(קורעו שתי וערב ומניח חיתוכו 
 )ו( וכן אם נטל משם ).ארוך( ואם מנקבה הרבה פעמים בסכין הוי כקריעה שתי וערב :הגה. לבשלו

מ אם לא עשה כן נוטל " ומ).ד" שהגהת(משם  )ז(דאפשר לדם לזוב , המרה וחתיכת בשר מן הכבד
' ר(אבל כשהיא חתוכה אין צריך כלום , וכל זה בכבד שלימה). ארוך(ומבשלה  )ח(, הסמפונות לאחר צלייה

י "דקדוק ב(קודם הבישול  )ט(, ידיחנה תחלה אחר הצלייה, וכשבא לבשלה אחר הצלייה). ו"ירוחם בתא
ובדיעבד מותר עח). ה שם"ה ואו"ראבי(מותר  )י(, מיהו אם לא הדיחה ובשלה כך). ה ובארוך"ממרדכי פכ

 )יב(ואינה עטשפולטת , אבל הקדירה אסורה , )צלייה )יא(בלא (אם נתבשל לבדו בקדירה 
אפילו , )ד" שהגהתי ב"ק ומהרא" סמהגהת( וכן נוהגין לאסור הכל :הגה. ויש מי שאוסרפ. בולעת

  ).ת"לאפוקי רוי "דעת רש(קודם בשולה  )יג(נמלחה הכבד 

                                            
עד
  .ש"טור בשם אביו הרא 
עה
 ].א עיין שם"ך השיג עליו והמליץ בעד הרמ"העטרת זהב גמגם בדבר אך הש[ 
עו
  .ש"ריב 
עז
  .א"כרבה בר רב הונא חולין דף קי 
עח

דתרומות ומדרבי אמי דשלקי ליה ואכל חולין דף '  סוף פרק יא בתורת הבית וכרבי יוחנן בן נורי במשנה"ש שם והרשב"טור מדברי הרא 
 .א"י ומדרב נחמן שם דף קי"ק
עט
 ].אכבד קאי ולפיכך היא מותרת והקדירה אסורה[ 
פ

ף רבו דסבר דכולה סוגיא אליבא דרבי יוחנן בן נורי איתמר אבל רבנן פליגי "י מהלכות מאכלות אסורות וכדעת הרי"ם בפ"שם בשם הרמב 
  .רי דכבד נאסרתעליה וסב



ט  הלכות מליחה–שלחן ערוך 

מן הדין מותר , אם חלטו בחומץ או ברותחין ונקב והוציא מזרקי הדם שבתוכופא ב
  .מותר )טו(ובדיעבד , לעשות כן )יד(אלא שהגאונים אסרו , לבשלו

 )יז(ואם לא קרעו קודם צלייה יקרענו , שבסמפונות )טז(לצלי צריך חתיכה משום דם פב ג
וכן , )ה ושאר פוסקים"ק ואו"י סמ"ור בשם רט( )כלל )יח(א דאין צריך לצלי שום חתיכה "וי(. אחר כך

  .נוהגין אפילו לכתחלה

יהיה הכבד למטה , שפיהם למעלה, אם צלאו עם בשר בתנורים שבימי חכמי הגמראפג ד
אסור לצלותן עם , ובשפודים שצולים אצל האשפד. מותר, ובדיעבד )יט(. ולא למעלה

, מותר לצלותה עם בשר, חה הכבד כבר מיהו אם נמל:הגה. כבד למטה ה)כ(אפילו , לכתחלה, הבשר
 הגהותצ ו"פ כ"י בשם תוספות ר"ב( .על גבי בשר )כא(דכבר נתמעט דמו והוי כבשר , אפילו על גבי בשרא

  ).ה"כ' ד ומרדכי פ"ש

,  ונהגו שלא למלוח כבד כלל:הגה. תחתיו )כב(אלא , לא ימלחנו לכתחלה על גבי הבשרפה ה
 הגהת(או מונחת על האש לצלותה , ש למלחה קצת כשהיא תחובה בשפודואין לשנות רק י, לבדה )כג(אפילו 

, אפילו על גבי בשרא, בין שמלחה לבד או עם בשר,  ומיהו אם איתא שמלח כבד).ד ואגור בשם אגודה"ש
ואינו , בעוף )כה(אם היא דבוקה , א שיש לקלוף מעט סביב הכבד"וי). ד וארוך"טור וש(הכל מותר  )כד(

הדבוק בה  )כו(משום דם , נהגו להדיח כל כבד אחר צלייתה). ה ובארוך"מרדכי פכ(א אלא חומרא בעלמ
  .מותרת )כז(, מיהו אם לא הדיחה). י מולין"אגור בשם ר(

ואינו אלא חומרא , הכבד )כט(א לקלוף מעט סביב " וי:הגה. מותר )כח(, נמצא כבד בעוף צליפו ו
 ואין לך :הגה. הכבד )ל(כנגד ' צריך ס,  מבושלואם הואפז ).ה"ד ואו"ן וש"מרדכי בשם ריב(בעלמא 

ולכן אם , )ו"י ובארוך כלל י"ה ומהרא"ד ומרדכי בשם ראבי"ש(כשהיא שלימה , נגד הכבד' עוף שהוא ס
 והוא .משאר דברים שבקדרה נגד כל העוף' נעשה העוף חתיכת נבילה ובעינן ס, הכבד שלימה ודבוקה בעוף

 קיימא לן בכל האיסורים חתיכה נן דא)שם(, כנגדו )לא(' ואין ס, עוףהדין אם דבוק חתיכת כבד בחתיכת 
ואם יש ששים , מצטרף כל מה שבקדרה לבטל הכבד, ואם אין הכבד דבוקה. ב"כדלקמן סימן צ, נעשית נבילה

עוף . ב"כמו שנתבאר לעיל סימן ע, )ו"ו נט"תא(כמו בלב  )לב(מיהו הכבד עצמה אסורה . הכל מותר, בכל
, ואם לאופח, בלא המילוי )לג(מן העוף ' דינו כמבושל ובעינן ס*) לב(, ביצים ונמצא בו לב או כבדשמלאוהו ב
גודה ארוך בשם א. (דינו כצלי )לד(, ואם מלאוהו בבשר ואין שם ביצים הנקרשים ומעכבים הדם. הכל אסור

  .)ו"ובנימין זאב סימן של

  :אחד סעיף ובו, עד הטחול דינו כשאר בשר
 :הגה. בשר )א(דינו כשאר , פ שיש בו מראה אדמומית ונראה כרבוי דם"אע, הטחולפט א
 .משום דאית בהו רוב דם, שניקר אותן )ג(אפילו לאחר , הכליות או ביצי זכר )ב(א שנהגו שלא לבשל "י

                                            
פא
  .א"מהא דרב הונא ורב נחמן שם בחולין דף קי 
פב
 .ג"טור בשם בה 
פג
 .כדדרש מרימר שם בגמרא 
פד
 .י שם בגמרא"טור בשם רש 
פה
 .ן"ק והר"א וסמ"כ הרשב"טור וכ 
פו
 .טור והמרדכי שם דכבולעו כך פולטו 
פז
  .שם בטור 
פח

ל " וכנוס בתוך המילוי הוי כחתיכה שהלב דבוק בה והא דמשמע במהריל כתב בספרו שגם המילוי נעשה נבילה מפני שהלב נחבא"ומהרש 
מ אין נעשים נבילה ולא נאסר היינו במלאו בין עור לבשר וכתב הטעם שאין מועילים מפני שהביצים "שאין הביצים מועילים לבטל אבל מ

  .נקרשים
פט
 .א מפרש שם דשמנא בעלמא הוא"מסקנת הגמרא חולין דף קי 
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ומותר למלוח כל אלו עם שאר בשר אף על פי שיש , )בשם רוקח' אגור וארוך כלל א(אין לחוש  )ד(ובדיעבד 
 .הם שב)ו(ובלבד שיסירו הקרומים והחלב ,  רוב דם)ה( בהם



יא הלכות מליחה   

  סט'  סי-הלכות מליחה 
 אמר שמואל אין הבשר יוצא בבגמרא. אבבית) א(

 מולחו יפה יפה ומדיחו יפה אלא אם כןמידי דמו 
 במתניתא ,אתמר רב הונא אמר מולח ומדיח. יפה

י "רש' פי (ה ולא פליגי הא דחללי,תנא מדיח ומולח
בי טבחא הא ) כל רחיצת הבשר מתרגמינן חילול

והרבה טעמים נאמרו  .ל"דלא חלליה בי טבחא עכ
  .בהדחה זו שמדיחו בתחלה

 על ידי  כתב כדי שיתרכך הבשר ויצא דמוגן"הר
רש על פניו לא יהא כח במלח מליחה שאם יהא נק

ש " כמ,ש" מדברי הראן נראה וכ.ל" דמו עכאלהוצי
  .דב"לקמן בס

 משום שלא יתמלא המלח מדם ב כתהוהמרדכי
  .שעל פניו ולא יוכל להפליט דמו

 כדי ללחלח הבשר  כתבושמרת הביתא במ"בוהרש
  .זשיהא המלח נדבק בו ויהא נוח להפליט

 כתב הטעם להעביר דם בעין שעל פני חק"אבל הסמ
 משום דכח המלח מבליע דם בעין שעליו ,הבשר
 דכשם שהמלח מפליט דם הנבלע כך מבליע ,לתוכו

 ואין בשום חתיכה ,דם בעין שנמצא על הבשר
  .יונאסר טששים נגד הדם שעליה

                                            
א

עד למהדורה , ל כמה פעמים"את הלכות מליחה ערך מהרי 
ק " מהעריכות הראשונות שרדו בכתיחלק. הסופית שלפנינו
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  .עב' ועריכה אחת של סי, ע' אחת של סי

  .ה-דפים סד. מז-  אק" ססט' סי: י א"כת

). וכמה קטעים בלתי ממוספרים (נא- אק" ססט' סי: י ב"כת
  .ח-דפים סו

  .ע-טדפים ס. עז- לטק" ססט' סי: י ג"כת

דפים ). ו"ב וס"ודיונים בס (טו-א; ח-א ק" ססט' סי: י ד"כת
  .ב-עא

  .דף עג. יג-  אק" ססט' סי: י ה"כת

  .ו-דפים עד. לב-  אק" ססט' סי: י ו"כת

 סט' סי: י ח"כת. ח- דפים עז. כט- אק" ססט' סי: י ז"כת
  .דף עט. ט-  אק"ס

  .פב-דפים פ. ע' סי: י ט"כת

  .ד-דפים פג. כ- בק" סעב' סי: י י"כת

, שיש ללמוד ממנה לענינינו, י"במקומות שיש הוספה בכת
 .ג"יצויין על כך בשוה

ב
 .א, חולין קיג 
ג

וראה . ק א"ך ס"הובא בש. ה אין הבשר"ד) א, מב(שם  
  . יג. ה-ק ד"לקמן ס

ד
 .ק יג"ס 
ה

  . יג. ק ב"וראה לקמן ס. ך שם"הובא בש. תשכא' חולין סי 
ו

  .יג. ק ז"וראה לקמן ס. א, ג עג"בית ג ש 
ז

ולכל אלו הטעמים אם מלח בלא הדחה : ז; י ו"בכת 
, אלא ידיחנו ומולחו שנית ומותר, ראשונה לא נאסר הבשר
 . ב לסברא הראשונה"כמו שיתבאר לקמן בס

ח
. ק ד"וראה לקמן ס. ק א"ז ס"ך וט"הובא בש. רד' רה ע' סי 
 .יח. יד. יב
ט

 .ק נה"ולקמן שם ס, ט"א ס"כמבואר ברמ 

ל  בכל יום שמולחים הרבה חתיכות זו עםואף שמעשי
 משום . ולא אמרינן שהתחתון בולע מעליון, זוגב

 יאהדאמרינן דמא משריק שריק במליחה כמו בצליי
 , אינו נוח ליבלע אלא מחליק ונופל צלייהל ידישע(

 או איידי דטריד התחתון לפלוט דמו לא בלע ,)יבי"רש
 ,ידכבולעו כך פולטולע אמרינן  בולו או אפי,יגדם העליון

 כל זה לא שייך כל מקום מ.טו'ע' ש כל זה לקמן בסי"כמ
או (מליחה  על ידי אלא בדם פליטה שנפלט דם הבלוע

  שםש" אבל גבי דם בעין לא שייך לומר כן כמ,טז)צלייה
  .יז'בסוף הסי

כל אחד ת "ולכתחלה יש לחוש לכל הפירושים כמשי
א עיקר להלכה ק הו"אבל טעם הסמ.  במקומוואחד
 ליזהר םולכן נהגו המדקדקי. יחב"ת לקמן בס"כמשי

שלא לתת שום בשר שלא הודח מתחלה לא על שום דף 
אף שעכשיו רוצה  (יטולא על שולחן שאינו מיוחד לכך

 או שהדף הוא של איסור דאין ,לייחד למלוח עליו בשר
לחוש משום שהבשר שלא הודח הוא אסור ואסור ליתן 

'  בכלי של היתר צונן כדלקמן סי צונן אפילואיסור
 ומשום הבשר ודאי דאין לחוש כיון דאורחיה ,כא"צ

 כי שמא יש מלח ,)כבמנחת יעקב() כאבהדחה כדלקמן שם
על השלחן או על הדף ולאו אדעתיה והמלח מבליע דם 

 יש ליזהר שלא  גם כןומטעם זה). כדז" טכגל"רש(בבשר 
 לתת מלח על מקום המיוחד לתת שם בשר כשמביאין

 ):כהז"ט(מבית הטבח 
בסכין דאגב דוחקא דסכינא מפליט דם . לשלשה) ב(

 לפי ,כזמרדכי (כו והוי כאילו לא הודח,בעין על הבשר
) כטל פניו משום שמתמלא המלח מן הדם שעכחטתושי

                                                                        
י

) 'ל לשער כל מליחה בס"לדידן דקיי (:ח; ז; ו; י ה"בכת 
י "י מליחה ולא ע"ושוב אינו יוצא ע. ]א"ע ס' א סי"כמבואר ברמ[

 ].ק יד"כדלקמן ס [צלייה
יא

  .ה ודגים"ב ד, ת חולין קיב"לדעת ר, ק י"ע ס' כדלקמן סי 
יב

 .ה כבדא עילוי בשרא"א ד, קיא 
יג

 .ה ועופות"י חולין שם ד"לדעת רש, ק א"כדלקמן שם ס 
יד

וראה גם לקמן . ו- ק מה"וס, ו"וכדלקמן שם ס. א, פסחים עד 
 .ן"ק יד בשם ר"ע ס' וסי, ש"ק יג בשם הרא"ס
טו

 .ק כ"ראה גם לקמן ס 
טז

 מובלע בו שהוא דם דרבנן' מתוך הבשר שהי :י ה"בכת 
 ].ק סד"ק נז וס"כדלקמן ס[
יז

 .ק סא"ולקמן שם ס, ו"א ס"רמ 
יח

ק "ולקמן שם ס, )רובהשכן נוהגין אם אין שם הפסק מ(א "ברמ 
 .יד
יט

 .ו"תורת חטאת כלל ה ס 
כ

 .סעיף ב 
כא

 .נ"וש, ק ח"וראה גם לקמן ס 
כב

 .ק ח"כלל ה ס 
כג

  .ה בתורת חטאת שם"וכ .ק ב"ה ס' מכונות סי 
כד

  . ק יב"ס 
כה

 .שם 
כו

ולא הוי , דמה שמפליט הסכין על הבשר הוי כדם בעין: י ז"בכת 
 .הי מליחה או צליי"דם פליטה אלא מה שנפלט ע

כז
 .תשכא' סי 
כח

  .ק א"דלעיל ס 
כט

  .ק"ב ודו"ש בס"עמ: ט; י ז"בכת 



בי הלכות מליחה   

 כל הדומה לסכין והוא הדין. )לתורת חטאת(
מנחת (שפולט דם על ידו לאפוקי קורע בידים 

  אפילוחזור ולהדיחולכתחלה טוב לחוש ל) לאיעקב
משום דדמא ) אם לא נמלח עדיין(קרעו בידים 

 ,לבפרי חדש(משריק שריק ונופל במקום החתך 
 ):לגולת למנחהוס

טלפים מוחזק  הלדבתוךדמה ש. לאחר ההדחה) ג(
 אבל אם לא .)להאיסור והיתר הארוך(הרבה בדם 

 הואיל ,הסיר הטלפים כלל אינו חשוב כדם בעין
הדם נראה לחוץ אין והטלפים מפסיקין שאין 

 ):לוך"ש(המלח מבליעו 
 דיעבד  אפילו לענין דנאסר הבשר פירוש.כלל) ד(

 , דהוי כאילו נמלח בלא הדחה,אם נמלח כך
שהמלח מבליע דם בעין שעליו כדלעיל בשם 

ן היתה מועלת הדחה ראשונה "דאילו להר(ק "הסמ
 ומיהו אם יש ששים .)לזך"ש. מאחר שנתרכך הבשר

סרת ה או במקום ,מקום החתךנגד הדם בעין שב
 ואם אין ששים .לחב" מותר כדלקמן ס,טלפי רגלים

 ):מאך" שמח"ב (לט מה שחוץ לטלפים אפילונאסר
 על ידי כדי שיתרכך הבשר ויצא דמו. שרייהה) ה(

 דלכתחלה יש לחוש לדעת ,)מבתורת חטאת(מליחה 
 מגא" ומטעם זה כתב בתשובת רמ.ן דלעיל"הר

 ,תחלה במי פירותשאין להדיח הדחה ראשונה לכ
מפני שהם מטרשים ומכווצים הבשר ולא יהא כח 

וכן בארצות הקרות בזמן (במלח להוציא דמו 

                                            
ל

 .ד"כלל טו ס 
לא

 .ק ז"כלל טו ס 
לב

 .ק ד"ס 
לג

  .ק ז"כלל טו ס 
לד

  .ה באיסור והיתר דלקמן"וכ, י כתבי היד"תוקן עפ 
לה

 .א"כלל יז ס 
לו

משום ) ח"סח ס' א סי"ברמ, לדידן(אלא שנאסרים . ק ד"ס 
  .ו- ק ד"עא ס' מן סיכדלק, דהוי כנמלח בכלי מנוקב

לז
 .ק ג"ס 
לח

 .ק יט"וס 
לטלט

וכן אם ): בשינוי לשון קלים ביניהם(ז ; ו; י ה"בכת 
הרגלים עומדים זקופים על מקום טלפיהם בשעת מליחה 

ראה [אלא סגי בקליפה מה שחוץ לטלפים ', אין צריך ס
' ע' למעלה כדלקמן סי  דדם אינו מפעפע]ק ו"עא ס' לקמן סי

ה שחוץ לטלפים מצטרף לששים ואין מ. ה"ב בהג"ס
ק קז "זה ס' ובסי, ק סד"ראה לקמן שם ס[י ע "כדלקמן סוס

לא , אבל אם לא הסיר הטלפים כלל ומלחן כך. ]ק קיט"וס
א "ברמ[ח "ס' נאסר אלא מה שבתוך הטלפים כדלעיל סי

ולא הוי הדם שבתוכן כדם בעין הואיל והטלפים . ]ח"ס
ק "ס[ך "ש(ליעו מפסיקין בין הדם להמלח אין המלח מב

  .)]ד
מ

 .ה כיצד"סד 
מא

 .ק ד"לפירוש החוות דעת ביאורים ס, ק ג במוסגר"ס 
מב

כדי : י ז"ובכת). תעד' א סי"ח(א בשם אור זרוע "כלל טו ס 
 ).ז שבתורת חטאת"לשון או(שיתרכך הדם ויודח היטב 

מג
ק ל חלקו "ך ס"ק יז ובש"ז ס"אף שבט(א "קלב סי' סי 
  .מהק "וראה גם לקמן ס). עליו

. ]ק נד"כלל טו ס[מנחת יעקב (ויש לחוש לדבריו : י ז"ובכת
 .)]ק ה"ס[ ופלתי ]ק כא"ס[כרתי 

 מפני ,הקור לא ישים הבשר במים קרים עד שיפיגו צנתן
 ):מהי" ב,מד גם כןשהמים הקרים מטרשים ומכווצים

 לחזור ולטרוח ין צריך וא,לרכך הבשר. סגי ליה) ו(
 אבל בהדחה מועטת לא . עדיין לא נמלח אפילו,לשרותו

 וצריך לחזור ולהדיחו ,סגי ליה אם לא נמלח עדיין
 אחר הדחה מועטת  אפילו אבל אם כבר נמלח.היטב
 ):מוך"ש(ב "א בס"ש רמ" כמ,מותר

 ,מזאבל לא ימתין עד שיתנגב הבשר לגמרי. יוציא דם) ז(
 ונוח לפלוט יותר ,דיותר שהבשר לח נדבק בו המלח

 בדיעבד אם נתגנב לגמרי כל מקוםמ ו.)מחשמרת הביתמ(
ש " כמ,) לא נמלח עדייןלואפי( לחזור ולהדיחו ין צריךא
 ):נרי מגדיםפ('  כומטה ואם הדיחו הטבח"א בהג"רמ

 ואפילו , לא שרו בו רק שעה אחת אפילו.בשר) ח(
 דשמא לא ,להשתמש בו צונן לח אין מקילין לכתחלה

רי אין  אבל דבר יבש לגמ.נב בונאידיחנו היטב להשתמש
 וכן דבר שדרכו להדיח קודם אכילתו .נגהדם נדבק בו

'  הוא לח קצת כדלקמן סי אפילומותר להשתמש בו צונן
  .נדא"צ

 שלא נדבק בו נהוכן מותר למלוח בו בשר אם רחצו היטב
 בשר כשר מותר ואפילו .נוז" טוף סעיףדם כדלקמן ס

למלוח בו אם אינו רוצה להשהותו יום שלם כדלקמן 
והיינו באקראי  (.)נטמנחת יעקב דלא כ,נחה"של (נזשם

 צונן בכלי  אפילו אבל בקביעות אסור להשתמש,בעלמא
אבל  .)סא"קכ'  בסיר מטעם שנתבא,שרייההמיוחד ל

 דרוב הדחת בשר אין במים ,אסור להשתמש בו בחמין
 ומיהו .)סאאיסור והיתר הארוך(ובבשר ששים נגד הדם 

                                            
מד

 .ו"ד וסט"לו ס' כדלעיל סי: י ז"בכת 
מה

בפירוש דברי , בריש הסימן [י"ב. ]תשכא' סי[מרדכי : י ו"בכת 
 ].ל"מרדכי הנ

מו
 .ק יח"וראה לקמן ס. ק ה"ס 
מז

שנוהגין , ק סה"ע סוף ס' סיוראה לקמן . ק ד"ז ס"ט. ק ו"ך ס"ש 
לזוב שם , להניח הבשר לאחר הדחה ראשונה על הדף שמולחין

 .מימיו
מח

  .ק א"וכדלעיל ס. א, ג עג"בית ג ש 
מט

 .ובודאי נתנגב עד שבא מהטבח לבית, אין צריך להדיחו בבית 
נ

  ).ל כטעם הזה להדחה"דלא קיי(ק ד "משבצות זהב ס 
נא

ידיח הכלי : ז; ו; י ה"בכת. קודם שישתמש: ד; ב; י א"בכת 
 .תחלה

נב
תורת . ]ח-ז"הארוך כלל ב ס[איסור והיתר : ז; ו; י ד"בכת 

 ].ו"כלל טו ס [חטאת
נג

 .ט"תסז סמ' ר סי"שוע. ק א"צא ס' ך סי"ש. י צא"ח רס"ב 
נד

 .ק כד"ע ס' סי. ק ק"לקמן ס. ק א"וראה גם לעיל סוף ס. סעיף ב 
  .ג"ב וסמ"תנא ס' סי. ג"י תנ סי'ס. ג"תמז ס' ר סי"שוע

נה
 .כדלקמן, שלא נשאר אלא החשש שמא לא ידיחנו היטב 
נו

 .ק צט"ס 
נז

וכאן מטעם גזרה שמא לא הדיח ; כשהכלי אסור(ב -ק קא"ס 
 ).היטב

נח
  .הובא במנחת יעקב דלקמן). א, ת עה"הוצאת נח(שער האותיות  
נט

אף כשרוצה להשהותו יום , שהתיר ברחצו היטב(ק ח "כלל טו ס 
 ).שלם

ס
  .ק ק" וראה גם לקמן ס.ה"א ס"רמ 
סא

 .ז"כלל ב ס 



יג הלכות מליחה   

  אם הדיח, השתמש בו רותח אפילובדיעבד שרי
 דהא הכלי כשר ואין כאן אלא גזרה ,הכלי קודם

  .)סגז" ט.סברכי משה ד.איסור והיתר הארוך(

 דאם טעו ושרו פעם ושתים בכלי סדח"ולכן כתב הב
 , רותח אפילו שהוא עומד להשתמש בו,נחשת כשר

 אלא ידיחנו היטב מבית ,לא נאסר הכלי בכך
 , רותח לכתחלה אפילוומחוץ ומותר להשתמש בו

 וכתב עוד שאותן .ל" חשוב דיעבד עכדלגבי הכלי
המקילין לשרות בשר לכתחלה בכלי נחשת 

 כי עוברים על ,שמבשלין בו דגים ראויים לגערה
דברי חכמים לשרות בשר לכתחלה בכלי שמשתמש 

 כיון , ורבים מקילין בזה.ל"בו דבר כשר עכ
 להדיח ולשטוף הכלי אחר ת עצמםשהרגילו א

ך להדיח כלי נחשת  דרבלאו הכיוגם (שריית הבשר 
לא חששו לפשיעה שמא ) קודם שמבשלין בו דגים

 מותר להשתמש בו אי טעמא נמי דמה,לא ידיחנו
 ):סהפרי חדש(א "צ' דבר שדרכו להדיח כדלקמן סי

 הוי מעת לעתמשום דכבוש במים . אסורין) ט(
 ולא סגי . והרי נתבשלה החתיכה בדמה,כמבושל

חתיכה נבלע  כי גם הדם שב,'בששים נגד הדם שעלי
תורת (מליחה  על ידי  ושוב אינו יוצא,בה

 ):סוחטאת
דנוהגין לאסור אף '  יתסז ושם,ו" סט.זה' סי) י(

 :לצלי
 דכיון שנותן מים לתוך הבשר אין .ולשרות בו) יא(

בו בית מיחוש וגם אינו בולע בצונן דהא אין שורין 
 אבל אם .)סחיסור והיתרא (מעת לעתהבשר השני 

 כגון בשר ,מעת לעת השני רוצה לשרות הבשר
 אסור מפני שבולע מהכלי ,שנמלח והודח כבר

 שהרי לא נעשה , בדיעבד שריכל מקום ומ.שנאסר
 ואז הוי ,מעת לעתכבוש כמבושל אלא לאחר 

 סטה"ק' ש בסי" כמותן טעם לפגםהבלוע מן הכלי נ
 ):עך"ש(

                                            
סב

  .ק א"ס 
סג

 .ק ה"ס 
סד

 .ה"ה וכתב עוד באו"ד 
סה

  .ק ח"ס 

דשאני , הנה ראיית הפרי חדש איכא למידחי: י ד"ובכת
כ "משא, ולא משום איסור, התם דדרכו בהדחה בלאו הכי

ותמוה שכתב וכמעט . הכא הרגילו מחמת זה האיסור עצמו
, ש"וזה אינו כמ, זק סברתוודומה שבזה מח', שהוא בדין כו

כ אין להחמיר "אך אעפ. 'א אין ראי"ואם כן גם מהרשב
ובפרט בכלי נחשת שמבשלים בה , שהוא גזירה בעלמא, בזה

ואין דרך העולם להשתמש בה בלתי , דגים דאורחא בהדחה
  . הדחה

סו
 .ק ו"ז ס"הובא בט. א"כלל ג ס 
סז

 .ק פט"ובס, א"ברמ 
סח

  .ח"כלל ב ס 
סט

תנא ' וסי, ח"תמז סכ' ר סי"ה בשוע"וכ. ק ב"ך שם ס"בש 
  .ג"סס

ע
 ).בדבר חריף(ק כב "וראה לקמן ס. ק י"ס 

 לדעת ואפילו .עא כדי שיתרכך הבשר.שרייתו) יב(
אפילו  , לרכך הבשרין צריךבירא ליה שאק דס"הסמ
 שאין ראוי לקבל המלח , אסור למלוח כשנקרשהכי

 ואם נמלח מתחלה קודם .ולהוציא הדם עד שירפה
 נקרש קודם ששהא שיעור מליחה אחר כךשנקרש ו

 .עב טוב לחזור ולמלחו פעם אחרת, נפשר מאליוחר כךוא
ואם לא מלחו שנית אלא שנשתהה במליחתו הראשונה 

 .)עגל"רש(שיעור מליחה ונתבשל מותר אחר ההפשר עד 
 שאם במה ששהא ,ושהיות מצטרפות לשיעור מליחה

 ,קודם ההפשר ואחריו יש בין הכל שיעור מליחה מותר
לפי שאין כח בקרישה שבינתיים לבטל קצת פליטת 

 ):עדפרי חדש(הדם שנפלט קודם לכן 
לפי שעל ידי מליחה הראשונה פירש מקצת . שנית) יג(

ח במלח להפליט כל הדם מאחר שלא הדם ולא היה כ
 ואותו דם עצמו שפירש חוזר ,)ולא נתרכך(הודח הבשר 
 ולכך , דלא שריק כיון דלא נמלח כהוגן,ונבלע בבשר

וימלחנו שנית ויהא כח במלח ) שיתרכך הבשר(ידיחנו 
להוציא כל דמו ואגב דפליט דם דידיה יפלוט גם מה 

ן " הר בשםתבנו והיינו לפי מה שכ.)עהש"רא(שבלע 

                                            
עא

 .ק יא"ך ס"ש 
עב

שפתי  [פרי מגדים. וגם לחזור ולהדיחו קודם המליחה: י ו"בכת 
  ].ק יא"דעת סוף ס

עג
הובא . צג' ח סי"וים של שלמה חולין פ. ק ד"טו ס' מכונות סי 
  .ך שם"בש
עד

שפתי  [דלא כפרי מגדים, ל"ומשמעות רש :י ד"בכת. ק יב"ס 
  .]ק יא"דעת ריש ס

עה
, ל ביאור לדבריו במוסגרים"והוסיף מהרי(מו ' ח סי"חולין פ 

וכדלעיל . שיתרכך הבשר, ן בהדחה"ל כטעם הר"דהיינו מטעם דס
  ).ן"ל כהר"ש ס"שמכאן מוכח שהרא, ק א"ס

מה התרו' ש בס"ולפי מ): ש"הוסיף סיום לשון הרא(ז ; י ו"ובכת
 דבשר שנמלח שנתנהו על בשר שלא נמלח שיש לו תקנה ]סט' סי[

ק "וס[ו "ע ס' לקמן סי' וית(במליחה ויפלוט דם שבלע עם דמו 
כיון דפולט דם שקבל מעלמא כל שכן , כל שכן הכא דשרי, )]ו-מה
ג יש לומר "וכה. מו' ל בפרק כל הבשר סי" עכ,וכן מסתבר, דמו

ומשום הכי נמי סתם (לעיל נמי לדעת המרדכי ומשמרת הבית ד
  .)א באם חתך כל נתח לשנים כהמרדכי"ע בס"השו

ח בבשר "זה סי'  בסילקמן] מרינן[דאוהא : י ו הוסיף עוד"ובכת
דמה שבתוך הציר , נמלח בכלי שאינו מנוקב ושהה שיעור כבישה

ש "והוא מטעם שכתב הרא, )וכל שכן מליחה (הצליי' לא מהני לי
ש בשם "עיי) (]ק קח"והובא לקמן ס [ג"י' סי(בפרק גיד הנשה 

 ]ח"א לקמן סי"וכן פסק ברמ. ה כבולעו"א ד, פסחים עד' תוס [ת"ר
דלא אמרינן כבולעו ) דאפילו בלא שהה שיעור מליחה נמי אסור

כמו בהא דצלי  [כך פולטו אלא היכא דנפלט מיד בשעת הבליעה
ר אבל דבר שנאסר כב, ]י עז"ע רס"טוש. א, מולייתא שבפסחים עד
כ "וא [ל" ממקום אחר תו לא שרינן ליה עכמחמת דם שבא עליו
התרומה דאמרינן כבולעו כך ' ש מדברי ס"איך מביא כאן הרא

 ]ה אך לכאורה"ק ד ד"ע ס' סי [ורת יקותיאלותירץ בת). ]פולטו
כ כשנמלח "משא [התרומה לא התיר אלא בשר תפל לגמרי' דבס

אבל לא משמע הכי . ]ת"וכדלעיל בשם ר, והוא בתוך שיעור מליחה
  .]שהתיר כאן אף שבלעה אחרי המליחה בלא הדחה [ש דלעיל"ברא

שכאן יפלוט הדם שבלע אגב דם דידיה שלא  [אלא צריך לומר
 דהיינו ,]ומכל מקום אין אומרים כן לקמן שם, נגמרה פליטתו

משום דבשר שנפל לציר ושהה שיעור כבישה הרי הדם שבתוך 
דמהאי ( בו כאילו נתבשל בתוכו הבשר מה שבתוך הציר שנכבש

, )לז' סי] סוף[ה "ש פכ"ברא' עי. דם כלל טעמא אין לו כח לפלוט
מליחה ' ולפיכך לא מהני לי, וחשיב כאילו אין לו דם של עצמו כלל

 אבל צלייה הוה מהני .שיפלוט הדם שבלע כיון שאין לו דם דידיה
ו דם של  דהא בצלייה אמרינן כבולעו כך פולטו אפילו אין ל,'לי

רק  ['ש דלא אמרינן כבולעו כך פולטו כו"לכן כתב הרא, עצמו
כ "משא, י עז"כמו במולייתא שברס, כשנפלט מיד בשעת הבליעה
  .]ק נ"ע ס' כדלקמן סי, כשנפל לציר אסור אפילו לצלי



יד הלכות מליחה   

 וכן לדעת .ר כדי שיתרכך הבשהדטעם ההדח
המרדכי דלעיל דהטעם משום שלא יתמלא המלח 

 כתב ומשום הכי( מהני מליחה שנית ל פניומדם שע
 באם חתך כל ,א כדעת המרדכי"ע לעיל ס"והש

 :עזשמרת הבית וכן לדעת מ.)עונתח לשנים
 ואי לא ,עחהגהות שערי דוראל "ז. ןיאוסר) יד(

 דיעבד אסור ואין הבשר  אפילוטבחא' בי' חללי
 מולחו יפה יפה  אפילו דיעבד אפילויוצא מידי דמו

 שהתיר עטם"ומדיחו יפה יפה באחרונה ודלא כהר
 בירא ליה דספק" והוא דעת הסמ.ל"בדיעבד עכ

שהמלח מבליע דם בעין שעליו ושוב אינו יוצא על 
 כמו שאינו יוצא על ידי מליחה ,ידי מליחה שניה

 במליחה הראשונה נמי יצא כל  שהרי,הראשונה
 לרכך שאין צריך בירא ליהדס(דמה לסברא זו 
 דם בעין הוא מבליע אפילו הכי ו,)הבשר כדלעיל
פעמים '  ומה לי מולח פעם אחת או ב,ואינו מפליט

ואדרבה מליחה שניה גרעה ממליחה הראשונה (
לפי שבמליחה השניה אין לו עוד דם של עצמו 

  .)לעשיפלוט אגב זה גם מה שב

 דאין תקנה לאותו פאאיסור והיתר הארוך תבוכ
 מוציא דם יותר צלייה שאף שה,פבבשר אפילו לצלי

מהמליחה שהרי לצלי לא בעי הדחה בתחלה 
 לפי שהצליה אינו מבליע דם ,פגו"ע' כדלקמן סי

  מכל מקום,בעין שעליו לתוכו אלא מוציאו לחוץ
 על המלח שוב אינו יוצא לא על ידי כאן כיון שנבלע

  :פד על ידי צלייהמליחה ולאידי 

                                            
עו

 .ק ב"כדלעיל ס 
עז

יועיל מה שידיחנו , ק א"דלעיל ס, דעות אלו' שלפי ג 
  .וימלחנו שנית

עח
 .י ה" שבפנים השערי דורא סוסראה הגהה 
עט

וראה לקמן . תתקצב' סי) פראג(ם מרוטנבורג "ת מהר"שו 
 .ק יח"ס
פ

 .שמחלק בין דם פליטה לבין דם בעין, ק א"כדלעיל ס 
פא

ה ' מכונות סי(ל "בשם רש, ק ז"ז ס"ה בט"וכ. ג"כלל ד ס 
 ).א"כלל ה ס(ותורת חטאת ) ק ז"ס
פב

שיתבאר לקמן כמו דם בעין שנפל על הצלי : י ו"בכת 
' דלא אמרינן בי (]ק סא"ולקמן שם ס, א"ברמ[' י ע"בסוס

 .)]מח' ח סי"חולין פ[ש "ש הרא"דשריק כמ
פג

 .סעיף א 
פד

 והגהות ]ה מולחו"א ד, חולין לג[' ודעת התוס: י ו"בכת 
, ה בשמו בהגהות שערי דורא דלקמן"כ[השוחט ' אשרי פ

נה  שאפילו נמלח בלא הדחה ראשו]ובדפוסים שלנו חסר
תורת (ומכל מקום יראה לנהוג בו איסור . ראשונה שרי לצלי

ה ' בהגהות שערי דורא סי[י "מהרא, ]א"כלל ה ס[חטאת 
  .)]ק ז"ס

ש בלשון " מ]א"ס[' בתורת חטאת כלל ה' עיי: י ד"בכתו
משמע אף לצלי ['  דאין תקנה כו]רד' רה ע' סי[ק "הסמ
 ]י ה"סבהגהה שבשערי דורא סו[ולכאורה הא סיים . ]אסור

דקאמר , ושמואל לקדירה מיירי, ]א, קיג[' כדאמר שמואל כו
 ראשונה לא דמי למליחה בהדחה' וצליי', שמולחו כו

יש לומר דלא אצטריך לאיתויי  אך. ]ב"עו ס' כדלקמן סי[
וממילא כיון דהטעם משום , משמואל אלא לענין דיעבד

וסתמו כפירושו דלענין דיעבד , נמי' המלח אם כן בצליי
מוכח מידי  דאי לענין הא דאין לו תקנה לא', יתי לימי

 ק"אלא דהסמ. דהא שמואל נמי תקנתא קאמר, משמואל
 ]ק יד"דלעיל ס[ם " קאי אמהר]דהשערי דורא: ל"אוצ[

מדמדמי לכבדא , שמתירו בדיעבד בלא הדחה ומליחה שנית

 והטעם שמאחר .' לקמן סעיף ורשיתבא. מליחה) טו(
שאנו חוששין שמא הבליע דם בעין שעליו אין שיעור 

ולאו דווקא מיד  (.)פהתורת חטאת(לדבר ומיד נאסר 

                                                                        
דלעיל [ש "ולא סבירא ליה כטעם הרא', דמשריק שריק כו' כו
דלא סבירא ליה ', יק משום שלא נמלח כהוגן כו דלא שר]ק יג"ס

וטעם ההדחה , ואם כן נמלח כהוגן הוא, הטעם שיתרכך כלל
הובא . ה גרסינן"א ד, ג עג"בבדק הבית בית ג ש[ה "סבירא כהרא

  .]ק א"דלעיל ס[א במשמרת הבית "או כהרשב, ]י ריש הסימן"בב

גם לטעם , ש"ם דלא כהרא"ולפי זה בהדחה מועטת מודה מהר
, ואין צריך מליחה שנית, ה מהני הדחה מועטת"א והרא"הרשב

ק "ה וסמ"א והרא"כיון דהרשב, א כוותייהו"ולפיכך פסק הרמ
  .]ק יח"כדלקמן ס [ם נמי דמודה להו בהא"ומהר, הכי סבירא להו

ם "גם לא סתרי אהדדי מה שפסק בהפסד מרובה לסמוך אמהר
ג "אע,  מותרם"ה ומהר"כיון דלהרא, ]ק יז"כדלקמן ס [ש"והרא

א נמי אין "ולהרשב, דסבירא להו דהדחה לא הוי רק להעביר הדם
, אבל בדיעבד ודאי מהני, צריך אלא ללחלח הבשר לכתחלה

 ]ק ב"ס[ז "ש הט"ובפרט כמ. גבי דחללי בי טבחי' כדמשמע בגמ
א במה " שזהו כוונת רמ]ק ב"משבצות זהב ס, מגדים[והפרי 

 נתייבש מהדחת הטבח אין דאפילו[' שכתב ואם הדיחו הטבח כו
  .]צריך להדיחו שנית

 אינו אלא ,]ק יז"כדלקמן ס [והא דמצריך להדיח ולמלוח שנית
, כמו דמחמיר לכתחלה לשרות הבשר חצי שעה, לחומרא לכתחלה

ובדיעבד אם נתבשל כך אפשר (ן "ש והר"לצאת גם לדעת הרא
. ה ובתורת חטאת"והיינו דלא פירש בהג. דסבירא ליה דמותר

ה " דהג]ק א"וכלל טו ס, ק ג"כלל ה ס [פרט לדעת המנחת יעקבוב
 .]ובזה ודאי מיירי שלא הדיחו ומלחו שנית [מיירי אחר הבישול

' דמשמע מיני,  לומר בתורת חטאת כמנחת יעקבי אפשראלא דא
דשניהם  [ שוין]נגד הדם שעליה ['דבהדחה מועטת או בדאיכא ס

 והתם, ]הדם שעליהק שלא נאסר אלא מחמת "מותרין לדעת הסמ
כלל ד  [ פליג על איסור והיתר הארוך]ג"בתורת חטאת כלל ה ס[
ומאי , ]בשאר החתיכות נגד כל החתיכה הזו' שמצריך ס, ו"ס

  ). אלא על כרחך דשוין הם,דילמא מיירי כשלא נתבשל' קושי

שביק דעת , ק נמי הכי סבירא ליה"כיון דהסמ, ובהדחה מועטת
 שבשערי דורא[י טרושין "ק ומר"מן ואזיל בתר ס"ש והר"הרא
 י"ש מהרא" דבתראי נינהו כמ]ק"דסבירא לי כסמ, י ה"סוס

  .]ק ז"בהגהות שערי דורא שם ס[

 הא שמואל קאמר, ע טעם האוסרין מדשמואל"והנה לכאורה צ
ועל כרחך צריך לומר שמואל לענין ',  מידי דמו כו]אין הבשר יוצא[

' ואם כן מאי ראי, י היאוהדחה מילתא אחרית, גוף מליחה מיירי
וצריך לומר דדם בעין . מייתי שבלא הדחה אפילו דיעבד אסור

דבלא הדחה קמייתא , ואם כן דקו רבנן הכי, שעליו נמי דמו מיקרי
אפילו על ידי מליחה והדחה אחר , אינו יוצא מידי דם בעין שעליו

 ]אסור[ואם כן , והיינו על כרחך שהמלח מבליע ואינו מפליט, כך
  .לו ידיחנו ויחזור וימלחנואפי

ולא ' והנה לפי גרסת גמרא שלנו איתמר רב הונא אמר מולח כו
ואפשר לומר דלהכי . ואם כן לא קאי אדשמואל כלל', פליגי כו

דשמואל מיירי במליחה אף , ם"[כמהראדשמואל לא קאמר הכי 
 ועוד לפי הפוסקים .]ורב הונא מיירי בהדחה לכתחלה, בדיעבד

שנאסר רק כדי  [על כרחך לא דמי דם בעין, ליפהדבמליחה כדי ק
ם סבירא "ועוד דמהר. ]שנאסר כולו [ למידי דמו דשמואל]קליפה

 ל"על כן אין להוכיח מהנ, כנגדה' ליה דבכל חתיכה יש ס
א "ואפשר שזהו טעם רמ. ]ם"משמואל אין להוכיח דלא כמהר[

ם סבירא ליה "דבלאו הכי מהר', ש ולא מטעמי"דסמיך אהרא
] ם"[אלא דאמהר. ]ק יח"כדלקמן סוף ס ['יק וגם יש סדשר
ק "כיון דסמ, ]ק יז"ג לס"כדלקמן בשוה [לא מצי סמיך' לחודי

ש "אבל בצירוף דעת הרא, והוה ליה ספיקא לחומרא, פליג בהדיא
כיון , דאם תמצי לומר דלא שריק הרי פולט, ק"הכריע דלא כסמ

 . שאין כאן אלא ספק
פה

  .ק סד"ע ס' וכדלקמן סי. ב"כלל ה ס 



טו הלכות מליחה   

 שאז אנו רואין ,פושאינו נאסר עד שיראה ציר
שהפליט ואומרים שכשם שהוא פולט כך הוא 

  .פז)בולע

 שלא יבליע כל י אפשר מליחה של צלי אואפילו
 והוא .)פחז"ט(שהוא מן הדם בעין שעליו לתוכו 

ג דאין הבשר נחשב רותח עד " אע,חשוב רותח
שימלחנו כעין מליחה לקדרה וישהה במלחו שיעור 

 ר הרי נתבא מכל מקום,פטא"צ' מליחה כדלקמן סי
  שהציר הנוטף על ידי מליחה מקרי רותחצשם

 והוא הדין , הבשר חשוב רותח במקום שאיןאפילו
  .מליחה על ידי הדם הנבלע

 שיש צאאיסור והיתר הארוך כתב בכל מקוםומ
 עד שלא יהא ל כך שלא נבלע כ,צלייהתקנה לזה ב

 מאחר שלא שהה שיעור , להוציאוצלייהכח ב
 ן משמע וכ.)או שנמלח מליחה מועטת(מליחה 
 אבל .צבך" וכן דעת הש,ה"ב בהג"ו ס"ע' לקמן סי

 לא שהה  אפילויה לצלי אפילור מחמיצגל"רש
 נמלח רק מעט כעין מליחת ואפילושיעור מליחה 

 כתב דאם צומנחת יעקב וה.צהז"ד הט" וכ,צדצלי

                                            
פו

  .ק כח"ע ס' ראה גם לקמן סי 
פז

 כיון שלא שהה ,פ שיש לו עוד דם של עצמו"אע: י ו"בכת 
 אין לומר שידיחנו ויחזור וימלחנו ויפלוט גם ,שיעור מליחה

ולעו כך  דגבי דם בעין לא אמרינן כב,דם שבלע אגב דמו
 ].ק יד"וס, ק א"ס [א" כדלעיל ספולטו

פח
בשם אור , )ז"כלל י ס( הארוך בשם איסור והיתר, ק ח"ס 

 ).תעב' א סי"ח(זרוע 
פט

 .סעיף ה 
צ

  .ק קו"וראה גם לקמן ס. א"ברמ 
צא

 .ד"כלל ד ס 
צב

 .ק יג"ס 
צג

 .ק ז"ה ס' מכונות סי 
צד

 .ב"עו ס' א סי"שמבואר ברמ 
צה

  ).כלל ה דין א(ותורת חטאת ) שם(ל "בשם מהרש, ק ז"ס 

ל ג יש לסמוך ע"ומכל מקום יש לומר דבכה: י ו"ובכת
שמתירין , ק יד"ג לסוף ס"בשוה[והגהות אשרי דלעיל ' התוס
  .]בצליה

משום דדעתם , ותורת חטאת שנטו להחמיר ל"ועוד שמהרש
להחמיר גם בבשר שלא שהה שיעור מליחה שנפל לציר 

ח "ובים של שלמה פ, ג"בתורת חטאת כלל ו ס [קודם הדחה
 ]סוף [השוחט'  פוכמבואר להדיא בים של שלמה, ]עז' סי
דין נפל לציר ודין נמלח בלא  [דהא בהא תליא, ח"י' סי

וגם לפי דעתו אין  (]ב"ה בתורת חטאת כלל ו ס"וכ. הדחה
כדסבירא ליה בציר שלא שהה , להחמיר אלא כדי קליפה

 וגם קליפה זו ,]ק סד"ע ס' ראה לקמן סי [שיעור כבישה
משום דאינו ודאי שהבליע אלא , אינה אלא חומרא בעלמא

: ב"כלל ה ס [ש בתורת חטאת"שמא הבליע כמדיש לחוש 
אם כן אם נתבשל , ]דאנו חוששין שהמלח הבליע דם שעליו

 בשם איסור והיתר ]ה"ד בהג"ס[צא ' סי(כך מותר כדלקמן 
ואם כן ). ]ק צח"ה לקמן ס"וכ [ש" עיי]ב"כלל כט ס[הארוך 

', י ע" בסוס]ק נו"כדלקמן שם ס [לפי מה שכתבו האחרונים
וכאיסור , דאין להחמיר בציר כל כך, א" רממסתימות לשון

  .הוא הדין נמי הכא גם בזה, ]ה"כלל ה ס[ והיתר הארוך שם

 דם שעל גביה ]יח' ב סי"ים של שלמה פ [ועוד דחשיב התם(
, ובאמת זה אינו אלא דהוה כמו דם בעין, דם בעין ממש

י "הגהה שבפנים שערי דורא סוס [כלשון הגהות שערי דורא
 ואפילו בששהה .]ק יד"ראה לעיל ריש ס[ א" דלעיל ס]ה

 ]ג"כלל ד ס [שיעור מליחה דאוסר גם האיסור והיתר הארוך
וכן הוא לשון היש ', כתב הטעם שפירש וחוזר כו, לצלי

נמלח מליחה מועטת וגם לא שהה שיעור מליחה דאיכא 
 וכתב ,תרתי לטיבותא יש להקל אבל בחד מהני לא

 :ב"ו בס"ע' ה בסי" ובהגתורת חטאתא ב"שזהו דעת רמ
 להכין רב שבת ואי אפשראו בע. ההפסד מרוב) טז(

 ):צזי"ב(אחרת 
 ,ע"ו כסברא הראשונה שבש פירוש.יש להתיר) יז(

  אפילו ואז מותר,הדחה ומליחה שנית על ידי דהיינו
 ,ה ושהה במלחו שיעור מליחצח לקדרהנמלח כעין

ש לסמוך עליו " כדאי הוא הראסד מרובה הפםשבמקו
מפני שאין ( שעליו ולומר שאין דרך המלח להבליע דם

 וטעם ההדחה אינו ,אלא להפליטו) נקרא דם בעין ממש
 ולפיכך צריך ,משום דם שעליו אלא כדי שיתרכך הבשר

 אבל בלא .מליחה שנית שבראשונה לא יצא כל דמו
 צטבהפסד מרובה  אפילוהדחה ומליחה שנית אין להתיר

 אם לא נמלח מתחלה רק מליחה מועטת או ל שכןוכ(
  .)קאמנחת יעקב ,קך"ש) (ור מליחה והודחשלא שהה שיע

 סד מרובה בלא הדחה אם הוא הפ אפילוומותר לצלי
 עם הדחה מוציא ה שהרי מכיון שמוציא במליח,)קבך"ש(
 הדחה כדלקמן ין צריך דהא לצלי א, בלא הדחהצלייהב
 :קגו"ע' סי

 נזכר קודם  אפילו,קד אחר שנמלח פירוש.בדיעבד) יח(
 בלא  אפילוליחה שנית הדחה ומין צריך וא,שנתבשל

ק שההדחה " שהעיקר הוא כדעת הסמ,סד מרובההפ
 ובהדחה מועטת ,אינה אלא משום דם בעין שעליו

  .קהשמעביר הדם סגי

 ולא הוי .ש" הראל דעת סומכין עבהפסד מרובהאלא ש(
 מכיון שאין סומכין עליו ,קוכתרי קולי דסתרי אהדדי

כי  ובלאו ה.בהפסד מרובה דהיינו ,אלא בשעת הדחק
 לטעם  אפילו להתיר בדיעבדקזם"הרי דעת מהר

י  דמשום דם בעין אינו אסור כבירא ליה דס,ק"הסמ
 דמדמי לה לכבדא , לכתחילה אבל בדיעבד שריאם

                                                                        
 דעלייהו ]ק יג"שהובא לעיל ס, מו' ח סי"פ [ש"אוסרים שברא
מטעם דם , שאוסרו לצלי, שם [דלא כים של שלמה, י"סמיך מהרא

  .)ש"עיי] בעין
צו

 .ק ה"כלל ה ס 
צז

 .ה ולענין הלכה"ד 
צח

ואפילו נמלח תחלה כעין מליחה , אפילו לקדרה: ז; י ו"בכת 
 .לקדרה

צט
 דמדמי לכבדא ]ק יד"ס[ם דלעיל "ואין לסמוך על מהר: י ו"בכת 

דבדיעבד שרי גם , )]א, חולין קיא(דמא מישרק שריק  [עלויי בשרא
וגם . ]ק יח" סוראה לקמן [דיחידאה הוא, הבמליחה הראשונ

, א נקט דומיא דמליחה מועטת או לא שהה שיעור מליחה"הרמ
 .ג ודאי אין במליחה הראשונה ממש"דבכה

ק
  .ק יב"ס 
קא

  .ק א"כלל ה ס 
קב

 .שם 
קג

 .סעיף ב 
קד

  .ק ו"כדלעיל ס 
קה

כ לטעם שיתרכך הבשר צריך הדחה היטב "משא: י ב"בכת 
  ].ק ו"ולעיל ס [א"ה ס"ש בהג"כמ
קו

 .א, ראה עירובין ז 
קז

 .ק יד"דלעיל ס 



טז הלכות מליחה   

 בלא הדחה ומליחה שנית ואפילו ,קחעלויי בישרא
  .)השרי לדידי

 בדיעבד מה שרוחצין  אפילומיהו לא מהני
שפוך  כמו שרגילים ל,הטבחים הצלעות שלימות

 לא ואפילו ,קטעליהם בהעברה בעלמא לנאותן
בי טבחי '  דאינו קרוי חללי, לשניםאחר כךחתכן 

עד שהדיחו קצת כדרך שמדיחים בשר כשרוצים 
 לשרותו בכלי ין צריך אבל הדחה מהני וא,למלחו

אלא  כתב דאין להקל קיאמנחת יעקב וה.)קיך"ש(
 :קיב שראו קצת בכליאם כן

יסור משום דם בעין דכיון שעיקר הא. שעליה) יט(
 בלא  אפילומליחה על ידי דדם שבו יוצא (קיגשעליו

 אינו אסור טפי משאר ם כן א,)הדחה כלל כדלעיל
ש "כמ' איסורים שנמלחו עם היתר דמשערים בס

  .קידה"ק' בסי

בחתיכה זו נגד '  שיש סנןומיהו היינו דוקא בדידעי
 שאין לך נן אבל מן הסתם אמרי,ההדם שעלי

או  (קטו נגד הדם שעליה כדלעיל'חתיכה שיש בה ס
 שיש בחתיכה ,דמיירי שחתך לשנים אחר ההדחה

חתיכה  דאין לך ,קטזנגד דם בעין שבמקום החתך' ס
 וזו ,קיז כדלקמןהשאין בה שלשים נגד דם שעלי

 )):קיחתורת חטאת(כבר הודחה יותר מחציה 

                                            
קח

עג ' וכדלקמן סי). א, חולין קיא(דמא מישרק שריק , שרא 
  .ק יט"ד וס"ס
קט

 ).ימים' דלא מהני לבשר ששוהה ג(ק פ "ראה לקמן ס 
קי

 .א"בשם איסור והיתר הארוך כלל ד ס, ק ב"ס 
קיא

 .ק ב"כלל טו ס 
קיב

שמעביר הדם מעל פניה תו  ובהדחה מועטת: ז; י ו"בכת 
דדוקא בהדחה ,  ולא בעינן הדחה היטב,לא חשיב דם בעין

אחרונה אמר שמואל פעמיים יפה יפה אבל לא בהדחה 
ומשום הכי ). ]ח"כלל ד ס [איסור והיתר הארוך(ראשונה 

 לא שרה כלל בכלי אלא הדיח בידיו אפילוך ד"נמי כתב הש
והמנחת יעקב כתב . מעט כדרך שמדיחין בשר מותר

צריך שישרה קצת ש) דמלשון איסור והיתר הארוך משמע(
דסבירא , ש התורת חטאת בשמו"כמ, ואזיל לשיטתו(בכלי 

שצריך הדחה ן דלעיל "ליה בטעם ההדחה גם כדעת הר
שיתרכך הדם ' ואם כן צריך נמי שרי, היטב שיתרכך הבשר

 בשם אור זרוע] ג"ק ה בשוה"בריש ס [כדלעיל, ויודח היטב
אלא , ק בהדחה מועטת"ולא הביא דברי סמ, ]תעד' א סי"ח[

  .)דאין צריך יפה יפה
קיג

, ן שהוא כדי שיתרכך הבשר"כ לדעת הר"משא: י ב"בכת 
דהרי מכל מקום צריך , נגד דם בעין שעליו' לא מהני ס

ק מהני "אבל לסמ. מליחה שנית להוציא דם המובלע בבשר
  .ואין צריך אפילו מליחה שנית כדלעיל' ס
קיד

  .סעיף ט 

איסור דרבנן סגי  דב]ק לח"ך ס"בש[ש שם "ולפמ: י ו"בכת
אם יש , אפילו יש בו סרך שמנונית, בקליפה אם הוא כחוש

אפשר הוא הדין נמי הכא דדם שבישלו או , הפסד קצת
ואפשר שאני הכא שיש לו עיקר (שמלחו הוה דרבנן 

  .)בדאורייתא
קטו

 .ק נה"ראה לקמן ס 
קטז

ומיהו אם הניח מקום החתך למטה סגי : ז; י ו"בכת 
' ע' ש לקמן בסי"כמ, ע למעלהדדם אינו מפעפ, בקליפה

 .ה"ב בהג"ס
קיז

 .ט"א ס"רמ 
קיח

 .ק טו"ך ס"ש. ג"כלל ה ס 

שאין המלח מבליע דם בעין שבחתיכה . קיטמותרות) כ(
בי אחרות מקרי דם פליטה  דלג,זו לתוך חתיכות אחרות

 דמא ה בינן דאמרי,)שהרי הדם נסרך ונדבק בחתיכה זו(
 או איידי דטריד כבולעו כך פולטומשריק שריק או 

 ):קכאתורת חטאת( קכלפלוט לא בלע
 .)קכבם"רמב(שנבלע בבשר ואינו מפליט . כקמח) כא(

 ):קכגח"ב(אבל הדק כחול הדק אינו נבלע בבשר 
 אבל ,ם על הצד השניכשהופכו למלוח ג. ואילך) כב(

הדק מתפזר על הבשר ונדבק בו וגם פועל יותר להוציא 
 קבלו האחרונים שמלח כל מקום ומ.)קכדש"רא(דם 

 מלחא  פירוששהוא( ממלח שעושין ממי הים סשאינו ג
איסור והיתר (הדקו ין צריך לא) קכהז"גללניתא דלקמן ס

 ):קכזרכי משה ד,קכוהארוך
מלח שהוא גס וכן מי שאין לו אלא . למלוח בו) כג(

ביותר וקשה כאבן ואינו יכול להדקו מותר למלוח בו 
 ):קכחח"ב(
מיהו . כדי להפליטו מידי דמו היטב. מבלי מלח) כד(

ין  וא,ם אין המלח מכסהו בכל מקו אפילובדיעבד מותר
איסור ( לא נתבשל עדיין  אפילו לחזור ולמלוחצריך

 וכן נוהגין העולם שאין מדקדקין .)קכטוהיתר הארוך
 ):קלך"ש (בכך

דלא הוי מליח כרותח דצלי אלא . עם אותו מלח) כה(
 כמו ה ואז מפליט במליח,קלאכשאינו נאכל מחמת מלחו

 והיינו שרוב המלח מקלקל טעם הבשר שאינו ,צלייהב
 שלא יהא ל כך למלוח כין צריך וא.נאכל בעודו במלחו
 אלא , אחר שהודח ממלחו אפילונאכל מחמת המלח

 הוי קלבאותו מלח בעודו עליומכיון שאינו נאכל עם 

                                            
קיט

 ]ק נד"ק מוו וס"ס ['ע' לקמן סי: י ב"ובכת. והיא אסורה 
אבל אם הניחה בלא ,  דדוקא אם נמלחה עם החתיכותבארית

 .הדחה אצל חתיכות מלוחות אין לאסור אותה
קכ

  .נ"וש, ק א"כדלעיל ס 
קכא

  .ד"כלל ה ס 

ואוסרת שאר , והא דלא אמרינן חתיכה נעשית נבלה: ז; י ו"תובכ
, החתיכות בשמנונית האיסור הנפלט מחתיכה זו בחתיכות שעמה

משום דאין הנאסר יכול לאסור אלא אם כן האיסור עצמו יכול 
כרתי ופלתי  (*]ק קט"וס [ח"זה סי' לילך שם בטבעו וכדלקמן סי

וגעים בדם שבעין שעל וגם אין לאסור מחמת שנ). ]ק יד"כרתי ס[
שהדם נסרך , דלגבי אחרות מקרי דם זה דם פליטה, החתיכה

ואמרינן דמא משריק שריק או איידי דטריד , ונדבק בחתיכה זו
כלל [איסור והיתר הארוך (פ " בולע כבכאפילולפלוט אינו בולע או 

 .)]ד"כלל ה ס[תורת חטאת . ]ה"ד ס
קכב

  .ק יז"ך ס"ש. יבק "ז ס"ט. א"ו הי"מאכלות אסורות פ' הל 
קכג

 .סעיף ב 
קכד

 .טור. מז' ח סי"פ 
קכה

 .ק לח"בס 
קכו

  .ח"כלל א ס 
קכז

 .ק יב"ז ס"ט. ק ה"ס 
קכח

 .סעיף ב 
קכט

  .ג"ח סוף ס"הביאו ב, ז"כלל א ס 
קל

 .ק כ"ס 
קלא

  .ה"צא ס' כמבואר בסי 
קלב

  .שאז, סגי: י ח"בכת 



יז הלכות מליחה   

 ,קלדן" ור,קלגא"רשב (ט דצלי ומפליחתמליח כרו
 ):קלהה"דלא כרא

 קלו לעשותו כבניןשאין צריך  פירוש.יותר מזה) כו(
 רק יתן מלח דרך ,)קלזדהיינו ליתן מלח בגודש(

 צריך שיכסנו כולו לכתחלה  מכל מקום אבל.פיזור
 יפזר עליו מלח שלא ישאר הו שכתב וז,קלחכדלעיל

 ):א" לדעת הרשב,קלטי"ב(' כו
 חדפ שנתן הרבה מצד א"ואע. יםמשני צדד) כז(

 למצוה מן ,קמצריך שיהפכנו ויתן מלח מצד השני
 כדי להפליטו מידי דמו היטב ,המובחר

 ):קמאא"רשב(
 מליחה יפה חדשכיון שנמלח מצד א. מותר) כח(

 שהרי המלח ,יפה שאינו נאכל עם מלחו שפיר דמי
ה חתיכה עבה  היתואפילו ,שואב הוא ומפליט

 ,המלח מפליט ממנה את דמה ומושכו מבפנים
 אלא כל שאנו יכולין להוציא ,קמב הכאאי שנאומ

 , אבל היכא דלא אפשר,את דמו משני צדדין מולחן
 למלוח אותן י אפשרכגון אווזין ותרנגולין שא

 אתה ממלא את כל אלא אם כןמבפנים היטב 
  אם מולחן יפה יפה מבחוץ מכל צדדיה,החלל מלח
 , וכן אם מולחן מבפנים.)קמגפרי חדש(שפיר דמי 

פ שאין המלח נאחז בצלעות כשמשכיבה על "אע
 ):קמדא"רשב(צדה השני 

שאין הבשר יוצא מידי דמו עד . בדיעבד) כט(
 משום שאין הדם ,שימלחנו יפה יפה משני צדדין

 וכן ,'נגרר ונמשך אחר המלח שבצד הב' שבצד הא
אחר המלח אין הדם שבתוך חלל העופות נמשך 

שהרי נפתחו  (ה כיון שהם פתוחים למט,שמבחוץ
 לחתיכה א דמי ול.)להוציא הלב והכבד ובני מעיים

עבה שאין מקום לדם להתפשט בפנים ולכן נמשך 
 ,איסור והיתר הארוך(ונגרר אחר המלח שמבחוץ 

  .)מנחת יעקב

 במולייתא אם מלאו העוף בבשר כל מקוםומ
ח העוף שיפלוט גם  לא מהני למלו,ועדיין לא נמלחו

                                            
קלג

 .א, א ג"תורת הבית הארוך בית ד ש 
קלד

 ).ב"רע, מא(ח "פ 
קלה

 .ב, בדק הבית שם ב 
קלו

 .ק יט"ך ס"ש). ב"רע, עא(ג "תורת הבית הקצר בית ג ש 
קלז

 .כא' ע) נ"אלול תש(ראה פעמי יעקב גליון ז  
קלח

  .ק כד"ס 
קלט

  .א כתב בתשובה"ה והרשב"ד 
קמ

  .א, מנחות כא 
קמא

, ותורת הבית הארוך שם עב, תורת הבית הקצר שם 
 .ב"סע
קמב

והדין נותן שלא תהא חתיחת בשר דקה : ח, י ז"בכת 
'  שזו צריכה מליחה מב,בשר עבה כטפחחמורה מחתיכת 

 וזו די לה ,פ שאין בכל עביה אלא כחצי אצבע"צדדים אע
 ודם ,פ שיש בעוביה טפח" לבד אעםצדדי' במליחת ב

א "והוא מלשון הרשב [שבאמצע חתיכה זו מי הוציאה
  ].בתורת הבית הקצר שם

קמג
ע אסור "תרנגולת שלא נמלחה אלא מצד אחד לכו(ק כ "ס 

 ).פסיקשהרי החלל מ
קמד

 .א, תורת הבית הארוך שם עג 

 משום דהבשר ,ז"ע'  כדלקמן סיקמהדם הבשר שבפנים
 ולא דמיא לחתיכה עבה שהוא ,נחשב כחתיכה אחרת

  .גוף אחד

 דאותן העופות שנופחים קמוית היללומטעם זה כתב הב
וכן אם העור נפוח מחמת (העורות שלהם בכדי למלאם 

  העור להוציא דם העוףל גבי אינו מועיל מליחה ע,)מכה
.  בדיעבד אם נתבשל כך אפילו ואסור, לא מלאולואפי

אבל אם מתחלה קרעו הניפוח עד שנשאר העור מושכב 
 לכתחלה  אפילואצל הבשר בסמוך ממש נוהגין היתר

ולת ס( דאז נחשב כחתיכה אחת , העורל גבילמלוח ע
 ):קמחהות בית הילל דלא כהג,קמזלמנחה

ד  או לכבורב שבת או בעבהפסד מרובהכגון . לצורך) ל(
 בדיעבד אם נתבשל ר ואז מות,)קמטרכי משהד (יםאורח

 ):קנז"ט(כך כדמסיק 
 טרוד הצד שנמלח כבר  שעותב"שכל י. עדיין) לא(

 ציר לא בלע דם  אפילו וכל שטרוד לפלוט,לפלוט צירו
  .קנא'ע' ש לקמן סי"כמ

 ר דהיינו דוקא שלא הודח אחר שיעוקנבך" השתבוכ
 עוד ובולע  אבל אם הודח הרי אינו טרוד לפלוט,המליח

 ימלח שנית גם הצד ואפילו .קנגמהצד שימלח עכשיו
שנמלח כבר לא אמרינן שיפלוט דם שבלע אגב ציר 

 כתב קנהרת יקותיאלוהתו. קנד'ע' ש לקמן בסי"דידיה כמ
דימלח הצד שנמלח כבר תחלה ויתחיל לפלוט ואיידי 

  . ציר לא בלע אפילודטרוד לפלוט

 אף ,ב שעות"י אבל לאחר ,ב שעות"יוכל זה כשהוא תוך 
 ,מעת לעת שפולט ציר יום שלם דהיינו ש אומריםשי

וכאן מיירי  (קנו'ע'  כדלקמן סיבהפסד מרובהונוהגין כן 
 כאן כיון שיש תקנה בצלי  מכל מקום,)בהפסד מרובה

  .)א"ד רמ" לפקנזז"ט(לא יבשלנו 

 למלוח הצד ב שעות"יז מיקל אפילו לאחר "אבל הט
 הרבה ל כך כ לפי שאין מחזיקין אותו,קנחשלא נמלח

 ,בדם שנחוש לשמא יבלע ממנו הצד השני שנמלח כבר
  אפילוע להתיר לגמרי אם נתבשל כך"ושהרי דעת הש

סד  וגם לדידן מותר אם יש בו הפ,שלא במקום הפסד

                                            
קמה

 .פ שאין מקום לדם להתפשט בפנים"אע: וי "בכת 
קמו

 .ק א"עז ס' סי 
קמז

  .ו"כלל ט ס 
קמח

 .עז' סי 
קמט

 ).במקום פסידא מרובה או לכבוד שבת(ק ו "ראה שם ס 
קנ

שלפני בישול לא שייך הפסד מרובה כיון דיש היתר (ק טו "ס 
 .ק לא"וכדלקמן ס). בצלי
קנא

  .ק נב"ק מאו ס"ק ה וס" ולקמן שם ס,ה"א וס"ס 
קנב

 .ק כב"ס 
קנג

  .ק מד"ע ס' כדלקמן סי 
קנד

; ק מט"וס) שאינו מפליט אגב צירו(ק מו "וס, )שבולע(ק מד "ס 
 .נח
קנה

 .י ע אות ה"סוס 
קנו

  .ק נא"וס, ו"א ס"ברמ 
קנז

 .ק טו"ס 
קנח

 ). אחר כמה ימיםלואפיו(: י ו"בכת 



יח הלכות מליחה   

והילכך  ( גבי חלחולתקנטה"ע' ש בסי" וכמ,מרובה
אפילו לאחר כמה ימים מותר למלוח הצד שלא 

 ): גבי חלחולתקסה"ע'  כדלקמן סי,נמלח ולבשלו
ואפילו בולע אמרינן בצלייה . שלא נמלח) לב(

 אף שאין לו לפלוט דם של עצמו כבולעו כך פולטו
 ):קסבך"ש (קסאז"כדלקמן סימן ע

 ושהתה שיעור מליחה קסגכראוי. החתיכה) לג(
 :' כוה אם חתך ממנ אפילו ואז,ו" לקמן סרשיתבא

  אפילו,שהרי נפלט כל דמה ממנה. החתך) לד(
 עוד לקמן ר ויתבא,קסד עבה כדלעילהיתה חתיכה

 :קסהט"סי
 .קסומן השעה' דהיינו פחות חלק ל. בקירוב) לה(

 שהוא רביעית שעה וחלק תבט כ"תנ' ח סי"וובא
 וכאן תפס , והכל חשבון אחד.קסזעשרים מן השעה

לשון שליש שעה בכדי שיבואו להחמיר להשהות 
  .)קסחק יעקבח(יותר 

  מיל הואר דשיעוקעב" והרעקסטם"אבל דעת הרמב
ק ח( כדבריהם החמיר ויש ל.קעאהשני חומשי שע

כרתי  ובקעגפרי חדש בן משמע וכ,קעביעקב
 ):קעדופלתי

כגון שהודח אחר ששהה שיעור מיל . בדיעבד) לו(
  .)קעהך"ש(ונתבשל 

 אלא דאפילו ,ואפילו לשור שלם די בשהייה זו
 ):י"ב(חתיכה קטנה צריך שיעור זה דלא פלוג רבנן 

                                            
קנט

 .סעיף א 
קס

 .ק יא"ך שם ס"ש. ק ד"ז שם ס"ראה ט 
קסא

וכדלעיל , כיון שהוא פולטו מיד כשבולעו, לענין מולייתא 
  .ק יג"ג לס"בשוה

קסב
 .ק כג"ס 
קסג

  .ק ב"ראה לעיל ס, ואם חתך קודם 
קסד

 ,ודוקא שהתה שיעור מליחה: י א"בכתו .ט-ק כח"ס 
 צריך ,אבל אם קודם ששהתה שיעור מליחה חתך ממנה

ק "כדלעיל ס[ להדיח ולהעביר הדם בעין שעל מקום החתך
 כמו בתחילת מליחה שצריך למלחו משני ,לחזור ולמלחו ו]ב

 למצוה מן המובחר ]ק כז"וס, ו"לעיל ס [ע"וצדדים גם להש
  . בדיעבד אסוראפילוא "ולרמ
קסה

  .ק קטו"ס 
קסו

 דקות 2פחות ] שליש שעה[ דקות 20כלומר ( דקות 18=  
 ]).מן השעה' חלק ל[

קסז
ת  דקו3ועוד ] רביעית שעה[ דקות 15כלומר ( דקות 18=  

 ]).חלק עשרים מן השעה[
קסח

  .ק י"תנט ס' ח סי"או 
קסט

 .ב"ג מ"בפירוש המשניות פסחים פ 
קע

 .פסחים שם 
קעא

 . דקות24=  
קעב

 .שהעיקר כסברא זו, י"ר שם ס"וראה שוע. ח שם"או 
קעג

 .ק כו"ס 
קעד

 .ק יז"כרתי ס 
קעה

 .ק כו"ס 

לפי (כשיעור צלייה דשיעור מליחה . שיעור שעה) לז(
 והיינו כשיעור צליית ,קעו)שמליח הוא כרותח דצלי

 והואיל ואין שיעור ,קעזאותה חתיכה לפי גדלה ועוביה
 ותפסו ,זה שווה בכל החתיכות קבעו להם שיעור מוגבל

 גוף שלם אפילו דקעחשעה לשיעור זה מדאמרינן בפסחים
אכן בשעת הדחק  .כמו פסח סגי בשעה אחת לצלייתו

אקבלת ד שבת ולכבוד אורחים יש לסמוך כגון לכבו
 שהוא ,)קעטרומת הדשןת(הגאונים שהוא שיעור מיל 

 שאז ,)קפה"רא(שיעור שתצלה כמאכל בן דרוסאי 
 ,קפבו" ועקפאג"סימן ע(פולטת כל דמה בצלייה כדלקמן 

  .)והוא הדין במליחה

 ,קפגם" הוא כחצי בישולו לרמבאכל בן דרוסאיושיעור מ(
י שעה שהוא חצי שעה חומש' וכן שיעור מיל הוא ב

 ,קפהי"כרש'  סבירא לירומת הדשן והת.קפדפחות עשירית
 :)קפו הוא שליש שעה בקירובאכל בן דרוסאידמ

לחא גללניתא י רב דימי מלח במקפזבגמרא. במים) לח(
וכתב . ומנפץ לה) קפחי מלח גסה של ים"פירש רש(

 , דאין לפרש שמנפץ ליה בלא הדחה כללקפטא"הרשב
פני הבשר ואינו נכשר אלא  יש טיחת דם על יןל כרחדע

 כדי שיוכל , אלא שמנפץ אותה קודם הדחה,בהדחה
 ,להדיח באיזה כלי שירצה ואפילו בכלי שאינו מנוקב

שאם יניחו בכלי שאינו מנוקב עם מלחו במים נמצאו 
פ הבשר " ונמצא הדם שע,המים שוברים פליטת הבשר

ושעם המלח חוזר ונבלע בבשר מחמת המלח שעמו 
 ,ך תקנה גדולה הוא למלוח במלח גסה ולפיכ.בכלי

 ואחר ,שבמעט ניעור שהוא מנער אותה ננערת ונופלת
 לפי שאחר שנפץ ,כך רשאי להדיחו באיזה כלי שירצה

המלח והדם שעליו אין בטיחה משהו כדי לאסור הבשר 

                                            
קעו

. ה הני"א ד, קיב' הובא בתוס). ב"סע, קלג(סה ' דם סי' ג הל"בה 
 .ק ב"עג ס' וראה גם לקמן סי. לג' יח ס"ש פ"רא
קעז

שערי . תעד' א סי"בשם אור זרוע ח, מג' ח סי"הגהות אשרי פ 
  .יא' דורא סי

קעח
, שבערב שבת הקדימו את זמן שחיטת קרבן פסח בשעה(א , נח 

 ).כדי לתת זמן לצלייתו קודם השבת
קעט

 .קסז' סי 
קפ

, ו"ר הזקן ס"וראה פסקי אדמו. א"רע, ג עג"בדק הבית בית ג ש 
 .ק ב"א ס"רסג קו' ר סי"ה גם לדעת שוע"להוכיח שכ

קפא
 .ק קלא"י זה ס"וראה גם לקמן סוס. ק ד"ס 
קפב

  .ה"ב וס"א ס"רמ 
קפג

 .ה"ט ה"שבת פ' הל 
קפד

והוא , חומשים' ם אזיל לשיטתו דמיל הוא ב"והרמב: י ד"בכת 
ל דסבירא ליה דהשעה שאמרו "וי. חצי שעה פחות חצי חומש

 .בפסח הוא מרווח
קפה

 .ה בן דרוסאי"א ד, שבת כ 
קפוקפוקפו

 וגם לדידהו צריך לומר דהשעה שנזכרת גבי :י ד"בכת  
 ]ב"רנד ס' ח סי"באו [ע דסבירא ליה"ואם כן השו. פסח הוא מרווח

דפסק כאן דשיעור  ,ם בכמאכל בן דרוסאי סותר את עצמו"כהרמב
ל דלהכי דייק בלישני אינו "וי. 'מיל הוא שליש שעה פחות חלק ל

פ אינו "ועכ,  לומר שבדיעבד סמכינן אשיעור מיל ורוצה,'פחות כו
, פחות מאותם הסוברים דכמאכל בן דרוסאי הוא שליש בישולו

' ר סי"ראה שוע [ש כמה פוסקים"שעליהם יש לסמוך בדיעבד כמ
 ].ג"רנג סי

קפז
  .א, קיג 
קפח

 .ק כב"ראה לעיל ס 
קפט

  .ב, והארוך עג. א, ג עב"תורת הבית הקצר בית ג ש 



יט הלכות מליחה   

פ " אע,ואם מלח במלח דקה. שבטל הוא במים
 צריך לשפשף היטב כדי להסיר המלח ,שהוא רשאי

 בבשר קודם שמניחו בכלי שאינו מנוקב הנדבק
  .ל"עכ

 פירש דדוקא במלח גסה צריך ניפוץ מפני קצי"ורש
 אבל מלח דקה אין צריך לנפץ ,הדם הנבלע במלח

  .לפי שהיא נתכת מעצמה

 ,' לכן כתב או ישטפנו וכו,א"ע כרשב"וודעת הש
 במקום דלא מהני ניפוץ כמו במלח דקה , אורושופי

א "ודעת רמ. קצאשוף היטבבשטיפה ושפ' ישטפנו כו
 :קצבי כמו שיתבאר"כרש

ראשונה להעביר המלח והדם ושניה . פעמים) לט(
להעביר לחלוחית המים הראשונים שנשארו בו 

 ):קצגש"רא(
שבודאי נשאר מקצת דם ומלח דבוק . לרחיצה) מ(

 ):קצדח"ב(בכלי ברחיצה הראשונה 
ש לעיל ושלישית לטהר "שנים כמ. פעמים' ג) מא(

 זו ה כדאשכחן סבר,געו בראשוניםמים השניים שנ
 ):קצוהות אשריהג (קצהגבי נטילת ידים לסעודה

וצה  ור, כמו או גם ינפץקצז פירוש.'או ינפץ כו) מב(
 דהיינו , לבדהה דלא מהני שטיפבמקום לומר

 קצחי" כרשבירא ליה דס, גם כן ינפצנו,במלח גסה
והא דמצריך  .קצט ניפוץין צריךדמלח דקה א

 .רשב כהדחה כדמסיקשטיפה היינו כדי שיהא נח
 ולפיכך במלח גסה לא מהני ,ראאודי בשטיפה בעלמ

 : גם כןשטיפה זו וצריך ניפוץ
 כי ,)רבח"ב(בלא שטיפה ובלא ניפוץ . הבשר) מג(

המים מבטלין כח רתיחת המלח והציר כדלקמן 
א סמך על דעת "ורמ. רגח לענין דיעבד"ע ס"בש

                                            
קצ

  .ץ ליהה ומנפ"א ד, קיג 
קצא

 .ז"ח ס"ב 
קצב

 .ק מב"לקמן ס 
קצג

 .טור. מד' ח סי"פ 
קצד

  .סעיף ו 
קצה

ח "א חולין פ"בשם ריב, עג' א סי"כמבואר באור זרוע ח 
קסב סוף ' ר סי"וראה שוע). ה דלא"א ד, שם קז' ראה תוס(
 .ו"ס
קצו

  .תעד' א סי"בשם אור זרוע ח, מג' ח סי"פ 
קצז

ה במ, ק יז"ז ס"וט, ק כח"ך ס"בא ליישב קושיית הש 
  .א על המחבר"חולק הרמ

קצח
  .נ"וש, ק לח"דלעיל ס 
קצט

, א" המחבר דסבירא ליה כרשבום הכיומש: י א"בכת 
ורוצה ', או ישטפנו כו' ברישא ינפץ כו, נקט איפכא בלשונו

. כ במלח דק שצריך שטיפה"לומר דמלח גס די בניפוץ משא
 ].סעיף ז [ח"בב' ועי
ר

  .פ"כהדחה גדזה הוי , פ"וידיחנו ב... ישתפנו : א"הרמ 
רא

ק "ס [ע צריך שפשוף כדלעיל"כ להשו"משא: י ג"בכת 
  .א" בשם הרשב]לח
רב

  .סעיף ח 
רג

שאם יניחו בכלי ", א"ק לח מהרשב"ומה שהובא לעיל ס 
שאינו מנוקב עם מלחו במים נמצאו המים שוברים פליטת 

 דעת בלאו הכי ד,ההפוסקים שמתירין בזה גם לכתחל
 שהמלח ,י" במעשה דרשרדכ"הרבה פוסקים לקמן ס

. רהלאחר שהפליט דמו פסק כחו ואינו מבליע הדם בבשר
  מכל מקום,ה" בהג שםש"ונהי דהמנהג להחמיר כמ

איסור והיתר  (רוג שנותן מים תחלה נהגו להקל"בכה
 ):רזהארוך

 ויהיו כל כך עד ,שלא יעשו המים רותחין. שבציר) מד(
הות הג(ת במלחן שיהיו המים ראויים לשתו

 ):רחמיימוניות
  עלילש"אלא בהדחה ראשונה לכתחלה כמ. מים) מה(
 :רטא"ס
 לוע דאפי"ו דעת השתבאר יריכ"ולקמן ס. כח המלח) מו(

 לאסור ל פניו אין כח במלח ודם שע,אין שום מים בכלי
 . פסק כח המלח אחר שהפליט הדםר משום שכב,הבשר
 מאן דפליג וואפיל ,ריאע שרי"ו לכא דהכוצה לומרוכאן ר
 ):ו"ק מ"ז ס"ט(התם 

 ובטל ברוב ריבשלא יחשב כרותח. ח הצירכ )*מו(
 ברתיחתו א כיון דתלי טעמ, בספק רובואפילו .אבעלמ

איסור ( בו מבטל בקל כח רתיחתו בהדבר התפל המעור
 אבל אם בודאי אין בהם רוב נגד הציר .)ריגוהיתר הארוך

 י"וסכ ס"ש (רידאינו מבטל כח הציר ועודנו חשוב רותח
 :)רטזמנחת יעקב ,רטו'ע
 :לאחר ששהא שיעור מליחה. והניחו בו הבשר) מז(
 נמצא קצת מוהל בכלי לא ואפילו. בהדחת הבשר) מח(

 בזמן מועט כזה שעוסקין בהדחת ,ג"נהגו לאסור בכה
כ " יתבאר לקמן סריח אך אם שהה בכלי.ריזהבשר

 ):ריטאיסור והיתר הארוך(דנוהגים להחמיר 
 סגי בהדחה אחת באחרונה דבדיעבד. אין לחוש) מט(

 :רכה"ט בהג"סוף  סמןכדלק

                                                                        
הבשר ונמצא הדם שעל פני הבשר ושעם המלח חוזר ונבלע בבשר 

 . היינו רק חשש לכתחלה–" מחמת המלח שעמו בכל
רד

  .נ"וש, ק קיז"ובסוף ס 
רה

 .ואפילו נתמלא מציר מותר, ואפילו נתנו בכלי בלא מים 
רו

 .ק מו"ראה גם לקמן ס 
רז

 .ק מח"דלקמן ס, ט"ראה כלל י סי 
רח

  .ו אות כ"הלכות מאכלות אסורות פ 
רט

  .ק ה"ס 
רי

  .נ"וש, ק קיז"ובסוף ס 
ריא

  .ק מג"ראה גם לעיל ס 
ריב

כ "ולא אסרינן לקמן ס.  עד שנתמלא ציראפילו נשאר בכלי 
 .כ נתמלא ציר"אלא כשהניחו בכלי בלא מים ואח, ה"בהג
ריג

 .ה"כלל ב ס 
ריד

 . מחמת מלחותאם אינו ראוי לשתו: י ג"בכת 
רטו

ועוד מבואר לקמן שם סוף . נ"וש, ק סח"ולקמן שם ס. ק נ"ס 
 .שלפעמים אומרים בזה קמא קמא בטיל, ק סה"ס
רטז

 .ק יב"יד סוכלל , ק כד"כלל ו ס 
ריז

  .ק נא"והטעם שאין חוששים לזה יתבאר לקמן ס 
ריח

 .עד שנראה ציר ממש בכלי: י ג"בכת 
ריט

 .ק לב"ך ס"ש. ט"כלל י סי 
רכ

 .ק קיט"וראה גם לקמן סוף ס. ק ס"וס 



כ הלכות מליחה   

 הוא ואפילו .רכארק שיהיה הכלי נקי. או חולבת) נ(
 משום דאין מליחה רכבבן יומו לא נאסר הבשר

מליחה ואינו  על ידי לכלים להפליט הבלוע בהם
 רכגז"בשול כדלקמן סט על ידי י אםיוצא כ

 ):רכדך"ש(
 או שהיו ,אבל אם לא היו בו מים. מותר) נא(

 ,רכה שאין בהם רוב נגד המלח והצירל כךמועטין כ
 ולא עוד אלא שהמים נעשה .רכואסור הבשר

 וצריך שיהא בבשר ששים נגד הלכלוך ,רכזנבילה
 דלא התירו בזמן .)רכטמנחת יעקב ,רכחלבוש(והמים 

 משום דבלאו ,רלמועט כזה אלא חשש איסור דם
הכי יש הרבה צדדים להתיר אחר ששהה שיעור 

 ,כ"י דלקמן ס" דרשהבמעש ,רלאש לעיל"מליחה כמ
  . או שאר איסוריןשר בחלבכ איסור ב"משא

 שהוא , ממשבל כשהלכלוך הוא ָחאמיהו היינו דוק
 אבל אם יש בו ,) הוא בעיןרוהאיסו(רך וצלול 

 אפילו ,)או חלב מעורב במים(לכלוך משיורי מאכל 
 דהוי טהור , אינו אוסר את הבשר,הוא לח קצת

' ג כדלקמן סי" דשרי בכה,מליח וטמא תפל
  .רלבא"צ

אבל הלכלוך של חלב נאסר שבולע מהבשר המלוח 
 אין  אפילווכן הכלי נאסר. רלגשאצלו כדלקמן שם

 אם ל שכן וכ,)רלדאם יש בו מעט ציר(בו לכלוך כלל 
 ):רלהל"רש(הוא כלי חרס דבקל בולע 

 וצריך לשער נגד ,שבלוע מדם. כדי המלח שבו) נב(
 נעשה נבילה ד דלא אמרינן חתיכה" אפילו למ.כולו

 ,)רלוב"צ' ע לקמן סי"ו השהו דעתוז(בכל האסורים 
 לדידן ל שכן וכ.רלזמשום דלא ידעינן כמה דמא בלע

                                            
רכא

 .ק נא"יתבאר לקמן ס, שאם אינו נקי 
רכב

מכל מקום , ולא תימא נהי שאין עליו שם דם: י ב"בכת 
דאינו [...] הכלי טריפה או חולבת שם בשר עליו ויאסר מן 

 .נאסר בכך
רכג

 .ק קא"ס 
רכד

  .ק לג"ס 
רכה

 .נ"וש, *ק מו"כדלעיל ס 
רכו

ש "מיהו במקום הפסד מרובה יש להקל כמ(: י א"בכת 
) כ"לקמן ס( ואף להאומרים .)]ק קיט"וס [כ"א בס"רמ

דאחר ששהה שיעור מליחה חשבינן לציר היוצא מן הבשר 
 בשר ,א חשיב דם רותח נהי דלכל מקום מ,כמוהל בעלמא

 .)ה"צא ס'  סילקמן' יוע(רותח מיהא מקרי 
רכז

  .ק נב"וראה גם לקמן ס. ד"צב ס' כמבואר בסי 
רכח

  .כ"סט ס' סי 
רכט

 .ק יב"כלל יד ס 
רל

 .ק מח"כדלעיל ס 
רלא

  .ק מג"ס 
רלב

ק "ע ס' סי. ק קא"וראה גם לקמן ס. 'ה הב"סעיף ה בהג 
  .ק סח"סא וס

רלג
  .רשהמלוח מותר והתפל אסו, ע שם"בשו 
רלד

אפילו אחר שיעור (ל שהציר "דקיי, ק קיט"כדלקמן ס 
 .חשיב רותח ונבלע בכלי) מליחה

רלה
 .ק יח"ז ס"ט. פג' ח סי"פ 
רלו

 .סעיף ד 
רלז

 .ק סב"ראה גם לקמן ס 

 אם כן ,ל חתיכה נעשה נבילה בכל האסורים"דקיי
  .רלחנגד כל המלח' המלח כולו נעשה נבלה וצריך לשער ס

 ואף שהמלח . לדידן אפילו בששים סגיכל מקוםומ
 כיון שאין האיסור כל מקום מ,לטעמא עביד ולא בטיל

מגופו אלא מבליעת דם אין הנאסר יכול לאסור אלא 
 שאינו חמור מאילו ,רלטבמקום שהאיסור עצמו אוסר

איסור והיתר ('  וכל דם מתבטל בס,היה כולו דם
  .)רמהארוך

גם נגד '  דצריך לשער שיהיה סרמאל"וכתב רש
 :רמבוכן כתבו שאר פוסקים. הלחלוחית דם שעליו

 ):רמגז"ט( וכל מה שבקדרה  פירוש.רהוכל הקד) נג(
 ואין .נגד המלח ולחלוחית דם שעליו. לששים) נד(

אומרים שהחתיכה קבלה טעם המלח תחלה ונעשה 
כ החתיכה " ואעפ,רמדנגד כל החתיכה'  וצריכים ס,נבלה

 בכל איסור הדבוק רמהל" כיון דקיי,תשאר באיסורה
בחתיכה שאומרים שממהרת תחלה לקבל הטעם ונעשה 

 דאמרינן חתיכה נעשה נבלה בכל רמול"לדידן דקיי ,נבלה
 שמיד שבאה , דהכא אין זה איסור דבוק.האסורים

החתיכה למים נמס כל המלח והדם שעליו ונופל 
 ואין איסור בחתיכה זו יותר מבשאר הקדרה ,לקדרה

 בשם כל בעלי ,רנך" ש,רמטח" ב,רמחז" ט,רמזתורת חטאת(
 ):רנאהוראה

נגד דם '  בה סאבל אין לך חתיכה שיהא. שעליו) נה(
ומלח שעליה אפילו היא חתיכה עבה דמלחה מועט 

 ):רנבתורת חטאת(
 ,רנגתורת חטאת(שהיד סולדת בו . בכלי שני) נו(
 ):רנדך"ש

                                            
רלח

  .ק לד"ך ס"ש 
רלט

 .נ"וש, *ק קט"כדלקמן ס 
רמ

ז "ט. י א"ה בשערי דורא סוס"וכ. התרומה' בשם ס, ד"כלל יא ס 
 .ק יט"ס

רמא
 .ק לד"והוא בס. ך"הש: י ג"בכת 
רמב

  .ק כג"כרתי ס. ק לה"ח ס"פר. א"תורת חטאת כלל א ס 
רמג

 ט"צ' אבל לא הקדרה עצמה כדלקמן סי: י א" בכת.ק כ"ס 
  .ז שם"ט, ]א"ס[

רמד
וכן אין צריך , כנגדו' ואין צריך בחתיכה עצמה ס: י א"בכת 

כמו חתיכה שנתבשלה בחלבה , נגד כל החתיכה' ס' בקדירה שיהי
מפני שהאיסור דבוק בחתיכה , ]ט"א ס"רמ [קה' כדלקמן סי

 .ובלעה תחלה ונעשית נבלה
רמה

' וסי, ק כב"וס, ק ח"עב ס' וסי, ק ע"וס, ק סח"ראה גם לקמן ס 
  .ק לא"עג ס
רמו

 .ד"א ס"צב רמ' סי 
רמז

 .ב"כלל א ס 
רמח

 .ק יט"ס 
רמט

  .ה בתחלת"ט סד"ס 
רנ

 .ק לה"ס 
רנא

ו ט' ומכונות סי, ל' ז סי"בים של שלמה פ [ל"ורש: י א"בכת 
ך "ח ש"ב(א " וכל בעלי הוראה נוהגים כרמ. מחמיר בזה]ק ה"ס
  ].ק ה"כלל א ס [ז מנחת יעקב"ט
רנב

  .ק יט"וראה לעיל ס. ק לו"ך ס"ש. ב"כלל א ס 
רנג

  .ג"כלל א ס 



כא הלכות מליחה   

דהרי הוא רותח קצת מחמת המליחה . מבשל) נז(
  .)רנהתורת חטאת(ובקל מתבשל 

 אם יש בו חומץ ושאר דבר חריף מבשל והוא הדין(
 בשם רנוך"ש. מלח בשר שלא נ אפילואף בכלי שני

  .)רנזפי רברביא

 כיון דדעת ל זה וסבירא ליה חולק ערנחל"ורש
 דהמלח לאחר רנטכ"הרבה פוסקים לקמן ס

 אינו ,שהפליט דמו פסק כחו ולא נחשב כרותח
ל לא " המיקל כרשרסז" הטב וכת.מבשל בכלי שני

 , ועיקר מלתא הוא דרבנן, דמסתבר טעמיה,הפסיד
 כתב רסבך" והש.רסאדדם שמלחו אינו אלא מדרבנן

 :א אם לא בהפסד מרובה"שיש לחוש לדעת רמ
 :רסגשלא הודח באחרונה אחר המליחה. יבש) נח(
 דמאחר ,' בעינן סאפילו הכיו. שכבר נתייבש) נט(

 ועוד דלא מצינו איסור .שבא למים נעשה לח
איסור והיתר (שנתייבש שיהא בטל איסורו 

 ):רסדהארוך
 אחת כבר עבר מעליו הדבהדח. אחת באחרונה) ס(

כל המלח והדם ולא נשאר כי אם צחצוחי הדם 
 ):רסהי"ב(ומלח ואין בהם כדי לאסור 

 ,רסוכ"דדעת הרבה פוסקים לקמן ס. שנית) סא(
 ולא נחשב ,דהמלח לאחר שהפליט דם פסק כחו

 לחומרא יש לנו לומר ל שכן כ, לקולא אפילוכרותח
 ולא עוד אלא אפילו .דלא נחשב כרותח להפליט דם

 יש לחוש ,דחשוב כרותחו בירא להלהפוסקים דס
 דחיישינן ,יותר לאסור הבשר שימלח עם מלח זה

 ,שמא יפלוט המלח את דמו ויבליע בבשר
 אם שמו רסזאי טעמא לאסור מהבירא להווכדס

 לאחר שיעור לי שאינו מנוקבהבשר במלחו בכ
 מאחר , כאן בדיעבד שריכל מקום ומ.מליחה

 אמרינן דמא משריק ,שהוא מונח בכלי מנוקב

                                                                  
רנד

 .ק לז"ס 
רנה

 .ז"שיח סי' ח סי"ר או"וראה שוע. ג"כלל א ס 
רנו

  .ק לח"ס 
רנז

 .ח"שער לח ס 
רנח

 .ק ב" סא' מכונות סי. פג' ח סי"ים של שלמה פ 
רנט

  .נ"וש, ק קיז"ובסוף ס 
רס

 .ק כג"ס 
רסא

 .א, מנחות כא 
רסב

 .ק לז"ס 
רסג

  .ק לט"ך ס"ש 
רסד

 .ק סב"וראה גם לקמן ס. ה"כלל יא ס 
רסה

ק "לקמן סוף ס, ק מט"וראה גם לעיל ס. ה כתב האגור"ד 
 .קיט
רסו

  .נ"וש, ק קיז"ובסוף ס 
רסז

דהיינו מטעם שהציר והדם שבו , ק קיט"ראה לקמן ס 
 . בבשרחשוב רותח ונבלע

תורת ( רסחק ונופל דרך הנקבים ואינו נבלע בבשרשרי
  .)רסטחטאת

 , ונתבשל כך,ומותר אפילו לא הדיחו ומלחו שנית
 דחשוב כרותח ועדיין הוא בירא להולהפוסקים אלו דס

 ,רעאך"ש( ויש לסמוך עליהם בדיעבד ,רעבכחו להפליט
 כתב דאין להקל נגד רעגמנחת יעקבוה .)רעבפרי חדשו

כח המלח והוי כאילו  דפסק בירא להו דסיםהרבה פוסק
 :נתבשל בלא מליחה

'  סנן דלכך בעי,שהמלח הוא בולע מדם. שמלחו בו) סב(
 משום ,רעדנתבשל בלא הדחה אחרונהנגד המלח אם 

 הוא לפי ם והטע.דחשבינן המלח כאילו הוא כולו דם
שהמלח כשמפליט דם שואב הוא את הדם לתוכו ואינו 

 דלא ,רעהדעת כל הפוסקים(שורף ומכלה אותו 
  .)רעון"רמבכ

 דלא ,ומטעם זה אפילו נתייבש המלח עם דמו אסור
ש " כמ,מצינו איסור שנתייבש שיהא בטל איסורו

מנחת  ו,רעטפרי חדש ו,רעחך"ש( גבי בשר יבש רעזללעי
 ):רפאפי רברבי דלא כא,רפיעקב

 ,רפבאפילו לא ראוהו עוסק בהדחה כלל. בן דעת) סג(
 יודע מנהג ישראל מירתת וירא לשנות רפגנכרימאחר שה

  .רפד שחושש פן יראה ויגיד הדבר,גםמנה

                                            
רסח

 .ק מג"וס, ק יא"ע ס' כלדקמן סי 
רסט

 .כ"כלל טו ס 
רע

ז "ט. ק יא"ך שם ס"וראה ש. ק י"צא ס' כמבואר בפרי חדש סי 
  .ק מז"סט ס' סי
רעא

  .ק מ"ס 
רעב

 .ה כתב הרב"ק לט ד"ס 
רעגרעג

ואפילו בדיעבד אם נתבשל כך : י ג"בכתו. ק מג"כלל טו ס 
שלו ידיחנו אבל אם עדיין לא ב. דהוי כבשר שלא נמלח כלל, אסור

מכל מקום לא , שאף שהמלח אסור כדלקמן, ויחזור וימלחנו ומותר
אפילו להאוסרים לקמן , חיישין שהמלח יפלוט דמו ויבלע בבשר

דהכא כיון , כ אפילו אחר שיעור מליחה בכלי שאינו מנוקב"ס
 י"ח ומ"ת(שהבשר מונח בכלי מנוקב אמרינן דמא משריק שריק 

  .)]ק מ"ס [ך" דלא כש].שם[

ל ממה שפסק "חזר בו מהרי, ובמהדורה האחרונה שלפנינו
 .אלא הוי ספיקא דדינא ופלוגתא, בפשיטות כמנחת יעקב

רעד
 .ק נב"כדלעיל ס 
רעה

 .ק י" בדרכי משה ס כל כך
רעו

 .שהדם נשרף במלח ומותר, בשמו) ב"רע, מב(ח "ן פ"שכתב הר 
רעז

  .ק נט"ס 
רעח

 .ק מא"ס 
רעט

 .ק לט"סוף ס 
רפ

  .ק מ"כלל טו ס 
רפא

 .ק טו"שער מב ס 
רפב

 .רק שהיה יוצא ונכנס, אפילו פעם אחת: י ג"בכת 
רפג

". ם"עכו"או , "נכרי) "בסעיף זה(י ג נדפס בכל מקום "בכת 
 הן –" אין יהודי): "מיראת הצנזורה(ואילו בדפוס שינו המדפיסים 

והן בנוסח , א"ע ורמ"והן בנוסח השו, בנוסח השארית יהודה
  .ת דלקמן"השו
רפד

ה וכתב בספר "י ד"הובא בב). ב"סע, מח(ת קלז "ג ל"סמ 
שרק (ק ב "א ס' א סי"וקו, ק יב"ב ס' ד סי"ר יו"וראה שוע. המצות

 ).בדרבנן סמכינן אטעמא דמירתת ביוצא ונכנס



כב הלכות מליחה   

 דעת ,אבל אם לא היה ישראל בן דעת יוצא ונכנס
בדיני כשר  (נכריע דאין סומכין על דבריו של "והש

 נכרי דהרפהל" וקי.ת" הוא מסל אפילו)וטרפה
 ודם שבשלו אינו אלא ,ת נאמן בדרבנן"מסל

 , הכא כיון דאתחזק איסורא מכל מקום,רפומדרבנן
 אינו ,ת בדם ומלח שעליהשהחתיכה היתה מוחזק

הו  וז.רפז מחזקת איסורה להוציאנכרינאמן ה
ה "א בהג" ורמ.' סומכין על דבריו אם היה כושכתב

 ):רפחך"ש (תבארפליג עליה כמו שי
 ,א" ולא כתב י.ע"וא חולק על הש"רמ. יפה) סד(

ע "וכדרכו ברוב המקומות שאינו מבואר בהדיא בש
יש לדחוק  וגם כאן ,שלא כדבריו כותב דעתו בסתם

 היינו ,ל דבריוש סומכין ע"ע במ"וולפרש דברי הש
 הוא כמו' ש אם היה ישראל כו" ומ,ת לבד"במסל

 כאילו  גם כן עשה עצמוומשום הכי .'או אם היה כו
'  שכתב ובחד מינייהו כו,ע"ומפרש דברי הש

  .)רפטך"ש(

ג דאתחזק כאן " אע,ת נאמן"והטעם דמסל
 נכרין ה אינו נאמא ובדאתחזק איסור,אאיסור
ש לקמן סימן " כמ, באיסור דרבנן אפילות"מסל
 הכא כיון דאיכא נמי טעמא  מכל מקום.רצז"קל
 וזהו נקיות להדיח אחר ,רצא אנקיותא קפידנכרידה

 וסמכינן אהאי טעמא בצירוף מסיח לפי ,רצבמליחה
  .רצגתומו

אבל אם אינו מסיח לפי תומו לא סמכינן לומר 
טרחו דשמא להקל (שבודאי הדיח משום נקיות 

מנחת  ,רצהך" ש,רצדתורת חטאת() עדיפא ליה
  .)רצויעקב

 יודע מנהג ישראל לו דאפירצחך" והשרצזז"וכתב הט
 כגון שמסיח לפי תומו לפני ,שייך מסיח לפי תומו

אחרים שלא שאלוהו כלל על הדחה זו ואומר 
  .רצטשהדיחו יפה

                                            
רפה

תקיג ' ר סי"שוע. ק כד"ז ס"ט. י שם"ב. ב, ק קיד"ב 
  .נ"וש, ו"סט
רפו

 .ק כד"ז ס"ט. ק יט"דרכי משה ס. י שם"ב. א, מנחות כא 
רפז

 .ק יט"סקלז ' ך סי"ש 
רפח

  .ק לד"סח ס' וסי. ק מב"ס 
רפט

 .ק מב"ס 
רצ

 .ק יט"ך שם ס"וש. סעיף ו 
רצא

  .א, ז ל"ע 
רצב

 ).ב"סע, מח(ת קלז "ג ל"סמ 
רצג

 .ק יט"קלז ס' וסי, ק לד"סח ס' וסי, ק מב"ך ס"ש 
רצד

 .ז"כלל א ס 
רצה

 .ק יט"קלז ס' ובסי. ק מב"ס 
רצו

 .ק טז"כלל א ס 
רצז

 .ק כג"ס 
רצח

 .ק מג"ס 
רצט

שם  [א"והנה המג: ק ו"א ס"תקיג קו' ר סי"ראה שוע 
ך דמשכחת לה כגון שמסיח " השמיט מה שכתב הש]ק יא"ס

,  משמע דלפני בעל הבית לא מהני,'לפי תומו לפני אחרים כו
ז כתב משכחת לה כגון שמספר איזה דבר אחר ומתוך "והט

 דעל , וטעמו.א השמיט כל זה"והמג', אותו דבר נשמע כו

 אבל ישראל שנתן , משמש בבית ישראלנכריוכל זה שה
אם הדיח הבשר לאחר בשר בקדרה ושכח אם מלח או 

 דדם , משום דהוי ספק דרבנן ולקולא,מליחה מותר
והא  .)שאז"ט (שאו שבישלו אינו אלא מדרבנןשמלחו 
 שיהא מסיח לפי תומו היינו משום נכרידבעינן ב

 שאינו רוצה להטריח את עצמו להדיח נןדמסתמא אמרי
 נכריג דהתם איכא נמי טעמא ד" ואע.)שבפרי חדש(

 גם כאן יש עוד סברא לומר  מקום מכל,אנקיותא קפיד
שבודאי עשה הישראל כהרגלו ומנהגו למלוח בשר 

  .ולהדיח

 דלא בירא ליה חולק עליו וסדת הכסףך בנקו"והש
 .שגא דאתחזק איסוראאמרינן ספק דרבנן לקולא היכ

 כדבריו באיסור דם שיש לו עיקר החמירויש ל
 ):שדולת למנחה בסמנחת יעקב(בדאורייתא 

דלא ידעינן כמה דמא נפיק מיניה . אותו בשר) סה(
 דלטעם זה גם הבשר שופרי חדש וכתב ה.)שהש"רא(

 ואין איסור , כיון דהוא עצמו היתר,מצטרף לששים
 גבי כחל שזנן דמהאי טעמא אמרי,אלא משום דם שבו

 ואם אתה אומר שאינו ,וכחל מן המנין' שהוא בס
 :ל"מצטרף אף אתה עשיתו נבלה דהא בהא תליא עכ

גם נגד דם '  צריך ס גם כןואם לא הודח. בשר) סו(
 ):שחתורת חטאת(שעליו 

בישול מתבטל  על ידי לפי שהדם הנפלט. מותר הכל) סז(
ואפילו חזרה החתיכה ובלעה מן הרוטב שבו הדם (' בס

 ושאר החתיכות , שהרי הרוטב היתר הוא,לא נאסרה
 ואם .)שי במרדכישטט" מהאי טעמא רשב גם כןמותרות

ם הוי דם האיברים שלא פירש נשאר בו מקצת ד
 רש דמה שפי,ולא הוי כפירש ממקום למקום (שיאשמותר

בבישול יוצא לחוץ וכל שאינו יוצא אינו פורש ממקומו 
 שיגולא שייך הכא אפשר לסוחטו אסור .)שיבז" ט,כלל

                                                                        
א משום דיש לחוש שמא כרחך לא הוצרכו האחרונים לזה אל
ז " כדמשמע מסוף לשון הט,מתכוין לחבב את עצמו על הישראל

ז אסברה "והט, ך שהסיח לפני אחרים"ולכן אסברה לה הש, ש"ייע
אבל בנידון דידן שהנכרי לא עשה שום , לה שמספר איזה דבר

אם הוא מסיח לפי תומו , מעשה ואין לו תועלת כלל באמירה זו
פשיטא דמהמנינן ליה באיסור , על אמירתושאינו יודע שסומכין 

 .דרבנן
ש

 .א, מנחות כא 
שא

 .ק כד"ס 
שב

  .ק מד"ס 
שג

ליקוט דעות הפוסקים . ק כ"ך ס"ס להש"כללי ס. ב, עירובין לה 
 .ג ואילך, ד צמח צדק רג" ראה פס–בזה 

שד
  .ו"כלל א ס 
שה

ק "וראה גם לקמן ס. ק כו"ז ס"ט. ק מה"ך ס"ש. מה' ח סי"פ 
 .ק ח"עב ס' סי. ק נ"ע ס' סי. פח
שו

 .ק לג"כרתי ס. ק מב"ס 
שז

 .א"צ ס' בסי 
שח

 .ק א"ומנחת יעקב כלל ב ס 
שט

 ).ן"חתן הראב(רבי שמואל בר נטרונאי  
שי

 .תשלא' סי 
שיא

 .א"סז ס' ע סי"כמבואר בטוש 
שיב

 .אם אומרים סברא זו גם בעוף, ק ע"וראה לקמן ס. ק כז"ס 
שיג

 .א"קו ס' ע סי"טוש.  א, חולין קט 



כג הלכות מליחה   

פ שהדם נסחט ונפלט לחוץ משום "שיהא אסור אע(
 דלא נאסר הבשר ,)שהטעם נשאר בו בבישול

לא היה עליו שם איסור על הדם כלומר ש(מעולם 
 לא אפילו( ודמיא לצלי שמותר בלא מליחה ,)כלל

 דמה שנפלט האור שואבו ומה ,)שידנצלה יפה
 ועוד .שנשאר בתוכו הוי דם האיברים שלא פירש

 שהרי בצלי ,ראוי להתיר יותר בבישול מהצלי
כשמהפכין בשפוד אצל האש הדם המופרש ממנו 

 ל שכן כ, שריאפילו הכימתגלגל סביב הבשר ו
במבושל דמה שנפלט ממנו מתבטל במים מיד 

  .)שטוש"רא(

 וכתב דדמי למליחה ,ט"כ במרדכי בשם רשב"וכ
 , ורוטב על ידי בישול מוציא דם,שהמלח מוציא דם

 בבישול כי נמיוכשם שהמלח מוציא דם ומותר ה
 :ל"מוציא דם ומותר עכ

 שטזמשום דאפשר לסוחטו אסור. נגד החתיכה) סח(
  מכל מקום,נהי דהדם נפלט ונסחט לחוץ ד,בבישול

 משום דחיישינן .שיזהטעם נשאר בו והוא אסור
שמא עם יציאת הדם מן החתיכה לא היה עולה 

 רתיחת המים היטב ולא נתבטל הדם חדבמקום א
 שהיא ממהרת ,וחזר ונבלע בחתיכה זו שיצא ממנה

לבלוע טפי משאר חתיכות דהוי כמו איסור דבוק 
 ,בדה בלא רוטב עם הדםאו שמא היתה ל (שיחבה

 ונאסרה ושוב לא הותרה ,)שיטאיסור והיתר הארוך
 למליחה א דמי ול.מפני הטעם דאיסור שנשאר בה

 מליחה ל ידישע(שאינו מבלבל הטעם בחתיכה 
נפרד האיסור מן ההיתר שלא נשאר לא טעם ולא 

 אבל רוטב מבלבל ,)שכאיסור והיתר הארוך ,משהו
 ,שכאן"ראב(נה  ליפרד ממי אפשרהטעם בחתיכה וא

  .)שכבבמרדכי

 אבל כאן , דמה שנסחט נופל לארץ, לצליא דמיול
ל  ולא עדיף כ,הנסחט נשאר בקדרה אלא שמתבטל

משום דחיישינן שמא יחזור ( כמי שאינו לגמרי כך

                                            
שיד

 .ק לז"ראה לעיל ס 
שטו

 ).מלבד מה שניתוסף כאן בין חצאי עיגול(מה ' ח סי"פ 
שטז

 .א"קו ס' ע סי"טוש.  א, חולין קט 
שיז

 ותן טעםל דדם לא אסור בנ" אתלוואפי: י ב"בכת 
 , אסורילו הכי אפ, פירש וחזר ונבלעלא אם כןבחתיכה א

' דדילמא עם יציאת הדם מן החתיכה בחד צד לא סליק לי
'  והי,לע בחתיכה עצמה שיצא ממנהדיקולא דמיא וחזר ונב
 אבל שאר . ומצא מין את מינו וניעור,בה עוד דם שלא יצא

 כיון שאין בהם דם ליכא למימר בהו ,א חיישינןהחתיכות ל
והא דשאר : י ג"בכתו .)ן" ראבשםמרדכי ב(מצא מין את מנו 

 שמא נבלע הדם בהם שלא נןהחתיכות מותרות ולא חיישי
 ,ה הדם מועט הוא ובטל במיעוטו משום דז, רוטבל ידיע

כ בחתיכה זו שיש עוד דם הרבה שלא פירש  ממנה  "משא
מצא מין את מינו וניעור דם הרבה על החתיכה ואוסרה 

  ].ן שם"גם זה מראב[ ונעשית נבלה
שיח

 .נ"וש, ק נד"כדלעיל ס 
שיט

ד שהדם קרוב ווע: י ג"ובכת. ק כח"ז ס"ט. ג"כלל ז ס 
איסור והיתר (י כמו דבוק  דהו,יותר לבלוע באותה חתיכה

, ק ח"עב סוף ס' וראה גם לקמן סי. ז שם"ט. )]שם [הארוך
  .ק כב"וס
שכ

 .ט"כלל כד ס 
שכא

  ).א, טז(י יז "סוס 
שכב

 ).מלבד מה שניתוסף כאן בין חצאי עיגול(תשלא ' סי 

הגהות שערי  ,ויבלע בתוכו בעוד שלא נתבטל כדלעיל
  .)שכגדורא

 ,נגד החתיכה כל התבשיל אסור לעולם' ואם אין ס
פלה חתיכת בשר מאותו תבשיל לתבשיל אחר ואפילו נ

 צריך לעולם ששים נגד מה ,ומשני לשלישי וכן לעולם
 בכל חתיכה נעשית נבלה שכד לדידן דקיימא לן,שנפל

 צריך ששים נגד החתיכה אי טעמאומה(האיסורים 
 וכן אם נפלה חתיכת .)שכהוהחתיכה אינה מן המנין

נגד '  סנןהאיסור עם אותה החתיכה הנאסרת בעי
  .שכו)איסור והיתר הארוך(תיהן ש

 אלא ששמו אותה ,ואפילו לא נתבשל לגמרי בלא מליחה
) שהוא רותח(בכלי ראשון שהעבירו מן האש כל זמן 

 ואפילו נזכר קודם שהתחילה .שכזד סולדת בושהי
ד סולדת  עד כדי שהיההחתיכה להרתיח רק שנתחממ

 הדם  מכל מקוםשכח דנהי דהבשר לא נתבשל. אסורהבו
 מידי דהוה אכלי דלא שייך בו ,שכטלע בושבתוכו נב

 שלאז" והט.)שם (שללי ראשון בלעה בכאפילו הכיבישול ו
  . דגם הבשר מתבשל אם אינו בשר שורתבכ

 עוד דבמקום שאין הבשר מתבשל אינו נאסר תבוכ
 ן דעת וכ.בשביל הדם שנבלע בו ויש לו תקנה במליחה

 דיש לסמוך עליהם שלגמנחת יעקב התב וכ.שלבל"רש
 ואם .נגד החתיכה' אפילו אין במים ס (בהבהפסד מרו

                                            
שכג

 .י"בשם מהרא, ק ה"ב ס' סי 
שכד

  .ד"צב ס' בסי 
שכה

 דחתיכה דליכא הכא טעמא, ק סה"דלעיל ס', כ לדעה הא"משא 
 .נעשית נבלה

שכו
תבשילין אינה יוצאה ' ואפילו אם נתבשל אחר כך בק: י ב"בכת 

ל חתיכה "דקיי, כנגד כולה' ונצטרך כל פעם ס, מידי איסורה כלל
ג דבדם "ואע. ואפשר לסוחטו אסור, נעשית נבלה בכל האיסורים

הני מילי היכא דיכול להוציא על , לא אמרינן אפשר לסוחטו אסור
, אבל הכא שמוציאו על ידי בישול שחוזר ונבלע בה, הידי מליח

והוא הדין אפילו תבשיל . ודאי אסורה ונשארה באיסורה לעולם
ושוב נפל חתיכה מאותו תבשיל לתוך , שנאסר מבליעת איסור

' וכן אפילו מתבשיל שני כו, ל שני מעלות"דה, תבשיל אחר
ממנה אפילו אם יפול חתיכה זו עם החתיכה הנאסרת ו. ולעולם

ולא סגי , כנגד שתיהן' צריך ס, לתוך תבשיל אחר) 'אם אין שם ס(
. שאף ההיתר נעשה כחתיכת איסור, כנגד האיסור לבדו' בס
דאם לא , ג דכל אגב בישולה לא אמרינן חתיכה נעשית נבלה"ואע

דמתחילה מתפשט רק , כן לא תמצא לעולם דבר שבטל בששים
,  יצטרך ששים גם נגד זוואחר כך, בסמוך אצלו ואוסר בנותן טעם

דהכא חשוב כאיסור דרבנן שאין צריך פישוט לגבי . וכן לעולם
ומיד שתתחיל , שכבר נתפשט בכולה, אותה חתיכה עצמה

כ "דמה שנסחט נופל לארץ משא, ולא דמי לצלי. להרתיח נאסרת
שם נתבאר החילוק בין צלי , ק ה"ב ס' סי [הגהות שערי דורא(הכא 

 ).]לבישול
שכז

 .ד"טאת כלל ב סתורת ח 
שכח

כבישרא ... דבכלי ראשון נמי לא בשלה (ב , כמבואר בשבת מב 
  ).דתורא

שכט
וראה . ק כט"שיח ס' ח סי"א או"טור ומ. יז' ג סי"ש שבת פ"רא 
שאף שהבשר אינו מתבשל מכל מקום הלחלוחית (ז "ר שם סי"שוע

פסקי ). כ שהוא יבש שאין עליו לחלוחית כלל"אא, שעליו מתבשל
 .ט"סט ס' קן לסיר הז"אדמו

של
  .שט' מרדכי שבת סי 
שלא

 .ל דלקמן"בשם הרש, ק כג"סוף ס 
שלב

 ].ק ב"א ס' מכונות סי [ באיסור והיתר שלו:י ג"בכת 
שלג

 .ק ח"כלל ב ס 



כד הלכות מליחה   

יש להתיר החתיכה אפילו שלא במקום ' יש ס
 ):שלדסד מרובההפ

 ):שלהך"ש (סד מרובהאו במקום הפ. אורחים) סט(
 בעופות שהן חלולין כל מקוםומ. המקילין) ע(

ופירש הדם מלמעלה למטה בתוך החלל הרי הוא 
 ואין זה בכלל דם ,שלוה לחתיכהכפורש מחתיכ

בהפסד   אפילו והילכךשלזם שלא פירשהאיברי
 ,שלחתורת חטאת( ושעת הדחק אסור מרובה

 דגם עופות ודת הכסף כתבך בנק" והש.)שלטז"ט
פ שפורש דם לתוך החלל " שאע,דינם כשאר בשר

  .שמפרי חדש הן דעת וכ.'מתבטל הוא במים בס

ומיהו היינו דוקא כשהוציאו ממנה הכבד ובני 
לא שתלשו  או אפילו לא הוציאו ממנה א,מעיים
 שמא אבל אם הכבד דבוק, שאינן דבוקים בה,ממנה
 אפילו נמלח העוף ופלט כל דמו אסור אפילו ,בעוף

 חתיכה שמב לדידן דקיימא לן,יש ששים נגד העוף
ו "ג ס"ע'  סימן כדלק,נעשה נבילה בכל האסורים

 ):י"ב (שמגה"בהג
דהיינו שלא שהתה שיעור מליחה . כראוי) עא(

 שאם לא ריך לומרין צ וא,שמדז"ט(ו "דלעיל ס
 ):שמהנמלחה אלא כמליחת צלי

 מליחה גמורה חדאבל אם נמלחה מצד א. כלל) עב(
בהפסד ל להתיר " דקיי,ושהתה שיעור מליחה

 נגדה ם אם אין ששי אפילו אם נתבשלהמרובה
  אם יש ששים מותרם כן וא,ה"ד בהגה"וכדלעיל ס

 ):שמוז"ט (הפסד מרובה אם אין אפילו
כה אסורה אם לא במקום ואותה חתי. כנגדו) עג(

 ).שמזך"ש (סד מרובההפ
 כדי ,ואפילו יתנו במים פושרין. על ידי מליחה) עד(

 נוהגין שלא ,מלח על ידי שיתעורר דמו לפלוט
 ):שמחתורת חטאת( ל זהלסמוך ע

                                            
שלד

 .ד"שבזה התיר אף התורת חטאת שם ס 
שלה

 .ק טז"ס 
שלו

דמה , ק סז"שלכן אין להתיר בזה מטעם האמור לעיל ס 
ו יוצא אינו פורש שפירש בבישול יוצא לחוץ וכל שאינ

 .ממקומו כלל
שלז

 .א"סז ס' ע סי"כמבואר בטוש, שמותר 
שלח

 .א"כלל ב ס 
שלט

 .ק כט"ס 
שמ

 .ק מד"ס 
שמא

 .נ"וש, ק נד"ראה לעיל ס 
שמב

  .ד"צב ס' בסי 
שמג

  .ג"עב ס' ראה לקמן סי, ואם הלב דבוק בעוף 
שמד

  .ק ל"ס 
שמה

 .ב"עו ס' א סי"שמבואר ברמ 
שמו

 .ק ל"ס 
שמז

 .ק מח"ס 
שמח

' ר הזקן סי"ת אדמו"וראה שו. טק מ"ך ס"ש. ד"כלל ד ס 
לניקור חוטי הדם , ימים' לצרף שריה בפושרין אחר ג, יז

  .בהפסד מרובה, ימים' והעברת מים בעלמא תוך ג, היטב

 ,שמטוצולין אותו בלא מליחה כשאר בשר. צלי) עה(
תורת  ,שנאך"ש (שנ לא נקרו אותו מגידי הדם שבוואפילו
 ):שנבחטאת

צלייה  על ידי דשמא לא יצא כל דמו. לא יבשלנו) עו(
 מותר בצלי לפי דהוה דם האיברים שלא אפילו הכיו(

 על ידי בישול משום שהבישול אחר כךויצא ) שנגפירש
פועל יותר מהצלייה שהמים הרותחים מרככים הדם 

 לא דמי לכבד שמותר ומשום הכי .)שנדרומת הדשןת(
ם בתוכו  דהתם לא נתקשה הד,שנהלבשלו אחר צלייה

 אלא דאין לבשלו בלא צלייה ,צלייה על ידי ויצא כל דמו
 ,מליחה על ידי משום שיש בו ריבוי דם ואינו יוצא

  .)שנוך"ש(כ הכא " משא,ג"כדלקמן סימן ע

מנחת (ואפילו צלאו אחר ששהא במלחו לא יבשלנו 
 ):שנחז" דלא כט,שנזיעקב

 על ידי שאנו תולין לומר שיצא כל דמו. מותר) עז(
) שנטך"ש(מה שנשאר לא יצא אפילו בבישול  ו,צלייה

 יםבמ'  יצא מעט בבישול יהיה בודאי סואפילו(
 בשם שסאש" ובפרט לפמ.שסע"ו ומותר להש,ובתבשיל

 ואפילו לדידן . דגם הבשר מן המנין,שסבפרי חדשה
ג " אין לחוש בכה,שסגא"ש רמ"דנוהגין להחמיר כמ

  .)שיהא אותו המועט הנפלט חוזר ונבלע בבשר

ימים בלא מליחה אינו ' של בשר ששהה גדהא דאסור לב
 א וחומר,שסדמדין התלמוד אלא מחומרת הגאונים

 דלא גרע מאומצא דאסמיק ומשובר ,יתירא היא
 שנצרר הדם ,שסהז"ס'  דלעיל סיהמפרקתה של בהמ

מליחה ומותר אפילו  על ידי  יוצאאפילו הכי ו,בתוכה

                                                                        
דגם אם , ואפשר לי ללמוד מתשובה זו): ק י"ס(ד צמח צדק "ובפס
על ידי שרייה , העברת מים יש להקל בהפסד מרובה' לא הי

, ט"דלקמן סי[כ על ידי חליטה ברותחין " אחלבשלו, ל"בפושרין כנ
  ].ק קטו"וס
שמט

 .ב-א"עו ס' שמבואר בסי, כשאר צלי 
שנ

 .א"סז ס' ראה סי 
שנא

 .ק נ"ס 
שנב

  .א"כלל ד ס 
שנג

א שדם "סז ס' ע סי"וכמבואר בטוש. ה"ש כלל כ סכ"ת הרא"שו 
 .האיברים שלא פירש מותר

שנד
 .קס' סי 
שנה

נין כבד ששהה לע(ק ה "וראה לקמן שם ס. א"עג ס' כדלקמן סי 
 ).ימים בלא מליחה וצליה' ג

שנו
 .ק נא"ס 
שנז

 .ק ב"כלל ד ס 
שנח

 .ק לב"סוף ס 
שנט

 .ק נא"ס 
שס

  .ק סז"וס, א"לעיל סי 
שסא

 .ק סה"לעיל ס 
שסב

 .ק מב"ס 
שסג

 .ק סח"וס, א"לעיל סי 
שסד

מאכלות ' והגהות מיימוניות הל, תשכב ותשכו' ח סי"מרדכי פ 
שם אביו רבנו ב, )קיט'א' סי(ה "בשם ראבי, ו אות ט"אסורות פ

  .בשמם, יואל
שסה

 ).נצרר הדם(ד "וס) שובר מפרקתה(ג "ס 



כה הלכות מליחה   

 אלא דראוי לחוש לדברי .לקדרה כשאר בשר
  .)שסזש" בשם הריבשסוי"ב(נהגו הגאונים במקום ש

 שאם ,שסטז" והטשסחל" רשאי טעמא פסקוומה
 אפילו לא שהה שיעור לי שאינו מנוקבנמלח בכ

 שאסור , כמו שאר בשר,כבישה נאסר אף לצלי
משום שפירש הדם ממקום למקום כדלקמן 

 ואם מתחלה נמלח כהוגן בכלי מנוקב .שעח"סי
 מותר לי שאינו מנוקב נמלח בכאחר כךוהודח ו

 לפי שלא מצינו כחות נוספות ,ה נפשךבממ
 שאין חילוק בין אם שהה במלחו שעה ,במליחה

 או מאה פעמים חת ובין נמלח פעם א, או שנהחתא
  .)ם של שלמהי(

 ר אם נמלח עם בשר שלא נמלח נאסכל מקוםומ
 שמא יבלע מן הדם נן דחיישי,ימים'  ששהה גרהבש

ו שיפלוט אגב דמ'  ולא שייך בי,שבשאר בשר שעמו
 דלחומרא חוששין ,אפילו לא נמלח עדיין כלל

 והבשר שהוא ,לדעת הגאונים שדמו נתקשה בתוכו
 כיון ,רך בולע הדם ושוב אינו יוצא על ידי מליחה

 ,וגם צלייה אינה מועלת (שעאדאין לו דם של עצמו
 אלא כשבלע כבולעו כך פולטודלא אמרינן בצלייה 

ודת ך בנק" אבל הש.)שעגז" ט.שעבבשעת פליטה
'  בבשר ששהה גל כך כתב דאין להחמיר כףהכס
 ועוד דגם , כיון דאינו אלא חומרת הגאונים,יםימ

הגאונים אפשר דלא קאמרי שאין המליחה מוציא 
 אלא שאינו , דהא נראה לעין שאינו כן,דם כלל

פ מוציא דם קצת שייך " וכיון דעכ,מוציא כל דמו
פרי כ ה" וכ. שיפלוט גם מה שבלע אגב דמורלומ
 , וכתב דימלחנו שיוציא דם שבלע עם דמו.שעדחדש

  .ואז מותר לצלי

 אם לא ,)שעהתורת חטאת(ושאר בשר שעמו מותר 
 או שנמלח ולא הודח ועדיין הוא תוך ,נמלח עדיין

 כמו שיתבאר כל פרטי דינים ,שיעור פליטת צירו
 :ו"ס' ע' אלו לקמן בסי

 דחיישינן , רוצה לצלותו אפילו.בלא מליחה) חע(
 :שעובשלושמא ישכח וי

 לספק דרוסה דלעיל א דמיול. שמא יבשלו) עט(
 ק דרוסה ספת שמותר להשהות תרנגולשעזז"סימן נ

                                            
שסו

 .ה כתבו הגאונים"ד 
שסז

 .פו' סי 
שסח

 .צח' ח סי"ים של שלמה פ 
שסט

 .ק לב"ס 
שע

 .ק קי"ס 
שעא

וכמו בבשר שנמלח ונפלט כל דמו שנמלח עם בשר שנמלח  
ע ' כדלקמן סי, שלדידן נוהגין לאסרו אף לצלי, קודם פליטתו

  .ק נ"ובס, ה"ו בהג"ס
שעב

וראה גם . י עז"וברס. א, שבפסחים עד, כהא דמולייתא 
ק "ע ס' וסי, ק קיב"ק קח וס"לקמן ס. ג"ק יג בשוה"לעיל ס

  .נ
שעג

 ).מלבד מה שנוסף בין חצאי עיגול(ק לב "ס 
שעד

  .ק מז"ראה שם ס 
שעה

 .ז"כלל ד ס 
שעו

 .ק נב"ך ס"ש 
שעז

 .א"תמז ס' ר סי"וראה גם שוע. נ"וש, ק מז"ך שם ס"ש 

 דהתם . לתקלה בזמן מועטנן דלא חיישי,א יום"כ
ואם אי (מתירין להשהות איסור כדי שלא יאסר לגמרי 

 מה ,)אתה מתירה להשהותה הרי אתה אוסרה לגמרי
ן להשהותה  אי,)שעכשיו היא מותרת(שאין כן הכא 

ובשר  (שעח צלי פן יבא לידי תקלהי אםשתאסר לאכלה כ
 , אפשר שמותר להשהותה עודיםימ' שכבר עבר ושהה ג

ולת ה בס"הג). כיון דבלאו הכי באיסורא עומדת לבשל
 ):שפאמנחת יעקב(  מטעם אחרשפתב כן כשעטלמנחה

 לכתחלה נוהגין היתר לשרות הבשר ואפילו. אחרים) פ(
תחילה יש לשרותו היטב כמו  לככל מקום ומ.ולשהותו

 מיהו לא . ובדיעבד סגי בשרייה מועטת,שעה ושתים
מהני אפילו בדיעבד מה ששופכין מים על הצלעות 

 ומכל מקום אם .שפבשלימות בבית המטבחיים לנאותן
 יש לסמוך בדיעבד על מה ששפכו עליו שפגנקרו גידי הדם

בהעברה בעלמא מאחר שאין שם דם אלא המובלע 
 הדם נתייבש בתוכו י אםלא נתקשה כוהבשר (בבשר 
 רק קודם מליחה צריך הדחה אחרת לרכך ,)כדלעיל

 ,שפדאיסור והיתר הארוך( זה י"סהבשר כדלעיל בר
 דאפילו לא נקרו גידי תב כשפושאת בנימין והמ.)שפהז"ט

 .ל"הדם מה בכך יסיר הגידים עם הדם ומותר עכ
 :שפזמנחת יעקבוהסכים עמו ה

 פחות מעט  אפילו אלא,הוא לאו דוקא. חצי שעה) פא(
 ):שפחך"ש(
 , לא נתבשל עדיין אפילו,בדיעבד אם נמלח. מותר) פב(

 ,שפטג דיש לו תקנה בצלי" ואע.משום דספק לקולא
 , בשביל כךבר שיש לו מתירים לא הוי דאפילו הכי
 ):שצאמנחת יעקב( שצד"כדלקמן סי

                                            
שעח

 אבל הכא ,ועוד דהתם כבר נאסר ונודע האיסור: י ב"בכת 
' ימים כל אימתי שהי'  שהרי כל הג,הוא הגורם האיסור' השהי

שמא אף כשיעבור הזמן '  וחיישי,רוצה למלחו ולבשלו מותר
 .שכחי

שעט
  ).ה לבן המחבר"הג(ה "כלל ד ס 
שפ

 .ימים יכול להשהותה עוד' שאחר ששהה י 
שפא

 ).זו' הקשה קושי(ק ו "כלל ד ס 
שפב

  ).דלא מהני להדחה ראשונה(ק יח "ראה לעיל ס 
שפג

 .א"סה ס' ראה סי 
שפד

 .ג"כלל ב ס 
שפה

 .ק לג"ס 
שפו

 כיון ,לו להחמיר'  דאדרבה יותר הי,ע"וצ: י ב"בכתו .קח' סי 
 כדמשמע ,דהאיסור משום הדם שמובלע לא מהני הדחה מועטת

 מטעם דלא סור והיתר הארוךאואיך פסק כ, סור והיתר הארוךבא
 .בירא ליהס
שפז

ר "ת אדמו"וראה שו. ל"אף שלא הסכים עמו בביאור דעת מהרי 
סתר דעת המשאת  )ד"סק' כלל ד(במנחת יעקב : יז' הזקן סי

כ מחמת ההפסד מרובה יש להתיר לבשל " ואעפ.ל"מהריבבנימין 
 וגם לנקר ,על ידי שרייה בפושרין כשעה ושתים קודם המליחה

רייה בפושרין  אחרי הש,חוטי הדם היטב היטב קודם המליחה
  . קודם המליחה, לרככם תחלה ולהסירם אחר כך,דוקא

  .ר הזקן לסעיף זה"וראה מה שביאר בפסקי אדמו
שפח

 .ק נד"ס 
שפט

' ע סי"טוש. ב, ביצה ג(ובדבר שיש לו מתירין אסרינן גם ספק  
  ).א"קב ס

שצ
  .ק פד"ס 
שצא

 .ק ז"כלל ד ס 



כו הלכות מליחה   

 ר אינו מותכל מקוםומ. שצבהמליח על ידי .כולן) פג(
  או,ד ואחד בפני עצמולבשל אלא דוקא כל אח

 אבל , כולן כאחד כשירבה בהיתר עד ששיםאפילו
אם אין ששים בהיתר אסור לבשלן כולן בקדרה 

  . גבי מין במינואט" כדלקמן סימן ק,אחת

 ,' אפילו ביבש צריך סג דמין בשאינו מינו"ואע
 כא נמי וה,ב שמא יבשלם ויתן טעםנןמטעם דחיישי

 כיון דאיסור  מכל מקום.הדם יתן טעם כשיבשלם
 לקדרה על ידי מליחה אינו ימים' הבשר ששהה ג

 ,גך"ש(אלא מחומרת הגאונים לא חששו כולי האי 
  .)דמנחת יעקב

 כתבו דאפילו חתיכה שלא ופרי חדש והז"והט
 ונתערבה עם ,ימים'  ועדיין היא תוך ג,נמלחה

 ,חתיכות כשרות שנמלחו והודחו כבר בטלה ברוב
אחר שאין כאן אלא מ , למלחן כללין צריךוא

 ובדרבנן ,זבשלו אינו אלא דרבנןשאיסור דם ודם 
י  מאחר שא,לא חיישינן שמא יבשלם ויתן טעם

 ושרי כמו ,ח לבא לידי איסורא דאורייתאאפשר
כ " וכ.מין במינו דבטל ברוב יבש ביבש מטעם זה

  .טל"רש

 ,ויש להחמיר אם לא נתבשל עדיין למלוח כולן(
ש " כמ,יקר בדאורייתאמשום דאיסור דם יש לו ע

 :)יאמנחת יעקב בשם הילעיל
משום דאין האיסור מחמת עצמו . להתכבד) פד(

הבלוע בו והדם אינו ראוי אלא מחמת דם 
  .יבלהתכבד

 ,יג באלף לא בטל אפילוג דדבר שיש לו מתירין"ואע
 אין זה דבר שיש לו ,תר לצלייוכאן הרי יש לו ה

הוא  דלצלי לא נאסר מעולם ולבישול ש,ידמתירין
 ,טוז"ט(אסור בו עכשיו אין לו היתר לעולם 

 ):טזך"ש

                                            
שצב

  .ק נה"ך ס"ש 
א

 .ק י"א שם ס"וקו, ז"תמב סט' ר סי"וראה שוע .סעיף ב 
ב

  , ק ט"ך שם ס"וש, א"קט ס' א סי"טור ורמ 
ג

 .ק נז"ס 
ד

 .ק י"כלל ד ס 
ה

 .ק לה"ס 
ו

 .ק פה"וראה גם לקמן ס. ק מח"ס 
ז

 .א, מנחות כא 
ח

 .ק ט"קט ס' ך סי"ש 
ט

 .פו' ח סי"בים של שלמה פ 
י

  .ק סד"סוף ס 
יא

ק ו "ה במנחת יעקב כלל ב ס"וכ. ו"בסולת למנחה כלל א ס 
  .הגם לענין ז

יב
 .ק ד"קא ס' וסי, ק נט"ך ס"ש. ק לה"ז ס"ט 
יג

 .א"קב ס' ע סי"טוש. ב, ביצה ג 
יד

  .ק פב"ראה גם לעיל ס 
טו

 .ק י"קב ס' וסי, ק לה"ס 
טז

א "תקיג קו' ר סי"הובא גם בשוע. ק יא"קב ס' וסי, ק נו"ס 
ך "ז וש"כ הט"וכ, ד דין ז"ש התורת חטאת כלל ע"כמ(ק ד "ס

 ).ב"ק' ט וסי"ס' בסי

 ולא חיישינן שהדם יתן ,שבטלה ברוב. באחרות) פה(
  .פרי חדשז ו" בשם הטיז לעילש" כמ,טעם כשיבשלם

 כתב דהכא מיירי שכבר נתבשלה יחמנחת יעקבוה
 שאותה החתיכה אינה אסורה ,כנגדה' בקדרה שהיה ס

ן  וכ.א" יף בסעי לעילש" כמ,אלא מחומרא בעלמא
 :יטתורת חטאת במשמע

דכבוש הוי כמבושל ודם הנפלט ממנו חוזר . לאכלו) פו(
 ):כאיסור והיתר הארוך(מליחה  על ידי ובולע ואינו יוצא

ויש . דהצלי פועל להוציא דם יותר מן המליחה. צלי) פז(
 אפשר שעל , שיש עליו דם בעין,להסתפק אם לא הודח

  לתוכו ושוב אינו יוצאידי כבוש מבליע הדם בעין שעליו
 גבי דם בעין כאזה' יש סי כדלעיל בר,צלייה על ידי אפילו

 שנשרה א כיון דהכר או אפש,מלח על ידי שעליו שנבלע
  .)כבך"ש(ונכבש במים תו לא חשיב דם שעליו דם בעין 

ש " כמ, בזה אם אין ששיםפקא מינהומיהו לדידן אין נ
 :ה"א בהג"רמ

 ואם חוזר ונבלע ,ל במיםדאז הדם שיצא בט. כנגדו) פח(
 על ידי  ומה שנשאר בחתיכה יוצא,בבשר אינו מזיק

  ).כגהגהות שערי דורא(מלח 

 ,כנגד כולה ולא סגי כנגד דם בעין שעליה' ומיהו צריך ס
כי גם הדם שבחתיכה נפלט ממנה ונבלע בה על ידי 

 ולא ידעינן כמה , שמוציא דם כמו שמבליע בו,כבוש
  .דמא נפיק מינה

נגד החתיכה גם החתיכה מותרת '  אם יש סםוומכל מק
) כהח"רפ בשם הכד לעילש"וחתיכה עצמה מן המנין כמ(

 אפילו לדידן דנוהגים להחמיר בבישול ,על ידי מליחה
 דלא אמרינן ,כוא" יףש בסעי"ולאסור אותה חתיכה כמ
 אבל אינו , רק שבולע ומפליט,כבוש כמבושל לכל דבר

 וגם שם .ול ברוטבביש על ידי מבלבל טעם החתיכה כמו
 לכן אין להחמיר , חתיכההאינו אלא מנהג לאסור אות

  .)כזתורת חטאת(ג "בכה

 כתב דאין לחלק מסברא בין כבוש למבושל כחל"ורש
 משום דבגמרא אתמר סתם כבוש הרי הוא ,ממש

 כתבו האחרונים דהמיקל כדעת כל מקום ומ.כמבושל
 .)לאמנחת יעקב ,לפרי חדש ,כטז"ט(א לא הפסיד "רמ

                                            
יז

  .פבק "ס 
יח

 .ק ו"כלל ב ס 
יט

 .ג"כלל ב ס 
כ

  ).ק פט"כדלקמן ס, ואוסרו מטעם זה אף לצלי(ה "כלל ב ס 
כא

  .ק"לדעת הסמ, ק א"ס 
כב

 .ק ס"ס 
כג

 .ק ג"ג ס' סי 
כד

  .ק סה"ס 
כה

  .ק מב"ס 
כו

 .ק סח"וס 
כז

 .א"כלל ג ס 
כח

  .ק ג"ג ס' מכונות סי 
כט

 .ק לז"ס 
ל

 .ק נב"ס 
לא

 .ק ד"כלל ג ס 



כז הלכות מליחה   

 כיון שיש ששים נתבטל , יש עליה דם בעיןפילווא
 ):לבך"ש(
 אם ,)לגך"ש( אין עליו דם בעין  אפילו.לצלי) פט(

 ,ג דצלייה מוציא כל הדם שבו" ואע.כנגדו' אין ס
 הוה , הכא מאחר דכבוש כמבושל דמימכל מקום

 ,לדכאלו נתבשלה בדמה שאין לה עוד תקנה בצלייה
מוציא אלא  ועוד דצלייה אינו .וכל שכן במליחה

 .להדם שלא פירש והכא נפלט הדם וחזר ונבלע בה
 מאחר שאין ,והדם הוא אסור מכיון שלא נתבטל

 ):לואיסור והיתר הארוך(נגדו כדלעיל ' ס
 אמר שמואל אין מניחין בשר לזבגמרא. מנוקב) צ(

 שהטעם לחש" הראתב וכ.מלוח אלא בכלי מנוקב
מחמת שאין מקום לציר לזוב ולצאת ונכבש הבשר 

אם שהה כשיעור (יר וכבוש הרי הוא כמבושל בצ
  .לטי"פ רש" וכ.)ח" לקמן סיתבארשי

 כתב דהטעם משום דגם דם הנשאר מ פרץר"וה
 ואינו יכול לפלוט ,בחתיכה פירש ממקום למקום
  .מחמת שאין מקום לציר לזוב

 , בין הטעמיםבאר הנפקא מינה יתמאח"ולקמן סי
 :מבל להלכה"ואיך קיי

 דף שאינו מדרון  גבילוהמולח ע. ממנו) צא(
 וה ליהשכששופכים עליו מים אינו יוצא מיד בקל ה

). מגאיסור והיתר הארוך (כלי שאינו מנוקבכמולח ב
  כל כך שכמדומה שאין נזהריםמדי"וכתב מהרא

 מהור זרועג שכתב א" ואע.ןולעשות הדפין במדר
 שיצאו וצה לומר אפשר דר,בעינן שיצאו המים מיד

 ם לא כן דא,ן מועטיםרוב מים ולא טיפין טיפי
 .ל" במדרון נדבקים טיפין שלא ישרקו עכאפילו
 עשה פשר לחלק בין דף חלק ברהיטני או מוא"ורמ
 :לא

                                            
לב

 .ק סא"ס 
לג

 .ק סב"ס 
לד

  .ק נו"ע ס'  גם לקמן סיראה 
לה

 .ק נ"ע ס' ראה לקמן סי 
לו

 .ה"כלל ב ס 
לז

  .א, קיג 
לח

 .מט' ח סי"פ 
לט

 .ה אפילו עופות ועופות"ב ד, קיב 
מ

  .ש שם"הובא ברא. רד אות ב'  ק סי"הגהות סמ 
מא

 .ק קי"ק קו וס"ס 
מב

 .ק קיג"ס 
מג

  .ד"כלל י ס 
מד

ובהגהות לאיסור , ק ט"יא ס' בהגהות לשערי דורא סי 
 .קעג' ז בתרומת הדשן סי"ועד,  הארוך שםוהיתר

מה
תעו מבואר רק שאם לא היה הדף מקום מדרון ' א סי"בח 

או במקום מדרון בענין שאם ישפך שם מים : ובטור. אסור
  .יצאו מיד

מו
  .בעיקר דבריו, י שם ושם"וכן מבואר במהרא 

אם הוא מונח : ד"תצט ס' ר סי"ראה שוע, וכן לענין עור
 .ג כלי שאינו מנוקב"סור משום מולח עבשיפוע שאין בו אי

כי פעמים רבים נסתמים מן המלח . פתוחים) צב(
 ):מזאיסור והיתר הארוך(והמוהל 

 :מח'כי יש להסתפק שמא היא ככלי כו. קרקע) צג(
שלא יגע בציר בשולי הכלי כדי שיפסיק . קסמין) צד(
 ):מטשם(
  למה שנתבאר שיש לחוש וליזהר פירוש.לכל זה) צה(

 או שישים , בכלי מנוקב שיהיו הנקבים פתוחיםאפילו
 ,בשולי הכלי קש או קסמין להפסיק בין הבשר לציר

 תבאר אבל לכל מה שנ,שאין זה אלא חומרא בעלמא
 כגון ,ינו מנוקבשיש לחוש ולהסתפק שמא היא ככלי שא

 או מולח , גבי דף שאינו חלק ולא הניחו במודרןמולח על
כלי  כמו מולח ב, בדיעבד אפילו יש לחוש,ג קרקע"ע

ח " דיעבד אסור כדלקמן סיאפילו ממש דשאינו מנוקב
 ):נז"ט(
  .)נאך"ש( אחר שהודח הכלי  אפילו.רותח) צו(

 אמר שמואל קערה שמלח בה נגמר רב נחמן אנבבגמראו
לפי שנבלע בה מן הדם י " ופירש.אסור לאכול בה רותח

 נדש" וכתב הרא.סור גמורי ראשון הוי כאותן טעםונ
 והטעם כתב .דמיירי דוקא בקערה שאינה מנוקבת

אבל ( לפי שהדם משתהה שם ולכך נבלע נהא"הרשב
בקערה מנוקבת אמרינן דמא משריק שריק ונופל דרך 

  .)נוז" לקמן סיתבאר וי,הנקבים

שאין כח  היינו , דאין מליחה לכליםנזל"והא דקי
  מכל מקום אבל, הבלוע בהםיםבמליחה להפליט מכל

הגהות שערי ( בישול יוצא ל ידי וע,נחיש לו כח להבליע
  .)סז" ט,נטדורא

 דף שאינו חלק ולא הניחו ל גבי אם מלח עוהוא הדין
כלי שאינו  שיש לחוש ולהסתפק שמא הוא ,במודרן
 .)י"מח ר"ל (סא אסור להשתמש על הדף רותח,מנוקב

                                            
מז

 .ה"כלל ג ס 
מח

  .ק סה"ע ס' וראה גם לקמן סי. ח"איסור והיתר כלל ו ס 
מט

, מט' ח סי"והגהות אשרי פ, א"איסור והיתר הארוך כלל א סי 
ובדיעבד אינו . ם"בשם תשובת הרשב, תעו' א סי"בשם אור זרוע ח

 .ק סה"ע ס' מטעם דלקמן סי, אוסר
נ

  .ק לח"ס 
נא

למי שמצריך (שהדחה מועלת , ק צט"וכדלקמן ס. ק סג"ס 
  .רק כדי להשתמש בו צונן) הדחה

נב
 .א, קיב 
נג

  .רב יהודה: בנוסח הגמרא שלנו 
נד

  ).ק קג"שנתבארה לקמן ס, ז"שבסי' שהיא דעה הא(כח ' ח סי"פ 
נה

, ג עו"ובתורת הבית הארוך בית ג ש, ה קערה"ב ד, בחידושיו קיא 
א עצמו סובר שגם המולח בכלי "הרשבאבל . בביאור דעה זו(א 

  ).ק קד"ונתבארה לקמן ס, ז"שבסי' כדעה הב, מנוקב נאסר
נו

 ).'בביאור דעה הא(ק קג "וס 
נז

 .ו"תמז סכ' ר סי"וראה גם שוע. ג-ב"קה סי' סי 
נח

 .ל"דהכי קיי, ק קכו"ראה לקמן ס 
נט

 .ק א"טז ס' סי 
ס

 .ק לט"ס 
סא

. תעו' א סי"וע חבשם אור זר, ק א"יב ס' הגהות שערי דורא סי 
 .ק לז"כנסת הגדולה הגהות הטור ס



כח הלכות מליחה   

 דמנהג סבהגהות שערי דורא כתב בעמאמהאי טו
 שלא ישתמש בו , דף מיוחד לכךל גביכשר למלוח ע

 :דבר אחר
מבואר ' א דין ח" כלל יתורת חטאתב. יבש) צז(

תר ידדין קערה זו כדין שאר כלי טריפה ששמו בו ה
 ולכן .)סגא"צ' ש בסי"כמ(ושייך לדין תתאה גבר 

 האם הקערה קר ושמו בו רותח יבש סגי לי
 ,כנגד הקליפה'  ואם הוא רוטב בעינן ס,פהבקלי

ואם הקערה חם או שניהם חמין הכל אסור אם 
  .ל"כנגד קליפת הקערה עכ' אין ס

 אינו יבש  אפילו אז,סדוכאן מיירי שהקערה קר
'  כדלקמן סי,סהלגמרי אלא יש בו רטיבות קצת

 ):סזך"ש (סוה"ק
 דהיינו נגד מקום שנגע סחך" הש פירש.הקערה) צח(

  .סטבה הרוטב

 אבל אם היא חם ,מיהו היינו דוקא כשהקערה קר
 אף שלא כנגד ,נגד כל קליפת הקערה' צריך ס
 . מכיון שהקערה חם מפלטת כל הבלוע בה,הרוטב

 דהמלח לא , סגי בקליפת הקערהכל מקוםומ
 כדלקמן ,הבליע בה בכולה אלא בכדי קליפה ממנה

  .עא"צ' סי

א " דכתב רמ,ד"א ס"צ'  לדלקמן סיא דמיול
 ובשלוהו כך רקום שהבשר צריך קליפה אם עבדבמ

 והכא , מאחר שאינו ראוי לקלוף,מותר בלא קליפה
 דלא אמרינן הכי .הרי הרוטב אינו ראוי לקלוף

אלא דווקא שהבשר עצמו לא בלע אלא כדי קליפה 
כ הכא נבלע בה כל קליפת " משא,מצד עצמו

  .)עבך"ש (עאהקערה בכולה

לא כדי  בקערה קר שלא בלע הרוטב אואפילו
 דלא .נגד הקליפה'  סנן בעיאפילו הכי ,קליפה
 כיון שנפסק הקילוח , הכי אלא בעירוי בשרנןאמרי
 אינו חשוב ,לי שני קודם שבא לכלי ראשוןמכ

 ,די קליפהלגמרי כעירוי גמור להיות מבשל ממש כ
 נן ולפיכך אמרי,עגדי קליפה דבולע כנןאלא אמרי

                                            
סב

ק "וראה דרכי משה ס. י טרושין"בשם מהר, ק א"יא ס' סי 
דעת (ה - ק קד"לקמן ס). ה זו"אם יש ללמוד מהג(לו 

  ).האוסרים אף בכלי מנוקב
סג

 .סעיף ד 
סד

 .ק הבא"כדלקמן ס 
סה

אם יש בו רטיבות , כ כשהקערה חמה"משא. סגי בקליפה 
  .כמבואר בתורת חטאת שם, טילהקצת צריך נ

סו
 .ק כג"ך שם ס"ראה ש 
סז

  .ק סד"ס 
סח

  .ק סד"ס 
סט

 .שהוא כדי קליפה של הרוטב 
ע

ל "תמז ס' ר סי"אבל ראה שוע. ק יח"ך ס"וש, ה"סוף ס 
. אותו מקום מן הכלי בכל  עוביו): בנאסר על כבישת ציר(

 .ר הזקן כאן אות ב"וראה פסקי אדמו
עא

 .ה רותחת מחמת המלחלחשוש לדעה הסוברת שהקער 
עב

  .ק סד"ס 
עג

. ק ו"צג ס' ך סי"ש. ז"צב ס' סי. י"סח ס' א סי"ראה רמ 
ד "ת צמח צדק יו"שו. ט"תנא סכ' ר סי"שוע. ק ה"קה ס' סי
 .י"סח ס' ר הזקן לסי"פסקי אדמו. עד' סי

 .עדליפה שרי ובמקום דלא שייך ק,דהוא חומרא בעלמא
 ,כ הכא מיירי בעירוי רוטב שלא נפסק הקילוח"משא

 , ובכשיעור זה מבשל ממש הוא,דמדינא בעי קליפה
איסור עיין  [(]עוח"שי' ח סי" ובאעהח"ס' כדלעיל סי

 אם ם כן וא.)ק" ודועחז"תס' א סי" ובמ,עזוהיתר הארוך
  .'נפסק הקילוח בעירוי מותר בלא ס

שלא יגע כל  י אפשר כתב דהכא אעטמנחת יעקבוה
 חדשכשוך ולא נגע במקום א על ידי הרוטב בקערה

 הקערה קר ואפילו ,נגד כל הבלוע'  לפיכך צריך ס,בלבד
ש "כמו צנון שחתכו בסכין של אינו יהודי דק דק כמ(

  ).ו"צ' בסי

נגד קליפת '  דמן הסתם אין ברוטב ספך"וכתב הש(
 אבל בשאר , שהיא כלי רחבה ואינה גבוהה,הקערה
 .פב ברוטב שמילא בהםפאדי קליפהנגד כ'  סכלים יש

 ):ע" וצ,פגג" צי"עס
בירא  דס. נתקנח הכלי היטב אפילו.בלא הדחה) צט(

 לאחר  אפילו דהכלי נחשב כרותח מחמת המליחהלהו
כמו סכין ששחט ( ומפליט קצת מדופני הכלי פדשהודח

 מפליט אגב כי נמי וה,פה מפליטאבה דאגב דוחקא דסכינ
מים צוננין מפליטין הם  ש, מותר הדחהל ידיוע .)חומו
 מכניסו  אפילון נסךשירין הן כלי ייכמ שהרי ,קצת
 כל שאינו ים וכיון שכן אף בשאר איסור,פולקיום

  . עם הדחה מפליט קצתכל כךמסתרך 

 דהכלי חשיב צונן לאחר בירא להוהסברא ראשונה ס
 אבל אין להכשירה בלא .פז וסגי בקינוח יפה,שהודח
 פחשמרת הביתמ(חת דם שנדבק בו  דהא איכא טי,כלום

 ):גבי סכין

                                            
עד

 .ק כט"עג ס' ז גם לקמן סי"ראה עד 
עה

 .א סעיף י"רמ 
עו

 .ט"ר שם סי"ראה שוע 
עז

 .ב"כלל י סי 
עח

 ).שחילק כן(ק לג "ס 
עט

 .ק י"כלל יא ס 
פ

 .ק סה"ס 
פא

  .ק נה"ק יט וס"ראה לעיל ס 
פב

ר "פסקי אדמו. ח"תנב ס' ר סי"ראה שוע. אבל נגד כל עובי הכלי 
 .הזקן כאן אות ג

פג
 .א"א ריש ס"רמ 
פד

מבואר שכן סוברת הדעה ) ב, עו(ג "בתורת הבית הקצר בית ג ש 
ושדעה זו , )מש בו צונןשמטעם זה לא מהני הדחה אף להשת(' הג

כותב שמטעם זה לא ) ה ובתורת"א ד, קיב(י "ובב, אינה עיקר
  .הובאה דעה זו להלכה

) א"רע, ג עז"בית ג ש(וכאן מבאר על פי האמור במשמרת הבית 
לא כדי לבטל את רתיחת (שההדחה מועלת , לענין סכין שחיטה

  .להפליט קצת) כי אם, הכלי

  .שהקערה חשובה צוננתל "דקיי, ח-ק צז"וראה לעיל ס
פה

ע "טוש. ב, בגמרא קיא, )ולא סגי בקינוח(שלכן הצריכו בו הדחה  
 .ב"י ס' סי
פו

  .ב"ז וסי"קלה ס' כמבואר בסי 
פז

וכאן מוסיף ומבאר שלדעה . ק סו"ך ס"ש. תורת הבית הקצר שם 
 .זו לא חשיב הכלי צונן אלא אחר שהודח

פח
  ).ב"סע, עו(ג "בית ג ש 



כט הלכות מליחה   

ואם הוא דבר שדרכו בהדחה כגון בשר חי . בו) ק(
 .פט לכתחלה אפילומותר ליתן בכלי צונן בלא הדחה

  .צכל כךוכן דבר יבש לגמרי שאין נדבק בו 

 רוהיינו דוקא באקראי בעלמא אבל בקביעות אסו
 תבאר מטעם שי, אחר ההדחה אפילולהשתמש
 , שמא יבא להשתמש בו חמין,צאא"קכ' לקמן סי

  .כל כךכ כשבא להשתמש בו עראי אין לחוש "משא

 ,ודוקא בכלי עץ ומתכות שיש להם תקנה בהגעלה
 שהתורה העידה על ,אבל כלי חרס שאין לה תקנה

 אין ,צבכלי חרס שאינו יוצא מידי דפיו לעולם
 דרך עראי ואפילו צונן אחר  אפילולהשתמש בהם

מש בהן חמין ויאסרו  שמא יבא להשת,ההדחה
 ):צגמנחת יעקב(
דאין מליחה לכלים להפליט מה . בשר) קא(

  .צדמליחה על ידי שבתוכם

ב דאסור לכתחלה "ה סי"ק' א בסי"ש רמ"ומ
 היינו משום ,ם"עכולמלוח גבינות בדפוסי 

דהדפוסים עצמם חשובים רותח קצת מרוב מליחה 
 אי טעמא ומה,צה בדפוסיםיםשמולחים הרבה פעמ

ל  ע, בדיעבד אפילוצוהגהות שערי דוראבאוסר שם 
מנחת ( לכתחלה ל כל פניםא ע" אוסר רמכן

  .)צזיעקב

ג דגם למלוח היתר בשאר כלי איסור אוסר "ואע
 היינו דוקא בכלי שנבלע בו ,צחא לכתחלה"שם רמ
 על ידי  אבל אם לא נבלע רק,האור על ידי איסור

 דיש חילוק בין רותח , לכתחלה אפילומלח מותר
איסור והיתר (ור לרותח מחמת מליחה מחמת הא

  .)צטהארוך

 לא הדיח הכלי מותר דבשר חי אורחיה ואפילו
  .)קך"ש(בהדחה 

 ,קאומחמת שנמלח בכלי בלא הדחה אין לחוש(
 נדבק בו מעט דם הוא נתייבש ונתקשה אפילוד

                                            
פט

 .ב"צא ס' כמבואר בסי 
צ

 .ט"תסז סמ' ר סי"שוע. ק א"צא ס' ך סי"ש. י צא"ח רס"ב 
צא

 .נ"וש, ק ח"וראה גם לעיל ס. ק יג"ך ס"וש, ה"א ס"רמ 
צב

 .ב, פסחים ל 
צג

דמדינא מותר (ב "תנא ס' ר סי"וראה שוע. ק ו"כלל יא ס 
ר "פסקי אדמו). ורק לענין חמץ בפסח החמירו, אף בכלי חרס

  .ב"צא ס' הזקן לסי
צד

ך "ש. ט"תורת חטאת כלל יא ס. ג" כלל ג סאיסור והיתר 
  .נ"וש, ק צו"וכדלעיל ס. ק סז"ס

פעמים בכלי ' כמו במולח ב(והיינו אף שכאן אין להתיר 
ק "וס) ז"שבסי' לדעה הא(ק קג "מהטעם דלקמן ס) מנוקב

 ).ז"שבסי' לדעה הב(קד 
צה

 .ק קג"ראה גם לקמן ס 
צו

 הובא ).קכג'א' חולין סי(ה "בשם ראבי, ק ב"פג ס' סי 
  .ו"תמז סנ' ר סי"בשוע

צז
 .ק יב"כלל יא ס 
צח

 .ו"תמז סנ' ר סי"וראה שוע. ז"צה ס' ה בסי"וכ 
צט

 .ב"כלל ג ס 
ק

  .ק ק"וכדלעיל ס. ק סז"ס 
קא

 .ק קג"ראה לקמן סוף ס 

 דשרי אם אין קב טהור מליח וטמא תפלוה ליהוה
 ):קגא"צ' האיסור רך וצלול כדלקמן סי

 ולא נאסר מחמת ,קדדאז הציר היתר הוא. ודחוה) קב(
  .ח"כלי שאינו מנוקב דלקמן סי

 שהה כשיעור  אפילו,וגם אינו נאסר משום דכבוש בציר
 דהיינו כדי שיתן על האור וירתיח דהוי ,כבישה
 , אין לומר שיפליט הכלי שנאסר ואוסר הבשר,כמבושל

דלענין להפליט כלי לא הוי כבוש כמבושל בשיעור 
 דשיעור זה לא נאמר אלא לענין ציר האסור ,זהכבישה כ

דאוסר את הבשר הנכבש בתוכו שמבליע בו כדלקמן 
 או איסור והיתר שנכבשו בציר ושניהם מיני ,קהח"סי

 ,קוה"ק' אוכלים שמפליט מזה ומבליע בזה כדלקמן סי
 אלא בשיעור קזבכלי אינו מפליטאבל להפליט הבלוע 

  חשוב כמבושל שאז,מעת לעת דהיינו , יום שלםהכביש
מעת  ולאחר , כבוש במיםואפילו , להפליט כליאפילו
 לפגם ותן טעם נעשה הבלוע מה שמפליט מן הכלי נלעת

  .)קחך"ש(בבשר 

 אסור ולא הוי מעת לעת דאם נכבש בו , כתבקטז"והט
 משום דהציר של המלח הוא דבר חריף ,ותן טעם לפגםנ

ן ב חשוב כן יומו אינו באפילו מחליא לשבח שיהוחורפ
 ):קימנחת יעקב( יומו

דדמא משרק שריק ונופל דרך .  רותחאפילו )קג(
ולכן מותר לאכול בו רותח (הנקבים ואינו נבלע בכלי 

 בכלי פעמים' כ יהא אסור למלוח ב" דאל,)אחר ההדחה
  .)קיאש"רא(מנוקב 

 כיון  מכל מקום,קיבג דאין מליחה לכלים"דאע
ח שמולחים הרבה פעמים זה אחר זה נעשה הכלי כרות

 ועוד כיון .קיג כמו בדפוסי הגבינות,מרוב המליחה
 , בעוד שלא הודח הכלי,זה אחר זה פעמים' ולחין בשמ

 דקערה ,עדיין הכלי רותח מחמת מליחה הראשונה
 דחשיבא צונן קידד" דאפילו למ,שמלח בה חשיבא רותח
 אבל כשלא הודחה היא רותחת ,היינו לאחר ההדחה

 ):קטומנחת יעקב() ואסור לכתחלה(

                                            
קב

  .ר הזקן כאן אות ד"פסקי אדמו .ק מב"קה ס' ך סי"ראה ש 
קג

 .נ"וש, ק נא"וראה גם לעיל ס. א שם"וברמ, ה"ס 
קד

 .ק קיז" סכדלקמן 
קה

  .ק קו"וס 
קו

 .סעיף א 
קז

ר הזקן כאן "פסקי אדמו. א"ז וסנ"תמז סכ' ר סי"ראה גם שוע 
 .אות ה

קח
 .ז דלקמן"ונקודת הכסף לט. ק סח"ס 
קט

 .ק מא"ס 
קי

 .ט"ז וסנ"תמז סכ' ר סי"ה בשוע"וכ. ק יד"כלל יא ס 
קיא

 .ק צו" לעיל ס–ונתבארה שיטה זו בגמרא . כח' ח סי"פ 
קיב

מטעם זה התירו למלוח בכלי שאינו מנוקב ש, ק קא"כדלעיל ס 
  .ואחר כך נקבוה, שמלחו בו

קיג
ק "ונתבאר לעיל ס. דאסור לכתחלה, ב"קה סי' ל לקמן סי"דקיי 
משום דהדפוסים עצמם חשובים רותח קצת מרוב שהוא , קא

 .מליחה
קיד

 .ק צט"הדעות לעיל ס' ראה ב 
קטו

 .ק יב"כלל יא ס 



ל הלכות מליחה   

 קטז דשמואל דאמר,בירא להודס. ברותח) קד(
  אפילו,קערה שמלח בה אסור לאכול בה רותח

פעמים זה '  והא דמותר למלוח ב.במנוקבת מיירי
 היינו משום דאיידי דטריד לפלוט דם לא אחר זה

 .קיז זול גבי דלא עדיף ממולח שתי חתיכות זו ע,בלע
וקערה שמלח בה בלעה כיון שאינה טרודה לפלוט 

 ):קיחא"רשב(
 ר" פסק כדעת הקיטל"ורש. ובדיעבד מותר) קה(

  אפילו בולעבירא ליה בכלי חרס דס,קכפרץ
 ולא , דבקל בולע,)ובהכי איירי שמואל(במנוקבת 

 , דיעבד אסור אפילו והלכך, ביה דשריקנןאמרי
  . לכתחלה אפילוובשאר כלים מותר

 , לחלק בין כלי חרס לשאר כליםןא שאי"ודעת רמ
 דיש לחוש ,לים אסור בשאר כ אפילודלכתחלה

 לי חרס בכ אפילו ובדיעבד,א"לדעת הרשב
ש " דנוהגין כראקכבי" משום דכתב מהרא,קכאמותר
 דשמואל איירי דוקא בשאינה בירא ליהדס

  .מנוקבת כדלעיל

 דיעבד  אפילולי חרסוהאחרונים כתבו לאסור בכ
 ובשאר כלים יש לאסור ,ל" ורש פרץר"כדעת ה

מנחת  ,קכגך"ש(א "א ורמ"לכתחלה כדעת רשב
  .)קכהפרי חדש ,קכדיעקב

 בלא  אפילו,מיהו צונן ודאי דמותר להשתמש בהם
 לא לי חרס כואפילו .קכוהדחה אלא בקינוח יפה

 ,קכזגזרינן שמא יבא להשתמש בהם חמין כדלעיל
מאחר שמנוקבת אין דרך להשתמש בה חמין 

 ):ל" הניםאחרונ(
 קכט הוי כבוש בציר כמבושלקכחדאז. להרתיח) קו(

'  כדלקמן סי,די קליפהסגי בכ ולא ,לאסור כולו
  .קלה"ק

                                            
קטז

 .א, קיב 
קיז

 .א"ע ס' דלקמן סי 
קיח

ובתורת הבית הארוך בית ג . ה קערה"ב ד, שיו קיאבחידו 
 .א, ג עו"ש
קיט

  .ק ב"יג ס' מכונות סי. ס' ח סי"ים של שלמה פ 
קכ

 .רה אות ו' ק סי"הגהות סמ 
קכא

 .ז"תורת חטאת כלל יא ס 
קכב

  .ק ב"יג ס' בהגהת שערי דורא סי 
קכג

 .ק ע"ס 
קכד

 .ק ח"כלל יא ס 
קכה

 .ק נט"ס 
קכו

  .ק צט"דבזה סמכינן על הדעה הראשונה דלעיל ס 
קכז

 .ק ק"ס 
קכח

תעג ' וסי, ו"תסז סנ' וסי, ט"תמז סכ' ר סי"ראה שוע 
נותן הכלי עם ' דהיינו בכדי שאם הי, ב"תקכז סי' וסי, ט"סכ

. מתחיל להרתיח' הציר שבתוכו והחתיכה על גבי האש והי
 .ר הזקן כאן"פסקי אדמו

קכט
  ).'לדעה הא(ק צ "כדלעיל ס 
קל

כדלקמן , בקליפהכ בפחות משיעור זה סגי "משא .סעיף א 
 .ק קז"ס

 דאין הבשר חשוב רותח , לא שהה שיעור מליחהואפילו
 הציר  מכל מקום,ה"א ס"צ' ע לקמן סי"ולדעת הש

 והטפות עצמן ,קלאוהדם מתחילין לצאת מן הבשר מיד
 וכיון שכן הבשר שהוא ,אינן נאכלין מחמת מלחן

 ומיהו היינו .מתכבש ומתבשל בתוך הציר והדם נאסר
 שפוגם את הבשר מלאכלו כל כךדוקא אם נמלח במלח 

  .)קלבא"רשב(עמו 

 :ה"א יתבאר בהג"ודעת רמ
מיהו  (קלג ולא סגי בכדי קליפה כדלעיל,כולו. אסור) קז(

 אבל .קלדבמה שבתוך הציר נגד הציר מותר' אם יש ס
 לקמן ו שיתבארמה שלמעלה מן הציר אינו מצטרף כמ

נו אסור אלא  אבל אם לא שהה כשיעור זה אי.[)]קלהכ"ס
 דכל בירא ליהע דס"ו לדעת הש,)קלוש"רא (די קליפהכ

 קלז'ע'  כדלקמן סי,די קליפהמליחה אינו אוסר אלא כ
וגם יש לו תקנה במליחה להוציא דם  (קלחה"ק' וסי

 ): כיון דלא נתבשל בו,קלטהבלוע בו
 על ידי דבלוע מחמת בישול אינו יוצא.  צליאפילו )קח(

 לעו כך פולטוכבו דלא אמרינן ,)קמאא"רשב (קמהאש
 קמב אלא היכא שהוא פולט מיד בשעה שבולעצלייהב

 קמגש"רא( כבר נתקשה בו האיסור אחר כךאבל 
 ):י"ב( דלא מהני מליחה ין צריך לומר וא.)קמדומרדכי

 והשאר ,למטה במקום שנגע בציר. די קליפהכ) קט(
 כיון שאין האיסור אלא משום דם ודם אינו ,מותר הכל

 :קמהמפעפע למעלה
 אין הנאסר יכול  מכל מקום,דמפעפע. שומן) *קט(

לאסור אלא במקום שהאיסור עצמו יכול לילך 
והכא האיסור עצמו שהוא  (קמוולהתפשט שם בטבעו

 שאם אי אתה אומר ,[)]קמזהדם אין טבעו לפעפע למעלה
כן אין לך בשר שנמלח שמותר שהמלח נאסר מחמת 

                                            
קלא

אחר שיעור מליחה פסח , ולכן יש אומרים שכאן הוא אדרבא 
 .נ"וש, ק קיז"כדלקמן סוף ס, כח המלח

קלב
 .ק יט"וראה פלתי ס. ה ולענין מולח"א ד, קיג 
קלג

  .ק קו"ס 
קלד

ולדעה . ק סד"וס, ק נ"ע סוף ס' וסי, ק קיט"ראה גם לקמן ס 
 .ק קיב" ראה לקמן ס–' הב
קלה

 .ק קיט"ס 
קלו

 .ק עב"ך ס"ש. מט' ח סי"פ 
קלז

  ).ק מ"וס, ד"א שם ס"דלא כרמ(ג "ס 
קלח

  .סעיף ט 
קלט

 .ו"ע ס' כדלקמן סי 
קמ

ע ' אבל ראה לקמן סי. י כבוש בציר כמבושל"וכן כאן כשנאסר ע 
 .ק נו"ס

קמא
 .ב, ג עה"בתורת הבית הארוך בית ג ש 
קמב

וראה גם לעיל . י עז"וברס. א, שבפסחים עד, כהא דמולייתא 
  .ק נ"ע ס' סי. ק קיב"לקמן ס. ק עז"ס. ג"והק יג בש"ס

קמג
 .יג' ז סי"חולין פ 
קמד

 .י תשכז"סוס 
קמה

ע ' וסי, ק קכ"וס, *ק קט"וראה גם לקמן ס. ב"ע ס' א סי"רמ 
 .ק סב"וס, ק יד"ס
קמו

. ק סב"וס, ק לח"וס, ק יג"ע ס' לקמן סי. ק נב"ראה גם לעיל ס 
 .ק יב"עג ס' סי
קמז

 .נ"וש, ק קט"כדלעיל ס 



לא הלכות מליחה   

 ,ה"ט בהג"סוף בליעת הדם שבתוכו כדלעיל ס
 דק ונכנס בכל חלקי הבשר עד והמלח כחו וטבעו
 ואם אתה אומר שהדם נכנס ,שימצא טעמו בכולו

 או שהמלח אחר שנאסר ,בכל מקום שהמלח נמלח
 אף אתה ,אוסר כאילו הוא עצמו אסור מצד עצמו

 שטעם המלח האסור נטעם ,אוסר את כל הבשר
 שהקליפה , וכן אין לך איסור קליפה לעולם.בכולו

מקליפה לקליפה  וכן ,אוסרת מה שסמוך לה
 ):קמח]קצר[ורת הבית הא בת"רשב(
שאין האיסור מחמת שהוא כבוש . שחוץ לציר) קי(

 אלא מחמת שגם דם הנשאר פירש ממקום ,בציר
 , מחמת שהמקום דחוק לזוב ולפלוט צירו,למקום

 אסורה ה ולפיכך כל החתיכ,שאין לה מקום לצאת
 ):קמט פרץר"ה(
להבחין לפי שאין אנו בקיאים עתה . לצלי) קיא(

 ועוד .קנבין מליחה של קדרה למליחה של צלי
דדוקא לענין שתחשב הבשר כרותח בעינן מליחה 

 אפילו שי אפשר אבל הכא א,כעין מליחה לקדרה
 והציר ,מליחה של צלי לא יפלוט כל שהוא מן הדם

 וחוזר ונבלע ,קנאהנוטף הוא אינו נאכל מחמת מלחו
ואף  .)קנבור זרועא(בבשר מאחר שהכלי אינו מנוקב 

שעיקר הטעם הוא מחמת דם שנשאר בו שפירש 
 הוא שיש לו ל וחומר ק מכל מקום,ממקום למקום

 ממה ,כח לעקור לחוץ שיפרוש ממקום למקום
איסור ( לחוץ  אפילושיש בו כח להפליט קצת

 ):קנגוהיתר הארוך
 ,דכיון שאנו רואים שהפליט ציר. ציר בכלי) קיב(
ם  ממקו פירש שהדם שבתוכו גם כןש לומרי

  .קנד כדלעילל וחומר מק,למקום

 יש ששים במה שבתוך הציר נגד הציר ואפילו
  .קנו למעלה מן הציר אסור כדלעילואפילו .קנהאסור

 כיון דבשעת בליעה לא היה ,קנז לצלי אפילוואסור
 מכיון שאין לו מקום ,כבולעו כך פולטושייך לומר 

 שוב אין לו ,לפלוט דלא מהני ביה מליחה ונאסר
כבולעו כך  צלייה בנןא אמרי דל,צלייהתקנה ב

                                            
קמח

 .א, ו ע–ב , עה 
קמט

. מט' ח סי"ש פ"הובא ברא. רד אות ב'  ק סי"הגהות סמ 
  .ק צ"וראה גם לעיל ס

קנ
ולענינינו . 'ה הא"סוף הג, ה"צא ס' א סי"כמבואר ברמ 

, ופרי מגדים, ז"כתב טעם זה איסור והיתר הארוך כלל י ס
  .ק עא"ד ס"שפ
קנא

ק "ע ס' וראה גם לקמן סי. 'ה הג"א שם הג"כמבואר ברמ 
ר הזקן "פסקי אדמו. ט"תמז סכ' ר סי"שוע. ק לב"כח וס
 .כאן
קנב

. החכמה' בשם רבנו ברוך בס, תשכד' כ במרדכי סי"כ 
  .כ בשם אור זרוע"ז כ"ובאיסור והיתר הארוך כלל י ס

קנג
  .ז"כלל י ס 
קנד

 .ק קיא"ס 
קנה

 .ק קז" ראה לעיל ס–' ולדעה הא 
קנו

 .ק קי"ס 
קנז

ק "ך ס"ש. ק מד"ז ס"ט. א"איסור והיתר הארוך כלל י ס 
 .עד

 קנח אלא היכא שיש לומר כן גם מיד בשעה שבלעפולטו
  .)קנטל"רש(

 חתיכה אפילו דקסשאת בנימין מבותוכתב בתשו
 ובעוד שלא שהתה שיעור מליחה ,בכלי מנוקב השנמלח

כלי  דהוי כמולח ב, אסורהבנפלה לתוך כלי שאינו מנוק
כלי ה ב מכיון דעדיין היא פולטת דמ, ממששאינו מנוקב
 ומיהו אם הוא ספק שמא כבר שהתה .שאינו מנוקב

 נפלה לתוך הציר  אפילו,שיעור מליחה קודם שנפלה
שיצא מבשר שלא שהה אינו אסור אלא מה שבתוך 

 ):דהיינו אם שהה שיעור כבישה(הציר משום כבוש 
 , אם נתערב חד בתרי בטיל מכל מקום.ואין לשנות) קיג(
 אלא כנגד מה ,חה כהוגןבבישול אם נמל'  סאין צריךו

א לסמוך "ש ורשב" דכדאי הוא הרא,שהיה בתוך הציר
 ):קסגך" ש,קסבל"רש (קסאעליהם לענין זה

 כמו מולח ,כלי מנוקבדלדידהו הוי כמו . מותרות) קיד(
ג שהדם אינו פולט " ואע.זה על גב זה תהרבה חתיכו

 שאם אי אתה אומר כן ,כלל רק למטה ולא מצדדים
 ,עצמה מותרת למעלה מן הצירהיתה גם אותה חתיכה 

 ל גבי עכל כך אין חתיכה אחת דחוקה מכל מקום
 ,די קליפה כ אפילו ואין חבירתה אוסרתה.חבירתה
 בבשר כל כך שלא החמירו ,קסד היתה שמנהואפילו

 ):קסהאיסור והיתר הארוך(שנמלח כתקון חכמים 
 שאין המלח מפליט כל בירא ליהלפי דס. רותחין) קטו(

רי שיעור מליחה קבלו הגאונים  שה,הדם שבחתיכה
 ואנו רואים שהמוהל היוצא מן ,קסושהוא שיעור מיל

 ,הבשר אחר שיעור זה הוא יותר מאדים מן הראשון
ל והילכך ודאי אין מליחה באה אלא להוציא הדם שע

 הא לדם הבלוע בחתיכה לא , הבשר והסמוך לופני
וה  וה, שהרוטב רותח חולט אותו ואינו מפליטו,נןחיישי

 ולפיכך צריך שלא לתת ,קסז דם האברים שלא פירשהלי
 שהמים רותחין , עד שיהיו המים רותחיןההבשר בקדר

כ " ואעפ.קסחחולטין ומצמיתין הדם בתוכו שלא יפלוט
 כדי שיצא הדם ,צריך למלחו קודם שיתנו במים רותחין

 דחיישינן שמא קודם ,שעל שטח הבשר והסמוך לו
קרוב לשטח שתרגיש הבשר בחום המים תפליט מן ה

  .)קעם" לדעת הרמבקסטן"ר(

                                            
קנח

ק "וכדלעיל ס. י עז"וברס. א, שבפסחים עד, כהא דמולייתא 
  .נ"וש, קח
קנט

 .י עז"ח סוס"ראה ים של שלמה פ 
קס

ק נה "ע ס' סי. ק קיח"לקמן ס. ק עה"ך ס"הובא בש. לט' סי 
 .ק סב"וס
קסא

 .ק ו"עא ס' סי. ק סה"ע ס' ז ראה לקמן סי"ועד 
קסב

 .צז' ח סי"ים של שלמה פ 
קסג

ז מפרש דהיינו "אלא שבט. דק מ"ז ס"ה בט"וכ. ק עו"ס 
ך אף בבישול תמה "ועל מה שהתיר הש. א בפני עצמו"כשנתבשלו כ
נגד מה שהיה ' דהיינו כשיש ס, ז מתרץ כאן"וע. ק"בחידושי רע
 .בתוך הציר

קסד
 .והכא לא הצריכו אפילו כדי קליפה, ק קט"כדלעיל ס 
קסה

 .ט"כלל י ס 
קסו

 .ו"כדלעיל ס 
קסז

 .א"סז ס' ע סי"כמבואר בטוש, שמותר 
קסח

 .ב"עג ס' כדלקמן סי 
קסט

  .ה דגים ועופות"ד) ב, מא(ח "פ 



לב הלכות מליחה   

 ל זה וסבירא להו חולקים עיםאבל כל הפוסק
 גבי אומצא ואפילו ,דהמלח מוציא כל הדם שבו

  אפילו'ומלחי'  חתכיקעאנןדאסמיק ומזרקי אמרי
 הדם  אפילו אלמא המלח מוציא,פיר דמילקדרה ש
פ שאחר שיעור מליחה המוהל " ואע.שבחוטין
יעור מליחה יוצא כל  קים להו לרבנן דבש,מאדים

 והשאר מוהל אדום הוא ,מה שהוא דם גמור
  .)ן"שם בר (קעבשיוצא ומותר

כל  ומ,ע הסברא הראשונה בסתם"וולכן כתב הש
ל  הביא סברא זו כדי שכל בעל נפש יחמיר עמקום
 זהו דעת ,)קעדך" ש,קעגי"ב( היכא דאפשר עצמו
 :ע"והש

 בעל נפש לא יחוש כלל ואפילו. וכן עיקר) קיו(
 ,קעהרכי משהד( היכא דאפשר ואפילו ,זולדעה 

 ):קעוך"ש
 וכתב .י"זהו מעשה שהתירו רש. מותר )קיז(

 דמאחר ששהה הבשר במלח כדי , הטעםקעזש"הרא
 ,כלי שאינו מנוקב קודם שהושם ב,שיעור מליחה

אין המים הנמצאים בכלי מין דם אלא מוהל 
 שהרי אחר ששהה שיעור מליחה מדיחין ,בעלמא

אין חוששין לציר הנפלט אותו לבשלו בקדרה ו
 הבשר הוא אסור ל גביפ שהמלח שע"ואע .קעחממנו

 ולכך צריך להדיח ,קעטה"ט בהג"סוף כדלעיל ס
 מכל .קפהבשר יפה יפה קודם שיבשלוהו בקדרה

 ומתייבש ח אותו דם שבמלח נדבק הוא במלמקום
פ שמתמחה " ואע,בתוכו ואין לו כח ליבלע בבשר

ר שמניחים  יאסר כל בשם לא כן דא.בתוך המוהל
 כי מתמחה המלח והדם ,אותו במים להדיחו
 דמה לי מים ומה לי מוהל ,קפאשבתוכו ונבלע בבשר
 אלא ודאי דם המלח מתייבש ,שניהם היתר הם

 פסק כח י נמי א.קפבבתוכו ואין לו עוד כח לצאת
 ויצא כח המלח קפד מחמת שהפליט דם,קפגהמלח

 :ל" ולא יחשב עוד המלח כרותח עכ,עם הדם

                                                                  
קע

 .י"ו ה"מאכלות אסורות פ' הל 
קעא

ה "ס' וסי) נצרר הדם(ד "סז ס' ע סי"טוש. ב, חולין צג 
 ).חוטי דם(א "ס

קעב
  .ק קיז"כדלקמן ס 
קעג

  .ה ולענין הלכה"ד 
קעד

 .ק עח"ס 
קעה

  .ק לח"ס 
קעו

 .ק עח"ס 
קעז

 .ק מז"ז ס"וראה ט. לח' ח סי"פ 
קעח

  .ק קטו"וס, ט"דלעיל סי' הבכדעה  
קעט

  .ק סב"וס 
קפ

 .ז"וכדלעיל ס. א, קיג 
קפא

  .ק מד"ובס, ה"ז בהג"ראה לעיל ס 
קפב

ואף למנהגינו להחמיר כדעת . ק מב"ע ס' כדלקמן סי 
מודים כשהוא , )ק קיט"ובס, ה"כדלקמן בהג(האוסרין כאן 
  .ק מג"ק יא וס"ע ס' כדלקמן סי, בכלי מנוקב

קפג
ך "ובש', ה הא"ה הג" צא ס'א סי"טעם זה נתבאר ברמ 

, ק נז"וס, ק מו"וס, ק מג"והובא גם לעיל ס. ק יא"שם ס
 .ק"ק נ וס"וס, ק מב"וס, ק יא"ע ס' ולקמן סי, ק סא"וס

 שאילו נפל לציר , שהה שיעור כבישה אפילו.מותר) קיח(
 אבל הכא שהציר ,היוצא מהבשר שלא שהה היה אסור

 ,קפההוא מבשר שכבר שהה לא נחשב כרותח כלל ומותר
  . או נמלח ופלט כל דמו,אם נפל בו בשר שלא נמלח כלל

 ,אבל בשר שנמלח ולא שהה שיעור מליחה שנפל לציר
 ולא .נו מנוקבכלי שאי אם הוא ב, לציר זה אסוראפילו

שאת  בשם המקפו כדלעיל,הכלי מחמת הציר אלא מחמת
  .קפז'ע'  כל זה לקמן סיתבאר וכמו שי,בנימין

 מעשה בא בעירנו שהניחה אשה אווז קפחז"וכתב הט
 ומלחה האווז ,שנמלח והודח על אווז שלא נמלח

 ונשרה קצת מן התחתונה , והיה זב ציר ממנה,העליונה
 ,כדי שיעור כבישה (וקבכלי שאינו מנבתוך אותו ציר ב

 דמה שבתוך הציר אסור משום כבוש .)קפטמנחת יעקב
 ,ג דהבשר שהה כבר שיעור מליחה"ואע(דהוי כמבושל 

 והוי , כיון שנמלח במלח אחר שלא פסק כחומכל מקום
 והרי נתבשלה ,)כרותח לבשל מה שנשרה בו בדמו

 כהיש , מיהו מה שחוץ לציר מותר.התחתונה בדמה
'  ויתבאר לקמן סי.ל" עכקצה"ק' סימקילין דלקמן 

 :קצא'ע
ג דמוהל היוצא מבשר לאחר שיעור "דאע. נהוג) קיט(

 הציר  מכל מקום,קצבט"מליחה הוא מותר כדלעיל סי
 ודם האיברים אחר שפירש ,הוא מהדם ומלח שנתמחה

  . ונבלע בבשרקצד וחשוב רותח,)קצגמרדכי(אסור 

די  כדאי הם המקילין שאין לאסור אלא ככל מקוםומ
 דהא רבו האומרים , שהה שיעור כבישה אפילופהקלי

די ומיהו כ. קצהי מעשה" וכן עשה רש,דמותר לגמרי
במה שבתוך הציר נגד הציר '  יש ס אפילו בעיקליפה

  .א" זהו דעת רמ[)].קצזמנחת יעקב ,קצוך"ש(

 דמה שבתוך הציר כולו אסור אם תב כקצחל"אבל רש
 ומעט למעלה ,)קצטמנחת יעקב(שהה כשיעור כבישה 

                                                                        
קפד

אין הבשר חשוב רותח עד אחר , אדרבא, כ בשאר מלוח"משא 
לעיל . ק יא"ך שם ס"ש. ה"צא ס' ע סי"כמבואר בשו, שיעור מליחה

 .ק קו"ס
קפה

שאין ציר זה דם אלא , ק קיז" שנתבאר לעיל סשבנוסף למה 
ואינו , )ק יח"ח ס"ראה ב(הנה גם אינו כרותח , מוהל ואינו אוסר

  .אוסר הבשר עם דמו שנפל לציר זה
קפו

  .ק קיב"ס 
קפז

 .ק נה"ס 
קפח

 .ק מד"ס 
קפט

שבשיעור כבישה , ק נו"ע ס' ולהסוברים לקמן סי .ק טו"ב ס"פי 
, ק יז"ז לשיטתו שם ס" והט.גם כאן יועיל', בציר מהני מליחה וצלי

  .שאוסר
קצ

  .סעיף א 
קצא

  .ק סב"ס 
קצב

 .ק קיז"ק קטו וס"וס 
קצג

  .תשכו' סי 
קצד

  .ק ס"ע ס' לקמן סי. לדעה זו, א"כדלקמן ברמ 
קצה

 .א"תורת חטאת כלל יד ס 
קצו

 .ק פא"ס 
קצז

 .ק ו"כלל יד ס 
קצח

 .ק ב"יד ס' מכונות סי. עו' ח סי"ים של שלמה פ 
קצט

 .ק ב"כלל יד ס 



לג הלכות מליחה   

בתוך הציר נגד הציר '  ואם יש ס.רדי קליפהכממנו 
 .רב אבל מה שלמעלה מן הציר אינו מצטרף.ראמותר
 אם נתערב חתיכה זו באחרות חד כל מקוםומ

 דכדאי הם ,בבישול'  ואין צריך ס,בתרי בטיל
  .)רדז" ט,רגל"רש(ג "המקילין לסמוך עליהם בכה

כלי שאינו  בשר ששהה שנתנו בנןוהא דאסרי
 היינו דוקא כשלא הודח ,ירו ונתמלא מצמנוקב
 אבל אם הודח אפילו הדחה אחת באחרונה ,כלל
 דהמוהל היוצא ממנו הוא מן הבשר דכבר ,רהשרי

 :רוח"סוף ס'  כדלעי,עבר מעליו המלח והדם
 נפל ואפילו ,רזהדדם אינו מפעפע למעל. שרי) קכ(

ומיהו שבתוך הציר , לציר היוצא מבשר שלא שהה
  .אסור

טריד לפלוט ציר לא בלע כיון  איידי דרחנןולא אמרי
כלי שאינו  דהכא מאחר שנפל לתוך ,שלא הודח

 שפירש  גם כןשייך לומר גבי צירו (רטמנוקב
 ומשום הכי , ואינו יכול לפלוט,)ממקום למקום

  .בולע

 ולא רי שבבשרת לא נמצא הציר אלא בגומוואפילו
 ):ריאאיסור והיתר הארוך(בכלי 

 .ריבא"צ' סיש לקמן " כמ,די קליפהכ. אסור) קכא(
 לעיל תבארודין אם נשתמש בה רותח או צונן נ

 :ז"סט
 :ריגח"סוף  סלנתבאר לעי. הבשר) קכב(
 ואפילו בשר רותח .צירו כרותח. לא מחשב) קכג(

 :רידא"צ'  לקמן סיתבאר ונ,לא מיקרי
 .רטוע מודו"ובזה כ. עד שידיחנו יפה יפה) קכד(

ש בסיפא ואסור " קאי אמ,רטזש ולפי דבריו"ומ

                                            
ר

 .ק קט"כדלעיל ס 
רא

 .ל"בדעת רש, ק פא"ך ס"ש 
רב

 .ק קז"ראה גם לעיל ס 
רג

 .ים של שלמה שם 
רד

 .ק מח"ס 
רה

 .ק פ"ך ס"ש. א"תורת חטאת כלל יד ס 
רו

שאם לא נמצא , ק מח"וראה לעיל ס. ק ס"ק מט וס"וס 
ק "ולעיל שם ס. לא אסרינן, רק קצת מוהל, ציר ממש בכלי

ולעיל . הציר בטל ברוב ואינו אוסר, מים בכלי' שאם הי, *מו
שאם יש מים בכלי מותר להניח בו הבשר שלא , ק מג"שם ס

ולא נאסר כאן אלא כשהניח בשר שלא . הודח אף לכתחלה
 .ונתמלא ציר ממש, הודח בכלי שאין בו מים

רז
 .נ"וש, ק קט"כדלעיל ס 
רח

ל והן בבשר הנופל לציר של בשר "י הנ"הן במעשה דרש 
 .שלא שהה

רט
ראה ,  שנפל ציר עליואו, ואם נפל לציר שבכלי מנוקב 

 *.ק נו"ק נג וס"ע ס' לקמן סי
רי

  .ק ז"ע ס' ראה לקמן סי 
ריא

בדעת איסור והיתר הארוך , ק ז"מנחת יעקב כלל יד ס 
 .ק כא"כלל י ס

ריב
 .'ה הא"ד הג"צח ס' ה בסי"וכ. ה"א סוף ס"ברמ 
ריג

  .ק נא"ס 
ריד

 .'ה הא"ה הג"א ס"ברמ 

 לא ריזרבינו יונה'  ומשום דהכל הוא המשך ל,'לחתוך כו
 :רצה לדלג ראש דבריו

  דאוסרב רבינו יונההיינו לדעת הר. להגעילו) קכה(
 י אםע אינו חושש לו כ"ו אבל הש, דיעבדאפילו

 אלא . להגעילואין צריך ולכן אם חתך בדיעבד ,לכתחלה
 ):ריחך"ש (בינו יונהדלא רצה לשנות לשון ר

 יםטעם דאין מליחה לכלאבל לא מ. דמותר) קכו(
 דאין נבלע בכלי בירא להו דאינהו ס,שכתבו המתירין

 אבל אנן ,מליחה על ידי רתיחת האור ולא על ידי אלא
 אלא שאין כח במליחה ,ל דיש כח במלח להבליע"קיי

 אלא דמותר כאן .ריטז" כדלעיל סט,להפליט הבלוע בהם
 .רכ דדם משרק שריק ואינו נבלע בסכין,ר אחםמטע

 כיון דאין כאן דם בעין אלא מה ,ת יש בו גומוואפילו
 הולכת והבאת הסכין ל ידי וע, בבשר אינו מתעכבעשנבל

  .)רכאך"ש(בבשר מתקנח לכלוך זה מן הגומות 

 משום דאגב , מחמיר לחתוך בסכין לכתחלהרכבל"ורש
 על ידי  אבל בדיעבד מותר.דוחקא דסכינא בלע טפי

  .א"ש רמ"הדחה או נעיצה וכמ

הודח הבשר כלל אבל אם הודח אפילו וכל זה כשלא 
מנחת ( לכתחלה  אפילופעם אחת באחרונה אין לחוש

 ):רכגיעקב
 או , בעוד הציר לח על הסכין.אחר כךהדחה ) קכז(

 מותר לחתוך לכתחלה לדעת כל מקום ומ.'נעיצה כו
 כמו , ולא חיישינן שמא ישכח ולא ידיחנו,א"רמ

 ]א["א ס"צ' ש לקמן סי"דחיישינן בכל האסורים כמ
כיון שהאיסור הוא נשאר בעין על הסכין ונראה (

  .)רכדך"ש) (יםלעינ

 ובשר חי , דמן הסתם הוא סכין של בשרוד יש לומרוע
 א חיישינן ולשמא יחתוך בשר מבושל ל. בהדחהאאורח

ז "ג כתב הט" וכה. אין האיסור ברור לפנינוהכיון שעת
ה "ז בהג" לעיל סטריך לומרג צ"וכה). (ל" הני"סשם בר

 ):רכהניהש
  אפילוהדחה על ידי והסכין מותר. הסכין) קכח(

 ולא דמי למלח . משום דדמא משריק שריק,לכתחלה
ז דיש ליזהר "י] עיף[א לעיל ס"בכלי מנוקב דכתב רמ

 משום דהכא כיון דאין כאן דם בעין אלא ,רכולכתחילה
 ):רכזמנחת יעקב(מה שנבלע במלח הילכך אין להחמיר 

                                                                        
רטו

 .ט-ז"וכדלעיל ס 
רטז

 . פהק"ך ס"ש. ק נב"ז ס"ראה גם ט 
ריז

 .הובא בטור. באגרת התשובה אות מג 
ריח

 .ק פו"ס 
ריט

 .ק צו"ס 
רכ

  .ש"לדעת הרא, ק קג"כדלעיל ס 
רכא

 .ק פח"ס 
רכב

  .ק פז"ך ס"הובא בש. ק ה"יט ס' מכונות סי 
רכג

 .ק יד"כלל יז ס 
רכד

 .ק פט"ס 
רכה

 .ק ק"ראה לעיל שם ס 
רכו

 .ק נג"ז ס"ראה ט 
רכז

 .ק טו"ראה שם כלל יז ס 



לד הלכות מליחה   

ל זה הוא סיום לשון כ. לי שאינו מנוקבבכ) קכט(
 . ונמשך אחר ולפי דבריו שכתב לעיל,ל"י הנ"ר

כלי שאינו י יכול להניחו במלחו ב"דאילו לדעת רש
רצה לאכול ידיחנו יפה י וכש, בלא הדחהמנוקב

 ):רכחך"ש(יפה 
 .י" לדעת רש אפילו,צלייה על ידי .ונאסר) קל(

 :רכטו"ע' ויתבאר לקמן סי
 שהוא שיעור דהיינו כחצי צלייתו. כל דמו) קלא(
 ושם .רלו"ש לקמן סימן ע" כמאכל בן דרוסאימ

 להצריך עד שיהא ראוי רלב שיש חולקיןרלאיתבאר
 :לאכילה לרוב בני אדם

 ' סימן ע-הלכות מליחה 
 ואחר מניח , שמולח הראשונה פירוש.ג זו"זו ע) א(

  . וכן כמה חתיכות,השניה עליה ומלחה גם כן

 לא ט" רב ששת מלח גרמא גרמא תרי מרלגובגמרא
דלמא פליט האי ובלע האי חד נמי דלמא פליט האי 

 רלדי"ופירש. גיסא ובלע האי גיבא אלא לא שנא
אלא לא שנא ומותר בכל ענין דכל זמן שטרודים 

 :לפלוט אינם בולעים
 : פליטת דמה רוצה לומר.פליטתה) ב(
דכשמולחין הרבה חתיכות זו אחר זו . לעליונה) ג(

אשונה שהיא  זו בודאי הרל גביומניחין זו ע
 :רלה קודםההתחתונה גומרת פליטת

 :מאחר שאינה טרודה עוד לפלוט דם. העליונה) ד(
ו " וס,ה"ב שעות כדלקמן ס" דהיינו כל י.ציר) ה(

 :רלוה"בהג
 אבל כל שיש לחוש שתגמר כל פליטת .בולעת) ו(

צירה דהאיך מקמי פליטת דם דאידך אסור 
 :רלחו" ויתבאר לקמן ס,)רלזן"ר(

                                            
רכח

 .ק צב"ס 
רכט

 .סעיף ב 
רל

ר "ת אדמו"ובשו. ק לז"וראה גם לעיל ס. ה"ב וס"סא "רמ 
  .יז' הזקן סי

רלא
 .לא הגיע לידינו 
רלב

 .י סט"ז סוס"ט. ר נחמן"ה א"א ד, א קיב"רשב 
רלג

  .א, קיג 
רלד

  .ה ועופות"ב ד, ושם קיב. ה אלא לא שנא"שם ד 

  .דדמא משריק שריק, ק י"ת מבוארת לקמן ס"ודעת ר

דאיידי , ו-ק מה"וס, ו"ועוד טעם שלישי יתבאר לקמן ס
  .דפליט דם דידיה יפלוט דם שבלע

ונזכרים . ה ודגים"ב ד, קיב' שלושת הטעמים נתבארו בתוס
 .נ"וש, ק כ"ק א וס"סט ס' ולעיל סי, ק סא"גם לקמן ס

רלה
  .ה ודגים"ב רד, קיב' ראה תוס 
רלו

ושבמקום הפסד מרובה , שרבו האומרים כן, ק נב"וס 
  .סמכינן עד מעת לעת

רלז
 ).א דיבור הראשון, במ. ב"סע, מא(ח "פ 
רלח

ואפילו לא שהו , דאפילו לצלי אסור(ק נ "א ובס"ברמ 
, ק י"וכדלקמן סוף ס). כנגד כל החתיכה' ושצריך ס', ביחד כו

  .דלקמן שם, ת"שאין סומכין בזה להתיר על פי דעת ר

 בגומא שבצד העליון של ה לומר רוצ.החתיכות) ז(
 דיש לאסור מחמת דם הבלוע במלח שבין ,תחתונות

 שנמחה בציר שבגומות אחר פליטת כל ,חתיכה לחתיכה
 דבשלמא כל חתיכה מלוחה דעלמא אין המלח .הדם

 לפי שמועט הוא הדם הבלוע במלח ,רלטשעליה אוסרה
 אבל כאן שנמחה המלח ,ואינו יכול לזוז עוד משם כלל

 רמ היה לו לדם זה לאסור,בגומא ונעשה צלולבציר ש
 ):רמא'תוס(
 :רמב כיון שלא שהתה שיעור פליטת כל הציר.מותר) ח(
 , שהרי אפילו לשור הגדול די בשיעור מיל.את דמו) ט(

 :ו"ט ס" כדלעיל סימן ס,או בשיעור שעה
ת פירש הטעם דמולחין " דררמג משום.שיזוב הדם) י(
משריק שריק ה חתיכות זו על גב זו משום דדמא מכ

 ואפילו אם התחתונה גומרת ,רמדבמליחה כמו בצלייה
פליטת כל דמה וצירה קודם שגומרת העליונה פליטת 

 דשריק ואינו נבלע בבשר ,דמה הרי זה מותר מטעם זה
 אבל , ומיהו היינו דוקא אם לא נמצא ציר בגומא.כלל

 או בחתיכה ,אם מתקבץ ועומד בגומא שבין החתיכות
 אסור לדידיה אפילו , דלא מצי שריקשיש לה בית קיבול

 וחוששין לדבריו להחמיר ,בעוד שהיא טרודה לפלוט
  .הלכתחל

ומיהו במה שמיקל אם אין שם גומא אפילו אחר פליטת 
 אך .ן" בשם הררמה כדלעיל, לא קיימא לן הכי,צירה

 , היכא שיש עוד צד להקל,לפעמים סומכין על דבריו
 :רמז ובכמה דוכתירמוה"ש בסימן ע"כמ

 שאין דרך המלח להבליע הדם .ממליחה הראשונה) יא(
 ואזיל .)רמחש"רא(רק להמשיך אחריו לפלוט מבפנים 

כלי  דאם שמו בשר ב,רמטכ"ט ס"לטעמיה בסימן ס
 אחר שיעור מליחה אינו נאסר בכך מטעם שאינו מנוקב

 וכוותייהו נוהגין להחמיר , להאוסרים שםואפילו .זה
 מאחר , הכא מותר מכל מקום,רנה" בהג שםש"כמ

 גם בפעם השני הרי דם משריק בכלי מנוקבשמלח 
 סמכינן אי טעמא ומה.רנאשריק ונופל כולו דרך הנקבים

                                            
רלט

 .ק מב"ה וס"כדלקמן ס 
רמ

 .כ-ק קיט"וס, ה"כ בהג"סט ס' כדלעיל סי 
רמא

אחר , לכאורה מקום לאסור' עם זה הישמט(ה ודגים "ב ד, קיב 
 ).פליטת כל הדם

רמב
  .שם' תוס 
רמג

דאיידי דטריד למיפלט ) ק א"דלעיל ס(י "ל כטעם רש"שאף דקיי 
מכל מקום יש , )ק ח"כדלעיל ס(כ יש להקל גם בזה "וא, לא בלע

 ).שם' תוס(ת "להחמיר לכתחילה לטעם שפירש ר
רמד

  .א"סע, שבצליה מבואר כן בדף קיא 
רמה

  .ק נ"כדלקמן סו. ק ו"ס 
רמו

 .ק ו"ז שם ס"וט, ק יג"ך שם ס"וראה ש, לא הגיע לידינו 
רמז

 .ק מג"וס, ק יא"ראה לקמן ס 
רמח

דהמלח שעל הבשר מעכב את הדם הזה מלהכנס (לז ' ח סי"פ 
  .ק ב"ז ס"הובא בט). בבשר

רמט
 .ק קיז"ס 
רנ

 .ק קיט"וס 
רנא

ק קג בדעת "סט ס' המובא לעיל סי, כ יש לצרף טעם זה"וא 
 .ת"ק י בדעת ר"דלעיל סוכ, ש"הרא



לה הלכות מליחה   

ש לענין אם שהה במלחו " הראת אדערנבה"לקמן ס
 . ומה לי מלח זה או אחר,אחר פליטת דמו וצירו

 מלחו במלח אחר אחר פליטת דמו  אפילוי זהולפ
  .)רנגמנחת יעקב( מהאי טעמאוצירו מותר 

ט "ס' ל בריש סי" לא דמי להא דקיום הכי נמימשו
 והיינו משום דגבי ,דהמלח מבליע הדם בעין שעליו

 רנה שםש" כמ, לא שייך לומר דשריקרנדדם בעין
  .רנוה"בהג' ולקמן בסוף הסי

 כתב דאם מלח במלח אחר לאחר רנזז"אבל הט
 שהמלח מבליע הדם ,שגמר פליטת דמו וצירו אסור

כיון שהמלח השני (ט  כיון שאינו טרוד לפלו,שעליו
 , שהרי עדיין לא הפליט כלום,רנחעדיין בכחו

ה שהמלח פסק כחו ואין לו כח "כ לקמן ס"משא
 סמכינן אטעמא ,להבליע לדעת הרבה פוסקים

 ):דשריק
 אמר שמואל מר רב נחמן ארנט בגמרא.את דמו) יב(

 ואפילו , אסוריםה עם זהדגים ועופות שמלחן ז
ו קרמייהו קדמי  דגים רפאי טעמא מ,בכלי מנוקב
 ובתר דנייחי דגים פלטי , קמיטיתופלטי ועופו

י דגים " ופרש.עופות והדרי בלעי דגים מינייהו
 לפי שהוא קשה מבשר , בשר אחרל שכן וכ,ועופות
 ולפי שאין הדגים טרודים רסן"ל הר"וז. עופות

 מה שאין כן בבשר ובשר ,לפלוט בלעי מדם העופות
זו אחת גדולה ואחת חתיכות זו על גבי ' שמולחין ב

פ שהקטנה גומרת פליטת דמה קודם " שאע,קטנה
 עדיין היא אפילו הכי ,ה דמה של גדולתפליט

 ציר לא  אפילו לפלוטה וכל שהיא טרוד,פולטת ציר
 לפי שכבר , דאסירייינו טעמא היםודג. בלעה דם

 :ל" פולטין דם עכתיצא כל דמן וצירן ועדיין העופו
'  וכדלקמן סי,א בהדחה בעלמ.מותרים) יג(
 ת דליכא למימר דלמא בתר דפלטי עופו.רסאא"צ

 דהא אכתי פלטי ,הדרי ובלעי מדם הנבלע בדגים
 אלא , ציר לא בלעי דם אפילועופות ציר וכל דפלטי

 רסבי"רש (ים בלבד הוא שנאסריםודאי הדג
  .)רסגן"ור

                                            
רנב

  .ק סא"סט ס' ז לעיל סי"ועד. ק מג"כדלקמן ס 
רנג

 .ק מד"כלל טו ס 
רנד

לטעם איידי דטריד למיפלט , ק ג"ך ס"חילוק זה כתב הש 
  .כן הוא אף לענין מישריק שריק, ועל פי האמור כאן. לא בלע

רנה
 .ק א"סט ס' סי 
רנו

 .ק סא"וס 
רנז

 .ק ב"ס 
רנח

טעמים להיתר ' בא בהו, ק קיז"סט סוף ס' כי לעיל סי 
ושפסק כח , שהמלח אינו מבליע הדם שנתייבש בתוכו(

  .'כ כאן שמלחו במלח אחר נשאר רק טעם הא"משא, )המלח
רנט

  .ב, קיב 
רס

 ).ב"סע, מא(ח "פ 
רסא

בשר וגבינה שנגעו זה בזה מותרים אלא שצריך (סעיף א  
 ).להדיח מקום נגיעתן

רסב
 ).הדגים לבדן(ה אסורין "ב ד, קיב 
רסג

 .י"ה והרב ר"ד)  א,מב(ח "פ 

 שגם העופות ש פיררסהם" רשב,רסדש" הראתבוכ
ה וחוזרים  נעשו נבלים לפי שהדגים הנאסר,יםאסור
דכי אמרינן דכל ( בצירם האסור את העופות יםואוסר

היכא דטריד לפלוט לא בלע היינו דלא בלע דם משום 
 ולא יתכן .)ן"ת בלע ר אבל ציר ושמנוני,דמשריק שריק
חתיכה  נן דלא אמרירסו רבינו אפריםרושלומר כן לפי
' ע סי"וכן דעת השו( בכל האסורים נעשית נבלה

 חתיכה נעשית נבלה בכל ד"ואפילו למ). רסזב"צ
ל " הא קיי מכל מקום,)א שם" רמן דעתוכ(האיסורים 

דאין הנאסר יכול לאסור אלא במקום שהאיסור עצמו 
  שגם מן הדם נפלט קצתש לומר ומיהו י.רסחיכול לילך

 נן דלא אמרי,מליחה ונבלע בעופות עם הצירעל ידי 
 ,דמא משריק שריק ואינו נבלע אלא כשהדם מרובה

  .ל"ציר הרבה נוח ליבלע עכדי  על יאבל

 דברי יםומשום שטעם זה קלוש מאד דחו הפוסק
 ים דהעופות מותררסטבירא להו וס,ם מהלכה"רשב
 משום , בשאר איסוריםחתיכה נעשית נבלהד " למאפילו

 :'דאין הנאסר כו
די  דרותח דמליחה אינו אוסר אלא כ.כדי קליפה) יד(

ואין . ט"ה ס"ק'  כדלקמן סי,ע"ו לדעת השקליפה
 על ת או שמלח העופו,חילוק בין שמלחן יחד זה אצל זה

די  אסורים כ, מלח הדגים על העופותואפילו ,יםהדג
א "ש הרמ" וכמ,ג דדם אינו מפעפע למעלה" דאע.קליפה
  שםש" קליפה מיהא בעי וכמ מכל מקום,רעב"ה ס"בהג

  .)רעאך"ש(

 לפי שאין המלח מפליט ,ואין להם תקנה במליחה שנית
 , אלא היכא שיש להם דם מגופם, אחרםקודם הבא ממ

שכמו שהוא מפליט דם המובלע בגופן כך הוא מפליט 
 אבל דגים שאין להם דם מגופן ,אדם דאתא מעלמ

 אין , שכבר פלטו כל דמן וצירן,)אפילו ציר אין להם(
 ):רעבן"ר(המלח מפליט דם הבא להן ממקום אחר 

 לפי שהקשקשים הם במקום קליפה .מותרים) טו(
 ):רעגך"ש(דים עומ

 :ה"ט בהג"ה ס"ק'  הטעם נתבאר בסי.'בס) טז(

                                            
רסד

 .לו' ח סי"פ 
רסה

 .ה דגים ועופות"ב ד, קיב' תוס 
רסו

  .ה בשקדם"א ד, ק' בתוס 
רסז

 .סעיף ד 
רסח

 .נ"וש, *ק קט"סט ס' כדלעיל ס 
רסט

 אלא כדי לישב תב כןש לא כ" דגם הרא,בירא להווס: י ט"בכת 
לא , םדהעופות מותרי בירא ליה אבל העיקר ס,ם"דברי רשב

דלא אמרינן חתיכה נעשית נבלה אלא בינו אפרים  לפי רמיבעי
 דלא ,) בכמה דוכתיה כותיבירא ליהע ס"ושוה(בבשר וחלב 

 רי חדשפ(כנגדו '  דבוודאי יש ס, נבלע בו קצת דםלו אפינןאסרי
 לומר  בשאר איסוריןלו למאי דמחמרינן אפילו אלא אפי,)]ק ה"ס[

 כאן ילו הכי אפ,)א בכמה דוכתי"ש רמ"כמ (חתיכה נעשית נבלה
 משום דאין ,ש" הראתבן לאסור העופות מטעמא אחרינא שכאי

  .א כלום" לא הגיה כאן רמום הכי ומש.'הנאסר כו
רע

  .נ"וש, ק קט"סט ס' וכדלעיל סי 
רעא

 .ק ד"ס 
רעב

 .בשם רבינו יונה) א"רע, מב(ח "פ 
רעג

 .ק ה"ס 



לו הלכות מליחה   

 אלא ,תב כן כע"ו גם הש.יםקשקשים מותר )יז(
 ולדידן לא שייך האי . שםש"שהוא מטעם אחר כמ

 ולכן חזר ,' כיון דמשערינן במליחה בסאטעמ
 משום דאז לא , להתיר אפילו לדידןתבא וכ"רמ

 :רעד'רפו קרמייהו ואינן פולטין מיד כו
 דלא , ואם נמלחו עם שאר איסורים.לא בלעי )יח(

 ,ג" סמן וכדלק,'שייך בהו לומר איידי דטרידי כו
ש " וכמדי קליפהאם הוא בענין שאינו אסור אלא כ

 דהקשקשים הם במקום , מותר,ט"ה ס"ק' בסי
 אלא , כןביראא ס" וגם רמ.ע"וש הש"קליפה כמ

ש " טעם זה במקום דלא שייך קליפה כמתבשכ
 ):רעוך"ש (רעהלעיל

 :רעזה" בהגתבאר י.ודג תפל) יט(
  .רעחא בעלמה רק בהדח.הבלא קליפ) כ(

 דג ,איסור והיתר גבי מלח נן מסקירעטבגמראו
 ין צריך לומר וא,טהור שמלחו עם דג טמא אסור

 אבל טהור מליח וטמא ,טמא מליח וטהור תפל
 ומשם למדו .ג" ויתבאר לקמן ס,תפל שרי
א  דכל שהו, הואא דחד טעמ, לכאןרפיםהפוסק

  כל כך ואינו מחממו,מליח פולט ומבליע בחבירו
  .עד שיהא מפליט ממנו

ואפילו נוגעים זה בזה מותר מטעם זה לסברא 
 ולא עוד אלא שגם היש מי .ג"הראשונה דלקמן ס

 דהתם חיישינן ,שאוסר שם בנוגעים מודה הכא
שמא נפלט ממנו מעט שמנונית וחוזר ובולע אפילו 

כ הכא " משא,ילבעוד שהוא טרוד לפלוט כדלע
דאין האיסור אלא משום דם ודמא משריק שריק 

 ומיהו היינו דוקא .רפא'ואינו בולע איידי דטריד כו
 לפלוט יםכשלא פלטו הדגים כל צירן שעדיין טרוד

 כל צירן ועכשיו מלחן ים אבל אם פלטו הדג,ציר
 , אסורים להיש מי שאוסר שםיםעם עופות תפל
 ת דדעתבאר ירפגושם. רפבה בזהאם נוגעים ז

 ודעת ,בהפסד מרובה להחמיר שלא רפדא"רמ
פרי ( להקל לגמרי כסברא הראשונה רפהל"רש
 ):רפוחדש

                                            
רעד

 .ק ג"ז ס"ט. ק ה"ך ס"ש 
רעה

  .ק יז"ס 
רעו

  .ק ה"ס 
רעז

 .ו-ק כה"ס 
רעח

 .נ"וש, ק יג"כדלעיל ריש ס 
רעט

 .א, קיג 
רפ

ח "ן פ"ר. לו' ח סי"ש פ"רא. ה דגים ועופות"ב ד, קיב' תוס 
 .י"ה והרב ר"ד) א, מב(

רפא
,  לענין שמנונית איסור–ק לד "א לקמן ס"כדעת הרשב 

  .ואף החולקים עליו שם בשמנונית איסור יודו כאן בדם
רפב

 .לקמן שם, א"כחילוק הפרי חדש בדעת הרשב 
רפג

  .ק לז"ס 
רפד

 .י"קה ס' סי 
רפה

 .פ' ח סי" של שלמה פים 
רפו

 .ק ח"ס 

 ,' לשער מליחה בסרפזל" למאי דקיי פירוש.יחד) כא(
ש " וכמ,קליפה מיהא בעיכל מקום  ומ.' סאין צריךהכא 

 הכל מליח'  דלדידי,ע"ו השמיט השומשום הכי .ג"ס
 רצל"הרש מתב וכ.)רפטך"ש (רפחק" אלא כראינו אוס

 אבל ,ה מלמעלים כשידוע בבירור שלא נשרקו הדגאדוק
 דרך להתהפך עליון יחה דסתם מל,אם אין ידוע אסור

 :ל" עכרצאלתחתון
 אלא , נמלחו זו בצד זו אפילומהאי טעמא ו.שרי) כב(

 ועולים למעלה מכנגד יםשהחתיכות דגים גבוהים וגדול
 מה שלמעלה מן החתיכות שאינו נוגע בה מותר ,הבשר

 דלא גרע מאילו נפל חציה ,האפילו באותה חתיכה עצמ
 ):רצגך" ש,רצבאיסור והיתר הארוך(לציר 

 שהו ואפילו , ואפילו לא הודח הבשר.מלוחים) כג(
 כיון דאין האיסור ,םתריו שיעור מליחה מ גם כןהדגים

אלא משום דם והבשר לאחר שיעור מליחה פלט כל דמו 
 לעיל יםמירואף שאנו מח. ולא נשאר אלא מוהל בעלמא

 בציר היוצא מהבשר ,י"כ במעשה דרש"ט ס"ס' סי
 ודגים דרפו ,כלי שאינו מנוקבב(לאחר שיעור מליחה 

 כלי שאינו מנוקבקרמייהו אפילו בכלי מנוקב הוי כ
 כשהציר בעין ני מילי ה,)משום דמסתרך בהם הדם
 אבל משום לחלוחית בעלמא ,בכלי והבשר מונח בתוכו

 וסגי לדגים הדחה ,איסורשעל הבשר בזה לא נהגו 
תורת . רצדאיסור והיתר הארוך(בעלמא כמו לבשר 

 ):רצהחטאת
מליחה כדלעיל  על ידי  להפליט הבלוע בהם.לכלים) כד(

  .ט"סימן ס

 לכתחלה אין למלחם בכלי שמלחו בו בשר כל מקוםומ
 לבשר שנמלח א דמי ול.)רצואם לא הדיחו הכלי היטב(

שמלחו בו בשר  כלי שאינו מנוקבוהודח שמותר למלחו ב
 דבשר חי ,ז"ט סי"ס' להכשירו מדמו כדלעיל סי

 אבל דגים אין ,רצזא"אורחיה בהדחה כדלקמן סימן צ
 ואפילו .דרך להדיחן אם מולחן לקדרה לבשלן מיד

 , שלפעמים דרכן בהדחה קודם אכילה,מולחן לקיום
 באותו כלי אחר כך חיישינן שמא ישתמש מכל מקום

 ובזה יש ,ורחיה בהדחהבלא הדחה בשר מבושל דלאו א

                                            
רפז

  .ה"א בהג"לעיל סוף ס 
רפח

 .ואם כן אין חילוק: י ט"בכת 
רפט

 .ק י"ס 
רצ

  .ק ה"ז ס"ט. ק ח"ך ס"ש. עג' ח סי"ים של שלמה פ 
רצא

  .ק ט"עא ס' ראה לקמן סי 
רצב

 .א בהגהה"כלל יג ס 
רצג

 .ק ט"ס 
רצד

 .א"כלל יג ס 
רצה

 .ק ו"ז ס"ט. ק יא"ך ס"ש. ג"כלל כ סי 
רצו

בנמלח בכלי שאינו מנוקב , ק צט"ז וס" סוף סטסט' כדלעיל סי 
 .ורוצים להשתמש בו בצונן

רצז
 .נ"וש, ק ח"סט ס' וראה גם לעיל סי. ב"ס 



לז הלכות מליחה   

 משום סכנה כדלקמן סימן רצחליזהר לכתחלה
  .)שאמנחת יעקב ,שך"ש (רצטו"קי

 דאין סכנה , בדיעבד אין לחוש לזהכל מקוםומ
 ולכן אמרינן לעיל דהעופות מותרים .במליחה

 ולכן אם העוף תפל אף .אפילו נמלחו עם דגים
איסור (הדגים מותרים ואין בהם משום סכנה 

 וכן היכא דליכא .)שגתורת חטאת. שבוהיתר הארוך
 כגון ששהו כבר שיעור מליחה ,משום איסור דם

 ):שדך"ש(והודחו וחזרו ונמלחו יחד מותרים 
 , מאחר שאין בו מלח, שגם הוא כתפל.והודח) כה(

 ,שה משניהם מלוחיםל שכןואז הדג אסור במכ
 לפי שפולט כל דמו וצירו ,פ שיש בו דם"שאסור אע

 ל וחומר וק,כדלעילקודם פליטת דם העוף 
ולכן אפילו  (שוכשהודח שכבר נסתמו נקבי הפליטה

נמלח העוף וכמעט רגע קודם שכלה פליטת דמו 
 או שמלח העוף עליו ,נתנו על הדג שנמלח והודח

 , שפולט ציר,כ בלא הודח" משא,והסיר מיד אסור
 ): רגעשזהאו שתולפחו

 משניהם ל שכן ולא אתיא במכ.תהעופו) כו(
  .)שטח"ב, שח משהרכיד(מלוחים 

 דכיון , כתב דאין לסמוך על היתר זהשיז"והט
שהציר שבדגים הוא דבר מועט ופולטין בזמן 

 היאך נסמוך על פליטת ציר שלהם לומר ,מועט
 ,שיאדאגב דפלטי ציר דידהו יפלטו נמי מה דבלעי

דשמא יכלה פליטת ציר שלהם קודם לפליטת הדם 
 יש  כןאלא אם'  ולא אמרינן איידי דפליט כו,דבלעי

 ואין .)ז"ט(לו מה לפלוט מגופו כשיעור שבלע 
 משום דאתחזק ,אומרין בזה דספק דרבנן לקולא

 שהדם נבלע בו בודאי ומספק אתה בא ,איסורא
מנחת (' להוציאו מידי דמו לומר איידי דפליט כו

 משום דדגים רפו , כתב הטעםשיגך" והש.)שיביעקב
קרמייהו ומסתרך בהם הדם אפילו בעודם טרודים 

ע "ו השן דעת וכתב שכ, ושוב לא פלטי,לפלוט
 :שכתב סתם דג תפל

                                            
רצח

ליחד כלים מיוחדים , קטז' היינו ליש מחמירין שבטור סי 
 ).ה במנחת יעקב דלקמן"כ(לדגים ולבשר 

רצט
  .סעיף ב 

ש
 .ק יג"ס 
שא

 .ק כח"כלל כ ס 
שב

 .ב"כלל יג ס 
שג

 .ו"כלל כ סט 
שד

 .ק טז"ס 
שה

 .ק טו"ך ס"בזה מיישב קושיית הש 
שו

 .נ"וש, ק מו"כדלקמן ס 
שז

 .י ט"י כת"תוקן עפ 
שח

 .ק ז"ס 
שט

 .ג"סוף ס 
שי

 .ק ח"ס 
שיא

 .ק מו"ו וס"כמו בבשר דלקמן ס 
שיב

 .ק כו"כלל כ ס 
שיג

 .ק ו"ס 

שידיחנו ויחזור וימלחנו כמו  על ידי .מהאי טעמא) כז(
 :' כושידשיתבאר

 , לא נמלח רק לצליאפילו דשטו ושם נתבאר.כרותח) כח(
 או סעודת שטזבהפסד מרובה(דהבשר אינו חשוב רותח 

א והו , ציר הנוטף ממנו מקרי רותח מכל מקום,)מצוה
 ציר ה עד שנראשיז אפילו לא שהה רק מעט, גם כאןהדין
 נמלח  אפילו, מיהו אם עדיין לא הפליט ציר כלל.בכלי
 דכיון ,ה לא נאסר במליחה יפה יפה כעין לקדרהמליח

שאנו רואין שלא הפליט כלל עדיין אינו מבליע בחבירו 
 ):שיטך" בשן משמע וכ,שיחח"ב(
ולהכי (ר י בש כמשפט מולח, בכלי מנוקב.טריפה) כט(

 ): מליחהלכותהביא דין זה כאן בה
 :שכה" יתבאר בהג.זה בזה) ל(
 נן מכיון שנמלחו בכלי מנוקב אמרי.מדם הטרפה) לא(

 על ידי  וכשהכשרה תפלה ניתרת.שכא'איידי דטריד כו
 דאגב דפלטה דם דידה ,אחר כך המליחה שימלחנ

 ולקמן שכבב"ה ס" כדלעיל בהג,תפלוט גם מה שבלעה
 :שכגו"ס
 נן ולא אמרי, דהוא נוח לבלוע יותר מן הדם.רהמצי) לב(

 אבל ציר , אלא דם דשריקהאיידי דטריד לפלוט לא בלע
  .שכדורוטב בלע משום דמסריך סריכי

                                            
שיד

כשנפל אחר (ח -ק נז"וס) כשנפל קודם מליחה(ק נד "לקמן ס 
  ).מליחה

שטו
ק "לקמן ס. ק קיא"סט ס' גם לעיל סיוראה . 'ה הג"ה בהג"ס 
  .לב
שטז

  .'ה הא"בסוף הג, א שם"כמבואר ברמ 
שיז

 .ק סד"כדלקמן ס, דמליחה אוסרת מיד 
שיח

 .ק טו"סט ס' וראה גם לעיל סי. ן"ה כתב הר"ד, ד"סוף ס 
שיט

  ).חשוב רותח... דציר (ק טז "ס 
שכ

  ).ולרבותא דסיפא נקט נוגעים, דגם כשאין נוגעים אסור(ק לו "ס 
שכא

  .ק א"וס, א"יל סכדלע 
שכב

  .ק כז"וס 
שכג

  .ק נד"וס, ו-ק מה"וס 
שכד

שיש אומרים (ז ואילך "תנב סט' ר סי"וראה שוע. ק יח"ך ס"ש 
א "וסכ, )שגם בגיעולי כלים אומרים איידי דטריד למיפלט לא בלע

  .ר הזקן כאן"פסקי אדמו). שלחומרא יש לחשוש לדעה זו(

ו שהטמא מלוח  א,וכן דג טהור ודג טמא שנמלחו יחד: י ט"בכתו
א "ולעיל בס( וכן בשר טהור שנמלח עם דג טמא ,וטהור תפל

 , מיהו אם הוא ספק אם נמלחו יחד או לא.)מיירי בדגים טהורים
 דציר דגים טמאים מדרבנן כדלקמן ,אזלינן לקולא בדגים טמאים

 אבל ציר בשר טריפה או בשר טמא הוא .]ה"ס [פג' סי
. כ' שערי דורא שער י סי [ומרא ולכן אזלינן בספקו לח,מדאורייתא

  ].ק ט"ז ס"ט. ק יח"ך ס"ש

אלא שהניחן ביחד כשהם מלוחים אחר , ואפילו לא נמלחו ביחד
אם לא , חשב מלוח כרותחינוהגים למ, ששהו שיעור מליחה

א "ברמ [צא' ש לקמן סי"כמ, במקום הפסד מרובה וסעודת מצוה
 תורת חטאת (]נ"וש, ק קיז"סט סוף ס' וכדלעיל סי. 'ה הא"ה הג"ס
  ).]ב"כלל כא ס[

שעל ידי מליחה , כגון דגים ובשר, ודוקא שהם לחים קצת
אבל אם היו יבשים , )]ק ט"כלל כא ס [מנחת יעקב(יתלחלחו קצת 

או אפילו לחים אלא שאינם לחים מחמת , אפילו היו מלוחים
וכן הוא ) (]ב"כלל כא ס [תורת חטאת(סגי להו בהדחה , המליחה
 ).]ה"ס [א"צ' לקמן סי



לח הלכות מליחה   

 אם הכשרה תפלה שאינה טרודה לפלוט ל שכןוכ
אחר מליחה שימלחנה  על ידי ואינה ניתרת. דבלעה

 שיפלוט מה שבלע אגב דם דידיה נן דלא אמרי,כך
  .שכה דבלע דםאלא היכא

 לא נמלח  אפילו וכן, לא שהה שיעור מליחהואפילו
 הציר  מכל מקום,רק מעט כדרך שמולחין לצלי

 ולקמן סימן ,שכוט"ס' חשוב רותח כדלעיל סי
 דשלא במקום הפסד שכחושם יתבאר (שכזא"צ

 ,מרובה חוששין לומר דגם הבשר נחשב רותח
 משום דאין אנו בקיאין ,אפילו לא נמלח רק מעט

 כגון ,יכך אפילו במקום דאין לחוש לציר ולפ.בזה
שכבר פלט כל דמו וצירו והודח קודם מליחה זו 

 אלא דכאן לא מיירי אלא מענין וסדר .אסור
  .)שכטהמליחה כמשפטה להכשירה מדמה

 ,שלואין חלוק בין אם הטרפה למעלה או למטה
 , שמנוניתם משור שאסו,הדציר מנבלה וטרפ

יסור והיתר א( לחתיכה הסמוכה המפעפע גם למעל
 ):שלאהארוך

 תתאה גבר כמו ם דבמליחה אין אומרי.למטה) לג(
 דדוקא גבי חום מחמת האור אזלינן ,בחמי האור
 ה דתתאם משו, תתאה היתר אפילו,שלבבתר תתאה

 כי כן ,גבר ומרתיח את העליון ומחממו או מצננו
 אין ה המליחת אבל מחמ,הוא דרך תולדות האור

כן אין כח בתפל  ו,כח במליח לעשות התפל מליח
 כי כן דרך המליחה שאינה יכולה ,לבטל כח המליח

 ולכן לא אזלינן בתר , בהדחהי אםלהתבטל כ
 שאם האיסור מליח ,תתאה אלא בתר האיסור

דלעולם המליח ,  ואם לאו מותרמבליע הוא בתפל
 ):שלדק"סמ (שלגואינו מפליט ממנומבליע בתפל 

  ממלח שעלה נמלחה שהרי גם הטרפ.זה בזה) לד(
 דבמה  להשלוביראס ה הראשונא והסבר.שלהההכשר

 ה על ידשנוגע לטמא לא חשוב כרותח להיות פולט
 כתב דאינו מפליט אלא שלחא" והרשב.)שלזש"רא(

 ואיידי דטריד לפלוט אינו בולע אותה פליטה ,מעט

                                            
שכה

 .ה"איסור והיתר הארוך כלל יב ס 
שכו

  .ק כח"ולעיל ס, ק קיא"ס 
שכז

 .'ה הג"ה הג"ס 
שכח

  .'ה הא"א סוף הג"ברמ 
שכט

  .ק כט"כדלעיל ס 
של

, ק קט"סט ס' ולעיל סי(ב "א לעיל ס"אף שנתבאר ברמ 
מ ציר מנבלה "מ, שאין הדם מפעפע מלמטה למעלה, )נ"וש
 .'כו
שלא

 .ו"כלל יג ס 
שלב

 .ג"קה ס' ע סי"טוש. א, פסחים עו 
שלג

 .ה"צא ס' ע סי"שו 
שלד

ולענין איסור מלוח עילאה והיתר ). רב' ע(רה הגהה י ' סי 
- ק לט"הדעות לקמן ס' ראה ב, ואחד מהם שמן, תפל תתאה

 .מ
שלה

  .ה דג טהור"ד) א, מב(ח "ן פ"היא דעת הר 
שלו

 .י ט"תוקן על פי כת 
שלז

 .מב' ח סי"פ 
שלח

, )'ץ האבתירו(ב , א ב"בתורת הבית הארוך בית ד ש 
  ).א"סע, ב(והקצר 

 אם נמלחה כבר הכשירה י זה ולפ.מועטת שחבירו פולט
ופלטה כל דמה וצירה ועכשיו מלחה והניחה אצל 

 התפלה אסורה מפני שבולעת המועט שהפליטה ,רפההט
ה יתבאר " ובסמוך בהג.)שלטפרי חדש(הטרפה התפלה 

 :כיצד נוהגים
 רק , הדחה היטב אפילואין צריך ואז .נוגעת בזה) לה(

 ,שמו"שופך עליו מים ודיו כדין בשר שנפל לציר דלקמן ס
מליחה צריך הדחה  על ידי כ כשנוגעים זה בזה"משא

 ):שמאך"ש(היטב 
 דאין סברא כלל להתיר ,ע מודו"ו ובהא כ.אסור) לו(

 הציר נוטף על הכשרה מה לי ל כל פנים כיון דע,ג"בכה
 לרבותא ,ה בזה זים והם נוגעשמבש" ומ.נוגע או לא
  דאם הכשרה מלוחה והטרפה תפלה שרי,דסיפא נקט

 ):שמגך"ש(ג לסברא הראשונה " בכהאפילו
חרונה א לחוש לסברא הא" פסק רמשמד ושם.יםדינ) לז(

 פסק לגמרי שמהתורת חטאת אבל ב,שלא במקום הפסד
פרי  וכתב ה.שמול" רשן כתב וכ,כסברא הראשונה

 נמלחה הכשרה ופלטה דמה ואפילו . שכן עיקרשמזחדש
 מלחה והניחה אצל הטרפה התפלה אחר כךוצירה ו
  שאינו מפליט כלל,שמחש" כסברת הראר שהעיק,מותרת
בתפל ואינו  דלעולם המליח מבליע ,נגיעה לטמאעל ידי 

 ,שנאאיסור והיתר הארוך ,שנק"סמ (שמטמפליט ממנו כלל
 ):שנבפרי חדש

 דהכשרה השמינה מפטמת את הטרפה .בכולה) לח(
בית ( גם הטריפה שמינה ל ידי כך ונעשית ע,הכחושה

 דאין הנאסר יכול בירא ליה חולק וסשנדל" ורש.)שנגיוסף

                                            
שלט

, ש גם זה מותר"כ לדעת הרא"משא. ק כ"וכדלעיל ס. ק ח"ס 
 .ק לז"כדלקמן ס

שמ
 *.ק נז"וס 
שמא

 .ק יט"ס 
שמב

 .המחבר בתחלת הסעיף 
שמג

 .ק יז"ס 
שמד

  .סעיף י 
שמה

 .כלל כא 
שמו

 .ק כ"וראה גם לעיל ס. פ' ח סי"ים של שלמה פ 
שמז

הזקן כאן ר "פסקי אדמו. נ"תסז ס' ר סי"וראה שוע. ק יט"ס 
 .אות ב

שמח
  .ק לד"וכדלעיל ס. מב' ח סי"פ 
שמט

 ).'שלעולם המליח מבליע כו(ה "צא ס' ע סי"שו 
שנ

שאף כשהאיסור תפל מונח על הטהור (רב ' רה בהגהה י ע' סי 
 ).ק לג"וכדלעיל ס, מליח אינו אוסר

שנא
 ).ש"כהרא(ה "כלל יב ס 
שנב

, )ק לד"וכדלעיל ס, ש"שגם בזה מותר לסברת הרא(ק ח "ס 
  ).שכן עיקר(ק יט "וס

א "רמ [ושם נתבאר]) ולא נסמן לאן קאי[שייך לעיל (: י ט"בכתו
 דאם התפל הוא ]נ"וש, ק נא"סט ס' וראה גם לעיל סי. ה"צא ס' סי

וכן דם וֵחלב (נאסר הבשר המלוח שאצלו , רך וצלול כמו ָחלב
וכן הָחלב נאסר ). אבל ֵחלב שאינו מהותך לא נקרא צלול. מהותך

, אבל אם הבשר הוא תפל אינו נאסר הָחלב. לוחמן הבשר המ
וכאן לא מיירי אלא מענין סדר מליחת . פ שהוא מלוח וצלול"אע

  .בשר כדרך שמולחין לקדרה
שנג

ש ולא "ה ומ"ד) א, קסו(קה ' י סי"והוא בב, י ט"תוקן על פי כת 
תמז ' ר סי"וראה שוע. ק כא"וכאן ס, ק יד"ך שם ס"ש. מיבעיא

 שההיתר השמן מפטם את טעם איסור ,א"תסז סנ' וסי, ו"ס



לט הלכות מליחה   

 ,שנהלאסור אלא במקום שהאיסור עצמו יכול לילך
 הוא כחוש ואינו יכול לילך עם וכאן הרי האיסור
 :שנו שאר אחרוניםן דעת וכ,השמנונית דהתירא

 ה אבל אם היה ההיתר תפל למט.גבר) לט(
די והאיסור המליח למעלה אינו אוסר יותר מכ

 דתתאה שאינו מליח ,)שנזה"ק' ע סי"וש (קליפה
 בעי כמו די קליפה ומיהו כ.גובר ומצנן את העליון

 ולכן בשניהם .בלע ה דאדמיקר לי,חם לתוך צונן
כחושים דסגי בקליפה אין חילוק בין מליח עליון 

  .)שנטפרי חדש ,שנחך"ש(לתחתון 

 אם ההיתר מלוח והאיסור תפל מותר כל מקוםומ(
 ואפילו , אפילו האיסור שמן,אפילו בלא קליפה

 שהמלח שסאא" משום דכתב הרשב,שסהמלוח למטה
 ם כן וא,אינו מבליע בחומו אלא בחורפו

פ שנתחמם מחמת המלח "אעכשהאיסור תפל 
 כיון שאין בו , אינו אוסר מכל מקום, גברהדתתא
 שהמלח רב ,כ כשהאיסור מליח" משא. כל כךכח
 לכן מהני ליה חומו , ובכח חורפו להבליע בתפל,בו

 ,כשהוא תתאה לחמם את העליון שיבלע בכולו
 ):מהן שמן'  אשסבאם

 יתבאר שאנו נוהגין לשער שסג ושם.כיצד נוהגין) מ(
 בין בקיאים מפני שאין אנו ,יםמליחה בששכל 

 וגם אין חילוק בין אם האסור המליח .כחוש לשמן
 , רק שיהיה המליח איסור.שסדעליון או תחתון

וזה הכלל נקוט בידך . דלעולם המליח מבליע בתפל
 שיהא הוא ,שסהה בתר תתאנןדגבי חמי האור אזלי

 נן וגבי מליחה אזלי, אם הוא היתר אפילו,החם
 :שסו שיהא הוא המליח,ורבתר האיס

 כיון שאינו טרוד לפלוט כלל לא .ושעל המלח) מא(
 :דם ולא ציר

 שאותו דם שבמלח נדבק הוא .כמה ימים) מב(
 פסק כחו ואינו נבלע שסזכ" ע,בש בתוכויבמלח ומתי

                                                                  
ואזי הוא נבלע , הכחוש הנבלע בהיתר במקום מגעו באיסור

 .בכל החתיכה
שנד

 .קה' בהגהותיו לטור סי 
שנה

 .נ"וש, *ק קט"סט ס' כדלעיל ס 
שנו

ק "ח שם ס"פר. ק כו"ז שם ס"ט. ק כח"קה ס' ך סי"ש 
ומסיים על . א"תסז סנ' ר סי"הדעות נתבארו בשוע' ב. לה

ומכל מקום אם אין הפסד מרובה ולא , וכן עיקר: 'דעה הב
לענין חמץ [ט יש לחוש לסברא הראשונה "מניעת שמחת יו

שנז  ].בפסח
 .סעיף יא 
שנח

 .ק כב"ס 
שנט

 .ק כ"ס 
שס

שבזה הכל מודים שאין אומרים תתאה , ק לג"וכדלעיל ס 
  .גבר
שסא

 .ב"רע, א ג"תורת הבית הארוך בית ד ש 
שסב

  .י ט"תוקן על פי כת 
שסג

א "וסי) ין אנו בקיאים בין כחוש לשמןשא(ט "א ס"ברמ 
 ).דבמליחה אין חילוק אם הוא למעלה או למטה(

שסד
  .ק הג"ך ס"ש 
שסה

 .ג"קה ס' ע סי"טוש. א, פסחים עו 
שסו

 .ק לג"כדלעיל ס 
שסז

 .'אי נמי המלח פסק כחו כו: ל"אוצ 

ה במעש(ש " הרא בשםשסחכ"ט ס"ס' בבשר כדלעיל סי
  ):י"דרש

 םי כהאוסרהחמיר לים לדידן דנוהג אפילו.מותר) מג(
 ,כלי שאינו מנוקב היינו כיון שנתנו ב,שסטט"ס' שם בסי

 ,והרי אנו רואין שהמלח הוציא עוד ציר והוא בעין
 אף אם יפליט המלח ,לי מנוקבכ הכא שמונח בכ"משא

 ):שעתורת חטאת(דם משריק שריק ונופל דרך הנקבים 
 מאחר שהוא אינו טרוד לפלוט .שחבירו פולט) מד(

  או,ו היינו דמו וצירו ופלט כל דמה שכתב דמ.שעאכלל
 לא פלט אלא דמו לחוד אלא שהודח ואינו אפילו
 : ולפיכך בולע,שעבפולט

 :'כו שעג על ידי, בבשר שלא נמלח כלל.ויש מתירין) מה(
 אבל בשר שכבר פלט דמו .הי אגב דם דיד.שבלע) מו(

 פלט דמו לחוד אלא שהודח ונסתמו  אפילווצירו או
יפלוט מה שבלע נקבי הפליטה אין לו תקנה במליחה ש

 בעוד שהוא א דדוק,)שעדן"ר(אגב שיפלוט ציר דידיה 
 ,שעהל לא בלע דם כדלעיה ציר דידי אפילוטרוד לפלוט

 אחר כךאבל מכיון שאינו טרוד לפלוט ובולע אינו פולט 
 :שעו ולא אגב ציר,האלא אגב דם דידי

  מכל מקום, אין בו לא דם ולא ציר אפילו.בכל זה) מז(
 לדגים ועופות א דמי ול.דם שבלעמליחה מוציא על ידי 
 הדגים משום דרפו קרמייהו וקדמי ים שאסור,לדלעי
 , דשאני התם דמשום דרפו קרמייהו בלעי טובא,ופלטי

ורת ת(והדם הבא להם מעלמא הוא מסתרך בהם ביותר 
  ).שעזהבית הארוך

 הא דמתירין כאן בבשר שלא נמלח כלל שעחך" השתבוכ
ו לא הודח עדיין  היינו אפיל,שנתנו אצל בשר שנמלח

 דאין כח ברתיחת המלח הנפלט מחתיכה אחרת ,כלל
 אבל לא להבליע הדם , עצמושעטאלא להתבלע המלח
מיהו אם שהה בין חתיכות מלוחות . בעין שעליו לתוכו

                                            
שסח

  .נ"וש, ק קיז"בסוף ס 
שסט

 .ק קיט"ובס, כ"א ס"ברמ 
שע

. ק יא"ז גם לעיל ס"אה עדור. ק כד"ך ס"הובא בש. ד"כלל  יד ס 
ק "כדלקמן ס, אבל על טעם משריק שריק לבד אין סומכין להתיר

  .ק י"וכדלעיל ס, נ

ר "פסקי אדמו. ז"תק סי' ר סי"וראה שוע. אבל לכתחלה יש לחוש
  .הזקן כאן

שעא
 רק הטעם של איידי דטריד לפלוט –שלדעה זו אמרינן במליחה  

  . של כבולעו כך פולטוולא הטעם, )נ"וש, ק א"כדלעיל ס(לא בלע 
שעב

שאחר שהודח נסתמו נקבי , ק מו"וכדלקמן ס. ק כו"ך ס"ש 
 .הפליטה

שעג
  .מליחה שימלחנו אחר כך 
שעד

. כל שנמלח ויצא מידי דמו והודח): א דיבור הראשון, מב(ח "פ 
ונראה דהיינו משום דכיון דהודח אחר : ק כו"ך ס"לפירוש הש

 .שיעור מליחתו נסתמין נקבי הפליטה
שעה

 .ו- הק "ס 
שעו

שאפילו בלא הודח אין (ן "בדעת הר, ק יג"מנחת יעקב כלל ו ס 
  *.ק נו"וכדלקמן ס, ) אגב ציר דידיה–אומרים כבולעו כך פולטו 

שפולט מה שבלע אפילו אגב , ק נח"א מבוארת לקמן ס"ודעת הרמ
 ).כל זמן שלא הדיחו היטב(פליטת ציר דידיה 

שעז
  ).לדעה זו(ב , ג עד"בית ג ש 
שעח

 .ק כט"ס 
שעט

 .ק נד"וראה גם לקמן ס. הציר: ל"אוצ 



מ הלכות מליחה   

 אפשר דמבליע גם ,עד שקבל טעם מהמלח עצמו
 : מיקל גם בזהשפמנחת יעקבוה. הדם בעין שעליו

לכתחלה יזהר שלא  ד פירוש.לדברי האוסרים) מח(
 ובדיעבד שכבר נתנו זה אצל זה יש לפסוק ,'ליתן כו
 ,י" הבי דעת לפ,שפאך"ש( לכתחלה  אפילוולהתיר
 ):שפבארית יוסףדלא כש

 :שפג או ששהה שיעור מליחה והודח.וצירו) מט(
 כיון שכבר ,ואפילו לצלי אסור. שיעור מליחה) נ(

 או הודח לאחר שיעור מליחה ,פלט כל דמו וצירו
 על ידי מליחה ולא על ידי  שוב אינו יוצא לא,ובולע
 ,כבולעו כך פולטודלא אמרינן בצליה  (שפדצליה
 אלא היכא דפולט מיד , אין לו דם של עצמוואפילו
  .)שפהכשבולע

לי  כיון שנמלח בכ, דמא משרק שריקנןולא אמרי
 דדוקא לגבי דם שבמלח ,שפוה" כדלעיל סמנוקב

היוצא לאחר שיעור מליחה סמכינן אטעמא 
 בירא להו סים כיון דהרבה פוסק,דמשריק שריק

כ דפסק כח המלח או שנתייבש "ט ס"ס' לעיל סי
 ונהי .שפחה" ולעיל סשפז שםש"דמו בתוכו וכמ

  מכל מקום,כלי שאינו מנוקב להחמיר ביםדנוהג
 אבל הכא שהוא בולע מן הדם .בכלי מנוקב שרי

 לא בכלי מנוקב  אפילו,שבמלח בעוד שלא שהה
  .)שפטך"ש(א משריק שריק  לומר דמנןסמכי

ואפילו לא שהו ביחד רק עד שיכול לפלוט ציר עליו 
 דהציר הנוטף חשוב ,מן הבשר שלא שהה אסור

 , שנמלח עמההכנגד כל החתיכ'  וצריך ס.כרותח
 כמה דמא נפיק מינה נן דלא ידעי,דבכולה משערינן

 ה כגון שנפל, כמה בלענן אבל אי ידעי.)שצשם(
אלא כנגד '  סצריךאין  ,שצאחתיכה לתוך הציר

 :שצבהבלוע
 ציר  אפילו דאיידי דטריד לפלוט.ראינו נאס) נא(

 מליחה שנית  אפילואין צריך והלכך ,לא בלע דם
 ):אך"ש(

                                            
שפ

 .ק ד"כלל ו ס 
שפא

 .ק כט"ס 
שפב

  .כו' סי 
שפג

  .נ"וש, ק מו"כדלעיל ס, שנסתמו נקבי הפליטה 
שפד

 .ק ל"ך ס"ש 
שפה

כ "משא. י עז"וברס. א, שבפסחים עד, כהא דמולייתא 
ק יג "סט ס' וראה גם לעיל סי). יג' ז סי"ש חולין פ"רא(כאן 
  .ק קיב"וס, ק קח"וס, ק עז"וס, ג"בשוה

שפו
  .ת"ל בזה כר"דלא קיי, ק י"וכדלעיל ס. ק מג"וס 
שפז

  .נ"וש, ק קיז"ובסוף ס 
שפח

 .ק מב"ס 
שפט

 .ק כד"ס 
שצ

סט ' וכדלעיל סי). 'שנאסר מיד ומשערינן בס(ק ל "ך ס"ש 
 .נ"וש, )דלא ידעינן כמה דמא נפיק מיניה(ק סה "ס

שצא
 .ק נג ואילך"וס, ה"כדלקמן בהמשך ההג 
שצב

 .נ"וש, זק ק"סט ס' כדלעיל סי 
א

 .ק לב"ס 

 שמקובל בידם שזמן בים שרבו האומר.ב שעות"י) נב(
 :ה"ע ס"וכ בש" וכ,ב שעות"יפליטת ציר הוא 

ג דטרוד לפלוט ואפילו הוא " שבולע אע.לציר ממש) נג(
 אין לאסרו  מכל מקום,גש לקמן"בכלי מנוקב כמ

  :'דאמרינן כו

  גם כן יפלוט,ה כדלקמןד כשידיחנו וימלחנו.דידיה) נד(
  .'מה שבלע כו

 אין הציר מבליע , אם לא הודח קודם שנפל לצירואפילו
 דאין כח ברתיחת ,את הדם בעין שעליו לתוכו ונאסר

 ,וךאיסור והיתר האר (והציר אלא להתבלע היא עצמה
 ):זך"ש
שידיחנו ויחזור וימלחנו  על ידי  גם כן.יש להתיר) נה(

 מה  גם כן שיפלוט דם דידיה יפלוטל ידי וע,כדלקמן
  .חשבלע

 אבל אם ,טמיהו היינו דוקא כשנפל לציר בכלי מנוקב
כלי שאינו נפל בשר שלא שהה שיעור מליחה לציר ב

  עלמליחה ולא על ידי  ושוב אינו יוצא לא, אסורמנוקב
כלי  דכיון שהוא בתוך שיעור פליטת דם ב,הצליידי 

 , ממשינו מנוקב הוי כמולח בכלי שאשאינו מנוקב
 שאת בנימין בשם המיח"ט סי"ס' ש לעיל סי"כמ

 ):יאך"ש(
 שאז הוי כבוש כמבושל , דהיינו מעת לעת.יום שלם) נו(

ג דשיעור כבישה " ואף ע.יבצלייהושוב לא מהני מליחה ו
 כדלעיל סימן ,ו על האור וירתיחבציר הוא כדי שיתנ

 היינו לענין שמבליע .ידה" ולקמן סימן ק,יגח"ט סי"ס
מליחה אם לא  על ידי  הוא יוצא מכל מקום אבל,בכולו

 שאפילו כבוש , דאז הוי כמבושל ממש,נכבש יום שלם
 ושם ,טוט" סי"סבמים הוי כמבושל בשיעור זה כדלעיל ר

                                            
ב

 .ק לג"ך ס"נסמנו בש 
ג

כגון המולח בגיגית (ק נו "וס, )שבכלי שאינו מנוקב נאסר(ק נה "ס 
שנפל ציר * (ק נו"וס, )או שיש מקום לציר לזוב', על גבי העצים כו

  .ק קכ"סט ס' וראה גם לעיל סי). עליו
ד

  .ק לד"ך ס"ש 
ה

  .ק נח"וס, *ק נז"ס 
ו

 .א"כלל ה ס 
ז

 ).לענין הדחה שקודם מליחה(ק מז "כדלעיל סו. ק כט"ס 
ח

 .ק לה"ך ס"ש 
ט

או שיש ', כגון המולח בגיגית על גבי העצים כו(ק נו "כדלקמן ס 
  ).שנפל ציר עליו* (ק נו"וס, )מקום לציר לזוב

י
  .ק קיח"ק קיב וס"ס 
יא

  .ק עה"סט ס' וסי, ק מ"ס 
יב

  .ק פט"סט ס' כדלעיל סי 
יג

 .ק קו"וס 
יד

 .סעיף א 
טו

 .ק ט"ס 



מא הלכות מליחה   

מנחת  ,יחך"ש( ובכמה דוכתי יזה" ובסימן ק,טזו"סט
  .)יטיעקב

 דאין לחלק בין בירא ליה חולק על זה וסכז"והט
 וכשם שכבוש אפילו ,כבוש לכבוש מסברא בעלמא

 הוה כמבושל גמור כך אם הוא מעת לעתבמים 
כבוש בציר כשיעור שיתנו על האש וירתיח הוי 

וגם  (כאח"ט סי"ס' ע סי"מ בש" וכ,כמבושל גמור
  .)ע" הניח בצכבך"הש

למר ( בשיעור כבישה נןח הא דאסרי" הבתבוכ
 היינו דוקא כשאין ,)ליה ולמר כדאית ליה' כדאי

ג עצים "כגון המולח בגיגית ע(מקום לציר לזוב 
ונפלה חתיכה חציה לציר ואינה נוגעת בשולי 

 ,כלי שאינו מנוקב דאין בזה משום מולח ב,הגיגית
 נשרה  אפילו, אבל אם יש לציר מקום לזוב,)כגך"ש

שידיחנה ויחזור ל ידי  עבציר יום שלם מותר
  .וימלחנה

 דמיירי דוקא כשיש לציר מקום תב ככדך"והש
  אפילו אבל אם אין לציר מקום לזוב,כהלזוב

אפילו אין בו משום ( נאסר כובפחות משיעור כבישה
מה שבתוך ) כז וכדלעיל,ינו מנוקבמולח בכלי שא

הדחה ומליחה שנית  על ידי  ואין לו תקנה,הציר
  .כיון שנשרה בציר

 הוי שיעור כלי שאינו מנוקב דבתב ככחרי חדשפוה
'  כדלעיל סי,כבישה כדי שיתנו על האור וירתיח

 לא נאסר בפחות בכלי מנוקב אבל ,כטח"ט סי"ס
 דמעיקר הדין אין , אינו מן הדיןם זה וג.מעת לעת

 בכלי מנוקב אבל ,כלי שאינו מנוקבכבוש אלא ב
דאגב (לא שייך כבישה אף אם שהה יום או יומיים 

 ):אזיל הדם דרך הנקבים לא בלעד
 ואין חלוק בין נפל ,ל לא הודחואפילו .עדיין) *נו(

 כיון ,לא דשריקנןלציר או נפל הציר עליו לא אמרי
  בשעה שהוא טרוד אפילושהוא בעין ונוח ליבלע

                                            
טז

  .ק פו"וס 
יז

 .סעיף א 
יח

  .ק לו"ס 
יט

 .ק ה"כלל ו ס 
כ

  .ק יז"ס 
כא

  .ק קח"ראה שם ס 
כב

 .ק לו"ס 
כג

וראה גם . ד"בשם איסור והיתר הארוך כלל ו סי, ק מ"ס 
 .ק סב"לקמן סוף ס

כד
 .ק מ"ס 
כה

, דהיינו דוקא כשיש שם ציר בעין, ק סה"ראה לקמן ס 
  .אבל לחלוחית בעלמא אינו אוסר

כו
 .דק ס"מטעם דלקמן ס 
כז

 .'ג עצים כו"כגון המולח בגיגית ע 
כח

 .ק כח"ס 
כט

 .לדעת המחבר שם 
ל

 .כדלעיל, ב שעות"שעדיין פולט ציר כל י 
לא

  .ק לז"ך ס"ש 

 ה במליח אפילו ושוב אינו יוצא,לב לפלוט דםאפילו
 אגב  אפילו ולא,כבולעו כך פולטו דאין לומר ,שנית

 כיון , שנית יפלוט דם שבלעה במליחהדפליט ציר דידי
 :לגשאינו פולט דם כדלעיל

  בעלמא דפולט צירנן שאז אמרי.ב שעות"תוך י) נז(
 דלא ב שעות"יכ לאחר " משא,סד מרובה בלא הפאפילו
בהפסד  לומר אפילו בעלמא דפולט ציר אלא נןסמכי
בהפסד   אפילו אם כן הכא אין להתיר,לדמרובה
 ):לוך"ש (להמרובה

 הדחה מועטת ששופך עליו מעט מים ודיו .וידיחנו) *נז(
 ):לזך"ש(
 דלא נסתמו נקבי הפליטה בשביל הדחה .וימלחנו) נח(
 מהני ליה ומשום הכי . כיון שאינו מדיחו היטב,זו

 דאגב שיפלוט ציר דידיה יפלוט גם ,אחר כךמליחה ש
דדוקא כשהדיחו היטב ונסתמו נקבי הפליטה (מה שבלע 
 לח כדלעיל,הציר דידי על ידי אחר כךינן דיפלוט לא אמר
  .)לטן"בשם הר

 כיון , בלא מליחה שנית היה אפשר להתירוואפילו
 אלא ר דאינו אסו, ציר לא בלע ציר זהטדטרוד לפלו
 אלא .)כבולעו כך פולטואו ) (מפרי חדש(משום דם 

 מפני ,דלחומרא בעלמא הוא שמחמירין למלחו שנית
 ,ה בציר ואין לו כח לפלוטשהמלח הראשון כבר נתמח

מהני ליה ) אפילו הדיחו הדחה מועטת(וכיון שכן 
 . ציר יפלוט דם שבלעטפ לומר אגב שיפלו" עכמליחתו

ומיהו אם נתבשל אפילו בלא מליחה שנית יש להתיר 
'  או לצורך גדול דאמרינן איידי דטריד כובהפסד מרובה

 ):מאך"ש(
המלח בתוך  דדוקא דם בעין מבליע .שרי בדיעבד) נט(

 .)מגך"ש( אבל ציר זה לא גרע מדם פליטה ,מבהבשר
 אלא שהודח קודם שנפל , בשר שלא נמלח כללואפילו
 מותר אם נמלח בלא הדחה אחר שנפל לציר ,לציר זה

 ):ז"ט(
כ לאחר שיעור מליחה " משא,ע"ו לכ.חשוב כרותח) ס(
 בהפסד מרובה ו, דאין הבשר נחשב כרותחש אומריםי

                                            
לב

  .ק קכ"סט ס' וסי, ק נג"ראה גם לעיל ס 
לג

 .ק נח"תתבאר לקמן ס' ודעה הב. נ"וש, ק מו"ס 
לד

 .ק נב"מטעם דלעיל ס 
לה

 .דם שבלעלומר דאיידי דפליט ציר דידיה יפלוט  
לו

 .ק לח"ס 
לז

  .ק לט"ס 
לח

שבשום ', נתבארה דעה הא*) ק נו"ולעיל ס(אלא ששם . ק מו"ס 
ואילו כאן מבאר , מקום אין אומרים דיפלוט דם על ידי ציר דידיה

  .דהיינו דוקא אחר שהודח היטב ונסתתמו נקבי הפליטה', דעה הב
לט

  ).א דיבור הראשון, מב(ח "פ 
מ

 .ק כט"ס 
מא

 .ק לז"ס 
מב

 .ן בסמוךכדלקמ 
מג

 .ק מג"ס 



מב הלכות מליחה   

 ,)מדך"ש(א לסמוך עליהם " רמוסעודת מצוה דעת
 :ה"א ס"צ'  ולקמן סי,מהכ"ט ס"ס' כדלעיל סי

 דדוקא דם הנפלט עם הציר הוא .כך פולטו) סא(
כבולעו  או ,' איידי דטריד כוהבי' ואמרי(דשריק 

 אבל דם בעיניה לא אשכחן דשריק ,)מוכך פולטו
ב או ֶלב או ֵחָלל כאילו נפל עליו ָח"ו וה,)מזש"רא(

  .מחשאר איסורין

 היינו ,ל טהור מלוח וטמא תפל שרי"דהא דקיי
 אבל ,) קצתתאלא כשיש בו לחלוחי(כשהטמא יבש 

כשהטמא לח וצלול בולע ממנו המליח כשהאיסור 
איסור והיתר  (מטה"א ס"צ'  כדלקמן סי,בעין

 ):ור זרוע בשם א,נהארוך
 אותו ואפילו .נא דדם אינו מפעפע למעלה.שרי) סב(

 אין הנאסר יכול ,מקצת חתיכה שבציר הוא שמן
לאסור אלא במקום שהאיסור עצמו יכול לילך 

 די קליפה וחותך כ.נבח"ט סי"ס' וכדלעיל סי
  .במקום שנגע בציר כדלעיל שם

  או,ומיהו היינו דוקא כשנפל לציר בכלי מנוקב
 אלא שהוא בשר ששהה כלי שאינו מנוקב באפילו

 אבל בשר , או לא נמלח כלל,כבר שיעור מליחה
כלי שהה שיעור מליחה שנפל לציר בשנמלח ולא 
 כלי שאינו מנוקב דינו כאילו נמלח ב,שאינו מנוקב

 בשם נג כדלעיל, ואסור אפילו מה שחוץ לציר,ממש
  .)נדך"ש (שאת בנימיןהמ

 עצים ונפל שמה ל גביומיהו המולח בגיגית ע(
 ,חתיכה חציה לציר ואינה נוגעת בשולי הגיגית

)  זה לעניןבכלי מנוקבדינה כאילו נפלה 
 ):נהכדלעיל(
 אם הוא בשר שכבר שהה שיעור כל .מיד) סג(

 וכן בשר שלא שהה .נוד שנתבאר לעיל" וע,פליטתו
 על ידי  לענין שאינו ניתר אלא,שיעור מליחה

                                            
מד

 .ק מד"ס 
מה

 .נ"וש, ק קיז"סוף ס 
מו

  .ג"ק א בשוה"כשלושת הטעמים שצויינו לעיל ס 
מז

ק "וס, ק יד"וס, ק א"סט ס' וראה גם לעיל סי. מח' ח סי"פ 
, )'ה שיטה הב"ד(ק ז "עב ס' לקמן סי. ק פז"וס, ק כ"וס, יח
  .ק יט"עג ס' וסי, ג-ק יא"וס
 הארוך דם בעין מבליע ש איסור והיתר"מ: י ד"בכת מח

דהא בכבדא נמי , ע"ואינו פולט משום שהוא דאורייתא צ
ט סבירא ליה "ומהרי', ש בתוס"ועיי, אמרינן דם דאורייתא

ש כמו "גם מ .ע"ש וצ"לחלק דגבי כבדא הוי דם פליטה עיי
ועוד . דבגמרא אמרינן חלב סרוכי סריך, ע"חלב או חלב צ

ומשמע ', ילו צונן כומלשון הגהות אשרי בשם אור זרוע אפ
  .ואמאי הא הוי דם שבשלו, דכל שכן רותח

מט
  .נ"וש, ק נא"סט ס' וראה גם לעיל סי. 'ה הב"בהג 
נ

 .ח"כלל ה ס 
נא

  .נ"וש, ק קט"סט ס' כדלעיל סי 
נב

 .נ"וש, *ק קט"וס 
נג

  .נ"וש, ק נה"ס 
נד

  .ק עה"סט ס' וסי, ק מ"ס 
נה

 .ק נו"ס 
נו

 ,ק מו"ס 

אלא  אבל אינו נאסר לגמרי .נז וימלחנורשידיחנו ויחזו
 נח לעילתבארד שנ" וע, שהה בו שיעור כבישהאם כן

 ):נטז"ט(
 יש לו ה בפחות משיעור כבישאפילו ד.שיעור לדבר) סד(

 כל מליחה נן והילכך לדידן דמשערי,דין מליח כרותח
 אם אין ששים במה שבתוך ,סב נאסר מידסא כדלעילס'בס

כל  ומ. ומה שחוץ לציר אינו מצטרף.הציר נגד הציר
 חוזר ה שלא שהה שיעור מליחר אם הוא בשמקום
 הש כביר אם לא שהה בציר שיעוהמליח על ידי ויוצא
 ):סהך" ש,סדח"ב (סגכדלעיל

 תוך רנוטף מן הבש'  ציר שהי פירוש.הקרקע) סה(
 ואין שם , ועדיין הקרקע לחה מן הציר,השיעור מליח

  אפילומותר'  הילי מנוקבנחשב ככ'  דאלו הי.ציר בעין
 , שהה שיעור כבישהואפילו ,בלא הדחה ומליחה שנית

 נן דהא דאסרי. אם הוא בשר שכבר פלט כל דמוואפילו
 אבל לחלוחית , היינו כשהציר בעין, בנפל לצירסולעיל

 היאך מולחין בשר ם לא כן דא.בעלמא אינו אוסר כלל
 דודאי יש לחלוחית ציר טופח תחת ,בכלי מנוקב כלל

 אלא אגב דאזיל הדם דרך הנקבים לא בלע ,סזהבשר
 ,סחלי מנוקב אבל בקרקע יש להסתפק אי מקרי כ.בבשר

  .)עמנחת יעקב ,סטת חטאתתור( לחומרא נןולכן אזלי

 כיון שהוא ספק מחמת , ספק דרבנן לקולאנןולא אמרי
  .)עאמנחת יעקב(חסרון ידיעה 

 ולמעלה , אינו נאסר אלא מה שבתוך הצירכל מקוםומ
 ה דלא גרע מחתיכ, והשאר מותר,די קליפהממנו כ

כלי  ב אפילו דמדינא,)עבתורת חטאת(שחציה בציר 
 מה שבתוך הציר  ממש אינו נאסר אלאשאינו מנוקב

 אלא דנוהגין להחמיר ,ח"ט סי"ס' ע סי"ש בש"כמ
 והילכך בקרקע דמספקא לן אין ,א" רמ שםש"כמ

  .)עגך"ש ( כל כךלהחמיר

                                            
נז

  .ח-ק נז"כדלעיל ס 
נח

 .ק נו"ס 
נט

 .ק כ"ס 
ס

  .'ה הג"ה בהג"צא ס' א סי"כמבואר ברמ 
סא

  .ק מ"ק טז וס"ס 
סב

 .ק טו"סט ס' וסי, ק כח"כדלעיל ס 
סג

 .ק נו"ס 
סד

 .ם"ה כתב מהר"ט ד"ס 
סה

 .ק מו"ס 
סו

ך שנאסר אף בכלי מנוקב שיש לציר מקום "לדעת הש, ק נו"ס 
  .לזוב

סז
דלכתחלה טוב להשים תוך הכלי קש , ק צד"סט ס' וראה לעיל סי 

 .קסמין להפסיק שלא יגע בציראו 
סח

  .ק צג"סט ס' ראה גם לעיל סי 
סט

  .ח"כלל ו ס 
ע

 .ק יח"כלל ו ס 
עא

 .ק ו"וכלל א ס, ק יט"כלל ו ס 
עב

  .ח"כלל ו ס 
עג

 .ק קיג"סט ס' וראה גם לעיל סי. ק מז"ס 



מג הלכות מליחה   

 ראשונה הולפי המנהג שמניחין הבשר לאחר הדח
 נתלחלח הקרקע ם כן וא,עדעל הדף לזוב מימיו

 , שוב אין הציר שנוטף עליה אוסר,במים תחלה
 עה דקמא קמא בטיל במים,דלא נקרא רותח

 :)עזמנחת יעקב ,עושאת בנימיןמ(
 דמהני לה ,בכלי מנוקב  רוצה לומר.בציר) סו(

 אם הוא בשר שלא שהה שיעור ,אחר כךמליחה 
ד " וע.' דאגב דיפלוט דם דידיה כו,מליחה עדיין
 עצמו כלי שאינו מנוקב דדוקא ב,עחשנתבאר לעיל

  למקוםם שמא פירש ממקונןהמקום דחוק וחיישי
כ כשמונח על הבשר " משא,עטט"ס' כדלעיל סי
 דאין חתיכה אחת ,כלי שאינו מנוקבשנמלח ב

 בשם פ כדלעיל שם, חבירתהל גבי ע כל כךהדחוק
 ):פבך"ש (פאאיסור והיתר הארוך

 , דציר זה אינו אסור אלא משום דם.להקל) סז(
 אבל ציר נבלה וטרפה .פגודם שמלחו אינו אלא מ

ק אם נמלח בשר  ולכן אם ספ,תאהוא מדאוריי
 וציר . לחומראנן עם נבילה או טריפה אזליהשחוט

 פדג"פ'  כדלקמן סי,דגים טמאים אינו אלא מדרבנן
 ):פוך" ש,פהאיסור והיתר הארוך(
כי המים מבטלין כח הציר . ואינה אוסרת) חס(

 ודוקא שהיה בהם רוב ,פזח"ט ס"ס' כדלעיל סי
 אבל מים מועטין לא מהני , ספק רובואפילו ,מים
 וכן הדין אם נפל בשר שנמלח .)פחך"ש ( שםש"מכ

 אין  אפילולמים שנתאדמו מפני שהדיחו בהם בשר
 מפני שהמים ,)פטתורת חטאת(נגד הדם ' בהם ס

  .מבטלין כח המלח

 הוא  אפילו דאם הטמא לח וצלולצל"ג דקיי"ואע
 היינו ,תפל בולע ממנו המליח שאצלו ואינו מבטלו

                                            
עד

הטעם שנוהגין שלא להמתין עד , ק ז"סט ס' ראה לעיל סי 
 .לפני תחלת מליחה, שיתנגב השר לגמרי

עה
 *.ק מו"סט ס' ראה לעיל סי 
עו

 .סד' סי 
עז

 .ק כ"כלל ו ס 
עח

  .ק נה"ס 
עט

 .ק קי"ס 
פ

 .ק קיד"ס 
פא

 .ט"כלל י ס 
פב

 .ק מח"ס 
פג

 .א, מנחות כא 
פד

  .סעיף ה 
פה

 ,ו"וכלל יג ס, ג"כלל יב סי 
פו

 .ק יח"ס 
פז

 *.ק מו"וס 
פח

ס "תמז ס' ר סי"וראה גם שוע. ה לעיל שם"וכ. ק נ"ס 
ר הזקן "פסקי אדמו.  )והוא שהמים הן הרבה מהזיתים(
שלפעמים אומרים בזה קמא קמא (ק סה "לעיל סוף ס). כאן(

  ).בטיל
פט

  .י"כלל ו ס 
צ

  .נ"וש, ק נא"סט ס' וראה גם לעיל סי. ה"צא ס' א סי"רמ 

רי הוא מעורב במים  אבל הכא ה,דוקא כשהאיסור בעין
 ):צב וויילי" מהר,צאמנחת יעקב(

 עא'  סי-הלכות מליחה 
 אין הטעם לפי שהראש הוא עב ואין כח .לשנים) א(

 שהרי לא ,מליחה מבחוץ על ידי במלח להפליט כל דמו
 .צגה שבגוף לדקה שבדקותס גהחילקו חכמים בין חתיכ

 על פולט דמו'  שלא הי,אלא הטעם משום המוח שבפנים
  .)י"ב (צדמליחה מבחוץידי 

 דלכתחילה צריך לחתוך צהאיסור והיתר הארוך בתבוכ
 ובדיעבד אם ,הראש וליטול המוח ולמלחו בפנים ובחוץ

  אפילוניקב העצם כנגד הקרום קודם מליחה מותר
 :צוג" בסתבאר וי,ל"בבישול עכ

 סגי לדעת חדג דבמליחה מצד א" אע.על השיער) ב(
יעבד אבל לכתחלה  היינו בד,צזד"ט ס"ס' ע בסי"והש

 ):צחי"ב(צריך למלוח משני צדדין 
 שהרי מוח שבעצמות , שבבשר הראש.להפליט דם) ג(

ג "כדלקמן ס(מליחה ואין העצם מעכב  על ידי נכשר
 ):קא"רשב( לשיער שבראש ל וחומר וק,)צטה"בהג

 והוי , כדי שלא יתכנס הדם בפרסות.מעט למטה) ד(
 ):קאי"ב (כלי שאינו מנוקבכאלו מולח ב

 , לפי שאינו חתוך אלא ראש הפרסות בלבד.למטה) ה(
ואם לא יניח חתוכן למטה איכא למיחש שיתכנס בהן 

  .)קבח"ס' י סלעיל' יוע(הדם ויאסר מה שבתוכן 

שכך הדין בכל החוטין ( משום חוטי דידא י נמיא
 הוו יםג דבכלל טלפ" ואע.)קגז"ס'  כדלעיל סייםהנחתכ

 ):י"ב (קד לא חש לפלוגי בינייהו,נמי דרגלים
 דשם נתבאר אם נאסר אף מה שחוץ .ח"ס' סי) ו(

 ואם יש חילוק בין עומדים זקופים או על ,לטלפים
 :קהצדיהם

                                            
צא

 .ק כג"כלל ו ס 
צב

  .נא' סי 
צג

 .ק כט"סט ס' כדלעיל סי 
צד

דבלא (ק יא "וס, )שהמוח מוקף כעין קדרה(ק ז "ראה לקמן ס 
  .ק יד"וס, )צם הראש הוי כמולח בכלי שאינו מנוקבנקיבת ע

צה
  . ט"כלל ז ס 
צו

  .ד"סח ס' א סי"וברמ). לכתחלה(ק י "וס, )בדיעבד(ק ח "וס 
צז

 .ק כח"ולעיל שם ס 
צח

 .ק ב"ך ס"וש 
צט

. רק בעצם הראש, שבשאר העצמות אין צריך אפילו לנקב העצם 
 .ק יד יתבארו טעמי החילוק"ובס

ק
  . ב, ג עז"תורת הבית הקצר בית ג ש 
קא

 .ק ג"ך ס"וש 
קב

שאם לא נחתך נאסר מה (ח "וס) שיניח החתך למטה(סעיף ז  
 ).שבתוכן

קג
שגם , א"ה ס"ס' א סי"וברמ, )ה יש מהגאונים"ב ד, קו(י שם "בב 

  .חוטים שביד צריך לחתוך תחלה וחתוכו לתחת
קד

 .כמו בחוטי דידא, החתך למטה' שגם בטלפים שברגלים יהי 
קה

סט ' וכדלעיל סי(תיר מה שחוץ לטלפים ח מ"א שם ס"שברמ 
שכשיש עוד להיתר מתירין מה שחוץ לציר גם בכלי , ק קיג"ס



מד הלכות מליחה   

 דשורייקי דדמא שבקרום המוח הוא כדם .לזוב) ז(
וכן המוח מוקף כמין קדרה והדם (הכנוס בתוכן 
 דומיא דאומצא ,)קושמרת הבית מ,מתקבץ שם

 :קחז"ס'  לעיל בסי,קזומיזרקי
ג ודאי מידב דייב דמא דמוח " דכל כה.וימלח )ח(

 ):קטי"ב(וקרומו במליחה 
שמתקבץ ( מיקוא קוי דמא ם לא כן דא.למטה) ט(

 דמליח הוא כרותח , ואסור המוח,)ומתכנס הדם
  ).קיי"ב(

ה גבי "א בהג"ח ס"ס'  סילש לעי"ולא דמי למ
 . דחיישינן שמא יתהפך על צדדיו,צליית הראש

כין השפוד כל רגע על האש היינו לפי שבצלייה מהפ
 שמונח קיא ולפיכך בתנורים דידן,שלא יחרוך

השפוד לארכו חיישינן שיתהפך צד של מטה ויבא 
 אבל במליחה מונח תמיד על מקום אחד ,למעלה

 ולכך אין לחוש שיתהפך מאליו עליון ,וכמו שהניח
 ):קיברכי משהד(לתחתון 

 נתבאר דחותכין הראש קיג ושם.הלכתחל) י(
איסור והיתר  בשם קיד כדלעיל,ו המוחונוטלין ממנ

 או שחותכין הראש , ומסירין הקרום,קטוהארוך
 :שתי וערב כדי שיתחתך הקרום היטב

 כלי שאינו מנוקב דהוה כמולח ב.אסורים) יא(
 ואין חילוק בין ראש בהמה לראש עוף .)קטזך"ש(
 ):קיזתורת חטאת(
 לפי שעצם הגלגולת מפסיק בין דם .מותר) יב(

 .)קיחש"רא(נפלט מן הדם לתוכו שבתוכו לבשר ולא 
 :קיטח"ס'  סייין לעילוע

                                                                  
שלא , ק יג מביא כמה פוסקים"ך שם ס"ובש). שאינו נקוב

 .להתיר אלא כששוכבים על צדיהם
קו

וראה . א, ותורת הבית הקצר שם עז. א"רע, ג עט"בית ג ש 
 .נוקבדהוי כמולח בכלי שאינו מ, ק יא"לקמן ס

קז
וכן . ק י"ך ס"ש. א, ג עט"תורת הבית הארוך בית ג ש 

  .ק יד"טעמים אלו לקמן ס' הובאו ב

חוטי דם [שורייקי סומקי : ב, והיינו האמור בגמרא צג
] ... בשר שנצרר בו הדם מחמת מכה[אומצי ] ... אדומים
חתכה ומלחה אפילו לקדרה ] ... ורידים, חוטי דם[ומזרקי 

  .נמי שפיר דמי
קח

נצרר הדם מחמת מכה אסור לבשלו עד שיחתוך : ד"ס 
 ).א לענין חוטי דם"סה ס' ה בסי"וכ(המקום וימלחנו 

קט
 .ל"א ז"ה וא"ד 
קי

 .בסוף הסימן 
קיא

, )שהשפוד היה תלוי ועומד זקוף(כ בתנורים שלהם "משא 
 .ה הלכתא"א ד, י קיא"וברש, כמבואר בדרכי משה דלקמן

קיב
ק כא "ע ס'  לעיל סיוראה. ק כ"עג ס' וכדלקמן סי. ק ד"ס 

 ).מתי חוששים גם במליחה שיתהפך(
קיג

 .א סעיף ד"רמ 
קיד

 .ק א"ס 
קטו

  .ט"כלל ז ס 
קטז

 ).שהמוח מוקף כעין קדרה, ק ז"וכדלעיל ס(ק ז "ס 
קיז

  .ח"כלל טו סי 
קיח

שטעם זה , ק ח"ך ס"וכתב הש. 'בטעם הא(ז ' ז סי"פ 
 ).עיקר

 , ואפילו הוא בשר שכבר פלט כל דמו וצירו.שעמו) יג(
 דלא אמרינן ביה איידי ,או שהודח אחר שיעור מליחה

 דהכא ,קכ' כדלעיל סימן עכבולעו כך פולטואו ' דטריד כו
 ):קכאך"ש(כיון שהעצם מפסיק אינו נפלט כלל 

 דהתם ,ה למוח שבראש ואינו דומ.שבקרבו) יד(
 וכן המוח ,שורייקי סומקא שבקרום הוי כדם הכנוס

 , אבל דם שבאיברים,קכב וכדלעיל,מוקף כמין קדרה
 במעט , מתוך שהוא קליש,ואפילו במוח שבעצמות

 ):קכגא"רשב(מליחה נפלט ומתמצה 
ש  משום די, אם אין עליהם בשר שלהם.שאר בשר) טו(

והוי כמו בני  , שאין מחזיקין בהם דם כללקכדאומרים
 שאין מולחין עם ,ה"ב בהג"ה ס"ע' מעיים דלקמן סי

 למלוח העצמות עם בשר שעליהם  מכל מקום.בשר
 מידי דהוה אבני מעיים שמולחין עם שומן ,ע"ומותר לכ

 ,)קכהתורת חטאת(שלהם ואין מולחין עם בשר אחר 
 :קכוך"ש
 .ה"ע'  דלקמן סיים כמו בני מעי,ע"ו לכ.שרי) טז(

עיקר כהאומרים דמחזיקים בהם דם  כתב דהקכזך"והש
 אם נתבשלו בלא י זה ולפ,)א" בשם רשבקכחכדלעיל(

פרי  הן כתב וכ.מליחה המוח אסור מפני שנתבשל בדמו
 :קכטחדש

 עב'  סי-הלכות מליחה 
יוצאת משריף שבשעה שהנשמה  .בשעת שחיטה) א(

י שמושך " ופירש רש.)קלראגמ(שריף מעלמא דם לתוכו 
 והוא דם , וכונסו בלבודם מבית השחיטה בנשימתו
 בשליל י זהולפ. ל" עכ,קלאהנפש שחייבים עליו כרת

 ת הניתר בשחיט, בין חי בין מת,'שנמצא בבהמה בן ט
) קרקעל גבי  לשחטו אם לא הפריס עאין צריךו(האם 
 ואינו כנוס  אין הדם מתקבץ בלבו,קלבג"י' י סלכדלעי

 דם דאתא ,קלדש" וראקלגף" ריסתגיר(אבל . שם דם כלל
 היינו שפורש מדם האברים ,למא בשעת שחיטהמע' לי

                                                                        
קיט

  .דין צליית הראש, ד- א"ס 
קכ

 .ק מו"ס 
קכא

 .ק ח"ס 
קכב

 .נ" וש,ק ז"ס 
קכג

הובא . א, ג עט"בית ג ש, ומשמרת הבית, תורת הבית הארוך 
 .ק י"ך ס"בש
קכד

בשם רבינו , תשכג' בשם המרדכי סי, א"תורת חטאת כלל טו סי 
 ).שמטעם זה לא ימלחו ביחד(שמואל 

קכה
 .א"כלל טו סי 
קכו

 .ק יא"ס 
קכז

 .ק ט"ס 
קכח

  .ק יד"ס 
קכט

 .ק י"ס 
קל

  .א, כריתות כב 
קלא

  .ב, כמבואר במשנה שם כ 
קלב

 .סעיף ב 
קלג

 ).א, לט(ח "חולין פ 
קלד

 .כה' ח סי"חולין פ 



מה הלכות מליחה   

דעת )  ולכן,א תעשה דהוי בל,ונמשך לתוכו
 דאף בשליל נמשך דם לתוכו וכנוס שם קלהם"הרמב

 ):קלומנחת יעקב(
תורת הבית א ב"ל הרשב" ז.ולהוציא דמו) ב(

 דם של עצמו , הלב שני מיני דמים יש בו,קלזהארוך
הנבלע בבשר הלב כשאר דם הנבלע באברים (

אותו ( ודם הנכנס בתוכו בשעת שחיטה ,)קלחי"רש
 שהבהמה או העוף ,)קלטשנמצא בחלל הלב

 דם של ,מתאנחים והלב שואף אליו הדם מחוצה לו
 ,קמעצמו כשלא פירש מותר כשאר דם האיברים
 אבל ,ומליחתו מכשירתו אפילו לקדרה מאותו דם
 על ידי דם שבתוך חללו הבא מחוצה לו אינו יוצא

 מפני הדם ,יעה ואפילו לצלי וצריך הלב קר,מליחה
 והיינו משום שאין כח במלח .ל"הכנוס בתוכו עכ

 גבי חוטין קמאה"ס' ש בסי" כמ,להפליט דם הכנוס
 וכשם שאין המליחה מפליטו , משום דםיםהאסור

 ואפילו אם מלחו וצלאו ,קמב מפליטוצלייהכך אין ה
 ודם הכנוס אינו , כמו מליחה אחר מליחהקמגהוי

 אלא כדם בעין וצלול יםכשאר דם הנבלע באיבר
 ):קמדאיסור והיתר הארוך(
 משום דם ,קמה מבחוץ ומבפנים.אחר כךולמלחו ) ג(

 כשאר בשר דלעיל , למלחו משני צדדים,הנבלע בו
 :ד"ט ס"סימן ס

 שהרי יצא דמו והוי כשאר בשר .אפילו לבשלו) ד(
 ):קמותורת חטאת(
 דאין  רוצה לומר. מבשלואחר כךצולין אותו ו) ה(

 ולא אחר ,צלייה אלא אחר ,ו בקריעהלבשל אפיל
א דבריו באמצע " הכניס רמומשום הכי(מליחה 
 שום הכי נמי ומ.ל זה כדי להורות ע,ע"ודברי הש

  .)קמז'אז מותר כו]ו[ע "והוסיף לעיל בלשון הש

מליחה בלי  על ידי והטעם שחוששין שמא יבשלנו
) משום דסתם מליחה לקדרה הוא (קמחקריעה

אינו ' לייצכ ב"משא(ב "ויאסר הלב כדלקמן ס
 דסתם ,א חיישינן לאחר כך ולשמא יבשלנו .נאסר
  .) לאו לבישול קיימאצלייה

                                            
קלה

 .ה"ו ה"מאכלות אסורות פ' הל 
קלו

  .ק א"כלל כז ס 
קלז

 .ב, ג עט"בית ג ש 
קלח

 .ה דם דיליה"א ד, כריתות כב 
קלט

 ].ה דאתי ליה מעלמא"שם ד [י"רש: י י"בכת 
קמ

 .א"סז ס' ע סי"כמבואר בטוש 
קמא

יך דעות אם צר' ב, ג"עו ס' ולקמן סי, א"ראה שם ס 
 –ז ' ז סי"ש פ"והאמור כאן הוא לשון הרא. חתיכה גם לצלי

ומזה לומד , )לדעת המצריכים חתיכה גם לצלי(לענין חוטין 
  . לענין דם הכנוס בלב–האיסור והיתר הארוך דלקמן 

קמב
 .ק יז"מהטעמים דלקמן ס 
קמג

 ].ש שם"ה ברא"וכ [אסור דהוי: י י"בכת 
קמד

 .א"כלל טו ס 
קמה

 .ק ו"ן סכדלקמ, כ כשלא חתכו"משא 
קמו

 .א"כלל כז ס 
קמז

  .ק א"ך ס"בא ליישב קושית הש 
קמח

 .ק ב"ך ס"ש. י כח"שערי דורא סוס 

 ,ובמקום שנהגו להחמיר אין לשנות מנהגם לכתחלה
 קמטהמליח על ידי מיהו בדיעבד אם נתבשל בקריעה

 אסור  על ידי צלייה אפילו,ה אבל שלא בקריע.ודאי שרי
  :)קנתורת חטאת(ב " כדלקמן ס,אם נתבשל

 האוכל לב בהמה משכח קנא דהוריותבגמראאיתא 
 ):קנגך" ש,קנבץ"תשב( ונהגו ליזהר אף בשל עוף ,תלמודו

 דהוי כמו , עכשיו למלוח גם בפניםאין צריך ו.ומותר) ו(
קרוע בשעת '  מאחר שלא הי, עבהחת אהחתיכ
 :)קנומנחת יעקב ,קנהך"ש (קנדמליחה

 , תניא הלב קורעו ומוציא את דמוקנזבגמרא .אסור) ז(
 קנח ובפסחים.רעו קורעו לאחר בישולו ומותרלא ק

 כבולעו כך פולטו צלייהמסייעא מהא לרבה דאמר ב
 דלצלי נמי בישול ,ד דבצלי איירי"י דקס" רשרשופי(

י חלק ולא בלע "פירש( ודחי לה שאני לב דשיע .)'קרי לי
 דהא , כך פולטויכא למימרג דל" אע, שריה לקדרואפילו

 רא הגמקבסוף מסי ול.)קנטכל מה שנפלט הוא בקדרה
  :שיטות' ויש בזה ד. והילכתא כדרבה

 דפסק הילכתא ,קסי"שיטה הראשונה היא שיטת רש
ן  וכ. ואפילו לקדרה שרי,כשינוייא דלב שיע ולא בלע

 תב וכ. דסתם בישול בקדרה משמעקסאא" הרשבכתב
להתיר שאר '  דבקדרה של בשר צריך סקסבן"הר

ם ממנו  לפי שהרוטב נכנס לתוכו ומוציא הד,החתיכות
 שהרי הלב חלול ופתוח הוא בכמה ,ומוליכו בכל הקדרה

 והוא עצמו אינו חוזר ,מקומות להכניס ולהוציא דם
 .קסג שיע מבחוץכי נמי דכי היכי דשיע מבפנים ה,ובולע

ומיהו אם נתבשל הלב עם בשר טרפה נאסר אפילו לפי 
 דלא אמרן דשיע ולא בלע אלא לגבי דם ,שטה זו
  .מסריך סריך ובולע ונאסר אבל שמנונית ,דשריק

ל כהאי שינוייא " דלא קיי,קסדת"היא שטת ר' שיטה הב
 ולמסקנא הילכתא , דדיחויא בעלמא הוא,דלב שיע

 ואחר בישולו , והוי טעמא דברייתא נמי כדרבה,כרבה
כבולעו כך  ומותר משום ד,ד"היינו אחר צלייתו כדקס

                                            
קמט

  .אפילו אחר המליחה: י י"בכת 
קנ

 ].ק ב"ס [ך"ש: י י"ובכת. א"כלל כז ס 
קנא

  .ב, יג 
קנב

 .תקנח' קטן סי 
קנג

 .ק יח"וראה לקמן ס. ק ב"ס 
קנד

 .ק ג"כדלעיל ס, קרוע' כ כשהי"משא 
קנה

 .קרוב לסופו, ק ה"ס 
קנו

 .ק י"וכלל טו ס. ק ד"כלל כג ס 
קנז

 .ב, חולין קט 
קנח

 .ב"רע, עד 
קנט

 .ק ד"ך ס"ש 
קס

דסגי : ובחולין שם פירש. ל" כנ–" ד"קס"שכתב על שינויא קמא  
 .משום דבשעת בישול לא בלע דשיע, ליה בקריעה דלאחר בישול

קסא
 .ב"סע, ג עט"תורת הבית הארוך בית ג ש 
קסב

 .ורעוהלב ק' ה תניא בגמ"ד) א, לט(ח "פ 
קסג

מכל מקום הוא , נחתך הלב לחתיכות דקות] פילו[וא: י י"בכת 
לפי שחלקי הלב מחוברים ומקובצים הרבה ולפיכך אינו , שיע
 ].בשם ויש מי שאומר, ן שם"ר [ בולע
קסד

 .ה שאני"פסחים שם ד' בתוס 



מו הלכות מליחה   

'  ולא הוי כשאר דם בעין דלא אמרינן בי.פולטו
 דכיון שדם ,קסהו" כדלקמן סימן ע כך פולטוכבולעו

 מה שזב הוי כדם פליטה קסוהלב מתייבש תוך חללו
כיון שהדם תוך חללו ועוד  (.)קסזהגהות שערי דורא(

להבליעו כיון שהגיע אליו הרתיחה , אמרינן
 ומה שנשאר שם לא הגיע אליו , לחוץ גם כןמפליטו

 במליחה וא הדיןטור דהה בוכת). הרתיחה כלל
 , אבל בבישול אסור.קסחכבולעו כך פולטואמרינן 

  .מאחר שאינו שיע ובולע ולא שייך כך פולטו

ל שינוייא " דקיי,קסטן"היא שטת הרמב' שיטה הג
 , אלא דאינו שיע אלא מבפנים ולא מבחוץ,דלב שיע
 דלא בלע הדם ,מותר) או מליחה (צלייהולפיכך ב

כ בבישול שהרוטב נכנס לתוכו " משא,שבתוך חללו
 , גם הלב חוזר ובולע ונאסר,ם כדלעילומוציא הד

 ,גם למאי דמשני לב דשיע(וברייתא איירי בצלי 
  .[)]ד"כמו לקס

 כשם בירא ליה דס,קעל"היא שיטת רש' ושיטה הד
 ,י"שהוא שיע מבפנים כך הוא שיע מבחוץ כפירש

גם לשינוייא דלב ( ברייתא בצלי איירי אפילו הכיו
ב אלא  דלא מהני שיעתו דל,ן"כמו להרמב) שיע
 אבל בבישול לא מהני שיעתו ,)האו במליח (צלייהב

פקא ונ.  שהרוטב מלחלח ומבליע דרך שעיעתו,כלל
 צלייה שאפילו נפל דם בעין על הלב מבחוץ במינה

 כיון דשיע הוא ,לשיטה זו(אינו נאסר ) או במליחה(
  .)קעאמנחת יעקב() גם מבחוץ

כל  ומ.ס" שהיא שיטה המחוורת בשקעבך"וכתב הש
ת " דאין להקל נגד רקעגמנחת יעקב הבמקום כת

 דנוהגין תב כקעדתורת חטאת וב.וסיעתו) ן"ורמב(
 ):קעהע"וולכן סתם כן בש(ת "כר

נגד דמו '  סגי בסא אמרינן והלכך ל.מיניה) ח(
 ואפילו נמלח הלב תחלה שיצא ממנו דם ,קעולבד

י  דא,נגד כל הלב'  צריך סאפילו הכי ,של עצמו

                                            
קסה

 .נ"וש, ק סא"סט ס' וכדלעיל סי. ק ג"ך ס"וש, א"ס 
קסו

  .ק ט"כדלקמן ס 
קסז

וטעם . ק ג"ך ס"ש. ק ב"ז ס"הובא בט. ק ד"כז ס' סי 
 .ק יא"נוסף יתבאר לקמן ס

קסח
. דאגב דפליט דם דידיה יפלוט גם מה שבלע(: י י"בכת 

). ]ג"כלל כז ס [תורת חטאת, ]ק ח"סוף ס [דרכי משה
 כתב דלפי זה צריך לומר ]ק ד"כז ס' סי [ובהגהות שערי דורא

 ל"עכ, ודוחק קצת, דגם במליחה הדם מתייבש תוך חללו
 ). אתי שפיר טפי]בפנים במוסגר, הטעם השני [ש"ולפי מ(

קסט
ח "ן פ"ובר. ב, ג עט"הובאה בתורת הבית הארוך בית ג ש 

 .ק ג"ך ס"ובש. הלב קורעו' ה תניא בגמ"ד) א, לט(
קע

  .מח' ח סי"ים של שלמה פ 
קעא

 .ק ג"כלל כז ס 
קעב

 .ה אמנם"א ד"ך ס"ובהארוך מש, ק ג"ס 
קעג

 .ק ג"כלל כז ס 
קעד

 .ד"כלל כז ס 
קעה

 .דכבולעו כך פולטו: ב"ש בס"שלא חלק על מ 
קעו

 .ק נ"ע ס' וסי, ק סה"סט ס' וכדלעיל סי 

 ,קעזז"ט(בתוכו  לעמוד על שיעור דם הכנוס אפשר
  .)א" רמי דעת לפ,קעחך"ש

 לשער אלא אין צריך דאם נמלח הלב תב כקעטל"אבל רש
חתיכה  קפ ואפילו לדידן דאמרינן.כנגד דם הכנוס בתוכו

 וכשהאיסור דבוק בחתיכה ,ים בכל האיסורנעשית נבלה
 ,קפא שממהרת לבלועחתיכה נעשית נבלהאמרינן 
יעתו  לענין זה מהני ש מכל מקום,ה"ג בהג"כדלקמן ס

 דלא נימא דממהר לבלוע דמו טפי ,ת"דלב אפילו לר
  מכל מקום,פ שהדם דבוק וסמוך בלב" ואע,משאר עוף

  .קפבל"מתפשט בשוה בעוף כמו בלב עכ

 אלא שאין להקל , דדבריו מסתבריםקפגז" הטתבוכ
ל " הסכים למהרשקפדפרי חדש וה.א"למעשה נגד רמ

  . באומד יפה נגד דמו לבדים דמשערתבוכ

 דאם הלב דבוק בעוף גם העוף , הכריעקפהמנחת יעקבוה
בעוף הדבוק אלא '  סאין צריך ו,ממהר לבלוע כמו הלב
 או , אבל כשאין הלב דבוק בעוף.כנגד דם הלב בלבד

 ,קפואפילו נגד דמו' שהוא דבוק בחתיכה שאין בה ס
 עם הלב חוץ עם אחת שמא היתה החתיכה פנןחיישי
בשר ולא  או שהיו ברוטב לבדם בלא צירוף שאר ,לרוטב

 וצריך לשער , ונאסר גם הלב ונעשה נבלה,קפזנגדם' ס' הי
 :נגד כולו

י כתב דהלב עצמו מותר גם כן אי איכא " ובב.אסור) ט(
 ,'ע שכתב אסור עד שיהא כו"ו וכן משמע בש.ששים

 ולא .א חולק עליו" ורמ.'ואלב עצמו קאי דאסור עד כו
 שכל שאינו , כדרכו ברוב המקומות,ש אומרים ויתבכ

  .מבואר להדיא שלא כדבריו כותב דעתו בסתם

ם הלב לפעמים מתבשל ומתייבש דדוהטעם משום 
 אבל אם הרתיחה שלטה .בתוכו ואינו פולט כלום לחוץ

 העוף ממהר לבלוע כמו הלב כדלעיל ף א,בו לפלוט לחוץ
 ):קפחהגהות שערי דורא(
 , כשנתבשל העוף עם לבו שלם פירוש.סביב הלב) י(

 , שהרי נמלח עמו,דבוק בו' לקלוף מקום שהיצריך 
 ליש מחמירין דלקמן די קליפהובמליחה נאסר כ

 ):קפטך"ש(

                                            
קעז

  .ק ד"ס 
קעח

  .ק ה"ס 
קעט

  .מט' ח סי"ובים של שלמה פ. ק א"כח ס' מכונות סי 
קפ

  .ד"צב ס' בסי 
קפא

 .נ"וש, ק נד"ראה לעיל ס 
קפב

. הובא בים של שלמה שם, ק א"כח ס' הגהות שערי דורא סי 
 .ק ז"ך ס"ש
קפג

  . דק"ס 
קפד

 .ק ה"ס 
קפה

  .ק יב"כלל כז ס 
קפו

שבזה אמרינן שאותה חתיכה שהאיסור , ק כב"ראה לקמן ס 
 .ממהרת לבלוע תחלה ונעשית נבלה] שאינה שיע[דבוק בה 

קפז
מתורת (ק כב " ולקמן ס,ה"בהג] ג"[ש לקמן ס"כמ: י י"בכת 

ולענין זה לא מהני שיעתו (ק סח "סט ס' וראה גם לעיל סי). חטאת
 ).ילכדלע, של הלב

קפח
וראה גם לקמן . ק ה"ז ס"ט. ק ז"ך ס"הובא בש. ק א"כח ס' סי 
  .ק לב"עג ס' סי. ק כד"ס

קפט
  .ק ח"ס 



מז הלכות מליחה   

כל  מ,פ שזב ונפלט דרך הלב" אע.דם פליטה) יא(
 כדם צלול וה ליההדם כנוס ה'  מאחר שהימקום

 לכבד שנמלח עם א דמי ול.קצשנוטף על החתיכה
 דשאני כבד דכולא דם ,קצאבשר דשרי בדיעבד

'  בינן ולהכי לא מחמרי, שריא רחמנא הכיאפילוו
 ולא מקרי .)קצבהגהות שערי דורא(טפי משאר בשר 

 ולהכי מהני ,קצגדם פליטה אלא לגבי לב עצמו דשיע
'  דנימא בי,ת דהוי כדם פליטה"שיעתו אפילו לר
רכי ד( מתוך שבליעתו מועטת כבולעו כך פולטו

  ).קצדמשה

מיהו דוקא לגבי דם שבתוך חללו מהני שיעתו 
 מכל ,פ שהוא כנוס" שאע,חשיב כדם פליטהד

 שהרי מתיבש בתוכו , אינו כדם בעין ממשמקום
 אבל דם בעין ממש שנפל על הלב ,קצהכדלעיל

ת לומר " לא מהני שיעתו לר,היבמליחה או בצל
 ,כדם פליטה' שאינו בולע אלא מעט וחשיב לגבי

 אלא הרי הוא כמו ,כבולעו כך פולטו' דנימא בי
מנחת ( לסברא זו  אפילו ואסורשנפל על שאר בשר

  .)קצויעקב

 הוא , דהאוסרים בשר שנמלח עמוקצזך" השתבוכ
 ,מהאי טעמאהדין בשר דנצלה עמו נמי אסור 

 :דהוה דם בעין
אפילו  ו, שהדם כנוס בהן והוא בעין.שבחוטין) יב(

מפני שיש ( לגבי בשר שסביבו מקרי דם פליטה הכי
הלב  בדם והוא הדין ,קצח)הפסק ביניהם ובין הדם

 ):קצטתורת חטאת(
 דהרי רוב ,ע"ו לכים דאז יוצא, במליחה.דבוק) יג(

די  רק כההפוסקים הסכימו שלא להצריך במליח
 ם כן וא,ר' לשער בסים אלא שאנו מחמיר,קליפה
  .)ראתורת חטאת(ע "וג די בקליפה לכ"בכה

  .)רבך"ש(ובצלייה צריך כדי נטילה 

 אפילו ד,או דוקאש דבוק הוא ל" דמרגך" השתבוכ
 ובצלייה כדי ,ינו דבוק צריך קליפה במליחהא

                                            
קצ

ה "ק ז ד"כדלעיל ס', שאין אומרים בו כבולעו כך פולטו כו 
 .נ"וש, ק סא"סט ס' וכמבואר לעיל סי', שיטה הב

קצא
 .ק יט"ד וס"עג ס' כדלקמן סי 
קצב

  .ק ב"כז ס' סי 
קצג

לא מקרי , )ת"בדעת ר(ק ז " דלעיל סהטעמים' כ לב"משא 
 .דם פליטה אף לגבי שאר בשר

קצד
 .ק ט"ך ס"הובא בש. ב"בתורת חטאת כלל כז ס 
קצה

 .'ה שיטה הב"ק ז ד"ס 
קצו

 .ק ה"כלל כז ס 
קצז

 .ק ב"כז ס' בשם הגהות שערי דורא סי, ק ט"ס 
קצח

והא דמצרכינן , שמדינא שרי, ק ה"סה ס' ך סי"ראה ש 
 .היא חומרה בעלמא, ליחההן בצלי והן במ, התם קליפה

קצט
  .ב"כלל כז ס 

ר
 .'ה הב"בהג, ד"צא ס' כמבואר בסי 
רא

קטע זה הוכפל גם לקמן . ק יא"ך ס"הובא בש. ב"כלל כז ס 
  .ק יד"ס
רב

 .ק ט"ס 
רג

  .ק יא"ס 

וות  ובח,רדכרתי ופלתי בן פסקוכ(נטילה מטעם זה 
  .)רהדעת

 דבוק אלא אם כן כתב דאין להחמיר רומנחת יעקבוה
 אבל , דלגבי מקום הדבוק הוא דנחשב כדם בעין,בו

לגבי המקום שאינו דבוק מקרי דם פליטה אפילו 
כבולעו ' נן בי מפני שבליעתו מועטת ואמרי, זולסברא

 לא בעי לא במליחה ולא רזקליפה ואפילו ,כך פולטו
די  לכבד שנצלה עם בשר דצריך כא דמי ול.בצלייה
 דגם שם אינו אלא חומרא ,רחג" לקמן בסימן עקליפה

 דכיון דרוב , והכא אין להחמיר כלל, שםש"בעלמא כמ
 בבשר כבולעו כך פולטו נן דאמריבירא להו סיםהפוסק

מנחת (א " וכדמסיק רמ,לב עצמו כמו ב,שעם הלב
 ):יעקב

 שהרי רוב הפוסקים ,ע"ו דאז יוצאין לכ.סביב הלב) יד(
 אלא ,די קליפההסכימו שלא להצריך במליחה רק כ

ג אין להחמיר וסגי " ובכה,רט'שאנו מחמירין לשער בס
 ):ריתורת חטאת(בקליפה 

 ומיהו לכתחלה אין למלוח או לצלות .הכל מותר) טו(
 כיון , ואפילו אינו דבוק,הא קריעהלב עם בשר בל

 דוקא מנחת יעקב ולה.)ריאך"ש(פ קליפה מיהא בעי "דעכ
 ריגמנחת יעקבומיהו כתב ה .ריבכשהוא דבוק וכדלעיל

דיש להחמיר לכתחלה לקרעו קודם מליחה אפילו 
 :מולחו לבדו

 דכי היכי ,צלייה במליחה או ב.או הלב עצמו) טז(
 בבשר  הדיןוא הכבולעו כך פולטודאמרינן בלב עצמו 

 ):רטוך" ש,רידז"ט( והכל מותר אפילו בשר שעמו ,שעמו
 הלב בלא ר דאין חילוק באיסו רוצה לומר.למעלה) יז(

 בין אם , או מליחהצלייה ובהיתרו ב, בבישולהקריע
 דאם בישלו אסור אפילו הוא פתוח ,הוא סתום או פתוח

 ומיהו אם הניחו על פיו .למעלה כיון שלא קרעו ממש
 ואם לא . דהוה כמו קרעורודם בישול מותשיזוב הדם ק

סתום למעלה '  הי אפילו,נתבשל אלא נמלח או נצלה
 דיש כח לפלוט הדם דרך בשר ,כבולעו כך פולטו ד,מותר

  .רטזפ שסגור בכל מקום"הלב אע

 שאם נן דאמרי, לחוטין האסורים משום דםא דמיול
ס ו דליכא דם בחוטין רק הכנ,ריזצלאן כך אסורים

                                            
רד

  .ק ו"כרתי ס 
רה

  .ק י"חידושים ס 
רו

 .ק ו"כלל כז ס 
רז

  .י י"תוקן על פי כת 
רח

  .ק כט"ולקמן שם ס, ו"א ס"ברמ 
רט

 .'ה הב"בהג, ד"צא ס'  בסיכמבואר 
רי

קטע זה הוכפל גם לעיל ריש . ק יא"ך ס"הובא בש. ב"כלל כז ס 
  .ק יג"ס
ריא

 .ק י"ס 
ריב

 .ק יג"ס 
ריג

 .ק ז"כלל כז ס 
ריד

 .ק ז"ס 
רטו

 .ק יב"ס 
רטז

 .ק יג"ך ס"ש. ק ח"ז ס"הובא בט. ג"תורת חטאת כלל כז ס 
ריז

 .נ"וש, ק ב"כדלעיל סוף ס 



מח הלכות מליחה   

בו שיש לו דם של עצמו המובלע  אבל לב ,ריחבהם
 ועוד . אגב שיפלוט דמו יפלוט גם דם שבלענןאמרי

 ,דגם החוטין אינן אסורים אלא מצד הדם שבהם
 שאם קרעו החוטין והוציאו דמן ין הכי נמיוא

 אלא דלא דברו ,שיהיו גם החוטין מותרין
כ " משא,הפוסקים בזה משום שאין דרכם בכך

 סתמו ומשום הכי ,בלב שדרכו לאכלו בלא דם שבו
 ,הפוסקים לומר קורעו אחר צלייתו ומליחתו

 ):ריטתורת חטאת( הוא סגור  אפילוומותר
 כתוב שנוהגין כן רכ ברקנטי.ערלת הלב) יח(

ש הפסוק ומלתם את "להעביר כחות הטומאה ע
 ):רכאך"ש(ערלת לבבכם 

 ולא כנגד דמו , כנגד כל לבו רוצה לומר.לבו) יט(
 ):רכבך"ש(לבד 

 וצה לומר ור,ילתא באפי נפשה היא מ.בעוף) כ(
 מכל ,נגדו'  הוא דבוק בחתיכה שאין בהם סאפילו
 ת לדעחתיכה נעשית נבלה לא אמרינן מקום
 דלא אמרינן רכגב"צ'  בסיבירא ליה דס,ע"והש

 .)רכדך"ש( בבשר בחלב י אם כחתיכה נעשית נבלה
 :ה" בהגתבארא י"ודעת רמ

 ואפילו לב שלם שלא נמלח .התחתונה) כא(
 מפני שיש בו ששים ,של עם עוף שלם מותרונתב

  .)רכהך"ש(כנגד כל לבו ולא כנגד דמו לבד 

 דאפילו בלא , מיקל יותררכובותי מינץ בתשו"ומהר
 ואפילו ניטל גם הגרגרת ויתר ,כנפים וראש ורגלים

 ,)רכזדרישה( הגוף שלם י אם ולא נשאר כ,הדברים
 ויש להקל .נגד לבו' מקרי עוף שלם ויש בו ס

 דהיינו אם הוא , שיש עוד צד להקלאכדבריו היכ
דבוק בחתיכה שאנו משערים בחתיכה עצמו שיהא 

 שהוא אינו אלא חומרא ,כדלקמן' בה לבדה ס
ומיהו אם העוף לפנינו  .) דרישה,רכחז"ט(בעלמא 

ואין סומכים לומר , )שם(משערים במראית העין 
 אינו חסר רק אלא אם כן ,באומד' שיש בודאי ס
 רכטמנחת יעקבוה. א" רמש" כמיםהראש והרגל
 , מיירי בנמלח הלב תחלה מינץי"כתב דמהר

 ולפיכך ,רק נגד דמו'  סאין צריך דבירא ליהוס
  . בלא כל הדברים הללו אפילו'ודאי הוא שיש ס

                                            
ריח

ם כבולעו כך פולטו מתי אומרי, ק נ"ע ס' ראה לעיל סי 
 .כשאין לו דם של עצמו

ריט
  .ג"כלל כז ס 
רכ

 .ק ה"וראה לעיל סוף ס. פרשת לך לך 
רכא

 .ק יד"ס 
רכב

 .ק כא"וכדלקמן ס, ק טז"ס 
רכג

  .סעיף ד 
רכד

 .ק טו"ס 
רכה

 .ק יט"וכדלעיל ס, ק טז"ס 
רכו

  .טו' סי 
רכז

 .ק ב"ס 
רכח

 .ק ט"ס 
רכט

 .ק טו"כלל כז ס 

אפילו נגד כל ' ז שיש ס" כתב הט,ואווזא שהופשט עורה
'  כתב שיש להסתפק ולומר שאין בה סרלל" ורש.לבה

'  שיש בה סתב כרלאפרי חדשה ו.אפילו כנגד דם הלב
 כתב רלבבות עבודת הגרשוני ובתשו.כנגד הדם בודאי

 אלא שיש ,נגד כל לבה' ז לא הקל לומר שיש ס"שגם הט
ג לעיל "ש כה" וכמ, כגון באיסור דבוק,עוד צד להקל

 :בשמו
 הטעם שאותה חתיכה שהאיסור דבוק .כל העוף) כב(

  וגם.)רלגך"ש (עשית נבלהבה ממהרת לבלוע תחלה ונ
חיישינן שמא פעם אחת היתה עם האיסור לבד תוך 

 :)רלדתורת חטאת(הרוטב או חוץ לרוטב 
 נראה רלול" מדברי רש,רלהך" וכתב הש.הדבוק בו) כג(

דאם בתוך הרוטב נצטמק הלב בחתיכה מקרי איסור 
 :ל" ואין דבריו מוכרחים עכ,דבוק

 משום , הלב עצמו אסורכל מקום ומ.'בס) כד(
 רלזייבש תוך חללו כדלעיל דמו מתבשל ומתיםשלפעמ

 ):רלחך"ש(
 אומדנא קלה אנו ל פי ובלבוש כתוב שע.נגד לבה) כה(

 דאף בלא רלטמנחת יעקב הרש ופי.'רואים שיש בה ס
 הוא נגד אומד ,הראש וכרעים וקרבו ועורו וחלבו

 דהא ,נגד לבה' דעתינו לומר שאין שום בהמה שיהא ס
'  האו' לפעמים מצינו בהמה שמשקל לבה אינה יותר מד
 ואף .ליטרות לכל היותר ובשרה הוי כמה מאות ליטרות

 יש  מכל מקום,רמט"צ' ש בסי"שאין לשער במשקל כמ
 אלא דבבהמה לא אמרינן .ללמוד מזה אומד דעתינו
נגד לבה כמו '  שלא יהא סהבאומד שאין שום בהמ

 שעיקר , אלא צריך שיעור לפי ראות העין,דאמרינן בעוף
 :א שאין בדמו כזיתהסברא להקל בלב עוף דווק

 והטעם למנהג משום דנראה כמו דם .יפה הוא) כו(
 , מיהו בדיעבד ודאי שרי. וכנוס בקנוקנות כמו בלב,בעין

ובחוטין ( חתוך וקריעה אלא בלב בגמראדלא מצינו 
 ולא בריאה ובקנוקנות שלה ,)האסורים משום דם

 :)רמבמנחת יעקב ,רמאש"ריב(

                                            
רל

 .זק ט"ך ס"הובא בש. מח' ח סי"בים של שלמה פ 
רלא

  .ק יד"ס 
רלב

  .י כט"סוס 
רלג

 .נ"וש, ק נד"סט ס' וכדלעיל סי. ק יח"ס 
רלד

). ל"שדין לב כדין כבד הנ(ו "וכלל כז ס, )לענין כבד(א "כלל כה ס 
 .ק סח"סט ס' סי. ק ח"וראה גם לעיל סוף ס

רלה
 .ק יז"ס 
רלו

 .ק א"כח ס' מכונות סי 
רלז

 .ק ט"ס 
רלח

  .ק יח"ס 
רלט

  .ק טז"כלל כז ס 
רמ

בשם , ק ב"צח ס' וראה פתחי תשובה סי. ק ו"בפרי חדש שם ס 
 .כמה פוסקים

רמא
  .קסד' סי 
רמב

 .ק מה"כלל טו ס 



מט הלכות מליחה   

 עג'  סי-הלכות מליחה 
 רמגג דכולו דם" והתורה התירתו אע.ריבוי דם) א(
 ,רמד ומיהו היינו כל זמן שלא פירש.)וטעם דם לו(

אבל דם הפורש ממנו הרי הוא דם ואסור 
 שמן התורה מותר אפילו ש אומריםוי .)רמהי"רש(

 אלא דמדרבנן אסור לאחר שפירש ,לאחר שפירש
 מידי דהוה אדם , גזרה אטו דם גמור,ונראה לעין

 מה רמונן דאמרי,)אדם דם רושפי(מהלכי שתים 
 .)רמז'תוס(ו ושעל הככר גוררו צשבין השינים מוצ

 וכן עיקר ,י" כרשרמטא" ורשברמחש"ודעת הרא
  .)רנאפרי חדש ,רנמנחת יעקב(

 דאף בכבד מאווז פטומה שהיא רנב בלבושתבוכ
 ורק מרוב שמנונית , היא כולה דם מכל מקוםלבנה

 :ל" למראית עין עכההיא לבנ
ביי לרב ספרא  אמר ליהא רנגבגמרא .מליחה) ב(

 או ,מותר לבשל בקדרה(כבדא מהו אתון ביה 
שיהא דם ( למיסר נפשה ,)אסור מפני שפולט דם

לא קא מבעיא )  ואוסרהה חוזר לתוכההנפלט ממנ
דפשיטא לי דכיון שטרודה לפלוט ולהוציא כל (לי 

 כי קא מיבעיא לי למיסר חבירתה ,)שעה לא בלעה
בשל אם דם היוצא ממנה אוסר בשר אחר המת(

הכבד אוסרת ) רנדי" פתתרומו( תנן מר ליהא .)עמה
 . נאסרת מפני שהיא פולטת ואינה בולעתהואינ
כגון ( דלמא התם בכבדא דאיסורא מר ליהא

קאמר דאוסרת (ומשום שמנוניתא ) דטרפה
 ואינה ,המתבשל עמה לפי שבולע מן הטרפה

 עם הטרפה ה היא ובישלרנאסרת אם של הית
 לפלוט כל שעה ואינה  לפי שטרודה,אינה נאסרת
אי אסיר אחרינא ( משום דמא מאי ,)בולעת כלום

 שהרי , דאיכא למימר דמא דהיתרא הוא,אי לא
 , וכל זמן שלא פירש פשיטא לי דמותר,עיקרה דם

ל " וקיי.י" ופירשראל הגמ" עכ,)וכי פירש מבעיא לי
  .לחומרא

י משמע דלבשלו " דמתוך פירשרנהש"וכתב הרא
 לפי שיש בו ,בעיא ליהקמ) רנונמי(אחר מליחה 

                                            
רמג

הכבד כולו דם קרוש : י"ופרש. דמא שרא לן כבדא: ב, קט 
  .הוא וטעם דם לו

רמד
 .א"סז ס' ע סי"כמבואר בטוש, שמותר גם בשאר בשר 
רמה

  .ה כבדא"ב ד, קי 
רמו

  .א"רע, כריתות כב 
רמז

 .ה כבדא"ב ד, חולין קי 
רמח

וקצת משמע לקמן ): הדעות' אחר שהביא ב(כז ' סיח "פ 
  .דדם הכבד דאורייתא

רמט
ועוד דדם כבד ודאי אסור : ה אמר ליה"ב ד, קי 

 .מדאורייתא כדאמרינן לקמן דם דאורייתא
רנ

 .ק ה"כלל כד ס 
רנא

 .ק יז"ס 
רנב

 .סעיף ו 
רנג

 .ב, קי 
רנד

 .משנה יא 
רנה

  .כז' ח סי"פ 

ת " אבל ר.ריבוי דם ואין כח במלח להפליט כל הדם
 , מליחה דלא מספקא ליה אם מותר לבשלו אחררנזכתב

  כמו שנהגו לבשלו אחר,דמילתא דפשיטא היא שמותר
 וחיתוכו תי וערבחיתוכה ש על ידי והיינו(צלייה 
 ולכך כתב , דמליחה מפלטת כמו צלייה,)רנחלמטה
' כדלעיל סי(יחה כמו שיעור צלייה  דשיעור מלרנטג"בה
אי שרי לבשלו עם בשר '  אלא קמיבעיא לי.)רס]ו["ט ס"ס

מליחה  על ידי  ואפילו נאסור דם היוצא,בלא מליחה
 בבישול  מכל מקום,רסאמדרבנן משום מראית העין

 ולא , לפי שאין ניכר הדם בעין יהא מותר,מיבעיא ליה
או (ליחה נגזור בישול כבד אטו בישול בשר אחר בלא מ

 ולמיסר נפשה לא מיבעיא ליה כיון ,דילמא גזרינן
  .ל"עכ) שאינה בולעת לא שייך למיגזר

וכתב הטור דלכתחלה אין לו תקנה במליחה מפני ריבוי 
 אין להתיר רסג ואפילו בלא בשר.רסבי"הדם שבו כפירש

ל  אין לסמוך ע,פ שהכבד אינה בולעת" שאע,רסדלכתחלה
ני שאוסר את  וגם מפ.)רסהתורת חטאת( לכתחלה זה

 ,רסושערים (אחר כךהכלי ושמא יבא להשתמש בכלי זה 
 נהי דלא בלע ואינו נאסר , ועוד דגם הכבד עצמו.)רסזח"ב

 , משום שנגע ברוטב איסור, הדחה מיהא בעי,לגמרי
 דמבושל לאו אורחיה ,וחיישינן שמא ישכח ולא ידיחנו

 ):רסחמנחת יעקב(בהדחה 
ע לגבי רבה  רבה בר רב הונא איקלרסטבגמרא .למטה) ג(

 אשכח ההוא כבדה דהוה בה סימפונא ,בר רב נחמן
] ו[ אלא קרע, אמאי עבדיתו הכימר להו א,דבליעה דמא

י שיניח החתך למטה "פירש(שתי וערב וחתוכא לתחת 
  .)כשנותנו בתנור לצלותו כדי שיזוב הדם

                                                                        
רנו

ועוד יש לומר : תבכ) 'בפירוש הב, ה כבדא"ב ד, קי( 'שאף שתוס 
ועל ידי מליחה הוא , דבלא מליחה פשיטא דאסור, בענין אחר
דאיכא : שכתב, א"רע, י קיא"מ לא משמע כן ברש"מ. דמבעיא ליה

וכל זמן שלא פירש , שהרי עיקרה דם, למימר דמא דהיתירא הוא
ק "וראה גם לקמן ס. וכי פירש מיבעיא לי מאי, פשיטא לי דמותר

 .יא
רנז

 .כבדאה "שם ד' תוס 
רנח

ך "ש. ג"תורת חטאת כלל כד ס. תפב' א סי"א ח"ת הרשב"שו 
לענין , ק יג"וראה גם לקמן ס). ק ג לענין צלי"וכדלקמן ס(ק ט "ס

 .דיעבד
רנט

. ה הני"א ד, קיב' הובא בתוס). ב"סע, קלג(סה ' דם סי' הל 
  .לג' ח סי"ש פ"רא
רס

 .ק לז"ס 
רסא

 .'לדעת התוס, ק א"כדלעיל ס 
רסב

אף שהכבד נמלח , שנתבשל עם הכבדשלדעתו נאסר הבשר  
 .ק יג"ולענין דיעבד יתבאר לקמן ס. תחלה

רסג
  .ק יא"כדלקמן ס, י מודה בזה שהכבד מותר"שגם רש 
רסד

אבל בדיעבד מותר מטעם דלקמן . מטעמים המבוארים כאן 
  .ק יג יתבאר טעם האוסרים אף בדיעבד"ולקמן ס. ב-ק יא"ס

רסה
 .א"כלל כד ס 
רסו

פ שהכבד "אע, ה לבשלו לבדו אסורלכתחל: כד' שערי דורא סי 
 .מכל מקום אסור הכלי שבולע מן הדם, אינו בולע

רסז
  ).שמבאר את דברי השערי דורא(ש ואין נוהגין "ה ומ"ב ד"ס 
רסח

 .ק א"כלל כד ס 
רסט

  .א, קיא 



נ הלכות מליחה   

 דמשום סמפונות ,רעג"ע יתבאר בס"וודעת הש
 ,לא בישולואפילו לצלי ב (תי וערבצריך קריעה ש

 על ידי משום דם הכנוס בהם שאינו יוצא לא
 לדם המובלע ה ואינו דומ.צלייהמליחה ולא על ידי 
 אבל דם הכנוס בסמפונות ,רעאבו שהתורה התירתו

  .)רעבמעלמא אתא והוא בכרת

 , כללה קריעאין צריך דלצלי ,רעגא שם"ודעת רמ
 שפולט ,אלא דלבשל אחר הצלייה עם בשר איירי

  .ות ובולע שאר בשר ממנודם הכנוס בסמפונ

 דכבד של עוף שהוא ,רעד יונהר"י בשם הר"וכתב הב
 תי וערבחלוק לשנים צריך לחתוך כל חלק ממנו ש

 :ל"עכ
ו "ע' ש בסי" היינו כחצי צלייתו וכמ.לאכילה) ד(
 :)רעזמנחת יעקב ,רעוך"ש (רעהה"ב בהג"ס
 דאם רעחצמח צדק וכתב בתשובת .יכול לבשלו) ה(

 אין לבשלו צלייה והחימים בלא מלי'  הכבד גהשה
 וכמו שאר בשר ,צלייה אפילו אחר ה,לכתחלה
 ,רפפרי חדש הן פסקוכ (רעטב"ט סי"ס' דלעיל סי

ט "ס'  סיי מגדים ופר,רפא כלל דמנחת יעקבו
 ):ב"ק ל" סבצות זהבבמש

 שחתך ממנה הגידים  רוצה לומר.המרה) ו(
הגהות (והקנוקנות באותו צד שהמרה תלויה בו 

 וגם חתיכת בשר ,)רפגאתתורת חט ,רפבשערי דורא
 :רפד עמהן רוצה לומר,מן הכבד

 כתב דאין להקל בחתיכת רפהז" והט.משם) ז(
 ה אבל בבהמ,המרה ובשר מן הכבד עמו אלא בעוף

 .שישאר שיעור גדול בכבד אחר חתיכת המרה לא
 וכן . לבשלול מנתואפילו בעוף לא מהני אם צולה ע

דמהני גם בשל (אם מנקבה הרבה פעמים בסכין 
אחר צלייה ) עם בשר( אין לבשלו ,לצלותו) בהמה

 שאין לשנות ממשמעות הלכה דבעי קריעה ,רפוזו
 ולא מהני נקיבת הסכין וחתיכת , ממשתי וערבש

                                            
רע

 .ק טז"ולקמן ס 
רעא

 .ק א"כדלעיל ס 
רעב

וכמבואר ). בביאור דעה זו(ה וחתוכיה "א ד, קיא' תוס 
 ).ת ואיזה בכרת"איזה דם בל(ב , במשנה כריתות כ

רעג
  .ק יז"ולקמן ס 
רעד

  .אגרת התשובה אות מג 
רעה

 .ק קלא"וס, ק לז"סט ס' וראה לעיל סי 
רעו

 .ק ב"ס 
רעז

 .ק יד"כלל כד ס 
רעח

 .קכא' סי 
רעט

 .ק עו"וס 
רפ

 .ק ט"ס 
רפא

  .ק ג"ס 
רפב

 .ק"ה כתב בסמ"ק א ד"כד ס' סי 
רפג

 .ו"כלל כד ס 
רפד

 .ק ד"ך ס"ש 
רפה

 .ק ב"ס 
רפו

 .ק יח"ראה לקמן ס 

 כתב רפחך"והש. רפזהות אשריכ בהג" וכ.המרה לפוטרה
 :נקיבה מותר לבשלו על ידי דבדיעבד אם צלאו

קריעת הסמפונות שתי וערב  על ידי  אבל.ומבשלה) ח(
 :)רצמנחת יעקב ,רפטל"מהרי(צלייה אין לבשלה אחר 

  גם כן ויש,רצא מפני המלח הנדבק בו.קודם הבישול) ט(
 ,רצבי"ב(למיחש משום מראית העין שיתאדם הבשר 

 כדין בשר שנצלה בלא פעמים'  וצריך הדחה ג.)רצגך"ש
 או שנמלח ולא שהה שיעור מליחה קודם ,מליחה
 ):רצדמנחת יעקב(ב "ו ס"ע' ש לקמן סי" וכמ,צלייה

ג דנראה עליו " ואע. דנורא משאיב שאיב.מותר) י(
 גם  ואפילו לא הדיחו.רצה מוהל בעלמא הוא,לכלוך דם

 תורת ,רצואיסור והיתר הארוך( קודם צלייה מותר כן
 ):רצזחטאת

ת " והוא דעת ר,רצח בלא מליחהוהוא הדין .צלייה) יא(
 בלא מליחה אפילו ש,)שי מודה בזה"וגם רש (רצטדלעיל

 דאיידי דטריד לפלוט לא ,דם משום תאינה נאסר
 :בלעה

 והוא , שפולטת ואינה בולעת, אכבד קאי.בולעת) יב(
  . ולכן אינה נאסרת,שאלשון המשנה דתרומות דלעיל

 בכל חתיכה נעשית נבלה שב לדידן דאמרינןואפילו
 ,עשה נבלה שהקדרה והרוטב נא אמרינן ל,האסורים

 לפי שאין הנאסר יכול ,ובלע הכבד מן הרוטב שנאסר
 שגלאסור אלא במקום שהאיסור עצמו יכול לילך

  .)שול" דלא כרש,שהפרי חדש ו,שדך"ש(

 דלגבי , אינה נאסרתהואפילו אם בישלו עם הטרפ
 ,שמנונית נמי אמרינן איידי דטריד לפלוט לא בלעה

אפילו  ו, משום שמנוניתאתיןדהא מוקי בגמרא למתני

                                            
רפז

  .ה ותימא"כז ד' ח סי"פ 
רפח

 .ק ג"ס 
רפט

 ).תקמב' ע(דיני כבד  
רצ

 .ק יז"וראה גם לקמן ס. ק יא"כלל כד ס 
רצא

  .ק כו"ראה גם לקמן ס 
רצב

 .בסוף הסימן 
רצג

 .ק ה"ס 
רצד

 .ק טו"כלל כד ס 
רצה

 .ק כז"ראה גם לקמן ס 
רצו

 .ב"כלל טז סי 
רצז

 .ח"כלל כד ס 
רצח

 .ק ז"ך ס"ש 
רצט

  .ק ב"ס 
ש

א היא הן אחר מליחה והן י מפרש שהאיבעי"שרש, כדלעיל שם 
 .קודם מליחה

שא
  .ק ב"ס 
שב

  .ד"צב ס' בסי 
שג

 .נ"וש, *ק קט"סט ס' כדלעיל ס 
שד

 .ק ט"ס 
שה

 .ק א"סוף ס 
שו

להתיר הכבד (ק א "כו ס' ובמכונות סי, נד' ח סי"בים של שלמה פ 
 ).שנתבשל בפני עצמו בלי מליחה



נא הלכות מליחה   

י " בשם רששז וכדלעיל, אינה נאסרתהכי
ג דהא " דאע, כתבושין" והרשטה"והרא. )שחא"רשב(

 ,דאוסרת מיירי בכבדא דאיסורא ומשום שמנונית
 , הא דאינה נאסרת מיירי משום דמאמכל מקום

 אבל בישלה ,ובבישלה לבדה קאמר שאינה נאסרת
 שיש שיאפרי חדש וכתב ה.עם הטרפה נאסרת
 דלמסקנא לא ש לומר כיון די,להחמיר כדבריהם

ל " כיון דקיי, בכבדא דאיסורא כללתיןאיירי מתני
 : ואפילו היא של היתרתהכבד אוסר

 משום שהכבד יש בו ריבוי דם .קודם בישולה) יג(
  .שיבי דלעיל" כפירש,מליחה על ידי ואינו יוצא

 דאיכא שיד משום,שיגואפילו נתבשלה לבדה אסור
) מבושלת הרבה( שלוקה שטואן דאמר בגמראמ

שאחר גמר פליטתה חוזרת (אוסרת ונאסרת 
 .שיזן בקיאין בשיעור שלוק ואנו אי,)שטזובולעת

 דלא שרי למיכל כבדא שיחף"ולפיכך כתב הרי
  .שליקא אלא בתר דמטוי ליה

 דאם אירע שהורה שיטהגהות שערי דוראוכתוב ב
 בלא  אפילו הכבד עצמהרת להתי"המורה כר

קריעה  על ידי  שעמור הבש אפילווכן[(] המליח
 ,שכתורת חטאת(עובדא '  שרי ולא מהדרי,)ומליחה

 כתב דאם נמלח שכגז" והט.)שכבל"רש בשם ,שכאך"ש
 יש להתיר אפילו ,) קריעהל ידיע(הכבד כדינו 
 אותו ל פי אפילו לא נעשה מעשה ע,הבשר שעמו

 אלא שיצא הוראה מפיו להיתר דאחר ,חכם
 אבל אם לא ,ת"שנמלח הרי הוא כשאר בשר כר

 אלא שנתבשל בלא מליחה אפילו ,נמלח כדינו
 אלא אם כן ,פ הוראת חכם" אין להתיר ע,לבדו
משום ( מעשה על ידו וחלה הוראתו  גם כןנעשה

                                            
שז

  .ק ב"ס 
שח

 .ב, ג עו"תורת הבית הארוך בית ג ש 
שט

  .םבדק הבית ש 
שי

  .ה גרסינן תו"ד) ב, לט(ח "פ 
שיא

 .ק א"סוף ס 
שיב

  .י"ש לדעת רש"בביאור הרא, ק ב"ס 
שיג

מאכלות אסורות ' ם הל"שהיא דעת רמב, ע"בשו' דעה הב 
 .ואנו מחמירין כן אף בנמלחה. ח"ו ה"פ

שיד
וכאן . טעמים לאסרו לכתחלה' ק ב הובאו ג"לעיל סוף ס 

 .ק לב"סוראה גם לקמן . מבואר הטעם לאסרו אף בדיעבד
שטו

  .א, קיא 
שטז

 .ה נאסרת"י שם ד"רש 
שיז

ק "כד ס' הגהות שערי דורא סי). ר' ע(רה ' ק סי"הגהת סמ 
 .ק ח"ך ס"ש. ר פרץ"ה כתב ה"א ד
שיח

  ).ב, לט(ח "פ 
שיט

 .ק ד"כד ס' סי 
שכ

שהיתר (תפב ' א סי"א ח"ת הרשב"בשם שו, ג"כלל כד ס 
 ).י קריעה ומליחה"הוא דוקא ע, ל להתיר הבשר שעמו"הנ
שכא

ל "ודברי הרש, ל"שהביא דברי התורת חטאת הנ(ק ט "ס 
 ).דלקמן

שכב
ק א "כו ס' ובמכונות סי, נד' ח סי"בים של שלמה פ 

 ).להתיר הכבד שנתבשל בפני עצמו בלי מליחה(
שכג

  .ק א"ס 

ך "גם הש (.)דאין אנו בקיאים מהו שלוק ומהו מבושל
  .) חילק ביניהםתורת חטאתבשם ה

 ואסור , הרי הוא כמבושל,מעת לעת יםכבד שכבוש במו
צמח (א " רמתב לפי המנהג שכ,שכדאפילו הכבד עצמו

 דאין תב כשכזפרי חדש וה.)שכומנחת יעקב ,שכהצדק
 דאפילו בשלוק העיקר ,להחמיר כלל לאסור הכבד עצמו

 , ולא דיינו שבאנו להחמיר בשלוק, דמותרבגמראד "כמ
 אלא שבאנו להוסיף , נמי במבושל אטו שלוקגזרינןו

ויש .  דגרע אפילו מסתם מבושל,לאסור גם הכבוש
 ):שכחולת למנחהס (בהפסד מרובהלסמוך עליו 

 הן בחליט מפני שאין אנו בקיאי.לעשות כן) יד(
 בשיעור הרתיחה ובשיעור זמן הרתיחה ,שכטיםברותח

 בשיעור החומץ אם , וכן בחומץ, שםרוכמה ישהה הבש
'  זמן שיניחוהו בחומץ ואם יהיר ושיעוהמעט ואם הרב

האש או קר וכיוצא בזה מן הספיקות  על ידי החומץ חם
 ):שלח"ב(
 ,שלאא"ע ס"ו שבשר להיש מי שאוס אפילו.מותר) טו(

 דכיון שנחלטה ונצמת הדם ,א"תוב רמולהמנהג שכ
 .)שלבך"ש( שוב אין הדם יוצא ממנו אפילו בשלוק הבתוכ
  .)שלגראגמ( דלא נפלטה ממנו כלל ,ר החומץ מותואפילו

 ה דאין חליט,מיהו היינו דוקא כשהוציא מזרקי הדם
  .)שלדא"רשב(מועלת לדם הכנוס 

 דלהמנהג שנהגו לאסור , כתובשלהתורת חטאתוב
 כי נמי ה,דאין אנו בקיאין בשלוקבנתבשל לבדה משום 

כיון דאין אנו בקיאין בחליטה יש לאסור אפילו דיעבד 
ע לא הגיה כלום "ו ובש.)שלזמנחת יעקב ושלוך" שרושכפי(
משום דגם התם חומרא בעלמא היא לומר שאין אנו (

 ב הונא ורב נחמן דרבגמרא אלא משום דנזכר ,בקיאין
ן אנו  דסברי דאי,שלחם" לרמבבירא ליה ס,חלטי ליה

 , ולפיכך אסרי במבושל בלא חליטה,בקיאין בשלוק
כ הא דאין אנו בקיאין בחליטה אינו אלא חומרת "משא

חם ד הל" וכ.)בגמרא ואינו נזכר כלל ,הגאונים
 : להקל בזהשמך" והששלטחמודות

                                            
שכד

 .ק לב"ראה לקמן ס, כנגדו' ואם יש בקדרה ס 
שכה

 .קכא' סי 
שכו

 .ק ד"כלל כד ס 
שכז

 .ק ט"ס 
שכח

 .כלל כד דין ב 
שכט

 ).ב, לט (ח"ף פ"רי 
של

 .סעיף ג 
שלא

 .כשנתבשל לבדו בקדרה 
שלב

  .ק י"ס 
שלג

 .א, קיא 
שלד

 .ב, תורת הבית הארוך עז. ה הא דאמרינן דילמא"חולין שם ד 
שלה

  .ה"כלל כד ס 
שלו

  .ק י"ס 
שלז

 .ק ט"כלל כד ס 
שלח

  .ק יג"וכדלעיל ס. ח"ו ה"מאכלות אסורות פ' הל 
שלט

  .ק קלא"ח סוף ס"דברי חמודות פ 
שמ

 .ק י"ס 



נב הלכות מליחה   

 תי וערב וצריך קריעה ש.שבסמפונות) טז(
אחר  אפילו אין רוצה לבשלו , לתחתהוחיתוכי

  .שמאכך

אין  דמשום דם הסמפונות , כתבשמבי חדשוהפר
 , לקרעו אלא שתי בלא ערב או ערב בלא שתיצריך

 דבאיזה מהם יוצא כל הדם ,ודיו לצלי בלא בישול
החתך בכל אורך '  אלא שצריך שיהי,שבסמפונות

 שהוא תי וערב כעין חתך דש,הכבד או הרוחב
 אלא אם תי וערב קריעה שאין צריך ו.מעבר לעבר
 , שיצא כל דם הכבד,ייהצלאחר ה רוצה לבשלו

תי ומתוך שיש בו רבוי דם אינו יוצא בלא קריעה ש
 : על ידי צלייה אפילו,וערב

 שמא נבלע דם הסמפונות א חיישינן ול.אחר כך) יז(
  .שמגכבולעו כך פולטו ד,בבשרו

 ,אחר כךומיהו היינו דוקא אם אינו רוצה לבשלו 
אבל אם רוצה לבשלו צריך ליטול ולהסיר 

 :שמד ולא די בקריעה כדלעיל,מריהסמפונות לג
טור  (שמה ויפה הוא לנקבו בסכין לחומרא.כלל) יח(

 ):שמול העיטורבשם בע
י "שע (שמז דדמא משריק שריק.ובדיעבד מותר) יט(

כל  ומ.)שמח מחליק ונופל ואינו נבלע בבשרצלייה
 מפני שהבשר רך לבלוע ,שמט לכתחלה אסורמקום

  .)שנמרדכי(ונראה לעין כל שנוטף עליו 

  אפילולהתיר (כבולעו כך פולטו כאן ולא שייך
 שהרי אין כאן ,)שנאז"ע'  כדלקמן סי,לכתחלה

 אלא נןכי לא יהביה ול,בליעה שהדם נופל מבחוץ
 כתב בשם שנגך" והש.)שנבפרי חדש(טעמא דשריק 

 דלא אמרינן כבולעו כך פולטו בכבד שיש שנד'תוס
 וגבי דם הלב שבתוך חללו אמרינן ,בו ריבוי דם

 אף על פי שיש ,שנהב"עיל סימן עכבולעו כך פולטו ל
 מתבשל ומתייבש הוא תוך חללו ,םבו ריבוי ד

                                            
שמא

  .ק ג"א וס"כדלעיל ס 
שמב

  .ק יא"ס 
שמג

 .ק יא"ך ס"ש. טור 
שמד

  .ק ח"ס 
שמה

 .ק ז"ראה לעיל ס 
שמו

 .ק ב"ז ס"ט. ריש דיני הכשר הבשר 
שמז

  .ק כט"ומנהגינו יתבאר לקמן ס. א, גמרא קיא 
שמח

 .ה דמא משרק שריק"י שם ד"רש 
שמט

שאף בדיעבד נוהגים (ק כט "וראה לקמן ס .גמרא שם 
 ).להחמיר ולקלוף מהבשר שנצלה עמו

שנ
 .תשא' סי 
שנא

ק "וראה לקמן ס ).דמועיל אף להתיר לכתחלה(סעיף א  
במקום דלא מהני טעם , שלענין בדיעבד מהני טעם זה(כח 

  ).משריק שריק
שנב

  .ק יב"ס 
שנג

 .ק יב"ס 
שנד

 .ה דמא"א ד, קיא 
שנה

  .נ"וש', ה שיטה הב"ק ז ד"ס 

 גבי דם שנז לעילריך לומרג צ"וכה (שנו שםש"כמ
 ):שבסמפונות

 שלפעמים מגביהין השפוד ונהפך .הכבד למטה) כ(
 ):שנחי"רש(העליון לתחתון 

 תחת הבשר ל שכן וכ. דמותר לכתחלה.ג בשר"ע) כא(
 דהכבד לאחר בירא ליה דסשנטת" לדעת רואפילו .דמותר

 מכל , ושרי לבשלו בקדרה,מליחה הרי הוא כשאר בשר
פ שזב " ואע. מותר לצלותו תחת הבשר שלא נמלחמקום

 .כבולעו כך פולטו נןדם מן הבשר ונופל על הכבד אמרי
 שיש בו ריבוי דם ופולט דם הדדוקא הכבד קודם מליח

כ " משא,שס כדלעילכבולעו כך פולטו'  בינןלא אמרי
א שאסור לצלות בשר "ז כתב רמ"ע' ג דבסי" ואע.רבבש

 גם שם אינו  מכל מקום, בשר שנמלחל גבישלא נמלח ע
י דיש הרבה " והכא כיון דדעת רש,אלא חומרא בעלמא

 לכן אין להחמיר כלל , לאחר מליחה אפילודם בכבד
  .)שסבמנחת יעקב ,שסאך"ש(

 היכא שנמלח ,שסגקודת הכסףומטעם זה פסק בהגהת נ
 ואפילו , לכתחלה לצלות על גבי בשר שמותר,הכבד

י שהכבד " לדעת רשאפילו ד.נמלח גם הבשר מותר
 מכל , קודם מליחה ופולט דםר הוא כבשהלאחר מליח

 ואין ,כבולעו כך פולטו בבשר שתחתיו נן אמרימקום
 ,להחמיר בזה כמו בבשר שלא נמלח עם בשר שנמלח

 מנחת(ת אין דם כלל בכבד לאחר מליחה "כיון דלדעת ר
  .)שסדיעקב

 כתב דאינו מותר לצלות הכבד תחת הבשר שסהז"והט
 עדיין לא הודח הכבד ופולט ואפילו ,אם נמלח הכבד

 על  ולא בצלייה שיבלע, דלא מהני זה אלא במליחה,ציר
ך " והעיקר כדברי הש.האש מן האיסור לכתחלהידי 

 ):שסזכרתי ופלתי הן פסקוכ) (שסופרי חדש(
 כשם , כרותח דצלי דכיון דמליח הרי הוא.תחתיו) כב(

שאסור לצלות כבדא עלויי בישרא כך אסור למלוח 
 אם הבשר , בשרל גבי ואם עבר ומלחו ע.)יוסף] בית[(

ד " וע,ר או שנמלח ועדיין פולט ציר מות,עדיין לא נמלח
 ואם הבשר כבר נמלח ופלט כל דמו .שסח'ע'  בסיתבארשנ

 לפי , אם גם הכבד נמלח כבר והודח אפילו,וצירו אסור
 מיהו אם לא .י דלכבד לא מהני מליחה"נהגינו כרשמ

                                            
שנו

, א שכבד קיל יותר מלב"שי, ק יא"וראה לעיל שם ס. ק ט"ס 
 ).מהבשר שסביב הלב(לב צריך קליפה ולכן בכבד שרי בדיעבד וב

שנז
 .ק יב"ולעיל שם ס, ה"ב בהג"עב ס' סי 
שנח

ק "עא ס' וראה גם לעיל סי. ק יג"ך ס"ש. ה הלכתא"א ד, קיא 
 .ט
שנט

 .ק ב"דלעיל ס 
שס

  .ק יט"ס 
שסא

 .ק יד"ס 
שסב

 .ק כב"כלל כד ס 
שסג

 ).א כאן"על הרמ(ק א "ס 
שסד

 .ק כב"כלל כד ס 
שסה

 .ק ו"ס 
שסו

 .ק יד"ס 
שסז

 .ק ו"כרתי ס 
שסח

 .סעיף ו 



נג הלכות מליחה   

 אלא שהניחו אצל בשר מלוח ,מלחו הכבד כלל
מנחת ( שסט כמו טהור מליח וטמא תפל דשרי,מותר
 ):שעיעקב

 אלא , שאין איסור בדברש אומריםיו .לבדה) כג(
 ,שנהגו כך משום שנרקבת אם שוהין אותה במלח

ל " עכ,ק הואי כי לא דבר ר,וטוב להחמיר
 ,שעגל" מהריב כתםוהטע. שעב בשם אגודהשעאגורהא

 ולטעם זה ,משום דהאור חוזר ומבליע הדם שפלט
 .צלייה קודם אחר כך אם מדיחין רמות' הי

 שלא , הטעםתב כשעדאיסור והיתר הארוךה "ובהג
 הילכך , לשאר בשר ויבא לבשלו עם בשרהידמ

 ,שעזך" ש,שעותורת חטאת ,שעהי"ב(עבדו הכירא 
 :)שעחמנחת יעקב

 לא הודח הכבד קודם ואפילו .רהכל מות) כד(
ט גבי שאר " סי"סל בר" דקיי,מליחה מדם שעליו

 גבי  מכל מקום,בשר דהמלח מבליע דם בעין שעליו
 ועוד דמתוך .כבד שפולטת ואינה בולעת יש להקל

שמרובה בדמים אף שהודחה הרי היא כאילו לא 
 כי נמי וכי היכי דמותר לאחר ההדחה ה,הודחה
  .)שעטחת יעקבמנ( לא הודחה אפילו

וכן אם נמלחה הכבד ונפלה לתוך ציר או לתוך דם 
 , במבושל מותר מן הדיןאפילו ד,בעין אינה נאסרת
 לפי שאין אנו , אטו שלוקגזרינןאלא משום ד

 . וליכא למגזר משום שלוק,שפבקיאין מהו שלוק
 , אסורהכלי שאינו מנוקב בהומיהו אם נמלח

ממקום  ש שהדם שבו פיר, כשאר בשר, לצליאפילו
 ,פ שאינה בולעת דם שפלטה" שאע.שפאלמקום

 ם ממקום למקורשנאסרת מדם שבתוכו והדם שפי
 .שפבהוי כאילו פירש לגמרי מן הכבד שהוא אסור

ת אינו אסור אלא משום מראית "ג דלר"ואע
 והכא אין ניכר הדם כלל ולא שייך מראית ,שפגהעין
י " אלא כרש,ת"ל בזה כר" לא קיי מכל מקום,העין

 :שפד זהי"ס בר לעילש"כמ ,וסיעתו

                                            
שסט

  .ג"ע ס' כדלעיל סי 
שע

 .ק כא"כלל כד ס 
שעא

 .רט'א' סי 
שעב

 .קכ' ח סי"פ 
שעג

 .קכו' ת סי"שו 
שעד

ה איסור והיתר "בשם הג, י"ה בתורת חטאת כלל כד ס"כ 
הטעמים ' אלא ששם הובאו רק ב). ט"כלל טז ס(הארוך 

ה "ק ד ד"ד ס"פכ(בהגהת שערי דורא : ל"ואוצ. הראשונים
 ). ומה
שעה

  .בסוף הסימן 
שעו

 .י"כלל כד ס 
שעז

 .ק טז"ך ס"ש 
שעח

 .ק יח"כלל כד ס 
שעט

 .ק כ"כלל כד ס 
שפ

 .ק יג"כדלעיל ס 
שפא

 .ק קי"וס, ה"ח בהג"סט סי' כדלעיל סי 
שפב

 .ק א"כדלעיל ס 
שפג

 .ב-ק א"כדלעיל ס 
שפד

 .ק ב"מנחת יעקב כלל כד ס 

 וכן בבהמה שאין דרך , אבל אם אינו דבוק.בעוף) כה(
 ):שפהאיסור והיתר הארוך( קליפה אין צריךלהיות דבוק 

 רוצה לאכלה צלי נוהגין לשפוך  אפילו.הדבוק בה) כו(
 שאין מנהג במקום ו, והיכא דנהוג נהוג,מים על הכבד
ם  דעיקר הטע, רוצה לבשלהאלא אם כןאין להחמיר 

 וכשאוכלים בעין אין אוכלים ,שפומשום מלח הנדבק בו
 ):שפזמנחת יעקב(אותו מלח המובלע בדם 

 דנורא ,צלייה לא הדיחו קודם ואפילו .מותרת) כז(
 ומה שנשאר לכלוך מוהל בעלמא הוא ,מישאב שייב

 :שפחוכדלעיל
ג דכבד "ואע (שפטכבולעו כך פולטו הטעם ד.מותר) כח(

 כבולעו כך פולטו' בי' יש בו ריבוי דם ולא אמרי
  אפילומהאי טעמא היינו דלא שרינן ,שצכדלעיל
) מהאי טעמא אבל בדיעבד ודאי שרי ,לכתחלה

 ):שצאי"ב(
 אין הכבד דבוק בו נוהגין לקלוף ואפילו .הכבד) כט(
 ואם לא קלפוהו .)שצבאיסור והיתר הארוך (צלייהב

 , כיון דאינו אלא חומרא בעלמא,ונתבשל כך מותר
כ בלב " משא,אאין צריךהבישול ואפילו קליפה אחר 

 ):גך"ש (בב"ע' דלעיל סי
ע "ו לדעת הש,' וכל הקדירה מצטרף לס.הכבד) ל(

 בכל חתיכה נעשית נבלה נן דלא אמרידבירא ליהדס
 ):הך" ש,י"ב (י אם בבשר בחלב כ,האיסורים

 דבוק בה ר משום שהחתיכה שהאיסו.כנגדו) לא(
כה לבד  וגם חיישינן שמא היתה החתי,ממהרת לבלוע

 . גבי לבזב"ע'  וכדלעיל סי,ובתוך הרוטב או חוץ לרוטב
 דאם יש חתיכת כבד דבוק בעוף  יעקבחמנחת התבוכ

 דודאי יש ששים בעוף ,שאינו גדול מלב של אותו עוף
 :ל" עכטנגד לבו'  לך עוף שלא יהא בו סן דהא אי,כנגדו

                                            
שפה

ולענין צלי . ק יז"ך ס"ש. י"תורת חטאת כלל כד ס. ג"כלל טז ס 
 .ק כט" ראה לקמן ס–
שפו

  .ק ט"דלעיל סכ 
שפז

 .ק טז"כלל כד ס 
שפח

  .נ"וש, ק י"ס 
שפט

רק כבולעו כך פולטו , דבחלל התרנגולת לא שייך מישרק שריק 
 ).ק כג"ך סוף ס"ש(

שצ
 .ק יט"ס 
שצא

 .ק כג"ך ס"ש. תש' בשם המרדכי סי, ה ואם נמצא"ד 
שצב

וראה גם . ק כ"ך ס"ש. א"תורת חטאת כלל כו ס. ג"כלל טז ס 
 .ק כה" ראה לעיל ס–ן מליחה ולעני. ק יג"עב ס' לעיל סי

א
 .ק צח"סט ס' וכדלעיל סי. ד"צא ס' א סי"כמבואר ברמ 
ב

 .ק י"ס 
ג

  .ק כא"ס 
ד

  .ד"צב ס' בסי 
ה

 .ק כב"ס 
ו

  .א"תורת חטאת כלל כה ס 
ז

 .נ"וש, ק נד"סט ס' ובסי, ק כב"ס 
ח

  .ק א"כלל כה ס 
ט

  .ק כא"וס, ק יט"וס, ג"עב ס' כדלעיל סי 



נד הלכות מליחה   

 יתורת חטאתוב. עשית נבלה מכיון דנ.כמו בלב) לב(
 בשאר בשר שנתבשל בלא ילו דאפ,ל זההשיג ע
כנגדה אינו אסור אותה חתיכה '  אם יש ס,מליחה

 הכא אין להחמיר ם כן א,יאאלא מחומרא בעלמא
 מאחר דרוב הפוסקים הסכימו שאין הכבד ,כלל

ג " ואע,יבנאסרת מפני שפולטת ואינה בולעת
א ול(שרי '  כשיש ס מכל מקום,יגדנוהגין לאסור

ירין גבי בשר  להמת אפילוללב דאסורדמי 
 משום שהדם מתייבש תוך ,שנתבשל בלא מליחה

 כיון שיש שני טעמים ,)ידב"ע' ש בסי"חללו כמ
 היינו משום ה ועוד דהכא דנוהגין לאוסר.להקל

 דבשלוק חוזרת ,טודאין אנו בקיאין בשלוק כדלעיל
 וזה הטעם לא שייך ,ובולעת לאחר פליטתה

ד  כיון דלאחר פליטתה מי,הכבד נגד' בדאיכא ס
פרי כ ב" וכ.)טזח"ב(נתבטל הדם קודם שנשלקה 

 מחמירין יחמנחת יעקבח וה" והב. להקליזחדש
  . גם כן הכבדכ לא נמלחהיטואפילו ,בזה

 מיקל מעת לעת בכבד שנכבש במים כל מקוםומ
ג "בכה) סד מרובה בלא הפאפילו (כאמנחת יעקבה

 לא נמלח ואפילו (כבלהתיר אף הכבד' דאיכא ס
  .)מתחלה

' והי(ם מתחלה נתבשל הכבד לבדו  דאכגז" הטתבוכ
 יש , ואחר כך חזר ובישלו עם בשר,)נגדו' במים ס

ותן להקל ולומר דאינו אוסר שאר בשר שעמו בנ
ובפרט  (כדגם הכבד מותר'  כיון שמן הדין הי,טעם

 ואינו אסור אלא מחומרא ,)נגדו'  סאבדאיכ
 : הבו דלא לוסיף עלה,בעלמא

 .י דינו כמבושל כלומר אף בצל.דינו כמבושל) *לב(
 ,כבולעו כך פולטו למילוי בשר דאמרינן א דמיול

ואפילו נמלח החיצון ולא הפנימי מותר דכבולעו כך 
 אבל במילוי עם ביצים לא שרינן אלא ,פולטו

 ,כוז" כדינם כדלקמן סימן עכהכששניהם מלוחים
משום דהביצים נקרשים מיד ומעכבים את הדם 

 .ר השנימלפלוט ואינו מפליט הדם שבולע מבש
 בין ,ואין חילוק בין אם היה מילוי בשר עם ביצים

                                            
י

  .ג"כלל כד ס 
יא

 .ק סח"ובס, ה"א בהג"סט סי' סיכדלעיל  
יב

  .ב-ק יא"וס, א"כדלעיל ס 
יג

 .ק יג"ובס, ה"כדלעיל שם בהג 
יד

 .ק ט"ס 
טו

  .ק יג"ס 
טז

 .ה כתב בתורת חטאת"ה ד"ס 
יז

 .ק כא"ס 
יח

 .ז- ק ו"כלל כד ס 
יט

  .ק ז"מנחת יעקב שם ס. ק כג"ך ס"ש, ח שם"ה בב"כ 
כ

 .ואפילו נמלחה: ל"צ 
כא

 .ק ו"כלל כד ס 
כב

 .ק יג"ראה לעיל ס, בפני עצמוואם הכבד נכבש  
כג

 .ק ח"ס 
כד

 .ב-ק יא"א וס"כדלעיל ס 
כה

  .הבשר החיצון והפנימי נמלחו תחלה כל אחד בפני עצמו 
כו

 .ק ו"ך ס"וש, ק ה"ז ס"ט', ה הב"בהג 

 ובלב ובכבד אפילו .כזמילוי ביצים לבדם כדלקמן שם
 והיינו משום דם ,אחר מליחה דינם כקודם מליחה

 :כח ומשום ריבוי הדם שבכבד כדלעיל,הכנוס שבלב
 כי נחשב , שאין המילוי מצטרף להעוף.בלא המילוי) לג(

 מיהו היינו דוקא כשהלב או .)כטל"מהרי(כתבשיל אחר 
 אבל אם ,מן העוף עצמו'  דצריך ס,הכבד דבוק בעוף

 הוי כל הקדירה מצטרף לבטל וגם המילוי ,אינו דבוק
 דלא ,לבמנחת יעקב ,לאך" ש,לב"ז סימן ע"ט(בכלל 
  .)לגל"כרש

 דיש לחוש שהדם נבלע ,מיהו המילוי נאסר מספק
גם  דתב כלהך" והש.)לדח"ב(באותו מילוי ונקלט עמו 

 הסכימו דדין מילוי לו שהרי רוב הפוסקים,המילוי מותר
 אלא שאנו נוהגין להחמיר ,ביצים כדין מילוי בשר

כ " וכ.ג אין לחוש כלל" בכהם כן וא,לזז"ע' ש בסי"כמ
 :לטפרי חדש וה,מנחת יעקב וה,לחז"הט

 אבל .מ כדלעילכבולעו כך פולטו נן ואמרי.דינו כצלי) לד(
 לא מהני ,מאם בשר עמם יש ג אפילו,אם יש שם ביצים

 :כדלעיל

 עד'  סי-הלכות מליחה 
מליחה  על ידי  מותר לבשלו בקדרה פירוש.בשר) א(

 שלא הצריכו ,תי וערב בלא קריעה שואפילו ,כשאר בשר
 ם משו, וחתוכא לתחת אלא בכבדה שתי וערבקריע

 אבל ,מבג"ע' סמפונות או משום ריבוי דם כדלעיל סי
 ומראה אדמומית שבו ,טחול לאחר מליחה אין בו דם

 וגם אין בו סמפונות שכנוס ,מגאינו אלא שומנא בעלמא
 לבשלו עם בשר  אפילוה והילכך ניתר במליח.בהם הדם

אבל בלא מליחה דמו אסור  .)מדתורת חטאת(
 דם מהדכריתות'  כדתנן בהדיא במתני,מדאורייתא

                                            
כז

 .ק כו"וכאן ס, ק ה"ך שם ס"ש 
כח

  ).בלב(ק ב "עב ס' וסי, )בכבד(ק ב "ס 
כט

 ).תקכט' ע(דיני איסור והיתר  
ל

 .ק י"ס 
לא

 .ק כד"ס 
לב

 .ק ג"כלל כו ס 
לג

 .ק א"כח ס' מכונות סי. נ' ח סי"פ 
לד

 .ה"עב סוף ס' סי 
לה

 .ק ה"עז ס' וסי, ק כה"ס 
לו

 ).ג, מח(ת קלז "ג ל"סמ.  ז"ו הי"מאכלות אסורות פ' ם הל"רמב 
לז

 .א בסוף הסימן"רמ 
לח

 .ק י"עב ס' סי 
לט

  .ק כב"ס 
מ

 *.ק לב"ס 
מא

 .ק כו"ך ס"ש 
מב

 .ק טז"ס 
מג

 .א"סע, גמרא קיא 
מד

 .ק א"ך ס"ש. א"כלל לא ס 
מה

 .ב, כ 



נה הלכות מליחה   

 ,מו'תוס) (כשפירש (א תעשההטחול הוא בל
 ):מחא" ורשב,מזש"ורא

 דנורא משאיב , אלא לצלותן, בקדירה.תהכליו) ב(
 ואין לשנות המנהג משום אל תטוש תורת ,שאיב
 שהם ידעו שהוא מותר בבישול מן רושפי(אמך 
 ,מטרוקח) ( וקבלו עליהם להנהיג מנהג זה,הדין

 ):נאיסור והיתר הארוך
 :ד"ה ס"ס'  אותן כדינן דלעיל בסי.שניקר) ג(
  ונתבשלו,ן אם נתנקרו ונמלחו כדינ.אין לחוש) ד(

 ים לא נחתך לבקעואפילו , עם בשר אחראפילו
 ביצי ל גבי וגם לא הוסר החוט הגדול שע,רבים
 לפי , שריאפילו הכי ,ד"ה ס"ס'  כמבואר בסי,זכר

איסור והיתר (שאינו אלא חומרא בעלמא 
 ):נאהארוך

  בשר מותרל גבי לצלותם ע אפילו וכן.רוב דם) ה(
סור לכתחלה  לכבד שאא דמי דל, לכתחלהאפילו

 ,נבג"ע'  בשר כדלעיל סיל גבילמלחו או לצלותו ע
 ):נגפרי חדש(מפני שפולט בשפע דם 

  :ב"י וסי" סד"ס'  כדלעיל סי.שבהם) ו(

 מעשה היה בטחול ,הגהות שערי דוראכתב ב
 ,משולם וחביריו' שנצלה בלא ניקור והתיר ר

נגד ' דשערוהו דהטחול והחלב הכשר שבו הוי ס
 להקל בסתם ל זהאין לסמוך ע ו.כ"חלב האסור ע

 יש טחול שמן שיש , שלא כל הטחולין שוין,טחול
 ולפיכך אין להתיר ,בו חלב הרבה ויש שהוא כחוש

פרי  ,ז"ט( נראה לעין שיש ששים נגדו ם כןאלא א
 ):נדחדש

 סליקו להו הלכות מליחה
 

                                            
מו

  ).דם היוצא ממנו אסור(ה אבל טחלא "א ד, קיא 
מז

 ).שומנא בעלמא הוא ולא בעי קריעה(כז ' ח סי"פ 
מח

 ).אבל מכל מקום מליחה צריך(ה הא דאמרינן "א ד, קיא 
מט

  .י"הובא בב). כליות(רמה בשם הרוקח 'א' אגור סי 
נ

 ).רכליות וביצי זכ(א "ט וסכ"כלל א סי 
נא

 .ט"כלל א סי 
נב

 .ק יט"ס 
נג

 .ק ד"ך ס"ש. ק ד"ס 
נד

 .ק ה"ס 



 אורח חיים
 אסימן 
  1יטוף קודם הע– ברכת להתעטף בציצית

 , דדוקא אחר שנתעטף מברך,' נתעטף אומר ברוך כו3פ הרואה"הירושלמי דס'  בפי,2ג"תרמ' ח סי"ז א"עיין ט
ע דלא מצינו מצוה " וצ.' לאחוז הציצית כו4שיש עיקר המצוה אחר העיטוף דהיינו ,עובר לעשייתו' בכדי שיהי

 גם .)7 וירושלמי6 בשם מדרש שוחר טוב5ב"ד ס"כ' י סי"ש בב"כמ (ריאת שמעאלא בשעת קלאחוז הציצית 
זה ו אין מצות אחיזת ציצית רממכל מקום ,ע"ש דעיטוף שמזכיר בברכה היינו לפי שהוא מעוטף ועומד צ"מ

אלא  לא קאמרי , שהביאו הירושלמי,9'ש פרק ד" והרא,8א"ט ע"ג דסוכה דף ל"פ'  גם מדברי התוס.בברכה
  .10ז" מיהו באמת לשון הירושלמי מוכיח קצת כהט. ולאו דוקא אחר שנתעטף,פ שכבר נתעטף מברך"אע

הות  ובהג11הות מיימוניותש בהג" כמ,ש דהירושלמי לטעמיה"והרא'  להתוסש לומר דסבירא להוולכאורה י
 אלא שיודע  לא סוף דבר להתעטף,)א"ב ע"סוכה מ( גבי קטן היודע להתעטף , בשמוהג דסוכ" ספאשרי

ל דעיטוף היינו " דס.כנפות לאחוריו הוה מכלל העיטוף'  והיינו טעמא דלהשליך ב.כנפות לאחוריו' להשליך ב
 שכורך הטלית סביב 13ל"י ז"ש האר" ועטיפת הישמעאלים היינו כמ,12כעטיפת הישמעאלים כדעת הגאונים

דילן '  דמפשטא דגמבירא להוש ס" והרא' והתוס.הכנפות של צד ימינו לאחוריו לצד שמאלו' גרונו ומשליך ב
ג דסוכה גבי " ולכן לא העתיקו האי ירושלמי בספ.14 והטורל העיטורש בע" וכמ,משמע דעיטוף היינו כיסוי

פ הרואה דכל זמן "מהירושלמי דס) א"ט ע"סוכה ל(ש "והרא'  קשה היכי מוכחי התוסם כןאלא דא .15קטן
  . הכא שיש עיטוף אחר לפניו דהיינו עטיפת הישמעאלים דילמא שאני,שהוא מעוטף ועומד מקרי עיטוף

ג דסוכה גבי "כנפות לאחוריו שבירושלמי ספ'  דלהשליך ב,ש"והרא'  להתוסבירא להומיהו אפשר לומר דס
כנפות '  שאין העיטוף גמר המצוה עד שישליך ב, מברך אחר שנתעטףילו הכי ואפ,קטן אינו מכלל העיטוף

 ומשום שיש להעיטוף משך זמן כל זמן , משום שהעיטוף הוא תחלת המצוהטף אלא דמברכינן להתע,לאחריו
ז לשיטתו דיש מצוה אחרת "ש על הט"ובהכי מתיישב מ(שהוא מעוטף ועומד טפי עדיף לברך אחר ההתחלה 

 על העיטוף שהוא תחלת ה דעיקר הברכ,הזה בברכואינה רמ' ג דמצות אחיזת הציצי"אע ,לפניו לאחוז ציצית
 ולא שייכא , כללהכנפות לאחוריו מצו'  דאין השלכת ב, הכיבירא להוש לא ס"והרא' לא דהתוס א.)המצוה

 ולכן ,כנפות לאחוריו'  להשליך בינו יודעפ שא" וקטן היודע להתעטף לבד נמי חייב בציצית אע,כלל לגבי עיטוף
ה היא על העיטוף  דמאחר שהברכ, אך כל זה דוחק.'פ שכבר נתעטף כו"לא הוכיחו מן הירושלמי אלא אע

                                                 
  .ט' סי' ט בזה בדברי נחמי"שקו. טז'  לקמן סי–מהדורה אחרת . ב,  יא231ק "פ כתי"הוגהה ע 1

  .ד"ט ע"ב ס"ד ח"סט בפ"שקו: ע"ר זי"ק אדמו"הערת כ

  .המסקנא להלכה שצריך לברך קודם העיטוף. שאחר שנתעטף מברך להתתעטף בציצית, ש בירושלמי"הטעמים למ: תוכן התשובה
  .ק ב"ס 2
אלא שהם מבארים . ג"ד ס"לג ופ' ג סי"ש שם פ"וברא, ה עובר לעשייתן"ה סד"א ד, סוכה לט' שמובא בתוס. ג"ט ה"ברכות פ 3

ואף שהיה טוב יותר לעשות הברכה : "ז שם מוסיף ומבאר דבריהם"והט, " מושכת כל זמן שהוא מעוטף ועומדלפי שהמצוה"הטעם 
וזה אי אפשר כי אם , יש עיקר המצוה כשאוחז הציצית בידו... לגמרי קודם העשייה כדי שתהיה גם תחלת המצוה ברכה קודמת לה 

שפיר , ג דלשון עיטוף מזכיר בברכה"ואע.  הציצית שהיא אחר העיטוףכ טוב יותר לסמוך הברכה אל אחיזת"וע, אחר שיתעטף תחלה
  ".כיון שהמצוה עליו שיהא מעוטף ועומד כל היום, דמי

 .'משום דיש מצוה אחרת לאחוז הציצית כו: ק"בכתי 4
 .ד"כד ס' ר שם סי"ובשוע 5
  ).י, לה(בשם מדרש שוחר טוב , )ג אות פ"ציצית פ' הל(בשם הגהות מיימוניות , י שם"ב 6
  .בשם הירושלמי, )תשסג' סוכה סי(בשם מרדכי , י שם"ב 7
 .ה עובר לעשייתן"סד 8
  .לג' ג סי"ובפ, ג' סי 9

 .שאף לכתחלה יברך אחר שנתעטף 10
. ג"יז ס' א סי"רמ. בשם הירושלמי, ה תרצג"שבראבי, ה בתשובת רבנו יואל הלוי"וכ .בשם הירושלמי, ג אות כ"ציצית פ' הל 11

 .ד"ר שם ס"שוע
 .ה"ח ס' ר סי"ובטור ושוע. ג"ציצית שער ב ח' הובא בעיטור הל 12
ה אמנם דרך "תריא ד' ע(ונתבאר בפסקי הסדור . ט"ר שם ס"שוע. ק ב"ח ס' א סי"הובא במ. ג"א וספ"פרי עץ חיים שער הציצית פ 13

  ).הטוב
 .וי הראש ופעמים בגילוי הראשכדרך בני אדם שמתכסין בכסותן ועוסקין במלאכתן פעמים בכיס): ו"ר שם ס"ושוע(שם  14
, ג"יז ס' א סי"שהובא ברמ(ל "לא העתיקו ירושלמי הנ, "להתעטף חייב בציצית' קטן היודע כו) "א, מב(ש בברייתא שם "על מ 15

 .כנפות לאחוריו' דהיינו שיודע להשליך ב, )ד"ר שם ס"ובשוע



  אורח חיים–שארית יהודה 
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2

 כיון שאין מברך אלא על , ומה בכך שיש עוד מצוה אחרת לפניו,שהיא תחלת המצוה צריך לברך עובר לעשייתן
  .העיטוף

 משום דלא ל תעשהדמצות ציצית הויא שב וא) 16ב"צ ע' ד(לטעמייהו בפרק האשה רבה '  דהתוסש לומראלא י
 דירושלמי דאין לברך קודם סבירא להו דהיינו טעמאם כן יש לומר ד וא,מחייב בציצית אלא אחר העיטוף

ש " וכמ,17בעצמם לא ניחא להא הא סברא'  אך התוס.מעוטף ועומד  וברכת להתעטף היינו לפי שהוא,העיטוף
ם  דא,ל תחלת העיטוף" ור, ומיהו קשה מדמברכינן להתעטף אלמא דהעיטוף הויא המצוה,האשה רבה שם' בפ

' כ בתשובת שאגת אריה סי" וכ.'פ שכבר נתעטף כו" הוכיחו מהירושלמי אעוםכל מק ומ. לא מקשו מידילא כן
 .19 דצריך לברך קודם העיטוף דוקא,18ב"ל

 בסימן 
   20נולד ביד ימין קטועה בפסת היד

 כל מקום ומ, ולא נקטע אלא פסת ידו ויש לו זרוע וקנה ימנית, השאלה במי שנולד ביד ימין קטועהל דברע
 רק שאומר שיד ימנית שלו היא בכחה ובגבורתה אצלו יותר ,שיו אלא בשמאלואינו יכול לעשות כל מע

  . וכל הדברים שאינם נצרכים לפסת היד מחזיק בין אצילי ידו הימנית,משמאלו

 ת עצמו הרגיל אלו דאפי. מאחר שעושה כל מעשיו בשמאלו,לכאורה נראה דדמי לאיטר שהימין נעשה שמאל
ד דלא " ואף דלמ. הרגלתו מהני,21ית ליה ולמר כדאית ליה למר כדא,לכתוב בשמאלו או לעשות כל מעשיו

 ,23ש" והרא22פר התרומהש ס" וכמ, והיינו דבתשות כח תלא מלתא,אזלינן בתר כתיבה אלא בתר כל מעשיו
 , כמו שבא בשאלה שהימין היא אצלו בכחה וגבורתה יותר, השמאל היא בתשות כח יותר מבימיןידון דידןובנ
 אבל , שעושה בה כל מעשיום כן שהוא כך בפועל גלא אם כן בתר כח לחוד אנן דלא אזליומרכל מקום יש למ

 ,י לענין לולב"א סק"תרנ' א בסי" כתב המאי גוונאוכה .מה שהוא בכח ולא בפועל לא מהני לקרותה יד ימין
 שלמד משם יםיין שם בפרי מגד וע.24 נוטל הלולב בשמאלו שהיא עכשיו ימנית אצלותדמי שנקטעה ידו הימני

 כתב אי גוונא וכה. כדרכו לנהוג בענוה שלא לסמוך על דעתו,ריך עיון אלא שהניח בצ,25ם כןלענין תפילין ג

                                                 
ומיהו , לא מתחייב עד אחר שנתעטף כדפרישית... י "ומר רוא... דבשעת עיטוף אכתי לא מיחייב עד אחר שנתעטף : "ה כולהו"ד 16

  .קשה מדמברכינן להתעטף בציצית משמע דבשעת העיטוף עביד מצוה
עצמו פוסק שהעטיפה עצמה היא ' אבל התוס, ולכן הצריכו בירושלמי לברך אחר העטיפה, שם' י בתוס"ל כדעת ר"שהירושלמי ס 17

 .ולכן מברכים קודם העטיפה, המצוה
 .שם' הדעות שבתוס'  תלוי בבשזה 18
וקודם שיתחיל ) "ה העטיפה"תרטו ד' ע(ובפסקי הסדור ". וכשיתחיל להתעטף קודם שיתעטף לגמרי יברך"ב "ח ס' ר סי"ראה שוע 19

  ".להתעטף יברך
) אילךו, ה ואולם"ד(כ "אח, להניח עליה התפלין) כהה(בחלקה הראשון של התשובה מבאר כמה הוכחות שיש לה דין יד שמאל  20

ה "ד(ואשר , הטעם שבזה לא אמרינן מקצת יד כיד) ה איברא"ד(ומבאר . מבאר כמה הוכחות שאין לה דין יד כהה אלא דין חסר יד
. שאם יד השמאלית נקטעה ילפינן מריבויא דקרא דחשיב יד כהה) ה ומיהו כל זה"ד(אלא , כדכתיב) יד(בזה בעינן קרא ) ודומה

וצריך , ז יד שמאל"מ יד ימין הקטועה אינה חשובה עי"מ, לו הסוברים דחשיב יד בלי ריבויא דקראשאפי) ה ואמנם באמת"ד(ומסיק 
  .וכן נראית מסקנתו. להניח תפלין על יד שמאל של כל אדם

לפני , ט"כ נכתבה לערך בשנת תקע"וא. ע"ק הרב ברוך שלום נ"כ, ע"ר הצמח צדק נ"התשובה נכתבה בקשר לבנו בכורו של אדמו
  . שלוהבר מצוה

  .יב-יא' סי' דברי נחמי. ה' ח סי"ט בצמח צדק או"שקו: ע"ר זי"ק אדמו"הערות כ

  :ומתוך הדברים שם ושם נראה סדר התשובות

  .ל את התשובה שלפנינו"בתחלה כתב מהרי) א

  .ת צמח צדק שם"כ השיב על זה בשו"אח) ב

ב - יא' שהשיב עליהם בשתי התשובות שנדפסו שם סי, מדובראוונא' ת לידי רבי נחמי"ר הצמח צדק את השו"כ שלח אדמו"אח) ג
ר "דודם של אדמו, ל"ר הצמח צדק על תשובת מהרי"שהכוונה למענה אדמו, "הנה מה שנתווכח דודנו הרב"הראשונה מתחלת (

  ).מדובראוונא' הצמח צדק ושל רבי נחמי

ודנים שם בטעם דלא הוי , ש"הקטועה ויקרא קכ יניח על יד ימינו "ואח, שמספק יניח תחלה על שמאל כל אדם, למעשה הסיקו שם
  .הפסק לברכה

כתיבה ושאר (פ כשהרגיל עצמו לעשות הכל "ועכ. אי אזלינן בתר כתיבה או בתר שאר מלאכות, ו"לז ס' ע סי"הדעות שבשו' ב 21
 .י"ר שם ס"כמבואר בשוע, בשמאלו יניח על ימין כל אדם) מלאכות

  .ריג סדר הנחת תפלין' סי 22
 .יח' ן סיתפלי' הל 23
אלמא : "ח"ה ס' ח סי"ת צמח צדק או"ובשו". מי שנקטעה ידו הימנית יטול הלולב בזרועו הימנית: "ו"ר שם סט"אבל בשוע 24

  ".י שנקטעה ידו הימנית לא מיחשב איטר"סבירא ליה דע
 .ו"שם סת צמח צדק "וראה שו). דלא כפרי מגדים(יתבאר שאין ראיה מלולב לתפלין ) א"ש המ"ה וממ"ד(לקמן  25
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נקטעה '  דמי שנקטעה רגלו הימנית אין לך איטר גדול מזה אפיא"כ' ב דיבמות סי" פים של שלמהל בי"הרש
  .26מן הארכובה ולמטה

דאם אין לו אלא זרוע ) ה אין לו זרוע"ד' ז א"ל' מנחות ד(' תוס בדעת ה27ג"ז סק"כ' א בסי"ש המ"מי ולפ(
 ,ה כיון שאין לו אלא זרוע ימין והיא שמאל דידי, איפכאיש לומר דהוא הדין בנידון דידן, שמאל מניח בימין

 ועלובה ,28 דמלבד שהוא עצמו כתב שהוא דוחק,א תמוהין מאוד" אך דברי המ.המניח בשמאל שהיא ימין דידי
ה  גם מ.30 הוא נגד הגמרא,29טעמיה דנפשיה קאמר) שם( דרב אשי ה שכתב גם מ.הנחתום מעיד עליהעיסה ש
מ "י שת אלא דקאמר תר, אין במרדכי רמז ורמיזא להניח בימין,מע מינה כתב תרתי ש31 דהמרדכישכתב

 יד כהה  גידם מניח בשמאל דיד מקולקלת נמילו חדא להניח בשמאל שהיא יד כהה ועוד דאפי,מידכה יד כהה
 דבספרי אמרו כן , יותר יש להפליא עליו,' גם נפלאתי כוה שכתבבמ'  עוד זאת דעיקר קושיתו על התוס.מקרי
 קאמר לרבות את הגידם ל זה וע, דהיינו ימין, למה נאמר ידךם כן ומסיים א,יוסי החורם דיד היינו ימין' לר

 דומיא דאחרים ,' זו ילפי מידכה בהיתא דבריםי אבל אחר,)קדש ושמע' דפ('  ויליף מידך בלא ה,שנותן בימין
 ,'אלא מידך בלא ה'  ולא ילפי מידכה בה, דהני אחרים אחריני נינהוריך לומרא צ" ולדברי המ.דברייתא דלעיל

 זו פליגא תא דברייר או שנאמ. האיך לפלגו דידהו אדידהום לא כן דא, דלעילתאולאו היינו אחרים דבריי
  .)32ג" וצע.ל הא" ומנ,אי אליבא דאחרים ותרי תנ, דלעילתאאבריי

 בירא ליה דלא ס,)קסט' ע סי"ע אה"ש(ד הטור  אינן מוכרעין נגרל שם להשיג על הטו"הן אמת שדברי מהרש
) שם('  והתוס. רגלו מן הארכובה ולמטה חליצתו כשירההדנקטע) 34יבמות קג א(י " גם הרי דעת רש.33סברא זו

 ולא משום דהוה ,36'לכרעי'  למידחסימא דאי אפשר היינו מטע,הי דפליגי עלפ" וש35ש"והרא) ה מאן"ד(
 39ת"לסה'  ואפי.38א קשה מידי לאק דאיטר חולץ בימין דעלמ"ג וסמ"מ דלהסש לומר אלא שבזה י.37אטר

 דאיטר אין לו 40ן" כהרמבבירא להו דלא ס, איטר לחוד יש לו תקנה לחלוץ בשתיהןם דאי משוש לומרוסיעתו י
 אך מסתימת דבריהם . דחליצתו פסולה לגמרי,לכרעיה' למדחסיי אפשר תבו הטעם דאכשום הכי  ומ,תקנה

 דהא רגלו השמאלית , דהיינו מחמת רגל זו, לא הוי חליצתו פסולה אלא מספקם כן ועוד דא.41לא משמע הכי
  . דפסול לגמרי בלי שום ספק כללם ומשמעות דבריה,היא בשלימות

 אלא דוכתא היא דלא מעליא התם , דסברא מעליא היא,42ל"ברת הרש כסכל מקום יש לומר בנידון דידןאך מ
 ,נקטעה רגלו מקרי ימין מן התורה'  ואפי,43 דילפינן יד יד ממצורע, ימין מגזרת הכתובנןלענין חליצה דבעי

                                                 
". שנחתך רגלו"י שם "ופירש, "מן הארכובא ולמטה חליצה כשרה מן הארכובה ולמעלה חליצה פסולה) "א, יבמות קא(דתנן  26

, שגם אטר חולץ בימין כל אדם) קפה' סי(ק "וסמ) ג, ע נב קלו"מ(ג "כדעת הסמ(ש שם שאטר חולץ בימין כל אדם "ומכאן הוכיח ביש
מ "ומ, שהרי מי שנקטעה רגלו הימנית אין לך איטר גדול מזה, )ץ בימין דידיה שהוא שמאל כל אדםודלא כדעת הטור וסיעתו שחול

  .אינו חולץ בימין שלו
  .ג"ר שם ס"הובא בשוע 27
' ופירשו התוס, "ידך לרבות את הגידם"שמה שאמרו אחרים בברייתא שם " (כן נראה לי לדחוק וליישב דברי התוספות"שכתב  28

להביא הגידם שהוא "יוסי בספרי דברים פיסקא לה ' ש ר"הכוונה היא כמ, ופסקו כוותייהו, אין לו יד רק זרועשם דמיירי בגידם ש
 ").נותן בימין

והוא דלא .  יד כהה–ומפרש שם רב אשי שלומדים שמאל מידכה , מצינו ימין שנקרא יד) החורם(שבברייתא שם אמר רבי יוסי  29
 .יוסי' א שם שרב אשי טעמא דנפשיה קאמר ולא אליבא דר"וכותב המ. ת הגידם לרבו–יוסי דריש ידכה ' כספרי שם שר

הרי שגם רב . ורב אשי אמר מידכה, ומתרצת שילמד מוקשרתם וכתבתם, הנחה בשמאל) החורם(יוסי ' ששואלת מהיכן ילמד ר 30
 .ולאו טעמא דנפשיה קאמר, יוסי' אשי קאי על ר

 ".י דתרי שמעינן מיד כהה"נראה לר... ה זו שמאל אחרים אומרים ידכה לרבות הגידם ידכה יד כה: "ב, הלכות קטנות תפלין יג 31
 .שם' ת דברי נחמי"ראה מה שהשיב בזה בשו 32
, )ש"וסרה ממנו קושית היש(ולכן חולצים בה ולא ברגלו השמאלית , רגלו הימנית שנקטעה חשובה עדיין ימנית, שלדעת הטור 33
. מדובראוונא' שהוכחה זו הביא רבי נחמי, ז"ה ס' ת צמח צדק סי"וראה שו. ד השמאלית השלמהכ גם כאן יניח התפילין על הי"וא

 .י-ט"ועוד ביאר בזה שם ס
 .ה"קסט סל' ז סי"ע אהע"שבשו' וכדעה הא). דכי נחתך רגלו קם ליה שוק(ה ליחתא "ד 34
  .ז' ב סי"פי 35
 .ש הפוסלים"ורא' סומזה מובן שזהו הטעם של תו. י"שם כתבו כן אף לדעת רש' בתוס 36
  .שגם כשנקטעה רגלו הימנית לא חשוב איטר, ש"ורא' י ותוס"כ יש להוכיח מרש"א 37
 .מ חליצתו היא דוקא ברגל ימין של כל אדם"ומ, ש שהוא חשוב איטר"ורא' י ותוס"כ יש לומר גם לדעת רש"שא 38
ויש מרבותינו שהחמירו אם הוא אטר ברגל ימין ): א, נז ד' סי(י שם מהמרדכי "שהביאה הטור וב, ה"ע שם סכ"בשו' היא דעה א 39

 .שיחלוץ בשניהם מנעל ימין בימין מנעל שמאל בשמאל
  .ה"ע שם סכ"בשו' שהיא דעה הב. א, יבמות קד 40
 .שגם כשנקטעה רגלו אינו חשוב איטר, אלא משמעות דבריהם 41
מ יש לומר לענין תפלין "מ, )ל"דלא כרש, כדעת הטור(שגם אם נקטעה רגלו הימנית לא חשוב איטר , שאף אם נאמר לענין חליצה 42

  ).ל"כסברת הרש(שאם נקטעה ידו הימנית חשוב איטר 
  ".יד יד לקמיצה רגל רגל לחליצה: "א, מנחות י". ועל ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית: "כה, ויקרא יד 43
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ימין מקרי '  וכל יד שהיא כהה אצלו אפי, אלא דילפינן מידכה יד כהה, דשמאל לא כתיב,כ לענין תפילין"משא
ת וסיעתו דאטר חולץ "לדעת סה'  ולא מיבעי. אם היד הימנית קטועה מקרי היא יד כהה אצלום כן וא,שמאל

' אזלינן או בתר מיני' אי בתר דידי) ב"ב ריש ע"צ' ד(ז דחולין "ברפ' ירמי' דר'  דאיבעי,בשתיהן משום ספיקא
שם (ן "ש הר"ב ידכה יד כהה כמ הא דבתפילין אזלינן בתר שמאל דידיה היינו משום דכתיבירא ליה וס,אזלינן
 ל כרחך צריך לומר ע, בימין דעלמאק דלעיל דאטר חולץ"ג וסמ" לדעת הסמל שכן וכ.)יד הנשהפ ג" דרהבמשנ

 ,' דאזלינן בתר דידי,דומיא דתפילין'  בימין דידי דאיטר חולץבירא ליה להטור דסילואלא אפ .44דשאני תפלין
מנחות [ק דברייתא קמייתא " תם כן דא,' היינו משום דקשיא לי,45 לחלק בין תפילין לחליצהבירא ליהולא ס

 ,דסתם יד היינו שמאל'  דכתיב אף ידי יסדה ארץ וימיני כו,דיליף תפילין בשמאל מדכתיב ידך זו שמאל:] לו
י תימא הכי  וכ. וכי לית ליה הא ברייתא דאטר מניח בשמאלו שהיא ימין כל אדם,ולא יליף מידכה יד כהה

והתניא איפכא ומשני ) א"ז ע"שם ל( כי פריך אם כן ד, דהא המרדכי מקשה לנפשיה,46ש המרדכי" וכמ,נמי
 בירא ליה קמייתא סאק דבריית"אביי כי תניא ההיא בשולט בשתי ידיו לישני וכי תנאי שקלת מעלמא הא ת

 משני אביי  הא דלא,ת וסיעתו" לדעת סהש לומר הגם שי.ש שתירץ בדוחק"יי וע,דאטר מניח בשמאל כל אדם
כל  מ,ק אזל בתר שמאל דעלמא" דהא ת,ירמיה דאזלינן בתר מיניה'  תפשוט בעיא דרם כן משום דא,הכי

 משמע דליכא מאן דפליג על ההיא ברייתא דאטר מניח תפילין בשמאלו רא פשטא דברייתא וסוגיא דגממקום
'  מה כתיבה בימין כובי נתןר מר הא דארשי דפי" אלא לדעת רשתב כן גם המרדכי לא כ.שהיא ימין כל אדם

 דגם ם כן על כרחך וא,47 דגם בכתיבה אזלינן בתר ימין דידיהבירא ליה אבל הטור ס,ני אדםדהיינו לרוב ב
  .' כו48ינו צריךק אלא דקאמר א" אתא פליג לבי נתן דהא ר, הכיבירא ליהק נמי ס"הת

 דהך בירא ליה המרדכי דסה שכתבמ ד,' כוי אדם מה כתיבה בימין לרוב בנרשי דפי"ל דעת רש"ובזה י[
 אלא דדוקא . ומי הכריחו לכך,י הא" לרשא ליה ומנ,ש בעצמו" פליגא אברייתא דאטר הוא דוחק כמאבריית

 49התרומה'  כדעת ס, דלא אזלינן בתר כתיבה אלא בתר כל מעשיובירא ליה דס,י כך"גבי כתיבה פירש
 ידך זו שמאל ודאי דאזלינן בתר כל מעשיו כדמייתי ק דיליף"י לפרש כך משום דלת" והכריחו לרש.50ש"והרא

ינו  ואמאי קאמר א,ק" פליג אתם כן בתר כתיבה אנן אזליבי נתן דלרי סלקא דעתך וא,'קרא אף ידי יסדה כו
  .]ע" וצ51 והטור]ק[" וזו קושיא על סמ,צריך

 שיש לו שמאל דידיה אף  כיון,ירמיה'  להטור דהא דאטר אין לו שייכות כלל לבעיא דרבירא ליהאלא ודאי דס
 דהתם מיירי במין כף שאין לו כף לזה ,52 ולא דמיא לבעיא דרבי ירמיה.שהוא ימין כל אדם בתר דידיה אזלינן

 אבל הכא הרי יש לו ימין ושמאל כמו במינו אלא שנחלפו אצלו בתשות כח או ,או במין שאין לו כף ויש לו לזה
 ועוד דהא אין לו זרוע פטור מן התפילין .53 אזלינןהלומר בתר מיני ובזה לא שייך , לכל חד כדאית ליה,בכתיבה

 לדעת ,55ק" ולאחרים דפליגי את,54ח"ש הב"פ שנשאר למעלה מן הקיבורת מקום להניח בו תפילין כמ"אע
ש "ומכ('  אבל אי לאו ריבויא הוה פטור משום דלא מקרי יד ולא אזלי בתר מיני,א דקראיח היינו מריבו"הב
ט "דף י(רכין דע'  דריש פרק ה]עלה[מן הארכובה ולמ מעל רגלו ולא .)' כו57 אין לו אלא זרוע56ם" הרארסתלגי
א "ע' ק דחגיגה דף ד" דמשמע רפ59ולא בעלי קבין'  ורגלי. מגופא דקרא שמעינן ולא מחמת ריבויא,58)ב"ע

 דכל מצות ,טעמאיינו  וה. אלא דרבנן דרשי להא, לאו בהכי מיירי60 היינו משום דפשטא דקרא,דמרבויא אתו
 ,בתר מינו כלל אלא היכא דאיכא ריבויא'  ולא אזלי,שבגוף האדם אזלינן בתר גוף האדם שנצטוה במצוה זו

                                                 
 .שלפי דעה זו ודאי אין ללמוד מנקטעה רגלו דחליצה לנקטעה ידו דתפלין 44
כי זה שמדמה הטור חליצה לתפלין היינו משום . הוי אטרשבתפילין יודה שאם יד ימין קטועה , מ יש סברא לחלק בינם ולומר"מ 45
  .'כו
  ).ג, יג(תפלין ' הלכות קטנות הל 46
 .'כ על כרחך כו"א, וכיון שלדעת רבי נתן אטר מניח בשמאל דידיה 47
 .'הרי הוא אומר וקשרתם וכתבתם כו) שהרי יש לימוד נוסף, ינן מיד שהיא שמאלדילפ, ק"לטעם של ת[רבי נתן אומר אינו צריך  48
  ).דהא יד כהה דריש, פ שכותב באותה יד"אע, לעולם יניח תפילין ביד תשש כח(סדר הנחת תפלין , ריג' סי 49
 .ו"כז ס' ע סי"בשו' שהיא דעה הא. יח' תפלין סי, הלכות קטנות 50
 .ע שם"שבשו' שהיא דעה הב. דעיקר תלוי בכתיבה, בשם רבינו יחיאל, הטורו, קנג אות ח' ק סי"הגהות סמ 51
 .בתר דידיה אזלינן או בתר מיניה אזלינן): שאינו נוהג בעוף, לענין גיד הנשה(ב , חולין צב 52
כ "אא(דידיה ועוד הוכחה נוספת שתמיד אזלינן בתר יד . אזלינן בתר שמאל דידיה, ואף בחליצה, ולכן אף בלא הדרשה של יד כהה 53

  .'דהא אין לו זרוע כו, )יש ריבוי מיוחד
 .ה כתב הרב"כז ד' סי 54
 ).אחרים אומר ידכה לרבות את הגידם, אין לו זרוע פטור מן התפלין(א , מנחות לז 55
 .בשם היראים, ק ג"כז ס' א סי"מ 56
  .לולי ריבויא דקרא, שאף בזה היינו פוטרים אותו 57
  .'היינו מגופא כו, למי שנקטעה רגלו מהארכובא ולמעלה, סול החליצהוזה שהוצרכנו לריבויא כדי לפ 58
 .לפטור מן הראיה בעלי קבין, וזה שהוצרכנו לריבויא בערכין שם 59
 .לא מיירי ברגלים של האדם, "שלש רגלים: "יד, שמות כג 60
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 להטור ום הכי נמי סבירא ליה ומש.ג" וכה61אצל אחרים' ת משום שישנו בראייכגון כסות סומא דחייב בציצ
 דחד טעמא לתרווייהו משום דהוה ,'תר שמאל דידי כמו בתפלין דאזלינן ב,' בתר ימין דידינןדגם בחליצה אזלי

 ובחליצה ודאי ,א בתר תשות כח בתר כתיבה ולנןלין אזלי להטור דבתפיבירא ליה ואף דס.מצות שבגופו
 וקשרתם וכתבתם מה בי נתןל כר" והיינו משום דבתפילין ס,62 בתר תשות כח דרגל ימין עקר ברישאנןאזלי

י מה כתיבה "ולא כפירש('  בתר כתיבה דידינןי ראיה כי היכי דהתם אזלי מייתכל מקום מ,'כתיבה בימין כו
 דהא טעמא לחוד והא ,תא והא כדאיתא מיהו הא כדאי.' בתר ימין דידינן אזליכא נמיה) י אדםבימין לרוב בנ
 ,ג דלענין חליצה אם נקטעה רגלו הימנית לא מקרי אטר" דאע, נמיידון דידן לענין נ63ם כן וא.טעמא לחוד

  .ל"ל הנ"קטועה הוי אטר וכסברת רשענין תפילין אם יד הימנית ל

 ,יש להוכיח דבשביל שהיד ימין קטועה לא מקרי שמאל בשביל זה ולא יד כהה' ואולם מגופא דסוגיא בדוכתי
) 67ח" דלא כב66 משמע הכי כדלקמן65וגם במרדכי שלפנינו (64א"ם ומרדכי ישן שבמ" הרארסתלגי' לא מיבעי

 רסתלגי'  ואפי.יד כהה'  לא מקרי יד כלל אפית דיד מקולקל,'ל כוותי"ק דקיי"ע פטור לתדאין לו אלא זרו
ר אמר חדא  הא כתבו התוספות דאחרים דאמרי ידכה לרבות את הגידם מ,דאין לו זרוע דוקא פטור' התוס

ל דידכה " דקרא משום דסא ועד כאן לא מחייבי אלא מריבוי,וע דמיירי כשיש לו זר,ומר אמר חדא ולא פליגי
 י נמי א,'נ והיינו דאמרי כתנאי כו"ק או ר"מהא דיליף ת'  דנפקא לי,להניח ביד שמאל' לא אצטריך לגופי

ג " דאע. אבל אי לאו ריבויא אינה בכלל יד שמאל משום דנקטע פסת היד,מע מינהש המרדכי דתרתי ש"כמ
 שתהא הינן שתהא הפס יד שלימ בעכל מקום מ,68ה דערכין"דמדאורייתא קיבורת כולה מקרי יד כדאיתא פ

 לו לא הוה אפי,י מקרא דלהוי מקרי יד ביד ימין שאין שם ריבום כן וא.לעשות בה ולהשתמש בה כחפצו' ראוי
 דאז ,אטר קודם שנקטעה ידו הימנית'  הילא אם כן א. לא שייך כלל לרבות על יד ימין שתהא שמאל,יד שמאל

 אבל בשלא נקרא עליה , יד קטועה אליבא דאחריםלוינן נמי אפי כיון שהיתה כבר ידו השמאלית מרבש לומרי
 ,יד שמאל'  ובלא ריבויא לא מקרי עליה שם יד כלל אפי,כלל שם יד שמאל ליכא לרבויי על ימין שתהא שמאל

 ן הוא וכ,י זרוע שמאל"לזה שהרי הא דאין לו זרוע פטור פירש'  וראי. לחייבה בתפיליןי אפשרוכיון שכן א
ג " ואע, מבואר בהדיא דאם אין לזרוע ימנית חייב בתפילין על השמאלית,ז" ריא בשם69ריםלטי גבובש

 כלל לאטר שיש לו שתי ידות ילו הכי לא דמי ואפ, נעשית אצלו ימין שהרי עושה בה כל מעשיותשהשמאלי
ית  אבל אם אין לו אלא יד אחת שהיא שמאלית לא נעשית ימנ,והוחלפו אצלו ימין בשמאל ושמאל בימין

 ולענין שבת ,פ שאין לו יד שמאל" דאע, והטעם דומיא דשולט בשתי ידיו.בשביל שהוא עושה בה כל מעשיו
 לענין תפילין מניח בשמאל כל ילו הכי ואפ,הכותב בין בימינו בין בשמאלו חייב משום דשמאלו היא כימינו

 וכל , מתחלף להיות כשמאל שהימיןלא אם כן משום שאין השמאל מתחלף להיות כימין א,ולא עלמאאדם לכ
 והלכך כיון שאין לו זרוע ימנית שאין לו ימין ,שאין על הימין שם יד שמאל לא מקרי על השמאל שם יד ימין

 מאחר דמקרי נמי שאין לו , והוא הטעם כשאין לו פסת יד ימניתוא הדין וה.כלל אינו נופל על השמאל שם ימין
  .יד ימנית כלל כדלעיל

ת דמדאורייתא  ואפילו נשאר מקום הקיבור, דמשמע מסוגיא זו דיד קטועה לא מקרי ידאיברא דלכאורה הא
ל שה " דהא קיי,ריך עיון צ, משום דעיקר היד שהוא פס היד שמשתמש בה היא קטועה,כל הקיבורת מקרי יד

' ורוק דבכ"פ' ס בשם התותבז שכ"קי' א סי" רמבת בתשויין וע.)ב"ט ע"ע' ד(ו דחולין "מקצת שה בפ' ואפי
אלא '  התוסתב כן דלא כ,ע" ודבריו צ.' כו70ס מדמה" אלא במקום שהשת דאין לדמו,י"ה ור"ד) א"ג ע"ד(

מקצת שלא יהא '  ואין כאן אפי,ולענין אתרוג טעמא אחרינא איכא דבעי טעם עצו ופריו שוה(לענין מקצת ככל 
 אלא ,לא סגרו הדלת' רי התוס שה,נןמקצת ככל אמרי'  דאפיובנידון דידן יש לומר. )מעורב בטעם אחר

 ועוד שהרי בחליצה מן הארכובה .והכי נמי יש לומר בנידון דידן, ' כו71דמילתא בטעמא כתבו דמקצת הנשאר
 דרגלים למעוטי בעלי , והרי כל הרגל נקטעה ואין לו רגל כלל,י" נקטעה לפירשלוולמטה חליצתו כשרה אפי

י  משום דאיינו טעמא ה73י"החולקים על פירש'  ואפי.72רכיןה דע"רפ'  ולא נשאר אלא מעל רגלו כדאי,קבין

                                                 
 .י יח"ע רס"טוש. א, מנחות מג 61
שצריך שיעבור החולץ (אף לענין חליצה , )א' חליצה סי' ב הל"ח( חיים בשם ארחות, ק מג"דרישה ס). לענין מזוזה(ב , יומא יא 62

 ).בפני הדיינים מרוח לרוח עד שיראו באיזו רגל יפסיע בה תחלה שזו היא ימינו ובו חולץ
  .גם לדעת הטור, ס דין אטר בחליצה אינו דומה ממש לדין אטר בתפלין"כיון שסוכ 63
  .ק ג"כז ס' סי 64
 ).ב, יג(לין תפ' הל, הלכות קטנות 65
  .ה מיהו כל זה"ד 66
 .ע חייב ויברך"שאם נשארה הקיבורת לכו, )א שם"הובא במ(ה כתב הרב "שם ד 67
 ).דאורייתא קיבורית כולה, ידך זו קיבורת(ב , יט 68
 ).א, ט(הלכות תפילין  69
  .שאין אומרים בו אתרוג ואפילו מקצת אתרוג, ומטעם זה נאסר אתרוג המורכב 70
  .לוכאילו נשאר כו 71
 ).דאמר קרא מעל רגלו' רגלים פרט לבעלי קבין כו(ב , יט 72
 ).ה הן אמת"שנתבאר לעיל ד(א , יבמות קג 73
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 כיון דנשאר מקום הראוי ,אין לו רגל כלל'  הויא חליצתו כשרה ואפיו הכי הא לא,לכרעא'  למידחסיאפשר
 ש לומראך י .תאהוא הקיבורת מקרי נמי יד מדאוריי בתפילין שהמקום שראוי להניח שם ל שכן וכ, בוץלחלו

 אף ידי בק דיליף ידך זו שמאל מדכתי"דהא ת . שהיא פסת היד,להשתמש בה'  יד הראוינןדשאני תפילין דבעי
 דיליף מוקשרתם וכתבתם מה בי נתן לרל שכן ומכ. דמשמע שהוא פסת היד שניכרת בין ימין לשמאל,'יסדה כו

ק "י ולת וכן לרב אש. הרי ההפרש בין ימין לשמאלו הוא ביד שכותב בה והיא פסת היד,'כתיבה בימין כו
 ועיקר השימוש במעשה ידיו הוא בכפות , שהיא בתשות כח במעשה ידיום כן ידכה יד כהה היינו גתאדבריי
  .הידים

 והיינו פסת ידיהם שצריכות להכות את ,נקטע ידי העדים פטורין) ב"ה ע"דמ(ודומה לזה מצינו בסנהדרין 
 ומשני שאני התם ,דמין דמעיקרא נמיי דפריך אלא מעתה גי"לפרש'  וכדמוכח בגמ,הרוצח בהן בראשונה
 מעיקרא לא אבל גידמין' י יד העדים שהיתה בהם בראשונה בשעת העדות תהי" ופירש,'דכתיב יד העדים תהי

 ומשמע דבגידמין מעיקרא היינו אפילו אם יש להם כל היד חוץ מפס היד נמי ,ל"תפשוט דזו היא יד שלהם עכ
 והיינו משום דלענין , נקטעו לאילו הכי ואפ, לפרש דזו היא יד שלהםי" לא הוה לרשם לא כן דא, מקריגידמין

י דזו היא " מיהו מה שפירש. כיון שנקטעה פסת ידם ואינה ראויה ליקח בה אבן להכות בה,זה מקרי אין לו יד
 אבל אם לא נשאר כלום ,תא דדוקא שנשאר להם הזרוע וקנה דמקרי יד מדאורייוצה לומר אינו ר,יד שלהם

'  דהא כי היכא דליכא למפשט מיד העדים תהי, גידמין מעיקרא שאין להם זרוע משנולדו פטורלואפי
 ליכא כי נמי ה, אלא יד שהיתה בהם מעיקראנןמין בפסת יד מעיקרא משום דלא בעיבראשונה אם היו גיד

' אם לא היאבל ' יד לעדים תהי'  אם הי,' דהא קאמר יד העדים תהי,להם יד כלל מעיקרא' למפשט אם לא הי
 , להכות בהיד עצמהי אפשר דמה לי אם נשאר להם הזרוע והקנה או לא סוף סוף א,' שתהיין צריךיד לעדים א

 אלא לפי שהמקשה מקשה בכח לשמואל אלא מעתה גידמין מעיקרא . ויהרג ביד אחרים74ם"ש הרמב"וכמ
 ואהא משני דגידמין מעיקרא , הא דגידמין מעיקראנן לשמואל לאשמועיוה ליהה'  ליאשיי דק" ופירש,נמי

 כהאי  דגידמין מעיקרא, דהיינו נקטעה פיסת היד, דאמר שמואל נקטעה יד העדיםאי גוונאליכא למפשט בכה
 , לשמואלא קשה מידי שנקטעו גם זרועותיהם פסולים ל דגידמין מעיקראם תימצי לומר ואפילו א,גוונא לא

 אבל לפי האמת .נקטעו אלא פסת ידיהם נמי פטור לא לו אפיר כךים אחל בנקטעה יד העד"דרבותא קמ
יני בד'  דלא מצינו בעלי מומין פסולין לעדות אפי, אין להם זרוע כלל נמי לא פסילילוגידמין דמעיקרא אפי

) ש" והרא77םש בסוף נגעי"והר (76'יטא להו להתוס פשום הכי ומש. יוכיח75 מעיניוחת וסומא בא,נפשות
 דגם במצורע באין לו בהן מעיקרא קודם שנזקק בירא להו וס, כדכתיב קראנןדבגידמין מעיקרא לא בעי

 , משום דבעיא קרא כדכתיביינו טעמא דהא גם באין לו בהן נמי ה,לטומאה או לטהרה יטול על מקומו ודיו
 בירא להו ס,78ג דהתם כתיב יד העדים תהיה" ואע.ובאין לו מעיקרא לא בעיא כולי האי כמו בגידמין מעיקרא

 לשאר מצות דממעטים מקרא רגלים פרט לבעלי א דמי ול. נמי כתיב בהן ידו דהיינו ידו דמעיקראדבמצורע
 ולא חילקו בין נקטעו ובין נולדו , וכן אין לו זרוע פטור מן התפילין, מעל רגלו ולא מן הארכובה ולמעלה,קבין
 וכל הני דמייתי ,צוה עצמה דהא דפליגי אי בעיא קרא כדכתיב או לא היינו בחלק מחלקי המצוה ולא במ.כך

כ " משא, לא מיירי אלא בחלק פרטי מחלקי המצוה,ג"וכה' עיר שאין בה רחוב כו'  מהם גידם כוחדהיה א
'  לא מייתי אלא מתניום הכי נמי ומש. וליכא מאן דפליג, המצוה פשיטא דקפיד קרא דוקא כדכתיברבעיק

' מין מראש הפרק מאימתי נעשה בן סורר כו ולא מייתי הרבה משניות הקוד,' מהם גידם כוחדדהיה א
 לומר כלל דלא בעיא י אפשר דהתם דבעיקר המצוה איירי אאלא ודאי, 'גנב ברשות אביו כו' מאימתי חייב כו

  . בטלת הרבה גופי תורהם כן דא,קרא כדכתיב

' העליון אפי עם האבר ם דאם נקטע יד העדי, שיצא לדון בדבר חדש,ז"קס' י סי"חו' ש בתשו"וכל זה דלא כמ
 , וגידמין דמעיקרא דחייב היינו בנשאר אבר העליון,פ קרא כדכתיב" דבעיא עכ,גידמין מעיקרא נמי פטור

ש "ש ורא"ור' גם דברי התוס. ה אינו כמו שכתבתי וז.דשפיר מתקיים יד העדים דזה הנשאר הוה יד דידהו
ורת מקום להניח תפילין דמקרי יד ש בתפילין דאם נשאר למעלה ממקום הקיב" גם מ.ל"הויא תיובתיה כנ

 היינו לטעמיה דאפילו לשמואל דלעיל דבעיא קרא כדכתיב מודה בגידמין דמעיקרא דמתקיים יד ,דידיה
 גובה היד נן ובתפילין בעי, דנהי דיד סתמא מקרי גובה היד לא מקרי, עוד זאת, מלבד דזה אינו.העדים

'  אפים כן א, העדים משום דזה הנשאר הוה יד דידהו וממקומו הוא מוכרע דאי מתקיים יד.ש"כדלקמן כמ
 , אלא ודאי דהא ליתא,ב קרא כדכתינן דהא טעמא דשמואל לא הוה אלא משום דבעי, נמיר כךנקטעו אח

ש " כמבירא ליה דלא ס, באין לו בוהן79ם"ש לדעת הרמב" גם מי זה ולפ.וסיעתם דלעיל' ש בשם התוס"וכמ
 י אפשר משום דאחר שנקצץ הבהן איינו טעמא דה,קרא נמי אין לו טהרהאלא אפילו אין לו בהן מעי' התוס

 יינו טעמא אלא ה.ל"כנה אינו זיל לטעמיה וז א,יד דידיהכ ביד העדים דמקרי " משא,הילומר היינו בהן דיד
 דמשמע דוקא בעדים לא ,' דפשטא דסוגיא דקאמר שאני התם דכתיב יד העדים תהיבירא ליה דס,ם"דהרמב

 והא ודאי דעדים , משום דיד העדים משמע יד הכשרה בעדים,אלא אם היתה יד בעדים מעיקראקפיד קרא 

                                                 
  .ח"ד ה"סנהדרין פי' הל 74
 ).סומא באחת מעיניו' שכשר להעיד כו(ב , סנהדרין לד 75
 .ה אין"ב ד, סנהדרין מה 76
 .ש שם"ובפירוש הרא. ט"ד מ"פי 77
 .כ היה מקום לפסול גם בגידמין מעיקרא"וא). י הכא כתיב תהיה דדרשינו מיניה לעכב כל מילידילמא שאנ(שם ' כמבואר בתוס 78
 .א"ה ה"מחוסרי כפרה פ' הל 79
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 וליכא .ל" דלא מצינו שיהא עדים פסולים בלא יד דהא שאר בעלי מומין כשרים כמש, בהו ידנןעצמן לא בעי
הרה דכתיב ידו  גבי טכל מקום מ,ג דבמצורע נמי טמא אפילו אין לו יד" דאע,למילף מינייהו למילתא אחריתי

 דנקטעה פס ידו אפילו נולד כך לא ום הכי נמי בנידון דידןומש. סתם ולא יד המצורע ליכא למילף מיד העדים
  . דבעיקר המצוה ליכא מאן דפליג,ל"וסיעתם מודו כמש' התוס'  ואפי,מקרי יד כלל

 אלא ,ב ימין באורייתאי דהתם בלולב לא כת,לענין תפילין'  אינו ראי80א גבי לולב"תרנ' א בסי"ש המ"וממ
 ,81 בימין כשהוא מברךו כמו כל דבר שטעון ברכה נוטל,בחשיבותא תליא מלתא דחשיבותא הוא ליטול בימין

 בתר נן אבל בתפילין אזלי,ואם נקטעה ידו הימנית אזלא חשיבותא דימין ונוטלו בשמאל שהיא חשובה יותר
 וכיון שנקטעה ידו שוב אין לו יד ,יבא באורייתא משום דהיינו ידכה דכת,כתיבה או בתר עשיית כל מעשיו

א בפשט "ש שדברי המ" ומכ.)'ק י"א ס"תרנ' בסי (רי מגדים דלא כפ,82 ואין ללמוד משם לענין תפילין,כלל
מ להדיא במה " וכ.נין אחרבע) ע"ה וזי"ר זצללה"אחמו (84און הג וכבר פירש רבינו, אינם ברורים83הרוקח

ש דפליג אמר אם נתן על " דהא ר,מאין לו בהן דיתן על מקומו דהיינו בימין) 'ה ב"סנהדרין מ(שהביא ראיה 
 אין זה 86ם" דלא כהרמב85א דפסק"ש המ" ומ.א דאמר יתן על מקומו היינו בימין" מכלל דר,של שמאל יצא

ק נמי מודה באין לו בוהן קודם שנזקק " דת,)שם('  כדעת התוסבירא ליהלו אם תימצי לומר דס אפי,תימה
 דכל יום ש לומר י, ואפילו בחג עצמו קודם נטילת לולב, אם נקטע ידו קודם החגכי נמי ה,אה או לטהרהלטומ

ק דאמר אין לו טהרה אלא בבהן "ת לא פליג ד כאןדע, תי שפירם נמי א" ועוד דלהרמב. היאני עצמהמצוה בפ
 ,ל"בקרא יד כלל וכמש אבל בלולב לא כתיב , כדקאמר בגמרא האי טעמא להדיא, קרא כדכתיבנןידו דבעי

 אלא דלא תימא דדמי לנקטעה יד העדים . דמדאורייתא קיבורת כולה אקרי יד,מקצת יד' וימין מקרי אפי
כא  האם כן,  דלא בעיא קרא כדכתיבבירא ליה משום דס,א דאמר יתן על מקומו" מייתי ראיה מרום הכימש
 דהתם שאני , שמואל בגידמין דמעיקרא מייתי ראיה מהא דמודה87 לא.ק מודה" דליכא קרא אפילו תנמי

  .ל" אין להם זרוע כלל וכמשלו ואפי, תהיהםדכתיב יד העדי

 .ר אמר חדא ולא פליגי דמר אמר חדא ומ,ק ואחרים באין לו זרוע"בפלוגתא דת'  התוסרושמיהו כל זה לפי
ן  וכ.ל"לו אלא זרוע כנ דפליגי באין ,בשם מרדכי ישן) 'ק ג"ז ס"סימן כ(א "כ המ" וכ,88ם" הרארסתש לגי"ומכ

ל  והיינו ע,מ דאפילו יד מקולקלת נמי מקרי יד כהה" במרדכי שלפנינו דכתב אליבא דאחרים דתרתי שמשמע
 דאז שייך לומר כיון דמניח במקום הנחת תפילין מה לי אם היד מקולקלת או ,ל כל פנים בשיש לו זרוע עכרחך
 היכי מרבינן מידכה להניח גם שלא ,זה מקום הנחה כלל אבל אי מיירי בשנחתך למעלה מהקיבורת שאין ,לא

 דמיירי אלא על כרחך, מע מינה כלל לומר תרתי ש ואי אפשר שאין זה נכלל בכלל יד כההל שכן ומכ,במקומם
 , דמקרי אין לו יד כללוה אמינא משום דאי לאו קרא ה,א צריך קרא לריבויואפילו הכי, בשיש לו זרוע

ם תימצי לומר ח דא"ש הב"מי  אבל לפ.ש בדעת המרדכי"מי ג לפ"רי נמי בכהק דמיי"תבירא ליה לוכדס
 והיינו כיון דנשאר מקום , מניח תפיליןולא עלמא אבל בדאיכא קיבורת לכ,דפליגי היינו בנחתך הקיבורת

'  וכיון דנקרא יד אפי, ואפילו נחתך למטה מן הקיבורת לא נפקא מכלל יד,הקיבורת קיים קרינן ביה על ידך
א הטעם אם נחתך ביד ימין מן הקיבורת ולמטה ו והם כן יש לומר דהוא הדין וא,חתך פס יד ומקרי יד כההנ

  . וכיון שאינו יכול להשתמש בה נקרא יד כהה,נמי מקרי יד

בורת ומרבי מידכה אפילו שלא  דאיך אפשר לומר דפליגי בנחתך הקי,ח תמוהים"ואמנם באמת דברי הב
 על ידך 89 לענין תפילין דרשינןתא מכל מקוםג דקיבורת כולה מקרי יד מדאוריי" דאע, הנחת תפיליןםבמקו

 דהא ליכא ,ולא עלמא ומשמע דאתיא ככ,בברייתא שם'  כדאי, במה מצינו דומיא דשל ראש,בגובה היד דוקא
 שמקיבורת ולמעלה מתחיל , ולמעלה ממקום הנחת תפילין נהי דיד מקרי גובה היד לא מקרי.מאן דפליג התם

 ונהי דבזה איכא למימר ,90 עד פלג זרועימושא רבא במרדכי בשם השום הכי נמי איתא ומש.היות נמוךל
ד דהוה מקום תפילין " ודאי דליכא למ, הנמוךם אבל למעלה ממקום קיבורת ובמקו,דחומרא בעלמא היא

ו יד כהה שהיא  ועוד דלא שייך לרבות מידכה יד כהה אלא לומר דאפיל.מדאורייתא כיון שאין שם גובה כלל
 אבל לומר דאפילו במקום נמוך שלא בגובה היד ,ש המרדכי אליבא דאחרים" כמ,מקולקלת נמי יד כהה מקרי

 דיד מקולקלת ,ש בדעת המרדכי שלפנינו" אלא העיקר כמ.נמי מניח תפילין אינו במשמע ידכה יד כהה כלל

                                                 
  .וכדלעיל בתחלת התשובה, שאם נקטעה ידו יקח הלולב בשמאל של כל אדם 80
  .נ"וש, ז"קסז ס' ר סי"ראה שוע 81
 .ו"ה ס' ח סי"ת צמח צדק או"ז נתבאר בשו"ועד 82
א שם גרס ופירש שיקח "ובמ, )גידם שאין לו יד נוטל לולב בזרועו(ד "א ס"תרנ' ע סי"שבשו, )ה גידם"קכ ד' ע(רכ '  סכות סי'הל 83

  .הלולב בשמאלו והאתרוג בזרועו הימנית
  ).מי שנקטעה ידו הימנית יטול הלולב בזרועו הימנית(ו "ר שם סט"בשוע 84
  ".נותן על מקומו ויוצא, בסנהדרין דף מה,  גבי אין לו בוהןכמו"הרוקח שם מביא ראיה דסגי לקיחה בזרוע  85
 .אין לו טהרה עולמית' אין לו בוהן יד ימנית כו): ה וכל זה"כדלעיל ד(א "ה ה"מחוסרי כפרה פ 86
 .מ לא מייתי"ומ: ל"אוצ 87
 ).ה ואולם מגופא"הובא לעיל ד(ובשם המרדכי ישן , א שם בשם היראים"מ 88
 ).הלן בגובה שבראש אף כאן בגובה שבידמה ל(ב "רע, מנחות לז 89
 .בשם שימושא רבא, קנג אות ב' ק סי"בשם הגהת סמ, י כז"י רס"הובא בב 90
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ל דהכי משמע " וכמש,ה ראויה לתשמיש מאחר שהיא יד שאינ,ק אינו יד כלל אפילו יש לו זרוע"אליבא דת
  .מכל תנאי דברייתא דיד ראויה לתשמיש בעינן

 דכי היכא שנחתך בשמאל מן הקיבורת ולמטה לא נפקא ,בירא ליהח אפשר לומר דס"ועוד דאפילו לדעת הב
 וכמו בחליצה דהימין לא , והוא הטעם דאם נחתך בימין לא נפיק מכלל יד ימניתוא הדין ה,מכלל יד כהה

 ולא דמי לאיטר שנתחלף ימינו לשמאלו לפי שיש לו שתי ידים והן המוכיחות .נעשה שמאל בשביל שנחתך
 אבל אם אין לו אלא יד אחת בין שהיא ימנית בין שהיא שמאלית אין כאן עד ,שנשתנו עליו טבעי בני אדם
ולא דיו משמע דככ ותדע דהא הא דמשני אביי כי תניא ההיא בשולט בשתי י.המוכיח שהימין נעשה שמאל

בירא  דס92ש" והרא91פר התרומהס והרי ה,ש המרדכי דלא ניחא ליה לאוקמי כתנאי" ובפרט לפמ, אתיאעלמא
 94פוסל'  גבי שולט בשתי ידיו דר93ז דבכורות" ילפי לה מהא דאמרינן ספ, דבאטר בתר תשות כח אזלינןלהו

למדו לאיטר ומשם  ,בשמאלתא אתחלא  בריאור סבר דמר סבר כחישותא אתחלא בימין ומ,וחכמים מכשירין
דפוסל בשתי ידיו משום '  לר ואם כן.דתני ברישא דההיא ברייתא דמשום כחישותא ובריאותא היא

 אלא ודאי כיון שאין כאן ידים . להניח תפילין בימינו שהיא נעשית יד כההל]"ה[בימין דכחישותא אתחלא 
 עדיין כל מקוםג דכחישותא אתחלא בימין מ" ואע,תיהן משום דסוף סוף הרי שולט בש,מוכיחות איזה יד כהה

כל ימנית מיד  אף שאין לו , אם אין לו אלא יד אחת אין כאן הוכחה והוא הדין.הימין שולטת כמו השמאל
 ותו כיון דיד ימנית . ואמרינן דשמאל דקיימא קיימא, מאן מפיס דהוחלפה של שמאל ונעשית ימניתמקום

ש ועוד די.  יש לו כח יותר בימיןידון דידן והרי בנ,ינן בתר בריאותא וכחישותאח אזל"מקרי יד לפי דעת הב
 ולא כל מעשיו הח מודה דלא מקרי יד אם נחתך בה משום דלית בה לא כתיב" דלענין יד ימין אפילו הבלומר
ל מאחר דראויה להנחת תפילין ח אלא בשמא" הבא פליג ול, מקרי יד שאינה ראויהום הכי דמש,ל"וכמש

 .פ"כע

 גסימן 
  עשיית כלים מתשמישי קדושה

 ממנו כלים של ת של כסף שרוצה להתיכו ולעשורון הקודשבנידון הא',  שאלני שלוחו דמעלרנדרשתי לאש
, ד הכי"למפר תורה ג משמע דכשם שיכול היחיד למכור תשמישי ס"ק כ"ג ס"קנ' א סי" הנה מדברי המ.הדיוט
ש לא " כתב דאף הריב ומשום הכי.בהם הלוקח כל מה שירצה מפקיע קדושת התשמישים שישתמש הכי נמי

 טובי העיר' ת דכמו שאין ז"ה הטעם באיסור הס"רפ' ש סי" ואף שבהדיא כתב הריב,'כופר תורה אסר אלא בס
 ,' מקדושתה כך אין יכולין להתנות בדמים להורידן כופר תורה יכולין להתנות ולהוריד סעמד אנשי העירבמ
א דבאמת דבתשמישים נמי יכולין להתנות " להמאלא ודאי סבירא ליה, 95 בתשמישיםכי נמי יש לומרוה

  .א דמי לספר תורה ול,ולהוריד מקדושתן

ו "מגילה כ( דהא בהדיא תניא , דבריו תמוהין מאד,א" דעת המם תימצי לומר שכן הואאבל באמת אפילו א
 דתשמישי מצוה בירא ליה דס97ן"הרמב לדעת  לא מיבעי, שאני96ית הכנסת וב.תשמישי קדושה נגנזין) ב"ע

 ל כך אינו חמור כמכל מקום,  דהטילו חכמים חומר קדושהבירא ליה שם דס98ן" אלא אפילו לדעת הר,נינהו
 ,' אבני מזבח שנפגמו כו99 דלא תקשי ליה מהתוספתא, כןל כרחך צריך לומר ובע.כתשמישי קדושה עצמן

ג " אע,' שגנזו חשמונאי אבני מזבח ששיקצום כו101ביםד דעבודת כוכ"ג איתא בפ" וכה, לעיל מזה100שהביא
 כיון דאשתמש לגבוה לאו אורח ארעא לאשתמושי להדיוט ואפילו אחרי שבירתן כל מקום מ,דחיללוה

ב "ד סימן רפ"ע ביו"ז דברי הש" ולפ. כסף וזהב אפילו לאחר שהתיכן כדמוכח התםוא הדין וה,כדאיתא שם
להם שישארו בקדושתן '  ושם היתר א,הת הוא דמתיר בתשמישי"סאן דמתיר ב דמ, הם כפשטן102ח"סעיף י

 ומאן ,'קאי אכל הני דמתני) 103מגילה שם('  אלא שלא מכרו כוא שנו דהא ל, וגם טעם אחד הוא,אצל הלוקח
 וחד ,פר תורה דלא קאי אתשמישי סוא הדין נמי לחודיה הית הכנסתת משום דלא קאי אלא אב"דאוסר בס

                                                 
  .ריג סדר הנחת תפלין' סי 91
 .יח' תפלין סי' הל 92
 .ב, מה 93
 .לעבודה 94
 .היה אסור להוריד אף הדמים מקדושתן ולהשתמש בדמיהן, שאילו היה אסור להורידם מקדושתן 95
  .על מנת שהלוקח יעשה בהם מה שירצה) טובי העיר' י ז"ע(רו למכור שהתי 96
  .דבית הכנסת עשאוהו כתשמשיש מצוה כסוכה ולולב שנזרקין אחר מצותן*): פ בני העיר"ר(מגילה  97
 .הטילו בו חכמים קדושה מדבריהם): ה ומאן דשרי"א סוד, ח(מגילה  98
 . להם פדיון וטעונין גניזהאבני היכל ועזרות שנפגמו אין): י"ב ה"פ(מגילה  99

  .ן שם"רמב 100
 .ב, ז נב"ע 101
ומפרש ". ת שלו ותשמישו יש מי שמתיר להשתמש בדמיו ויש מי שאוסר"יחיד שמוכר ס: "ע שם"ש בשו"א ממ"שהקשה המ 102

 .ת ולא בתשמישו"שהאוסרים לא אסרו אלא בס
  .'י העיר כואמר רבא לא שנו אלא שלא מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנש: א"סע, כו 103
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ש " להתנות על הדמים כמי אפשר להתנות להוריד מקדושת עצמו כך אי אפשרו שא דכמ,טעמא לתרווייהו
 אבל בקדושת  להתנות להוריד מקדושת עצמןי אפשר דנהי דאבירא להוי ס"ש ונ"כ הרא" משא.ש"הריב

  .ד" גם בתשמישים ליכא למ אבל שיהיו יכולים להתנות להוריד מקדושת עצמן.דמיהן יכולים להתנות

 כגון , ואפילו למכרה בשביל כך,ת דעילויא הוא" לו היתר אלא לעשות מזה טסין או כתר לסולזאת לא מצאתי
 והרי היא ', ובפרט כי לפי מה ששמעתי שמתנה היא ביד מעל.פר תורההמתירין בסל דעת  יש לסמוך ע,להקהל

 ,ה לקבל בחובו או שמדומ,ת כמדה זו" ס' מאחר שידע שאין למעל, למכורל מנתכאילו כבר עבר הנותן ומכר ע
  .ע"ולכדבזה יש להתיר המכירה 

 .ש"ובזה אצא ואומר שלום מאדה

 דסימן 
  104 בשבתי האדון"בניית בית ע

  שאלה
 שנתנו אנחנו עבורו , חצרל גבי בנידון בית שהתנדב האדון לבנות לנו ע,ה בעובדא דאתאי לידן"אשאל ממעכת

י "מ ע"ט וחוה"ם מותר להניחו לבנות בשבתות ויו א,105'פירה וכוח ודיישי אמיצרי אבל לא ב,מעות סך מסויים
  .פועלין שלו שבונה

 , שהמנהג בקבולתם אף גם במקו, החמיר מאד במקבלי קבולתי' יז ס"י הלוי אחי הט"מהר'  בתשו106כי הנה
 עיקר החילוק בירא ליה משום דס,י לחלק בין בית לשדה" בשם ר107'הגם דלא שייך כאן טעם שכתבו התוס

 אף במקום ם כן וא, דבבית אין להאין יהודי חלק ביה108מ"בשם הר) עבודת כוכביםסכת במ(' ש התוס"כמ
 דהטעם הוא משום 109ן"ג בשם הר"רמ'  סירי מגדיםש הפ" כמבירא ליה דסי דעתי ולפ.שהמנהג בקבולת אסור

  .'דלא מחזי להו לאינשי הפרש בין קבלנות לשכיר יום כו

ולי  דהיכא דהישראל מרויח בזה אסור לכ110ח"ל'  סיאירותנים מש בתשובת פ"י מ"עוד יש כאן מיחוש עפ
' א סי" דבריו המן פירש וכ,112ד בהשגות"ש עליו הראב" דלא כמ,ם כן ג111ם"דעת הרמבן הוא  ושכ,עלמא
 וימות הסתיו ממשמשים יכול 114ושדלא יבנו בירח האתנים שרובו קי אם  כ, והכא נראה דיש ריוח,113ד"רמ

  .'יריד קצוב שכירות בית סך רב כוה וזמן ,להיות שלא יוגמר בחורף

 דחשדי ליה ם משוםטע דשם ה,רי מגדים שבפ115ת הרב המגיד דהיינו לדע,ם כןאמנם מצד אחר יש להקל ג
  .116 במקום שנהגו בקבולת מותרם כן וא,בשכירי יום

 כיון דהדבר הוא מעשה רב ויש לו פרסום והויא דומיא דמרחץ ,י הלוי"ש ר"ועוד יש צד להתיר גם לפמ
 אם , ואי משום האורחים שיבאו.ג"רמ'  לפי הגירסא לשנים רבות שבטור סיל שכן וכ,117כשנתפרסם הדבר

                                                 
מ "ומ, ומסיק שקבלנות בית במקום שנהגו בקיבולת פשט המנהג לאיסור, פז' ח סי"ת צמח צדק או"על שאלה זו השיב גם בשו 104

  .אם הוא שר וגם בונה משלו נראה דמותר
, ) ומגביהםמתקן גבולי השדה(י שם "שלא עשו זאת כפרש; אבל לא בחפירה, )ב"רע, מ יד"ב(י דייש אמצרי "שקנו את החצר ע 105

אולי יש מקום להתיר בזה , וכיון שכך). שהלך סביב למצרי השדה לראות ולעמוד על ענין השדה' פי(לח ' ש שם סי"אלא כפירוש הרא
אבל ... לא אסרו אלא כשנקרא שם הישראל עליהם שידוע ומפורסם לרבים שהם של ישראל (ו "רמג סט' ר סי"מטעם האמור בשוע
  ).לפי שעדיין לא נקרא עליהם שם הישראל ואין כאן חשש מראית העין, ז מותר"לא התעסק בהם כלל הו... ישראל שקנה מנכרי 

  .י הלוי"ש בתשובת מהר"ה ומ"ד, י ה"המענה לקטע זה הוא לקמן סוס 106
בית אבל בבנין , דלעולם הוא רגילות לקבל שדה באריסות למחצה לשליש ולרביע... יצחק פירש ' ור(ה אריסא "ב ד, ז כא"ע 107

  ).והרואה אינו אומר קבלנותיה עביד אלא שכירי יום נינהו, רגילות לשכור מידי יום יום
אבל , דכיון שאינו נוטל מעות בשכרו אלא נוטל בגוף הקרקע דמי לשותף, ם היה נותן טעם דלהכי מותר באריסות שדה"והר(שם  108

 ).בקבלנות דבית שנוטל מעות בשכרו לא הוי כשותף ואסור
להמון עם מתחזי להו ): ק א"רמג ס' ז סי"משב(ופירש הפרי מגדים . מחזי להו לאינשי כשכיר יום): ה ומהא"ב ד, ו (א"ז פ"ע 109

  .פז' ח סי"ת צמח צדק או"ונתבאר בשו. פ שידעו שקבלן הוא לדידהו אין חילוק"ואע, כשכיר יום
 .ה"רנב ס' ובסי. ק ט"א שם ס"כ וקו"רמד ס' ר סי"הובא ונתבאר בשוע 110
 ).ז כותב ואורג בשבת ומותר"ששכר הנכרי לשנה או לשתים שיכתוב לו או שיארוג לו ה(ב "ו הי"שבת פ' לה 111
 ).אותה מלאכה משתרשא ליה ואינו דומה לקבלנות(שם  112
' ר סי"ה בשוע"וכ). ואין הישראל מרויח במה שעושה בשבת...ובעת שאין צריך יושב בטל ... ם "נראה לי כוונת הרמב(ק יד "ס 113
ומסיק שאין לחשוש למה שהישראל מרויח ממה שהנכרי עושה בשבת , א"אמנם במהדורא בתרא חזר בו והשיג על המ. ט"מד סר

 .לעצמו
 .ריבוי המועדים בחודש תשרי 114
  .ו"ו הט"שבת פ' הל 115
מ אין "ומ...  יום י שכירי"י אומנים קבלנים ולא ע"אם הוא מקום שמפורסם בו דרך בנין הבית ע(ד "רמד ס' ר סי"וראה גם שוע 116

 ).ד"להתיר אלא בשעה



  אורח חיים–שארית יהודה 

 

10

10

 118א" על המרי מגדים ועיין בפ. ולחוש שישמע זה ולא זה הוא רחוק, ישמעו שהאדון בונה,ישמעו שהוא שלנו
  .ש"עי' ג ומיהו בשר הבונה בית לישראל כו"ק י"סס

 ומי יודע אולי יבקש . כיון שבונה בנינים חדשים בצירוף עם הישנים,הביתועוד דכאן יש להשר חלק בגוף 
  .119מעות

 .הטובה עליו ישיבני' וכיד ה' על כל אלה אני מבקש תשובתו הרמתה כי מי כהחכם וכו

  תשובה
 ירט לנגדי ולא נתנני די השיב 120ד" כי בעה, ואשיב מפני הכבוד בקצרה',ם גדליברך לקחתי ביום אתמול צו

פסד כזה שהשעה עוברת יש  שבשעת הדחק וה,ולזאת לא אאריך בטעמים וראיות רק עיקר הדין. רוחי
 דעיקר איסור מראית העין משום שהרואה אומר שכירי יום ,ת"ש ומרדכי וסה"ורא'  התוסל דעת ע121לסמוך
ל " זר" ומצאתי און לי בכתבי הגאון אחמו.גיד משנהן ומ" ולא משום דמחזי כשכירי יום כדעת הר,נינהו
  .מ"נבג

 ואף שיש הרוחה , הנה גם דעתו שבבנין בית אין איסור מדינא,ח"ל'  סינים מאירותוגם מה שהאריך בדעת הפ
גם שיש להאריך  ואף .שבועות כמבואר שם להדיא' ד שבועות ועם שבת יוגמר בט"שבלא שבת יוגמר ביו

  .123בכתביול "ר ז" וכבר האריך בזה הגאון אחמו,122נים מאירותבעיקר דינו של הפ

  אם רואהו בשבת צריך למחות כמבוארם כן וא,אך מה שיש לחוש בכאן הוא משום שהשר עושה בטובת הנאה
 מאחר שאין הפועלים עושים , כזה לבי אומר לי לצדד להיתרסד מרובהאמנם בשעת הדחק והפ. 124ב"רנ' בסי

 אין אי גוונא וכל כה,אה והשר שמצוה הוא בטובת הנ,בטובת הנאה לישראל אלא הם עושים בציווי השר
  .למחות

ה " ואבוא אי, ועוד חזון למועד,ד נחוץ מאד" ובפרט שבהע, לפרש יותר ואין צריךודי בזה לחכם כמותו
  .125בארוכה

  ידידו לנצח 

 ב הודא ליי

                                                                                                                                                             
עד שנתפרסם לרבים שאין דרכו , אם יש שם אדם שהשכירם או נתנם באריסות שנה אחר שנה(י "רמג ס' ר סי"שנתבאר בשוע 117

 ).מותר, לשכור פועלים אלא להשכירם או ליתנם באריסות
 .רמד' סי 118
 .אם יאמרו לו שלא יעבוד בשבת 119
וציפה לקבלת התשובה , ל"ל את מכתב השאלה הנ"שהוא הביא למהרי, שהתנדב האדון לבנות הבית בעל, כלומר(בעל הדבר  120

 ).שלפנינו
דיאנעויץ השיבני לסמוך בשעת ' דודי הרב הג): א, ו(פז ' ח סי"ת צמח צדק או"וראה גם שו. ואילך, ה ולענין"ה ד' יתבאר לקמן סי 121

  .שהם הרוב' אמרו שכירי יום נינהו כוהדחק על דעת הפוסקים הסוברים שהוא משום חשד שי
 .ה' יתבאר בארוכה לקמן סי 122
  .ק ח"רמד ס' א סי"קו 123
 .ח-ז"ר שם ס"בשוע 124
 .בסימן הבא 125
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 הסימן 
 126ל בארוכה"עוד מענין הנ

 ומעט אשר , בשערהרבתי ועמוקים ורחבים מני ים והמה כהררים התלוים' הנה הלכות קבלנות בשבת הלכת
  . ובתר רישא גופא גריר,ד לקטתי לאחת אחת"מ הנוגע לנ"ל נבג"ר ז"היה לפני מכתבי רבינו אחמו

 לא אסר , ולעבוד כל השנה128נכריב דאסר מדינא במרחץ לשכור לו "ג סק"רמ' א בסי" שאף המ127בריש אמינא
וזוהי הוספה ('  כו129דעתיה דנפשיה אנכרי דיכא למימר דל, וכמו שביאר בטעמו,אלא שכיר שנה וחודש דוקא

 שדעת 131ל דשם כתב" ור,ה"ד ס"י רמ" והיינו דסיים ועס.)י" שבב130י" עצמו לפרש דברי מהרתשהוסיף מדע
 בקיבולת נכרי אבל אם שכר את ה.' כו133 דמתיר בשכיר שנה למלאכה מיוחדת היינו כדרך השרים132ם"הרמב

 ,א מודה דאין בזה איסור מדינא" וגם המ,ספות שבתתו בזה צדקו דברי ה,דמרחץ ליתן לו מכל היסק כך וכך
ג לכשתגבה " מותר גבי מכס בקיבולת כהום הכי נמי ומש. אדעתיה דנפשיה עביד להרבות שכרונכרידודאי ה

 יינו טעמא וה.134 ולא אצטריך טעמא דפסידא אלא כשקובע לו לעשות מלאכתו בשבת,'מאה דנרין כו
 וכמו ,137ח"ל'  סינים מאירותש בתשובת פ" דלא כמ,136 וזכוכית וכן בעושי ברזל, בעושי מלח135ל"דרש

  .וד לקמןשיתבאר ע

 אף , דהיכא שהישראל מרויח במלאכת שבת אסור מדינא, שבתתופג חלק על התוס"רמ'  סירי מגדיםוהפ
א " וכמו שנראה מפשט לשון מהרי,ם כן מרויח במלאכתו גנכרי שה, אדעתא דנפשיה עבידנכרי הרדאיכא למימ
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, בתוספת ביאורים והוכחות, רמג בענין קבלנות שהישראל מרויח ממלאכת הנכרי בשבת' מלקט מדברי רבנו במהדורא בתרא לסי
  :אשר

כ כשקצב לו שכר "משא, לא אסר אלא בשכיר שנה,  שאוסר ריוח הישראל ממלאכת הנכרי בקבלנות בשבתא"גם לדעת המ  )א
  ).ואילך, ה בריש אמינא"ד(דלא כדעת הפרי מגדים , שהנכרי עושה לדעת עצמו להרבות שכרו, לכל היסק

 ).ואילך, ה וכל זה"ד( עצמו שגם בזה עושה הנכרי לריוח, ב חולק עליו ומתיר"מ במהדו"מ, א אוסר"שהמ, גם בשכיר שנה  )ב
נראה להוכיח שלמסקנה , א"י המ"ר עפ"שאוסר בשוע, כ תיעשה בשבת"גם בענין שאין לישראל חפץ כלל במלאכה אא  )ג

 ).ואילך, ה אך הנה כל זה"ד(מותר גם בזה 
לא יבנו י אם  כ,והכא נראה דיש ריוח: כאמור בשאלה דלעיל, ז מובן שאין לחשוש לריוח הישראל שבנידון דידן"י כ"ועפ  )ד

יריד קצוב שכירות בית סך רב  וזמן ה,וש וימות הסתיו ממשמשים יכול להיות שלא יוגמר בחורףדבירח האתנים שרובו ק
 .'כו

י אומנים "כיון שמפורסם דרך בנין הבית ע, שהרואה יאמר שהם שכירי יום, וגם אין לחוש למראית העין בקבלנות דבית  )ה
 ).ולעניןה "ד(י שכירי יום "קבלנים ולא ע
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  ).אם נתפרסם ואין לחוש למראית העין(מתיר לשכור נכרי קבלנות שיעשה המלאה במרחץ ) לגירסתינו, י רמג"סוס(הטור ) א

  .כיון שהישראל מרויח ממלאכת הנכרי בשבת, אוסר הקבלנות במרחץ) בהגהותיו לטור שם(י אבוהב "מהר) ב

  .כמו באריסות ריחיים שמותר אף שיש ריוח לישראל, ומתיר ריוח הישראל, א"ק על מהריחול) ג"שם ס(ח "הב) ג

  .ולא לנכרי, שהכא שאני שרק לישראל יש ריוח ממלאכת הנכרי בשבת, ח וכותב"חולק על הב) ק ב"שם ס(א "המ) ד

,  וכך מכל היסק והיסק שבמרחץח לא התיר אלא כששכרו ליתן לו כך"שהב, א וכותב"חולק על המ) ק ב"שם ס(התוספות שבת ) ה
  .שיש גם לנכרי ריוח ממלאכתו בשבת

וריוח המלאכה הוא , כי הנכרי מקבל רק קבלנות, שגם בזה אסור, חולק על התוספות שבת וכותב) ק ב"א שם ס"א(הפרי מגדים ) ו
  .רק לישראל

ומתיר מדינא הנאת הישראל , חולק עליו)  שפירה והשתא אתי"ד, רמג' לסי(ב "אמנם במהדו, א"פוסק כהמ) ג"רמג ס' סי(ר "בשוע) ז
  .גם כששוכר את הנכרי לעבודת המרחץ בכל השנה

דלא כפרי , )ה בריש אמינא"ד(שבאופן האחרון מותר , א וגם התוספות שבת"ח וגם המ"שלהלכה מודים גם הב, ז כותב כאן"וע
 ).ה וכל זה"ד(ומסקנת רבנו הזקן להתיר גם באופן הראשון ). ה והפרי מגדים"ד(מגדים 

  ).כנראה מחמת הצנזור, מ"וכן לקמן בכ" (אין יהודי"בנדפס  128
 ).ג"רמג ס' ר סי"ומובא בשוע(ם בשבת יצטרך לשלם לו "דאף אם לא יעשה העכו 129
 .ומזה הצד הוא נהנה ממה שנעשה בשבת, אם עבר יומו הפסיד הישראל הריוח של אותו היום: י אבוהב בביאורו לטור שם"מהר 130
 .ק יד"א ס"המ 131
 .ב"ו הי"שבת פ' הל 132
ומובא (ובעת שאינו צריך יושב בטל , שבכל עת שצריך השר לכתוב מחוייב לו לכתוב, שיש להם סופר מיוחד או חייט מיוחד 133

 ).ט"ר שם ס"ומובא בשוע(ר שם ס "בשוע
 .נ"וש, ב"רמד סי' ר סי"כמבואר בשוע 134
  .ק ט"א שם ס"כ וקו"רמד ס' ר סי"הובא ונתבאר בשוע. ק' ת שלו סי"שו 135
 .נ"וש, ב"ר שם סכ"כמבואר בשוע 136
 .א שם"ונתבאר בקו, שאסר גם בזה 137
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 דעושי מלח וברזל בירא ליה דהיינו טעמא וס. ולכן אסור כל קיבולת דמרחץ אף אם נותן לו מכל היסק,י"שבב
  . ואפילו כשאינו קובע מלאכתו בשבת לא שרי אלא משום פסידא, וכמו מכס,וזכוכית משום פסידא

הביא ראיה  ו,ת בקיבולת בנין"ק דעבודת כוכבים שהתיר ר"ספ' ראיה לדבריו מהתוס ש להביא י138ולכאורה
 ,'י משום חשד שהרואה יאמר כו" ולא אסיק אדעתיה טעמיה דר,מאריסות שדה דקבלן קבלנותיה עביד

 אמאי ם כן ולכאורה קשה א. דבאריס וקבלן לא שייך חשש זה מפני שלפעמים זה מנהג העולםבירא ליהדס
ן מתוך " הר דהא לפי הטעם שכתב,אסרו בשכירות מרחץ משום דאריסותא למרחץ לא עבדי אינשי

 ת ואמאי לא יתלו בקבלנו,דוקא אריסותא לא עבדי אבל קבלנות יכול להיות דעבדי' שהוצאותיו מרובין כו
וקושיא זו כמדומה ( ואדמסייע ליה מאריסות שדה לותיב ליה משכירות דמרחץ ,במרחץ כמו בשדה באריסות

ד מברייתא דקתני לא ישכיר משמע  ועו.)פ ולא ראיתי בכתובים"ל פא"ר ז"לי ששמעתי מפי קדשו של אחמו
רי  הפי מה שכתב ולפ. מקיבולת בניןאי שנא ומ,אי טעמאת קשה מ" ולר, בקיבולתנכרי לא ישכור ל שכןדכ

ש ולכאורה י . משום שהישראל מרויח במלאכת שבת, דכל קיבולת דמרחץ אסור מדינאתי שפיר אמגדים
שינן טפי ית דחי" פשיטא ליה לר אפילו הכי,יןראית הע דנהי דקיבולת דמרחץ אסור משום מ,139 בזהלתרץ
 דמחזי לאינשי טפי כאלו הוא , מאחר שנותן לו מכל היסק שבכל יום ויום, בקיבולת דמרחץראית העיןלמ

 דהא , דאמאי לא ישכיר מרחצו,ת" צריך להבין לדעת רו הכי דבלא, לשינויי דחיקיין צריך אלא דא.שכיר יום
 והשוכר עובד ודאי לעצמו טפי מאריס וקבלן ,י אבל להשכיר אפשר דעבדי לא עבדאן אריסות"לפי טעם הר

 וזה עיקר ,'ת אסיק אדעתיה טעמא דחשדא מפני שהרואה יאמר כו" אלא ודאי דגם ר.140שהרי כל הריוח שלו
 דאין איסור זה אלא במרחץ דנקרא על בירא ליה אלא דס, בקיבולתל שכן וכ,בהשכרה' האיסור במרחץ אפי

 אבל בנין , וכן בשדה אי לאו דלאריסותא קיימא, מלאכהנכרישכבר נקרא על שמו קודם שיעשה ה'  פי,141שמו
 שעשה כבש לעצמו שירד אחריו נכרי דהא . עושה לצורך ישראללא אם כןבית אינו חשוב נקרא על שמו א

 143ו" פהות מיימוניותש שבהג" אלא דדעת הר, לא מפלגינן בין אם עשה בביתו או בבית הישראל142ישראל
 ,ש"ל כר"א מודה דלא קיי" אבל בקצץ גם המ,בלא קצץ'  כוותי144א" להמבירא ליה וס,לאסור בשל ישראל

 ולא משום שנוטל , הרווחה שהישראל מרויחםג לא אסרו אלא משו" דהא במרחץ וכה,145א"ש הרב בקו"כמ
 במרחץ דנקרא כיום ה ומש.ש דמשום שהעשיה ברשות ישראל לא מיחשב נקרא על שמו כלל"יי ע,מעצי ישראל

כ בקיבולת " משא, ובהא כולי עלמא מודו,ראית העין עושה לעצמו אסור משום מנכריעל שמו אפילו אם ה
 ונמצא דקיבולת דמרחץ ושדה .י"ת ור"דבנין בית דאינו אסור אלא כשבונה בשביל ישראל בהא פליגי ר

 ראית העין אסורים אלא משום מ ושניהם אינם, אף שהם שמות שוים הם איסורים מוחלקים,וקיבולת דבית
  .רי מגדיםכלל מזה להפ'  אין ראים כן וא,ולא מדינא כלל

ת דמשוה קבלנות לאריסות משמע דשוים " דהא לר,רי מגדיםואדרבה קצת יש להוכיח מהתוספות דלא כהפ
יכי  כי הם כן וא, ולא מדינא כללראית העיןת היינו משום מ"ש וסיעתם שחלקו על ר"י והרא" והר,לגמרי

 וזו ראיה .ג" בקבלנות כהוא הדין נמי ה, כמו גבי רחיים דנהגו היתר,דבאריסות שרי אפילו אם הישראל מרויח
 ,א" על המספות שבתולענין מה שהקשה התו .ל"א לא חלק עליו אלא בשכיר שנה כנ" ואף המ.ח"לדברי הב

 אבל בשכיר ,שנותן לו מכל היסקח לא מיירי אלא בקיבולת גמורה " דילמא גם הב,ח"דמאי קשיא ליה על הב
 ,א" דהמש לומר דהיינו טעמא י.) לאסור אף בקיבולת זורי מגדיםדמשום קושיא זו נדחק הפ(שנה מודה 

 , שאין הסיפא היפוכא דרישא,' דמסיים בסוף דבריו אבל אם היה משכירו לימים כו,'דלישנא דהטור קשיתי
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, מאי טעמא, כ מאי שרי"אבל שדהו לעו): "ב, שם כא(ובברייתא . מבואר שאסור להשכיר המרחץ לנכרי) א, כא(ז "במשנה ע) א
  ".בדי אנשיאריסא אריסותיה קעביד אריסא דמרחץ לא ע

לפי שהוצאותיו מרובות ושכרו מועט ויודעים הכל שבשביל : ביאר טעם האיסור במרחץ) ה אריסותא"ב ד, מו(ז "שבת פט(ן "הר) ב
  .ישראל הוא עושה

אין השכר מספיק להשוכר ליתן דבר קצוב לבעל המרחץ ושישתייר לו סך חשוב יתר על : מבאר הדברים) ו"רמג ס' סי(ר "בשוע) ג
  .לפיכך דרך העולם שכל מי שיש לו מרחץ שוכר לו פועל שיתעסק בו וכל השכר הוא לבעל המרחץ, כו ועמלושכר טר

כמו באריסות , להתיר לישראל ליתן ביתו לנכרי לעשותו בקבלנות, למד מהיתר אריסות בשדה) ה אריסא"ז שם ד"ע' תוס(ת "ר) ד
  .דשדה

  .שהרואה אינו אומר קבלנותיה עביד אלא שכירי יום נינהו, ורחלק עליו ופסק דקבלנות דבית אס) שם' תוס(י "ר) ה

, כ מדוע אסרו במשנה שכירות מרחץ"א, ת שאין חוששים בקבלנות למראית העין"לפי דעת ר, ז כותב כאן שרבנו הזקן הקשה"ע) ו
  .ולא יאמרו שהוא בקבלנות, מטעם מראית העין שיאמרו שהוא שכיר יום

  .כיון שהישראל נהנה ממלאכת הנכרי בשבת, דהא קבלנות מרחץ אסור מעיקר הדין, אפשר ליישבל "ולפי דעת פרי מגדים הנ) ז
 .ובמרחץ לא נאסר אלא מטעם מראית העין, לדעת המתירים קבלנות מעיקר הדין 139
 .אם כן למה אסרו להשכיר לנכרי 140
דהיינו שידוע ומפורסם ) נ"וש, ו"מג סטר' ר סי"ראה שוע(ומבואר בפוסקים ). מפני שהוא נקרא על שמו(כאמור במשנה שם  141

 .לרבים שהם של ישראל
  .ח"ר שם סי"שוע. א"שכה סי' ע סי"טוש. א, משנה שבת קכב 142
 .כיון שהעצים של ישראל, אם ראה ישראל ושתק אדעתיה דישראל קעביד... רבנו שמחה כתב לאיסור : אות ו 143
 .ח"ר שם ס"שוע. ק ט"רנב ס' סי 144
 ). לפיה והנה"ד(ק ה "שם ס 145
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 לא מבעיא אם שוכרו לימים אלא אפילו אם ,ח"ש הב" כמם תימצי לומר אפילו א,146 בקבלנותרסתלגי
 שזהו דבר , אבל אם היה לימים ולא לשנהל זה דשייך ע, בקבלנות בשכיר שנהרש דפילא אם כן א,'משכירו כו
 כיון דלא מיירי בשוכרו ,היה לימים אבל אם ל זהבאנו לפרש בקבלנות מכל היסק לא שייך ע אבל אם ,והיפוכו

  . שכוונתו דברישא מיירי בשכיר שנהח"א לפרש בדעת הב" והלכך הוצרך המ,אכהלזמן כלל אלא בשוכרו למל

 דאף בשכיר שנה , השיג עליו148ב"אבל במהדו, 147 שאחריו נמשך הרב במהדורא קמא,א" לדעת המל זהוכ
 נכריא וליכא למימר דנכרי אדעתיה דנפשיה עביד דאף אם לא יעשה ה"ש המ"דמ. במרחץ אין לאסור מדינא

אלא , דמדינא ודאי אינו חייב לשלם אם לא יעשה איזה יום מדעת עצמו, שזה אינו מן הדין.  לויצטרך לשלם
וגם . ומה לו להנכרי בזה, 150ד"רמ' ע סי" ושו149ם"ש הרמב"דאסור לחשוב עמו יום יום מחמת איסור שבת כמ

א שאם "ת המ דכוונלא על כרחך צריך לומרא. הישראל אינו מחוייב מחמת חיוב מדינא אלא מחמת איסורא
דאז ודאי שהישראל יצטרך לשלם לו שהוא הגורם , לא יעשה הנכרי מדעת הישראל שמעכב בידו מלעשות

אבל אין זו טענה מכרחת דלמה לו . והלכך הוא מחויב למחות בידו, ) בתוספת שבתרשוכן פי(ביטול מלאכה זו 
ה ומ .כ תוכן דבריו"ע. ל שכרולמחות מאחר שאם אינו מוחה ומעכב הרי הנכרי עושה אדעתא דנפשיה לקב

לאו מסברא כתב כן ,  דמדינא אין הישראל חייב לשלם אם הנכרי מבטל מדעתו שלא מדעת הישראלשכתב
שבת שמפסיד שכרו אם לא שמר  לענין שומר שכיר לחודש ול151)א"ח ע"דף נ(הזהב ' אלא תלמוד ערוך הוא בפ

 דאפילו היכא דאניס אינו נוטל שכרו אלא 153ש"ש ברא"ייוע. 152)ב"א וריש ע"ז ע"דף ע( ובפרק האומנין ,כראוי
אלא (ה "ק כ"ך ס"ש בש"וע. 154ג"של' מ סי"ש בחו"וכן הדין במלמד או פועל שחלה כמ. מה שעשה לפני האונס

ך "דלא כש,  לדעתו155ש הרב"כפי מ, ך שם"א שבש"דבשכרו לכל המלאכות אינו מנכה לו משכרו לדעת הריטב
ע אפילו הקדים "ו שברח שחייב להשלים לכבד עבריואם ביטל במזיד דמי לע). שם שהשיא דעתו לדעת אחרת

  .ק"ודו) ב"ו סע"דף י(ק דקדושין "עיין פ. ש"או חזר וקבלו בסתם להרא, 156ם" מהרי דעתלו שכרו לפ

 כגון בקיבולת מלאכה , אבל אם אין הנכרי מרויח, מרויח במלאכתו שעושה בשבתם כן כשהנכרי גל זהומיהו כ
 וכן לא יתרבה שכרו ,ין עליו רק לגמור מלאכה זו ואם לא יעשה בשבת יעשה בחול ולא יפסיד שכרוידועה שא

ל דוקא דאין קפידא "ע דצ"ם ושו"בפירוש הרמב' ק א"ד ס"י רמ"א רס" בזה כתב המ,בעבור עשייתו בשבת
יד שכרו  ומשום דהויא דומיא דשכיר שנה במרחץ שאינו מפס, אבל אם מקפיד אסור,לישראל מתי יעשה

והטעם ביאר הרב . ו שכתבתי וכוונתו כמ,ג"י רמ"א עס"וזהו שסיים המ. א"בשביל ביטולו בשבת לדעת המ
 לשכיר שנה דלא מקרי קצץ לדעת א דמיול(ג דבקצץ אדעתיה דנפשיה קעביד "דאע, 157ק"א במהדו"ל בקו"ז

יתו בשבת היא לטובת  עשיכל מקום מ,בעיקר המלאכה) 158'ם דוקא כדרך השרים כו"וכן להרמב, ד"הראב
 כאילו עושה רי זה וה, מאחר שאין לו ריוח להנכרי מזה ולהישראל יש ריוח שמקפיד עליו,הישראל ולהנאתו

 ריוח מעשייתו בשבת שמתרבה ם כןכ אם יש להנכרי ג" משא.ליחות הישראל למלאות רצונו וחפצובשבת בש
 שנותן להנכרי ,160 וכן בעושי ברזל וזכוכית,159ל" וכן בעושי מלח דרש, כמו במרחץ שמקבל מכל היסק,שכרו

 הרי גם עשייתו בשבת הוא אדעתא דנפשיה ולא בשביל קפידת ,בעד מה שיעשה כך וכך סכום מעות כך וכך
 על תשובת 161ט השיג"ומה.  שאף אם הישראל לא היה מקפיד היה עושה בשביל עצמו להרבות שכרו,הישראל

 ובאמת אין לאסור ,וכוכית מפני שהישראל מקפיד על ביטולח שחשש לאסור בעושי ז"ל'  סינים מאירותפ
 שנראה שאינו עושה אלא בשביל טובת הישראל , אין ריוח להנכרי ולהישראל יש ריוחאי טעמא אלא אם כןמה

  .ומחזי כשלוחו

                                                 
  .על גירסה זו שבטור, ק ז"כקושית הפרישה ס 146
 .שאסור להרשות לנכרי לעשות מלאכה במרחץ אם הישראל מרויח בעבודת הנכרי בשבת ,ק ב"א ס"שפסק כמ, ג"ס 147
 ).תתס' ע(ה והשתא אתי שפיר "ד 148
 .ב"ו הי"פ 149
 .סעיף ה 150
 .ב שם"גם ההוכחה מגמרא זו הובאה במהדו 151
 .אם שכיר הוא נותן לו שכרו אם קבלן הוא נותן לו קבלנותו, חצי היום שמע שמת לו מת או שאחזתו חמההשוכר את הפועל ול 152
  .ו' ו סי"פ 153
 .ה"א ס"רמ 154
 ).ל"ה וגם את"ד(בהמשך המהדורא בתרא  155
 .לא' והיא בתשובות מיימוניות קנין סי. ש שם"הובא ברא 156
 .ק א"רמד ס' סי 157
  .א בדעתו" לפירוש המ–כדלעיל  158
 .ק' ת סי"בשו 159
 .נ"כב וש-כ"ר שם ס"בשוע 160
 .ק ט"רמד ס' א סי"בקו 161
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רב ק דשבת גבי שכירות כלים אינו אוסר משום ריוח הישראל דמחזי כשלוחו אלא בע"ש ספ"ג דהרא"ואע
 שהרי השכיר לו בין יעשה בין לא לא , דשאני התם שאין ריוח להישראל,162והרב תירץ(שרי ' וה' בדאבל , שבת
ודבריו צריכים . ד" ואז נראה כשלוחו עכת,ל זה ואין איסור אלא בשעה שמשכיר לו שמרבה לו שכר ע,יעשה
ני התם שהנכרי עושה שא, )דאם השכיר לו בין יעשה ובין לא יעשה איזו שלוחו הוא בשעה שמשכיר לו, ביאור

דאפילו ) א"ע' דף צ(הפועלים ' ש לטעמיה בפ"ומשום דהרא, מלאכת עצמו אלא שהישראל השכירם לכך
 ,163 דאסור לומר בשבת לנכרי הילך בשר ובשל לצורכךוא הדין וה,בדישה של הנכרי אסור לומר חסום פי פרתי

' וה' כ בד" משא, שיעשה בשבתרב שבת בע דהוה כאומר לו,רב שבת כשיש לו ריוח אסור אפילו בעום הכיומש
 אבל כשעושה מלאכת הישראל בשבת ,והיינו כשהנכרי עושה מלאכת עצמו. לא הוה כאומר לו שיעשה בשבת

  ).ביאור' י דרך הרב בתוס"והוא עפ(בשבת נעשה כשלוחו '  הרי בשעת עשי,לטובת הישראל

ראל חפץ בכך שתיגמר המלאכה במהרה מפני  שהישוצה לאמר דאין ר,164אך עיקר פירוש קפידא זו ביאר הרב
 דההיא הנאה מקרי שיש הנאה לישראל 165ג"רמ'  סיספות שבתש התו"כמ,  מידצאי שבתשצריך עליה במו

והרווחה זו היא שמתרווחין , ג"רמ' י סי"א שבב" ולא מתסרא אלא הרווחה במהרי,בעשיית המלאכה בשבת
ש נמי מתרבה ממון "ק דשבת להשכיר כלים מע"ש ספ"אוכן ההיא הרווחה דאסר הר, ומתרבין נכסיו דוקא

א כשאין ריוח להישראל היינו שמקפיד על המלאכה שתיעשה בשבת "אלא קפידא זו שאסר המ. של ישראל
רב שבת סמוך לחשיכה ודעתו כגון הנותן כליו לכובס בע, לו חפץ כלל במלאכה זו' דאחר השבת לא יהי, דוקא

ת הרווחה דאותה מלאכה  וזו נקרא, לו שתיעשה מלאכה זו אלא בשבתרי אפש דא, מידצאי שבתלצאת במו
 , גבי איגרת167ב"ז ססק"א בסימן רמ"ש המ"וכמ. ' דמשתרשא ליה כו166ד"ש הראב" וכעין מ,מרויח כולה

 להיות שם אם לא ילך י אפשרוידוע שא' או ביום ב'  ואומר לו ראה שתהא שם ביום ארב שבתדכשמשלחו בע
 לו שתיעשה המלאכה אם לא יעשה י אפשרי שא"ומשמע דבלא אמירה שרי אעפ, צץבשבת אסור אפילו ק

 אומר לו ראה לא אם כן עם חשיכה ארב שבתג לא אסר ליתן כלים לכובס בע"ז סק"ש' ז בסי"וכן הט. בשבת
משמע מדברי הרב דהתם מיירי בענין שאם לא יעשה הנכרי .  הא בלא אמירה שריצאי שבתשאני צריך במו

ונמצא שגם הנכרי מרויח במלאכת שבת ואינו ,  יצטרך לשלם לו או שלא יתן המלאכה להנכרי כללבשבת לא
, ואינו נעשה כשלוחו של ישראל אלא באמירה, עושה משום קפידת הישראל אלא לטובת עצמו שיקבל שכרו

ק בין אם דלענין שליחות ממש אין חילו, דבאמירת הישראל ודאי הוא שלוחו ממש אפילו עושה לטובת עצמו
  .עושה השליח לטובת המשלח או לטובת עצמו לקבל שכר

,  שכתבו דאין שבח לישראל במה שממהר הנכרי לעשותו בשבת,ז"ק דע" ספ169ש" ורא168' לי מהתוסן משמעוכ
ש "אלא ודאי דזה לא מקרי שבח כלל כמ, ומי לא עסקינן שאין לו בית לדור בו ורוצה שיגמרו הבונים במהרה

 דבשדה שיש שבח היינו שיש ריוח להישראל בנכסיו במה שעושה בשבת ואמאי צריך לומרם כן אלא דא. הרב
 דבאריס ודאי ריך לומרוצ. דנהי דליכא מראית העין דאריס אריסותיה עביד אבל מדינא אמאי שרי, שרי

שדה  לפי שאם יגמור ב,ובקיבולת דשדה נמי יש ריוח להנכרי. ל"מדינא שרי מאחר שגם להנכרי יש ריוח וכמש
 ומשום הכי אפילו האוסרין בקיבולת ,רמים מצויים וצריכים לעבוד שםכזו יעשה בשדה אחר כי הרבה שדות ו

 שלא יהא ריך להיותכ כשאין הנכרי מרויח צ" משא, לא אסרו אלא משום מראית העין ולא מדינא170דשדה
ו " ולא עוד אלא דבק,לביתת שדה "מייתי ר'  מאי ראים כןדא, אך זה אינו. לישראל ריוח גמור ממלאכה זו

 אלא דגם להישראל אין , דגם בשדה אין נכרי מרויח כלוםריך לומראלא צ. ו פריכא הוא" והאי ק,מייתי לה
 אלא דהריוח הוא בין שיעשה בשבת בין שיעשה בחול ,'ריוח כלל במה שממהר דאם לא יעשה בשבת כו

  .' שייך כוש דבבית לא" הראהו שכתב וז,מתרוחין נכסיו שמשביח הקרקע

אבל באמת דעתו פליאה נשגבה היא . 'ד דאין קפידא כו"י רמ"ש רס"א במ" הוא דעת המ171אך הנה כל זה
שיבין בכדי ',  דאפילו בשבת מותר לומר לנכרי מדוע לא עשית כו172ע"ז מבואר בטושו"דהא בסימן ש, בעיני

פי שדומה כמו שנכרי העושה ל, כ יעשה לטובת ישראל ולהנאתו" ואף שבע,שרצונו לעשות כן לשבת הבאה

                                                 
 ).ל והוא עיקר"ה ועוד י"ד(ק א "רמד ס' א סי"בקו 162
 .נ"וש, ט"שאלה ושכירות וחסימה סכ' הל; ה"שז סל' ר סי"ראה שוע 163
 .ק א"רמד ריש ס' א סי"בקו 164
  ).ק א"בדפוסים החדשים ס(ה וכללא "ד 165
 .ב"ו הי"פ 166
 .א"ם סוף סר ש"ובשוע 167
קבלנות , דהשתא אריסות שדה שחלק הישראל משביח במלאכה שרי, ו נמי הוא"וק(ת שם שהתיר בניית בית בקבלנות "לדעת ר 168

 ).ש"שאין בו שבח לישראל כלל במה שממהר נכרי לעשות קבלנותו לא כ
  ).כל שכן גבי בית דלא שייך שם שבח כלל(ת "כג לדעת ר' שם סי 169
  .נ"וש, ח"רמג ס' ר סי"בשוע 170
כ "אם הוא בענין שאם תיעשה אחר השבת לא יוכל ליהנות ממנה ואין לו בה חפץ כלל אא"ה "רנב ס' ר סי"מה שאסר בשוע 171

 ".תיעשה בשבת
 .ח"ר שם ס"ושוע, ב"ס 172
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אבל לא לאסור , 173 בכדי שיעשווצאי שבת דאינו אסור אלא ליהנות בשבת ולהמתין במ,מעצמו בשביל ישראל
א בשפחות העושות "ה סכ"ש' וכן בסי.  מאחר שאין הישראל אומר לו בפירוש שיעשה בשבת,מלאכה זו לגמרי

 אבל לא משום , היינו משום דעושות בשל ישראל,הל ז שחלק שם ע174א"ואף המ. גבינות בשביל ישראל דמותר
  .ריוח הישראל דמשתרשא ליה מלאכה זו

ם גבי גבינה לאסור בשכירי שנה לומר מדוע לא "ל שדעת מהר"ר ז" של אחמו175ב"הן אמת שראיתי במהדו
על וגבי גבינות היינו טעמא משום שלא קדמה אמירה , למאז מיירי בנכרים דע"ש' ע בסי"והטוש', עשית כו

 היינו ,כ קיבולת על מלאכה ידועה שבשעת הקיבולת היתה אמירה בפירוש על מלאכה זו" משא,מלאכה זו כלל
וכן  (176התרומה'  דלא כס,ם והטור דשכירי שנה לא מיקרי קצץ" למהרבירא ליה משום דס,בקיבולת דלא קצץ

ש "כמ'  והישראל נהנה כוה ראשונה הואיל"א בהג"ו ס"רע' ש בסי"ומ. 177ה"ד ס"רמ' א סי" לרמבירא ליהס
'  כסבירא ליהא שלא ס"ועמ, ש בהדיא" אצריך ליה שלא להתיר מטעם קצץ כמשהתרומה' ובס, התרומה' בס

אי ם גבי גבינות דשרי מה"ש מהר" כמ, משום דעושה מעצמואי טעמא דאצטריך ליה הש לומרי. התרומה
בל בקיבולת במלאכה ידוע וקצץ ודאי דשרי א). כ בנר דגופו נהנה מיד אפילו עושה מעצמו אסור"משא, טעמא

 להדיא ן משמעוכ.  דהוה כאילו קצץהתרומה דסבירא ליה' כמו שכירי שנה לס', נמי לומר מדוע לא עשית כו
וצה  ור,'ם גבי גבינות דאין לאסור מהא דתנן אין נותנין עורות כו" מלשון מהר178]ח["פהות מיימוניות בהג
 ם כןוא. 180 וכן פירש הרב דבריו, כקצץה להו ושכירי שנה לא הו,צץ לא התירו אלא בק179ה" דאף בלומר

דהיינו , משמע ומבואר להדיא דאם היה כקצץ לא הוה קשיא ליה להתיר אפילו בלא טעמא דעושות מעצמן
 181ב"גם הלום ראיתי להרב במהדו( כמו עורות לעבדן בקצץ ,אפילו קדמה אמירה על מלאכה זו בפירוש

דדוקא לבא לחשבון אסור אבל ,  והוא דלא יחשוב עמו יום יוםה שכתבם במ"מב מלשון הרם כןשדקדק ג
 שלא הזכיר ריך עיוןוצ.  בקיבולתוא הדין וכל שכןוה, להקפיד שלא יבטל הנכרי ממלאכתו בשכיר שנה שרי

, אלא דלא אצטריכא ליה לפרושי, 183כ"ד ג"רמ' א סי"ואפשר שגם דעת הרב להשיג על המ. 182הרב כן בהדיא
כל ומ. וממילא כשכשל עוזר נפל עזור, 184ושם השיג עליו, ג"רמ' ש בסי"א תלה טעם דינו במ"שהממאחר 

אלא דאגב ,  ושם ביאר הרב שהנכרי מרויח,מאחר דהכא מיירי שאין הנכרי מרויח,  לפרושימקום הוה ליה
  ).רויח אף כשאין הנכרי מפקא מינה דנ, לפרושי בהדיאוה ליהוה, ם"כ מלשון הרמב"גררא דקדק שם ג

ואין הטעם משום דאינו יכול . 185 למחות אם רואה את הנכרי עושה בשבתין צריךמהא דבקצץ א' ועוד ראי
אי והאחרונים לא אסרו במרחץ וכה,  בעצי ישראל ליתסרם כןדא, 186הות מיימוניותש בהג"ש הר"למחות כמ

 י דעתם שהטעם לפוביאר ש, 187א" כל זה הרב בעצמו בקוו שכתב אלא משום שהישראל מרויח כמגוונא
 ,' אלא משום ניחותא דידיל הביתהאחרונים דאף שרואה ושותק לא עביד הישראל משום ניחותא דבע

ודוקא בטובת הנאה עביד , ל הביתיותר מבניחותא דבע' בניחותא דידי' עביד יותר וניחא לי' דאדעתא דנפשי
 אמאי לא שרי ליתן לכתחלה ם כןוא.  טוב לבול הבית אם רואהו שמתכוין שיראה הבעל הביתאדעתא דבע

 אף כשיש קפידא לישראל שיש לו ריוח גמור ממלאכה זו או שמרויח מלאכה זו עצמה שאם לא תיעשה ,בקצץ
ולא ' קא עביד משום ניחותא דילי'  הנכרי כי קא עביד אדעתא דנפשיכל מקום מ,לו חפץ כלל' בשבת לא יהי

 ריוח במה שעושה בשבת ם כןת מי לא עסקינן שיש לנכרי גועוד דאטו בכל קיבול. ל הביתמשום ניחותא דבע
לו פנאי לעשות מלאכה אחרת או מלאכה זו עצמה בשלו או בשל אחר ' שממהר לעשות מלאכה זו כדי שיהי

 , למה אסור לישראל ליתן בקיבולת אם יש לו קפידא דלמא גם להנכרי נמי איכא קפידאם כןוא, כדי להשתכר
  .ל"ח ודאי שרי כמש ריום כןוכשיש להנכרי ג

                                                 
  .נ"וש, א"רנב סי' ר סי"שבשוע' לדעה הב 173
 .ד"ר שם סל"ובשוע. ק יד"ס 174
 .ל"ה והכי נמי ס"ד 175
 .ששכיר שנה הוי כקצץ, התרומה' ה וס"ה והשתא אתי שפיר וד" דב שם"שנתבאר במהדו 176
 .שאם שכרו לכל המלאכות לא הוי קבלנות ואסור 177
 .אות ז 178
 .ב"סע, משנה שבת יז 179
 .ל"ה והכי נמי ס"ב שם ד"במהדו 180
 .ה ושאני שכיר יום"ד 181
תיעשה אחר השבת לא יוכל ליהנות ממנה מותר אף אם הוא בענין שאם ' כ יהי"א, ב ריוח הישראל"י מה שהתיר במהדו"שעפ 182

 .כ תיעשה בשבת"ואין לו בה חפץ כלל אא
 .א"כהמ, ה"רנב ס' ובסי, ק א"א ס"רמד קו' ב חזר רבנו ממה שאסר בסי"דהיינו שבמהדו 183
 .ג"רמג ס' ב ממה שאסר בסי"שחזר במהדו 184
 .נ"ח וש"רנב ס' ר סי"כמבואר בשוע 185
  .ו אות ו"שבת פ' הל 186
 ).ה והנה לפי דעתו"ד( ה ק"רנב ס' סי 187
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. 'ופירש לעצמו דאין קפידא כו, ע"ם ושו" מלשון לעצמו שברמב188א"ובר מן כל דין הנה כל זה הכריח המ
אלא שלא יכריחנו הישראל לעשות , ובאמת לשון לעצמו אינו סובל פירוש זה לומר שלא יקפיד הישראל כלל

 ל מנת ופוסק עמו ע189ה דין זה להא דתניאודומ.  בהדיאהות מיימוניותש בהג" וכמ,והנכרי יעשה אם ירצה
דהא בספינה מסתמא מקפיד הישראל שלא ,  ומשם ראיה דלא בקפידת הישראל תליא מילתא,'לשבות כו

 יפליג גם ביום לא אם כן לבוא אי אפשרוגם מי לא עסקינן שנחפז לבא למחוז חפצו וא, ישבות באמצע היום
ק צריך לפסוק עמו "ולת. ר לו הישראל בפירוש שיפליג בשבתרק שלא יאמ,  שרי בברייתאילו הכי ואפ,השבת

 ה שכתבא במ"ואפשר שגם דעת וכוונת המ. ולא שיהא בלבו דוקא לשבות, לשבות בפירוש אף שלבו בל עמו
 דאין קפידא מצד הפסיקה שפסק הישראל עם הנכרי על המלאכה שלא פסק עמו לעשות ,'דאין קפידא כו
. שה מתי שירצה שלא יקפיד עליו הישראל אם לא יעשה מאחר שלא התנה הנכרי עום כןוא, בשבת דוקא

 אבל זה ,' כאילו אמר לו כווה ליה דכששולח השליח ה,ח"ב סק"רנ' א סי" בפירוש המריך לומר צאי גוונאוכה
דהא לא אסר ,  שלא אמר לו בפירוש שיעשה בשבתוצה לומרדהאי אין קפידא ר', אין קפידא כו' שמקבל כו
  .לב מחמת שיש לו ריוח מזה לא אסר אבל משום הקפדה ב,'ל כאילו אמר לו כו"א משום דרברישא אל

אבל לפסק הלכה משמע מכל הלין טעמי דאין איסור בשום קיבולת מדינא אף שיש , א"ואיך שיהיה דעת המ
 ,ת"הג וס"א וסמ"ז בשם הרשב"רמ' י סי" בהדיא בבן משמעוכ.  אומר לו בפירושלא אם כן א,ריוח להישראל

פ "ן ס"דהא אמירה לנכרי קודם השבת שיעשה בשבת יליף לה הר, וכן בדין. 'א ובלבד כו"ע ס"כ בשו"וכ
 רב שבתק דהיינו טעמא דשלוח אגרות משום דאסור לומר בע"ש ספ"פ הרא"וכ, השואל מדין שילוח אגרות

י בשם "ש הב" בשבת כמונהי דקצץ היינו כשלא אמר לו לילך. והתם קתני להדיא דבקצץ מותר, שיעשה בשבת
 משמעות קצץ לחוד דרישא דאין משלחין נמי בדלא אמר לו שילך ם כן דזה גבירא ליהמשום דס, הפוסקים

 וה ליהכ קצץ לא ה" משא, כאילו אמר לווה ליהמשום דבדלא קצץ ה,  ודומיא דהכי דוקא מותר בקצץ,בשבת
היה ריוח שון קצץ אינו במשמע כלל שלא ידבל, א לןאבל שלא יהיה לו ריוח להישראל מנ, כאילו אמר לו

  . סמוך לחשכהרב שבת ואדרבא מן הסתם לא לחנם שולחו בע,להישראל

 192התרומה' ס ו191ש" ורא190' התוסל דעת ודאי דיש לסמוך ע,אית העין בקיבולת דמחובררולענין איסור מ
 ימצי לומרף אם ת וא.193 שריא היכא דמיפרסמא מילתם כן וא,'וסיעתם שהאיסור משום שהרואה יאמר כו

ן וכ .196ד" סימן רמרי מגדים וכפי מה שפירש דבריו בפ,195גיד משנהש המ" היינו כמ,194דאסרו בקיבולת שדה
  . שםן" בלשון האוסרין שברמב197פ"ד סימן ש"ו להדיא ביהוא

 קבלנים דומיא רוש פי,' האריסין והחכירין והקבלנים כו199 על כרחך צריך לומר הא דקתני, האוסרין198ולדעת(
 ואזלו , שהם המתירים202ש"ד שברא" וראב201י" דלא כרש.200 אלא שזה בפירות השדה וזה במעות,כיריםדח

                                                 
 .ם עושה לעצמו"ם על המלאכה וקוצץ דמים והעכו"פוסק אדם עם העכו: ע שם"ש בשו"על מ, ק א"רמד ס' סי 188
 .ג"רמח סי' ר סי"שוע. א, שבת יט 189
 .י יום נינהובבנין בית רגילות לשכור מידי יום יום והרואה אינו אומר קבלנותיה עביד אלא שכיר: ב, ז כא"ה אריסא ע"י בתוד"ר 190
  .כג' א סי"ז פ"ע 191
 .ם קבלנותיה קא עביד"בית רגילות לשכור פועלים שכירי יום ולא יאמרו הרואים עכו: רכא' סי 192
  .דעת רבנו הזקן בזה תתבאר לקמן בסוף התשובה 193
 .ואין כאן מראית העין, אף שדרך העולם ליתן שדה באריסות 194
אין מתירין על סמך שיתלו הרואים בדבר , רות אלא שהישראל קוצץ עמו במלאכהכשאין הנכרי נוטל בפי(ו "ו הט"שבת פ' הל 195

 .ח"רמג ס' ר סי"הובא בשוע). שיאמרו שכורה היא לנכרים וישראל נוטל פירותיה למחר, שאינו
 .ולפי זה היכא דדרכם בקבלנות ונתפרסם שרי בשדה: ק ה"א ס"א 196
והוא ). ויש מי שאוסר, רים שמותרין לחרוש ולזרוע בימי אבלו של בעל השדהיש אומ, אם קבלו אחרים לחרוש ולזרוע שדהו(כ "ס 197

כיון דשדה לאריסי קיימא כל מלאכה דעביד בה (י שם "שהובא בטור וב, )בסופו, במלאכה כיצד, ענין אבילות(ן בתורת האדם "מרמב
  ).והכל יודעים שלא לדעת אריסות ירד לתוכהלמחר הגוי יוצא ממנה וישראל אוכל לפירות , אבל קבולת... גוי לא אתי לידי חשד 

ר הזקן "ומיישב את קושיית אחיו אדמו, מברר דעת הפוסקים בקבלנות שדה באבלות ובשבת, כיון שהזכיר קבלנות שדה באבלות 198
  .ך"על הש

ות הרי אלו עובדין ָאֵבל ששדהו ביד אחרים באריסות או בחכירות או בקבלנ): באין חולק(א "ע שם סי"ונפסק בטוש. ב, ק יא"מו 199
  ).יאסר אף כאן בקבלנות, כ שם"ל האוסרת בס"אף שלדעה הנ(כדרכן בימי האבל של בעל השדה 

 .אסור אף באבלות, אבל קבלנים ממש. ונקרא בשם קבלנים, היינו ששכרו השדה מהאבל במעות 200
. הרי אלו יעשו אחרים בשבילם, רבה או מעטשקיבלו לשומרה לזמן פלוני בסכום כך וכך בין יהיה ה: ה והקבלנים"ב ד, ק יא"מו 201

ובעל הבית ): שמפרש קבלנים כפשוטו, ד"ה והראב"תתסד ד' רמג ע' ב לסי"שמשם הוכיח רבנו הזקן במהדו(ף שם "י שברי"וברש
 .שוכר בחמשה כורין לשנה

על כן נראה : ומסיים, )ירוש ההלכהאלא על כללות פ, ואינו חולק על פירוש קבלנים שבו, ל"י הנ"שמביא פירוש רש(ג ' ב סי"שם פ 202
ובשביל שבעל השדה הוא אבל לא ימנעו , הרי אלו יעשו, האריסין והחכירין והקבלנין בשדה של האבל, ל"ד ז"לי כפירוש הראב

 ).י"ש מפרש קבלנים כדברי רש"שגם הרא, ב שם"ומזה מוכיח במהדו(מלעבודה ולשומרה 
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ש " דלא כהרא,קבלנים נמי הכי' ע בפי" דעת הטושו205ך" והש204ח" הברש פיום הכי נמי ומש.203לטעמייהו
 .)שפירי מה שכתבתי אתי  ולפ,ך" השיג על הש206ל"והרב ז) (ן שם" מדהביאו דעת האוסרים שברמב,ד"והראב

 דאפילו , דאבילות שאני דקילא,ד להתיר בקיבולת שדה גם בשבת"ש והראב"אבל אין להביא ראיה מהרא
ילו  בקבלנות היינו לאשמעינן דאפה שכתבו דמ,ע" הטושרוש בפי208ח" הבן כתב וכ.207שכיר יום מתיר בתלוש

 וסתם , או פועלתב שכ,210ך"י וש" בשם המפרשים שבב209בנו ירוחם מלשון רן משמע וכ. בביתו לא יעשוהכי
 ,א לאסור שכירי יום אפילו בתלוש"ם ומרדכי וריטב" הביא דעת הרמב211 מיהו הרב.פועלים משמע שכירי יום
 דלא אסר אלא ,ל" הנבנו ירוחם כלום בדברי ררשע שלא פי" וצ.ח" דלא כב,ע"ופירש כן גם דברי הטוש

ג דשכיר שנה לא הוה כקצץ " אע,212 וגם החמרים והגמלים לא אסר אלא משום דמחליפי.בעבודת שדה
 ובתלוש כתב ואפילו בשבת ,' גבי קיבולת שדה דההיא אפילו בימי אבלו כו214ש"ש הרא" וז.213ו"ד פ"להראב

ש חולק " דלא נשוויה להרא215ג"רמ' י בסי" כתב הבום הכי נמי ומש. מכלל דקיבולת שדה לא הותר בשבת,'כו
ת "ג דר" ואע.ק"ב דמ"ק דעבודת כוכבים ולא מייתי מפ"מספ מדייק 217ח" וגם הב, על ידו216ז" והחזיק הט,'כו

ש שחלקו עליו קילא להו "י והרא" לרכל מקום מ, חמירא ליה אבלות משבת218ק דעבודת כוכבים"בספ
  .219אבילות משבת

 לדעת 223ן" הוא כהר222ק דעבודת כוכבים"ספ' מ שבתוס" שדעת הר221י הלוי" בתשובת מהר שכתב220הומ
 והיינו , שיטול שכרו מגוף המלאכהךמ מצרי" שהר,ה אל זה דלא קרב ז,וא פלאי הה לכאור.224ם"הרמב

 דפירי דמרחץ מעות בירא ליהן ס" והר,דקאמר אריסותא למרחץ לא עבדי אינשי כיון שנוטל מעות בשכרו
ל כרחך צריך לומר דסבירא ליה על כל  ובע.'נינהו ואריסותא דלא עבדי היינו משום שהוצאותיו מרובין כו

 שאף ,ן היקל בזה" והר, אלא שמחמיר שמצריך שיטול חלקו בפירוש,ם לא התיר אלא באריסות"ר גם הפנים

                                                 
 כי הם הם המתירים בקבלנות –ואין חוששים למראית העין , ומתירים גם בזה, וד מפרשים קבלנים כפשוט"ש והראב"זה שהרא 203

ד האי קבולת לא "פירש הראב... אמר שמואל מקבלי קבלנות בתוך התחום אסור : ו' ב סי"ק פ"ש מו"וכמבואר ברא, כ"שדה שבס
  .בקבולת דשדה איירי דההיא אפילו בימי אבלו מותר לכתחלה

אלא דחוכר הוא בסכום כך וכך כור תבואה וקבלן הוא בסכום כך וכך , דהקבלנים הוי נמי כמו חוכר: ה אבל ששדהו"שפ ד' סי 204
 .מעות

 .ק יד"ק יב וס"ס 205
ש בשמו "ף וכדמוכח ברא"י שברי"כדפרש, דהיינו שמקבל מעות דבר קצוב בשכרו, והא דקתני רישא הקבלנים: ב שם"במהדו 206

  ...).ך"שנמשך אחרי הש, דלא כפרישה(

 .להאוסרים קבלנות שדה, אבל עדיין יוקשה למה הותר שם קבלן.  שם מדוע שכיר שנה לעבודת השדה נקרא קבלןוביאר
 .וכל מלאכה שהיא בעבודת קרקע בפרסיא הוא ואסור... שכיר יום אפילו בעיר אחרת לא יעשה : ד"ג בשם הראב' ש שם סי"ברא 207
לומר דכל , וכתב רבינו בקבלנות בדבר תלוש(ב "וסי, )שה בעל השדה אבלפירוש שכיר יום אחד שעובד בשדה חבירו ונע(י "שם ס 208

 ).שאסור בביתו משום מראית העין אסור אף בקבלנות
אבל בבית אחרים מותר , מכאן יש ללמוד שאם היה לאבל מלמד או סופר או פועל שלא יעשה בביתו): א, רלו(ב "נתיב כח ח 209

  .לעשות מלאכה שלו
 .ק כ"ס 210
  .ד"ה והראב"וסד, ה וחילוק זה" סדב שם"במהדו 211
כ בחמר וגמל וספינה שהוא דרך בני אדם להחליפו מזה לזה וכל המרבה בשכרו "משא: ד"ג בשם הראב' ש שם סי"כמבואר ברא 212

  .ומשם הכי אסור לכתחלה, והזמנים כמו כן מתחלפים עליהם פעמים נשכרין בזול ופעמים ביוקר, קודם
 .ד אבלות קילא יותר משבת"שלדעת הראב, שםב "ומזה הוכיח במהדו, ב"הי 213
ד האי קבולת לא בקבולת דשדה איירי דההיא אפילו "פירש הראב... אמר שמואל מקבלי קבלנות בתוך התחום אסור : ו' שם סי 214

 .רולא קבולת דתלוש הוא דהא אמרינן בבית אחר יעשה ואפילו בימי אבלו ואפילו בשבת נמי מות... בימי אבלו מותר לכתחלה 
ש חולק על רוב "הדעת נוטה שלא לגרוס בקבלנות כי היכי דלא נשוייה להרא(ש בספרי רבינו הלכך מותר בקבלנות "ה ומ"ד 215

ואף שהוא מתיר קבלנות שדה , ש"הרי שפירש כן אף בדעת הרא. והיינו האוסרים קבלנות שדה בשבת(הפוסקים שאוסרים בזה 
 ).ל"באבלות כנ

 .ק ב"שם ס 216
הרי . שהתיר כן בפירוש באבלות, ק"ש במו"לא מביא כן מדברי הרא, ש להתיר קבלנות שדה בשבת"ב בדעת הראשכת, ג"שם ס 217

 .ח מודה שאין להוכיח מאבלות לשבת"שגם הב
 .דבאבל החמירו יותר... ת מוקי לה לכולי הך שמעתא באבל "ר: ה אריסא"ב תוד, כא 218
  .אף שמותרת באבלות, ולכן קבלנות דשדה אסורה בשבת 219
שבמקום דמיפרסמא , חוזר לנושא קבלנות בית בשבת, את דין קבלנות שדה באבלות ובשבת, אחר שסיים לברר בקטע הקודם 220

  .מילתא שהוא בקבלנות יש להתיר
 . בשאלה–ד ' הובא ונתבאר לעיל סי .י' סי 221
 .ה אריסא"ב ד, כא 222
  ).ה ומהא"ב ד, ו(א "ז פ"ע 223
 .ד"ו הי"שבת פ' הל 224
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ז לא " אבל לפ.אריסות דוקא ולא קבלנות'  בהא כל אפי שוין דבעימכל מקום, שנוטל מעות לחלקו נמי שרי
 דמאי ,רו יש להתיר להשכיר ריחיים היכא שנוטל קמח בשכי זהמ דלפ"הר' דמסקו לפי' שייך לשון התוס

 ן משמע וכ, וקבלנות מיקרי, דשכר הרחיים לא דמי לאריסותאלא ודאי דסבירא ליה, ל פשיטא היינו הך"קמ
אי  דכל כה,' קיבולת לכשתגבה מאה דינרין כויכי דמי וה,ד גבי מכס"רמ' י סי"ם שהובא בב"במרדכי במהר

א אחר ניכוי היציאה וגם הזרע מחשב  דאריס אין לו חלק בשבחי השדה אל, קיבולת מיקרי ולא אריסותגוונא
 אלא מיד שעוסק יש לו , וכמה עולה הריוח והשבחל הביתכ בקיבולת שאין לו עסק כמה הוציא בע" משא,לו

 עסק אם ירויח היהודי בגביית נכרי משום שאין לה, ולכן גבי מכס לכשתגבה נקרא קיבולת,שכרו כך וכך
 והלכך מקרי קיבולת ולא , גביית המכס דבר יום ביומו שוה וגם אין,המכס בכל יום נגד הערך שנתן להשר

 ואינו יודע , נוטל שכר הטחינה מהקמחנכרי שהםמ ברחיי" מהררושלפי'  אשמעינן התוסכי נמי וה.אריסות
 דברי י זה ולפ. מותר כל שנוטל קמח בשכרוילו הכי ואפ, דכל כהאי גוונא קבולת מקרי,אם הישראל משתכר

ם תלוי עיקר הטעם במה שנוטל " דלהר,ן הם רחוקים זה מזה כרחוק מזרח ממערב"הרודברי ' מ שבתוס"הר
ן אין חילוק בין פירות למעות אלא עיקר החילוק הוא בין " ולהר,ג שרי"קבולת כה'  ואפי,פירות מגוף הדבר
  .אריסות לקבלנות

 דודאי לא מדינא אסר ,ם אסר אפילו היכא דמיפרסמא מילתא" דמי הגיד לו שהר,י הלוי" על מהרוד קשהוע
 דדוקא לא ודאי א,ה" לדנכרי מתירין תלוש בבית 226 וכן בירושלמי,225ה" דהא בעורות לעבדן מתירין ב,ם"הר

 .ן" וכהר,ג דמיפרסמא" אפילו בכהראית העין ומאן יימר דחייש למ,ראית העיןם משום מ"במחובר אסר הר
 ולא מצא מחלוקת אחרת חוץ ,י דלעיל"ליג על ר דמשמע דפ,'ם אומר כו"והר' ש התוס"ואפשר שיצא לו כן ממ

י " אעפ,מ מותר ברחיים היכא שנוטל קמח בשכרו" הררוש דלפי,ש הרי מחלקותו מבואר בצדו" אבל לפמ.מזו
רוש מראית העין לא  אבל בפי,ראית העיןלמ' י כל קבולת דמחובר אסור וחיישי"כ לפר" משא,שהוא קבולת

  . דהטעם משום חשדאפליגי

 ולא , וסיעתו228התרומה'  כס,'ה ראשונה כתב הואיל והישראל נהנה כו"א בהג"ו ס"א בסימן רע" רמ227וגם
 משום ,שיחשדוהוא חיישינן  והטעם משום דבשכירי שנה ל,229ליה רבהש הא"משום שהוא בבית ישראל כמ

כ אומנים שאין רגילים בביתו אלא בשעה זו ששכרם " משא,שהכל יודעים שהם שכורים לשנה בביתו
  .א דעיקר הטעם משום חשדא" לרמבירא ליה הרי דס,230דורא בתראש הרב במה" וכמ,אכהלמל

 שהטעם משום בירא ליה גם כן הרי דס, משום דבשל רבים ליכא חשדאית הכנסת בנין ב231א"גם מדהתיר המ
ל "ר ז"בנו אחמור גם ,232 היינו מטעם אחר,רי מגדים עיין פ,א בטעם זה" הגם שרבים חולקים על המ.חשד
אלא שלא התיר אלא בשעת הדחק ',  כתב להתיר בנין בית הכנסת מטעם שעכשיו נתפרסם כו233ע שלו"בשו

  .'משום חילול השם דהנכרים אין מניחים ביום חגם כו, שיראים שמא תתבטל המצוה לגמרי

 יש להתיר 234אי גוונא דנידון דידןאבל במפורסם כה, מיהו היינו בסתם. ולכאורה דוקא במקום מצוה מתיר
שלא על ידו מתחלל שם , ואין לחוש לחילול השם, ילו שלא במקום מצוה היכא שאפשר שיתבטל הבניןאפ

 ניחוש שלא יעשה לנו מלאכה ואם נחוש לזה גם בנכרי דעלמא. שמים ולא הוא הגורם אלא שרואה ושותק
וץ מנכרי  ח, וסיעתו לכל המלאכות236התרומה'  ולמדו מזה ס,' נכרי שבא לכבות כו235 ובהדיא תנן,מעצמו

ולא אשתמיט חד מהפוסקים . 237כא' ה סעי"ש' ע סי"ה בהדיא בשו"וכ. שהדליק את הנר הואיל וגופו נהנה
ולכן בנכרי העושה מעצמו . אלא ודאי דאין זה חשש גמור אלא ממדת חסידות. ז מפני חילול השם"לאסור בזה

  .התירו

                                                 
 .ב"סע, שבת יז 225
 .נ"וש, ה"רנב ס' ר סי"ראה שוע. ה"א ה"שבת פ 226
  .כמו שהתירו בבית ישראל כשאין חשד, עוד הוכחה שבמקום שאין חשד מותר בבנין 227
  .רנב' סי 228
 .י רמד"רס 229
 .ה ומכל"ט ד-תתנח' ע 230
 .ק ח"רמד ס' סי 231
 .ק ה"רמד ס' כמובא בקונטרס אחרון סי 232
 .ח"רמד ס' סי 233
 .ישראלששר העיר בונה הבית ל 234
 .ו"שלד סכ' ר סי"שוע. א, שבת קכא 235
 ).ה וספר התרומה"תתסו ד' ע(רמג ' ב לסי"ונתבאר במהדו. רמז' סי 236
 .א"ל וסל"ר שם ס"ראה שוע 237
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 וסימן 
  238טפחים'  ג שהקנים רחוקים מהכותלרת הפתחצו

 להקריבם לכותל מפני הגנקעש י אפשר שא,טפחים'  רחוקים מהכותל גם שמן הצדדיםח שהקניצורת הפת
 מיקל 241'ק י"ג ס"שס'  שבת סיפותובספר תוס( כתב שהוא פסול 240 בריש עירוביןור שור ובבכ,239והפריזבעש

 .)בזה

  תשובה
  .חרי דרישת שלומוא

 ועכשיו נזדמן לי ,ית הכנסתאחר יציאת ב ,ק פרשה משפטים" הוא יום ש,מכתבו הגיעני לנכון ביום אתמול
 עם . כי חדאי נפשאי להשתעשע באמרותיו הטהורות, אמרתי שלא לעבור על בל תאחר,242ז"כנוסע אחד המו

כל  ומ,ור שור והתוספות שבתהיות כי הרגיזני לעלות בסלע המחלוקת להכניס ראשי בין הרים גדולים הבכ
  .קםלהשיב פניו רית לא אוכל " לאהבת מעכמקום

 כי מה שסתר . אנא לא ידענא, בטוב טעםור שור שסתר דברי הבכ,ספות שבתמר להתו הוהנה מאי דקלסי
 דלא ניחא ליה ,ת דשפיר קא מותיב" רתש לחזק קושיי"מי  כל דבריו אינם עולים אלא לפ,243'ראייתו מהתוס

ם  וא, סיפא דומיא דרישא לא הויאל כרחךע'  אבל לפי תירץ התוס,לפרש בענין דלא הוה סיפא דומיא דרישא
  . מן הכותלטפחים'  כגון שהרחיק גאי גוונא דלוקמי בכה, לדוכתאור שור הדרא הוכחת הבככן

ור שור  שהרי הבכ, הוא כמערכה על הדרוש,244 הרי עומד מרובהה הויא מחיצורת פתח כיון דצה שכתבגם מ
 , צריך שלא יהיה מופלג מן הכותל דאפילו עומד מרובה245)ה ועושה"ב ד"ע' דף י('  כדעת התוססבירא ליה

  .' כו246משום שאין הטעם משום דאתיא אוירא

 .' הוי הטעם משום דאתי אוירא כו]י[ א,248 כןתב כור שור גם הבכ,' כו247קונדסין'  דלא גרע מנעץ דה שכתבומ
 וםכל מק מהני משות הרבים באויר רקונדסין' דנהי דמדאורייתא אפילו נעץ ד'  בדעת התוסבירא ליהאלא דס

                                                 
שאינו מזכירה , ל"ק מהרי"ולא היתה למראה עיני אחיו הרה(ג ' סי) ז ואילך"הוצאת תר(ת שלו "בשו, רבנו הזקן פוסק להקל בזה 238

  ).שבזה דן לקמן בתשובה שלפנינו(בין חצאי רבוע , ה"שסג סל' ע שלו סי"ובשו). נובתשובה שלפני

  .מ] 'סי[ח "ט בצמח צדק או"שקו: ע"ר זי"ק אדמו"הערות כ

  ).ת אלו"ולא היתה למראה עיניהם בעת כתיבת שו, שהיא נדפסה אחר זמן רב, ל"וגם שם לא נזכרה תשובת רבנו הזקן הנ(

קלח ' וראה גם דובר שלום ע). כד' ח סי"או(' ת דברי נחמי"בשו, בתוספת השלמה והערות לדבריו, פסהנד, ל"תשובת רבנו הזקן הנ
  .קמג' וע

  .יש לעשות תיקון סמוך לכותל, אלא שכשיש לחשוש שיניחו פתח הגדול וילכו בין קנה לכותל, מסיק להקל בתשובה שלפנינו
  .נעית את קביעת הקנים סמוך לכתלי הביתומו, הבולטים מסביב לכתלי הבית, ויסודות הבנין, גג 239

, אמנם כאן). וקצת גם לקמן בסוף התשובה שלפנינו(ב "שסג סל' ר סי"דן בשוע, והחבל שעל גבי הגג, בקשר לקנה שתחת הגג הבולט
 .טפחים ויותר' א להעמיד הקנים רחוקים מהכותל ג"כ אין דרך כ"א, שגם יסודות הבנין בולטים

 ."פחות משלשה טפחים לכותל' דהא לחי בעי... טפחים ' ריכים שלא יהיו רחוקים מהכותל גונראה דאותן קנים צ" 240
פ דמקרי מחיצה ממש למה לא " אבל צוה,דבשלמא לחי הוא דלא מהני שלא אמרו לחי משום מחיצה אלא כשהוא סמוך לכותל" 241

 ".קונדיסין'  דאטו מי גרע מנעץ ד,יועיל
  .המוביל כתב זה 242
ת דהא צורת הפתח "וקשיא לר): מי מהניא צורת הפתח בגבוה מעשרים, על האיבעיא שבגמרא שם(ה איפכא " דא, עירובין יא 243

ל דמיבעיא ליה "וי. דל קנה דעל גביהן ליתכשר בקנה דמכאן ומכאן דהוי כלחי משהו, הוי קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן
  .ת הפתחדבעי צור, היכא דלא מהני לחי כמו במפולש או ביתר מעשר

פחות משלשה ' דהא לחי בעי, ת מידי"טפחים מהכותל לא הקשה ר' ואי איתא דהקנים יכולים להיות ג: ז הבכור שור שם"וכתב ע
  .טפחים לכותל

דהא קורה לא מהני , ג"כ לא מיירי בכה"ע, כיון דהרישא דמבוי שהניח הקורה למעלה מעשרים אמה: ז התוספות שבת שם"וכתב ע
ומעתה ממילא נדחה ראית הרב , כ ודאי גם הסיפא דצורת הפתח מסתמא נמי לא איירי בהכי"א, בוי מפולשביתר מעשר או במ

 .כ לא איירי בהכי"כיון דרישא דקורה ע, טפחים' דמי לא אפשר לאוקמא דמיירי כגון שהרחיקו מן המבוי ג, ל"הנ
שמטעם זה אף אם הרחיקו , )י מ"ח רס"ח צדק אות צמ"והובא בשו, שנסמן לקמן(כה ' א סי"ת פנים מאירות ח"כן כתב בשו 244

 .טפחים מן הכותל כשר' יותר מד
אמות העומד ' מטעם שמחוץ לפתח י, אמות' אמות ועושה פס ג' י שמרחיק ב"ע, ו אמה"שבגמרא שם מתירים מבוי הרחב ט 245

דהאי פס לא מהני הואיל ומופלג מן , וצריך לחי אחר): מ"שסג ס' ר סי"וכן נפסק בשוע(שם ' ז כתב התוס"וע. מרובה על הפרוץ
  .הכותל שלש

שלחי הרחוק מהכותל פסול מטעם אתי אוירא מהאי ) ה הכשר"א ד, ג(שאף שדעת רבנו יהונתן , ק ה"שסג ס' א סי"וכמבואר במ 246
ת "ה בשווראה מה שהאריך בז. אמות מצרכינן לחי אחר הסמוך לכותל' שאף בפס ג' מ דעת התוס"מ, גיסא ומהאי גיסא ומבטל ליה

 .מ' ח סי"צמח צדק או
  .י ג"ז סוס"ת אדה"ראיה זו כתב גם בשו. א, עירובין יא 247
 ).'קונדסין כו' נעץ ד' דאפי' דהתם לא שייך אתי אוירא כו, ולדידהו נראה לומר דבצורת הפתח בכל ענין כשר(שם  248
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 שיהיה הקנה סמוך א דבעיוא הדין נמי ה,מבוי מפולש]כ[ שתי מחיצות ל כל פנים וע,249מדרבנן בעיא מחיצות
  .)ספות שבת דלא כתו,ור שור וסתם בפשיטות כדעת הבכ250רי מגדים סמך הפל זהוע(למחיצה 

ת "יית רלא השאירו קוש'  דהא התוס, בנה בנין קבוע על יסוד רעועור שורואולם מצד אחר נראה שהבכ
 ,יא אחרינא אין לבנות יסוד ובניןו ומדלא משני שינ, אלא שתירצו בתירוץ פשוט ומרווח,'בתימה או בקושי

 ,' ועוד דלא ניחא להו לאוקמי באוקימתא אחריתא כגון שהרחיק כו. דחדא מתרי ותלת טעמי נקטש לומרדי
 ,דמיבעיא ליה איפכא מאי'  דהא בגמ ועוד,דאי לא קתני) ב"א וע"ב ע"דף נ(ד דמנחות "בספ' ג אמרי"דבכה

  . ואי איתא לתקן הלחי לקרב אצל הכותל,ורת פתחהיינו לכתחלה לתקן המבוי בצ

 ומה שדחה מר .ד היא נכונה מאד" שלפע,העולה על כולנ) 251ב"ד ע"עירובין כ(' ת מהתוס"גם ראייתו של מעכ
אי גוונא א דהיינו טעמא דמילתא כל כה דאי אית, אין זה דיחוי,נמי מתרת במים'  דמחיצה תלויאני התםדש
 ומה . לענין ריחוק הבתיםתב כן כ252א" דהמ,ת בעצמו"ש מעכ" ובפרט כמ.לפרושי ולא לסתום'  להתוסל"הו

אי  הוא פשיטא ופשיטא דפשיטא דכל כה,ורת פתחא מיירי לענין מחיצה ולא לענין צ" דהמש לומרשדחה די
כל מקום  דמ,דכתב גבי צורת פתח' דמה שמביא ראיה מהתוס ,א לסתום אלא לפרש"להמוה ליה  לא הגוונא

 שיעשה רש ולא פי,ורת פתח דמהני צתב כ253ע"ל נ"ר ז"וגם רבינו אחמו (ורת פתח לא מהני צבכהאי גוונא
 כמו ששמעתי , משום דמספקא ליה, אלא דדין זה העמיד בתוך חצאי עיגול. סמוך לבתים דוקאורת פתחהצ

 ודעתו היתה לחזור ולשנות פרק זה לראות אם ,254ספק העמיד בתוך חצאי עיגולמפי קדשו פעמים רבות דכל 
  .)ונטרס אחרון איזה קל זה ואפשר שהיה ע.צדקו דבריו

כל  מ,שההיתר מהפסק הנהר הוא משום דקל הוא שהקילו במים'  בדעת התוסם תימצי לומרועוד דאפילו א
לקא  איך סם כן וא,א היו שם בתים ודיורין כללדאגודא דהנהר שבעבר השני ל'  הא משמע מדברי התוסמקום
ורת  וצריך לעשות הצ, והתם אין מחיצות כלל, הקנים סמוך למחיצהנן אי בעיורת פתח דליעבד התם צדעתא
 לפרושי רא לגמאי גוונא הוה ליה דכל כה,טפחים'  ודוחק לומר דיעשה עוד פסין מצדדים אורך ד. באוירפתח

  .)ספות שבת וסתם כדעת התו,ור שורע דעת הבכ"ה נ"ר זצללה"אחמו'  הג השמיט רבינוום הכי נמיומש(

דלא ) 255ב"ע' דף י(ש " וכמ, בודאי יש להחמיר, הרבהטפחים'  שהרחיקו יותר מדכל מקום בנידון דידןומ
 הדבר ידוע כל מקום מ,'ג דבגמרא שם אמרו חזקה אין אדם מניח פתח גדול כו" ואע.'לישבוק פתחא רבה כו

 . בצדי הדרכים ועל הפריזבעש דוקאי אם לעבור ברגל כי אפשרשמים דרך הרבים מקולקלת ואשבימות הג
  .256ה"כ' סי' ע מזה בתשובת פנים מאירות חלק א"וצ

 ואין .257 שבודאי יקלקלו הקנים שמעכבים הליכתם,ה לא יועיל בימות הגשמים" גם תיקון מעכתי זהאלא דלפ
 לא הוה כהגביה מן הארץ , ואף שיעמיד הקנה על הפריזבע. קטן בצד הגדולורת פתחתקנה אלא לעשות צ

 הגדול בענין זה שיעמיד הקנים על ורת הפתח ולכן אם אפשר לעשות צ.מאחר שאין אויר תחת הקנה
) ובלבד שיחזקהו במסמרים אצל הכותל שלא יפול הקנה בהתעקמו(הפריזבעש וכשיגיע לגג יתעקם הקנה מעט 

 שהיה רחוק ורת הפתחוכבר בא לידי צ .חד אורת הפתח ויהיה די בצ,הפתחורת צ'  ולא יצטרך ב,טוב הדבר
 וצויתי לקרב , והיה פעמים רבות שהיו עוברים בין הבית ובין הקנה מחמת קלקול דרך הרבים,מעט מן הכותל

 ,ל" הנל דרך שיעשו עם כן אפשר גכל מקום ומ.ל הבית ברצון הבע258 רק אני עשיתי נקב בגג.אל הכותל
  .ו שכתבתיעט ולא יפול וכמשיתעקם מ

 מרגלא  והלארים לא ידעתי איך שייך לחלוק על המחמי,ת שירא מפני המחלוקת" מעכה שכתבואודות מ
 .ר תבוא עליו ברכה דרבנן שהמחמיאבפומ

                                                 
 .ד"שסד ס' ר סי"ראה שוע 249
 .ק ה"א ס"שסג א' סי 250
 ).ה צורת הפתח דהוי כמחיצה"וה... חיצה מעבר הנהר מ(ה ליעביד צורת הפתח "ד 251
דאותו מקום הוי , אמות צריך תיקון' אבל אם הוא רחוק מהבתים י, שיהא הנהר סמוך ממש לראש המבוי(ק לא "שסג ס' סי 252

 ).ה ליעבד צורת הפתח"ד בד"דף כ' ה בתוס"וכ, פרוץ
 )".כ יתקן שם בצורת הפתח"אא... (רחוק ממנו ביותר מעשר אמות ... כשהנהר : "ה"שסג סל' סי 253
 . כג' מבוא ע, ר הזקן"ראה גם ספרי ההלכה של אדמו 254
 .מ"שסג ס' ר סי"ע ובשוע"וכן נפסק בשו 255
 .מא' ח סי"ת צמח צדק או"הובא ונתבאר בשו. ולא בראשו, שאפשר אף ברבים בוקעים בו אינו נפסל אלא בפירצה מהצד 256
ת צמח צדק "ובשו. בין הכותל ובין הקנה של צורת הפתח, טפחים' פחות פחות מג, יםאולי רצה לתקן לעשות מחיצה של קנ 257
 .וסגי בזה, שהזוואלינעס והגאנקעש הן כמו גידודי, י מא מסיק"סוס

 .לדעה המצריכה נקב, ב"שסג סל' ר סי"כמבואר בשוע 258
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 זסימן 
  קניית משכון שברשות לוהו, קנין נכרי רק במשיכה

 שלו  בשולחן ערוך,ע"נ ל"ר ז"בינו אחמו ללמוד ולהשכיל בדברי קדשו של ר,על דבר אשר באת על של תורה
 259 בישראל שהלוה לנכריתבב כ" יףשבסעי(' כו'  זףש בסעי" שסותר לכאורה למש,ב"א סי"תמ'  סיפסח' לה

לפי שישראל מנכרי ונכרי , לא קנה אותו בדמים' כיון שלא משך הישראל כו' ואם לא משכנו ביד הישראל כו
א "ד סק"קצ' מ סי"וך לח" הששםא שם ב"כ בקו" וכ. אלא במשיכהמישראל אינו קונה שום דבר בכסף בלבד

' ז'  ואלו בסעי.'שראל מנכרי דחד דינא אית להו כו יוא הדיןוה, כה דוקא קונה בנכרימשיבשם רוב הפוסקים ד
 כיון שהחמץ מונח ברשות מכל מקוםד'  דאם החמץ מונח ברשות הישראל כו,לענין נכרי שהלוה לישראל כתב

ע " וצ,דאינו חייב לבערו' ח'  ואם פטרו מאחריות כתב שם בסי,חייב לבערו' ת כו"יב באחריותו מדהישראל וחי
ם ך אותו אמש דהא כיון דהחמץ מונח ברשות הישראל והנכרי לא ,למה לא יאסור החמץ אם פטרו מאחריות

פה כתבת שסותר  י.)ב"י' ש בסעי" הא נכרי מישראל נמי אינו קונה אלא במשיכה וכמ, במה קנהו הנכריכן
שכתב שם  (ח"ח ס"מת'  מבלי עיון בדברי קדשו בסי, שבאמת זהו רק לכאורה ולפום ריהטא בעלמא,לכאורה

א "תמ' ולכן גם בסי',  מותר כורי זה הליו הפסח אם לא קנה את החמץ אלא בכסף בלבד ועבר ע260לענין דיעבד
ש "ייע) ועיין לקמן,  קני דוקאמר לו ובדא,ותו דאפילו לא משך אותו הנכרי קנה א,ז כתב לענין קנין למפרע"ס
  .ק"ודו

 עיקר להלכה בירא ליהמבואר דס) 'ח' סי( שהרי מדבריו פרק הזהב ,ש"אלא אי קשיא הא קשיא על הרא
על , ' ולהסתלק מן הספק כו262ק דבכורות"ש ברפ"ומ (261ת" וכדעת ר, קונה ולא מעותנכרידמשיכה דוקא ב
מה  ול,ינכרכ כשהמשכון ביד ישראל במה יקנה ה" וא,)א"יא רבינו בקו שהב263ז"ש הט" כמכרחך צריך לומר

' ש סי"פכ(ש " הראעת וגם בד. מדרכי ההקנאהחד ודוחק לומר דמיירי שהקנה לו בא,264 טעמא דאחריותליה
במעכשיו ) א"פסחים דל(א מדמי לרבא ה ד,י קאינכרמבואר בהדיא דאפילו לא הקנה לו כלל ברשות ה) ד"יו

 דהמשעבד 265ל המאור אם יסבור כבעל כךש אין תימה כ"אך על הרא. ש"מר למפרע הוא גובה עכמו לאביי דא
 דהא ,ע שנשתעבד בקבלת המעות בלבד בלי שום קנין"וולענין שעבוד ודאי דמעות קונות לכ, מעכשיו נמי מהני

י "ש רש" וכמ,ה כמו שנשתעבד הערב מן התור, דנשתעבדיינו טעמאשעבודא דאורייתא ה) 'ה ב"ב קע"ב(ד "מל
בשטר או כגון ( הא דתיקון רבנן כל מקום מ,ד שעבודא לאו דאורייתא"מ ואפילו ל.266פ הנזקין"בגיטין ר

 נכסי דאינש 267 יש בכוררק בהדיא בבכורות פנןוכדאמרי, כעין דאורייתא תיקון)  כמו במשכוןרושששעבד בפי
ק "ש פ"ה להדיא ברא" וכ.רושא דשעבדו בפיכובמטלטלין נמי הי, והיינו בקרקעות בסתם',  כוהאינון ערבין לי

דמסיים שכל מה שאדם כ ,ה אפילו בלא שטר"וה( דמיד שכתב בשטר ,גבי שטרי הקנאה) ו"ל' סי(דמציעא 
 ה שכתב שםומ(פלוני מנה נשתעבדו נכסיו אפילו בלא קנין  לוה מלוניפ) שום קלאמ אלא דשטר הוא ,'חייב כו

י מה ד שעבודא לאו דאורייתא בשטר לפ"מ]ל[  והוא הדין נמי,על פהד שעבודא דאורייתא היינו במלוה "למ
 ,268ל במלחמות"ן ז" הרמבעת דל פיל אמורים ע" רבינו זעת אבל ד,ל המאור בעעת לדל זה וכ.)שנתבאר

  .270ש"יילהדיא ע) א שהבאת"תמ' לסי (269א"כמבואר בקו

כי היכי דאמרינן למפרע הוא גובה שכתב ד) רק כל שעהל פ"הנ(ש " הראברי צריך להבין דו הכידבלא 271ועוד
 הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי 273הא רבא הוא דאמר להדיא, 272 לרבא בדאמר מעכשיוכי נמילאביי ה

' פסחים ל(ובכמה דוכתי דהא דתנן ) ו"דף ס(י ביבמות " פירשום הכי נמיומש, שעבוד היכא דמחסרי גוביינא

                                                 
 ).כנראה מחמת הצנזור, מ"וכן לקמן בכ ("י"לא"בדפוס  259
 ).ב-א, יט(וראה שם ). ג, יח(דק ד צמח צ"וכן תירץ בפס 260
 .ה רב"א תוד, ז עא"ע 261
  ).וגם שיתן דמים, ולהסתלק מן הספק היה צריך העובד כוכבים למשוך הבהמה שיקנה אזן שלה(ש שם סוסי ב "ברא 262
 ).ת"כרל "אבל דיעבד ודאי קי, היינו דוקא לכתחלה דצריך מעות וגם משיכה(פז ' א סי"ת רמ"בשם שו, ק ח"שכ ס' ד סי"יו 263
לא גרע מחמצו של נכרי ברשות ישראל , ג דאמר ליה מעכשיו"אע, אם לא הרהינו אצלו: י"ב ס"ש בפסחים פ"שכתב הרא 264

 .והאחריות על ישראל
ומשום הכי קתני רישא מותר , ובדאמר לו מעכשיו, ואוקימנא בשהרהינו אצלו, עלה דרבא' ורמינן מתני): ב"רע, ט(ב "פסחים פ 265

  .רבא מודה שלמפרע הוא גובה' אפיג "דבכה, בהנאה
 ).ת"שהרי שיעבדה לו ונעשה קרקע זו ערב למלוה וערב משתעבד מה(ה כיון דדיניה מדאורייתא בעידית "א ד, נ 266
 .א, מח 267
 ):ב, ט(פסחים  268
רמו ' א סי"ומבואר יותר בקו. ן בזה"ב נראה דעתו להחמיר כרמב"שמדברי רבנו בסי, )ג, יח(ד צמח צדק "וראה גם פס. ק ד"ס 269
 .ט' וראה לקמן סי. ק ג"ס

 .דבדיעבד סגי בקנין כסף בנכרי, ל"ולכן יש לתרץ כנ 270
 .ש"ל בזה לגמרי כדעת הרא"עוד הוכחה שרבנו לא ס 271
  . אף בלא הרהינו אצלו–משמע  272
 .ב, יבמות סו 273
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 275 דנדריםרק בתראש פ" הרא274 אשתמיטתיה.ו דוקאלרבא כשהרהינו אצל'  מוקמי'נכרי שהלוה כו) ב"ע
' ש נמשך לדעת התוס" דהראל כרחך צריך לומר וע,עליו כללע " וליכא צ, דרבא לטעמיה אזיל, להדיאתב כןשכ

 בדאמר ם כן וא, דאמר מכאן ולהבא הוא גובההי דרבא לטעמי"ת ור"בשם ר) ב"ע' דף מ(השולח ' בגיטין פ
 רקן בכתובות פ" והר276 ביבמות שםימוקי יוסף אבל הנ.ילו כשלא הרהינופד אמעכשיו אינו מפקיע מידי שעבו

 לו אפים כן וא. אבל בלא הרהינו מפקע מידי שיעבוד, דדוקא בשהרהינו אצלו מיירי רבא,י" פסקו כרש277פ"אע
שון  ובדאמר לו בל,ד מעות קונות" אלא למ,י שהלוה אם לא הרהינונכרלענין שעבוד נמי לא מהני גבי חמץ גבי 

ח לענין דיעבד בחמץ "תמ' ורבינו לפי שסמך בסי.  לענין הרהינו אצלו278ן"ש הרמב" וכמ,קני מעכשיו דוקא
כל  ומ.279ש לענין קנין למפרע"ז כדעת הרא"א ס"תמ'  בסיתב כ,שעבר עליו הפסח על הפוסקים דמעות קונות

 קני מר ליהו מיירי בדאיירי בשעבוד בעלמא ורבינמש " דהרא,ש לגמרי" כדעת הראבירא ליה לא סמקום
  .281 דוק בלשונו שם ותשכח דהכי הוא,280ו" דומיא דס,דוקא

 דהא כל עיקר טעמו .ק"ד דב" אזלי לטעמייהו ברפ,ן דפליגי הכא בחמץ" ורמבל המאורשוב ראיתי שדברי בע
  לו קודםם המשועבדיםדמלוה יכול למכור או להקדיש נכסי הוא משום דלא מצינו רק כל שעהן בפ"של הרמב
אנן יד ) ב"ו סע"ק דל"ב( הטעם דקאמר רב יוסף רשף דפי" על הריל המאור השיג בע282ק"ד דב" וברפ,שגבאם

 דאם אין הלוה ל המאור סבירא ליהובע.  אינו יכול להקדיש דבר שאינו ברשותום לא כן משום דא,עניים אנן
דהקדישו ניזק ) א"ג סע"ל' ק ד"ב(מהא '  והביא ראי,ף" מקיים שיטת הרי283ן" והרמב.מסרב יכול להקדיש

ש שם "והרא) ה יד עניים"ב ד"ו ע"ק ל"ב(' והנה התוס. 284 הרי להדיא דפליגי בהכי, ישמעאל אינו קדושבילר
ונראה .  ולא משום שאינו ברשותו,א לעולםף וכתבו הטעם דהוי דבר שלא ב"שבקי טעמא דהרי) 'ג' סי(

 אלא דהיינו דוקא בדבר ,285מסרב ה]ו[ אין הל דמשום שאינו ברשותו שפיר יכול להקדיש אםבירא להודס
 מאחר שאינו דבר ידוע ,בר שלא בא לעולם אבל החוב בעלמא שחייב לו מקרי ד,המסויים וידוע שמשועבד לו

 מדבריהם דטעמא נראה,  אינו קדושרבי ישמעאלוהא דהקדישו ניזק ל.  ולא חל עליו השעבוד,וניכר כלל
 מצי בי ישמעאל דלריכא בינייהודמצי למימר נמי א) דישו ניזקה הק"ד (286 שהרי כתבו שם,אחרינא בהא

 , וחדא באידך מישך שייכא,ן היינו הך" כהרמבבירא ליהואי ס.  לא מצי לסלוקיבי עקיבאלסלוקי בזוזי ולר
. ן" הרמבו שכתב כמ, משום דמצי לסלוקי בזוזי הואבי ישמעאל דהקדישו ניזק אינו קדוש לריינו טעמאדהא ה
 זוכה בי עקיבאכ לר" משא, משום דקנס הוא ואינו זוכה אלא משעת העמדה בדין, אינו קדושטעמאיינו אלא ה

 פקא מינה מדבריהם שזהו עיקר הנראה ונ.להדיא) יכא בינייהוה א"שם ד(' ש התוס"משעת הנזק כמ
 לא  השתא מיהאכל מקוםג דאי הוה מודה הוה מיפטר מ" דאע,בי עקיבא לרוום הכי נמי כתב ומש,שביניהם

 אם הקדישו אחר שעמד בדין וחזינן דלא הודה שכבר נתחייב פקא מינה שביניהם כפשוטו דהנרש ולא פי,אודי
 ואחר שעמד ,לא ודאי דסבירא ליה כדעת בעל המאור א, לא קדיש משום דמצי לסלוקי בזוזיבי ישמעאלולר

 קדיש משום  הכי לרבי עקיבאילו ואפ, אלא דפליגי קודם העמדה בדין דוקא,ישמעאל כלל'  רא פליגבדין ל
  .287'ן ראי" הרמבת אין ראיים כן וא,דזוכה משעת הנזק

ד "ברפ'  ואזיל לטעמי,ן" ולא כהרמב,ל המאורש כבע" להראבירא ליהוממוצא דבר נשמע דגם גבי חמץ ס
בי  נמי דלריכא בינייהודא'  כמו התוסתב גם כן כ288 המניחרק וגם בפ,ף"דלא כהרי' ק דתפס שיטת התוס"דב

 . אחריתייכא בינייהו דהוי א,צי לסלוקי בזוזי מישמעאל

                                                 
 .כנראה הכוונה לכותב השאלה שלפנינו 274
וברשות הלוה הוא עד , בעל חוב גובה מכאן ולהבא:) דף ל(רק שני דפסחים רבא לטעמיה דאית ליה בפ: ש"ב בפירוש הרא, פו 275

 .ח"י טריפת בע"הלכך חל ההקדש ולא פקע ע, שיטרפנו בעל חוב
 .ה חמץ"ד) ב, כב(ז "פ 276
 .ה ואיכא"סד) א, כד( 277
  .דאמר ליה קני מעכשיו): א, י(ב "מלחמות פסחים פ 278
 .שבלא הרהינו אסור מטעם חייב באחריותו 279
 ".יהא כולו שלך בעד חובי... במכירה גמורה ... הקנה הישראל את החמץ הזה לנכרי קודם הפסח " 280
ואסור מטעם . שאז אין החמץ מוציא מידי שעבוד, שאף בלא הרהינו קונה כשאמר מעכשיו, ש"רא) א: שיטות' הרי יש כאן ג 281

ל שבדיעבד קונה בכסף אף "דקיי, ז"אדה) ג. ה כשהרהינוי משיכ"שאינו קונה אלא ע, ן וסיעתו"רמב) ב. אחריות הישראל על החמץ
 .ואסור מטעם אחריות הישראל על החמץ, בלא משיכה ובלא הרהינו

  ).א, יח( 282
  .במלחמות שם 283
  .אין הניזק יכול להקדישו, כיון שלדעת רבי ישמעאל לא הוי אלא שעבוד על השור המזיק 284
  .ל"כדעת בעל המאור הנ 285
 .א, לג 286
, ש יכול להקדישו"ורא' ולדעת בעל המאור ותוס, ן אין מלוה יכול להקדיש המשכון שביד הלוה"ף ורמב"שלדעת הרי, כ יוצא"א 287

 .כשאין הלוה מסרב
 .יד' סי 288
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  חסימן 
 מכירת חמץ בלי מדידה

 דמה שאינו יכול לתבוע את הנכרי , פשוט הוא שאינו דומה לקבלת אחריות כלל,289ובענין היתר עד למדידה
כלום אלא  וזה אינו מקבל עליו ,ן זה דומה לאחריות שמקבל עליו היזקאם לא יהיה ההיזק והחסרון ניכר אי

 ,ינכר אפילו אם ידוע ההיזק והחסרון וכי יתבע את הו הכיוהגע עצמך דבלא(שאינו יכול לברר שהזיק ונחסר 
 וכבר נתחבטו בזה האחרונים . ואדעתא דהכי מכר לדל ואביון דסבר וקיבל,הלא דל הוא ואין ידו משגת

. ל"מה שתירץ שם אינו מתקבל ואכמ ו.ל שעה כיש פרק רור שור בכיין ע.במכירה שלנו דהוי הערמה דמוכח
 ריך להיות דצ290ל"ר זצ"ש אחמו"ש לפמ" וכ.ח ביאר שאין כאן הערמה"מ תי"סו סור חיים מקפרמיהו בס

 אלא מבעי,  ההיזק ניכרה ועוד דמי לא עסקינן שיהי.) ליכא שום הערמהם כן א, דוקא עבור הנכרירב קבלןע
 אלא אפילו בכלים שלא נתמלאו לגמרי יכול להיות ,אם מכר לו כלים מלאים דהחסרון ידוע בכל שהוא

 דאינו יכול לומר ,בזה אומר עד הזיז וזה אומר עד החלון) 291'ו משנה ו"שבועות פ(כענין שאמרו , החסרון ידוע
  .ש"יימה שהנחת אתה נוטל ע

ש " יי שהחבית, וכמדומה שכן נהגו מאליהם משנים קדמוניות,ולכתחלה ודאי נכון הדבר ללמד דעת את העם
 ין צריך אבל הזאקרימש א. וכן שאר כלים של קמח,שאינה מלאה מדדו בקנה לראות עד כמה מגיע החסרון

 , אלא המכירה הוא מפני איזה חשש בעלמא,בשגם כי אין התבואה מחומצת, למדוד כלל ובאומד בעלמא סגי
  .ומרא יתירהח אין להחמיר בזה ום הכישמו

 טסימן 
  ובנכסי צאן ברזל, חמץב, שבתמחוסר גוביינא ב

ז " דרבא רפבירא להו משום דס,293ד"ו ס"רמ' ח סי" טעם המתירין בא,292א"ול בק"ר ז"ש רבינו אחמו"עמ
 ולא .א ברשותיה קיימא דהוה כדידיה ממש דמחוסר גוביינ,295 פליג על רב ספרא שם294)ב"ו ע"ס' ד(דיבמות 

 דהא בלא ,297ן האחריות על המשעבדשהרי חמץ מפקיע מידי שעבוד אפילו כשאי, 296משום דחייב באחריותו
 298ש" הראה שכתב ומ.' מעכשיו כומר לוכשלא א) א"פסחים דל(הרהינו אף שהאחריות על הנכרי אסור לרבא 
  .301ל" עכ300 היינו כשאמר לו מעכשיו,299במסקנא דבלא הרהינו אסור משום האחריות

דסבירא , יינו טעמא וה,יעבוד ולא מפקיע מידי שנכרי הרהינו קני הש דבמעכשיו אפילו בלא" ברא302ש"ייוע
 משום , דמפקיע מידי שיעבודבירא ליהסד דרבא יינו טעמא דה,)ב"ע' דף מ( דגיטין ד"פ' ש התוס" כמליה

                                                 
, שאם יגנב החמץ לא יחויב הנכרי לשלם עליו, כ שאחריות גניבה היא על הישראל"יוצא א, שמוכרים החמץ לנכרי בלי מדידה 289

ולכן תיקן רבנו הזקן שימכור לנכרי גם החדר ). ט ואילך"תמ ס' ר סי"ראה שוע(שראל עובר עליו לכמה דעות ואם החמץ הוא בבית י
מ מבאר "ומ. ד-קנג' ראה תקוני מקואות לפי תקנת רבותינו ע(דאז הוי כמקבל אחריות על חמצו של נכרי בבית נכרי , שהחמץ בתוכו

  .כאן דלא חשיב אחריות ממש
 .י' ויתבאר לקמן סי 290
 .ב, מב 291
 ).ה מיהו"ד(ק ג "רמו ס' סי 292
ם אחריות מיתה וגזילה "יש מתירים אם קבל עליו העכו, ]בשבת[וחורש בהם , ם לחרוש בהם"ישראל שהשכיר שוורים לעכו" 293

א כדעת "ר שם סי"ופסק בשוע". ם יכול למכרה אם ירצה נקראת בהמת ישראל"א דכיון שאין העכו"וי, וגניבה ויוקרא וזולא
 .ריםהמתי

מ האשה מחוסרת גוביינא חשובים של "מ, שאף שאשה האומרת כלי אני נוטלת הדין עמה, דאמר התם לענין נכסי צאן ברזל 294
 .הבעל ממש לענין הקדש

 .מ אינם חשובים של הבעל ממש"מ, שאף שעבדי צאן ברזל הם באחריות הבעל ואוכלים בתרומה, דאמר התם 295
 .אלא משום שהאשה מחוסרת גוביינא, אין זה משום שהוא חייב באחריותם, של הבעלזה שלרבא חשובים נכסי צאן ברזל  296
אם לא הרהינו בידי הנכרי והנכרי הוא מחוסר , אף שהאחריות על הנכרי ולא על הישראל, נכרי שהלוה לישראל על החמץ 297

דאתי חמץ ומפקע ליה לשיעבודא , ה חמץ"י יבמות שם ד"כמבואר ברש(אזי החמץ מוציא מידי שעבוד הנכרי ונאסר בהנאה , גוביינא
, שנתנו ישראל בביתו של עובד כוכבים, רבא מוקי לה התם כשהרהינו אצלו, והא דתנן בפרק כל שעה מותר בהנאה, דעובד כוכבים

 ).דההוא לא מיחסר גוביינא
ג "מי אם לא הרהינו אצלו אעוכן נ, אי לא אמר מעכשיו לא קני לה נכרי וקם ליה ברשותיה דישראל ואסור: י"ב ס"פסחים פ 298

 .דאמר ליה מעכשיו לא גרע מחמצו של נכרי ברשות ישראל והאחריות על ישראל
 .ולא אסר בזה מטעם שהנכרי מחוסר גוביינא והחמץ מוציא מידי שעבוד הנכרי 299
 .שאז אין החמץ מוציא מידי שעבוד הנכרי 300
 .א שם"ז בקו"עד כאן תמצית דברי אדה 301
באמר לו מעכשיו ולא הרהינו והאחריות הוא על , אשר טעם האיסור, ל"ז הנ"וכיח ולפרש בדברי אדהבהבא לקמן בא לה 302

ולא רק מטעם איסור אחריות (ז הוי של הישראל ממש "י שהנכרי מחוסר גוביינא והאחריות היא על הישראל עי"כי ע, הישראל
 ).ךט ואיל"תמ ס' ר סי"המבואר בשוע, הישראל על חמץ נכרי בבית הישראל
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ל ע דהא ע" וצ. במעכשיו מודה דאינו מפקיעם כן וא, מכאן ולהבא הוא גובהעל חוב ב303 דאמרהדאזיל לטעמי
 אלא משום מש דמי מה דמחוסר גוביינא לאו כדידיך לומרכרחך צרי] על[לא  א. הוי מחוסר גוביינאכל פנים

 דהיינו אף , דאחריותאי טעמא ומה שהוא מפקיע מידי שיעבוד בלא מעכשיו אף בלא ה.דחייב באחריות
 ולא משום מחוסר ,ום דמכאן ולהבא הוא גובהש היינו משום דאז הוי שלו ממש מ,כשאחריותו על הנכרי

ואינו ענין , ו דעדיין לא קני הנכרי להיות יוצא מרשות הישראל לרשות,קנין אלא דמחוסר נמי ,גוביינא לחוד
 משום  דהיינו טעמא304ל כרחך צריך לומרש ע" ולהרא.וביינא בלחוד דמיירי נמי במעכשיולהא דמחוסר ג

 שהרי , הבעל משועבד לה מעכשיול כרחך ותדע דהא גבי שום שהכניסה לו ע. ולא משום דהוה כשלו,אחריות
 דרבא ל כרחך צריך לומר וע,מדמי לה להא דרבא דמפקיע מידי שעבוד) יבמות שם('  ובגמ,305כול למכוראינו י

מוקי ' נכרי שהלוה כו) ב"ע' פסחים דף ל(דהא דתנן ) י שם"רש(י "פירשום הכי נמי  ומש.שיו נמיכיירי במעמ
 דהטעם משום קום יש לומרכל מ אבל מ.בירא ליה דרבא מיירי במעכשיו נמי משום דס,'לה רבא כשהרהינו כו

שהרי כתב דהא ', ה מי לא מודה כו"בד) יבמות שם(י "וכן יש לדקדק מדברי רש. ש" כמו להרא,אחריות בלבד
לחוד ולא משום בת אלמא דטעמא משום אחריו, ש" שם עימוקי יוסףכ הנ"וכ', אם נאנסו או נאבדו כו

  . דמיירי בקיבול אחריות בלחוד,המתירין דהיינו טעמא ד306 ועוד שהרי גם הרב אומר כן.דמחוסר קנין

 הוא דהוה אי טעמא אלא דמשום ה, דודאי טעמא משום אחריות בלחוד הואש לומר דאין הכי נמי שי307אלא
 הוי ברשות המקנה כל מקום אף שאינו מחוסר קנין מ, ומכיון דמחוסר גוביינא משום אחריות,מחוסר גוביינא

 , בלחוד308 דהיינו משום איסור לא ימצא,ור משום אחריות בלחוד ואין האיס,להיות כשלו ממש לענין חמץ
 .מצאי אפילו בלאו קרא דלא ,אלא שהאיסור של אחריות גורם איסור אחר להיות כשלו ממש במחוסר גוביינא

 לאורויי , וכפל הענין במלות שונות, על הישראלתוזהו שטרח רבינו ואייתי קרא דלא ימצא לרבות כשאחריו
 והתם ודאי ,כיח במישור מדאיתמר הא דרבא דמפקיע מידי שיעבוד אף כשאין אחריותו עליו והו.הא מילתא

 היינו כשהאחריות גורם , במעכשיו נמי דהטעם משום אחריותם כן א,דמפקיעו מידי שיעבוד דהוה כשלו ממש
גוביינא  ובמעכשיו בלא אחריות לא מקרי מחוסר ,שלו ממשכבמחוסר גוביינא להפקיע מידי שיעבוד להיות 

  .  ברשותא דמרא איתאה דהוה כפקדון או שאלה דכל היכא דאיתי, לא מפקיע מידי שיעבודום הכי ומש,כלל

 דשיעבוד במעכשיו קני לרבא כמו ,310ה" כהרזבירא ליה דס,309ש"מיהו כל זה לא צריכנא אלא לדעת הרא
 לו דאפי,311א"תמ' ינו בסי לרבכי נמי סבירא ליה וה,בירא ליהן במלחמות שם ס" אבל הרמב,לאביי בלמפרע

 וטעם פלוגתתן .ש"יי הרהינו אצלו דקונה במשיכה עם כן דאין מעות קונות אלא א,שיעבוד במעכשיו לא קני
 בירא להו דס314ש" ורא313'ש בתוס"יי וע.ק" ודו312ש במאור ומלחמות"ייק ע"ד דב"דאזלי לטעמייהו ברפ

 מידי שיעבוד הוה שלו לגמרי מאחר דאין עליו ד הדבר פשוט דהיכא דמפקיע" ולפ.ק" ודוהף ולא מטעמי"כהרי
 הרי הוא כאילו כסי צאן ברזל כיון דהבעל מקבל עליו בנ, בשום שהכניסה לוי זה צריך לומר ולפ.אלא שיעבוד

 316' מאי מדמי להן בגמ315ם לא כן דא, ומה שאינו יכול למכור הוא מחמת שיעבוד בעלמא,הוא לוה שלה
ן " דהא הרמב,ן" אינו סותר דעת הרמב,'ל דרבא לטעמיה דמכאן ולהבא כו"נד דגיטין ה"פ' ש התוס"ומ. ק"ודו
 'סמ שם בתו" וכ,שייך נמי במעכשיו'  קאמר דטעמא דרבא במכאן ולהבא אילו הוה ליה זוזי כוכי נמיה

  .להדיא

ים מבואר ח דהא בגמרא דפס,ד דהוי כשלו כשאין לו רשות להוציאה" מי איכא לסכל מקוםאך קשה דמ
ין אשתכח בדאי אקדיש מלוה וזבין מלוה לאו שפיר אקדיש ולאו שפיר ז' רבא דמכאן ולהבא כולהדיא ל

                                                 
  .ב"סע, רבא פסחים ל 303
  .'היינו טעמא כו, אשר זה שמחוסר גוביינא לא הוי שלו 304
מכאן ולהבא הוא גובה כיון דאילו הוו ליה זוזי הוה מסליק להו ) "בלא מעכשיו(בדעת רבא , )א"רע, לא(שמבואר בפסחים שם  305

המכנסת שום לבעלה היא אומרת כלי אני ) "א"סע, סו(ל ביבמות "דקיי, כ בהכניסה לו שום"משא, "בזוזי אישתכח דהשתא קא קני
 ".נוטלת והוא אומר דמים אני נותן הדין עמה

כל זמן שהיא מחוסרת גוביינא שעדיין לא גבה ... הקנה אותה לו רק לענין יוקר וזול ואחריות מיתה : "א"רמו סי' ר סי"בשוע 306
 ".אותה מבית הנכרי לביתו הרי היא כבהמשת הנכרי

 .א היא כן"ז בקו"שגם כוונת אדה, פשר לפרשבא לתרץ שא 307
 .שאחריות הישראל על חמץ נכרי בבית ישראל אסור, )ט"תמ ס' סי(ר "ומובא בשוע, )ב, ה(שלומדים בזה בפסחים  308
שאז אין , שאף בלא הרהינו קונה כשאמר מעכשיו, ש וסיעתו"רא) א: שיטות' שיש כאן ג, ז' הבא לקמן מבואר בארוכה לעיל סי 309

) ג. י משיכה כשהרהינו"שאינו קונה אלא ע, ן וסיעתו"רמב) ב. ואסור מטעם אחריות הישראל על החמץ.  מוציא מידי שעבודהחמץ
 .ואסור מטעם אחריות הישראל על החמץ, ל שבדיעבד קונה בכסף אף בלא משיכה ובלא הרהינו"דקיי, ז"אדה

 ).ב"רע, ט(ב "פסחים פ 310
 .ז- ו"ס 311
  ).א, יח( 312
  .ה יד עניים"ב ד, לו. קדישוה ה"א ד, לג 313
 .ג' ד סי"פ 314
  .ולא רק שהם משועבדים לה, אם נאמר שנכסי צאן ברזל חשיבי שלה 315
  ).כך גם הקדשת נכסי צאן ברזל מוציא מידי האשה, שכמו שהחמץ מוציא מידי שעבוד(ב "סע, יבמות סו 316
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ק "ד דב"ה דפליג אזיל לטעמיה ברפ" והרז. במשעבד מעכשיולון אפי" דרמביינו טעמאוה(דהשתא הוא דקני 
 כיון  מקוםכל מ,ג דהלוה נמי אינו יכול למכור"ואע .)ש"והרא' ה דעת התוס" שכה שנתבאר לעילבמיין וע

 דאיצטלא יינו טעמאדה) א"א ע"דף מ(בגיטין '  התוסן כתבו וכ.דבדיעבד מכרו מכור שפיר הוה ברשותיה
 לאיצטלא לפי שבידו א דמי לכסי צאן ברזל דשאר נ,כ אם אין לו רשות כלל להוציא" משא.317דמיתנא
גבי שום ד 321האחרונים בשם כל 320ש" וריב319ש" ורא318א" הרשבי דעת לפלו ואפי,שם' ש התוס" כמ,לבלותם

ותדע דהא  (כסי צאן ברזלכ בשאר נ" משא, דבידו לבלותםמכל מקום שאני הכא, שהכניסה לו נמי מכרו בטל
 דגבי מלוה הוה מחוסר ש לומר דשאני התםאלא שי). ע מכרו בטל משום שאין בידו לבלות"ובקרקע לכ

 מלוה או זבין מלוה לאו  דאי אקדישצי לומרם תימובהרהינו אצלו אפילו א,  הרהינו אצלולא אם כן א,גוביינא
 והיינו משום ,ע"ו קני למפרע לכילו הכי אפ,שפיר אקדיש ולאו שפיר זבין והלוה יכול להוציא ולסלוקי בזוזי

בגיטין גבי איצטלא דמיתנא לומר דבדיעבד מכרו מכור '  והא דאיצטריך להו להתוס.דלא הוה מחוסר גוביינא
ד דקני למפרע אפילו במחוסר "יינו משום דהתם לא מצי לסלוקי בזוזי והוה ס ה,או משום דבידו לבלותו

  . אבל היכא דמצי לסלוקי בזוזי ודאי במחוסר גוביינא תליא מילתא,גוביינא

 יסימן 
  322מכירת חמץ בערב קבלן דוקא

 מועילנו  שאיה שכתב במ,ע"ל נ"ר ז"הגאון אחמו  מרבינולחן ערוך הלכות פסחלהלכות מכירת חמץ שבסוף ש
  .למכור בהקפה ולזקוף המותר במלוה

ג " בנוסח שטר מכירת חמץ שיסד רבינו רשכב, בענין השאלה דשאילנא קדמוהי323ת"כבר כתבתי לרופמעכ
 דמה שנהגו לכתוב ,ה שכתב במידיהם להבין קריצת ורמיזת הקדמתו שלא מצאו אנשי חיל ,ע"ל נ"ר ז"אחמו

וישוטטו אנה ואנה לבקש דברי גדולי , ל"לי הראשונים זוהמותר זקפתי עליו במלוה אינו מועיל לגדו
 .ל כספר החתום"ר ז" שלא יהו דברי רבינו אחמו, וקיימתי בעצמי להשיב מפני הכבוד.הראשונים ולא ימצאו

 ובפרט לפני חכמים וסופרים ,ל הכתב ואין להעלות ע, וראשי פרקיםזעם היות שאני לא שמעתי רק דרך רמ
 ,'פ אמור לחכמה וגו" ע324ל" דברים ברורים כשמלה וכמארזי אם כ,יר גדולה לאלקיםוגדולים חקרי לב של ע

ת " ומה גם שסמכתי על כבוד רופמעכ,אשר שמעה אזני מפי קדשו ותבן שמץ מנהו לפי מיעוט הבנת שכלי
 והמה יפתחו , לזאת די להם בפתח כחודה של מחט,ל עד לאחת"ים עליהם דברי רבינו זבשהעיד עליהם שערי

 ואת הטוב יקבלו ,' ויבררו האוכל כו,ל"ם שערי אורה כגודל חכמתם וכעוצם בינתם לקיים דברי רבינו זלה
 ומה שיהיה בעיניהם מוקצה מן הדעת יתלו החסרון בי ,ל ויאמרו שהדברים ראוים למי שאמרם"בשם רבינו ז

 , שזהו הדבר הקשה מאד ובפרט שידוע.ל" באולי לא ירדתי לסוף דעת רבינו ז,אני הכותב ובמיעוט הבנתי
 ם רק חוש השמע בחוש הזכרון המה תלויים כהררי,שהדברים הנאמרים מפה לאזן שומעת מבלי עיון וחיפוש

ה היא וין אל השמועכ ולבא אל ביאור הדברים אחר העיון והחיפוש כראוי לכל מעיין בצדק ול, בשערהםהתלוי
. ו"שלי רברבי חא האלה לא יתלו בוקי סריקי בל כל דברי האמתע ועל כן .מלאכה גדולה אף שאינה חכמה

  .ע"ל נ"ר ז" כי לאו מלתא זוטרתי הוא לדעת דעת רבינו אחמו,ולזאת לא אמנע טוב

 325י לא לחנם הזכיר אותו בהקדמתוכואמר  (בא מציעא שיטה מקובצת על בפרוהנה תחלת יסודו הוא על ס
 רוש שכתב בפי326ף" לריבהמנין בשם תשו האורק וכנראה שהוא בפ,)אלא שרמז רמז שמשם הוציא דבריו

אין קנין זה נגמר בכסף אלא בשטר ' והריני נושה בו כו' מלמדין אותו כו) ב"ז ע"מ דע"ב (327ג" דרשבתאשבריי

                                                 
אמרינן מכאן ולהבא , מלקוחות ומסלקו לה בזוזיואם מכרוה לא טרפה , מ כיון דמשתמשין באצטלא לעשות בו כל חפצם"דמ" 317

 ".הוא גובה
  .ה מכרו שניהם"יבמות שם סד 318
 .י א"ז סוס"יבמות פ 319
  .כב' סי 320
 .ד"צ סי' ז סי"א אהע"א ברמ"היא דעת הי 321
  .מח' הוזכר בצמח צדק סוף סי: ע"ר זי"ק אדמו"הערת כ 322

  . א, צדק לבד צמח "וראה גם פס). ג, קמח(ס "וכן נזכר בחידושיו על הש

 .כ שם דן בארוכה בדבריו"ואח. סז ואילך' מכירת חמץ בערב קבלן ע' התשובה שלפנינו עם פענוח נדפסה בס
 .לרום פני מעלת כבוד תורתו 323
  .א, קידושין ל. ב, שבת קמה. ד, משלי ז 324
  ".ליל מספר שיטה מקובצתכנראה בע... ל "ל לא יצאו לאור הדפוס עדיין בימי האחרונים ז"הרבה מספרים הראשונים ז" 325
 .ב, מ פט"ב' ף למס" בסוף הרי–ס ווילנא "ונדפסה בש. רכא' ד סי"הובאה גם בתמים דעים להראב. ה ואמרו עוד"ב ד, מ עז"ב 326
כיצד כותב לו אני , ג אומר מלמדין אותן שלא יחזרו"רשב... ונתן לו מעות מהן מאתים זוז , הרי שמכר שדה לחבירו באלף זוז" 327

קנה ומחזיר לו את השאר , מאות זוז' בן פלוני מכרתי שדה פלונית לפלוני באלף זוז ונתן לי מהם מאתים זוז והריני נושה בו חפלוני 
כשהיה המוכר בעת שקבל הדמים : "ף בתשובה"ומפרש הרי". דקא עייל ונפיק אזוזי: "ומפרש בגמרא שם". לאחר כמה שנים' אפי

כדי שישלים עליו השאר ואז יגמר ,  זה יורה שלא גמר להקנותו לו בעת שקיבל אותו המקצת,עייל ונפיק אזוזי ודוחק לקבל השאר
והואיל ונסתלק הכסף להיותו מלוה הוצרכנו ... וכשלא השלים היה אותו המקצת שקבל מהדמים אצל המוכר מדין מלוה , המקח
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 שהכסף אינו קונה בענין זה מאחר דעייל ונפיק אזוזי לא ניתן העירבון לתחלת קנין אלא הרי היא ,שכותב לו
משמע , 330 וטור329י" ונ328ש"ופירוש רבינו חננאל והובא גם ברא. ן בשטריכמלוה ביד המוכר עד שנגמר הקנ

בלא עייל ' דאוקמי' מכר לו בית או שדה באלף זוז ופרע לו מהם כו) נין שםפרק האומ (331דגם ברייתא שניה
  .'וכקה והיינו דכתב מעידנא דאחזיק זונפיק אזוזי אין הקנין נגמר בכסף בלבד אלא בשטר או בח

וסוגיא דעירבון אי כנגדו ) ב" עח"דמ( הזהב רק משום דבהיות ידוע שבפ,ל לדבריהם"ר ז"ווחשש רבינו אחמ
מכר בית ) ב"ז ע"דע( האומנין רקג דפ" מתיב התם לרב מהא דרשב,יוחנן'  דפליגי רב ור,הוא קונה או כנגד כולו

דמאי אינו ) א"ט ע"ם מש( ומוקים לה ,'אמר לימא כתנאי וכוקי כ ובתר ה,'או שדה באלף זוז ופרע לו מהם כו
 ,סף משנהש בכ"ייטה עישמ' ל מה332ט"ם בפ" וכאוקימתא זו פסק הרמב.'ג להך פלגא כו"משמט דקאמר רשב

ע היא העיקרית " ולפי כללי ההוראה בדרכי הש,ב"ז סי"ס' מ סי"ע ח"והוא דעה ראשונה שהובאה בסתם בש
 האומנין נמי רקג דפ" דההיא דרשב,תא הלכתא אהלכאג וקשי"ג אדרשב" קשיא דרשבי זהוהנה לפ .לדעתו

 רק פיטה מקובצת והנה בש.334 בערבון דכנגד כולו הוא קונהיוחנן' ל כר" וגם הא דקיי,333ה פסוקה היאכהל
 דלא ,תי שפירח א" ררוש אבל לפי.ע"ולבסוף הניח בצ)  בקצרה336ז"ס' ת סי"וומביאו בא( האריך בזה 335הזהב

 אינו קונה אלא כא נמימיטה דנגד החוב הוא דאינו משמט וה משום דדמי לש,337ג מתחלת קנין"מיירי רשב
 אלא , דהקנין נגמר בחזקה דמעידנא דאחזיק קונה, לענין חזרה נשניתג" אלא דברייתא דרשב,כנגד מעותיו

יוחנן במטלטלין '  לרכי נמי וה,זור בו ובדלא עייל ונפיק אזוזי אינו יכול לחזור בוחדאי עייל ונפק אזוזי יכול ל
  .ר מדיבורו כנגד כולוזמי שפרע דנקרא חוקאי ב

 וא הדין וה,ג סבר אינו משמט בכולו" דרשבבירא לןד דס" היינו לקס,338 ודאי תנאי היאיוחנן' והא דקאמר דר
בתחלת '  דפליג עלייהודה הנשיא' ר וכן , ואין חילוק בין תחלת קנין לחזרה,דקנה ממש תחלת קנין כנגד כולו

ג אין חילוק בין " דכי היכי דלרשב, כנגדו בלבד קאי במי שפרעבירא ליהזרה נמי סח לענין וא הדין נמיקנין ה
 צריך לחלק בין תחלת קנין ל כרחך אבל למסקנא ע, אין חילוקיהודה הנשיא' ר לכי נמיתחלת קנין לחזרה ה

  .339ג"ג אדרשב"י דלא תקשי דרשבכ כי הי,לחזרה

נמי לא מיירי ' והריני נושה בו כו'  מלמדין אותו כו340ג" ודאי דההיא ברייתא דאידך דרשב,ח" ררושוהנה לפי
ח בלא "ר'  כפיבירא ליה אלא דלא ס,ף" בשם הריו שנתבאר לעילוכמ(ג " שאין הכסף קונה בכה,בתחלת קנין

ז "ס' ובפרט מאחר שבסי . אם זקף עליו במלוה341 שאינו מועיל, יש לחוש לדבריהםם כן וא.)עייל ונפיק אזוזי
  .342ם דאינו משמט כנגד החוב דוקא בסתם"עת הרמבע ד"וב קבע הש"סי

לא היה שם ' צ דבלא עייל ונפיק אזוזי נגמר הקנין בכסף בלבד אפי"ק' י שכתבו בסאר פוסקיםושע "והטוש
ע "ו אבל הש,ולוכאוקימתא קמייתא דאינו משמט בכז "ס'  אזלי לטעמייהו בסיו הנה הטור וסיעת,קנין אחר

                                                                                                                                                             
לא , פיק אזוזי ונתן לו רק מאתים זוז מתוך האלףשבעייל ונ, נראה מפירושו". שיהיה תמורת הכסף הניתן לגמור המקח, אל השטר

 .כ הקנה לו בקנין שטר וזקף עליו השאר במלוה"אא, מאות זוז במלוה' זקף עליו שאר הח' אפי, מועיל כלל קנין הכסף
 .ז' ו סי"מ פ"ב 328
 .ה הא דקא עייל"ד) א, מח( 329
  .ו"קצ סט' מ סי"חו 330
ומפרש ". לאחר כמה שנים' ו מהם חמש מאות זוז קנה ומחזיר לו את השאר אפימכר לו שדה באלף זוז ונתן ל... ג "אמר רשב" 331

מעידנא דאחזיק , אי מזבין לאישתלומי למחר וליומא אוחרא בלא נחיצותא: "ח"ומפרש ר". דלא קא עייל ונפיק אזוזי: "בגמרא שם
 ונפיק אזוזי לא מועיל תשלום חמש מאות בלא עייל' שאפי, נראה מפירושו, "קנה וזוזי מקבל להו לבתר הכי דנעשה עליו כמלוה

 .אלא בשטר או בחזקה, מתוך אלף לקנין כסף
 .ואם היה יתר משמיט היתר, החוב כנגד המשכון' והוא שיהי, המלוה על המשכון אינו משמיט: ד"הי 332
 ותובע קנה הלוקח את לא היה יוצא ונכנס... המוכר שדה לחבירו באלף זוז ונתן לו מקצת הדמים : י"קצ ס' מ סי"ע חו"בשו 333

 .ושאר הדמים עליו כשאר החובות, כולה ואין אחד מהם יכול לחזור בו
ואפילו לא נתן אלא מקצת , לקבל מי שפרע... כל החוזר בו ... מי שנתן דמים ולא משך המטלטלים : א"רד ס' מ סי"ע חו"בשו 334

  .הדמים
  .ו"ה נר"ה וכתב מ"ב ד, מח 335
 .ק יג"תומים ס 336
 .שזה ודאי אינו מועיל אפילו בלא עייל ונפיק אזוזי, ת בקנין המעות האלושרוצה לקנו 337
אם קונה כנגד כולו או רק , יוחנן ורב' יהודה הנשיא חולקים במחלוקת ר' ג ור"שרשב, שבתחלה אומרת הגמרא שם לימא כתנאי 338

  .יל כללשהמחלוקת היא אם המשכון מועיל שאינו משמט כנגדו או שאינו מוע, ומשני לרב, כנגדו

 .כ עדיין קשיא הלכתא אהלכתא"וא. יוחנן ודאי תנאי היא' כ שלר"יוצא א
 .ולענין משכון בשמטה מועיל רק כנגדו, שלענין פרע לו חמש מאות אומר שקנה כולו 339
וכלו לעשות ביניהם תחלה דבר קיום שלא י, לכל הלוקח ואין לו מעות כולם אלא מקצתן(מלמדין אותו שלא יחזרו : ב, מ עז"ב 340

' כיצד כותב לו אני פלוני בן פלוני מכרתי שדה פלונים לפלוני באלף זוז ונתן לי מהם מאתים זוז והריני נושא בו ח, )י"רש, לחזור
 .מאות זוז

 ). אף בלא עייל ונפיק אזוזי–ח "ולר,  בעייל ונפיק אזוזי–ף "שאינו מועיל לרי(במכירת החמץ , קנין המעות 341
 .ל"ח הנ"עת רשהוא כד, ונתבאר לעיל 342
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 שהרי לא הזכיר שם , דנגמר הקנין בכסף בלבדבירא ליהץ משמע דס"ק'  ובסי,ם שם" כהרמבבירא ליהדס
ש " כעין מ,ל דרך אחרת"הגם שי (י זהע לפ" צ, מיירי מביאור קנין כסף בלבדמןקנין אחר זולת הכסף וכל הסי

 דלזכרון דברים בירא להוע ס"ו דבמסקנא כה שכתב שם אלא דמ. הזהב דמשכון שאנירק פיטה מקובצתבש
ש  אבל באמת י.ע" ודאי תנאי היא העלה בציוחנן'  וגם הא דקאמר מעיקרא דר,' נגד משמעות הגמ הוא'נקטי

 דפסקי בקתא דמגלא 344ם" ורמב343ף" הגאונים ריי דעת דמשכון משום דהוה אסמכתא לפלומר דהיינו טעמא
 אלא ליגיא פד דל" היינו למאי דקס, ודאי תנאי הואיוחנן'  והא דקאמר לר.345 בדפרישלודלא כשמואל אפי

 ,ד דפליגי בדשמואל"ו דשבועות דס" ובפ.ון לית ביה משום אסמכתאכע אית להו דשמואל דמש"ו וכ,בעירבון
 פסק נמי 346השולח'  דבפ,ן" כן לדעת הרל כרחך צריך לומר וע.ע אית להו דעירבון קונה נגד כולו"וד דכ"קס

 דמקצת דמים קונה בדלא עייל שרו בפיתב כ347ק דקדושין" ובפ,ם דאינו משמט כנגד החוב דוקא"כהרמב
ו בחמץ שהוא איסור "וק, ע"ומשום דשמיטה היא מלתא דאיסורא החמיר הש  ואולי.)ש"ונפיק אזוזי ע

  .348 שהרי חמץ הנמכר אינו בכלל ביטול כידוע,דאורייתא

ר  מסידו,ם"רמבח מדוייק ומדוקדק מאד בדעת ה"שזה הפירוש דר, ל לעיינין"ועוד אנהרינהו רבינו הגאון ז
' לא מה" והרי ברפ. מדקדק גדול מאד בלשונו ובסידורוהל הי"ם ז" וכידוע שהרמב,מכירה' ללשונו בפרקיו בה

 וסתמו ,'ונתן הדמים כו' מכירה ביאר תחלת כל הקנינים באיזה דבר נקנה הקרקע וכתב בכסף כיצד כו
 ולא .אר פוסקיםן וש"ש הטור והר" דאפילו מקצת דמים מהני כמרש מדלא פי,כמשמעו דהיינו כל הדמים

בתחלת קנין הכסף כמו שזכרו '  האומנין מכר את השדה באלף זוז ופרע לו מהם כורקג דפ"הזכיר הא דרשב
 שביאר דין חזרת מטלטלין ,ח אחר שהשלים ביאור כל הקנינים הן דקרקע הן דמטלטלין" אלא ברפ,ע"הטוש

ה " ומש,יירי אם יכול לחזור בו אם לאומחזרה  הרי מורה באצבע דפרק זה נמי לענין ,ז"לענין מי שפרע בפ
 דלכאורה ,ג דמיירי בדלא עייל ונפיק אזוזי" דרשבתאהקדים דין עייל ונפיק אזוזי דיכול לחזור בו קודם בריי

 לה בדלא עייל ונפיק אזוזי אבל אי עייל ' והדר אוקימתא דגמרא דמוקמי, לאקדומיוה ליהג ה" דרשבתאבריי
 דבדלא עייל ונפיק קנה במקצת דמים שלא למדנו זה יתאעיקר החידוש דין הוא בברי ובפרט ש,ונפיק אזוזי
וה ליה למימר במה דברים  ברישא והדר הנןם לאשמועי" להרמבוה ליה ודין זה ה,ג" דרשבתאאלא מבריי

 זו לא מיירי בתחלת קנין אלא לענין חזרה תא דברייבירא ליה אלא ודאי משום דס.' בדלא עייל כואמורים
ג דאי לא עייל ונפיק אזוזי אינו יכול לחזור " רשבנן ומשום דאי עייל ונפיק אזוזי יכול לחזור בו אשמעי,שניתנ
י " והיינו דמסיים אעפ,ם לכתוב הא דיכול לחזור בו אי עייל ונפיק אזוזי ברישא" נתחכם הרמבום הכי ומש.בו

 ולא .' אם כתב כולו ואפיוה ליה למימרם לא כן ה דא,שכתב השטר או החזיק דעיקר הדין לענין חזרה הוא
 ם לא כן דא, ובמשך דוקא מיירי,'י שמשך וכו" לענין מטלטלין כתב אעפכי נמי דה,י איפכא"תדוק מלשון אעפ

והיינו דקשיא ( נין גמור אלא מדין קי שפרע זה לא מיירי מדין מרק ובפ,פשיטא דלא קני אלא לענין מי שפרע
 כמו שהזכיר ,נין גמורם שקונה בכסף בלבד במקצת הדמים ק" הרמברושי דלא הזכיר בפסף משנהליה להכ

 וניחא נמי .)ל איפכא שמעינן ליה"ש רבינו ז"מי  ובאמת לפ, שםשנה למלך דלא כמ,י שפרעבמטלטלין לענין מ
 שרמזה ש לומר אלא שי.'והריני נושה בו כו' ג מלמדין אותו כו" דרשבתאם אידך בריי"מה שהשמיט הרמב

 . בחוב מהנירוש מכלל דאי קבל עליו בפי,הדמים עליו כשאר חובות'  כוס יוצא ונכנה ואם לא היבה שכתבמ
 דמאחר דעדיין לא השמיע כזאת דין דאם קבל עליו בחוב , ותלי תניא בדלא תניאל כך איך סתם כם כןאך א
ן לא ידענו הא מילתא  מאחר דעדיי, עליו כשאר חובותםיכן פשיטא לן דבלא עייל ונפיק אזוזי הדמיה מ,מהני

 בהף בתשו"הרילא ודאי דסבירא ליה כמו שכתב  א.גופא דזקף עליו במלוה מהני והא מלתא טעמא בעינן
' ג מלמדין אותו כו" ואין שום חידוש דין בברייתא זו דרשב, דאינו קונה אלא בשטר,ל" הניטה מקובצתשבש

  . לענין דינאפקא מינהוק אלא מאי דנ עצות מרחנןם לא נחית לאשמועי" והרמב,ל"אלא עצה טובה קמ

ם שוין בדבר שאין הקנין נגמר "ף והרמב"ח והרי" הר, בענין זקף עליו במלוהל כל פנים שע,מכל הלין מוכח
  .בכסף בלבד אלא בשטר

 כדמוכח מדברי ,349י שכתב לו שטר או שאר קנינים המועילים זולת הכסף אינו כלום" אעפ,ולענין מכירת חמץ
 עליו במלוה ף ומה לי זק, מאחר שהחמץ חוזר לו בעין, להחזירל מנתדמי למתנה עדך "ק' סיד "י בתה"מהרא

ל ובענין מתנה ע.  ומה לי אומר הריני כאילו התקבלתי ונותן לו,דהוי כאילו כבר קיבל ממנו וחוזר ומלוה לו

                                                 
  .ליתא... הא דאמר שמואל ): א, נא(ז "מ פ"ב 343
 .ל כשמואל"דלא קיי: מ שם"ובמ. א"י ה"שכירות פ' הל 344
. אבד קתא דמגלא אבד אלפא זוזי, אמר שמואל האי מאן דאוזפיה אלפה זוזי לחבריה ומשכן ליה קתא דמגלא: ב, שבועות מג 345

ואין חילוק בין אם פירש ... דליתא לדשמואל ... ם "כן פסק רב אלפס וכן כתב הרמבו... כל הגאונים פסקו : י עב"מ רס"ובטור חו
 .המלוה שאינו מקבל המשכון אלא בכדי שוויו אין אם קבלו סתם

 ).מה שהחוב יתר על המשכון משמט(ה וגרסינן תו תנן "ד) ב, יט( 346
 .ה אמר שמואל"ד) ב"סע, י( 347
 .נ"שו, ש רבנו בהלכות מכירת חמץ בתחלתו"כמ 348
, )ז' לעיל סי. ח"תמח ס' ר סי"ראה שוע(הקנין העקרי הוא קנין כסף שמועיל בדיעבד בנכרי , בתקנת מכירת חמץ של רבנו הזקן 349

, תקיעת כף, ונוספו גם הקנינים אגב קרקע, )קסה' ראה תיקוני מקואות לפי תקנת רבותינו ע(והשטר הוא רק לראיה ולא לקנין 
וכן שטר אינו , דקנין סודר לא מהני, י"ז גבי א"כ בנד"וא): א, לב(ד צמח צדק "וראה פס). קס-קנג' ראה שם ע(ומסירת מפתחות 
 .כ בנתן לו מקצת מעות והעמיד לו על השאר ערב קבלן"ה לא מהני לענין קנין כסף אא"מש, קונה במטלטלין
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ור אלא משום  דאינו אס350שבת' ו מהל" בפהות מיימוניות הגי שם נמשך אחר" דמהרא,ה להחזיר גופימנת
 והיינו דכתב ,י מן התורה"י וב"ע שיש בו איסור ב"ל נ"ו הגאון זואני שמעתי ממורי אחי רבינ, חומרא דחמץ

ל  דמתנה ע353 אבל באמת דעת לנבון נקל. זוכר טעמו היטיב]י[ ואינ,' ולא יתן על תנאי כו352ע"ו והש351ם"הרמב
 אבל כל שהיא טובת הנותן בלבד הויא כמו , להחזיר דמהני היינו שאין בה ערמה שהיא טובת המקבלמנת

 , להחזיר היא טובת הנותן בלבדל מנת ובחמץ עיקר המתנה ע,)א"ח ע"ה דף מ"פ(מתנת בית חורון דנדרים 
 ואין מתנה זו אלא בשביל הנותן שלא יהיה , ולא יגיע לו שום ריוח והנאה מזה,י לא יגע בו כללנכרשהרי ה
 להחזיר ל מנת ודמי למתנה ע, כל שאינו קונה בכסף הוי כמו מתנהם כן וא. ולכן אינו מתנה כלל,ברשותו

  .י"ש מהרא"כמ

 הפוך בה והפוך , ותקנה קבועה היא יתד שלא תמוט, אליוםל ראויי"ומעתה מי חכם ויבן זאת שדברי רבינו ז
  .בה ומנה לא תזוז

 .לטובה כנפשו וכנפש תדרשנו ,ת והנלוים אליו יגדל" ושלום מעכ

 יאסימן 
  אגב קרקע וקנין סודר, י ערב קבלן"רה לנכרי עמכי
 שהרי רשאים להאכיל ,354 כי אין בהם חשש כלל, לפניםבולת שועל אינה צריכהשאלתך אודות הדגן והש

 דרשאי ל שכן וכ,)355ב"ו ס"תס' ש סי"וכמ( ובלבד שיהא עומד עליהם שלא יחמיצו מחמת הרוק ,לסוסים
 .356ול המועד וכן למכור בח,להשהות
 יש בהם חשש , וגם לפי שהולכין על המים, רק מצד המנהג. מן הדין רשאי להשהותמח דגן גם כןהקואודות 

 דהיינו להוסיף בשטר ,357 קנין אגב הכתוב בשטר מכירהל ידי אך יש דרך להקנות ע.יותר מבתבואה יבשה
  . שבספינהמח דגןמכירה שמקנה גם הק

ל קנין זה אלא ליתר " ולפיכך לא כתב רבינו הגאון ז, אין קנין אגב קונה באינו יהודיש אומרים שי358ולפי
 רגיל אני לומר ,נין סודרלפי שאין האינו יהודי יודע מהות הקו .359 אני רגיל לצוות להוסיף קנין חליפין,שאת

 , המצוי אצל אינו יהודי360 כלי בתורת חליפין כגון סכין או פייאר גיצייגינו יהודי ליקח מן הא,זאת העצה
 וצריך לפרש בשטר מכירה . רשאי להחזיר לור כך ואח, דת שלנול פינו אלא בשביל קנין בלבד עולומר שזהו אי

 וגם לבאר בשטר מכירה שהערבון ,' בתורת חליפין ליתר שאת כולוני ולכתוב ועוד קבלתי ממנו כלי פ,גם קנין
אף שגם בקנין חליפין  ו. הזהקמח דגןעל המותר קבלתי גם בעד רב קבלן  וגם הע,מח דגןשנתן נתן גם על הק

  .הקנינים עם קנין הערבות מועיל'  בהצטרף בכל מקום מ,יש מחלוקת

ל  אין להורידם אפילו ע, שלא נמכרובולת שועל ובפרט הדגן והש,ט"ורק זאת להודיעו שאם יבאו בשבת או בי
 .)361ה"ז בהג" שי"סוח ס"ע א"ש' יע(מ "הו שישמרו עד חכי אם, ידי אינו יהודי

                                                 
 .ג שם"וראה בנסמן בשוה. ח"תמח סי' ר סי"וכן נפסק בשוע. ו אות ב"פ 350
 .ז"ד ה"ץ ומצה פחמ' הל 351
 .ג"תמח ס' סי 352
 .יג' ראה גם לקמן סי 353
חטים שבאו בספינה אם הם יבשות וקשות : א"תסז סי' ר סי"וכמבואר בשוע, מהמשך הדברים נראה דמיירי בדגן שבאו בספינה 354

 .כ נתנגבו ונתייבשו"ולא נשתנו מראיתן אין מחזיקין בהן איסור מספק לומר שמא באו במים ואח
מן הסתם שאינו יודע אם יש בהם ריר אם לא אין צריך לבערם שאין ... הנותן שעורים לפני בהמתו בפסח : ו" שם סר"ובשוע 355

  .ליתן לו לאכול מעט מעט בענין שלא ישתייר כלום מאכילתו... מחזיקין איסור מספק 
 .ז- ב"תסז ס' ר סי"באופנים שנתבארו בשוע, שזה מותר אף בדגן שבאו עליו מים 356
שמלבד קנין כסף ימכור את החמץ בקנין אגב החדר , ר"ובהלכות מכירת חמץ שבסוף שוע, א"תמח סי' ר סי"ר בשועכמבוא 357

 .שהחמץ בו
 .ב- קסא' ראה תקוני מקואות לפי שיטת רבותינו ע, להבא לקמן 358
הזכרתי קנין סודר בפנים לכך לא ... האריך בראיות דנכרי אינו קונה בקנין סודר "ך "שהש, ק ג"תמא ס' א סי"אף שמבואר בקו 359
  ".אבל הזכרתי כאן לענין דיעבד, ח"תמ' בסי

  .מצית 360
 .אסור לומר להם לפנותה מהעגות לתוך אוצרו, של ישראל... נכרים המביאים עגלות מלאות תבואה בשבת : ז"ר שם סל"ובשוע 361
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  יבסימן 
 362ש"ת קאנטאר יימכיר

ש "ש במכירה גמורה עם החדר שהיי"וזאת העצה למכור את היי.  כגון דא צריכא רבה,363אך אודות הקאנטאר
 ואמנם צריך לפחות הקונה מן .ש יהיה כפי המקח שיש ביד היהודי למכור בקאנטאר" והמקח מן היי,בתוכו

ודי לא תהיה באופן שמוכרין לו במקח  רק שהאמירה להאינו יה,המקח מכל הין בעד טרחתו במכירה ומדידה
 אלא שפוחתין לו מהמקח שירויח לעצמו ,שהיהודי מוכר לאנשי העיר ונותנין לו שכר בעד המכירה והמדידה

 וכל עיקר ענין זה הוא בכדי שיהא שם .365ר הפסח יום או יומים אחר וגם ליתן לו רשות למכו.364עבור טרחתו
ש להמוכר ולא יתנו " יחזיר הייר כך אחר הפסח אם אחילו ואפ.ריות נפקד באחלו אפי, ולא נפקד,לוקח עליו

 . יתנו לו מעט ריוח כנהוגכל מקום רק שמ, לוקח הוהילו הכי אפ,ל"לו הפחת מהמקח הנ

  יגסימן 
 מתנה על מנת להחזיר בחמץ

לא  ד367ם" כן גם דעת הרמברש ומשמע שפי,'מ להחזיר כו" אבל לא מתנה ע366ג סיים"ח ס"תמ' ע סי"והנה בש
 המשנה רוש דאזיל לטעמיה בפיש לומרי י"י וב" דעבר על בה שכתב מי זה ולפ.אי גוונאקי כהאתי אלא לאפו

 שענין ההערמה שהיה ניכר שבשביל כך נתן המתנה הוא ,368גבי מתנת בית חורון) א"ח ע"דמ(ה "דנדרים פ
 גבי חמץ נמי אלולי המתנה ם כן וא.ש"יי ע369 בחיבורון משמע וכ,'שאלולי המתנה לא היה אביו יכול ליהנות כו

א "סוכה דף מ('  להחזיר דשמה מתנה כדאמריל מנת לשאר מתנה עא דמי ל,370היה אסור בהנאה אחר הפסח
מד ' ד ד"פ' דנדרי (371 וכן גבי הפקר לזמן, דהתם שאם לא היה נותן היה שלו כל זמן שירצה,ובכמה דוכתי) ב"ע
אם , בואת השדה חוץ מן המעשרות היו שלו גם בלא ההפקר כל ת מכל מקום הגם שהיה חייב במעשרות,)א"ע
 אם היה אחר זוכה לא היה חוזר אליו ל כל פנים ועוד דע. מה שהפקיר השדה כולה אין בזה משום הערמהכן
' מ סי"וחור  וט,372רק יש נוחליןש פ"אך מדברי הרא(י שיחזור אליו כ הכא כל עיקר המתנה הוא כד" משא.כלל
שלא היה ) א"ד ע"דף קל (רק יש נוחליןפ' ש בתוס" וכמ,נין אחרערמת בית חורון בע משמע קצת דה,373א"רמ

 דאין זה אלא חומרא ,375ו דשבת" פהות מיימוניות בהגתב שלזה כ374 ואפשר.יכול המקבל לעשות ממנה כלל
  .)בעלמא גבי חמץ

 כל שלא  פניםוהיינו טעמא דעל כל, ם תנאי לא מהניו דש377ז"ש הרדב" עצמו מבואר כמ376ם"אך לשון הרמב
 רי זה הא למה זה דומה לה,ז"ש שם הרדב" נקנה למפרע כמרי כן אלא שלאח,נתקיים התנאי הרי הוא בספק

 הגם דהתם לכתחלה .' והיא תתן ולאחר לא תנשא כו378ל" דקיי,)גיטין עד( שתתני לי מאתים זוז ל מנתגיטך ע
 כל מקום מ,'כול מנת  ולא בע,אי דאם מיירי דוקא בתנ379ם" ולהרמב, אבל בדיעבד אם נשאת לא תצא,קאמר

'  ומשום הכי נמי לא דמי לסי. אבל הכא הרי התנאי ביד האין ישראל,היינו דוקא בתנאי שבידו לקיימו

                                                 
  .מט' ח סי"ת צמח צדק או"ט בזה בשו"שקו 362
 .ש בפסח" בו יישהנכרי ימכור, מכירת בית מרזח לנכרי 363
  .ב' ז סי"ת אדה"בשו, לענין מכירת החנות לנכרי ליום השבת, ז"ראה עד 364
 .ד ואילך"ת צמח צדק שם ס"וראה שו, משתכר באסורי הנאה' כדי שלא יהי 365
 .אבל מתנה על מנת להחזיר לא מהני 366
ם עשה כן הרי זה עובר על בל יראה ובל וא, אבל לא ימכור ולא יתן לו על תנאי): ד"ע שם ס"שבשו(ז "ד ה"חמץ ומצה פ' הל 367

 .ימצא
מעשה באחד בבית חורון שהיה אביו מודר הימנו הנאה והיה משיא את בנו ואמר לחברו חצר וסעודה נתונים לך : "במשנה שם 368

 מוכיח על דהוה סופו: "ובגמרא שם". אינה מתנה... אמרו חכמים ... במתנה ואינן לפניך אלא כדי שיבא אבא ויאכל עמנו בסעודה 
 ".ל שרבוי הסעודה וההכנה מעיד שלא נתנה במתנה אלא שיאכל אביו ממנה"ר: "ם שם"ובפירוש הרמב". תחלתו

 .'כגון שהיתה סעודה גדולה כו, מ שיבוא פלוני ויאכל אסור"אם הוכיח סופו על תחלתו שלא נתן לו אלא ע: ו"ז הט"נדרים פ' הל 369
 ".י מן התורה"י וב"ע שיש בו איסור ב"ל נ"בינו הגאון זשמעתי ממורי אחי ר: "י"ראה לעיל סוס 370
 .ק א"א שם ס"וקו, ב"תמה ס' ר סי"ראה שוע 371
 .דאינה מתנה אם לא שיוכל לעשות בה כל חפצו: לח' סי 372
 ".בדעת הנותן שתהא ברשות המקבל לעשות בה כל חפצו' כ שיהי"הנותן מתנה לחברו אינה מתנה אא" 373
 .'ולזה כתב כו, מ שיחזיר"נת חמץ לנכרי עשלפי זה תועיל מדינא מת 374
 .ח"תמח סי' ר סי"וכן נפסק בשוע. אות ב 375
 .ואם עשה כן הרי זה עובר על בל יראה ובל ימצא, אבל לא ימכור ולא יתן לו על תנאי ):שהובא לעיל(ז "ד ה"חמץ ומצה פ' הל 376
 .ק ה"תמח ס' א סי"שהובא במ, תטז'א' ה סי"ח 377
 .ולכתחלה לא תנשא קודם קיום התנאי ואם נשאת יפרוש ממנו עד שיתקיים התנאי: א"סקמג ' ז סי"ע אהע"שו 378
יש לה ... אמר לה הרי את מגורשת על מנת ...ולכתחלה לא תנשא עד שיתקיים התנאי ואם נשאת לא תצא : א"ח ה"גירושין פ' הל 379

 .ואין חוששין שמא לא יתקיים, פ שעדיין לא נתקיים התנאי"להנשא לכתחלה אע
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 דהחמץ של אין ,382א דמי ולישראל שהלוה ל,' כו381דהתם התנאי ביד ישראל,  לאין יהודי שהלוה380א"תמ
פ שכל ימי " אע,פיר דמי הא אם פרעו ש,'ולא פרעו כו דוקא אם הגיע אחר הפסח ום הכי ומש,383יהודי הוא

 .הפסח היה בספק

 ידסימן 
  384ביטל חמצו ועבר עליו הפסח

וישראל שמצא חמץ בביתו אחר הפסח מן הדין הוא מותר דכיון דביטלו ) 'ד' סי (רק כל שעהש בפ"כתב הרא
ד "התם הפקיר חמצו בי' דגרסי ,פליגא בה) 'ב הלכה ב"פ( ובירושלמי ,' וליכא למיקנסיל יראהלא עבר על ב

 לא חייש יש לקיש חייש להערמה ריוחנן'  ר, אמר מותריש לקישיוחנן אמר אסור ר'  ר,אחר הפסח מהו
  .ל"כלולמר שמא לא יפקירנו ויאמר הפקרתיו עכ, להערמה

ם  דא,מיירי'  דמסתמא בהפקיר לפני ג386ין לומרוא(יש מהן שמקילין בהפקיר בפני עדים  385והנה האחרונים
פ אין בין " להמעיין בסוגיא סה אינו ז.387בעינן'  הפקר בפני גיוחנן דסבירא ליה'  אינו הפקר כלל לרלא כן

 לא וסיי'  אפילו לרם כן דא, ואדרבה משם ראיה דמיירי בלא עדים.א קשה מידי ול,388)א"ה ע"דמ(המודר 
אך . 390ש" הרארושש בפי"יי וע,היוחנן כרבי יוס'  דר389 בלישנא קמאנן והיאך אמרי, דאתי לרשות זוכהנןבעי
 דלשון 392וכבר כתב הרב( שמקילין אם בדק וביטל כתקנת חכמים 391ויש מהם[)]. אזיל כדלקמן' ל דלטעמי"י

 393ו"אבל הרב נר. ש"וכולם תלו זייני בלשון הרא). לא משמע הכי', דכיון שביטלו כו' ש וישראל שמצא כו"הרא
 שמצא חמץ בדרך אחר הפסח בן גמליאלגבי ר) 394ב"ד ע"דס(ו דעירובין "ס פ"בא בתלמוד ערוך בפירוש בש

וחמץ של נכרי שעבר , דלמדנו הולכים אחר רוב עובדי דרכים ורוב עוברי דרכים הם נכרים וקאמר, ונתנו לנכרי
ג "ואע, הרי להדיא דאילו היה חמץ של ישראל זה שמצא בדרך היה אסור בהנאה, עליו הפסח מותר בהנאה

שהרי המוצא נוטלו לעצמו , ואנן סהדי דודאי מתייאשי בעליו, מזה שמונח על אם הדרךדאין לך הפקר גדול 
וכתב הרב דהיינו . אפילו הכי אסור, דמאי הוה ליה למעבד, וגם יצא ידי תקנת חכמים, ואינו צריך להחזיר

 )396ב"א ע"פסחים ל(וכן גבי ). 395עיין באליה זוטא(מטעם הירושלמי דחיישינן שמא יבאו להערים בפעם אחרת 
חמץ הנמצא בתוכה תלינן בבעלים לדעת , או להיפך', והפועלים נכרים כו, ומלאי חמץ בתוכה, חנות של ישראל

  .397כ אם של ישראל אסור"ואעפי, והרי נאבד מהם ומתייאשי. ח תלינן בפועלים"ולדעת ר, י"רש

                                                 
 ".א"תמ' לא משמע כן גבי משכון בסי: "ז"א שם על הרדב"שהקשה מ 380
אם עכשיו בזמן ביעור חמץ דעת הישראל הוא שלא לפדות חמצו מיד הנכרי בזמן שקבע לו לפדותו : ב"ר שם ס"כמבואר בשוע 381

 .נמצא שלמפרע היה כל החמץ של הנכרי משעה שמשכנו בידו ואילך, ממנו
הלוה לנכרי ומשכן הנכרי את חמצו ביד הישראל ואמר לו אם לא אפרע לך לזמן פלוני יהא חמץ זה ישראל ש: י"שמבואר שם ס 382

 .כיון שהגיע הזמן ולא פרעו הרי נקנה החמץ להישראל למפרע קודם הפסח... קנוי לך מעכשיו 
וכיון שבפסח יש , אלשהוא חמץ של הישר, מ להחזיר"כ במתנה ע"משא. י ספק זה שבימי הפסח"לכן לא נחשב של הישראל ע 383

  .ז של הישראל"נחשב עי, ספק אם יקיים התנאי
  :ותוכנו. כאן מעתיק קטעים ממנו ומבארם. שנאבד ולא הגיע לידינו, ט"תמח סכ' א לסי"הוא ביאור לקו 384

כ "וכמו, שאם נאבד לו החמץ ונתייאש ונמצא אחר הפסח אסור בהנאה, להוכיח מדין מצא חמץ בדרך) א זה"בקו(כתב רבנו הזקן 
כ בהפקר או ביטול חמץ "משא, אמנם יש לחלק ולומר שרק ביאוש לא מהני. אם הפקיר החמץ בפני עדים אסור בהנאה אחר הפסח

 .כדין
הלכך נקטינן דאם הפקירו : ומסיק, )ק ו"תלו סוף ס' א סי"וראה קו. ה"הובא בפרי חדש ס(י אות ז "שיירי כנסת הגדולה הגב 385

 .ש בהנאה"ד מהני אותו הפקר ומותר אף באכילה וכ"בבפני עדים וכל שכן בפני 
 .'יוחנן בירושלמי מסתמא מיירי בהפקיר כו' שהרי מה שאסר ר, ל"להקשות על פירוש הנ 386
 .יוחנן משום רבי שמעון בן יהודצק כל המפקיר בפני שלשה הוי הפקר בפני שנים לא הוי הפקר' דאמר ר: א, נדרים מה 387
כי אם אחר שהגיע לרשות , סובר רבי יוסי שאין ההפקר מועיל לאלתר'  אלא שכשלא הפקיר בפני ג,שגם בלא עדים הוי הפקר 388

  .מקבל
 .שבירושלמי שם 389
לא הוי הפקר ' ה המפקיר בפני ב"וד, )לאלתר הוי הפקר... וכיון דאפקריה בפי תלתא והדבר מפורסם לכל (ה איבעית אימא "ד 390

 ).לאלתר(
 ).ק ו"תלו סוף ס' א סי"וראה קו. ק ח"א שם ס"מהובא ב(י תמז "עולת שבת סוס 391
 .שלא הגיע לידינו, ל"א הנ"בקו 392
 .נכתב בחיי רבנו הזקן 393
 .ל"תמח ס' ר סי"שהיא ההלכה שבשוע 394
 .ק ה"ס 395
 .תמט'  סיר"שבשועשהיא ההלכה  396
 .מעתה בא לדון בדבריו. א שלא הגיע לידינו"עד כאן מהעתק דברי הקו 397
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ואם להשמיענו טעמו של . מיש להביא תלמוד ערוך והביא הירושל"וכי קצור קצרה יד הרא, והנה מדבריו קשה
. דילן ולכתוב ובירושלמי מפרש טעמא'  לאתויי גמוה ליהה, לא מפרש טעמא'  דבגמ,דבר שהוא משום הערמה

, יוחנן כתב סתם אוסר בירושלמי' י דמשום דהלכה כר"וכתב הב, אוסר בירושלמי) ח"תמ' סי(וגם לשון הטור 
ואין .  אלות מברייתו398יש לקישוגם דלא מותיב לר(הא  דידן לא רמיזא ממע מינה דסבירא לילה דבגמראש

 דחמץ של נכרי מותר אפילו בירא ליהדס) א"ט ע"דף כ(אחא בר יעקב '  וכר,399לומר דמוקים להו כרבי יהודה
 ועוד כי היכי דאימעוט דנכרי מדמקשינן שאור דאכילה .400ר יעקב חדא דהא הדר ביה רק אחא ב.בי יהודהלר

  ).401ימעוט דהפקר אכי נמילשאור דראיה ה

ומטעמא ,  אסורל יראה אפילו הכידהא אפילו הניחו בשגגה או באונס דלא עבר ב, ובאמת שאין ראיה משם
 וכל , עבר אלא ראוי לעבור קאמראו דוקאל, י"ש משום דעבר על ב" דקנסא דקניס ר402גיד משנה המתבשכ

' ור דבריו דחמץ דנכרים כיון דממעטיוביא. ל" ולא אימעוט אלא דנכרים בדוקא עכ,חמץ שבעולם ראוי לעבור
 י אפשרעל חמץ של אחרים וא' ליכא למיקנסי' שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים כו) שם(

, כ בחמץ שביטל והפקיר נמי לא מקרי ראוי לעבור" וא.על חמץ שלו שהיה ראוי לעבור עליולמיקנסיה כי אם 
ק "בב' ש התוס"כמ,  להפקרא דמיג דמייאש ל" אע,כ באבידה" משא.404ח" דלא כפר403ח" שכתב הבהוכמ

  .כ מקרי ראוי לעבור" וא,405דייאוש אינו הפקר גמור) ו"דס(

 אי אתה מודה לי משש שעות יש לקישיוחנן לר' דקאמר ר, והא דמייתי ראיה בירושלמי מייאוש להפקר
ות ולמעלה דמטא זמן פירוש דאי אתה מודה לי משש שע,  תמן איסורו גרם לומר ליהולמעלה שהוא אסור א
 ואהא , אפילו הפקירו קודם שש נמי יהא אסורם כן וא, אסורילו הכיואפ) ו"ס' ד(ק "בב' איסורו ומייאש כדאי

היינו משום ). ש"יישפירש פירוש זר ע 406מקום שמואל' דלא כס('  תמן איסורו כויש לקישתירץ לו ר
 מדרבנן קאמר כדמסיק טעמא יוחנן' ג דר"ואע( בין ייאוש להפקר פקא מינהדמדאורייתא אין חילוק ונ

אחר רוצה ' דמיהו לענין ייאוש הוי ייאוש גמור אם הי, מייתי ראיה מאחר שש שהוא דאורייתא, דהערמה
י " דאינו עובר על ב,י"לענין ב)  הפקר לא יועילכי נמיוה'  עשאו הכתוב כוילו הכיק שם ואפ"לקנות כדמוכח בב

וההפרש שבין יאוש . כ הפקר" דיאוש מקרי ראוי לעבור משאפקא מינה ונ אלא דמדרבנן יש חילוק,בשניהם
' ד(ק " קאמר בבום הכיומש(להפקר הוא שייאוש הוא שמסלק רשותו מחמצו וההפקר הוא שמוציאו מרשותו 

  ).'קאי דליבטלי'  ואילו גבי הפקר וביטול אמרינן דלאו ברשותי,כיון דמטא זמן איסורו מייאש) ו"ס

ן דחמץ לפי שאינו ברשותו של אדם ועשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו בגילוי דעתא דלא ניחא " הרתבג דכ"ואע
ועוד . ש"יי גבי שלוחו יכול לבטל ע408ש הרב" בפירוש וכמנן גילוי דעת בעיכל מקום על כל פניםמ, 407ליה סגי

ם "ג דלהרמב" ואע.409וכדבר שאין בו צורך' ם ישים בלבו כו"ש הרמב"וכמ(דהגילוי דעתו הוא דלא ניחא ליה 
 ונוסח , דביטול הוא מדין הפקראר פוסקים דסבירא להוניה נשמע לשי מ,הוא מדין השבתה האמורה בתורה

וגם אין כאן גילוי דעת אלא . אלא דוי לחסרון כיס'  ובאבידה הרי מינח ניחא לי,)שלנו הוא כעפרא דארעא
 כיון דנפיק 410 בנדריםבי מאירזוכה כר דמטי ליד נן הפקר לא בעיום הכיומש(דמסתמא יאושי מייאשי 

מדקאמר וזה אינו רוצה , דלא הוי יאוש עד דמטי ליד זוכה) ו"ס' ד(ק " אבל יאוש משמע בב,'מרשותי
רק ג שעכשיו חוזר בו דמי לשתק ולבסוף צוח דפ"ואע,  ואי הוי יאוש ממילא קונה כיון שגזל מתחלה,411לקנות

ל  דחייל אפילו בעש לומר וגם י,הוכיח סופו על תחלתולמימר יכא  מודה הכא דל413ג" ואף רשב,412יש נוחלין

                                                 
  .שבירושלמי שם 398
 ).והיינו אפילו בהפקירו(חמץ בין לפני זמנו בין לאחר זמנו עובר עליו בלאו ): א"סע, פסחים כט(ירא ליה בברייתא דסב 399
  .כ אף של נכרי אסור"דהא א, כ אין לאוקמי כרבי יהודה"וא 400
 .כ אף של ישראל מותר"דהא א, כ אין לאוקמי כרבי יהודה"וא 401
ס מפני שעבר על "ודבר זה קנס הוא מד, מץ שעבר עליו הפסח אסור בהנייה לעולםח: "ד"א ה"חמץ ומצה פ' ם הל"ש ברמב"על מ 402

 .'לאו דוקא כו: מ שם"פירש במ, "אפילו הניחו בשגגה או באונס, בל יראה ובל ימצא אסרוהו
 .ה וחמץ שנמצא"י תמח ד"סוס 403
  .ש בעל הגהות שער אפרים"ה ומ"ה ד"תמח ס' סי 404
 .נ"וש, י יד"ת רבנו סוס"ראה שו 405
 .טו' סי 406
 .נ"ז וש"תלד ס' ר סי"כמבואר בשוע 407
 .ו"שם סט 408
 .ז"ר שם ס"כמבואר בשוע 409
 .א, כסתם משנה בנדרים מג 410
זה מתייאש וזה אינו רוצה ... והאי כיון דמטא עידן איסורא ודאי מייאש , גזל חמץ ועבר עליו הפסח אומר לו הרי שלך לפניך" 411

  ".לקנות
 .א, ב קלח"ב 412
  ".ג סבר הוכיח סופו על תחלתו"ורשב: "דאמרינן התם 413
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דליקני , ג דגם מן הסתם אמרינן איסורא לא ניחא ליה דליקני"ואע). ש" לענין ירושה ע414ש הרב" וכמכרחו
ל כל ובאבדה מקרי ע.  אבל יאוש סתמא לא מהני,כ להוציא מרשותו צריך גילוי דעת בפירוש"משא, דייקא
ולהכי בעי בירושלמי בהפקר שאינו . דידן כלל'  אין ראיה מגמם כןוא.  להפקרא דמי ול,בור מיהא ראוי לעפנים

 יפה עשו כל הראשונים והאחרונים שלא י זהולפ. י"נקרא ראוי לעבור כלל ואינו אסור אלא משום הערמה לר
  .וכלהו בחדא שיטה שייטו בירושלמי לבד, ס דידן"הזכירו מש

 יוחנן' נהיר כד הוי אמרי ר) טעם אחרוצה לומר ר'  והי,מסיק טעמא דהערמהקודם ש(והא דקאמר בירושלמי 
וכיון שמצא לאחר ' ופי( יוסי דאמר בנדרים הפקר כמתנה מה מתנה עד דאתי ליד זוכה אף הפקר כן ביכר

 לא יש לקיש חייש להערמה ריוחנן'  לא היא ר,יש לקיש כרבי מאיר ור,)הפסח שלא זכה בו אדם אינו הפקר
ד משום הערמה מפולת "ד משום דלא מטי ליד זוכה מפולת אסור למ" למ, מאי נפיק מביניהון מפולת,חייש

ג דלא הפקיר בפירוש אלא שנפלה " ואע,ישנא קמא דמפולת הוי כהפקר ללבירא להוהרי דס. לית ביה הערמה
 בירא ליה דס, אסור'ד משום זכיי" למילו הכי ואפ,415 בביטל מייריל כרחךהתם ע. עליו מפולת וממילא מייאש

 א דמיק מוכח דיאוש ל"וגם מדעת הסמ( ואינו כמבוער מדאורייתא 416ק"דמדאורייתא צריך ביטול כדעת הסמ
בירא או דס).  מדרבנן יש חילוקל כל פנים מוכח דע417ן"י ור"ואפילו לדעת רש.  ביאוש סגים לא כן דא,לביטול

ש  י,ואפילו אי מיירי בלא ביטול. ש שמפרש כן"רא מהן משמע וכ, דמטי ליד זוכהנן דאפילו בדרבנן בעיליה
דזה ) 419ש הרב"כמ( דלא קרינן ביה שלך ומותר אפילו בלא ביטול ,418 דמיירי בגל גדול שאבוד מכל אדםלומר

  .ק שם"דב'  כדמשמע בתוס, ודמי לאבידה ששטפה נהר דדמי להפקר,הוי יאוש גדול

י מה ולפ. 'יוחנן על מתני'  איך יחלוק ר,מאישנא ק לל420מקום שמואל'  בסש לתרץ מה שהקשהובזה י(
 מפני ,' כו421 קאמר אמתניתין וצריך שיבטלב חסדא דהא גם רד יש לומרועו.  דמיירי בלא ביטל ניחאשנתבאר

 דלא מועיל הביטול למר כדאית בירא ליהיוחנן ס'  ור, אי מדאורייתא אי מדרבנן,שאינו כמבוער לגמרי ממש
בי  יוסי ומתניתין כרבי רבי יוחנן כרישנא קמא דלל, אין מקום לקושייתוו הכיאגם בל. 'ליה ולמר כדאית לי

  ).בי מאיר דהלכתא כוותיה וסתמם משנה רמאיר

ש "מלשון הרא. ולהכי לא מהני עדים, 423 הערמה שמא יערים ויפקיר על מנת לזכות בורוש בפי422ה שכתבגם מ
ל שמא לא יפקירנו ויאמר הפקרתיו "שכתב וז) ג" להערמה בכהא חיישינןועוד גבי מפולת למה ל(לא משמע כן 

  .ל"עכ

 ש לומרי.  איכא בינייהו עדים426 לימאם כן א, דעדים מהני425מ מרקנטי" להכנסת הגדולה ור424ה שכתבגם מ
ועדיפא מיניה דאפילו בליכא עדים איכא ,  היינו הךם כן דמפולת הוא מטעם אנן סהדי אבירא ליהכיון דס
 דהיכא דמדרבנן צריך לבעורי ואינו ראוי לעבור עליו מותר ,ן"ש כהר"עת הרא דדש לומראלא שי. ביניינו

 , הוא עצמוו שכתב כמ, לזכות אינו אסור אלא מדרבנןל מנת כיון דמפקיר עם כן וא,בהנאה לאחר הפסח
 הערמה רוש בפי דסבירא ליהע"ה דעת בעש לבארובזה י. לאסור בהנאה משום זה' משום חשש הערמה לא הי

 , ומיעקרא תקנת חכמים, או שמא יסמוך על ביטול הפקר לחוד ולא יבער חמצו כלל,קום שמואלש במ"כמ
ן גבי חמץ של ישראל "ש הר"ומ. 427ש גבי חמץ נוקשה"ן וריב"ש הר"ואם הוא עובר על דרבנן מותר בהנאה כמ

אוי לעבור היינו משום דהתם מקרי ר, 428המופקד אצל נכרי דמדרבנן צריך ביעור ולאחר הפסח אסור בהנאה
ו  וכמ, דליתא430 וכבר כתבתי,ח נמשך לשיטתו דגם בביטול מקרי ראוי לעבור"אלא דהפר. 429י חדשש בפר"וכמ

                                                 
 ).בהגהה האחרונה(ק ב "א ס"תלה קו' סי 414
 .ד"תלג סל' ר סי"כמבואר בשוע 415
 .נ"וש, ל"תלג ס' ר סי"שבשוע' שהיא דעה הב. י צח"סוס 416
 .ר שם"שבשוע' שהיא דעה הא 417
 .כה' וראה לקמן סי. ק יז"תלג ס' א סי"מ 418
 .ט"מציאה סי' ראה הלו. ק יב"א ס"ל וקו"תלג סוף ס' סי 419
  .ה ואל תשיבני"שם ד 420
 .ב, פסחים לא 421
 . ש עוד בעל עבודת הגרשוני"ה ומ"במקום שמואל שם ד 422
שמא יניח כל אדם ": ט"תמח סכ' ר סי"אבל ראה שוע .נ"וש, א"בשם תשובת הרשב, כן פירש רבנו בסדר מכירת חמץ בתחלתו 423

 ."חמצו עד לאחר הפסח ויאמר שהפקירו קודם הפסח
 .ה ועוד ראיה ברורה"במקום שמואל שם ד 424
מ "ע' שמותר להפקיר חמץ קודם שעה ו(קנז ' ם מרקנטי סי"ובשם מהר, )שאם הפקירו בעדים כשר(י אות ז "ג הגב"בשיירי כנה 425

 ).לזכות בו אחר הפסח ושרי אף באכילה
 .שנפקא מינה בין לישנא ולישנא בתרא כשהפקיר בעדים, בירושלמי שם 426
 .נ"כ וש"תמב ס' ר סי" בשועכמבואר 427
 .נ"א וש"תמ סוף ס' ר סי"כמבואר בשוע 428
  .י תמז"סוס 429
 .ה ובאמת"לעיל ד 430



  אורח חיים–שארית יהודה 

 

33

33

 דהוי מדרבנן ריך לומר הפקר כמתנה ציוחנן'  דירושלמי לר ללישנא קמאש"ומ. ח" בשם הבכתבתי לעילש
 גבי מפולת 432ום שמואלש במק" וכמ,431ואינו אסור בהנאה) ש אזיל לטעמיה"והרא. ן בנדרים"כמשמעות הר(

  ).ולהכי לא קאמר דאיכא בין הני תרי לישני איסור הנאה[(]

 טוסימן 
  433ימים ליולדת' ושיעור ז, שיעור אכילת פרס במשקה

ום  בצהכאחד בדבר האשה שילד' ו קבלתי שני מכתבים הבאי"תשרי לעת ערב תקע' ה' ביום אתמול יום ב
 אך אם יאמר הדאקטער ,אמרה צריכה אני' ע אסורה לאכול אפי" פסק הש דלפי,' הוא יום חם כיפור ויו',גדלי

 אם כדי שתיית רביעית או , אזי לענין שיעור צירוף שתיה,מחמת חלישותה שתאכל פחות מכשיעורשמוכרח 
ל בהלכות ברכות הנהנין ששיעור צירוף שתייה הוא כדי אכילת "ר ז"ש רבינו אחמו" לפי מ,כילת פרסכדי א
 .זיגנא רישי עד שגמרתי עין עיונימ ולא .פרס

 אם מצטרפין לקולא בכדי שתיית רביעית בינונית ,ועל דבר אשר נסתפקת בענין שתיית טייא או קאווי חמין
שהעיקר אם לא ) 'הלכה ו' בפרק ח(ל "ר ז"הנין של רבינו אחמונברכת הבלפי שמצאת , או בכדי אכילת פרס

שכתב כן לפי שלא , ל"בי כי בפירוש שמיע ליה מיניה דמר אחאי זדע לך אהו.  מצטרפיןדי אכילת פרסשהה בכ
 436ד" והראב435ם"דצירוף דלענין ברכה תליא בפלוגתא דהרמב, )434א"י סק"ר' סי(א "ש המ"סמך על מ

ם דסבירא ליה דאם שהה יותר מכדי שתיית רביעית אינו "אלא אפילו להרמב. 437כ"ע הלכות יו"שבטוש
אבל בברכה אחרונה . 439שהוא פחות מרביעית, 438ששיעורו מלא לוגמאהיינו דוקא ביום כיפור , מצטרף

. אין סברא כל כך לשער שתיית רביעית שבמהרה בכדי שתיית רביעית בשתייה בינונית, 440ששיעורה ברביעית
דשיעור הצירוף בכדי אכילת , 441נזירות' ה מה"ם פ"ומשום הכי נמי בנזיר ששיעורו ברביעית יין כתב הרמב

היינו משום דסבירא ליה נמי , א בשאר איסורים נמי דהצירוף בכדי שתיית רביעית"ד מהמ"ש בפי"ומ. פרס
דכל ,  בפשיטות442ברכות' ג מה"מ בספ"ש הכ"דלא כמ. דבכל האיסורין איסור השתיה כאיסור האכילה בכזית

 מהלכות מאכלות אסורות כתב גבי האוכל דם 443ו"ואדרבה בפ. בלי שום ראיה, איסורי משקין ברביעית
וכן בהמחה את החלב . מדלא פירש דהיינו דוקא בהקפוהו ואכלו, וסתם דרך אכילת דם היינו שתיה, בכזית

ם בהדיא דשיעור " כתב הרמב445תרומות' י מהל"ולענין תרומה בפ. 444וגמעו לא נתן שיעור אחר מבאוכל

                                                 
 .רק באכילה 431
 .ה ואל תשיבני"שם ד 432
  :תוכנה 433

פ "מ לענין יוהכ"מ, נ שהעיקר כהדעה ששיעורו ברביעית בכדי שיעור אכילת פרס"אף שלענין ברכה אחרונה פסק רבנו בסדר ברה) א
  .ם ששיעורו בכותבת בכדי שיעור שתיית רביעית"נ כדעת הרמב"ל בספק פקויש להק

  .אבל אין להקל אלא כשיש עוד צד להקל, ע"דלא כנפסק בשו, ע"מעל' לכאורה נראה להוכיח שצריך ז, ימים ליולדת' לענין ז) ב

  ].ו פסקא ב"י מ"פ [ד, ט בזה בגולת עליות מקואות  קכז"שקו: ע"ר זי"ק אדמו"הערת כ

  .סג' ח סי"ת צמח צדק או" ראה שו–ושא השני הנ
  ".ב שיעור הצירוף"תרי' סי' ולענין שתיה עי" 434
אם יש מתחלת שתייה ראשונה עד סוף שתייה אחרונה כדי שתיית רביעית , שתה מעט וחזר ושתה(ד "ב ה"שביתת עשור פ' הל 435

או שהמחה את , השותה רביעית של סתם יינם מעט מעט(ט "ד ה"מאכלות אסורות פי' הל). מצטרפין לשיעור ואם לאו אין מצטרפין
, אם שהה מתחלה ועד סוף כדי שתיית רביעית מצטרפין, או ששתה מן הדם מעט מעט, החמץ בפסח או את החלב וגמעו מעט מעט

ונה כדי מתחלת שתייה ראשונה עד סוף שתייה אחר' אם יש כו, שתה וחזר ושתה(ג "י ה"תרומות פ' הל). ואם לאו אין מצטרפין
 ).שתיית רביעית הרי אלו מצטרפין

 ).נראה שאף לשתייה בעינן כדי אכילת פרס(תרומות שם ' ד הל"ראב 436
ורק לכתחלה יש להחמיר כיש , בסתם שהשיעור הוא בכדי שתיית רביעית' ושם הביא דעה הא. ו"תריב סט' ר סי"שהובאו בשוע 437

 .נ"וש. אומרים שמצטרפות בכדי אכילת פרס
  .נ"וש, ב"ר שם סי"בשועכמבואר  438
 .נ"וש, )באדם בינוני הוא רק רביעית(ו "קצ ס' ר סי"ראה שוע 439
  ).שיש מסתפקים, חוץ מיין(א "ח ה"נ לרבנו פ"סדר ברה. י רי"ע רס"שו. ב"ברכות הי' ם הל"רמב 440
בכדי שלש ', כל טעם צמוקין כווכן הצמוקין שדרסן עם הגרוגרות וטעם ה' יין שנתערב בדבש כו(ד "וה, )אם שתה רביעית יין(ב "ה 441

  ).ביצים
דחייב בשתיית משקין אסורין , טעמו מדאשכחן בעלמא לענין אכילת איסורין, ש רבינו דשיעורא דמשקין ברביעית"ומ(ב "הי 442

 ).ברביעית
  .י-ט"ב ה"וראה גם פ. הלכה א 443
 .א"ט והי"ד ה"מאכלות אסורות פי' בהל 444
  ).תייה בכזיתוכשם שאכילת תרומה בכזית כך ש(ב "ה 445
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 יינם בלבד אין ומסתם,  אלא רביעית של סתם יינם446ד"והיינו דלא כתב בפי. שתייה כשיעור אכילה בכזית
  .'עד כאן הן הן הדברים ששמעתי מפיו הק. ללמוד לשארי ענינים

לה ראיית '  אדחיה שנתבארמשום דלפי מ, ם" יש לסמוך שפיר על הרמב447כ"וממוצא דבר נשמע דלענין יוה
בנזיר וכמו , נן לצירוף שיעור גדול יותרידפסול גוויה נמי שיעורו ברביעית וממילא בע,  מפסול גוויה448ד"הראב

' ח קלסי"ואף הפר, כ"והוא נכון ג, ק שתירץ בענין אחר"תרומות דלעיל בשם מהרי' י מה"מ פ"בכ' ועי(דלעיל 
. כ"כ לענין יוה"משא) ואין דבריו מוכרחים, ראאינו מחוור והביא ראיה מהגמתב ומכל מקום אלא שכ, קצת
פ גבי "ועכ. 449תא המפורשת במקומהוהדרין לכללין דקשה לסתור התוספ, כ כיון דכשל עוזר נפל עזור"וא

  ).ח יודה בזה"ואפשר דגם הפר(ם " נפשות להקל ודאי יש להקל כדעת הרמבפקחולה דס

 מה דאגב עיוני ,ומדי דברי לא אוכל להתאפק עצור במילין. 450ע"ואין לי לחדש נגד בעלי ש' ולענין יולדת אחר ז
 ת לעת דימים אלו אין מונין מע,בלי חולק) ד" סז"תרי' סי(ע " והביאו בש,ח"קמ' ד סי"קשיא ליה טובא בתה

ש שנדחק "יי וע.)ו שנתבאר לעיל שבוודאי לא תאמר צריכה אני כמ,פקא מינה כל כך אין נידון דידןהגם שבנ(
 ואני בער ולא אדע מאין הרגלים ,452 ובין הבריאות מחולי הלידה451לי אחרלחלק בין שאר בריאת הגוף מחו

פ תינוקות " דר453םמו מכת בתולי כ,חיות המכהס דחשבינן שעות לה" בשםמה פעמישהרי מצינו כ. לחלק
 454ולענין וסתות.  ולא חילקו ביניהם,נ ובטהרות" כדרך שאמרו ביי, לילה או יום או חצי לילה וחצי יוםנןדבעי

 וכמו שהביאו , לפי שמהלך הדמים תלוי בזריחת השמש, מהתםנן דלא ילפי,א שחידשו הפוסקיםחידוש הו
  .ש"יי ע456פ אקרא לאלקים גומר עלי"מהמדרש ע 455ראיה

 שאפשר , שבנה בנין קבוע על יסוד רעוע, תמוה457)ג"ה אע"ב ד"ע' דף ח(ק דגיטין "פ' והראיה שהביא מהתוס
 אלא אסוף ,נן מעת לעתש בתחלת דבריהם דבעי" דקאי אמ, ודוחק לומרה שכתבמ]ב[' לומר שאין כונת התוס

 . לפרושיאי גוונא הוה ליה לגמרא דכל כה, דזהו באמת דוחק גדול,'תוך ז דעובדא הוה בריך לומרדבריהם דצ
 ואין ה שכתבו במ458)ב"ג סע"דף ע( כלל גדול רק ואחת מהן בפ,בכמה דוכתי' בתוס'  מצינו הסוגיאי גוונאוכה

ה "צ' ד(המצניע '  בפתא כדאי, ובודאי זה אמת דלרבנן נמי אסור משום שבות.'נראה לומר דאף לרבנן כו
 מרו הרי אכל מקום מ,ב דפליגי נמי אחולם תימצי לומר אלו אפי,בי אליעזר אר דאפילו רבנן דפליגי459)א"ע

 דוק ותשכח ,קאי אסוף דבריהם'  אלא הא דכתבו דאין נראה לומר כו. זה משום שבותחד זה ואחדבהדיא א
' ש בפ"ש הרא"ומ (ן בפירושתב כ כ460)ו"ט' מרובה סי' פ(ש " והרא,דגיטין אין ראיה' וכיון דמהתוס. דהכי הוא

                                                 
  .כמועתק לדעיל, ט"ה 446
 .ומסיק שלכתחלה יש להחמיר שמצטרפות בכדי אכילת פרס, הדעות' ו ב"תריב סט' ר סי"שהובאו בשוע 447
: ד"ז כתב הראב"וע, "מתחלת שתייה ראשונה עד סוף שתייה אחרונה כדי שתיית רביעית"ם "ג כתב הרמב"י ה"תרומות פ' בהל 448

". נראה שאף לשתייה בעינן כדי אכילת פרס) א, יג(אבל במסכת כריתות פרק אמרו לו אכלת חלב , אמת הוא שכן מצא בתוספתא"
ומזה ). א"ד הי"אבות הטומאה פ' ם הל"כמבואר ברמב, ש שם לענין פסול גויה ששיעורו ברביעית בכדי שיעור אכילת פרס"והיינו מ
 .ו"תריב סט' ר סי"הדעות שבשוע' והן ב. כ"ם גם לענין יוה"מובן שהוא חולק על הרמב, ד משוה כולם"שהראב

 .אם יש מתחלת שתיה ראשונה ועד סוף שתיה אחרונה כדי שתיית רביעית מצטרפין): לגירסתינו(ד "ד ה"יומא פ 449
שימים אלו אין מונין מעת לעת אלא לפי , קמח' כדברי תרומת הדשן סי, ו"של ס' ח וסי"ר שם ס"ובשוע, ד"ז ס"תרי' שנפסק בסי 450

 .מעת לעת מלידתה' אף שלא כלו ז, בראשיתימי 
  .דחשבינן ביה מעת לעת 451
  .דחשבינן בהם ימי בראשית 452
חצי יום וחצי ... ר יוחנן או יום או לילה "ר חייא בר אבא א"וכמה עונה א, כדרך שאמרו בטהרות כך אמרו ביין נסך: ב, נדה סה 453

ם "וברמב. ב שעות"י): נ"לענין יי(ו "קלח ס' ד סי"ע יו"ה בטוש"וכ. עותב ש"דהוי עונה שלימה של י: ה בתקופת"י שם ד"וברש. לילה
 .שתים עשרה שעות): לענין טהרות(ז "א הי"טומאת אוכלין פי' הל
  ).נ"וש, ק ג"א שם ס"וק, ק יב"קפד ס' ר סי"שוע(ב שעות דוקא "ולא י, ל שלעולם העונה היא יום או לילה"דקיי 454
 .ק כג"קפט ס' ר סי"ראה שוע 455
  .ח"ו ה"ירושלמי נדרים פ. ג, תהלים נז 456
ז "וכתבו ע. אם היא אומרת שצריכה מים חמים, אגב אמו, י נכרי"להחם מים לתינוק קודם מילתו ע) א, עירובין סח(שהתירו  457

  .של מעת לעת' ודוחק לומר דמעת לעת בעינן והא עובדא הוה תוך ז: שם' התוס

, ולכן יום מילתו חשיב יום שמיני ללידתה,  בעינן מעת לעת אלא ימי בראשיתשלפי האמת לא, ומפרש דבריו בתרומת הדשן שם
  .י נכרי"אלא ע, ואסור לחלל עבורה את השבת

ולכן אסור לחלל עבורה , מעת לעת' מ מיירי כאן שכבר עברו ז"מ, שאף שלפי האמת בעינן מעת לעת, ז כותב כאן שהפירוש הוא"וע
 .י נכרי"אלא ע, את השבת

ט מפרק "גונח יונק חלב בשבת מ) א, כתובות ס(מאדמרינן , שיש מפרק שלא בגידולי קרקע) א, שבת עה(בי יהודה ל כר"דקיי 458
  .כלאחר יד הוא ובמקום צער לא גזרו רבנן

ג דלא אסירא אלא מדרבנן לא שרי אלא "ואע, ואין נראה לומר דאף לרבנן אסור מדרבנן דמיחזי כמפרק: שם' ז התוס"וכתבו ע
 . תרתי כלאחר יד ובמקום צערמשום דאיכא

וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה אינו , אליעזר' ט לוקה ארבעים דברי ר"שגג בשבת חייב חטאת הזיד ביו, הרודה חלות דבש 459
  .אלא משום שבות

 .הובא בתרומת הדשן שם 460
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ו שנתבאר  וכמ, היינו משום שהיה דוחק בעיניו להעמיד סוגיא זו בענין זה דוקא,תירוץ אחר' ב' א דמילה סי"ר
  . וגם הסברא נוטה לכך,)' לדעת התוסלעיל

פ "כדאמרינן בר (ת לעתימים מע'  דממתינין לו ז, מהבראת התינוק לענין מילהרומת הדשןוהראיה שהביא בת
 לחלק ביניהם בלי רומת הדשן שנדחק בת, אם לא מדוחק, היא ראיה גמורה שאין עליה תשובה,)א"ע' הערל ד

  .סברא וראיה ברורה

ע לא "ו שכל מפרשי הש, אך לפי שלא מצאתי לי חבר ולא רב. דוקאת לעת מענןלזאת היתה דעתי נוטה דבעי
י י שא" אעפ,ון שנראה איזה חלישות]ג[ כ,קל יש עוד צד להלא אם כן א. מוכרח אני לבטל דעתי,עמדו בזה

ש  י461ן"ן בשם רמב" ובפרט שמדברי הר. לבי אומר לי בטח שהמיקל לא הפסיד, להעמיד הדבר על בוריואפשר
 ואין חילוק בין אם אמרה , כמו חולה דעלמא,מאכילין אותה'  אחר זלו אפי, דכל שאמרה צריכה אני,לומר

 כי באכילה שייך לב יודע מרת נפשו ,463 ואינו דומה למלאכה בשבת.462הצריכה אני מחמת חולה או מחמת ליד
' לאחר ז'  אלא דעיקר החילוק בין תוך ז. בין מלאכת שבת לאכילהם כןז שמחלק ג" בשם רדב464א"מ'  וע.טפי

 כל שלא אמרה ,אין מאכילין אותה' מאכילין אותה ולאחר ז'  דבתוך ז,יני צריכה בשלא אמרה א,הוא בסתם
ע לא " ומפרשי הש,ן"ש בשם רמב" תפס ליה להרא465ע"ו אלא מאחר שהש.ריכה אני כחולה דעלמא צרושבפי
 .ל לענין פחות מכשיעור על כל פנים יש להק, ויש צד אחר,ע"מעל'  אבל תוך ז. אין בידי להכריע, בזהודבר

  חלק שני
 טזסימן 

 466 קודם העיטוף–ברכת להתעטף בציצית 
פ הרואה נתעטף " שהביאו הירושלמי דס,'ג' ד סי" ובפ,ג"ל' ש שם סי"ברא ו,א"ט ע"ג דסוכה דל"פ'  תוסייןע

 ומשמע מדבריהם . משום דהמצוה מושכת כל זמן שמעוטף, דמשמע אחר שכבר נתעטף,'בציצית אומר ברוך כו
 וכן .468ד"ש פ" ודומיא דסוכה שברא,467' שכתבו התוסילת ידים דומיא דלולב ונט,דדוקא אחר שנתעטף מברך

  .'הטעם משום שיש מצוה אחרת לפניו לאחוז הציצית כו'  ופי.ג"תרמ'  סיז"הבין הט

ה "א ובהגמ" בהג,ריאת שמע חדא דלא מצינו שיהא מצוה לאחוז הציצית אלא בשעת ק,אי טעמא צריך עיוןוה
ועוד דמאחר דהברכה היא על העיטוף מה בכך שיש עוד מצוה אחרת שאינה מכלל , הירושלמי' ד דסוכה ב"ספ

' התוס' ט כ" ומה. דגם הניגוב הוא מכלל הנטילה, שמברכין קודם הניגובילת ידים לנטא דמי ול.העיטוף
  .ש"ע' נפק בי' ד לעטיפה משום דהברכה היא על הנטילה ומדאגבהי"ג דנענוע דלולב ל"ש בפ"והרא

כה ל שאין הבר" ור,ש דהמצוה מושכת כל זמן שהוא מעוטף"והרא' אלא הטעם הפשוט ומבואר בלשון התוס
 אלא המצוה היא , ולא מיד שנתעטף נגמרה המצוה,על תחלת העיטוף שאין בתחלת העטוף גמר המצוה עדיין

ש " ודומיא דסוכה שברא,ל"י ז"והאר' ש הפוסקי" כמאמות' להיות מעוטף ועומד בציצית ולפחות כדי הילוך ד
  .ד שהעכבה היא המצוה"פ

 ,חיוב ציצית בא לאחר העיטוף מדמברכינן להתעטףל ד"ב דס"צ ע"י ביבמות ד"על פר' והא דמקשו התוס
 היינו משום דבתחלת העיטוף עדיין לא נגמרה ,ג דמברכינן אחר העיטוף" אע,דמשמע דהעיטוף היא המצוה

י אין המצוה בעיטוף כלל אלא אחר "כ לפר" משא, המצוה היא להיות מעוטף ועומדכל מקום ומ,מצותה
אגת ש'  ודלא כתשו.י"כין על העטיפה שאינה עיקר המצוה כלל לפר והיאך מבר,העיטוף החיוב הוא בציצית

מדמברכינן '  אך לפי מאי דמקשו התוס,י ביבמות שם משמע דצריך לברך אחר העטיפה" שהעלה דלפר'ארי
 ,ש לא תלי זה בזה כלל" ולפמ, דהמצוה היא בעיטוף צריך לברך קודם העיטוףמע מינהלהתעטף דש
  .ל"סוכה הנש ד"והרא' התוס' ואשתמיטתי

 ולכאורה .לכות קטנותש בה" והרא,מנחות' ההיא דירושלמי במקומו במס' ע למה לא הזכירו התוס"מיהו צ
 גבי ל" דסה דהירושלמי אזיל לטעמי, דלענין דינא לית הלכתא כהירושלמי בזהבירא להוהיה אפשר לומר דס

                                                 
בשם ) י"ח ס"יומא פ(ש "ורא, )פ"והכמכאן ואילך הרי היא ככל הנשים לתענית י: ה ולענין"א ד, יומא א(ן "שמדברי הר: ל"אוצ 461

  ).מכאן ואילך הרי היא כשאר כל האדם: ענין הסכנה, תורת האדם(ן "הרמב
 .ד"תריז ס' ר סי"ונפסק בשוע. ב' כפי שמחלק באיסור והיתר כלל ס סי 462
 .ואילך אפילו אמרה צריכה אני אין מחללין עליה' ומסוף ז: ה"של ס' ר סי"שנפסק בשוע 463
שמאכל מזיק לו שומעין לחולה שבודאי הוא צריך ... אפילו מאה רופאים אומרים : "א"ר שם ס"ה בשוע"וכ, ק ג"תריח ס' סי 464
  ".ואם הרופא אומר שאותה התרופה מזיק לו שומעין לרופא: "ב"ר שם סי"ה בשוע"וכ, ק ו"שכח ס' אבל בסי". לכך

  .מכאן ואילך הרי היא ככל אדם: ד"תריז ס' סי 465
  .וראה בנסמן לעיל שם. דלעיל א' והיא מהדורה אחרת מסי. א,  יא231ק "מכתי, א' רית יהודה מילואים סית שא"נדפסה בשו 466

 .שאחר שנתעטף מברך להתתעטף בציצית, ש בירושלמי"הטעמים למ: תוכן התשובה
 .ז"תרנא סי' וסי, ז"קנח סט' ר סי"אה שועור.  לענין נטילת ידים–ה מעיקרא "א ד, ברכות נא.  לענין לולב–שם  467
  .ב"תרמג ס' ר סי"וראה שוע. ג' סי 468
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כנפות '  דלהשליך ביינו טעמא וה,וכנפות לאחרי'  לא סוף דבר להתעטף אלא להשליך ב,קטן היודע להתעטף
 ועטיפת ,דעטיפה היא כעטיפת הישמעאלים' ל כדעת הגאוני" משום דס,לאחריו הוה מכלל העיטוף

כ " משא,כנפות שבצד ימינו סביב גרונו לאחוריו לצד שמאלו' ל דישליך ב"י ז"ש האר"הישמעאלים היא כמ
 ,דילן משמע דביודע להתעטף לבד סגי' דבגמ משום ,ש השמיטו ההיא דהירושלמי גבי קטן"והרא' התוס

מהירושלמי אלא לענין סוכה '  ולא הביאו ראי. והטורל העיטורש בע" וכמ,ומשום דעיטוף היינו כיסוי
  .469ולולב

 אני התם דילמא ש,מייתי מהירושלמי לפי שהמצוה מושכת זמן ולא נגמרה המצוה'  מאי ראים כןאלא דא
 ומה שמתעטף תחלה אין זה אלא , תחלת העיטוף בעטיפת הישמעאליםכנפות לאחריו היא היא' דהשלכת ב

 .כיסוי ואינו מן המצוה

  יזסימן 
  470עם קיצור דברי ראשונים ואחרונים) ח' סי(הלכות ציצית 

  הלכות ציצית ועטיפתו :  חסימן
  : מעומד גויברך  ב בציצית יתעטף א א

 ד פעמים בגילוי הראשכתם פעמים בכיסוי  עטיפתו כדרך בני אדם שמתכסים בכסותם ועוסקים במלאסדר ב
  : בטלית ההראש ונכון שיכסה ראשו 

 וטוב להניח ציציתידי חובת  ופ שאין בהם עיטוף יוצאין בהם " קטנים שלנו שאנו נוהגים ללבוש אעטליתות ג
 מעל כ ימשכנו"אמות ואח'  הילוך דכדירחבו לקומתו ולהתעטף בו ויעמוד כך מעוטף לפחות  זאותו על ראשו 

  : וילבישנו חראשו 

  : ושתים לאחריו כדי שיהא מסובב במצות ט שתי ציציות לפניו מחזיר ד

אחד  יא מברכים ואם רצו כלםכאחת  יבציצית אם שנים או שלשה מתעטפים בטלית ) *( להתעטף מברך ה
  : מברך והאחרים יענו אמן

על מצות  *יב עליוא שמברכין " וי,ה"הג(. אלא לובשו יבפ שאינו מתעטף " להתעטף אעמברך טלית קטן על ו
  ): ציצית' הלק "י בה"ב ונ"כ'  כל בו סי.ציצית וכן נוהגין ואין לשנות

  : זה מזה יג להפריד חוטי הציצית צריך ז

  : ה להתעטף בו כדי שנזכור כל מצותיו לעשותם" בהתעטפו שצונו הקביכוין ח

  : לבטלה ידשלא יברך  שיברך יעיין בחוטי הציצית אם הם כשרים כדי קודם ט

 ויברך עליו או בציציתימשמש  טו לובש טלית קטן בעוד שאין ידיו נקיות ילבשנו בלא ברכה וכשיטול ידיו אם י
  :  בציציות של ראשוןלמשמשפטור גם את זה ואין צריך ילבש טלית אחר יברך עליו ויכש

  :  ויזכור המצות על בגדיו כדי שתמיד יראהוטז )י(  מצות טלית קטן ללובשועיקר יא

 דעתו והיהבלא הפסק  יזלם וכלם חייבים בציצית ואם לבשם כ *טז יש לו כמה בגדים של ארבע כנפות אם יב
ה אם לא היה "וה יח ואחת אחתאם מפסיק ביניהם צריך לברך על כל ו' מתחלה על כלם לא יברך אלא ברכה א

 הראשון קודם שלבש השני צריך לחזור פשט טי וכן אם ,ה"הג(. בדעתו מתחלה על כלם הוי כמפסיק ביניהם
  ): ה"ה סימן מ"ת(ולברך 

דהליכה מביתו  כ עליו טלית קטן ומברך עליו וכשהולך לבית הכנסת מתעטף בטלית גדול צריך לברך הלובש גי
 כא גם על טלית גדול ולא הפסיק בינתים מתחלהביתו אם היה דעתו ם מתפלל בלבית הכנסת חשיבה הפסק וא

  :  ולברךלחזורו בדברים אחרים אינו צריך בשיחה א

  קיצור דברי ראשונים
  . אי חובת גברא הוא אי לא' ד ית" כ'ילקמן ס. א

 473ה"כ'  כדלקמן סי)א(קודם שיעטפנו היטב ) 472בלבוש' כ להדי"וכ (471 זה משמע דבשעת עטיפה יברךוןמלש. ב
  ). 474ליה רבהא(עליהם משעת הנחה עד שעת קשירה ' דמברכי' בגמ' גבי תפילין דאמרי

                                                 
אפשר לבאר גם לדידן הטעם שמברכין בסוכה ולולב אחרי התחלת , שמטעם האמור בירושלמי לענין ברכת להתעטף בציצית 469

 .לברך אחר שנתעטף, ש להלכה כהירושלמי"והרא' ל התוס"אבל לענין ציצית לא ס. המצוה
שכנראה נכתב , ק ו"וראה לקמן קיצור דברי אחרונים ס. א ואילך,  ד238ק "מכתי, כג ואילך' ב ע"ח. י.נדפסה בקובץ יגדיל תורה נ 470

  .ק אחיו רבנו הזקן"ליקוט זה בחיי כ
 .נ"וש, טז' א וסי' ראה בזה לעיל סי 471
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ה בקמ' בי'  מספירת עומר דכתי476משום דגמר לכם) דעטיפה( וטעמא ,475דהברכה והעטיפה יהיו מעומד' פי. ג
ברכת  )ב( היינו דוקא ברכת המצות אבל לא  מיהו,כל הברכות מעומדד'  ובירושלמי אמרי,477בקומה' ודרשי
  ). י"ב( הנהנין

ואלו '  פנןיוכדאמר(ת הישמעאלים עטיפה גמורה ו כעטיפ רבותי הגאונים כתבו עטיפת478ל העיטורל בע"ז. ד
בי דיקנא גוים אינה עטיפה מחוי רב נחמן עד  שאינה כעטיפת ישמעאלהאמר שמואל כל עטיפ) ד"דכ(מגלחין 
 ומסתברא לן דעטיפת ,) עטיפת הישמעאלים גובי דיקנא גומות שבלחי למטה מפיוב נחמןי מחוי ר"ופרש

ע לא מיחייבי "ואבל כ ,'לא תעטה על שפם כו) ביחזקאל(' לגבי אבלות דכתיהישמעאלים לא הוזכרה אלא 
מכסה בסדינין המצוייצין וכן חתנים מי היו מתעטפים ' ישמעאל שהי'  וכי ר, יכסה פיום כןבעטיפת הראש דא

בכסות שהאדם ' שהתורה חייבה בציצי( אשר תכסה בה בלהתעטף היינו כיסוי דכתי' ג דמברכי" אע,ל כךכ
כמנהג בני אדם שמכסין בכסותן והולכין ועושין עסקיהן פעמים בכיסוי הראש פעמים בגילוי ) סה בהמתכ
  . ל"'עכ. הראש

ק "בשלהי פ'  וכדאי,להטיל סודר או טלית על ראשם'  דרך הצנועיכל מקום מ)ג(פ שראשו מכוסה "שאע. ה
מר ליה  חזייה דלא פריס סודרא אכי אתא' רב חסדא ברב המנונא דאדם גדול הוא כו'  משתבח לי479דקידושין
שהיו רגילים ' י דלא כריך סודרא כדרך הנשואי" ופרש)ד( , דלא נסיבנאמר ליה לא פריסת סודרא אמאי טעמא

נו סודר או טלית יי הלא ודאי בגילוי הראש ממש אם ופשיטא שלא היו הבחורים הולכי,ל"לכסות ראשם עכ
' סוף מס' יאכניע את לב האדם ומביאו לידי יראת שמים כדשפורסין על הראש לצניעות ולפי שכיסוי זה מ

 לכך יכסה ראשו , כסי רישך כי היכי דתהוי לך אימתא דשמיאב נחמן בר יצחקאמיה לר'  אמרה לי480שבת
 שאף הם לא ,481 הגאוניםתח גם לדע"לצאת י) (י"ב( וגם כדי לקיים מצות עטיפה מן המובחר ,בטלית של מצוה

 ם כן הוא דדייק לדידהו דאל העיטורוהבע(הראש ולא עד גובי דיקנא כמו באבל אמרו אלא שצריך לכסות 
 ר נחמןי דמחוי ר" כפרשבירא ליהואפשר נמי דלא ס( ולכיסוי הראש קרו נמי עטיפת הישמעאלים ,)יכסה פיו

לסימנא בעלמא נקט '  דעטיפת הישמעאליי נמי א,) מילתא יתירתאב נחמן אלא דמחוי ר,'עטיפת ישמעאלי
ו  וכמ,ועיקר דמשמע להו דכיסוי הראש מיהא בעי לפי שהיא עטיפה גמורה)  בלשון המרדכי482ה לקמן"כו(

  ).הויי והכי דייק לישנרומת הדשן והמרדכי והתימוקי יוסף הנשיתבאר לקמן בשם

צ דאותם טליתות שעושין באשכנז והם כמין " רשםל אמר לי רבי ב" רבינו שמשון וזתב כ483ל המרדכי"ז. ו
שיש לה בית הצואר וחציו לפניו וחציו לאחריו אין זה מן המובחר דלא מקרי אשר תכסה בה ואף מלבוש 

וסימן לדבר ' לת שיעור טלית שהקטן מתכסה בו ראשו כוכהת' ראשו משמע קצת שצריך לכסות מדבעינן בפ
  .ל"שאנו מברכין להתעטף וכן גבי אבל עטיפת הראש עכ

  . שהמברך עליהן עובר משום לא תשא אחתבהוכ בתש" שמתב כשם ארחות חיים ב484י"ובב

יפת הראש לכסות טו שאין מצות טלית מתקיימת אלא בעל יש מן הראשונים שאמר" וזתב כ485ימוקי יוסףוהנ
 להתעטף זהו למצוה מן םאשר תכסה בה ואין נראה כן ומה שהיו מברכי' בו ראשו וגופו או רובו כדכתי

שלא היו רגילים ללבוש טלית בת ארבע כנפות אלא טלית גדול ואפשר שהתלמוד מדבר לפי מנהגם . המובחר
 מתחתיו טפח אבל משורת הדין כל כסות של ארבע כנפות חייבת הח צריך שיהא נרא"טלית של ת' כדאמרי
פ שאין בו לא כיסוי ולא עיטוף דרחמנא בגדיכם וכסותך קאמר וכל " אעת ויוצא בו ממצות ציציתבציצי

 תשום אשר תכסה בה ההיא לאו לכיסוי הגוף או לעטיפת הראש אתא אלא לרבומלבוש וכסות במשמע ואי מ
ומסתמא אין לגדול בה כדי '  טלית שהקטן מתכסה בה ראשו ורובו כו487נןוהרי אמרי'  כו486כסות סומא

                                                                                                                                                             
 .ב"ר ס"ה בשוע"וכ. וכשיתחיל להתעטף: א"ס 472
 .ז"ר שם סי"ראה שוע 473
 .ק א"ס 474
 .ד-ב"ר ס"נתבאר בשוע 475
 .מדרש לקח טוב סוף פרשת שלח. לט, במדבר טו. טו, ויקרא כג 476
 .ד"תפט ס' ר סי"ונתבאר בשוע. י מא"י סוס"ש פסחים פ"רא. מדרש תנאים שם. ט, דברים טז 477
 .הובא בטור. ג"ציצית שער ב ח' הל 478
  .ב, כט 479
 .ב, קנו 480
 .ק הקודם"דלעיל ס 481
 .ק ו"ס 482
 .תתקמג'  סיהלכות קטנות 483
  .ה וכתוב במרדכי"ח ד' סי 484
  .ה אמר רב ציצית אינה צריכה ברכה"ד) ב, יא(הלכות ציצית  485
 .א, מנחות מג 486
 .ב, שם מ 487
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ל וכן פשט המנהג בכל "ות זכברורה וכן פסק הרב בעל הל' וזו נראית ראי' עטיפת הראש וכיסוי רוב גופו כו
 מצוה מן המובחר שיהא כולו מעוטף במצוה וזו דרך ירא שמים לחבב מכל מקוםאין להרהר בוה וישראל ו
  .ל" מצות ציצית השקולה כנגד כל המצות עכל שכןהמצוה וכ

ם הורה לברך על טלית קטן שיש לו בית הצואר ולובשין " שמהר489ור זרועח א" הרשםב'  כ488רומת הדשןובת
בישה אלא דרך עיטוף ועיטוף בכל מקום משמע עטיפת הראש ונראה דלא מיחייב דרך ל' אותו ושאביו כ

כל כסות שלנו אינו אלא ד ןבכסות המכסה הראש והגוף ולכך תיקנו לברך להתעטף ולדיד' דבימיהם היו רגילי
ק " מהרין כתב וכ.ל" עכאדעיטוף לא כתיבא ולא רמיזא באוריית' לכסות הגוף אינו נראה כלל שתיפטר מציצי

 צריך מכל מקוםו.  כל ישראל לברך על טלית קטןואביו שכבר נהג' ז ב"ח א"וך על הר שאין לסמט"בשרש קמ
  ). 491י" ב490אגור(א ודהאי גיסא ומבטל ליה סי אוירא דהאי גיתלעשות הכתפיים רחבים דלא לי

ו וישים אותו על ראש' ל והרוצה לדקדק במעשה ולקיים מצות עטיפה בציציות שלנו כו" וז492א"כ מהרי"כ. ז
ל שגם "דרך העטיפה רחבה לקומת האיש שרו תב כן דברי הטור שכרשך לשיטתו שפיונמש(' רחבו לקומתו כו
 'וטיפה כע הטור ודרך הה שכתבדמ רשי פ493י" אבל הב,ל צד היותר טוב שטוב לעשות כן עהזו ממצות עטיפ

לקומת האיש ונמצא  ה רחבהק דרך העטיפ" וה,לאחריו' ציציות מלפניו וב' יר בזם ומחיינמשך לאחריו כדי לס
' לאחריו ובטלית קטן ממילא הם ב' לפניו וב' מצד שמאל וצריך שיחזיר ב' ציציות נופלים לו מצד ימין וב' שב

מכל  ,)ש הטור ודרך העטיפה"והשמיט מ' ד' ע בסעי"ו סתם השום הכי נמיומש(ציציות לפניו ושתים לאחריו 
 ו הכימשום דבטלית גדול בלא' ד'  בסעיתב כן ומה שלא כ)ה( ,הא לכתחל" כאן לחוש לדברי מהריתב כן כמקום

  ). הוא דרך העטיפה רחבו לקומתו

 רק על ל כךל דאין קפידא כ"כשהוא בצוארו וי' ז אין שום מצוה במה שהוא לבוש ציצי"ת הרי לדעת א"וא. ח
  ).494תרומת הדשן(תחלת חיוב המצוה לא על שיהוי המצוה 

 בפסוק והמים להם חומה שהכריז גבריאל למים שאחריהם הזהרו שעתידין 496במדרש'  דאיתב כ495ברוקח. ט
 מייתי ירושלמי גבי קטן 497 ציציתלכות סוף ההות מיימוניותובהג . וקשר של תפילין)ו(להשליך כנף לאחריהם 

היודע להתעטף לא סוף דבר להתעטף אלא יודע להשליך שתי כנפות לאחוריו ושתים לפניו כשורה בשעת 
  .כ"ע ,ריאת שמעק

  . מתעטף בטלית מיוחדת לו אלא שמתעטפים בפעם אחת'  שכל ארושפי. י

בירו שאינו מתעטף יכול ח מתעטף אין חדאבל אם א) 498תוספתא(לם ומברך לכ' דעשרה שעושין מצוה א. יא
 דלא ,502ק דחולין" עצמו רפ]א[" בהגמ" וכ.501ד"ג ס" רע'יה לקמן ס" וכ.500שם תרומת הדשן ב499א"מ(לברך לו 

  ).א"מ ( המתעטף אינו יודע בעצמו לברךלא אם כןא) 503 רבהליהכא

  ). א" מהרי504י"ב(כ אין לחוש בכך כי נוסח הברכה כך היא כמו לישב בסוכה וכהנה רבות "אעפ. יב

ש " לפמל כרחך צריך לומרוע( שנהגו כך ושאין לבטל המנהג תב כ506יימוקי יוסף וגם הנ505כ הכלבו"כ. יב*
ש  י508י מה שכתב בעל העיטור אבל לפ,507רומת הדשןכ בת" וכ,לפי מנהגםדהנוסח שתיקנו להתעטף היינו 

  .)ע" דשייך להתעטף גם לדידן וצלומר

                                                 
  .מה' סי 488
 .ד' סי 489
  .כח' סי 490
 .ה ובתרומת הדשן"שם ד 491
  .כ"ה אמר אח"ח ד' י אבוהב לטור סי"ביאור מהר 492
 .ה ודרך העטיפה"שם ד 493
 .ק ה"א ס"הובא במ. מה' סי 494
  .י שסא"סוס 495
 .ילקוט שמעוני בשלח רלד 496
 .ג אות כ"פ 497
 .כ"ו ה"ברכות פ 498
 .ק ח"ס 499
 .קמ' סי 500
 .ו"ר שם ס"ובשוע 501
ואין אחר ): ג' י(ק דחולין "מ הוא עצמו כתב ברפ"מ. שחבירו יכול לברך לו, ה"ג דר"א ספ"ש הג"ממ, א שם"אף שהביא במ 502

  .ההעומד על גביו יכול לברך על השחיט
 .ק ו"ס 503
  .כח' בשם האגור סי, ה ולענין טלית קטן"ד 504
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ל דכל המצות "ז היאך יברך על מצוה זו על כיון דעל לשעבר משמע וקי" הקשה ע509א"י שמהרי"בתב וכ
אגור בשמו דומיא כ ה" וכ.ם לברך להתלבש בציצית" מהרכתב בשםד "ובתה. מברכין עליהם עובר לעשייתן

 לקיים המנהג כי חששו לדברי הפוסקים שאין יוצאין בטלית כזה ולכן תב כ510רכי משהובד. ל"דלהתעטף עכ
ת שנתן "השי םי המצוה כתקנה רק מברכם הוי משמע דעכשיו מקיימיז להתעטף או להתלבש דא'לא מברכי

ש "ראכ ה" וכ,שון על דלשעבר משמעתקנה ולכן תיקנו לכית ואף שאין מקיימין אותה עכשיו לנו מצות ציצ
  .ל" לענין ברכת מילה עכ512יםחק דפס" ופ511א דמילה"ת פר" רשםב

 ראשי אמר אביי ת ויקחני בציצי513ר ציצית אין ציצית אלא כנף וכן הוא אומר"ת) ב"דמ( התכלת רקפ' בגמ. יג
 )ז(ויפה לדקדק '  א בעידן תכלת קאמר להפריד תכלת לצד514בעיטור'  וכ.וצריך לפרודא כי צוציתא דארמאי

 ראשי תויקחני בציצי'  כדכתיה החוטין הנפרדין ממנל שםציצית ע'  ונקתבוהטור כ. ל"ולעשות זכר לתכלת עכ
  ). משמע דלא תליא בתכלת כלל(ל " צריך להפרידן זה מזה עכל כןוע

שמתעטף משום נתן טעם למנהג העולם שלא נהגו לבדוק בציצית בכל שעה ' ט' סי' ש כלל ב"הרא' ובתשו. יד
 אינו נפסל בקל והעולם רגילים לתקנם אף תעד שיודע לו שנפסלו ועוד דציצי )ח(להו בחזקת כשרות ' דמוקמי

) ש"הרא( בפסקיו תב כמכל מקום ,ל"להו אחזקתייהו לענין ברכה עכ' קודם שיגיעו לידי פסול הילכך מוקמי
 דהיינו )ט(טיפה כדי שלא יברך ברכה לבטלה יבדוק הציצית קודם ע' ל והחרד אל דבר ה" וז515 ציציתלכותבה

 והותיקין כל זמן שמתעטפין מעיינין 516 ציציתלכות הימוקי יוסףל הנ" וז.מהחוטין מעיקרו' אם יתקלקל א
  .ל"בחוטין ומפרידן אותן יפה ורואין אם נעקר בהם חוט מעיקרו ומנהג יפה הוא עכ

משכים לצאת לדרך ומתירא שמא יאבדו '  הי517ההקומץ רב'  מתפילין דתניא בפנןוטעמא משום דילפי. טו
ג דבתפילין איכא " ואע.י ממשמש בהו דהוי כאלו מניחן"מניחן ולכשיגיע זמן ממשמש בהן ומברך ופירש

 ציצית נן ילפימכל מקום , חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה518ק דשבת"בפ' במצוה במשמושן כדאמרי
תפלת ' י בפ" הררתב עובר לעשייתן כךל שצריך לבר"ג דקי"ואע .)519הקומץ' פ' תוס(דאין לחלק בהכי ' מיני

פ שאינו עובר "שמאחר שכל זמן שציצית ותפילין הם עליו הוא מקיים המצוה אע) ה"גבי תפ (520השחר
 דכל מצוה 521ו"מ' כ הכלבו סי" וכ,ר כך הוא עובר לעשייתן ממה שמקיים אחמכל מקוםלעשייתן ממה שעבר 

 הילכך אם ,)522ב"תל' ה לקמן סי"וכ(בריך מקמי סיום המצוה עובר לעשייתו הוי שיש לה משך זמן כל היכא ד
 .)523ט"ל' סוכה ד' תוס(רך להתעטף ב ויכול נמי ל.ל"ך כל זמן שמניח עכמבר' נתעטף בטליתו ולא בירך כו

אלא דממשמש בהו כמו (י דממשמש בהו הוי כאילו מניחן " כפרשבירא להוולכאורה משמע מדבריהם דלא ס(
 משמוש 525מ פרנס שבאגור" והיינו נמי לשון הר,524ו"ר' דבר שמברכין עליו שצריך לאחזו בידו כדלקמן סיכל 

ל רבנן דרב אשי כל "דס' י לטעמי"משום דרש) 'בעלמא המברך צריך שיתן עיניו כו' כדאמרי' והסתכלות כו
 דוקא אם א להוביר דס527אר פוסקיםכ לש" משא, אף אם לא נעקרו ממקום הנחתן526אימת דממשמשי מברכי

                                                                                                                                                             
 .כב' סי 505
  .א, הלכות ציצית יב 506
  .מה' סי 507
 .ק ד"דלעיל ס 508
 .כ"ה אמר אח"בביאורו לטור ד 509
 .ק ה"ס 510
ה שצוה לעשות מצוה זו "דברכה זו אינה דוקא על מילה זו שנעשית עכשיו קאי אלא מודה ומשבח להקב(י ' ט סי"שבת פי 511

  ).בוא עוד לידוכשת
 .י' סי 512
 .ג, יחזקאל ח 513
 .ב"ציצית שער א ח 514
  .עשיית ציצית 515
 .ה תניא"ב ד, יב 516
 .א, לו 517
 .ב"כח ס' ר סי"שוע. א, יב 518
 .ה וכשיגיע"שם ד 519
  .דיבור הראשון) ב, כ(ד "ברכות פ 520
 ).ג, ו(מח ' סי 521
  .ה"ר ס"ושוע, א"א ס"רמ 522
 .טז' א וסי' נתבאר לעיל סי 523
 .ח"ר שם ס"ועוש, ד"ס 524
  ).ק כ"וכדלקמן ס(י ' ל סי"ת מהרי"והלשון משמוש והסתכלות הוא בשו. כט' סי 525
 .א, סוכה מו 526
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 שפיר ילפינן ציצית ום הכי נמי ומש, המשמוש בעלמא לא הוי כמניחם כןזזו ממקומן ומחזירן מברך א
  ). י ודאי דיש לחלק ביניהם בהכי"כ לפרש" משא,מתפילין דהמשמוש של תפילין נמי אינו גורם ברכה

בוש אותו על מלבושיהם לקיים בו ק ראוי לל"אותן הנוהגין בט'  אפי528ציצית'  הוף סימוקי יוסףל הנ"ז. טז
לחותם של עבד שמקפיד בו רבו '  ועוד שהרי דימו אותו חכמים ואחרי עיניכםיפה ולא תתורו אחרי לבבכ

  . כשמכסה אותו

חש דהיא ולית מאן ' עליון וסברא דחוי להטיל אלא בין צריךא שא" שיתב שכ529רחות חייםלאפוקי מא. טז*
   .ז"ק שאח"ן בסש דלקמ"מ מלשון הרא"וכ) י"ב(לה 

 ,)מטיל ציצית בבגדי אשתו' שהי(רב יהודה רמא תכלתא לפרזומי דאינשי ביתיה ) 'ג א"דמ(התכלת ' פ' בגמ. יז
צות  ופריך מדרמי סבר מ,)מברך על טליתו בכל בקר'  ועוד אחרת עשה שהירושפי(ומברך כל צפרא להתעטף 

י כלומר כיון דלילה זמן ציצית "פירש(כל צפרא אמאי מברך ) ולכך נשים חייבות( היא א שלא הזמן גרמעשה
 ומשני סבר ,)צריך לברך אלא פעם ראשונה ומכאן ואילך כחד יומא אריכא דמי דהא אין לילה מפסיקו' לא הי
 רב יהודה אינש צניע הוה ולא שרי , כל שעתא נמיי הכי א, שמניחן מברך עליהםל זמןדאמר תפילין כ' לה כר

 ומשני כי ,)קודם היום' לבריך כשהוא עומד ומתעטף בה באשמור( מצפרא אי שנאך מ ופרי,לגלימא כולי יומא
 תב וכ.י שתי טליתות מצוייצות היו לו אחת ליום ואחת ללילה"משנה מכסות לילה לכסות יום ופירש

 , ומברך צפרא ופניאוה ליה למימרצריך לברך כשמתעטף טלית של לילה וה'  וקשה לי גם בערב הי530ש"הרא
' רוב פעמים לא היו( מתעטף בגלימתו על טלית של לילה פושטו ביום אלא'  דטלית של לילה לא היך לומרריוצ

דאדם שהוא לבוש טלית קטן '  ומכאן יש ראי.למימר דמברך בפניא' הילכך לא פסיקא לי) פושטו אף בלילה
ל בגדים שלו שיש להם בכ'  דחייב אדם לעשות ציצי,שהוא נושא כל היום וכשהוא מתפלל מתעטף צריך לברך

 אבל אם מתעטף בהם בזה אחר זה בלי הפסק מברך ברכה אחת על ,הוא' כנפות וכל חד וחד באפי נפשי' ד
  . 531ו"כ רי" וכ.ל"שתיהן עכ

  . 534א" הרשבשם ב533כ האגור" וכ,ש"ש הרא" מו שנראה ל532י"כ ב"כ. יח

  . ז" שאחף לקמן בסעיבארית. יט

 ואז הפסיק ית הכנסתם שלא להתעטף בטלית קטן עד צאתו מב"הר בתחלה נהג מ535 האגורשםי ב"ל ב"ז. כ
מברך עד בואו ' ם ולבשו בתחלה ולא הי" שחזר בו מהרתבר משה פרנס כ" אבל ה,בדברים בטלים ולבשו ובירך

 ילו מסיים בה דאפ536אשכנזית'  ובתשו,ח"ה בא" וכ, ונתעטף בטלית גדול ונתכוין להוציא שניהםית הכנסתלב
  .כ"על כל בגדיו המצוייצות אשר לובש ע' היי אך דעתו ין צריךקטן אבת משמוש והסתכלו

ל אם שח בין טלית קטן לגדול הוי הפסק " וז538ז"ח א"הר' מן הגדולים מתשו' ל העתיק א"וז'  כ537ד"בתהו
אלא כשחזר לבית בירך ) ש האגור שכן נהג בתחלה"כמ(כ " בקטן לבה]הלך[ם שלא " ומהר.וצריך לחזור ולברך

 ללא ת עצמורשאי להסיח א' צריך להסיח בין שני הטליתות וגם לא הי'  לא היםטעמו לפי שלפעמינראה ש
'  הילכך הי,מסתפק אם יברך על הגדול'  ואז הי, בברכה כיון שיכול לפטור בברכה אחתת עצמוצורך לחייב א

בוש טלית קטן דאדם שהוא ל'  מכאן יש ראיתב כ539י" ובאשר.צריך להסיח' ממתין עד אחר התפלה עד שהי
 בלי הפסק ה אחר זהל צריך לברך אבל אם מתעטף בזויום וכשהוא מתפלל מתעטף בטלית גדשהוא נושא כל ה

י " אשרתב דהא דכריך לומרי צ"ם ואשר" והשתא אם באנו להשוות דברי מהר.מברך ברכה אחת על שתיהן
ראה לומר דדוקא בעודו לבוש נ'  והי. בלי היסח הדעתוצה לומרבזה אחר זה בלי הפסק לאו דוקא אלא ר
כ הסיח דעתו בין זה לזה אבל פושט את זה ורוצה ללבוש אחר "בטלית אחת אינו חייב לברך על השני אא

'  היתב דכ,ח דלעיל לא משמע הכי" אמנם לשון הר, לא הסיח דעתו'ימתחייב אפ) 540א"מ. מצות הן' דודאי ב(
ג דמסתמא כבר פשט הטלית "מסיח אע' ם לא הי משמע שא,צריך להסיח' ממתין עד אחר התפלה עד שהי

                                                                                                                                                             
 .א"ר שם סל"ובשוע, ב"ע שם סי"וכן נפסק בשו, י כה"י סוס"שהובאו בב 527
 ).א, יב( 528
 .ד' ציצית סי 529
 .כ' הלכות ציצית סי 530
 ).ב, קסט(ב "נתיב יט ח 531
 .ה ואם יש לו"ד 532
  .ז' סי 533
  .תיז' ז סי"ת ח"שו 534
  .כט' סי 535
  .כ"ר ס"ה בשוע"וכ. י' ל סי"ת מהרי"שו 536
 .מה' סי 537
 .א' סי 538
  .כ' ציצית סי 539
 .ק יד"ס 540
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 אזדא לה וןדכיון דפשט הטלית הראש'  אי לא הסיח לא הוה אמריית הכנסת ואפילו הכיהגדול ביציאתו מב
  .ל" עכ,השני אלמא בהיסח הדעת תליא מילתאברכה דידה ולא מיפטר בה הטלית ) המצוה(

 והליכה ,)ם" אמהריגופל(ג דלא הסיח דעתו "קא אעסק דוו נראין כפשטן דהפ"ש ורי" דדברי הראתבי כ"והב
אם פשט דשלפני זה ' ה סעי"א בהג" פסק רמשום הכי נמיומ (כ הוי הפסק וצריך לחזור ולברך"בהמביתו ל

 שרצה  והיינו לשיטתו,ז"ח א" אלא דחזר מפני הר, מתחלהתרומת הדשן בצה לומר כמו שר,'הראשון כו
 לפסוק כמו יש בהא וא הדין נמי ה,ש"י דפליגי ופסק כהרא"סקנת הב אבל למ,י"ם ואשר"להשוות דברי מהר
  ). ש" שהוא אמת לדעת הרא)יא( רומת הדשןשעלה על דעת ת

ד "בי'  ועי.ש" להראל שכן ומכ,541ז דחשוב היסח הדעת"ח א"לדעת הר'  אפי, דלעילרומת הדשןכן הוא בת. כא
   .ק"ש ודו"ייט דשיחה הוי הפסק בין שחיטה לשחיטה ע"י' סי

  קיצור דברי אחרונים 
 גם .אין נכון לעשות כןד משמע שם מכל מקוםו לברך קודם שיתעטף  דהעולם נהגתב כ542בית יעקב' ובתשו) א(

  ). 544ליה רבהא( דלא כמו שנוהגין העולם 543ח" הבתבבתפילין כ

ליה א' ותירץ בס. 546דמותר להפריש חלה מיושב והוא משנה ערוכה' ח כ"שכ' ד סי" הקשה דבי545א"המ) ב(
 ואם .)א"ש המ"כיון דלתקוני עיסה לאכילה קמכוין כמ(דהוה כמו ברכת הנהנין ) א כיון לזה"גם המ (547רבה

  ).שם (548נתעטף או בירך מיושב יצא

ק שיהא לו כיסוי אחר על הראש מלבד " דה549ז"הט'  ופי,לשון הטור ומכסה ראשו שלא יהא בגילוי הראש) ג(
 ראשו לפי שלפעמים אינו מקפיד עליו אם יפול מעל ראשו ונמצא הטלית שלא יסמוך על כיסוי הטלית שעל

מכל דז "י כ"סס' י מכסה הטלית על התפילין של ראש וע'יל ה"י ז" בכוונות שהארתבוכ. הוא בגילוי ראש ממש
  ).551ליה רבהא(ט הטלית בראשו למעלה נגד כל תפלה של ראש וש אלא פ,)550א"מ(מרי ג לא יכסה למקום

מכסה '  לא היוינש' ח אפי"ח ואם אינו ת"הוא ת' מכסה ראשו בטלית ואפי' ו נשוי לא הימשמע דמי שאינ) ד(
 ,י דמכסה ראשו בטלית לצניעות"ן שבבו הראשרושוהיינו לפי) (ח" ד553שם'  הגמותממשמע) (552א"מ(ראשו 

   ).רץם האח לע" אין חילוק בין נשוי לאינו נשוי ובין תם כןא' ח לדעת הגאוני"אבל למאי דמסיק לצאת י

) שקורין אצלינו ארבע כנפות(נו דוקא בבגד שעושין מחתיכה אחת מרובעת יי דהראה לי נ554א" המתבוכ) ה (
' נמצאו נופלים לו ב) א"שזהו דוקא דרך עיטוף למהרי( כשמתעטף רחבו לקומתו ם כןובית הצואר באמצע וא

והוא פתוח ) (א קאפטין או זופיצע"לכעין שקורין ב(מצד שמאל אבל לא בבגד שהוא תפור ' ציצית מצד ימין וב
 ומיהו אין .ו"ס' י י"יציות באין לו מצד אחד ועסדכשמתעטף רחבו לקומתו הרי כל הצ) מן הצד שבהבגד

 על מצות ציצית ם דמברכין לדידל שכן עיטוף וכם סבירא להו דאין צריךפוסקי בזה דרוב הל כךקפידא כ
  .ל"י עכ"ק'  סיינץ ממ"כ ר" עיטוף וכין צריךפשיטא דא) כדלקמן(

ה שם " וכ, דעיטוף שלנו הוא שמניחין צד ימין על של שמאלתבד כ" הראבשם ב555א שהכלבו"ש' י סי"בב) ו(
 .)ליה רבהא(לאחריו בימין וכן בשמאל ' לפניו וא'  שנותן ציצית אתבו כ556ק דערכין"רפ' ס ובתו,עיף לש סובלב
היינו שאחר שמכסין ראשן כורכין קצה הימין עטיפת הישמעאלים דכ בשעת הברכה יתעטף תב כ557י"והאר

א וימשכנו למטה "ציציות מצד שמאל ויעמוד כך כדי הילוך ד' סביב הצואר לצד שמאל לאחריו ונמצאו כל הד

                                                 
 .כי שיחה חשובה היסח הדעת 541
 .פח' סי 542
 .ו"כה ס' ח סי"ראה ב 543
 .ק א"ס 544
  .ק ב"ס 545
 .ג"ב מ"חלה פ 546
 .ק ב"סוף ס 547
 .ד"תפט ס' ר סי"ה בשוע"וכ 548
 .ק ג"ס 549
 .ג"כז סכ' ר סי"וראה גם שוע. ק ג"ס 550
 .ק ד"ס 551
 .ק ג"ס 552
 .א, קידושין ח 553
 .ק ד"ס 554
 .תריא' ומבואר בארוכה בפסקי הסדור ע, י"ח ס' ר סי"ה בשוע"וכ. ז"ר סל"ובשוע, ל"א שם ס"ה ברמ"וכ). ג, כט(לא ' סי 555
  .ה היודע"ב ד, ב 556
  .ראה שער הכוונות דרושי הציצית ריש דרוש א 557
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ב א דמחוי רה ד558ורת האדםן בת" הרמברוש כפיבירא ליהדס (מלאחריו' ציציות מלפניו וב' בענין שיהיו ב
 אלא , ולא בכיסוי ראשם,סים פיהם בכריכתם קצה הימין סביב הלחיים שמכמר גובי דיקנא היינו לונחמן
  .)559ו"ו הרב נר" מפי מ,ע לא מיחייבי לכסות פיהם כאבל ודי בכריכה סביב גרונם תחת הלחיים לבד"דכ

שמניחין הטלית כשהוא מקופל ומשלשלין '  דמה שנוהגין עוברי דרכי560ח"מ'  סישאת בנימיןמ'  בתשותבוכ
עם ' ציציות יורד לפניו מימין וקצה הב 'כשהוא מקופל עם ב' ר על כתפיהם בענין שקצה האאותן סביב הצוא

 דלא בעי עטיפת ל העיטורלבע' אין זה עטיפה כלל ואפידח "פניו משמאל אינן יוצאין בהם יציציות יורדין ל' ב
   .ל" לאו עיטוף הוא כלל עכאי גוונא כהמכל מקום םהישמעאלי

  .)561כמת אחרוניםהס(בפתח תחת הבית (*) 

 לדקדק ין צריך ובעוד שיפריד הציצית יתבטל מלהתפלל עם הצבור אית הכנסת אם נשתהה לבא לבם כןוא) ז(
  ). 562א"מ(בזה 

 וגם לא מיקרי ,אחזקה כל היכא דאיכא לברורי' ה דלא סמכי"בהג' א' ד סי"ו מיה על זה הקש563א"המ) ח(
 וןה כי"בהג' א' ד סי"ש בי" למתב דלא דמי כ565ז" והט.564א"ר' ד סי"ש בי"ליפסק בכל שעה כמ' חזקה דעשוי

 אי טעמא נמי לא דמי ומה.תועוד דהתם בהמה בחזקת איסור עומד( לקלקול נןדכבר בדק הטלית רק דחיישי
א " וגם המ.)א"ג סקי"פ' ד סי"וך בי" השתבג כ" וכה.א דהתם נמי העמד טמא על חזקתו"ר' ד סי"ש בי"מל

 ין צריךאם בדקו כשגנזו א, ת הדחק אם יודע שהיו החוטים שלמים מאתמול בשעל זהמסיק דיש לסמוך ע
 פר תורהס שאם קראו ל568ג"י' ז סי" בטתב כ.)א" מ567ח"ב (566ח"י' ד סי"ש בי"לבדוק בשעת הברכה וכמ

ש " שראה ממהר570 כתב בשם מטה משה569ליה זוטאובא. ולובש טלית אין לבדוק בעת ההיא מפני טורח צבור
  . 571בודק' שהי

 מי שלובש י זהודוקא משום ברכה לבטלה החמיר דעובר בלא תשא אבל לא משום דלובשו בלא ציצית ולפ) ט(
   . מחמיר בזה573ליה זוטאוהא) 572ז"ט( לבדוק רק הראשון שמברך עליו ינו צריךהרבה בגדים של ציצית א

ת מבחוץ דלא א שצריך שיהיו הציציו" המתבוכ). 575א"מ( דטלית קטן דוקא תחת בגדיו תא אי574םובכתבי) י(
 בין םמיהו האנשים ההולכי. אלא יוצא'  אין ציצי576ראכאותן שתוחבין אותן בהכנפות וזו היא ששנינו בגמ

  .ל" עכ577אמות' ם יוצאים בזה אך בשעת ברכה יהיו מגולים לפחות כדי הילוך ד"העכו

 לא 'י מתחייב אפ לא עלה על דעתו דפשטרומת הדשן דגם התתב עוד וכ.ז"ח א" כהרבירא ליה ס578א"והמ) יא(
ם חדא מצוה היא "מהר  לדעתבירא ליהז ס"ח א"ומשום דהר(הסיח דעתו אלא אם הפסיק ביניהם דעלה קאי 

 לא משמע כן רומת הדשןת ולשון , מצוה באנפי נפשה היאש לומר דודאי י, פשטלא אם כן הפסקה אילא מהנ
' א דדמי לשחיטה ששחט ,הפסקד לא הוי אבל הפישוט לחו) י"ם ואשר"דהא רוצה להשוות דברי מהר

 ופשט דמי לכיסוי דהוי גמר , ולא פשט, דלבש דמי לשחיטה,ה אינוז(דשחיטה לא הוי הפסק בין הברכות 

                                                 
 .ה וחייב בעטיפת הראש"ן האבלות דעני 558
 .כ נכתב ליקוט זה בחיי רבנו הזקן"וא. ן"ל כפירוש הרמב"כ סובר האריז"שבע, ק אחיו רבנו הזקן"ששמע מפי כ, כנראה הכוונה 559
 .ק ב"א ס"הובא במ 560
 .א שם"במהובא , א"כמבואר בלבוש ס, א"ובסידור נקוד בשב. ב"ר ס"ה בשוע"וכ. ק ז"ח ס' א סי"מ. כד' ח סי"ב 561
  .ו"ר סט"ה בשוע"וכ. ק יא"ק י וס"ס 562
 .ק יא"ס 563
  .סעיף סה 564
 .ק ח"ס 565
  .סעיף יא 566
 .ז"ר סט"ה בשוע"וכ. סעיף ח 567
  .ו"ר סט"ה בשוע"וכ. ק ג"ס 568
 .ק ו"ס 569
  טז' סי 570
  .בכל פעם שהיה קורין אותו לקרות בתורה 571
 .ק ח"ס 572
 .ד"ר סי"ה בשוע"וכ. ק ו"ס 573
 .א"ת פפרי עץ חיים שער הציצי 574
  .ק יג"ס 575
  .ב, מנחות מא 576
  .ט"ר סי"ה בשוע"וכ 577
  .ק טז"ס 578
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' מסי'  ומביאין ראי.)580שוהלב' ה דע"וכ (579ליה זוטאכ בא" וכ.)'וקא דאפשר בחדא ידא כו והתם ד,וסילוק
כ "אמש) 581 דברי אגודהכי נמי יש לפרשוה(חדא מצוה היא  דהתם , אינום זהג(זוגות תפילין ' ב גבי ב"ד ס"ל

  ).ה" בהג582ד" תע'סי' י וע.ש"ש הרא"מהכא כל חדא באפי נפשה היא כ

 יחסימן 
 583אם מועיל תיקון,  למעלה לה זויתעשה ש בתפליןך פשוטה

  ר הצמח צדק"שאלת אדמו
  י"ל נ"מוהרי' וכו' לדודי ידידי הרב המפו

ו "ל' ע בסי"ר הגאון נ"שהחמיר כאאזמו,  פשוטה שאינה עגולה למעלה כריש'ךדיעני דעתו בענין ובקשתי י
.  דתיקון על ידי הוספת דיו יש לה על כל פנים584ש הפרי מגדים"ולכאורה נראה לי כמ. ם"שאין לה תיקון בסת
ר "כתגם ימחול נא על . 'בזה מיני' ואולי שמיעא לי. קדשו אין מוכרח שאין לה תיקון זה' ואפשר לומר שגם בד

  .'מיני' י אולי שמיעא לי" נ585ראובן' הרמה לשאול פי הסופר מובהק ר

 586א"דמשמע מן המ, אי רשאי להעביר קולמוס על זה בדיו שחור, גם בענין אם הדיו אינו שחור כל כך הטיב
תולין הוא , 587ט"קי' ל סי"ת מהריום בתשוב"ולכאורה יש לצדד בזה לדעת מהר. שאסור משום שלא כסדרן

ז "מתיישב תמיהת הט' ובזה הי, 589פירוש מחודש בענין שלא כסדרן, ל"ט' ן סי"ת הרובתשוב' יוע. 'ו וכ588דלא
  .ל"ואולי כל זה יספיק לצדד להקל בענין העברת קולמוס כנ. 590ב"דמנחות ל' ץ על תוס"ר' ד סי"ביו

  ]תו[בלנא להודיעני בק

   מנחם מענדל591א"נ' אה

  תשובה
אולם בהשקפה ראשונה לא ידעתי .  לי פנאי כעת לעיין רבא במלתא אין,ובענין מכתב השני בשתי השאלות

 דמאחר שכתב ,]ף פשוטה שעשה לה זוית למעלה"בדין כ[ע "ל נ"ר ז"מקום הספק בדברי קדשו של רבינו אחמו
ת "ש שעשאה כמו דלי"דאם עשה לה זוית למעלה הוה דינה כרי] פשוטה' ו בתמונת האותיות באות ך"ל' בסי[

ה ביאר שצריך לגרור הכל מה שנעשה בפיסול ולא מהני אפילו גרירת הגג " ושם בסעיף כ,ב"ל' ש בסי"וכמ
 . ואשמע ממנו592ס"ה אראה את מהרר" ביום מחר אימכל מקוםו.  ופשיטא שלא יועיל הוספת דיו,לבדו

                                                 
  .ק ח"ס 579
 .סעיף יב 580
 .א שם"שהביא המ, יד' מנחות סי 581
 .ב"ר שם ס"ומבואר בשוע). ע"דכל חדא הוי מצוה בפ(שמברכין בליל הסדר על כל כוס  582
ר ישכר בער "מוה(י מעתיק "מכת, ב' מילואים סית שארית יהודה "והתשובה נדפסה בשו. א,  קצג1021ק " מכתיההשאלה נעתק 583

  .א,  י231) ץ דליובאוויטש"מ, הורוויץ

י "ומסיק להתיר בדיעבד ע. עג'  שם סי–ופסק הקצר , יח' ח סי"ר הצמח צדק הארוכה נדפסה בחאו"תשובת אדמו –בנידון הראשון 
  .כ"ולגרור אח, הוספת דיו לעשותה עגולה

  .כז ואילך' ו ע' חוב. י.צמח צדק נדפסה בקובץ יגדיל תורה נר ה"ת בנדון כזה לפני אדמו"שו

אבלי ' והורה כן למעשה להסופר מ: ומסיים, ל"אודות תשובת צמח צדק הנ, )ב,  נ232י "כת(ל "ב הורוויץ הנ"שוב כותב מהרי
  .ה"ת תקצ"בעשי, מוויליז

 .טו' ח סי"ר הצמח צדק הארוכה נדפסה בחאו" תשובת אדמו–השני בנידון 
 .י לב"של אברהם סוסא 584
  .ו"אודותיו ראה בית רבי ספכ. סופר רבנו, ראובן מיאנאוויטש' ר 585
 .מ"ר שם ס"הובא בשוע. ג"הזכרונות זכרון ט פ' בשם ס, ק לח"לב ס' סי 586
 .ק ב"יז ס' טז וסי' ח סי"צ או"ת צ"הובא בשו 587
  .אבל משום שלא כסדרן אין חוששין בזה, תולין הוא דלא, אין תולין לא בתפילין ולא במזוזות): ט"א ה"מגילה פ(ש בירושלמי "מ 588
 .ו"טו ס' ח סי"ת צמח צדק חאו" הובא ונתבאר בשו.שכשתולה בין השורות מקרי כסדרן 589
ה "שם ד' ובתוס". ת שבלה ותפילין שבלו אין עושין מהן מזוזה לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה"ס: "בגמרא שם 590

הובא  ".הא הוי שלא כסדרן: "ז שם" והקשה הט". אם שמוע בתחלת עמוד והוסיף שמע בגליון שלמעלה'פרשת והי: "דילמא
  .ז"צ שם ס"ת צ"ונתבאר בשו

 .נכד אחיו 591
  .ל"הנ, ר ראובן סופר"מה 592
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א לא החמיר אלא כשהוא " לא הבנתי שהרי המ,' כו593א" שהחמיר המל כךאם אין הדיו שחור כה שכתב ומ
אי  וכה, אבל אם הוא שחור קצת אין קפידא, או לאדום שאינו מין דיו צלול,מה ללבן שהוכהה מראיתהדו

  .שני הדינין יחד'  כ595וכן רבינו. ' שקפצה כל הדיו מהקלף כו594 לקמןתב כגוונא

* 
 ' ועסי.ט"ה סי"קכ' ועסי. די מסירהבלא ע'  דכשר אפי597ב"ד ס"קכ' סי' ישנכתבו על המחק ע'  אותיו596לענין
 .כ"ו ס"קכ'  ועסי.ה"קכ' ט בסי"י' סעי'  וע.ב לענין ערעור הבעל"ו סכ"קכ

  יטסימן 
 598ב" קאפוסט תקפ–הסכמה לסדור רבנו הזקן 

כי , ע בהדפסת הסדור שלו"יען כי ראיתי שדבר שנצטער בו אותו צדיק מר רב אחאי הגאון החסיד איש אלקי נ
י דקדוק "שפט המלות להעמיד עפעוד זאת דרש במ, ל" זי"י כוונה הרצויה להאר"מלבד שבירר וליבן הנוסח עפ

בד יצא אפילו לא ובדיע, 599ולמי שלא הורגל מנעוריו מבלבל כוונתו בתפלה,  כי אף שאינו שוה לכל נפש.אמת
,  או שלא בשעת התפלה,מכל מקום לכתחלה ודאי טוב להרגיל מנעוריו, 600 כידועדקדק באותיות קריאת שמע
 כידוע שהאותיות והקודות שאדם מוציא מפיו עושין פרי , בנסתרל שכן ומכ,נגלהכי מצוה גדולה היא גם ב

  .ח"ובפרט ליודעים סודות השמות היוצאים מהאותיות ומהנקודות כידוע לי, למעלה

ר "י דקדוק של המדקדק הגדול מה"דור שער השמים שלו עפס להדפיס 601ל צוה"ה ז"החסיד בעל השל ולכן
 כדי לכוון , שצוה להדפיס מלך חציו קמץ וחציו פתח,ץ ממלך מלך וימלוך חו,602לאס מפרעמ]סופר[שבתי 

 ,ל" ואמר שכן הוא כוונת האריז, כולו קמץריך לומר שצרע אמ"אבל רבינו נ. 603פר השםסות כמדהנקו פרסמ
דלא כיש שמשבשין הקריאה ואומרים מלה זרה . פררס שנקרא פתח בלשון ,ל קמץ" ר,604 כולו פתחה שכתבדמ

ל יעלו "ות גם לפי כוונת האריזדואמר שחשבון הנקו. ל" ותולין בוקי סריקי בהאריז,ירוש כללשאין לה פ
  ). כיון שהוא נח,ם שבמלת ימלוך אינו עולה בחשבון"א נח שבמ"כי השו(למספר השם 

 ולא פנה אל רהבים המדקדקים אחרונים שתקעו עצמן ,ע נטה אחריו ברוב המקומות"ר נ"גם רבינו אדמו
מר דובפירוש שמיע ליה מיניה .  שממשיך לבטל הכוונהט וכמע,הקריאה  לקלקל605 בדקדוק המלותיותר מדאי

 ומחמת זה גורמים ,ף רפויה" שהלעיג על המדקדקים האחרונים האומרים לפיכך בכ,606'ששמע בשם כו
ל ע ספדדור שנסלכן הקפיד להרגיל הנערים להתפלל ב (608 שצריכה להיות בכוונה607להשכיח ענין עיקר התפלה

                                                 
 .ק לח"לב ס' סי 593
  .ק לט"שם ס 594
 .מ"לב ס' סי 595
 .ל"ביץ הנב הור"הוא הוספת המעתיק מהרי, שאין בו אלא ציונים, אפשר שקטע זה 596
 .שכן דעת רוב הפוסקים, ק ד"ובית שמואל ס, ק ג"בחלקת מחוקק ס 597
' וראה סוף השאלה דלקמן סי. לא הגיע לידינו) ב"קאפוסט תקפ(הסדור המקורי ). ז ואילך"תרמ(נדפסה בראש סדור תורה אור  598
  .כ

  .ג' שער השמועה סי, ר הזקן"ת אדמו"שו' חלקו נעתק בס
  .הרי זה מבלבל כוונתו בתפלה,  שלא כהרגלו–דוק י דק"כשמתאמץ לומר עפ 599
 .י סב"ר רס"ע ושוע"טור ושו. א, משנה ברכות טו 600
ר "ולא כמו שהוא בסידור מהור, ככה נדפסים הנקודות. יי ֶמֶלך יי ָמַלך יי ִיְמלֹוְך לעולם ועד(בצוואתו שנדפסה בתחלת סדורו  601

 ).שבתי' אבל כשמוזכר מלך במקומות אחרות יהיה נדפס כמו שהוא בסדור ר, ח"ץ פת"נדפס בקמ' רק יהי, שנדפס מלך ָמָלך, שבתי
 .קצז' ע" הסידור"' ראה ס. ח-נדפס בפראג שעז 602
כי כל הניקוד של שלשה שמות ): שער הכונות ענין תפלת השחר דרוש א(ל "מביא מכתבי האריז, ה בתפלת יהי כבוד"בסדור השל 603

  .ק"הנזכרים שלשתם ביחד הם בגימרטריא יב

ץ "והשני בקמ, ל"מלך ראשון בשני סגו, כ בניקוד מלך מלך ימלוך"זה ג, ק"ולענין למצוא בהניקודים מספר יב: ה"ומבאר השל
יתירה ' ואין להקשות הלא יש י' ב כו"הרי קי, ו"ץ י"וכל קמ', וכל פתח ו', כי כל נקודה י, ק"והם עולים יב, בחיריק שוא' והג, ח"פת

  .כי ימלך הוא חסר', כי הנקודה זאת משמשת במקום ו, נראה בעיני כי הנקודה זאת אינה במנין, דהיינו החולם של ימלך

 .112ה "ס. 20 –ִימלֹך . 32 -ָמָלך , 60 - ֶמֶלך : ורבנו מפרש. 112ה "ס. 30 –ִיְמלך . 22 -ָמַלך , 60 - ֶמֶלך : ה"והיינו לדעת השל
נמצא מלך השני לפי דבריו נקוד ', ח שיש במלת מלך כו"נקודי פת' ענין בכ', ל כו"מצאתי בקונטרסי האריז: ה שם"בסדור השל 604

  .'אבל לא נמצא נקוד כזה בכל התורה כו, ח"בשני פת

 .ץ"ורבנו מפרש שהוא כולו בקמ, ח"ץ פת"ה שם דהיינו בקמ"ולכן מפרש השל
 .א"סב ס' סי. ב"סא סכ' ר סי"ראה שוע 605
  . איזה תיבותונשמטו כאן, ה בהסכמה שבדפוס תורה אור"כ 606
 ).לענין הטעמים(ג "סא סכ' ז בסי"וראה עד. ף דגושה"כיון שהורגלו לומר בכ 607
 .ה"ס ס' ר סי"ראה שוע 608
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 ולא כן דרכי רבינו .)ומה בכל התיבותדוכ, ף רפויה" ויהיה רגיל מנעוריו לאמר לפיכך בכ,וקדקדפי כללי ה
  . עם הכוונה הרצויהד כי תורת אמת היתה בפיהו ודקדוקי המלות עולות בקנה אח,שגבהו דרכיו מדרכיהם

אלא אף גם , ולעשות שלא ישנולא זאת שלא עיינו בדבר לשמור , 609והן עכשיו רבו המדפיסים שקלקלו השורה
ולא יצא עתק מפי , ו"וכל הרואה יתלו בוקי סיקי באשלי רברבא ח, זאת שמלאו שבושים ודילוגים מפה לפה

מכל מקום הנערים שמרגילין את עצמם בסדורים  כאלה שבשתא ' ואף גם מי שלא יתלה החסרון כו. צדיק
  .ל"כ לגדולים כנ"משא, א לנעריםע להרגיל דוק"ומהפכים כוונת רבינו נ, כיון דעל על

, ע כמה דברים"והוא שמע בעצמו מכבוד רבינו נ, כי אתו החכמה והמדע,  ולהדפיס הסדור מחדש610'ועתה כו
  .'וגם יש בידו חבילות חבילות הגהות מכתיבת יד קודש אשר כתב אליו כו

  611ד אדר שנת לישועה ולנחמה טובה"כ' דברי המדבר באמת וצדק יום א

  ה"ר ברוך זללה"א ליב במהורנאום יהוד

  כסימן 
  612ז"נוסח התפלה בסידורי אדה

  שאלה
ר "שקניתי אחר פטירת אדמו, עוד ראיתי להטריחו במה שנסתפק לי זה ימים ושנים בהגהות סדור שלי... 

ומצאתי שעלה כולו , )כי הוא הדפיסו על נייר יפה (613מרדכי מקאפוסט' מהנדפסים אחר פטירתו מדפוס ר
  .קמשונים

'  הכלל היל פישאף שע, ותמיהני טובא, בשלום' נדפס בסידורים ברפה הב, יברך את עמו בשלום' ה' עוד בפ. ..
' וכן נדפס במסורה קטנה ד, 614'ב דגש, ט"אבל נמסר עליו במסורה קטנה בתהלים כ,  רפהריך להיותצ

ר שטעות הדפוס הוא ואי אפשר לומ. 'ך אינו שוה בכל הדפוסים יש מהם בדגש כו"ובתנ,  בדגש615באסיליאה
ע על המסורה קטנה "ר נ"ואנו רואים שסמך אדמו.  בסדור וכולם רפה616פעמים' כי פסוק זה הוא ד, בסדור

  .מ בסדור"בכ

ל שעשאו "י הנ"ומשתבח מהר, 618'עם הסכמות מעל, 617ה ישראל"מו' י המופ"ואמת שנדפס כעת סדור ע... 
תוחלתי נכזבה ' אך הי. לבי כאשר ראיתיו וקניתיו תיכףונתתי שמחה ב, כ עליו"ועשה לוח הטעות ג, מוגה מאד

וגם ,  אשר לא הגיה בלוח הטעות'אל ונקודות מקצה וכו ומלא שיבושים בדגש ורפה וימין ושמ,כי לא אמון בו
ואז בבוא דבריו , שאל ישיבני ריקם'  מעלבודלכן בקשתי מכ. לוח הטעות שלו הוא בטעות ואין לסמוך עליו

  ...כעל כל הון רבהטוב אגיל ואשמח 

  619נתן הלוי הורוויץ מפאלצק

  תשובה
  ג"כ תקפ"מחרת יוה

  נתן סגל' ושנון הותיק מ' ידידי הרב המפו' אה

  .וחדאי נפשאי בפלפולא טבא, ה העבר מצאתי דאתאי לידי איגרתך החמודה"קודם ר

                                                 
 .הבא' ראה שאלה שבסי 609
  .ונשמטו כאן איזה תיבות, ה בהסכמה שבדפוס תורה אור"כ 610
  .ב"תקפ 611
להרב , ק פאלצק"נתן אבד' ג מ"מהרה: "בכותרת, ג' י ס1311י "מתוך כת, קנג' ב ע"חנ. י.השאלה נדפסה בקובץ יגדיל תורה נ 612

  .ונעתק כאן רק החלק שעליו משיב בתשובה שלפנינו".  ע"ל נ"ל ז"הגאון החסיד מוהרי

 –החלק הראשון של התשובה . ח"ונעתק כאן רק החלק השייך לחלק או. מח' ת שארית יהודה מילואים סי"התשובה נדפסה בשו
  . נא'ז סי" לקמן אהע–ק השלישי החל. כא' ד סי"נדפס לקמן חיו

ולא הגיע (ב "תקפ-ג"ואודות סידור זה של רבנו הזקן שהדפיס בין השנים תקע, שהדפיס בקאפוסט ובשקלאאו, אודות מדפיס זה 613
 .ג"בשוה, ראה בקובץ יגדיל תורה שם, )לידינו

  )].כא, איוב טו(ודד יבואנו קול פחדים באזניו בשלום ש, )יא, תהלים כט(יברך את עמו בשלום ' ה[דגשים ' ב 614
  .ט- ח"ך מקראות גדולות באסיליאה שע"תנ 615
 .ובסוף ויתן לך, )ת"בשבת ובשמח(באתה הראת , במזמור לדוד בקבלת שבת, )בחול ובשבת(בסוף קוה  616
  .עד' נא וע' ק ע"ד בארה"תולדות חב' אודותיו ראה ס. יפה מקאפוסט 617
  .ב"שנדפס בקאפוסט תקפ, ל"הסדור הנ אודות –ושם . שנדפסה לעיל בסימן הקודם 618
 . ואילך8' אספקלריה ע, 1272ד "כפר חב. קסו' מפתחות לצמח צדק ע. א, אודותיו ראה בית רבי עה 619
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וגם אין כל , ם שוויםלא ראיתי להשיבך מחמת שאין כל הדפוסי, על הסידור בענין הדקדוק'  מעלה שכתבומ... 
  .המסורות שווים

שהוקשה למעלתך מן , )620ה"דלא כהרז(כדת ' ת רפוי" בפסוק יברך את עמו בשלום שהביה שכתבאפס במ
 ,621א"סמוך ליהו'  על דגשות הבורה קטנהשלא כיון המס, ת שטעית"במחילה מכ, דגשין' המסורה קטנה ב

 .623א" ושם אינו סמוך כלל ליהו,622ו"ד יבואנו איוב טם שודוג שהוא בשל"שהרי בשלום השני נמסר עליו במס
 ובכל המקרא כתוב בשלום ,ש"ן בדג"ח וממילא השי"של בשלום הוא בפת'  שהב,ן"אלא כוונתו על דגשות השי

 ...ק ותשכח דהכי הוא"דו. 'ן רפוי"א וממילא השי"בשו' הב
  דרשנו לטובהת כנפש 624ש" מאדהש"ז יקבל החו"ווז

 ל מיאנאוויטש"ר ברוך ז"א מוהר"יהודא ליב בא

  כאסימן 
  625קסח' ר סי"הערות לשוע

 626ג"ו ואע"ק ט"א ס" ולשון המ:'ואפילו אם המילוי כו 'ובכלל זה כו'  פת הבאה בכסנין כו,ט"קסח ס' סי
,  מלת כדאמרן משמע דדוקא קתני שתהא המולייתא עיקר627והוסיף, ב"א ע"ה דצ"ה בשל"וכ', דמולייתא כו

ה לעיל "ש בשל"ומ (628ז"קע' כ עיין סי"ות נמי שהרי יש שמלפתין את הפת בפירות גכ אפילו ממולא בפיר"דאל
מ "ודמיא לעיסה עם זאפרן וצימוקים שבפ, )629ש הרב בסמוך"כוונתו כמ' מזה שתהא העיסה ממולא כו

ל "ס אזיל לטעמיה דלא 631ז"והט. ל נמי דהעיסה עם שומשמין שבפורים נמי העיסה עיקר"כ י"וא, ]630[...
ה שכתב מיין ע, ל דבכוונתו לתענוג וקינוח תליא מילתא" סםאבל החולקי, ן מילוי בשר למילוי פירותלחלק בי

 אם ילוא ואפ"והוצרך לתקן בלשון המ' ז ובכלל זה כו" הטוןכ הרב שהעתיק לש" וא.ף"ז ורי" ריאשם ב632רבה
  .633ע"צ' המילוי כו

 איתא נמי 637מ" והג636י"אבל בתר. 635ש שם" דלא כרא634ז" עתב וכ:'וה כנ בלילה שאיילואפו, ג"שם סי
  .ש"כלשון הרא

 ייןוע, 638י" הררון במשמע לשה אינוכ צריך לחלק בין בלילה עבה לשפיכה עבה וז" וא:'ו ששפך כוןכג, שם
  .639ב"ז ע"דפסחים דל' בתוס

                                                 
 .ת דגושה"הבי... ט "יברך את עמו בשלום תהלים כ' ה: נט' בספרו שערי תפלה סי, זלמן הענא' המדקדק ר 620
 .של בשלום רפוי' לכן הב, )א"אחד מאותיות יהושמסיים ב" (עמו"נסמך אל " בשלום"כיון ש 621
 .קול פחדים באזניו בשלום שודד יבואנו :כא, טו 622
 .של בשלום מודגש' וב, היא אתנחתא" באזניו"כי תיבת  623
 .וזולת זה יקבל החיים ושלום מאדון השלום 624
  .א,  ז238ק "מכתי, כז ' יב ע'חו.) י.נ(קובץ יגדיל תורה נדפסה ב 625
 .רי רק כשהמילוי עיקרכלומר שמיי 626

 הרי ששתי הלכות אלו תלויים . בשרוי לחלק בין מילוי פירות למיל, שםז"נפל(תא הם עיקר כדאמרן ייג דמול"ואע: ה שם"שלב 627
  ).שבמילוי פירות המולייתא עיקר, זה בזה

  .ד" שם סר"עבשו 628
  . ועיקר הכוונה בפת זו לאכילת המילוי629
 .דהוי לחם גמור, ק ז"ז ס"משב 630
 .ר"וכן נפסק כאן בשוע, שפסק שבכלל זה גם מה שעושין בפורים, ק ו"ס 631

  .ב"א סק" בקו632
שפסק בשניהם , ח-ז"ב ה"נ פ" וראה סדר ברה.א"ה ומ"י שהעיקר כדעת של"ולענין מילוי בשר כתב בס, ז"כהטבזה פסק ש 633
  .א"ה ומ"כשל
  .ה"א סק" בקו634
  ).שתחלתו וסופו עיסה. ..ש "אובליא(ל "ו ס" ברכות פ635
  ).ל שאר עיסותשלשו אותו מתחלה ככ (י"ה ואר"ד) א, ל( שם 636
  ).ובלילתן קשה מתחלתן('  גתברכות או'  מהלג" פ637
  .ה האי טריתא"ד) א, כז(שם  638
  .ה לחם"ד 639
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  כבסימן 
  640קעד' ר סי"הערות לשוע

 נמי אינן 641כוסות'  דהא ב,ש"ע ברא" צו הכי ובלא:'וה הוא כאש יחיד" הראין גם בי,ז"א סק"ד קו"קע' סי
 תבכ'  ד'יולעיל בס . דדמיא לקידוש שבא בשביל הסעודהריך לומר וצ.אלא משום מצוה'  להמשיך כויןבא
 643 באקראי פוטרוא הדין נמי ה' כו כיון דאשכחן דבא להמשיךכי קאמר אלא ודאי דה.642 להבדלהוא הדיןדה

 גם י זהולפ. ע" וצתי שפיר און מכלל דעל כוס ראש'ו כ כוס שני למה644והיינו דקאמר. צ ברכה"וכיון דפוטר א
. ש"וילמד מיין להרא, יש לפשוט הספק' יש להסתפק כו' א אם אוכל מעט פת כו" המשם ב645ז"קע' ש בסי"מ

, לטעון ברכה לפניו]  לאם כןדא' פי[' א בפירות כו" כרשבבירא להולא ס'  דהתוס646ש"ואפשר דסמך עמ
א " הרשבם כןוא, א מודה בתוך הסעודה" דגם הרשבדיש לומר, ה אינווז. 'וה כ" כהראבירא ליהא ס"והרשב
  .ע"וכל זה צ, מודו להו' וגם התוס, ש שוין"והרא

  כגסימן 
  647קעח' ר סי"הערות לשוע

, 649 דעתו על המאכל ולא על המקוםש לומר די,ה אינו ראי648ו"ר'  מסי:'ו ונטל המאכל כ,א" סחקע' סי
  .653א שם" עמ.652ם"ל כמהר" דלא ס,ג"ע סי"בש' ח'  בסי651 ודאימ" אלא שכ.650וכדמסיק הרב בעצמו

'  זבהי תשו" בתן ועיי.654ן" הרשםא ב"ם דברי המיי נדחק מאד לק:'ו שכמו שמועלת חשיבותו כ,ד"שם ס
אין ד' מ בגמ" וכ.656ק כדמסיק הרב בעצמו"ל כת"ואנן קי ,655בי יהודה אליבא דרתב כןן כ"ובאמת הר. בסופה

                                                 
  .א,  ז238ק "מכתי, כח ' יב ע'חו.) י.נ(קובץ יגדיל תורה נדפסה ב 640

  ".בני מעייםפתוח  שבא לוןכי"צ לברך לאחריהם "כד שא' יפ ס"ש פרק ע"דכהב הרא, הראשונות דארבע כוסות שבסדר 641
  .בא בשביל הסעודהד לומר יןושם א 642

 ברכה ין צריךא)  מברכה ראשונהוןוך המזתיין שב(דפוטר ון וכי, ד"ש שם ס"ש הרא" כמ- יין שבתוך המזון מברכה ראשונה 643
  ).ז"ונפטר בברהמ, ון המזניין שלפיאחרונה על (

  .וןוך המזבתדעל כוס שני למה יברך והלא הוא פוטר יין ש :ף"קושיתו על הריב, ד"ש שם סכ" הרא644
  . המוציא לפטור המאכליםהאם אינו חפץ לאכול פת ואוכל מעט פת ומברך עלי: ב"א סק"א וקו" סר"בשוע 645
' כ טעמי"וע, י"י לאחר נט"לק גבי הבדלה שלפני הסעודה בין קודם נטחשמ, ש"ה ור" דב, ברכות מב(' דהתוס. ה"א סק" בקו646

 'בפירות כו) ה הביאו"ב ד, מב(א "ל כרשב"לא ס) כ"כ ע"וא.  ולא לאחריול כפירות שבתוך הסעודה דמברך לפניו"הוי "דלאחר נט
אם (כ "פירוש דא, )סעודה כדי לרבות מעט בתאות המאכלדבאו קצת בתוך ה: ז"שכתב הטעם שנפטרים בברהמ, שבתוך הסעודה(

 פטר להו 'דברים הממשיכים האכילה כו: 'א בשם התוס"א סקי"ש המ"כמ(לא לטעון ברכה לפניו ) א"ב סובר כרש'נאמר שגם התוס
אם : וכתב, א שם"כמבואר במ. ל" הנ'החולק על תוס ('ה כו"ל כהרא"א ס"והרשב) כ אוכל יותר"פת לפי שבא לצורך סעודה שעי

ל דברכת המוציא "איך אפ, ע"צש אלא). יו ולא לאחריוח וכיוצא בו לפתוח תאות המאכל מברך לפנאוכל תוך הסעודה זית מלי
  .ן שלפניויישלאחר הבדלה תועיל על ה

  .א,  ז238ק "מכתי, כט ' יב ע'חו.) י.נ(קובץ יגדיל תורה נדפסה ב 647
דאם לא היה לפניו מאותו המין ולא היה דעתו עליו צריך לברך , )ט"ר שם ס"ובשוע, ה"ס(ו "ר' ק א הביא מסי"א כאן ס"בקו 648

היינו דוקא כשנטל המאכל בידו שיש , שמה שהצריכו כאן ברכה בשינוי מקום ולא היה דעתו, והוכיח מזה, אפילו בלא שינוי מקום
  .עדיין לפניו מאותו המין

שאם נטל המאכל בידו אין , אפשר לומר' ולפי זה הי. רק מטעם שינוי מקום, שלכן אין צריך לברך מטעם שאין לפניו מאותו המין 649
 . לברך אפילו הלך ממקום למקוםצריך

היינו שהיתה כוונתו לאכול גם [ואפילו על מאכל אחר שברכתו כברכת הראשון אם היה בדעתו לאכול כשבירך : בסוף הסעיף 650
 ].בחדר הראשון, המאכל האחר

  .שגם כשנטל המאכל בידו הוי שינוי מקום הפסק 651
 ).ק כ"קיצור דברי ראשונים ס(יז ' שהועתקו דבריו לעיל סי 652

ק עליו "שכל זמן שהט[דשאני ציצית כיון שעדיין עליו לא הוי שינוי מקום הפסק , ם נראה לי דסבירא ליה"ודעת מהר: ק יז" ס653
אף שהלך , ז שהמאכל הראשון בידו אינו מברך על המאכל השני"כ, ז באכילה"ועד. ס"אף שהלך מביתו לבהכנ, ג"אינו מברך על הט

  . אף שנוטל המאכל בידו–כ גם כאן הוי שינוי מקום הפסק "א, ם"ל שם כמהר"יוכיון שלא קי]. מבית לבית
דחיישינן שמא ישכח מלחזור למקומו , ז"שלכתחלה לא יעקור ממקומו עד שיברך בהמ, )ה"ר ס"ה בשוע"וכ(ב מבואר "א ס"ברמ 654

ה אסור לעקור דלכתחלה "בלא... מא דלא שייך האי טע... אם מזמנים אותו לאכול למקום אחר : "ק ח"א ס"ז במ"וכתב ע. לברך
) ב, נג(ג דתנן בפרק אלו דברים "דאע: "ה מיתיבי"ד) ב, כ(ן "ש בר"והיינו מ". ן בהדיא"מ בר"וכ, ד"קפ' ש סי"צריך לברך במקומו כמ

 שהוא משמע" (הני מילי בשוכח אבל לכתחלה קודם שיעקור ממקומו צריך לברך, שמי שאכל ושכח ולא בירך יחזור למקומו ויברך
אסור מגזירה שמא ישכח ואחד אסור ' שיש כאן שני דינים א) ה-ד"ס(ר "ז פוסק בשוע"ועפי).  ולא מגזירה שמא ישכחיןמצד הד
  .מדינא

שנתבארה ' שהיא דעה הב(וכשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלה הם יוצאים טעונים ברכה למפרע כש: א שאמר,  פסחים קב655
  .אסור לעקור מדינאן ש"ולכן כותב הר). ח"ר ס"בשוע

  .והמנהג במדינות אלו כסברא הראשונה: ח מסיק"ובס. זור ולברךצ לח" שאם כבר עקר א,ד"ר ס"שנתבאר בשוע 656
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מה לן ן ל"הרל 658 הרבש"תי שפיר מובזה א. 657 מאי פריך לרב חסדאם כןדא, או לאחוזר למקומו בין לחלק 
 דאסור תב כ660ח"והב.  והא בהא תליא,]...[ דזהו פשיטא כיון ,'רבותא כול] .[.למ ' כו659ךודיע להלמימר

 662' א'יא ס" רמ[...]מ "וכ,  רוצה לאכול שםילו דהכלבו אוסר אפבירא ליהדס, 661ש הכלבו"לכתחלה כמ
 מ"וכ...  ם כן שזהו ג]...[יר מ יש להחא מיה.663ם"ל כהרמב"ייי דק"הב] תלשיט[נו יי ה,ן" ארא פליגל ]ש"ומ[
א "ש המ"א במ" וזהו כוונת המ.664 נמי דגם לחששת הכלבו מהני דעתבירא ליה וס]).ק ב"ט ס[תע' א סי"מב

 ,ומיהו אינו מוכרח. אדי להתב כןח דכ"ביין  ע. הכאוא הדין נמי דכמו דהתם מהני דעת הוצה לומרר, 665א"מס
 והכא שאני כיון .ש הרב" אלא ודאי העיקר בזה כמ.667 והכא משום גזרה666 משום שינוי מקוםדהתם הטעם

כ לעיל "משא, דמי להולכי דרכים שאינו חשוב עקירה, דמשום שינוי מקום אין קפידא אלא משום עקירה
 יין וע.ע"ע צ"ו השתכ דע"משא, ז"לא כטו,  להולכי דרכים שמקומם עמםא דמיל,  מקוםדאסור משום שינוי

  ]....[יירי מא דהכא "ש המ" כמריך לומר וצ.ח"ב

 כדן סימ
  668מכירת הפאצט ליום השבת

  ר הצמח צדק"שאלת אדמו
  ה"ב

 669ר"ישו ל"עכא' יהודא ליב שי' מוה' ולידיד נפשי דודי הרב המפורסם וכ
י עם "ז נ"עתה כי אתרחיש נוסע ידידנו המוכ',  לא אתרחיש נוסע לכתוב למעל670ל מגאדיץ"ת' מעת בואינו שלו

  . הטוברוש שלומו אמרתי לפ671'האתרוגי

 איך יכתוב , מדי עברו מחזיק הפאצט בשם,בעליצא' גם אמרתי לשאול ממנו שאלה ששאלו ממני בק
  . יודיעני נא דעתו ואכתוב לשם בשם אומרו.672הקאנטראקט

 אוחיל לבקשו אם אפשר יזרז נסיעתו על ל כןע, רובלמחנינו בק' עוד זאת הייתי מבקשו כי מסתמא יסע מעל
  .'טבעי ועניני מאז וכו'  כידוע למעל,פ על ימות החג" או עכ,ל"פ הבע"יוהכ

                                                 
מיתיבי בני ... דברים הטעונין ברכה לאחריהן במקומן אין צריך לברך ... שינוי מקום ... יתיב רב חסדא וקאמר : ב, פסחים קא 657

 .ין ברכה למפרע כשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלהכשהן יוצאין טעונ... חבורה 
 .ולא הגיע לידינו; "ן"א בשם הר"נדחק מאד לקיים דברי המ"שבה , כאן' א שהי"אולי הכוונה לקו 658
כשהן יוצאין טעונין ברכה ... להודיעך כחו דרבי יהודה דאפילו דברים שטעונין ברכה לאחריהן במקומן : א, בגמרא שם קב 659

 .חוזרין טעונין ברכה לכתחלהלמפרע וכשהן 
  .דלכתחלה ודאי אין לו לעקור ממקומו הראשון לאכול במקום אחר כדכתב בכל בו: בסוף הסימן 660
שלא התירו לעקור מסעודתו ללכת למקום אחר אלא לדבר , ש גבי מאן דבעי לברוכי בתרי או בתלתא בתי"ממ, י"שהובא בב 661

 ).נ"ו וש"תפד ס' ר סי"כנפסק בשוע(מצוה 
דבהא לא ... וכדומה לזה כתב הכל בו הלכות פסח דאסור לעקור ממקומו ללמכת למקום אחר : והוסיף, ן"שהביא שם דברי הר 662

  .ן דלעיל"פליגי דלכתחלה אסור כדברי הר
  .ים הביא דעת החולקשםא "רמוה , מקוםנוי בפת צריך לברך בשילום שאפי" פסק כהרמבב" סע" בשו663
שמא ... ז "פ שהיה בדעתו מתחילה לילך שם אסור לו לעקור ממקומו עד שיברך בהמ"אע: ה" סקעח' ר סי"ש בשוע"דלא כמ 664

 .ישכח מלחזור למקומו לברך
 .א"ש סוף ס"מיהו מהני דעת כמ: א שם"שסיים במ 665
 .ד"ר סוף ס"כמבואר בשוע, ולכן מהני דעת 666

  .ה"ר ס"כמבואר בשוע, ולכן לא מהני דעת 667
: ומעבר לדף. )ב, ח כו"ת צמח צדק או"הוספות שותצלומה ב (א,  כג232ק "מכתי, לז' מילואים סית שארית יהודה "נדפסה בשו 668

  ).וחותמת שעוה(י "ה יהודא ליב נ"ליד הרב מו

  .ר הצמח צדק"ק אדמו"אמנם מסגנון סיום התשובה נראה שנכתבה בצעירותו של כ, לא נתפרש כאן התאריך

  .צ'  שם סי–והפסק הקצר . לד' ח סי"ות שלו א"בשו, ר הצמח צדק בזה"תשובת אדמו
  .עם כל אשר לו שלום וישע רב 669

 .י"ה יהודא ליב נ"ליד הרב מו: ומעבר לדף
 .'ר הזקן בגאדיץ"ק זקנו אדמו"שנסע להשתטח על ציון כ 670
  .בליובאוויטש ונוסע ליאנאוויטש' שהי 671
  ).פסח(שם נתפרש גם שמו של מחזיק הפאצט ו, שפרטי השאלה נכתבו בגליון המצורף למכתב זה, מתוכן התשובה נראה 672

ורוצה לחתום חוזה ולהשכיר את העסק , ט"ומוכרח להסיע הנוסעים והדואר גם בשבת ויו, והיינו שהישראל שוכר את עסק הדואר
 .שיעסוק בו ביום זה, ליום השבת לנכרי
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  דורש שלומו תמיד'אהדברי 
 מנחם מענדל

  תשובה
כפולה כראוי וכמשפט לאוהבי שמו ותורתו ידיד עליון ויראיו וידיד ' שלו' ברך לקחתי ולו אשיב שלו

 673ר"ל שוי"ז וכאש" עשר מנחם מענדל"א מוהר"נ'  בתוונא דלבאי אוצר נחמד בנוה חכם כונפשי יתיב
  .' ונתתי שמחה בלבי בראותי מעשה ידי אצבעותיו כו,לביתו' ומביאתו לשלו' מעל' ש משלו"קבלתי פ

' יעל סוס'  ואפי,פאצטין'  כי הרבה יש שמחזיקי,יש לנו' א 674 לא פסח,פ מבעליצא"ובנדון השאלה של מהר
 ואין להאריך בסדר המכירה לאיש ,676לאימשציקעש על יום השבת' פ היתר מכירת הסוסי"ע'  ועושי,675שלהם
 בקראו שמו ,הם של האדון שלו'  שלפי משמעות הקאנטראקט הנה הסוסי, האי גבראל שכן ומכ,כמוהו

 בזה משום  ואין,' ומן הסוסי677 רק שהוא הנותן המספוא ומקבל השכירות מן הפריהאן,סקראטקעוויטש
  . רק משום שכר שבת שהוא מותר בהבלעה,שביתת בהמתו

 והוא רב גדול ,הוא קרוב אליו' האמי' ד דק" אב678 הלא הרב,ת"וכמעט כמו פלא בעיני שהוצרך לשאול ממעכ
  .ת" אלא שאולי רצה לחלוק כבוד למעכ.ומורה גם הוא יורה כדת וכהלכה

ח מר בר רב " ובפרט עם כבוד דו, חפץ לנסוע להתראות עמו בודאי גם אנכי הייתי,ואודות בקשתו לבוא אליו
 אשר ,ומה גם אשר שמעתי כעת שאינו בקו הבריאה הנכונה'  שגבה טורא כו680ם שארכו הימי,' שי679אחאי

 י אפשר אך אין דנין משא,לזאת המו מעי לו מחמת טבעית הגשמיות כי הגופות קרובות אף שהנשמות רחוקות
 , שוניםם בעניינית ולא הועיל כמה היסח הדע,דיענו שעוד טבעו ומהותו בו כמאז וכמו צער בנפשי שהו.'כו

 והריבוי דברים בזה הוא אך ,ל"וד'  ויאמין באמונה שלימה שזאת לא זאת כו,והעיקר בזה היסח הדעת
  .'כלא הי'  דהיינו שישב ויסירם מלבו לגמרי והי, רק אם שכוח תשכח,למותר

 דברי דודו ידידו לנצח
 ליביהודא 

  כהסימן 
  681תלא' ר סי"הערות לשוע

 .נכתב כדי להראות לפניו ,פסח שלו' רשימה מה שיש לעיין בדברי הרב בהל
ד ראוי "ב]בשם הרא[ 683ן" ברין עי:682' כון" ורבינו ירוחםד ור" דעת הראבכ"ה ע" וכא" בקתבא כ"תל' בסי

 684' דגמד"שלא יתרשל כסל " וגם הטעם שלא יתרשל או שלא ישכח משמע דר.משמע לכתחילה' לבדוק כו

                                                 
 .עם שלום זוגתו וכל אשר לו שלום וישע רב... נכד אחי  673
 .ט בבעליצאפסח מחזיק הפאצ' ר 674
ואם הסוסים הם . יש בזה איסור שכר שבת, והישראל משכיר את העסק של יום השבת לנכרי, אם הסוסים הם של הבית דואר 675

 .יש בזה גם איסור שביתת בהמתו, של הישראל
 .ג"ב בשוה"ז סי"ראה הלכות אמירה לנכרי פט 676
 .דמי נסיעה במרכבת הדואר 677
ראה קובץ יגדיל , שיוכל לעבוד בו בשבת, תשובתו בענין מכירת בית חרושת לנכרי. ין מהאמליער יצחק אייזיק הלוי עפשטי"מוהר 678

 .יב' ח ע. י.תורה נ
  .ר האמצעי"אדמו 679
שבה התיישבו (ד "אשר בין השנים תקעומהידוע לנו . ל בליובאוויטש"מהרי' שבמשך כמה שנים לא היהדברים מורים  680

, ד"ראה כפר חב(ז "בחורף תקע, לפחות ל בליובאוויטש"ביקר מהרי, )ל"ק מהרי" הרהשבתחלתה נפטר(ו " תקפ–) בליובאוויטש
ראה (ד "בחורף תקפו ,)ה' ע סי"ראה לקמן חאה(ג "באלול תקפ, )ג' ז סי"ראה לקמן חאהע(ח "בחורף תקע, )1245גליון , אספקלריא
 ).אילך וח ל'ז סי"לקמן חאהע

 .)צמח צדקש ה" ע–בטעות  (25 'עג "ק בקובץ מבית חיינו ח"כתיתצלום נדפס מ 681
שאסור להתחיל ללמוד ) א, ד(כ הא דאמרינן בגמרא "וא, שזמן הבדיקה הוא מיד אחר צאת הכוכבים כשיש אור היום קצת 682

שמא ישכח לבדוק בזמן תקנת , היינו קודם זמן בדיקת חמץ בצאת הכוכבים, "דילמא משכא ליה שמעתיה ואתי לאמנועי ממצוה"
  ..יין אור היום קצתחכמים כשיש עד

  .שמא ישכח לבדוק בלילה, שהאיסור להתחיל ללמוד הוא בלילה ממש, שאפשר לפרש, ל"ז מעיר מהרי"וע
 .שבתחילת הלילה שיש בו אור עדיין ראוי לבדוק כדי שלא יתרשל או שלא ישכח ):א, א(א "פסחים פ 683
 נחמן בר יצחק בשעה שבני אדם מצויין בבתיהם ואור הנר יפה אמר רב. ..וכי תימא זריזין מקדימים למצות נבדוק מצפרא : א, ד 684

 .)הוא שלא ישכח' הוא שלא יתרשל והטעם בני אדם מצויין כו' שהטעם זריזין כו, ל"ומפרש מהרי(לבדיקה 
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 גבי הא 685ן"כ כיון שכתב הר"וא. ' שבני אדם מצויין כואו שלא ישכח לפי המסקנא משום' שום דזריזין כומ
 ילון דאפ" וגם משמע בר.עכובאין ' ד דזריזין כו"מבואר להדיא דלס' ועכוב מצוה כו' דאמר אביי הילכך כו

י " רשדהעתיק לשוןמ וגם .'ום שבני אדם מצויין כוולא מש' וכלמסקנא העכוב הוא משום שאור הנר יפה 
  .686משמע דהעכוב הוא בלילה דוקא' ג כו"באורתא דתליתר ליל יציאת י

*  
 הוא 688' דעיקר הטעם שבגמבירא ליה דהטור סש לומר ויותר י.ח" עיין ב:' אמת שיש להטור כון וה,687ד שםוע

שתקנו ] םהטע[ וכיון שעיקר ,' שמא יטריד כו שעיקר הטעםןלהדיא כיו ש" וכמ,'ין כוצוי שבני אדם מםמשו
 690ב רבינו יונה והר.689הזמן הוא מצד עצמו דריאת שמע לקא דמיחכמים הוא משום חשש שכחה הילכך ל

  .' כו691שאור הנר יפה לבדיקה] משום[ דעיקר הטעם הוא ,ן" הרשם בו שנתבאר לעיל כמבירא ליהס

  כוסימן 
  692תלג' ר סי"הערות לשוע

 694ן"הר הנה :ל"ן עכ"ר וי"אר ברשבו דהא בהא תליא כמ,ד"עד סה' להפיל כו לכוה י"ד 693א"ג בק" תל'סיב
 משמע ,'ואינו יכול לבערו כו' וכ מפולת יו שנפל עלצו המכילתא יצא חמוןלש גבי יחד לן בית העתיק

  שנפלתב כ695החומש' ן בפי" והרמב,ן"הרמב דכתב כן בשם אףו( תאריידאומ' דלכתחילה לא זהו ביעורו אפי
ק "משיטת הס כן"להרמבל כרחך צריך לומר דסבירא ליה  ע, שלךיהגל גדול שהוא אבוד ממנו דלא קרינן ב

ן "ק העתיק לשון הרמב" שאחר דברי הסמ,696 זה'יא ס"מ במ"וכ (תאט חייב לבערו מדאוריי" דבגבוה גמ"מוה
 מוקי נמי ,פחיםט' גבוה גב הרי הוא כמבוער יתא דמדאוריי"רש] בשיטת[ דאזיל ן"כ הר"שאמ). ש"ע

 אין חילוק יתאריו שמדא,ז"כ העיקר בזה כהט" וא.)' גל גדול כון"ש הרמב" ולכן השמיט מ,ג"להמכילתא בכה
נתו לבער וממילא הוי וושיהא כ' הצריכו תוך ל  וחכמים, לאאו להטמין ]כוונתו...  אלא ',לתוך ל' בין קודם ל[

 קודם ילוז אפ"ת הטדעש  מחומצותטיןאוצר חב ו,מטמין רא לבער אינו נקין צריךשא'  אבל קודם ל,כמטמין
  .כ לא תליא הא בהא" וא,עתו לפנות אחר הפסח והילכך גרע טפי כדכתב כן להדיאד משום דנואסור היי' ל

*  
 בלא ביטל ם כן א, לקולא אם ביטלבירא ליהסדן ו כירוש פי:' דאזדי לטעמייהו כו,'וכב לשכור ייה ח" ד697שם
 בירא להו ס, ביטלילו אפבירא להוסד ות והתוספ, לא ביטל נמילוו אפי בל בישב]א[ ,וודוקא באין בי מייר

בפסחים ' ש התוס" וכן ממ,ב" מף המפקיד דרקמ פ" להדיא בבתב כןשכ' דעת התוסב וזהו עיקר ,'דתיקו כו
חסדא רב  אלא ,מיירי מדאורייתא' ן מתני"י ור" ואילו לרש,מיירי בדרבנן' לא אטרחוהו חכמים משמע דמתני

  .'כ אין לומר כתירוץ הב"וע, לבטל מדרבנן] שצריך[הוא שחידש 

*  
ן " דהר700ש לעיל"ועיין במ]. ת"עה[ן " ובאמת הוא לשון הרמב:' כו699א" עיין מ,'צ לבטלו כו"ה א" ד698שם

טפחים ' י אם ג אינו גבוהה כילו אפיתאריאו בזה דמדבירא ליה דאין נפקא מינה מכלל דסם כןוא, השמיט זה

                                                 
 .כיון שאמרת שאור הנר יפה לבדיקה בלילה יותר מביום ועכוב מצוה תלוי בדבר: ה אמר אביי"ד) ב, א(שם  685
, שאף שהטעם הוא כדי שלא יתרשל, לבאר) ה ואף שלא"ד(ל "א הנ"להשיב על הערה זו הוסיף רבנו הזקן קטע בקונראה שכדי  686
 קודם חצות –כמו בזמן קריאת שמע ערבית (מ מחמת זו תיקנו כאן חכמים שהזמן הוא דוקא מיד כשיש עדיין אור היום קצת "מ

  ).דוקא

  .ל'  כדלקמן סי–ל "ז הקשה שוב מהרי"וע
ש מותר להתחיל ללמוד ואין "שבזמן ק, שם מבאר דעת הטור, ל"א הנ"וקאי על ההגהה שבסוף קו,  מקובץ מבית חיינו שםנעתק 687

ואף בהתחיל בהיתר צריך להפסיק כשמגיע זמן בדיקת , אסרו ללמוד  שמא ישכח) ולא לפניה(ובזמן בדיקת חמץ , חוששים לשכחה
 . חמץ אין חוששים לשכחה ואין צריך להפסיקשאף בבדיקת, ורבינו יונה סובר. חמץ שמא ישכח

 .א, ד 688
שכל טעם תקנת זמן הבדיקה בלילה הוא מחשש , כ בבדיקה"משא. לכן מותר ללמוד בזמן קריאת שמע ואין חוששין לשכחה 689

 .לכן צריך להפסיק לימודו שמא ישכח, שכחה
 .הפסיקר יונה שאם התחיל ללמוד מבעוד יום שאין צריך ל"וכתב ה: שהובא בטור 690
 .לכן אינו צריך להפסיק לימודו מטעם שמא ישכח, וכיון שטעם תקנת זמן הבדיקה בלילה אינו מחשש שכחה 691
 .)צמח צדקש ה" ע–בטעות  (25 'ג ע"ק בקובץ מבית חיינו ח"כתיתצלום נדפס מ 692
 .ק ט"ס 693
 .'בגמ' ה גרסי"ד) ב, ב( 694
 .יט, שמות יב 695
 .ק יב"א ס" בהערה לקוולקמן, ל"ר סוף ס"וראה שוע. ק יז"ס 696
 .65' ב תתלט ע"וראה העו. ק י"א ס"קו 697
 .ק יב"א ס"קו 698
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רישא ב של ישראל בבית נכרי דצוומיא דחמד , ומדרבנן צריך לבטל בכל ענין דנראה כשלו, לבערו צריךאין
 ין צריךק דבהא מודה דא" אלא לשיטת הסמתב כןא לא כ" והמ.ן דמדרבנן צריך ביעור" הרתבדמכילתא שכ

 .ן"הרוי "עת רשדמדאורייתא אלא מדרבנן וכ ביטול

  כזסימן 
  701תלה' ר סי"הערות לשוע

 ק יעקב ראית החם כן שדחה ג703ליה רבה ועיין בא:'שבשל תורה כו ,'י כו"הח' ה כ" ד702א"בק ה"תל' יבס
 .ליה רבהש הא"דמשמע כמש דגיטין שם "ועיין ברא. ואפילו בדרבנן

  כחסימן 
  704תלו' ר סי"הערות לשוע

ח "רס'  סימ"י שם והובא בד" ולא בעינן חצר המשתמרת לדעת הנ,]'ה שום אדם כו" ד705א"בק[ו "תל' בסי
פ משתמר "א עכ]או במתנה אם משומר לדעת המוכר או הו[א שם פסק דבמכר "ס' ר' א סי" רמ' עיין בהגה:'כו

 דדוקא לענין שיהא רץ אחריהן ומגיען ה את זה צריך לומרא סותרים ז"וכדי שלא יהיו דברי רמ. לדעת הנותן
וחילוק זה . אינו עומד בצד שדהו לאאבל אם , שעומד בצד שדהו לא בעינן חצר המשתמרת] והוא דוקא[

פ " כתבו במתנה אעפילו הכיחצר המשתמרת ואם שפסקו דגם במתנה בעינן "רמב]וה[...  לדעת ם כןמוכרח ג
  ].כ"כ כ"[שרץ אחריהן ואינו מגיען וע

*  
  הנה נמשך בזה:'ן כו"לשיטת הר' כאן אין דאורייתא כו' ן דחה ירושלמי זה כו" הר,'ה יש לחוש כו" ד706שם

אך הם כתבו טעם אחר שאין כאן ודאי חמץ בשעת הביעור דשמא , ן"הר לדעת תבו כןא שכ"ח והמ"אחר הב
ח דבית שאינו בדוק חייב " כהפר707לפי שיטתו דפסק, רב לומר כןלה' לי] נראה[ולא ', ך לאיבוד כוהל

ן מי שיש "עת הר לד709ולכן כתב. ש בפנים"טעם אחר מפני שאינו מצוי כמ] 708ולכן כתב[, מדאורייתא לבדוק
 בירא ליהן דס" לדעת הרו הכי לא אתי שפירג בלא"תמ' מיהו מאי דפריך מסי(' אחרת כולו חמץ בעיר 

ק "פדן "רב ועיין .)710מ" תי"וסש ס"ש כמ"ע נמשך לדעת הרא"ו ובש, דוקא]ותו[אונים דמצרכי ביתו ורשכהג
 ,' עליו מפולת כו]שנפלה[ן עשאוהו כחמץ אכן "ש הר" ומ.'דלא ימצא בגבולין כו] רה[וא התממקיי שסיים דלא

  אמרוםוה  והם אמרו, בביטול בעלמא סגי ורבנן הוא דאצרכוהו לבעריתאל דמדאורי" ור,עשאוהו דייקא
 שםש ב" כמ,שאין בידו לבערם  דפטור משו]ת[היכא שאין בידו בשעת הביעור דמי לחמץ שנפלה עליו מפול

 שאין בידו כלל והכא הרי עכשיו קודם שיוצא בשיירא ם משותאיריאומפולת שרי מדד אלא ,ן בהמכילתא"הר
 ואף .' כחמץ שנפלה כוםכמיחהו אל עליו חובת ביעור עשחיום שלא ' ם לדשהוא קו] כאיה[ לבערו אבל דויש בי

 .דביטל] ןוי[בממונו לא אטרחוהו רבנן כד ריך לומר צ, שליחל ידיגם אחר שיצא בשיירא יש בידו לבערו עד
גבי מפרש דן " לשון הרוק מדקדמ" וכ.ש לעיל"כמ כלל למפולת ] לא דמייתאאורי[ד ביטל דהוה מכ בלא"משא
 ,ן" שום חולק על הרי"יא בבבך לא הכ ולפי.' דהיינו חמץ שנפלה כו712תבוגבי אוצר כ'  עשאוהו כחמץ כו711כתב
א  דהכא לא ליהבירן ס" שהרי גם הר,ק מודה" הכא גם הסמכל מקום מ,ק" כהסמבירא ליהג דבמפולת ס"אע
 713 ודמי לככר בבור.ק"מ לסם והוא הטעם כן הוא הדין וא,'כו עשאוהו ילו הכי ואפתא למפולת מדאוריידמי
 בירא ליה אפשר דס714 והירושלמי.ש"ייק ע"ג דאזיל בשיטת הסמ" סולם אם ביטל אעין צריךמ דא" המתבשכ

                                                                                                                                                             
 .שהביא הא דאם הגל גדול החמץ הוא כמבוער, ק יז"ס 699
 .ק ט"א ס"בהערה לקו 700
 .)צמח צדקש ה" ע–בטעות  (26 'ג ע"ק בקובץ מבית חיינו ח"כתיתצלום נדפס מ 701
 .ק ב"ס 702
 .ק ב"ס 703
 .)צמח צדקש ה" ע–בטעות  (26 'ג ע"ץ מבית חיינו חק בקוב"כתיתצלום נדפס מ 704
 .ק ג"ס 705
 .ק ו"א ס"קו 706
 .נ"וש, ב"תלג סי' ר סי"בשוע 707
 .ו"תלו ס' ר סי"בשוע 708
 ).ה ובפרט"ד(א שלפנינו "בהמשך הקו 709
 .א"ר שם ס"ובשוע 710
 .ה וגרסינן"ד) ב, ב( 711
 .ה העושה"שם ד 712
 .נ"א וש"תלח סי' ר סי"שבשוע 713
 .ה"שבחמץ ודאי צריך לבער אפילו מר, ן שם"המובא בר 714
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ד רב אמר כל חמץ שיש לו " תל'י סי"ב שהביא הרק כל שעה בירושלמי פמ" וכ.דביטול לא מהני לחמץ הידוע
 ]י[ל הכ" אבל אנן לא קי. ולפיכך פסק הכלבו כהירושלמי. הכלבושם בח" הפרן כתב וכ.' כוו לידוע נואיוית בב
 ש" ומ.ל כהירושלמי" לא קיים כן הכי נמי וא,)כר בבורכ מהח שהביא ראי"ש בפר"ייוע(א " תל'י סי"ש הב"מכ

 בספק חמץ לו אפי,אם דעתו לחזור' ם לד וכן קו,'תוך לד היינו לומר ,וקד זקוק לבק"ג וסמ" סמ715ם"הרמב
  .יקהדצריך ב

 כטסימן 
  716חמץ ישראל בבית נכרי

 שהוא הנכריצא חמצו של ישראל ברשות יד[ 717 לתרץ ההיא מכילתא,'ד' ק דפסחים סי"ש בפ"הרא ה שכתבמ
 וקיבל הנפקד אחריות נכרי חמצו אצל לדבריהם דישראל שהפקיד' ראי['  שהביאו הגאוני,] ואינו ברשותוושל

 דהיכי מיירי אי ,ג" לכאורה צע.ם שהלוה לישראל על חמצו" דמיירי בעכו,]ד חייב לבעריפק]מ[דאין ה
 הא בישראל שהלוה לנכרי על חמצו תנן אחר הפסח ,ם ברשות ישראל"במעכשיו אמאי קתני יצא חמצו של עכו

ם שהלוה לישראל " הרי עכו, מעכשיואמר ליה ואי בדלא ,וקא מעכשיו דאמר ליה ומוקי רבא בד,אסור בהנאה
'  ואפי,מעכשיו דוקא אמר ליה דהא דתנן אחר הפסח מותר בהנאה מוקי לה רבא בד,על חמצו אסור בהנאה

  .ם"העכו' מעכשיו לא קני לי' הרהינו אצלו אי לא אמר לי

ג דרבא מוקי לה דוקא " ואע,ו מעכשיאמר ליהא דלא " ואבע, מעכשיואמר ליהא ד"אבל אחר העיון אבע
אמר  דהא טעמא דמוקי רבא בד, היינו מדרבנן, מעכשיו אסור בהנאהאמר ליה מעכשיו אבל בדלא אמר ליהבד
 והרי ,ם מישראל ודאי לא קני משכון והרי הוא של ישראל"מעכשיו עכו'  משום דבדלא אמר לי, מעכשיוליה

ג דהנפקד קבל עליו אחריות מקרי ביתו של מפקיד "ע דא718ש"הרא'  לפי הטעם שכ,אינו אסור אלא מדרבנן
 דלא השאיל ביתו להישראל ש לומרם שהלוהו לישראל על חמצו י" ובעכו,לפי שהשאילו ביתו לשמירת ממונו
 דשמא לא יפרענו ,קעביד לשמירת ממונו של עצמו'  כי אדעתא דנפשי,כלל לשמירת ממונו של הישראל

 ,ג דבנפקד שקבל עליו אחריות נמי משמרו בשביל עצמו" ואע.כי משמרוהחמץ שלו ואדעתא דה' הישראל ויהי
 דהיינו ששומר חמץ של ,שם הישראל עליו'  נקמכל מקום ,שלא יצטרך לשלם עבור החמץ אם יגנב או יאבד

'  אבל הכא החמץ עצמו יהי, אלא שהוא לתועלת עצמו שלא יפסיד ממון,'הדר בעיני' ישראל דהא אי איתי
של החמץ עצמו ' בעין לצורך הגביי'  ונמצא שהוא משמר את החמץ שיהי,אם לא יפרענו הישראל נכרישייך לה

 ,ושמא יפרענו הישראל' ג דלא מטא זימני" ואע. ולא משום שמא יפסיד החוב בלבד,אם יצטרך לגבות ממנו
זה שמא מספק ' תא דנפשי דעביד אדעש לומר בשעת השמירה ימכל מקום ,ונמצא שהוא שמר בשביל הישראל

 בשעת מכל מקום , מעכשיו שקונה למפרע אם לא פרעו אחר הפסחאמר ליהבד' ותדע שהרי אפי. לא יפרענו
לא על  א.'זוזי כו'  דהא אילו הוה לי,השמירה נימא דהאינו ישראל שמר בשביל ישראל מספק שמא יפרענו

טל החמץ לרשותו על ספק זה  כאילו נוה ליה משום דהרהינו אצלו ולא מיחסרא גוביינא הכרחך צריך לומר
 אבל ,למפרע אסור מיהא מדרבנן' לי'  אלא דמשום דלא קני, מעכשיואמר ליה  בדלאכי נמי וה,שמא לא יפרענו

  .אין איסור כלל' מדאוריי

ג "אע'  דמדאוריי, על חמצו דאסור בהנאה היינו מדרבנןנכריל וישראל שהלוה , מעכשיומר ליהא דא"ואבע
 ונמצא שלא היה יכול לבערו ואנוס ,נכריספק עדיין שמא יפרענו ה'  מאחר שבפסח היםמכל מקו ,דקני למפרע
ש "היה אנוס כמ'  אלא דמדרבנן חייב לבערו אפי, מספק שלא מדעתונכרייכול ליגע בחמץ של ' הוה שלא הי

דיש , ךל ככ'  ואין משם ראי,ם שהלוה לישראל על חמצו"מ שם דנלמד מדין עכו"מ'  וע.'ד' א הל"ם פ"הרמב
ד שהשמיט דין "ם פ"ברמב'  וע.ם מוכח שפיר" אבל מישראל שהלוה לעכו,מ"ש הכ"דותו כמלומר הוה לפ

 , קודם פסח מיירין פירעון דרישא דבהגיע הזמבירא ליה משום דס, וטעמו ונימוקו עמו,ם"ישראל שהלוה לעכו
פקדון אסור '  דאפי,עכשיו נמי אסורבלא מ'  ביד ישראל אפים כן א,ם"ומעכשיו מהני דלא הוי כפקדון ביד עכו

נין ק'  אלא דלא קני לי, והרי הוא ביד ישראל לגמרי,ודם פסח הכא דהגיע הזמן קל שכן ומכ,'בקבלת אחריו
 . הרי הוא ודאי באחריותוכל מקום ומ, משום אסמכתאגמור

                                                 
 ).וכהירושלמי, הרי דמיירו כשאין חמץ ודאי(ט "ב הי"פ 715
 .א,  קצג231ק "מכתי, ג' ת שארית יהודה מילואים סי"נדפסה בשו 716
 מה ביתך, ל בבתיכם"לפי שנאמר בכל גבולך שומע אני כפשוטו ת, בבתיכם למה נאמר): ש שם"בנוסח שהועתק ברא(בא פרשה י  717

יצא חמצו של ישראל ברשות הנכרי , יצא חמצו של נכרי ברשות ישראל שהוא בביתו ואינו יכול לבערו, ברשותך אף גבולך ברשותך
 .שהוא שלו ואין ברשותו

 .א"תמ ס' ר סי"הובא בשוע. שם 718
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 לסימן 
  719פסח' ר הל"הערות לשוע

קרבנות עולת ראייה ושלמי חגיגה ' גל גי חייב להביא בר"שכל אחד ואחד הדר בא: א"תכט ס' סי
ב"ח ע"ק דפסחים ד"ש בפ"כמ, שיש לו שם קרקע'  פי.ושלמי שמחה

720
ג "ק דפסחים ד"דפ' בתוס' ועי. 

ב"ע
721

ב דחגיגה"ל פ" ובמ
722

שם ' ש התוס"מיהו מ. ע"אלו בצ' פ שהניח דברי תוס"ק' א דהל"ש רפ"דלא כמ, 
  .723קרבנות'  לא הזכיר רבינו אלא הגולכן. פ"ק' א מה"ל רפ"ש המ"ע כמ"דפטור מפסח צ

  .ע" אין טעם זה מספיק להמון עם שאין יודעים ספר וצ.לפי שהכל כתב בספר: ד"שם ס

ע" צ.ומדחה את המצוה לאחר כך: )ה וכן היא"ד (ק א"א ס"תלא קו' סי
724

ן" דהא הר
725

הילכך כיון '  כ
וגם מדמסיים וישכח מלבדוק . למחרהרי שאינו מדחה עד שאין אור הנר יפה דהיינו ' דאמרת שאור הנר כו

ד"הראב] שם[ש ב"ומ. משמע שאין לחוש אלא שמא ישכח לגמרי
726

ותדע .  היינו דראוי לבדוק ולכתחלה משמע

ושמא ישכח היינו הא חששא דאביי, דהא הטעם משום שמא ישכח או שמא יתרשל
727

ושמא , ן"הר'  לפי
] שמע[מ] א[ל,  דמשום זריזין נמי קבעו הדבר חובה728ש רבינו לקמן"ומ. ד דמשום זריזין הוא"יתרשל היינו לס
  .ד דמשום זריזין" ולא לס,]ר[הנ] ר[למסקנא דטעמא משום דאו' ש ועכוב מצוה כו"ן במ"הכי מדברי הר

  .'ומה כו:  תיקן.מה שכתב החק יעקב: שם

ו"פי ר"א סוס"מ'  וע.ואין מצות הקדמת התדיר דוחה את שאינו תדיר לגמרי: )ה ומה שכתב"ד (שם
729

.  

ש לומר י.ש"אתי במכל שכן מלימוד ע: )ה ומהאי טעמא"ד (שם
730

 הוא ולא לענין ל שכן דלענין לכתחלה כ

ש לקמן" כן גם לפמל כרחך צריך לומרוע. דיעבד
731

כן דעת ' מ פי"והרי הלח, מ"פ הלח" בדעת הטור ע

ם"הרמב
732

  .ש" ע

  .י"ולהכי הרר: י העביר את תחלת המוסגר לפנ.לאכילה(דלא דמי : ה והן"ה ד"בהג, שם

מ"י ת"עס. 'ס כיון שלא השאיל לו כו" כלומר מד.עובר עליו בבל ימצא: ד"תמא ס' סי
733

א שם" ובק
734

.  

                                                 
  ).ד"שקלאוו תקע(ון ע רבינו דפוס ראש"ק שעל גליון שו"מכתי, ) ואילך117' ע(נדפסה בקובץ הערות ובאורים גליון תתלח  719

וראה במצויין , ) ואילך47' ב גליון תתלז ע"ראה העו(י התוכן "י השוואת כתב היד ועפ"עפ, ל"ק מהרי"ק הרה"ההגהות זוהו ככתי
 ).ו"תמז סל' ע סי"ק א ולשו"א ס"תלא קו' לקמן אצל ההגהות לסי

  .ללרג אין עולה קרקע לרגל ושאין לו עולה קרקע כל אדם שיש לו אמי' אמר ר 720
 .שכשאין לו קרקע פטור מראיה, ה מאליה"ד 721
 .ל"הנ' שהביא דברי התוס, הלכה א 722
  .א"תסח ס' ר סי"אבל ראה שוע 723
 שמלשון שמא יתרשל ,")כדי להראות לפניו"בהערתו שכתב , כה' לעיל סי(ל אצל רבינו "עיקר קושיה זאת כבר הקשה מהרי 724

ז מקשה כאן "וע. )ה ואף שלא"ד( שלפנינו א"בקורבנו הזקן קושיה זו רץ יתו. כוב נראה שהוא רק לכתחלה ולא לען" ושברד"שבראב
  .ן נראה לכאורה שהוא רק לכתחלה"שמלשון הר, שוב

לא ליפתח , כיון שאמרת שאור הנר יפה לבדיקה בלילה יותר מביום ועכוב מצוה תלוי בדבר: ה אמר אביי"ד) ב, א(ריש פסחים  725
ד והוא ליל בדיקת חמץ עד "ג שהוא כניסת י"מעתא באורתא דתליסר נגהי ארביסר ליל יציאת ילא יתחיל להתעסק בש, בעידנא
  .דילמא משכה ליה שמעתיה וישכח מלבדוק, שיבדוק

] דיקה[ומכאן אתה למד שהב... שבתחילת הלילה שיש בו אור עדיין ראוי לבדוק כדי שלא יתרשל או שלא ישכח ): א"סע, א(שם  726
 .ר היום כדי שלא יתרשלצריך להקדימו עם או

אמר רב נחמן בר יצחק בשעה שבני אדם מצויין בבתיהם ואור הנר יפה ... וכי תימא זריזין מקדימים למצות נבדוק מצפרא : ב, ד 727
אמר אביי הילכך האי צורבא מרבנן לא לפתח בעידניה באורתא דתליסר דנגהי ארבסר דלמא משכא ליה שמעתיה ואתי . לבדיקה

  .והלאימנועי ממצ
... ד ועשו את כולם זריזים מה שלא עשו כן בכל המצות "ל לכל ישראל שיבדקו אור לי"למה תקנו חז): ה ואף שלא"ד(א שם "בקו 728

  .לתקן זמן קבוע
 .שמשום מצוה הקדמת תפלת מנחה לא ידחה לגמרי תפלת מוסף 729
כ "א שא"מקשה בקו, ים אין צריך להפסיקשדוקא התחיל ללמוד צריך להפסיק אבל התחיל בשאר דבר, ק ח"י ס"ש הח"על מ 730

  .י"ז בא ליישב כאן שיטת הח"וע. דאיסור אכילה אתי במכל שכן מלימוד )לענין לכתחלה(י "מ והב"איך כתבו המ
שחשש שמא ישכח יש רק בלימוד ולא באכילה ) ו"ב ה"ש פ"ק' הל(מ "ש הלח"שלשיטת הטור צריך לחלק כמ, א"ה שבקו"בהג 731

 .ומלאכה
י יוכל לסבור "כ גם הח"וא, מ מחלק בין לימוד לאכילה ומלאכה"ומ, שהוא חולק על שיטת הטור, ה דלקמן"בסוף ההגשמבואר  732
 .כן
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ש" ע.כדי לחוש לדברי האומרים: ז"תמב ס' סי
735

.  

  .אחרונים] שם[ ב.736י"יח ח: ג"מ שעה"במ, י"שם ס

  . מדעת עצמו.י" כ ח:שם

כ"אסור ג: תיקן. כ"ואסור ג: ח"שם סי
737

.  

י"הב'  טור על פי פי.א"וי: ה"שם סכ
738

.  

  .לעבור דרך בגד:  תיקן.לעבור בגד, ה"תמז סכ' סי

ט"ס: תיקן. ט"ק' ד סי"ע י"ש ש"פא רא: ג"מ שעה"במ, ט"שם סכ
739

.  

שלשה פעמים במים ואם :  תיקן.שישרנו שלשה פעמים במים בתוך כלי של פסח וידיחנו יפה: ו" סלשם

הפסח וגם ידיחנו יפהישרנו בנהר או בתוך כלי של פסח קודם 
740

י"ח: ג ציין"ועה. 
741

ז" א
742

.  

שמערין הכל מן ( ותקנה זו אין נוהגין אלא מדוחק קצת ואין עושין כן אלא בבשר מלוח .הרי זה משובח: שם
ט אבל "תקכ' ש בסי"ט שאין שמחה אלא בבשר כמ"משום מניעת שמחת יו) הכלי ושורין במים קודם הפסח

לפי שצריך (כ אין לו בשר כלל "אין נוהגין כן אא) חים בחבית שקורין הערינגובפרט דגים המלו(דגים מלוחים 
הוא כבוש ' מן הדגי' לערות הכל מכל החבית קודם הפסח ולא יטול מן החבית בפסח שמשהו חמץ הדבוק בא

                                                                                                                                                             
  .סעיף א 733
 .ק ב"ס 734
  .ק א"י ס"הובא בח. א"עולת שבת ס 735
 .ק טז"סוף ס 736
 .ו החיבור"כ לא מתאים כאן וא"וא, "לאכלו בפסח... כיון שאסור "ש בתחלה "שעד כאן נמשך מ 737
 .ה וכתב עוד בגדים"ד 738
' סי. ו"תסז סנ' וראה גם לקמן סי". כדי שיתננו על האור"א "קה ס' ובסי". כשיעור שיתנו מים על האש"ח "ע שם סי"ראה שו 739

 .54' ז ע"וראה פסקי אדה. ה"תרמח סכ' סי. ב"תקכז סי
ם בתוך כלי של פסח וידיחנו יפה ויעבור ומותר לאכלו בפסח על ידי הדחה שישרנו שלשה פעמים במי: "הגירסה בדפוס ראשון 740

  .ולגירסה זו אינו מובן כלל מה משובח ומה אינו משובח". מעליו משהו חמץ הדבוק בו הרי זה משובח

פעמים במים ואם ישרנו בתוך כלי של פסח וגם ידיחנו יפה ' ומותר לאכלו בפסח על ידי הדחה ג: "בלוח התיקון שבדפוס ראשון תוקן
' הוא רק הדחה ג' ולפי גירסה זו הנה האופן הא. וכן תוקן בדפוסים הבאים".  משהו חמץ הדבוק בו הרי זה משובחעליו]מ[ויעבור 
  .ואופן המשובח יותר הוא שריה והדחה, פעמים

ולפי גירסה זו הנה האופן  ).פעמים' י הדחה שישרנו ג"ע" (שישרנו"ז ואילך נוספה בתחלה גם תיבת "אמנם בדפוס זיטאמיר תרט
  .ואופן המשובח יותר הוא שריה והדחה, פעמים' הוא רק שריה ג' הא

ל אחיו של הגאון הקדוש "יהודא ליב ז' ובכתבים של הרב המפורסם מוה: "ה"ז נוספה הג"בלוח התיקון שבסוף דפוס זיטאמיר תר
 יפה ויעבור מעליו משהו חמץ י הדחה שישרנו שלשה פעמים במים בתוך כלי של פסח וידיחנו"ע: ל"ל נמצא שצריך להגיה כאן וכצ"ז

שנהגו לא לסמוך על ההדחה , ל"קכג בשם המהרש' ת סי"ח בשו"היינו הב)" [ח לבוש"ב(ז משובח "הדבוק בו והמחמיר בכל ענין ה
, רק אופן אחד שריה והדחה, אופנים' ולפי גירסה זו אין כאן ב]. שנהגו להחמיר בדגים אפילו יבשים, ה"והלבוש ס, בבשר מלוח

. י.שנדפסה בקובץ יגדיל תורה נ(ר " מהדורה של שוע- ל "ק מהרי"ל היא בכתי"ה הנ"המקור להג. ז משובח"יר בכל ענין הוהמחמ
... וידיחנו יפה ויעביר מעליו משהו חמץ הנדבק בו ) ז"ט(י שישרנו במים בתוך כלי של פסח "מותר לאכלו בפסח ע): "ד-כג' ה ע' חוב

מ לא "אלא שמ. ועל הגירסה הזאת המליץ בקונטרס השלחן שהיא קילורין לעינים)".  לבושח"ב(ז משובח "והמחמיר בכל ענין ה
שהרי יש כמה חזרות , ל"ק מהרי"ל בכתי"ואפשר שלא רצו ללמוד ממהדורה הנ; ז"גם לא בדפוס זיטאמיר תרט, התקבלה בדפוסים

  ).מ"וכבר הרבו לדון בה ואכ(ר מאותה מהדורה "בשוע

', פ לפני הפסח ואם ישרנו לפני הפסח בתוך כלי כו"הדחה ג, ה"נ שכן צריך להיות בהג"ול: "קטז'  צדק סית צמח"עוד גירסה יש בשו
". 'ב ולא הדיחם קודם הפסח כו"ש סעיף מ"נ ממ"וכ, בתוך כלי של פסח אי מיירי תוך הפסח פשיטא דבכלי פסח ידיחנו' מדכ' וראי

וגם לפי גירסה זו הנה האופן . וגם הוא הוכיח כן מסעיף מב, "קודם הפסח"גם בקונטרס השלחן המליץ שלכאורה צריך להגיה כאן 
  ).ל לפני הפסח"ז צ"אלא שהוסיף שכ(ואופן המשובח יותר הוא שריה והדחה , פעמים' הוא רק הדחה ג' הא

י רק על קא" קודם הפסח"ש "אלא שמ; ק שלפנינו"שכעין המלצת הצמח צדק כעין זו היא גם הגירסה בכתי, והנה אנו רואים
 .השריה שבתוך כלי של פסח ולא על ההדחה

פ אבל לא בכלי "י מים החולפים ג"ויש לשרותו בנהר או בכלי פסח ע. דהיינו על ידי שרייה קצת ולא בהעברה בעלמא: "ק כג"ס 741
דגים מלוחים גבי ' ט סימן א"ז כתב דמשמע מתשובת מהרי"ק י"א ס"אף שבמ. והכי נהיגין לשרות דוקא) אחרונים(חמץ לכתחלה 

ויש , לא העתיק יפה לשונו כי שם לא הקפיד רק שלא לשרותו תוך הפסח אבל קודם פסח אין לחוש כלל, דהדחה עדיף משריה
, א סגי בהדחה"ר הוא כדעת המ"שבשוע' כ מובן שאופן הא"וא". ומנהג יפה לשרותו בנהר, לשרותו דוקא כמשמעות אחרונים

  .הרי זה משובח, ה קודם הפסחשהצריך אף שרי, י"והמחמיר כדעת הח
ונראה לי דבערב פסח עד הלילה יכול ... ל שלכתחילה ידיחו בנהר משום קילוח "ואמר זקני הגאון ז): ק כ"ואליה רבה ס(ק ח "ס 742

 ".להדיחן כדי לאכול בפסח
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עמו ולערות מן החבית קודם הפסח לשרות במים חוששין שמא יחוס שלא ' בציר ואוסר גם שאר דגים הכבושי
  ].ב"סמ' עי[ואם הוא שעת הדחק ). לקלו הדגים לפיכך נוהגין לאסור בכל עניןיתק

לבוש ) כ על שהסממנים מעכבים ציין"ואח(ע "ריט טוש:  תיקן.ריט לבוש: ג"מ שעה"במ,  סעיף עאתנא' סי
  .ח"ע בסעיף ל"וצ

  .ע"ן ש"א ר"רשב:  תיקן.א"רכה רמ: ג"מ שעה"במ, שם סעיף עג

  .י"ג ב"א סמ"רמ: תיקן .ע"ן ש"א ר" רכו רשב:שם

  .א"מ:  תיקן.י"ג ב"רכז סמ: שם

שקורין פעלד קימל. כמון: ו"תנג ס' סי
743

.  

העביר תיבות אלו לפני ויש  (.י תנט"ולפיכך אם אפה קודם פסח מותר לדברי הכל עס: ז"תסו ס' סי
  ).'לסמוך כו

קנח' סי' עי. ויברך על נטילת ידים: ח"תעז ס' סי
744

.  

  ].ב"ע[ז "גמרא דף קי: ג" ציין עה.מים בלילה זהשתקנו חכ: ה"תפג ס' סי

  ].א"ע[גמרא דף קכ : ג" ציין עה.ס"כ במרור שהוא מד"וא: א"תפו ס' סי

                                                 
 .שהן פעלד קימל, וכאן מיירי בזרעים המותרים, מיני כמון' ד שיש ב"ראה לעיל ס 743
 .נ"וש, וגם צריך לחזור וליטול ידיו... אם הסיח דעתו מלאכול עוד ): ז"ס(קעח : ל"אוצ 744



 יורה דעה
 אסימן 

   1ב שהעלים עין מנגלד"שו

  שאלה
 'ה יהודא ליב שי" הרב המפורסם מוה"דודי ידיד נפשי ה' לאה

 מכוון נגד נשבר הצלע 4נגלד קרום העליון קצת (י שבא בשאלה זו" נ3ז" מוכ2ישראל' ב ר"השו
לדבר הלכה כ כשהראו לו תקע עצמו "ואח. ב העלים עין מזה והכשירה"והשו. 5ונקשר ואין עוקץ

ז יותר משלשים רובל "והוציא ע. ' שי6ח הרב" לכדו)כ יש להתיר והורה כן למעשה"ואמר אעפ
. סף כי אפס כל כך ולא יוכל להמתין כ7ה"ולהיות שאינו כעת בביתו ויתמהמה עד קרוב לר. ג"סי

ל ע ובקשתי ממנו שישיב .ת"ובהיות כן אמרתי לו שיסע למעכ, ל זהולזאת בא אלי לבקש ממני ע
ת לכתוב "עכ יוכל מ, ואם יקשה בעיניו להשיב מחמת שלא נשאל.ת"שאלה זו ובודאי יסמכו על מכ

 ראהנ'  היבלת דברי חברותד אחר העברה חדש וק" ובגוף הענין לפענ.אלי ואשלח להם מכתבו
ת אבוא "והנה אם ירצה מעכ. ת" אם יסכים מעכ,8'ב' ע סי"וע בש"ו נ"ש אאזמ"מי  לפ,להכשירו

  .ז לא באתי בארוכה" ומנחיצת המוכ. אליהם למלאת דבריום כןגאחריו 

  נ"ת מלו"פש ידידו דשש כנפשו ונ"ש מאדה"ויקבל החו

  מנחם מענדל

  תשובה
 ידידי ידיד עליון טוביינא דחכימי הרב 9א"נ' ברך לקחתי ואשיב מפני הכבוד לאה

  .'מ מענדל שי"המפורסם מוהר

מכוון קצת נגד '  ומקום הנגלד הי,בריאה' ליון שהיב שהעלים עין מנגלד קרום הע" השול דברע
 כשהראו לו הנגלד עם שבירת הצלע ר זהואח. ב"שבירת הצלע בלא עוקץ חד ונקשר והכשירה השו

כ "ב למעשה שאעפ" והורה השו,ב עצמו לדבר הלכה בלי שאלת המורה אשר בעיר" תקע השו,ל"הנ
ו  וכמ,ו"ריקת עול וקלות ח חושדין אותו בפ ואיןרא שמיםב הוא למדן וי"וידוע שהשו. היא כשרה

ברי ת דאחרי העברת חדש וקבלת ד" והורה מעכ, שהוא איש תם וישר10נהוחמץ ד" המשכתב
 ממני וביקש. א"סק' ב' ע סי"ע בש"ל נ"ר ז"ש רבינו הגאון אחמו" נראה להכשירו וכמחברות

 .להודיעו חוות דעתי בדין זה

                                                 

 
  .א,  יח935י "פ כת"ע, לח' ת שארית יהודה מילואים סי"הושלמה בשו 1

  .רמה' ד סי"ת צמח צדק יו"ונדפסו גם בשו, נעתקו משם, "צמח צדק"ר ה"השאלה והתשובה של אדמו

  ):ץ דליובאוויטש"מ, הורביץר ישכר בער "מוה, אולי של המעתיק(ג "באה הגהה בשוה, י שם"בכת

' ד סי"בחי' ואם אינו מכוון כ(דדוקא אם הגלד מכוון נגד השבר יש להטריף , א"י' ב סי"פת' ת בית אפרים בס"שו' ע
ח "בקמט בריאה כנגד מכה בדופן שהחמיר הב' שפ' ח בתשו"דלא כב, ובלא נגלד רק נקמט יש להכשיר, )ו דכשר"ט

' לו כח להקמיט אבל לא הי' דאף אם השבר הי, דהקיל בפשיטות למעשה' ל כ"הנ' וס בתש"ודודו הגמ, להטריף' בתשו
  .לו כח לנקוב כיון שאין שם עוקץ

  ).כדלקמן(ב שטרעשין "שו 2
  .מוביל כתב זה 3
  .ק טו"לג סוף ס' ר סי"והובא בשוע. ב"לו ס' ע סי"כמבואר בשו, שזה כשר 4
 .יה בו עוקץ תיבדק הריאהשאם ה: ב"נג ס' ע סי"מבואר בשו, שאם יש עוקץ 5
 ].ר האמצעי"ק אדמו"כ[לכבוד דודי וחמי הרב  6
, ר האמצעי למקומות הרפואה בקארלסבאד וסמוכותיה"ק אדמו"בו נסע כ, ה"ת אלו בקיץ תקפ"כנראה נכתבו שו 7

 ).ו-ק שלו אגרות כה"ראה אג(ש עד אלול "ושהה בדרכו מאחרי חה
 .אף בלי העברה חודשדהיינו , וראה לקמן. ק ה"א סוף ס"קו 8
 .נכד אחי 9

 .דלקמן, משטרעשין' הרב ארי 10
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ובפרט אחרי אשר התחלת לדבר אענה אף . שיב פניך ריקםמאשר יקרת בעיני ונכבדת לא אוכל לה
ד " ולא עוד אלא שלפע.ר"ש מעכת" כמבלת דברי חברותבקז "למוכ מסכים דסגי ליה ,אני כמוהו

בביאורו (ע "ר נ"ש רבינו הגאון אחמו"כי עיקר טעם ההעברה הוא כמ.  להעברה כללין צריךא
 ודי והותר במה , דליהוי הקבלה באמיתת לבבומשום שצריך לביישו כי היכי) 11'ב' ד סי"ע יו"לש

ריך ר מולין לא הצ"ז דבשוחט שבא לפניו הח"צ' ו סי"מ להדיא במהרי"וכ. שסבל חרפה ובזיונות
 כמדומה לו שלא בדק  טודרוסר"ז רונקיל ומה" ואף שכתב שבשוחט שבא לפני מהר,העברה כלל

. 'די והותר לו בשתו וחרפתו שסבל כור מולין ו" כדסיים על החלא על כרחך דהיינו טעמא א,חדש
 אמרינן ודאי משגה אי גוונא ובכה,ץ ואנשי עירו כתבו עליו שהוא איש תם וישר"ועוד שאחרי שהמ

ש רבינו הגאון "לחוד כמין צריך כי אם קבלת דברי חברות  ובזה א,הוא ולא חשדינן ליה לפושע
'  וע.ג"ק ל"ט ס"קי' ך סי"וא בש וה,ו"ך בשם מהרי" בשם הש12'ק א"סס' ב' ע סי"ע בש"ל נ"ז
בלת דברי אלא סגי ליה בק'  להדיא דלא בעינן העברת חדש כון פסקא שכ"ק ל"ח שם ס"פר

  .חת ידו פעם אחת לחוד והיינו אף שיצא טרפה ממש מת,חברות

י שלא ראה " דלכאורה אין זה מועיל אלא על השגיאה שיצתה מת,אך עוד אחת היא והיתה לבאר
 אבל במה שתקע עצמו לדבר הלכה למעשה להורות , שנמצא בריאהכרתותא הנזולא השגיח בריע

 , אילו היה האמת כדברי המורים שהטריפו בהחלט,בדבר שצריך לשאול את פי המורה אשר בעיר
 דאלו הוה ריאה קמן הות ,ו שם"ש מהרי"אמנם יש לצדד כמ. לו שום התנצלות שגיאה' לא הי

 שאם נקרע קרום , כי הנה עיקר החומרא מחמת השבר,ן דידןש לומר בנידו יכי נמי וה,מתכשרא
וכבר האריך בזה הגאון .  ולא בקיאינן בבדיקה,החיצון מחמת השבר שמא ניקב גם הפנימי

ת שבספרו "ז לפני העתק תשובתו בשו" כאשר הראה המוכ,י"ז מרגליות נ"המפורסם בדורינו מהר
 והראה פנים דיש לסמוך על ,ו"ט' ד סי"חי ית אפריםת ב"בשו'  וע,ח"י' על בדיקת הריאה סי

ע "ו וכן קבע בש,ה"סענדר זצללה' ד דודו הגאון מוה אלא שבסוף ביטל דעתו מפני כבו,בדיקתינו
ניקב החיצון שמא ניקב גם ב א חיישינן דל, אבל באמת אם לדין יש תשובה.)ג"ו סי"ל' סי (13שלו

ב "א ס"נ' ע סי"ו כדאיתא בש,יוצא בזה אבל לא בקנה וכ, אלא בקוץ או מחט שהם דקים,הפנימי
 כיון שאין בו עוקץ , בשבר זהכי נמי יש לומר יש לומר וה.לענין חשש נקיבת אברים הפנימים

 אם היה ניקב קרום הפנימי ם כן א,ד שקרום החיצון נקרע קרע רחב מעט והשבר רחב ע,הנוקב
ת נקרע איזה  לחוש שמא באמואין. ל שהוא ולא נקב כ, קרע באורך ורוחב מעטם כןהיה נקרע ג

  . יש לסמוך על בדיקתינואי גוונא דפשיטא דכל כה,קרע באורך ורוחב מעט

  והיה לו לשאול, עשה שלא כהוגן במה שהגיס לבו להורות מדעתוז" המוכב" השוכל מקוםואף שמ
רי ואף לדב. ו" חחת ידו אין לדונו כמי שיצתה טריפה מתל כל פנים בכל כהאי גוונא ע,פי המורה

 אין לדונו כמזיד , מאחר שהיא מלתא דתליא בסברא,כל מקום יש לומר מ,המורים שהטריפו
 . ואף לא כטועה בדבר משנה אלא כטועה בשקול הדעת, אלא כטועה בעלמא,להקל ראשו בהוראה

 להבא צריך לקבל עליו שלא יסמוך על שום הוראה מדעתו בדבר שצריך לדמות מלתא כל מקוםומ
 ואגב חריפותא יכול להיות ,ראותי אותו שהוא חריף בסברות ובקיאות ובפרט ב,למלתא

 י אם אין זו מלאכתו המוטלת עליו כ, דמאחר שאינו קבוע להוראה מי ביקש זאת מידו,משבשתא
  .על המורה

 הן , בפניוברי חברות יכול לכתוב לשם שכבר קבל ד,ר"ואם כה יעשה שיקבל עליו בפני מעכת
 דבר הוראה הצריכה שאלת חכם בלי שאלת ת ידודין שלא יצא מתח הן בפסק ,בהשגחת הריאה

  . ויכולים לסמוך על שחיטתו ובדיקתו כמקדם,המורה

   דברי דודו ידידו לנצחוהיה זה שלום

  יהודה ליב מיאנאוויטש

*  
 י"נ' ר ארי"ץ כמוהר"שטרעשין ולהרב המ' ש דק"אנ' לאה

                                                 

 
מהני ליה הבזיון שמבזין אותו בהעברה והכרזות אלו שיהא נזהר יפה מכאן ): ה"ה וכן דעת ראבי"ד(ק ה "א ס"קו 11

 .ולהלאה כאשר מקבל עליו
ע שהוא ירא שמים ומדקדק ואפילו בממונה על הצבור אם ידו: ק ה"א סוף ס"ובדפוסים שלנו הוא בקו, ר"בדפו 12

  .אבל קבלת דברי חברות מיהא בעי, ו"ך בשם מהרי"כך כתב הש, במעשיו אמרינן בוודאי משגה הוא
  .ראש אפרים 13
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הגיעו על ידו אחר נסיעת , ב הנוכחי"שוד ה"ע, ומכתבם אלי', ח הרב שי"ץ לכדו"מכתב הרב המ
ג "ז הה"ויעצתיו לנסוע לד. ולזאת קשה עליו עכובו פה, ה"ק מכאן ויתמהמה בדרכו עד לפני ר"כ

.  לבדבלת דברי חברותי ק"ומוסגרת פה תשובתו שהסכים להחזירו ע, י ליב מייאנעוויץ"מוהר
, אמנם אינו לעכב,  העברה חדש כןםהגם שכתבתי לו תחלה שיצטרך ג. לדבריו גם כן והנני מסכים

ן וכ, ו" וקלות חיקות עול ולמדן ואין חושדין אותו לפרא שמיםלפי המבואר במכתבם שהוא יר
'  לי משגה הוא ולא חשדינן אמרינן דודאיאי גוונאובכה, ץ שהוא איש תם וישר" הרב המכתב

וף ס' ב' ע סי"וע בש"ר נ"ש כאאזמו"כמ,  לבדין צריך כי אם קבלת דברי חברותואז א, לפושע
 תב כןא כ"ק ל"ח שם ס"פר' ועי. ג"ק ל"ט ס"קי' ך סי"והוא בש, ו" מהרישםך ב" הששםא ב"סק

והיינו אף ביצאתה טרפה ,  לחודבלת דברי חברותאלא סגי בק',  העברת חדש כונןלהדיא דלא בעי
בא בבדיקת  להיות זהיר מכאן ולה,ברי חברותלזאת הנה קיבל פה ד. ת ידו פעם אחתממש מתח

ולזאת תוכלו .  הוראה הצריכה שאלת חכם בלי שאלת המורהת ידווגם שלא יצא מתח, הריאה
  . חיזוק ממניינם צריכיםודבריו א, ל"ז הרב הנ"ש דו"כמ, לסמוך על שחיטתו כמקדם

  ח"ש מלונ"ש כנפשם ונפש דו"ש מאדה"ויקבלו החו

  ה"ש שכנא זללה"א מוהר"מנחם מענדל בא

 בסימן 
  14ע מכשול בבדיקת ריאהב שאיר"שו

  שאלה
 ,עליו בשר בלוי'  שלא הרגיש בריאה שהי,ק ראהטשוו"ב דפ" שו[...] ידידינו והאלקים אנה ליד

שלם רק בצבץ '  ובשר הריאה שתחתיו לא הי,)אך בחוזק קצת( מצאו וקלפוהו כדינו ר כךואח
 לא הרגיש באונה 16ל" ואשתקד תקצגימ.15בצום הרביעי העבר' ל הי" ומעשה הנ,בנפיחה ונטרפה

 ועוד אנשים .ברי חברות ולא קיבל אז ד, בדיקהל ידיכ נטרפה ע" ואח,הסרוכה לשומן הלב
כי ידוע , הגם שלא נתקבל דבריהם בלבינו לאמת גמור, ת ידואומרים שהוציא עוד טריפות מתח

סותרים  אלא ש[...]ובפרט שלא די שדבריהם סותרים את , ב" שו[...]לנו שמעולם המה עוינים את 
' מצא בריאה סרכא תלוי' ב בהמה א" שו[...] מהקצבים סיפר שלאחר שהכשיר כי אחד. ה את זהז

 הלא אני בעצמי לא  אמר,נו לו למה שתקתר וכאשר אמ, מכר הבשר לישראלם כל זהמבועא וע
י " אך אעפ. והשני סיפר דכוותיו ואמרו טעם שתיקותם שחששו מפני המחלוקת.אכלתי את הבשר

ויש כמה אנשים מאמינים (מנו דבריהם בעינינו אולי למיחש מיבעי גם לדבריהם שלא נא
  ).להמעידים עליו כן והמה מהעוינים אותו

'  וידידינו ר, אך אינו בביתו,ק"י אל כ" נוסע תומ[...]' בביתו בודאי הי'  שי17ר"אדומו' והנה אם הי
 ,18ק"ע לאהוס פאשפארט לנשנסע למאהליוו לקבל'  זה שבוע שני,הלתינוץ דק"שמואל סגל מ

 [...]ובא . לכך קרוב למשך שנה ת עצמו ומכין א,יכף ומידובדעתו שבקבלתו ישים לדרך פעמיו ת
 , בתורת שבועהברי חברותוקיבל לפנינו ד, דוב גדול מפה'  ולפני ר20 ולפני19ץ"ב לפני בן המ"שו

כי המכשולות (רות שמעתה ידקדק מאד בבדיקת הריאה בזריזות נמרץ ובמתון דוקא ולא במהי
 ואגב קיבל ,וגם שלא יסמוך על בדיקת פנים לבדו, )ארעו לו רק מחמת המהירות כידוע לנו ברור

  . וגם העברת חדש,ב בתכלית הזהירות על צד הישר והטוב"ד השו"ל להיות זהיר וזריז בכ"עליו כנ

                                                 

 
  .ב,  קמא1027י "פ כת"הושלמה ע 14
  ).א"מנ' ו: שבועות לפני תאריך התשובה דלקמן' קרוב לג(ז בתמוז "י 15
  ).ל"ולא תקצגימ" (ב"ואשתקד תקפ"ל כאן "אם כן צ, ג"א תקפ"נמ' לפי הנדפס לקמן שתאריך התשובה היא מו 16

  ".ל"ואשתקד תקפגימ"ל כאן "כ צ"וא, ד"ת היא תקפ"או שתאריך כתיבת השו

ד "ראה תולדות חב(י "לא" ץ"שמואל סגל מ' ר"ד נסע הרב "שהרי בשנת תקפ, ואין לומר שמדובר כאן בשנה אחרת
 ".ק"שנסע למאהליוו לקבל פאשפארט לנסוע לאה"ולקמן מסופר עליו , )זר' ט גליון כ ע"היכל הבעש. מט' ק ע"בארה

 .ר האמצעי"ק אדמו"כ 17
  .עט' ק ע"ד בארה"כמסופר בתולדות חב, ד בחברון"שם כיהן כרבה של קהלת חב 18
ראה (ו "ה עד לפטירתו בשנת תרכ"משנת תקפ, שמילא את מקום אביו ברבנות ראהאטשאוו, הרב אברהם לוין 19

 ).ז-רו' ט גליון כ ע"היכל הבעש. ו"אלול תרכהכרמל יא 
  ).ט שם"ראה היכל בעש(ל "ששימש כנראה בבית דינו של הרב הנ 20
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 ,ה קהלתינופש ד" אנימו ולכן הסכ, ולהחזירול עצמינואך מי אנחנו שנכניס ראשינו בזה ולסמוך ע
 ,ק על פאצט המוקדם לפה"במכייכף ומיד ר שימחול ויבוא ת" לבקש את כת[...]אף המנגדים על 

 ואז לא יהיה פתחון פה גם למעט המנגדים מאנשי עירינו ,לחוות דעתו דעת עליון ודעת תורה בזה
 וגם שידוע ,21יו אניר ושמתלמיד"מוכנו שרגיל אני לבוא בכתובים לי ומחמת שידוע לאנשי עיר.בזה

ולכן נצטוויתי אני דוקא מאתם שאכתוב , ר"לי על איזה אדרעש לכתוב בענין שיגיע המכתב למו
  . ומה שביארתי למעלה היא ברירה דמילה בלי שום תוסף ומגרעת,ר גופא דעובדא היכי הוה"לכת

 לכן ,שם הוא אשר מעולם מאנשי יראי ה,ב" שו]...[ר איכותו ומהותו של "ובהיות שידוע לכמו
זה סיבה שלא יסתעף דברי '  ועוד שיהי. ובפרט בעת צוק העתים כאלו,מהראוי להפך בזכותו

 ובאשר ממילא מובן ליודע ומבין ועוד שלא יתגברו . ובפרט בין יחידי סגולה דפה,ריבות בשערינו
 ,שהור ימהר יחישה מע" רק הבקשה כפולה למו.ש"ב השני דפה אינו מאנ" כי השו,צד המתנגדים
וימחול לכתוב . ל"כנז בתמוז " קודם השלמת חדש מזמן יל כל פנים קדשו אלינו עבריבכדי שיגיע ד

ר " ושולח אני למו. רק שיכתוב על אדרעש שלי לגארד ראהטשוו,ש דראהאטשוו" לאנהאגרת
 ומגדול הבטחון ,ר" שיפרש שיחתו ומצפונות לבו לפני מו,ב בעצמו" שו]...[מוסגר פה צעטיל גם מ

  .ר בזה לכן קצרתי בבקשות שונות"שבוודאי למען האמת והשלום יזדרז מו

  ק וכולם מצפים לתשובת הרמתה"ש דפ"ומבקש בבקשת אנ, 22י"כהט "ב תלמידו הדושו" שבריד

  ה"ר צבי הירש סגל זללה"א מוהר" בא23יששכר בער

  תשובה
  ג פה יאנוויטש"מנחם תקפ' ו

כי ילדות היתה בך ,  אך לא שמחתני בפעליך,לתהלה לשם וושמחתני בחסד עליון.  הגיעני24ט"יהג
ואין איש דורש , ומדוע אתה לבדך,  ובאמת הקשית לשאול.ונזדקקת לדבר גדול כזה ונעשית שואל

 ואף שכתבת .ד שעמך"פ הב"ועכ,  דוקא על החתוםשיבואו המנגדים' ומהראוי הי, ומבקש זולתך
 אחר , מחכמה שאלתאלא עוד אלא של ו, שליחותך לא נעשה בעדים,שבשליחותם עשית כזאת

ם  וא, סגיברי חברות במה שתקעת עצמך לדבר הלכה שבקבלת ד ואף גם זאת.שכבר עשית מעשה
 ואם היה נראה בעיניך שצריך לתשובה ובזיון ובהעברת .זה העברה על חדש'  איפוא למה היכן

 הם שני ענינים  כי, אחר התשובהברי חברות כי אם לא היה לך למהר הקבלה של ד,חדש סגי
 . הוא להזהיר על להבאברי חברות שהעברת חדש היא לבוא לתשובה על העבר וקבלת ד,נפרדים

 ,25ב"ד ע"דף י (ב' יד ס"ע י"ש בביאורו לש"במ (ה"צללהר ז"בדברי קדשו של רבינו הגאון אחמו' וע
 שמתחלה ,ם כל הפוסקין כתבו וכ,ה" וכך מבואר שם מלשון ראבי,)ה שהביא שם"דברי ראבי' בפי

ד ויתחרט ויקבל "כ יבא לב"שיעמוד כך חדש ימים ואח'  אלא שכ,יעבירוהו ויכריזו עליו סתם
ב הנה כך היא המדה וכך "ואם היה לבזיון לפני ידידנו השו. 'כוברי חברות תשובה וגם יקבל ד

 המנגדים שלא פעם אחת ולא שתייםובפרט לפי דברי (' חובה לו ומוטב דליכסף בעלמא דין כו
מכל , ל פי הדין שאף שאין נאמנים ע, כמו שאמרו הקצבים,פעמים'  כי גם עוד ב,הייתה זאת מידו

  .) דאמרו דמחנפי אהדדי, ולא צייתי לרבנן, יאמרו שלבם נוקפםמקום

ולזה הסכים  (פעמים' ש אומרים בוי, פעמים' ג טריפה חת ידושבמקום שאמרו דביצא מתהן אמת 
ברי  היינו דווקא ד,ברי חברותלא סגי בקבלת ד ,)'הטריפות משם א אם היו 26ע"ר נ"רבינו אחמו

 שאזי ,ו"אם לא היכא דדיינינן ליה במזיד או בפשיעה דרך קלות ח( אבל תשובה מועלת ,חברות
 והתשובה היא לפי ראות ,)ל"ר ז" הגאון אחמו28 שםש" דוקא כמ27רק זה בוררצריך תקנתא דפ

                                                 

 
 .ראה מפתחות לצמח צדק שם 21
 .שאר בשרו ותלמידו הדורש שלומו וטובו כל הימים 22
-  לקמן טו–ת אליו תשובות נוספו). ו-קסה' ראה מפתחות לצמח צדק ע(כ רב בליובאוויטש ועוד "אח' שהי, הורביץ 23
  .יז
 .גלילי ידו הטהורה 24
  ).ה"ה וכן דעת ראבי"ד(ק ה "א ס" בקו–ובדפוסים שלנו , ר"בדפו 25
 ).ה ואם לא"ד(א שם "בקו 26
  .'שילך למקום שאין מכירין אותו כו: א, סנהדרין כה 27
 ).ה ואם לא"ה ופירש וסוף ד"ד(ק ה "א ס"קו 28
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 בהעברת חדש שהוא לבזיון כדי שתהיה ם כן וא,א" ורמה" בשם ראבי29ש שם לעיל"עיני הדיין כמ
 גם ם כן וא,התשובה קודמת מכל מקום צריכה להיות .) בהרבה פעמיםאפילו (התשובה באמת סגי

 והיינו דנקטי , להחזירו כבראשונהברי חברות יקבל עליו דר כך ואח, קודםריך להיותהבזיון צ
כ כשקיבל עליו " משא,שמתחלה יעבירוהו סתם' ש התוס" כמ, אחר ההעברה30לשון חזרה להחזירו

ה אמיתית ובזיון  ואין התשוב, כן העבירוהו כדי שיחזורל מנת מתחלה הרי יודע שעברי חברותד
  .בעלמא בכדי הוא

 יבא ר כך ואח,לזאת העצה היעוצה שיעמוד כך עוד חדש בהעברה סתם בכדי שיכנע לבו באמת
הדבר אם בתוך כך יבא '  ומה טוב ויפה הי.ברי חברות ויחזירוהו בקבלת ד, לקבל תשובהד"לפני ב

 , שונאיו יראו בהכנעה שלו ויסמוך לבםלו ואז אפי,לקבל תשובה'  שי31ר בר רב אחאי"לפני אדומו
  .'ר שי"ובפרט על כאדמו

  ב ידידו לנצח" המדבר למען האמת והשלום שבריד, 32ש"ז יקבל החו"וזו

 ה מיאנוויטש"ו ברוך זצללה"יהודא ליב במה

 גסימן 
  33אמים מרים ומלוחים בכולי

  שאלה
'  ומטי,עוד זאת אדרוש מידידי להודיעני דעתו הרחבה בדין בועא במים זכים הנמצא בכוליא

 אם צריכים נמי לתנאי שיהיו , דמכשירין כדעת הראשונים והאחרונים34 לדידן,במקום חריץ
  .ו לאו א, לאפוקי מרים ומלוחים,צלולים ומתוקים

 כאשר מבואר דין מים זכים אצל תרי בועי דסמיכי ,ל"לתנאי הנ' רגיל לומר דצריכיומעודי הייתי 
 במרים או מלוחים לא ל כרחךדע,  רבו37ל" ומהרי36ו" והוא דעת מהרי,35ז"ל' א בסי"להדדי ברמ

  . יש לאסורא אף בכולים כן וא,מקרי מים זכים

 נן משום דגרסי,הוא זכיםים במ לומר דטעם המתירים תרי בועי דסמיכי בריאה ראה לינ' והי
 דכשירי הכא והכא ים זכים ומ,' כוים זכיםף כשר בזה ובזה מ" הרירסת כגיב"ה ע"ס בדף נ"בש

 38מרבא דאמר' קשה להם לומר שבריאה יפסול עכורים או סרוחי'  והי,'לא אמרן אלא דצילא כו

                                                 

 
 .ה"ה וכן דעת ראבי"ד 29
 .ומכאן והלאה החזירוהו לאומנותו): והגהות אשרי מאור זרוע(ה "ם ראביא שם בש"ראה קו 30
  .ר האמצעי"ק אדמו"כ 31
  .וזולת זה יקבל החיים ושלום 32
ת דלקמן " בהמשך לשו–) ב, קכז (231י "והשאלה הועתקה מכת, ץ דפולוצק"ר נתן הורביץ מ"התשובה היא אל מוה 33

  .ד"תקפמחורף , )בענין נטבע תחת הקרח (מ 'ז סי"חאהע

  . ואילך8' אספקלריה ע, 1272ד "כפר חב. קסו' מפתחות לצמח צדק ע. א, אודותיו ראה בית רבי עה

, פסח[ח "א' ה יום ד"בעז: המתחלת, רסה' ד סי"ותשובתו בחיו, ר הצמח צדק"הוא פנה בשאלה זו גם אל אדמו
  .י"נתן נ' ידידי הרב המופלג מ' אה, ]ד"תקפ

למעשה הייתי מפקפק להקל במים מלוחים ומרים : ומסקנתו שם. ד מד"צמח צדק יוראה : ע"ר זי"ק אדמו"הערת כ
לפי , ל שכתב להקל בזה מטעם אחר"ל ז"עד שראיתי תשובת דודי הרב הגדול מהרי, ז"ל' ח סי"בכוליא נגד דעת השמ

ואינם , יםומים כאלו ידוע שהם מלוח, שמים אלו מתהוים מחמת מאכל ומשקה שיורדים לשם ומתמצים לכיס השתן
  .וכן ראיתי שהשיב עוד חכם אחד... ל "דומים למים עכורים שנעשו מחמת מכה בכוליא עצמה עכ

 .שלז' מג ע; ג-כב' יג ע. י.ובקובץ יגדיל תורה נ. ו-רסה' וסי, מה' וראה גם שם סי
  .ק ח"ז שם ס"וט, ב"מד ס' ע סי"שו 34
ויש מכשירין אפילו תרי בועי דסמיכי אם המים , דאסרינן) ג"לז ס' סי(ע "ובשו, )א"רע, חולין מז(' שמבואר בגמ 35

והשאלה ). ק טו"ך שם ס"ש(לאפוקי מרים או מלוחים דהוי כמו עכורים , )א שם"רמ(שבהם זכים צלולים ומתוקים 
 ).כמו עכורים(שמים זכים מרים או מלוחים טריפה , אם יש ללמוד מדעת מכשירים אלו גם לדין כוליא, היא

 ).ק ג"לז ס' הועתק בדרכי משה סי (הלכות בדיקה 36
 .תקפא' ע 37
 .ב"רע, חולין מח 38
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 לכך ,39ש"ש הרא"ם כמ ולא חשו לבודקן אם היו עכורים או סרוחי,'להני דקיימו כנדי כנדי כו' כו
א ל הכא והכא ם דכשריים זכים והא דקאמרן ומ, דבועא אחת בריאה בכל גווני כשרבירא להוס

ים  חד דינא אית להו תרי בועי במם כן על כרחך וא,קאי על תרי בועי דסמיכי בריאה ' כואמרן
שם  ם צריכים גם כאן לכל התנאים המבוארים כן וא, בכוליאים זכים בריאה עם מזכים

  .ק" ודו40ז"ל' ך בסי" כאשר מבואר בש,' כיס לבן כוםבאחרוני

בירא  דס, נראה דטעמא אחרינא אית להו]ו["כ' ש בסי"ם שהביא הרא"ן והרשב"אך מדברי הריב
' והי, ' כשר הכא והכא כו41 כללא גרסי אפשר דלם כן וא, לא מקרי בועא כלללהו דמים זכים
  . שבכוליאים זכים דריאה למים זכיםלק בין מ מנלן לחם כל זה ע.י" רשגירסתם כגירסת

 חד ולא הזכירו א, משום שלא הזכירו האחרונים כלל בכוליא שיהיו מתוקין,אך כעת אני מסתפק
  גם. מאחרונים מגדולים שקרוב לזמננו שהזכירו זאתחד  ולא ראיתי לא,מהתנאים שמבואר שם

 ואפשר שם בריאה מצריך .כלום לא העיר בזה המאסף לכל המחנות הרב המובהק הפרי מגדים
 דעת הראשונים ו הכי משום שבלא,]ן["ם וריב" אף שלא הוזכר זאת ברשב,ו"א לתנאי מהרי"רמ
כ כאן אצל כוליא " משא, להחמיר בכל גווני בסמיכי43 ורוב הפוסקים42ש"ם והרא"ף והרמב"הרי

  .ק"ס לא הוזכר רק דצילי ולא סריחי ודו" ובש,ו"לא מחמרינן כדעת מהרי

ים ש אסור אף במ" והלבו44ח" גם בכוליא לדעת הב, במטיא למקום חריץ ועד בכללל מקוםמכ
 אפשר יש להחמיר להצריך התנאים שמבוארים ם כן וא,45ן נראה דעת הגהות אשרי וכ,זכים

  .ל כל פניםבריאה ע

ף וא, כפול' בקשתי שטוחה ילמדינו רבינו ושכרו יהי, ואני נבוך בים הספקות גדר ומזה וגדר מזה
ד דזה קאי לשואל בבית המדרש "נלע, 46פ הפוסקים"וכ, ל אין שואלים שנים כאחת"שאמרו חז
, אבל במקום רחוק לאו בכל שעתא מתרחיש נוסע, דהשואל יכול לשאול בעת אחרת, פנים בפנים

מי יתן לי אבר כיונה אעופה ובאהלו ,  בינינו47ודעתא צלילא מרגשות גלי הזמן גבהו טורי
  .ר לאדונייח אל 49וכעת אשים קנצי למילי, יש לי שאלות הרבה, רי שמעתי מפומילאגמו, 48אשכונה

  תשובה
 כמו בריאה בתרי , אם נדון כעכורים, שאלתו בנדון מים מרים או מלוחים בכוליא מה דינםל דברע

  .בועי דסמיכי

  דהטעם,ח"ק צ"ו ס"ל' ש בראש אפרים סי"מי  לא מיבעיא לפ.ולכאורה היה פשוט דדמו להדדי
 דלא בקיאין בצילי ולכך הוסיפו בסימנם שיהו 50פ"ו בשם תוספת הר"ק שרש ל"משום דכתב מהרי

 כל תנאי דצילי ם כן צריך להיות א, דציליני מיליוה'  ובכוליא איתמר בהדיא בגמ,ש"ע' מתוקים כו
ט "ל דע" ומהרי51ו"י אלא גם לפי משמעות מהר. דהיינו שיהו צלולים ומתוקים,המוזכר בריאה

ש מווינא "ז בשם מהר"ל' ט סי"ש פא" בישם כןש ג" וכמ, דמלוחים מצד עצמן הוו כעכורים52א"ע
כי המים הסרוחים והעכורים והמלוחים מכלים ומבלים את הסמפונות ואין מניחין להבריאה אבל 

                                                 

 
 .מה' ג סי"חולין פ 39
 .ק טו"ס 40
  ".ולא אמרן אלא דצילי, כשר בזה ובזה מים זכים) "א, יז(ף "ב לא גרסי כגירסת הרי, בדף נה 41
  .כו' ג סי"פ 42
 .ג"לז ס' ע סי"טוש 43
 .ה ולענין הלכה"ב ד"מד ס' סי 44
 .ק כ"מד ס' ז סי"הובא ונתבאר בט. ה אפילו"מה ד' ג סי"פ 45
 .ב"רמו סי' ד סי"ע יו"טוש 46
 .ב, פ חולין ז"ע 47
 .ז, פ תהלים נה"ע 48
  .ב, פ איוב יח"ע 49
  .ך שם"הובא בש 50
 .ק ג"לז ס' הועתק בדרכי משה סי, בהלכות בדיקה 51
 .תקפא' ובדפוס מכון ירושלים ע 52
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 ולכאורה הדברים . הוא הדין בכוליאמכל מקום גם לפי זה, ל"צלולים ומתוקים הדרא בריא עכ
  .ש"ייע' או מלוחים כו' א' סעיוף  ס53ז" לי"ח רס" השמה שכתב ממל וחומרק

 דמשם 54 והטעם ביאר שם,ד דנמצאו אבנים בכוליא כשרה"ד ס"מ'  בסימא לןאכן לפי מאי דקיי
ט דהיינו אבנים שבאים בכוליא מחמת השתיה " סקרש בתבואות שור ופי,יוצאים עם השתן

ואם כן , 'ים והיו לאבן בתוך גיד הערוה כושאינה נקי מאבנים וצרורות ואותן האבנים מתאספ
 והוא הטעם גבי מים שמתהוים מחמת שיורדים ומתמצים לכיס השתן שהם יורדים הוא הדין
 ומים כאלו ידוע שהם מלוחים ואינם דומים למים עכורים שנעשו ,55 דרך הכליותם כןונמשכים ג

מיני '  לענין אבנים שיש בנאאי גוו שם כהבואות שור וכמו שחילק בת,מחמת מכה בכוליא עצמה
 שאף ,ז" לי" רסבואות שור לריאה שבתא דמיול . כןש לומר לענין מים יוהוא הדין, אבנים
 פליאת חכמת הטבע ל פי הנה שאיבה זו היא מרחוק וע, שואבת כל מיני משקיןה גם כןשהריא

  . אבל לא שיהו המים נמשכין שם ממש כמו בכליות,מ"ש במע"כמ

ל שאסרו במלוחים ומרים היינו דווקא גבי תרתי "ו ומהרי" דמהרידיש לומר, הקלועוד יש טעם ל[
ז "ל' ח סי" ובשמ, בועא כללראג לא נק" שהמתירים במים זכים הוא משום דבכה,בועי דסמיכי

 לומר כן רק י אפשר דאל כן סבירא להו ע, דמים זכים לאו לקותא הוארש דסבירא להופי' ח' סעי
כשהם מלוחים או מרים שהם מים הרעים אין לסמוך כלל להוציאה כ " משא,כשהם מתוקים

ש "ש ביש" נמי דבועא בשפולי ובועא מעבר לעבר כמיינו טעמאוה. מכלל בועי אף שהם מים זכים
 דהאיסור נזכר בגמרא רק בעכורים ,כ גבי כוליא" משא.ל"ש מווינא כנ"ז בשם מהר"ל' ט סי"פא

 כל שהם אם כן,  ההיתר נזכר בהדיא בזכים וצלוליםגם ו, ולא בבועא תליא מילתא,או סרוחים
 , ואין להוסיף על הטריפות, דאין להחמיר כללש לומר אף שהם מלוחים או מרים י,זכים וצלולים
 דאדרבה עליך הראיה , לא שייך לומר כןרי בועי דסמיכי אבל גבי ת.ז"ל' ח רסי"ודלא כהשמ

 לומר דהוה בכלל בועי ם האוסרים רביםתוקי ומים זכים אפילו במ,ראשאינה בכלל בועי שבגמ
ל  עכשיו לא בקיאין בצילי ע56פ"ש הראש אפרים דכיון דלהר" משום מם כןואין לחוש ג. שבגמרא

, ל"ו וממהרי" אך באמת משמע ממהרי. כןריך לומר ודאי גם בכוליא צי זה דלפ,' הוסיפו כוכן
 .]ל" נגעו בזה וכנאי טעמאש דלאו מה"ביש מווינא ש]ש"וממהר[

 ד סימן
  57 דלא מטא לחריץכוליא דמליא מוגלא

 58ה נחמן"ם ושנון הותיק ונחמד מוסידידי הרב המפור' עמו אה' יענה את שלומו ויהי' ה
  'שי

 .ל להכשיר בפשיטות"ר ז" היה נוהג אחמו,למקום חריץ' ד הכוליא דמליא מוגלא דלא מטי"וע 59...
 62א" ורשב61י" נגד רש60בי שמואל בן חפניניו ר שאין ספון וחשוב בעי,ה שמיעא לי מינירושובפי

 64... יש להקלפסד מרובהבהפ " ועכ63וסיעתם

                                                 

 
 .או מלוחים: ח שם"ובהם מוסיף בשמ, )אפילו בלא תרי בועי דסמיכי(שיש אוסרים מים סרוחים או עכורים בריאה  53
 .ק יא"ז שם ס"ך וט"הובא בש). משם יורדת לגיד הערוה(שצח ' רוקח סי 54
ת צמח צדק "והובא בשו, )ג שם"קובץ יגדיל תורה חי(ר יצחק אייזיק מהאמליא "טעם זה להיתר כתב גם מוה 55

 .י מד"סוס
 .ק דלעיל"שבמהרי 56
שער , ר הזקן"ת אדמו"ונדפסה גם בשו. ב- א,  מט231ק "מכתי, ה' פ הנדפס בשארית יהודה הוספות סי"ה עהושלמ 57

  .כד' השמועה סי
 .150'  בית רבי ע–אודותיו . מאושאץ 58
  .כב'  לקמן סי–תחלת התשובה  59
אבל במוגלא אפילו ' נו שמואל בר חפני הכהן כתב כוובשערים דרב(ה ונראה "מה ד' ג סי"שבהגהות אשרי חולין פ 60

 .ק ו"ז שם ס"ט. ק ח"ך שם ס"ש. מד' י סי"הובא בב). לא הגיע למקום חריץ טריפה
אמרי , אחת טרפה) י"רש, כגון מליא מוגלא(אמר רכיש בר פפא משמיה דרב לקתה בכוליא : א, בגמרא חולין נה 61

  .במערבא והוא דמטאי לקותא למקום חריץ
אם הגיע אחד מאלו , או שנתמלאת מוגלא' נמצא שהכוליא שלקתה כו(ד , בתורת הבית הארוך בית ב שער ג נב 62

 ).הלקיות למקום חריץ והוא הלובן שבתוכה טרפה
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 הסימן 
  65בליטות מנגיחות בבהמה נגד הכרס

 אמת שהיה רעש גדול ,ד הבליטה הנעשה בבהמות מנגיחת השוורים נגד הכרס והעור שלם"עו 66 ...
 בדק בכמה בהמות ר כךאח אבל ,68 בזה משום חשש נקיבת הכרס67ל"ר ז"שהרעיש הגאון אחמו

 כי באמת החלב החופה הוא עב ומפסיק בין ,69ב החופהֶל בקצתם שהבליטה הוא ֵחי אםולא מצא כ
 שניכר שנכנס , הבליטה גדולה וקשה מאדלא אם כן א,70ב בדיעבדָל ולכן הכשיר הָח,עור לכרס

  .ש אבל אם היא רכה או שהיא נפוחה או שהיא קטנה אין לחו,בתוכה גם חתיכת כרס

ש בבית " כמ, הנה בספק יש להתיר החלב, חשש שמא נקרע בשר החופה שיעור אורך טפח71ומשום[
 להקל לגמרי אם 73ח"ש בשם הב" אך על מ.72ית יעקב בשם תשובותז ב"ח סק"מ'  סיחם יהודהל

ובגוף הדין דבשר .  למעשהל זה אין לסמוך ע,א מנגיחת הבהמות משום דהדרא בריאידוע שהו
 וגם עובדא , כי לכאורה יוצא דופן היכי משכחת לה,יך לבאר מקומו היטבהחופה יש להאר

  .]ע בזה"ל נ"ק רבינו הגאון ז" מה שנמצא כתוב מהעתק כי,ד כאן הגהה ע,74הפועלים' ש פ"דראב

 אם לא לשחוט , במקום שאפשר75כזוי בהמה " לכתחלה הזהיר שלא לקנות מן האכל מקוםומ
 .76מיד

  . כי אין להאריך בדברים פשוטים, דבור על אופניו אפס בקצרהאת כל זה ראיתי להשיבו דבר

 ת וטובתו כל הימים"שו ידידו לנצח דדברי

 ה"ה ברוך זצללה"ר מו"יהודה ליב באאמו

 וסימן 
  77חזקת הרגשה. ית החיצוןבב ובפרוזדור, טומאת דם ולידה

דור למעלה מבית  מבואר מדבריהם שהפרוז,78'ה שהוציא כו"ד) ב"ב ע"מ' ד(ה דנדה "פ' תוס' יע
 ולא ,ב"דפ'  ממתני79 נמי דהקשותי שפיר וא.ה וכדרב אושעיא"א שם ד"ש מהרש" וכמ,החיצון
  .' כו80כל הנשים) א"רע'  מ'ד( דקתני ,דהכא' ממתני

                                                                                                                                            

 
דעות בפוסקים איך לפרש ' שיש ב, נ' ת הרב סי"וראה שו. א"י ורשב"נגד רש: ובדפוס תוקן. ף"נגד הרי: ק שם"בכתי 63

 .ף"בדעת הרי
 .ה'  לקמן סי–משך התשובה ה 64
  .ב-א,  מט231ק "מכתי, ה' פ הנדפס בשארית יהודה הוספות סי"הושלמה ע 65
  .ד' ולעיל סי, כב'  לקמן סי–תחלת התשובה  66
 .טז' ת שלו סי"ראה שו 67
שבבית ' כטעם הב(ה ניקב הכרס י הנגיח"י נגיחת השוורים יצא ממנה בליטה חוששים שע"שכיון שאנו רואים שע 68

 ).ב"ש שם ס"שו(שנקיבתו במשהו , )יג' ת בית יעקב סי"בשם שו, ק ג"ובאר היטב שם ס, ק ז"מח ס' לחם יהודה סי
בשר ] נקרא[אלא שמא , ]שלם[מאחר שהעור , שום נקיבת בני מעיים]מ[שאין החשש כלל : "ת שם"ז כתב בשו"ועפי 69

 .ג"ע שם ס" בשושנתבאר דינו, "החופה שיעור טפח
 .ה"נט ס' ד סי"ת צמח צדק יו"ונתבאר בשו". בספק יש להתיר החלב: "ת שם"בשו 70
 .ר הזקן שם"ת אדמו" מתוך שו–ונוסף בדפוס , ק"קטע זה אינו בכתי 71
  .יג' סי 72
 .ה ולענין הלכה"ג ד"מח ס' סי 73
 ).הוו מפקי מניה דיקולא דיולי דתרבאאשקיוהו סמא דשינתא ועיילוהו לביתא דשישא וקרעו לכריסיה (ב , מ פג"ב 74
 .כדי לשתות החלב שלה 75
 .שאז אפשר לבדוק בפנים אם נקרא בשר החופה שיעור אורך טפח 76
וגם . או לאויר העולם, או כשהגיע לבית החיצון, אי הוי מיד כשהגיע לפרוזדור, בא לבאר דין טומאת דם נדה ולידה 77

  .ם שנמצא בפרוזדור אם לא יצא לחוץואיך יכולה לראות הד, אי מיירי שהרגישה

וכאן מבאר הדברים . ב שם"ובמהדו, ד-ק ג"א ס"קפג קו' בכמה מנושאים אלו והשייך להם דן רבנו הזקן בארוכה בסי
 .ב ועוד, א שם ב"ולדעת הרשב; ה שהוציא"ב ד, נדה מב' ד והמסקנא שבתוס"לפי הקס
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 ובשעת 83ה"ם פ"ש הרמב" וכמ,82 דבית החיצון נמי בכלל פרוזדורש לומר י81א" מהרשתולקושיי(
 כתב בית החיצון הוא מקום שיגיע אליו 84והתם לעיל מינה ,'גמר ביאה האבר נכנס לפרוזדור כו

 ואפשר דמשמע להו דיצא חוץ . הא דקאמר חוץ לפרוזדור היינו נמי חוץ לבית החיצוןם כן וא,'כו
 86מכל מקוםש ה" והיינו כמ,' כו85דהולד צויץ) ב"ב ע"מ' נדה ד(לבית החיצון נמי מעובדא דרבא 

 דלא נפתח בירא להו וס,)ב"ע' ל' נדה ד('  כו87סתוםמשום דכיון שיצא לאויר העולם נפתח ה
 אבל קודם צאתו מבית החיצון , דהיינו לאויר העולם שאמרו,הסתום עד צאתו חוץ לבית החיצון
 היינו ,88ומי קא חיי) ב"א ע"ע' ד(ח דיבמות " והא דפריך ברפ.לא מקרי עדיין יצא לאויר העולם

 89 דנדה]ה[" קאמר ברפום הכי נמי ומש.ץי שהוציא ראשו אלא משום דצונןמשום דלא ידעי
 ולא קאמר ,'אבל כו'  כו90ני מיליה) יבמות שם( והיינו דמשני . מנא ידעינןם לא כן דא,'וכדרבא כו

 ום הכי ומש,אבל כשהולד בפרוזדור הוא למעלה מבית החיצון. ק"ודו'  כו91כא במאי עסקינןה
  .)92ב"קשיא להו ממתניתין דפ

ה דקתני כל " אמתניתין דרפ,ב דקתני דם הנמצא בפרוזדור טמא"ין דפוהא דלא קשיא להו מתנית
 ש לומר משום די, ולא בפרוזדור שלמעלה מבית החיצון,הנשים מיתטמאות בבית החיצון דוקא

ז "י' ד(חייא '  וכדקתני ר,ב לא מיירי אלא בטומאת הדם ולא בטומאת האשה"דפ' דההיא מתני
ג דהאשה " דאע, ולא טומאת הנדה לטמא את בועלה,דשיוחייבין עליו על טומאת מקדש וק) ב"ע

  .טהורה הדם טמא לטמא כל הנוגע בו

ט לפנים "ם ברפ" הרמב שכתבוה וז. האשה נמי טמאה, דמיירי כשיצא לחוץ93'ולמסקנא דהתוס(
 היינו שבא בהרגשה מן ,' שחזקת הדם כוה שכתב ומ.94 העדל ידי משום שיצא לחוץ ע,'בפרוזדור כו
 בתחלת לשונו עד שתרגיש  שכתבוה וז. ולכן טמאה כשיצא הדם,א יצא מבין השיניםהרחם עד של

' ו' ד(' מ בתוס"וכ( .) דהרגשה היינו כשיצא מן הרחם עצמו, דתרתי מילי נינהו,'ויצא הדם כו' כו

                                                                                                                                            

 
והיולדת כולם מטמאות ' הנדה כו): "א, מב(תניא התם , "צוןכל הנשים מטמאות בבית החי): "א, נדה מ(אהא דתנן  78

אבל בפרוזדור : "שם' מבאר בתוס, "כגון שהוציא ולד ראשו חוץ לפרוזדור): "ב, מב(ומפרש בגמרא , "בפנים כבחוץ
ודוקא כשהוציא ראשו לבית החיצון מקרי , מבואר מדבריהם שהפרוזדור הוא למעלה מבית החיצון". עצמו טהורה

  . ולא בפרוזדור,לידה
 ".דם הנמצא בפרוזדור ספקו טמא:) דף יז(ב "ת והא אמר לעיל בפ"וא: "שם' בתוס 79
כ פרוזדור "משא, וסגי אף לטומאת לידה, אלא ודאי בית החיצון הוא למטה מפרוזדור; "מטמאות בבית החיצון" 80

 .לא מהני לטומאת לידה רק לטומאת נדה
דהשתא יצא ראשו חוץ לפרוזדור היינו יצא ראשו חוץ לבית ,  בית החיצוןפרוזדור דשמעתין הוא"' שלדעת התוס 81

 ".החיצון
ם שפרוזדור נקרא רק צואר "שמוכיח מלשון הרמב) ם"ה ולפי דעת הרמב"ד(ק ב "א ס"קפג קו' ר סי"ראה שוע 82

ית החיצון ם דכל ב"ט שכתב לדעת הרמב"דלא כתוספות יו",  שנקראים בית החיצון–ולא כותלי בית הרחם , הרחם
שהוא צואר הרחם שלמעלה מכותלי בית הרחם , בפרוזדור) "ה אבל אם"ד(ב שם "כ במהדו"וכ". נקרא פרוזדור

  .ט"שאפשר לפרש כדעת התוספות יו) הגהה ב בתחלתה(כ מסיק רבינו שם "אמנם אח". שלמטה

  .עלה מכותלי בית הרחםאו שכולל גם את צואר הרחם שלמ, אם בית החיצון כולל רק כותלי בית הרחם, וכאן דן
 .ד"ה 83
  .עד מקום שיגיע אליו האבר בשעת גמר ביאה... כל הנשים מתטמאות בבית החיצון : ב"ה 84
  .שמעתי את הולד צועק בתוך המעיים: י"פרש 85
 . ו"א הט"מילה פ' הל 86
 ).י"רש, טבור(ונסתם הפתוח ) י"רש, פיו(נפתח הסתום  87
 .ימים' לא יוכל לחיות כך ח, הוא עדיין במעי אמוו, שאחרי שהוציא ראשו חוץ לפרוזדור 88
  .האי הוציא ראשו חוץ לפרוזדור הוא... שמעית ולד דצויץ ... וכי ההוא דאתא לקמיה דרבא : ב, מב 89
 .אבל היכא דמעוי מחייא חיי, )י"רש, צועק(הני מילי היכא דלא מעוי  90
 .שייך לומר בזה הכא במאי עסקינןואין , כי כל זמן שלא הוציא רשאו חוץ לפרוזדור לא צויץ 91
ולא הקשה ממשנה , )נמצא בפרוזדור ספיקו טמא: ב, יז(ב "ממשנה דפ) ה שהוציא"ב ד, נדה מב(' מה שהקשה תוס 92

דהוי דוקא , כי בזה היה אפשר לפרש שדינו כמו בלידה, )כל הנשים מטמאות בבית החיצון: א, מ(ה "שלפנינו בפ
 .ל"כנ, כשיצא חוץ מפרוזדור

 .התם ספקו טמא כשיצא לחוץ: שם' תירוץ התוס 93
י "לפני שיצא לחוץ ע, דמיירי לענין לטמאה למפרע, ם"לדעת הרמב) ה ומה"ד(ק ג "קפג ס' א סי"דלא כמבואר בקו 94

 .בדיקה
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ז "דנ( לשמואל  לא קשה מידי96ומשום הכי נמי .' כו95רגילות הוא קצת' ה אבל היכא כו"ד) א"ע
 לו אם תימצי לומר אפי,98 דהרגישה בשעה ששחתהפרשש ל די,97'שתרגיש כודבעינן ) ב"ע

 דנתעכב 99 בנמצא על שלה לאחר זמןש לומר וכן י. לא היתה טמאהילו הכישהרגישה ממש ואפ
  .י"מ בפרש"וכ .)בפרוזדור

לא תראה א לה שנן אי אפשר לא אמרי101 דלטעמא דחזקה100]א["א רפ"הרשב' ש בחי"מי אבל לפ
ט "ע' ד( הא אית ליה טעמא דחזקה בקדושין 104 ושמואל,103ה אלא שדרכה בהרגש,102 תרגישאם כן

'  וגם הא כל עיקר לישנא דמרגשת אמרי.ש"יי גבי קדשה עצמה בעיר וקדשה אביה בדרך ע,)א"ע
 ,106 איכא למרמיו הכי ולשמואל בלא,105 למרמי חבית ומקוהיכא בינייהודא) ב"ע' ג' ד(בגמרא 

 , אלא דמשום דדרכה בהרגשה אוקמה אחזקה חזקת טהרה, לית ליה טעמא דמרגשתם כןוא
ום הכי נמי ומש .ש"ייע'  כו107 לא אמרינן ללישנא קמא חזאי ואתאאי טעמאא דמה"ש הרשב"וכמ

 מספק היינו םטמאי) א"ד ע"ב די"בפ(' דהא דאמרי ,108 הא דלאחר זמן טמאה האשהאתי שפיר
 דהא ,109ט"וספות יו דלא כת,י אבל מכאן ולהבא האשה טמאה ודא,למפרע ולטמא את בועלה

לקא  דס,לרבנן במכאן ולהבא' אוקמיה סיפא ומודים חכמים כו) א"ו ע"ט' ד(ב "בגמרא שם רפ
 הא כבר ם לא כן דא, הואיל וכתמים דרבנן מכלל דבדם ראייה ממש הוה ודאידעתך אמינא

אלא , לה אבל מכאן ולהבא ודאי דמטמא את בוע, מרישא דאין טמאין מספק אלא למפרענןשמעי
ג " האשה טמאה ודאי אעם כן וא, דשאני התם דהוה טומאת ראייה ודאיודאי סלקא דעתך אמינא

 דמשום חזקת טהרה בלחוד הוא דמטהרינן בלא ו שנתבאר כמאלא ודאי, ר זמןדלא הרגישה לאח
 110ח"רפכ בכל הני דמייתי התם ב" משא, אבל כשהדם לפניך ליכא לאוקמי בחזקת טהרה,הרגשה

  .לה בחזקת טהרה' מישפיר מוק

 בירא להו או אפשר דס.112אי גוונא אלא בשפופרת וכה,מיירי שלא הוציאתו בעד'  דהתוס111ד"ולס
ום  ומש.113ג"ש פ"ש והרא" הררוש שאין זה דרך ראיה לפי, הוציאתו בעד האשה טהורהלודאפי

                                                 

 
 ".שרגילות הוא קצת שנעקר הדם לפני ראייתה" 95
כ מה טעם "שא, )קפג' סי(ע "כן נפסק בשוו, דבעינן הרגשה) ב, נז(לדעת שמואל , עתה בא לבאר תירוצים נוספים 96

, ק ב"א שם ס"ובקו, ק ג"קפג ס' שהאריך רבנו הזקן ביותר בסי. אף שלא הרגישה, נמצא בפרוזדור טמאה מספק
 .א דנדה"א בריש פ"ולדעת הרשב, )ה שהוציא"ב ד, מב(ל "הנ' וכאן בא לבאר לדעת התוס. ב שם"ובמהדו

וכיון שהרגישה מדוע אינה , שנמצא בפרוזדור ספקו טמא) ב, יז(מבואר במשנה דכיון שהרגישה מדוע , כ יוקשה"וא 97
 .טמאה ודאי

שמכאן מוכח שנטמאה אפילו , ב שם בתחלתו"וראה מהדו. דדלמא שחתה ומחדר אתא): ב,יז(שם ' וכמבואר בגמ 98
  .שעה ששחתהאם כן יש לפרש דהרגישה ב, שאינה טמאה עד שיצא הדם לחוץ' ש תוס"אמנם לפי מ. לא הרגישה

  .נמצא על שלה לאחר זמן טמאין מספק): א, יד(דתנן  99
 ...להני לישני דלקמן מימר קאמר שמאי דלעולם אין אורח בא אלא בהרגשה  :ה הא דאמרינן הכא"ב ד, נדה ב 100

אבל השתא לאו למימרא שלא תראה אלא בהרגשה אלא לומר דכיון דדרכן לראות בהרגשה וזו בחזקת טהרה עומדת 
 .חוש לה לטמאה למפרעלא נ

להא דאינה טמאה , שם' שבגמ' שהוא התירוץ הא[העמד אשה על חזקתה ואשה בחזקת טהורה עומדת : א, נדה ב 101
 ].למפרע טומאה ודאית

  ].ל"לקושיה הנ' שהוא תירוץ הב[הואיל ואשה מרגשת בעצמה : א, שם ג 102
  .דחזקה צריכים אנו לטעם שדרכה בהרגשה' שגם לתירוץ הא 103
  .'מכל מקום אזיל לשיטתו דאית ליה כו, ל"כנ,  שסובר דבעינן שתרגישאף 104
 .מדין חבית ומקוה שאין מטהרין בהם מטעם חזקת מעיקרא) ב, ב(מקשה הגמרא שם , שלטעמא דחזקה 105
  .דהוא סובר בקדושין שם טעמא דחזקת מעיקרא 106
 .איכא למימר חזאי ואתא: ב, שם ב 107
  .ר זמן טמאין מספקנמצא על שלה לאח): א, יד(דתנן  108
 ).ק א"קצ ס' ר סי"הובא בשוע(שכיון שלא הרגישה הוי טומאתה בספק , ג"ח מ"נדה פ 109
 ).שמקשין מכמה ברייתות על שמואל דבעי הרגשה(ב , נז 110
מבלי להוציא , לבאר איך אפשר למצוא דם בפנים, חוזר לדין מטמאה בפנים כבחוץ, אחר שסיים לבאר דין הרגשה 111

  ).ה ומה שכתב"ד(ק ג "א ס"קפג קו' ובזה דן רבנו הזקן בסי. עליו לחוץהעד עם הדם ש
 .דטהורה, ג"קפח ס' שבסי 112
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 דבזמן  דמשמע ומבואר להדיא,' שאין בקיאות כומן הזה בז114נדה שלו' ן בה" הרמבהכי נמי כתב
 לא 115ם" והרמב. אף שודאי הוציאתו,שהיו בקיאות אם בדקה בעד למעלה מבין השינים טהורה

 דמקרי נמי ,ם היינו נמי בית החיצון"מיהו אפשר לומר דפרוזדור דנקט הרמב. ( הכיבירא ליהס
ש " שאפילו עד בין השינים קשה הבדיקה מאד כמ, וסמך על סתם בדיקה,116ה"פרוזדור בלשונו בפ

ן לענין מן הלול " הביא דברי הרמב118ה" בפמכל מקום וכן ה.) למעלהל שכן וכ117ו"קצ'  סיי"הב
 דוקא איכא ה ומשום דמבין השינים ולמעל,119ן" ואפשר שפירש כן דברי הרמב,ולחוץ דוקא

ה והאבר נכנס לפנים "ם בפ"ש הרמב" וכמ, השיניםןכ למטה מבי" משא,לספוקי במן הלול ולחוץ
 וצה לומר אלא ר,ית החיצון שהרי אינו נכנס אלא בב, לפנים ממשוצה לומרר ואינו ,'מן הלול כו

 לפי שפתח הפרוזדור שממנו יוצאים דמים לכותלי בית הרחם הוא מן הלול ,כנגד מן הלול ולפנים
ג " דאע.)ש" והדמים יוצאים מבין השינים ולחוץ ושם הוא מקום שיגיע אליו האבר כמש,ולפנים
יש  היינו בדם מכה וכרבותינו דר,מקור מקומו טהור) א"ד סע"די(ר  פסק כרבי דאמ120ם"דהרמב

ן  וכ,)ב"א ע"דמ(ה "פיש ש דר" אבל דם המקור עצמו טמא וכרבנן דר,שהעידו כן) א"ו ע"דס(י "פ
ן שם "ש הר" כמ,' והיינו משום דלאו טומאת מגע היא אלא טומאת ראי, כרבנן121ם" הרמבפסק

  .בתרא'  בפ122'והתוס

ה ואינו מגיע "ם ברפ"ש הרמב" וז, דאף קרקע פרוזדור הוא למעלה מבית החיצוןרולפי זה יש לומ
 שהוא רחוק מעט , דהיינו עד בין השינים123]מ["ש המ" כמם תימצי לומר דאף א,לראשו שמבפנים

ש " היינו משום שבין השינים הוא באדם בינוני ובאשה בינונית כמ, לפי האצבעות124ה שכתבומ(
 והלא כבר נתן סימן דבין , האנןם לאשמועי" למה איכפל הרמבקוםכל מ מ,)125ט"וספות יוהת

 והקדים זה . הא שאינו מגיע אפילו לקרקע פרוזדורנן אלא ודאי לאשמועי,מה לי ותרתי ל,השינים
רקע  אלא הק,רקע פרוזדור דהיינו בקדלא תימא,  לקמן דהאבר נכנס לפנים מן הלולה שכתבלמ

  . או בבין השינים עצמן,ו ובין מקום שבין השינים בין ראש, הוא סמוך לראשופרוזדור

 ומן , דרמי ורב יצחק מיירי נמי בקרקע פרוזדור,ח"ז וי"ב די"בפ' ד דגמ" הא דסשתא אתי שפירוה
היא '  ועוד הא מתני. להו נדה דאורייתא היכי משכחת להא ולא קשי,הלול ולפנים ספיקו טמא

 דאינהו לא מיירו לא ודאי א,מאה בפנים כבחוץיליף לה מקרא דמט'  ובגמ,'ה כל הנשים כו"רפ
  .בבית החיצון כלל

י אליבא דאביי ללישנא דבתר " לפירוש רש,'ה כאן כו"ד) א"ח ע"י' ד(' להו לתוס' והא דקשי
 אף על גב דהאבר אינו דש אלא בבית החיצון כדאיתא ,'על שלה כו'  אם כן נמצא על שלו כו,חששא

 ,ן הלול ולפנים אינו אלא ספק הוא משום דאימור אזדקרה היינו משום דהא דמ,'ריש פרק ה
 דיקור אינו יורד אלא למעלה ם תימצי לומר דאפילו על ידיואף א .קרהדובשעת תשמיש ודאי איז

 דישת האבר בכח יכול להיות מכל מקום על ידי,  דהיינו מבית החיצון דוקא,מן הלול ולפנים ממש
וספות ש הת" דבין השינים אינו אלא באדם בינוני כמ או משום דבכלל זה,שירד משם דרך הפתח

 להו א והיינו דלא קשי. כלומר דהסברא נותנת דלא עדיף,' וזהו שדקדקו בלשונם מי עדיף כו.ט"יו
  .אר ומהטעם שנתב, אלא מנמצא על שלו או על שלה בשעת תשמיש,מכל בדיקות בעלמא' להתוס

                                                                                                                                            

 
ולא מטעם (שהטעם שהכניסה שפופרת והוציאה בה דם טהורה היא כיון שאין דרך ראיה בכך , ש"בשם הר, ב' סי 113

שאף לדעת , קפג שם' א  סי"ראה קוו. י-ק ט"קפח ס' ר סי"השיטות נתבארו בשוע' ב). הפסק השפופרת בין בשר לדם
 .'משכחת לה במוך כו, ם דבעי הפסק"לדעת הרמב

 .ק ד"קפג ס' ר סי"הובא בשוע. ב"ג ה"פ 114
 .ר שם"הובא בשוע. ב"ה ה"פ 115
  .ה ולקושיית"וכדלעיל ד. ב"ה 116
יס העד ודברים אלו קשים בעיני שאי אפשר לאשה להכנ' ש שתכניסהו עד מקום שאבר התשמיש מגיע כו"ה ומ"ד 117
 .כ בעומק"כ

  .ה"ה 118
  ).ן"נדה להרמב' על הל(ראה בארוכה באר החיים  119
 .ד"ח הי"אסורי ביאה פ' הל 120
  .ה"י ה"אסורי ביאה פ' הל 121
 .ה מקור"א ד, עא 122
 .ב"ה ה"שם פ 123
  .ד"ה ה"ם שם פ"הרמב 124
 .ה בבית החיצון"א ד"ה ה"פ 125
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 דאם כן, אימור שחתה) ב"ז ע"דף י( אביי  נמי דלא תקשי בהאי סוגיא דאמרשתא אתי שפירוה
 משום שאין .' הקלים שנינו שטמאה למפרע עד שתאמר בדקתי כום בכתמילו דאפי,תטמא למפרע

 י מה שנתבאראו לפ (ו שנתבאר לעילטומאת האשה בבדיקה זו אלא בשעת הוצאת העד וכמ
 ,)והשתא הוא דנגע) שונכנס למקד( והיינו אם לענין העד טמא שנגע בדם ,דבטומאת הדם איירי

 .ל" ולא יצא לבית החיצון וכנרוזדוהדם אלא בפר'  מכיון שלא הי,אבל למפרע אינה טמאה כלל

 זסימן 
  בשעת וסתה, או עד שאינו בדוק, מכה

 ,126טמאה' אבל אם אינה מרגשת כו'  וסתות כור סברה ומ"ד) א"ו ע"די(דנדה '  התוסה שכתבמ
ריך  וצ. דהלא תטמא כשתרגיש שאינו ממכה,ע" לכאורה צ.' וכי לעולם לא תטמא וכום לא כןדא

 . במכה המוציאה דם לא תטמאם כן וא, אין מכתה מוציאה דםי אפשר אלא אם כן דזה אלומר
 לטפת דם נדה א חיישינן כיון דל,ה אינו דז, במרגשת לא תטמאם כן הכי נמי דאין להקשותוא

 הא דמרגשת הוי י זה ולפ. ואז לא תרגיש,הני עצמ יהיה לה וסתה בפואם כן על כרחך, 127מעורבת
ד "קפ' סי(ד " ומותרת אפילו למ,)'וכן כו'  שכ128ם" ברמבן משמעוכ(כמו בדקה ומצאה טהורה 

ם  מטעם דא,ד דמותרת בלא בדיקה" למלו וכשאינה מרגשת אסורה אפי.אסורה עד שתבדוק) ט"ס
ד " למו הכי אפילו בלא129ורה אבל כשאינה יודעת אם מכתה מוציאה דם אס.' לא תטמא כולא כן

פ דלא שייך " אע,130 גבי בדקה בעד שאינו בדוקאי גוונא וכה.דמותרת בלא בדיקה שהרי דם לפניך
 גבי לא בדקה עצמה בשעת אי טעמא כמו דלא שייך ה,131לא תטמא לעולםם לא כן התם טעמא דא

 בדיקה ריךין צד דא" טהורה למ, עד המלוכלך דדמי למכתה מוציאה דםם כןאו ,132וסתה כלל
אי טעמא דאם  דלא שייך הג" אע, אסורהכא נמיד אסורה עד שתבדוק ה" אבל למ,אלא לכתחלה

 .133' לא תטמא כולא כן

 חסימן 
  134בחתיכה ושפופרת דקה, פתיחת הקבר בלא דם

 ,' כו136 כגוןתבכ) ]'ב[ י"פרק המפלת רס(ש " וברא.' כו135ח דומיא דשפופרת"קפ' ד סי"ויר עיין בטו
 על ה שכתבש לקמן במ" כדמשמע ברא,138 ועיקר הטעם הוא משום הפסקה,137למאהוא לדוגמא בע

  .140 ורבנן בחד גוונא מייריבי אליעזר וגם משמע דר.'אינו דומה כו'  דהאי אין דרכה כו139י"רש

                                                 

 
דהיינו ' מבאר התוס, כה בתוך ימי וסתה טהורהשהרואה דם מחמת מ, ד וסתות דרבנן"למ, אהא דאמרינן התם 126

  .ק כח"קפז ס' ר סי"וכן נפסק בשוע. 'דאי לאו הכי כו, דוקא במרגשת שבא דם זה מן המכה
ר "וראה גם שוע). ד וסתות דאורייתא חיישינן שמא טיפת נדה מעורבת בדם מכה"שרק למ(ה אם יש "י שם ד"רש 127
 .שם
 .'וכן אשה שראתה דם מחמת מכה כו, ז בחזקת טהורה"מצאה עצמה טהורה הואם : ד-ג"ח הי"אסורי ביאה פ' הל 128
 .ק ה"קצא ס' ר סי"כמבואר בשוע 129
 .שאפילו מצאה עליו דם אינה טמאה, ו"קצ סל' שמבואר בסי 130
 .כ יש מקום לטמאה כשמצאה עליו דם"וא 131
 .ל"כנ, כ יש מתירין"ואעפי 132
  .אין צריך בדיקהד ד"שמכל מקום יש להתיר למ, קאי אלפני פניו 133
  :ותוכנה. כח'  לקמן סי–מהדורה נוספת  134

שאם הכניסה שפופרת דקה לתוך ) כו; יג; ק ח"ר שם ס"ושוע, ו"ג וס"ע ס"טוש(קפח ' מה שנתבאר בפוסקים בסי
, ש"וגם לא מהרא, גמראאין לזה הוכחה מה, )שרק בחתיכה עבה אמרינן אין לפתיחת הקבר בלא דם(המקור טהורה 

  .ש"אלא שהטור למד כן מהגמרא לפירוש הרא

  .ר הצמח צדק"בסוף תשובת אדמו, ט' וראה לקמן סי
שאי אפשר לפתיחת , אבל חתיכה גדולה טמאה אפילו לא ראתה כלום, ודוקא חתיכות קטנות דומיא דשפופרת" 135

  ".הקבר בלא דם
שמכאן מוכיח הטור שאפילו ".  ויצא דם דרך השפופרתכגון שהכניסה שפופרת עד המקור, בשפופרת מהו" 136

 .בשפופרת דקה אפשר לפתיחת הקבר בלא דם
גם אז טהורה משום הפסקה בין בשר , רק בפרוזדור סמוך למקור, אף אם לא הכניסה השפופרת למקור, כי באמת 137

ולפי המסקנא דאין לפתיחת הקבר ). ש"ש הרא"ה ומ" דכח' וסי, ה יצא" דכז' וסי, ה הן אמת"ט ד' כדלקמן סי(לדם 
 .כ בהכניסה לתוך המקור טמאה"משא, מיירי דווקא באופן זה, בלא דם
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 על הא 142ש" הראתב מדכ.' בשפופרת כוכל מקום מ,ג דבחתיכה טמאה" דאע141ומשמע ליה להטור
ם  א,' כגון כו143תב ובשפופרת כ,' לשפופרת כופקא מינהונ' כו אין דרכה ולי עלמאדקאמר רבא דכ

 לא שיהא דוקא 145 אבל.' כופקא מינה דנ144ש גם לעיל" משמע דעל שפופרת כזה נמי קאי הראכן
 ואנן הכי קאמרינן , אלא אפילו אם השפופרת בפרוזדור נמי אין דרכה,שפופרת במקור כמו חתיכה

 שפופרת שמפסקת שהוא שלא כדרכה נמי כי נמי ה,רהוממעיט מבש'  אין דרכה כוולי עלמאמדלכ
 .' בבשרה כוולי עלמא דכנן לאשמועי148ש" וברא147א" להדיא בתה146וכן מוכח. אימעוט מבבשרה

  .ל" עבמש,150 כןריך לפרש צ149ם"גם ברמב

גבי המפלת ) ח" קפי"סוס (ם המפורשיםסקיש ויתר פו" קשה לדחות דברי הראכל מקוםאך מ
 נגד המשמעות ,' בדברים קטנים כאלו כותיחת הקבר דלית לפ,)א"ב סע"כ' ד(' כמין קליפות כו
 שהוא ,' ומה גם מלשון כגון כו.תיחת הקבר כעין שפופרת לא שייך פלוש דאפי"שמשמע כאן ברא
תיחת  בחתיכה לא שייך פלו לפי שטת ההלכה דאפיתב ואף גם זאת אפשר שכ.לדוגמא בעלמא

 בי יהודהדהלכה כר) ב"א ע"דכ (א אבל לפי המסקנ, ושפופרת נמי בחדא מחתא מחתינהו,הקבר
  . שהשפופרת היא דוקא בפרוזדורריך לומר בלא דם צי אפשר לפתיחת הקברדא

 שלא העגילו ראש כפיקה נמי אית ם בנפליאפילו דמשמע ד152ז דאהלות"פ' י ממתנ151'וקצת ראי
 אינו 156ש"הר ול,155 דיש לה פנאי להלךבירא ליה ס154ם" אלא דהרמב.153תיחת הקברבהו משום פ

                                                                                                                                            

 
ורבנן סברי טעמא ... רבי אליעזר סבר דממעטינן שפופרת מטעם הפסקה "ש בהמשך דבריו "אף שכתב הרא 138

שגם , מכל מקום יש להוכיח מדבריו שכוונתו לומר, "ום דאין דרכה של אשה לראות דם כךדממעטינן שפופרת מש
  .ונתבאר לקמן שם ושם. לרבנן ממעטינן שפופרת מטעם הפסקה שאין דרכה לראות דם כך

וקשה : "ש שם"ז הרא"וכתב ע). ורבנן בתראי סברי אפילו פלי פלויי טהורה דאין זה דם נדה(ה כי "א ד"רע, כב 139
דההיא הוי , תא לא הוי הך דאין דרכה של אשה לראות דם בחתיכה כמו אין דרכה של אשה לראות דם בשפופרתדהש

  ".טעמא משום הפסקה והכא משום דאין זה דם נדה
כך גם רבנן דמטהרין , כ חתיכה טמאה"משא, דוקא שפופרת טהורה משום הפסקה) ב, כא(וכשם שלרבי אליעזר  140

 .וא משום הפסקההטעם בשניהם ה, גם בחתיכה
הוא לומד , לבין שפופרת שטהורה, זה שחילק הטור בין חתיכה גדולה שטמאה משום אין לפתיחת הקבר בלא דם 141

  .'מדכתב כו
ולא מפני , אבל בחתיכה טמאה, ונפקא מינה אליבא דהלכתא דבשפופרת טהורה... והא דאמר רבא : י א"שם סוס 142

 .בר בלא דםדם שבתוכה אלא משום דאי אפשר לפתיחת הק
 .כגון שהכניסה שפופרת עד המקור: י ב"רס 143
  .אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, והיינו שגם כשהכניסה השפופרת לתוך המקור. י א"סוס 144
ולא היה (ש שבשפופרת אפשר בלא דם היינו כשהשפופרת היא רק בפרוזדור "שמ, ש עצמו אפשר לפרש"ברא 145

 .כח' ונתבאר לקמן סי). פתיחת הקבר כלל
 ).שיש שם פתיחת הקבר(ולא בחתיכה , )שאין שם פתיחת הקבר(שלא התירו בשפופרת אלא בפרוזדור  146
ע אין אשה רואה דם "וכל עצמו דרבא לומר דלכו... ואי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ): ב, כו(בית ז שער ו  147

  .ע"א מינה לדידן דאין אשה רואה דם בשפופרת לכוונפק, בחתיכה דדרשינן בבשרה עד שיצא דרך בשרה
ועיקר שינוייא דרבא לאשמועינן דכולי עלמא דרשי בבשרה עד שיצא דם דרך בשרה ולא בחתיכה ולא : י א"סוס 148

  .דאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם... ונפקא מינה אליבא דהלכתא דבשפופרת טהורה אבל בחתיכה טמאה , בשפופרת
 .האשה שהכניסה שפופרת בפרוזדור וראתה הדם בתוך השפופרת טהורה:  ז"ה הט"פאסורי ביאה ' הל 149
ה והתוספות "ד(ק ט "ר שם ס"וכמבואר בשוע. כשלא הכניס השפופרת לתוך המקור, שהטעם הוא משום הפסקה 150

 ).ם"והרמב
זדור ולא לתוך והכא מיירי כשהכניסה השפופרת לפרו, לומר שאף בשפופרת דקה אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם 151

  .המקור
הראשון טמא , ]וילדה בבית שני ולד מת שטימא הבית[האשה שהיא מקשה לילד והוציאוה מבית לבית : משנה ד 152

בזמן שהיא ניטלת , אמר רבי יהודה אימתי. והשני בודאי] ונטמא הבית, שמא נפתח רחמה בבית הראשון[בספק 
בודאי לא , וכיון שהלכה לבית שני[ח הקבר אין פנאי להלך שמשנפת, אבל אם היתה מהלכת הראשון טהור, בכפים

 .עד שיעגילו כפיקה, אין לנפלים פתיחת הקבר]. ולא נטמא הבית, נפתח הרחם בבית הראשון
  .לטמא הבית 153
האשה שמקשה לילד ויצאה מבית לבית והפילה נפל מת בבית שני הבית הראשון טמא : ט"ה ה"טומאת מת פכ' הל 154

אבל אם , במה דברים אמורים כשלא היה ראש הנפל כפיקה של שתי. תה בו יצא ראשו של נפל הזהשמא כשהי, בספק
 .שאילו נפתח רחמה שם לא היתה יכולה להלך על רגליה, העגיל ראש הנפל כפיקה הבית הראשון טהור

 .ומטמא הבית, כל זמן שלא העגיל כפיקה 155
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 סביב עם אחת ופיקה של שתי או של ערב משמע בכדי שיכול להקיף החוט פ.מטמא עד שיצא לחוץ
 , ולכן הפיקה שלה קטנה משל ערב, אלא שהחוט של שתי הוא דק יותר משל ערב,הפלך על הפיקה

 דהא דדקה  ומכל שכן. משפופרת דקה שבדקיםלו משמע שיעורא דפיקה קטן מאד אפים כןוא
 אלא דיש לחוש . כשפופרת בינוניאפילוהתיר  ללקא דעתא וס157ים אינו אלא משום ספיקאשבדק

 .ע" וצ,שהיו שוים אצל כל בעלי מטוהולומר שהיה ידוע להם מדת הפיקה של שתי ושל ערב 

 טסימן 
  158אם המקור מלא דם

אתי  ומצ, וכבר שפכתי כמה דיואות, יען היות שעוררני בדין עקירת המקור,אחת שאלתי מעמו
ה ידידנו "ה'  אך כעת שמעתי שבא למחניהם ק, כתבים פעם כה ופעם כה שלא כסדרןאיזה

  .חתש את נפשו לעמוד עמו על חקירה א אמרתי אם י,159הדאקטער המפורסם

ש " לכאורה בראן משמעוכ.  שהמקור מלא דם160ט"מ' סיל דבר מה שכתב במשאת בנימין והוא ע
א  דכיון שהכניסה שם ממיל,161ן שנגע השפופרת עד המקורגבי שפופרת כגו) ]'ב[ י"המפלת רס' פ(

שהשפופרת ) ח"קפ' סי( בטור ן משמעוכ.  שהיא מקוה לדםהדם יוצא לפי שהדם נאסף שם באם
 לדעת ו שנתבאר כמבירא ליה גם כן וס,162דוקא חתיכות קטנות דומיא דשפופרת מדכתב ו,במקור
ש "דכל עיקר הטעם של הר) 'ק ט" ס]ח["קפ' סי(ע "ל נ"ר ז"אחמו' ש רבינו הג"ובפרט לפמ. ש"הרא
 ודכוותה גבי שפופרת שהשפופרת , היינו משום דהחתיכה הוציאתו,' כוש דאין דרכה"שברא

  .הוציאתו

 בי אליעזר דהא ר,163דעתו הרמה ולא זכיתי להנות מאורו לא עמדתי על סוף ו הכיהן אמת דבלא
 , לא הכניסה אלא בפרוזדור טהורהלואפי ל כרחךהטעם משום חציצה ע) ב"א ע"כ' ד (בירא ליהדס
 , נמי שמטמאה מבפנים כבחוץנןומבשרה גמרי.  ליהנן דהא מבבשרה ממעטי,164ם"ש הרמב"וכמ

בבשרה ולא ) שם(נמי ' מרי ובהא הוא דא,ית החיצוןומבפנים דמטמאה היינו אחר שיצאה לב
גם . שתכניס עד המקור בשפופרת להחמיר דבעינן בי אליעזר עליו דרא פליגי ורבנן ל,בשפופרת

 משום בי אליעזר דאותה שפופרת עצמה דמטהר ר,ש דפליגי בטעמא דקרא משמע"בלשון הרא
 הא נקט לשון ,ש כגון שהכניסה עד המקור"ש הרא"מו. 'חציצה מטהרי רבנן משום דאין דרכה כו

 ,רת הטור שפיר דומיא דשפופכל מקום כתב ומ. ואדרבה משמע דאיכא נמי גווני אחריני,כגון
ע נמשך אחר "ל נ"ר ז"ורבינו אחמו. ש"ש הרא"משום שבהכניסה עד המקור נמי מיירי וכמ

ובאמת גם דעת . ש" לפרש גם הסוגיא לפיר166 בנה דיקל זה וע,' שהמקור הוליך כותב שכ165ז"הט

                                                                                                                                            

 
אם עיגל ראש כפיקה מטמא משנפתח ...  שיצא לחוץ אפילו מת ולדה בתוך מעיה אינו מטמא עד: במשנה שם 156

 .פ שלא יצא לחוץ"הקבר אע
 .ק כו"ר שם ס"ומובא בשוע, א"ה כתב הרשב"י סוף הסימן ד"כמבואר בב 157
, ר הצמח צדק"ק אדמו"ת זו נכתבה אל כ" והיינו ששו.ד קכח"המענה בצמח צדק יו: ע"ר זי"ק אדמו"הערת כ 158

  ].ג"תקפ[שבט ' ט' הגיעני יום ג' מכתבו הט: ומתחלת, המועתקת לקמן, קכח' ד סי"ת שלו חיו"ותשובתו נדפסה בשו

  .ז"שיד סוף סט' ד סי"ת צמח צדק חיו"ת שלפנינו נזכרת גם בשו"השו

,  דלקמןכז' והיינו מסי, ת שלפנינו ליקט והעתיק מתוך כתביו"שאת השו, ל"ת שלפנינו כותב מהרי"לקמן בסוף השו
  .ועוד

ראה (ר הצמח צדק "ואדמו) נ' ת סי"שו(ר הזקן "שאדמו. ס לימוד תחלואי הילדים"מח, ר יצחק ריף"הרופא מה 159
ביררו אצלו כמה פרטים הקשורים לצואר הרחם , )שיט. ז-שטו. יח-טז, שיד. קל. י- ח, קכט. קכח. ב, קכג. ד, ד צו"חיו

  .ביקר בליובאוויטש) ג"ת שבט תקפתחל(ובימים אלו ). פארפאל(ולעקירת המקור 

  .ר הצמח צדק"ראה לקמן בריש תשובת אדמו, )אם המקור מלא דם(המענה שלו בענין זה 
שהמקור הוא מלא דם (ק י "קפח ס' ר סי"וראה גם שוע). כי האם של כל הנשים היא תמיד מלאה דם(ה אמנם "ד 160
 ).נדה

שהכניסתו לתוך מקור דמיה ונכנס הדם בשפופרת והוציאתו , פירוש ועד בכלל(ק ח "קפח ס' ר סי"ונתבאר בשוע 161
 ).לחוץ

 דהיינו שהכניסה השפופרת לתוך המקור. בהם אומרים שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם 162
 .כז'  לקמן סי–מבואר בארוכה יותר , )שמבואר בקטע שלפנינו(בנושא זה  163
 .ז"ה הט"פ 164
כ כאן שהמקור עצמו מוליך הדם "משא, ה תורה אלא כשהמקור נשאר במקומו והדם יוצא ממנודלא אסר(ק ה "ס 165

ויש לומר שמטעם זה הוצרך ). א"ה אבל דעת רמ"ד(ק י "ר שם ס"הובא בשוע). עמו ואין זה דרך ראיה שאסרה תורה
 .וכפי שיתבאר לקמן שם, )ק ח"בס(ש "ש והרא"לפרק כן שיטת הר
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ת  שהחתיכה בביל זמןאות כ ולא היתה פוסקת לר167ו"דלא משמע הכי בטור ורי(ז חידוש הוא "הט
  .ל"ואכמ) החיצון

 , שהשפופרת במקור יוצא הדם ממילאל ידי נראה ברור שע168ש והטור" דעת הראמכל מקום
ור שנעקר דם גבי מק) ב"א ע"מ' ד(ערוכה '  נגד גמרההוא לכאול זה וכ. 169שאת בנימיןש המ"כמ

 שון וגם מל.)171ח"ב' ע (170 אלמא דבמקור שנעקר הוי חתיכה ולא דם,אמר רחמנא ולא חתיכה
 172רתי ופלתיש הכ" כמ,יחי תלח לפי הבנתו שנעקר המקור ונפל תל,בינו שמשוןי גבי מעשה דר"הב

ד " ואיכא למ, דהא דם יבש הוא,כה זו שנקרש דם הנדה ונעשה חתיכה דחתי,)ל"דלא כמהרש(
ועוד דאין זה .  לא נימוחאפילודמטמא ) ו"ח ס"קפ' ע סי"שבש'  והוא דעה א,174א" ורשב173ד"ראב(

 ולא , דדוקא חתיכות מבוקעות והדם בבקעים הכי כתב דיש לומרילוואפ. ענין לעקירת המקור
 ,ו מוכרחים" דברי הטור ורישאת בנימין דלדעת המ,'כו 175ו ולא היתה פוסקת"ש הטור ורי"כמ

ש " נקט הרום הכי דמשש לומר ואדרבה לדבריו י, שזב ממנה הדםל כרחךדמאחר שנעקר מקורה ע
רה לא י שבשעה שעק"ש הב" כמ כרחך צריך לומרלועוד דע. קורה משום דם בעין דוקאנעקר מ

ם שיצא מלמעלה להדיא  אבל לא הד,)177ז" חתיכה להטלו על גביאו אפי (176היה דם אלא בחתיכה
 דם דרך לו דהא אפי, סיבה של עקירת המקור אין לטהרל ידי דמשום דראתה ע,בשעת נפילתה

אלא דעיקר ההיתר . 178לה מזוואין לך סבה גדו) ב"א ריש ע"מ' ד(דופן אצטריך למעוטי מקרא 
 אצטריך קרא ום הכיומש.  היינו מה שהוא בתוך החתיכה ויוצא מתוכה,'דכאן דאין דרכה כו
). פלאי בזה הוא 179ט"ש בס"ומ(יא מן המקור  יוצא הדם להדל כל פנים דע,למעוטי דרך דופן

 החתיכה ביל ג איך יצוייר שיהיה דם מובלע בבקעי החתיכה או ע,ע" צשאת בנימיןולדברי המ
  . ולא יצא ממנה דם בעין להדיא ממקוה המקור שהדם כנוס שם,דוקא

 דרב אמר מעיין ,גבי פלוגתא דרב ולוי בדם טוהר) ב"ה ע"ל' ד(ד " הכי בפא משמעגם לכאורה ל
 הא נשאר ,ומה בכך דנסתם מעיין הטמא. 'מעיינות הם נסתם הטמא כו'  ולוי אמר ב הואחדא

ד כל הדם הטמא הכנוס  לשהות עד כדי שירל כל פניםיה צריך ע וה,במקור מקוה הדם הטמא
 אלא על המעיין נןומשמע נמי דלא קפדי. אלא הפסק משהו' משמע דלא בעי'  ובגמ,במקוה הטהור
  .ולא על המקוה

וגם מהלכות הרופאים בספריהם הוא שנפתח המקור בשעת תשמיש לקבל הזרע ואיך לא תפלוט 
 ין לומרוא).  מיעוטא דמיעוטא הוא180ומלאה ונופצת. טא הוא מיעוואה מחמת תשמישור(הדם 

 התם קאי ,181 מהמדרששאת בנימיןשהביא המ' והראי. איידי דטריד למבלע לא פליט בדם שבעין
                                                                                                                                            

 
  .דיוקו: ל"אוצ 166
 .י שם"הובא בב). ג, רכ(א "א ח" כנתיב 167
שגם כשהכניסה השפופרת לפרוזדור בלבד , ל"שאף אם נפרש כנ,  אם המקור מלא דם–עתה חוזר לנושא הראשון  168

 .'מכל מקום נראה ברור כו, טהורה
 .שהמקור מלא דם 169
ב הוא נגד "ברי המל כתב לי דד"ר ליב זצ"בתשובת הרב הגדול החסיד מהר: ז"שיד סט' ת צמח צדק סי"ראה שו 170

מכל , כ הדם כנוס בו ולא יצא"וא, הגם שאפשר לדחות דשם מיירי שנעקר כל המקור... גמרא ערוכה גבי מקור שנעקר 
  .מקום עוד הביא שם ראיות לסתור דברי המשאת בנימין

 החתיכה ומתרץ שגם לרבנו שמשון אם יצא דם עם, שהקשה מגמרא זו על רבינו שמשון, )ה ויש להקשות"ד(ג "ס 171
  .ולפי המשאת בנימין מוכרח שיצא דם עם החתיכה כדלקמן. טמאה

 .ק ב"קפח ס' סי 172
  .ז"א הי' שער הפרישה סי, בעל הנפש 173
 ).א, ג(תורת הבית בית ז שער א  174
שלדבריו מוכרח , והוא דלא כדברי המשאת בנימין. י לא טיהר רבינו שמשון אלא כשלא זב ממנה דם"שלדעת הב 175

 .החתיכהשיצא דם עם 
 ).ה ומיהו"ד(ק י "וס) ה ודוקא"ד(ק ט "ר ס"כמבואר בשוע 176
 ).א"ה אבל דעת רמ"ד(ק י "ר ס"הובא בשוע. ק ה"סוף ס 177
 .לב' וסי, )ל"ה אלא די"ד (כז' ראה גם לקמן סי 178
  .לב'  לקמן סיוראה גם. ה ראיתי"ב ד, חדוד הלכות כא 179
  .א, שבנדה סו 180
אם של אשה מלא דם עומד וממנו יוצא : ט, יד(וכדאיתה בויקרא רבה בפרשת כי תזריע : במשאת בנימין שם 181

  ).למקום נדתה
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היוצא מהמעיין מתכנס  שאז בודאי הוא שדם , שבשעת העיבור נעכר דם נדות לצאת,על הולד
 שכשנסתם המעיין לא , נוזל ממנה לחוץ שדם וסתה,כ שלא בשעת העיבור" משא,והולד מעכבו

  .נשאר בפנים כלל

 אך לא העתקתי רק בקצרה מה שנוגע לענין ,ככל הדברים האלה ויותר מאלה מצאתי בתוך כתבי
מה יענה אהובינו הדאקטער . ובקשתי מאד מאד לעמוד על אמיתת חקירה זו. שאלה וחקירה זו

  .ל ומה בפיו גם הוא"הנ

מתקתי אך בזה כבר ה. ה על בוריין"ם בפ"ענין הניתוח להבין דברי הרמבהגם שיש לי עוד חקירה ב
 ימצא חן 'ואם באולי מעל. ם אין נחשבים בעיניו" הרמבברי כי ד,סוד עמו ולא העלה דבר ברור

 ,'ב במשנת משל משלו כו"המשניות בפ'  ובפי,ד" ובספ,ם שם"הרמב' בעיניו שיפרש לו היטב ד
  .ואענדנו עטרה לראשי ,וח דעתי מאד בודאי ינ,ח"ביה' ה בפי"ורפ

  182ר הצמח צדק" אדמותשובת
  'י ליב שי"מוהר' וידיד נפשי הרב המפורסם כו' לאהובי דודי זקני ידיד ד

 לחקור 'ישעי'  ועדיין לא ראיתי היום את הדאקטער ר,שבט' ט' גאתמול הגיעני יום ' מכתבו הט
שהדם היוצא מן , הודיעו את אשר אמר ליוהנני ל. בשבוע העבר דברתי עמו מעצמי מזהאך . מעמו

ובעת הזלת הדם נפתחים ויוצא , והגידים יש להם פיות קטנים, האם יוצא מגידים גדולים שבאם
 צואר 183ם"ובלשון הרמב, ד"בלשונם שיי' הנק, הדם מהגידים להאם ומפי האם יוצא לפרוזדור

 אבל .הדם כנוס בתוך הגידים אזי , דהיינו בלא עת נדתה,אבל בעת שאין דם יוצא ממנה, הרחם
  .184בהאם עצמה אין נמצא אז דם כלל

 כמו הדם היוצא מן , יוכל לצאת דםם כןעוד אמר לי שגיד אחד ישנו בצואר הרחם שממנו ג
 אינן בצואר הרחם , לול185ם"בלשון הרמב' עוד אמר לי שביצים של אשה הנק. הגידים שבאם

ולכאורה דבריו  .אלו דבריו. אם ממש'  הנק אלא בתוכיות הרחם דהיינו בהחדר,ם"ש הרמב"כמ
 ש לומר אלא שאם כדבריו כן הוא י,לפרוזדור'  שהלול פתוח מן העליי186' שהם נגד הגמ,תמוהים

  .ל שבצואר הרחם"ם אלא זהו הגיד הנ"ש הרמב"אינו הביצים כמ' דלול שבגמ

ד "ז ע"ז דס" מ' סי יעקב ממענץ בשב ליבר" מצאתי בתשובת הגאון הדאקטער מוהראי גוונאוכה
 מבואר בחכמת הניתוח שכל הדמים והליחות היוצאים מהגוף דרך האם באים דרך שני ,ל"כתב וז

 הלא המה הגידים היורדים ,מיני גידים הצומחים משארי גידים הפנימים שבגוף ונאחזים בהאם
הם  וקרובים דברי,גם מהלול ולחוץ,  בצואר הרחם כולו והגידים הנתפשים,לחדר ומקור שבאם

 ודם שבפרוזדור ,ודאי טהור שבא מהגוף דרך גידי צואר הרחם' ל שדם העלי"לדברי חכמים ז
 כל מקום מ, וגם אפשר שבא מן העליה,דאיכא למימר שבא מהגוף דרך הגידים הנכנסים לתוכו

ומלשונו . ל אצלו"הנ'  העתקתיו כי כמדומה לי שאין תשו,ל" שחזקתו מן המקור עכ,ודאי טמא
אך . היינו דם היוצא מהגוף דרך גידי צואר הרחם'  שדם העליש לומר הרופאים ינראה שלדברי
ואין מזה . ל" ישעיה כהרופאים הנביויהיו דברי ר. לחוד'  דזהו לחוד ועליבירא ליההוא עצמו ס

ם נאמנים יותר אף גם "ד דברי הרמב"אלא שלפע. ל שהאמת כדבריו" אף את,נפקותא לדינא
  .בחכמת הניתוח

 איך מצאנו ם לא כן דא, לכאורה דבריו מוכרחים, שבאם אין דם בלא עת נדתהאמרה שאך במ
ם  נפתח המקור להוציא דם המכה אל כרחך כיון שע,187ם כןידינו ורגלינו לתלות במכה שבמקור ג

 היכא משכחת ם לא כןאועוד .  כיון שלעולם נמצא שם דם, דמי נדהם כן מסתמא יוצא ממנו גכן

                                                 

 
 .46'  סי233ק "פ כתי"והושלמה ע, קכח' ד סי"ת שלו חיו"משו 182
 .ק א"ש סקפג רי' ר סי"הובא בשוע. ב"ה ה"פ 183
השמור (והשיב לו במכתב , שאלה זו בכתב) ריף' ישעי' ר הצמח צדק אצל הרופא ר"אדמו(כ חזר ושאל "אח 184

  ):א, בהוספות שם כג, ובשלימות(ז "שיד סט' וסי, ד"צו ס' ד סי"ת צמח צדק חיו"כמועתק בשו, )בארכיון הספריה

חודש ימים לסעיפי העורקים שמספרם עצום מאד דם הזה מתקבץ לאט לאט בהמשך , בחלל האם בלתי נמצא דם כלל
ואז נפתחים פיות העורקים והדם , שמתנפחים מאסיפתו לפי מדתם הקצוב עד זמן הקצוב, הנמצאים בדפנות האם

 .משם לבית החיצון ולחוץ, זולת בעת ההריון הוא סגור, הפתוח תמיד, נסתנן לחלל האם
  .ר שם"הובא בשוע. ד"ה ה"פ 185
  .ב, יז 186
 .ק יט"קפז ס' ר סי"ועראה ש 187
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 כיון שהמקור מלא דם למה לא ,188כל היד'  כדתנן סוף פ,מקור טהורהלה ששאר משקה הבא מה
  . דאפשר לפתיחת הקבר בלא דם189ם"וגם האיך פסק הרמב. ם כןיצא ממנו דם ג

ם כן יש לומר  א,' כול כך כתב דלא מיפתח כ190תזריע'  ובשאלתות פ,ז"צ'  סיהתרומה' מיהו בס
 וכן הוא בערוך ,אום'  הגי193אך בילקוט ,אם'  הגי192תזריע' ובמדרש פ. ע"וצ, 191שהדם בתחתיתו

אך זה .  לכאורה היה מקום לומר דהאום לאו היינו האם אלא הגידים שבאםם כן א,ערך אם
ש מר דהיינו בשעת "ומ. ופיה מלא דם משמע כפשוטו' מת כו אשה ח194ל"ש רז"גם במ. דוחק

 חדשים'  כל ט',כו בי מאירש תחלה אמר ר"א משמע כן ממ לולי דברי מר הייתי אומר דל,העיבור
ריך  צ,ר כך אום של אשה מלא דםש אח" מם כן א,סלקו למעלה מדדיה ועושה אותו חלבה מ"הקב
 אך ,'מ לההיא דאם של אשה כו" יש הפסק רב בין מאמר דר195ובמדרש.  דהיינו קודם העיבורלומר

  .ד סמוכים הם ממש"בילקוט איוב יו

 אלא ,או מילתא פסיקתא היא שיש דם במקור דל, מרם כן כמו שכתבד נראה ג" לענכל מקוםומ
שקרוב בעיני שלפני וסתה זמן מה מתכנס הדם מעט מעט ובהתכנס הרבה מהם יוצא מהרחם 

ש שעכשיו נולדו " במ,196ב" במהז" מלשון אאמוראה לי וכן נ.' וכענין מי רגלים כו,ונפתח פי האם
  .'ונגמרו בהרגשה זו כו

ש כגון שהכניסה "ש הרא" דמש לומרד י" לענ,מיןשאת בניש משמע כמ"ה שכתב מר שמהראומ
 אלא ,197 דכיון שהכניסה שם ממילא הדם יוצא'ש מעל" אין רצונו לומר כמ,שפופרת עד המקור

 דכבר יפוק ליה ת, דרואה דם בשפופרת טהורה199בי זירא דלא תקשי למה פסק ר198וצה לומרר
 כתב דהכניסה ם הכי ומשו, טרם הכנסו בשפופרתת החיצוןנטמאת האשה בעוד שהדם בבי

 לא י זהי דלפ"ואעפ.  תחלהת החיצון ולא היה בבי,השפופרת עד המקור ומשם יצא הדם בשפופרת
 אי נמי יש לומר . דפורתא לא דקש לומר י, אלא עד בין השיניים,הוצרך לומר עד המקור ממש

בין  דאם היה הדם יורד מן המקור בפרוזדור על בשרה ממש למעלה מ,דאורחא דמלתא קתני
'  לצמצם שלא היי אפשר אזי א, אלא שמשם ולמטה היה נכנס בשפופרת,השיניים ובבין השיניים

 נטמאת יתה וה,משהו מן הדם כחרדל או פחות מכן מתפשט על בשרה מבין השיניים ולמטה
 ושופך מפי הרחם ,משום הכי כתב שהכניסתו עד המקור.  ולא היה השפופרת מועילה,מחמתו

  . אין כדאי מזה להוכיח דהמקור מלא דם תמידכל פניםל אבל ע. בשפופרת

 לא אמנע מלהציע למר ,ש"דברי הרא' ע בפי"ז נ" אארינו ורבינול מו שרושוואשר תמה מר על פי. ב
וכוונתו . ש" הראי דעתע לפ" הטושן דעתח כ"סקוף ש ס"ע תירץ בזה במ"ק נ" והוא שכ.דעתי בזה

 מרווח רוש עם היות כי לולי דבריהם יש ויש פי,ש"ראבזה שלדעתם אנו מוכרחים לפרש כן בדעת ה
 , קטנות דומיא שפופרתכותש ודוקא חתי"והוא דהטור כתב גבי מעשה דר. ש כדמר"בדברי הרא
. י שהדם יוצא בהפסקה" אעפ, דבשפופרת גדולה שהקבר נפתח על ידה טמאהבירא ליהמכלל דס

דהיינו עד  (ת החיצוןפופרת רק בבי לא הכניסה השלוש מר דאפי" האיך אפשר לומר כמם כןוא
 היה לו לטהרה גם ם כן א,טהורה משום דיש הפסקה ואין דרך נשים לראות בכך) ראשיתו

 הרי גם אם יצא , ומה בכך דאין פתיחת הקבר בלא דם,בשפופרת גדולה שהכניסתו עד המקור
ן כל שכן ם כ א,בית החיצון הפסיקתו שפופרת טהורה בהגיעו לר כךהדם מעצמו מהרחם ואח

  .' להטור דמיירי בשפופרת דקה עד שכתב דומיא דשפופרת כום כן מנא ליה וא,כהאי גוונא

                                                 

 
 .י קפח"ע רס"וטוש. א, יט 188
 ).ראה מכל מקום שם(ג "ה הי"פ 189
אבל הכא כיון דלא גמר צורתיה דוולד ולא , היכא דגמר צורתיה דולד דמפתח טפי: ה ברם צריך"שאילתא פה ד 190

  .ואיפשר לפתיחת הקבר בלא דם, מיפתח טפי
 .ולכן אין הדם יוצא אלא כשנפתח טפי 191
  . אם של אשה מלא דם עומד וממנו יוצא למקום נדתה:ט, יד 192
  .יב, איוב י 193
 .א, שבת קנב 194
 .ט,  יד–ג , תזריע יד 195
 ).רמו' ע(ם "ש הרמב"ה והנה מ"ד 196
 ".שהכניסתו לתוך מקור דמיה, פירוש ועד בכלל: "ק ח"ר ס"וכמבואר בשוע 197
  .עד סמוך למקור, שהכניסתו רק לפרוזדור 198
  .ב, כא 199
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  כתב הטור שפיר דומיא דשפופרת משום דבהכניסהה שכתב ומכל מקוםולא הבינותי דברי מר מ
רואה שלא כדרך שהנשים '  דלדברי מר דכל שיש הפסקה נק,ש"ש הרא"עד המקור נמי מיירי וכמ

כל  מ, מה בכך שהכניסתו עד המקור ואין פתיחת הקבר בלא דםם כן א,ש והטור"הרארואות ל
ע לומר שהשפופרת "אלא ודאי מדהוצרך הטוש.  הדם יוצא בהפסקה וראוי שתהיה טהורהמקום
 אין טעם לומר דרואה בשפופרת טהורה אלא משום ם כן וא,מכלל דהפסקה לא מהני, דקה

  .ח"סק'  כמבואר היטב בדבריו הק,נשים לראות כןדהשפופרת הוציאתו לחוץ ואין דרך 

 דהפסקה ש לומרע י" משום דלולי דברי הטוש,ש" הראי דעתע לפ" הטושכל מקום כתב כן דעתומ
 ולרבנן הוא , הוא מגזירת הכתוב שאין נוגע בבשרהבי אליעזר אלא דלר,ם כןנמי מהני לרבנן ג
 ולאפוקי ,'א בהכא הוא בכלל אין דרך כו וכל שיש הפסקה מדבר דלאו אורח,'משום דאין דרך כו

 , עד המקורז בהכניסה שפופרת אפילו"ולפי. כהדרכה של אשה לראות דם בחתידד "חתיכה למ
וכן משמע . ' טהורה מחמת ההפסקה דאין דרכה כול ידהאפילו שפופרת גסה שהמקור נפתח ע

אבל . 'שפופרת כוש דומיא ד"ע דברי הטור מ" והניח בצ,200י"ש בב" כמ,ש"באמת מדברי הרא
 הוצרך י משום הכ. כהטורם כן לפסק הלכה פסק גם כן א,ע דומיא דשפופרת"ו בשתבמדכ
  .' ברור בדעתו הקראה ליזה נ. ח"ש בסק"ע לבאר מ"ר נ"זמואכא

 בירא ליה והא דבשפופרת גסה ס,ע נמי מהני הפסקה" היה מקום לומר דלהטושכל מקוםאלא שמ
 ודם ,פתח יוצא דם גם שלא דרך השפופרת אלא בדופניו מבחוץ היינו משום דאם המקור נ,דטמאה
 רשל לפרש כדפי" הוצרך רבינו זום הכי מש, דמי הגיד זה להטור,אלא שזה דחוק. 201זה טמא

  .ח"סק

 וכן ,י דלא כהטור"ש בב" וכמ,203 שפסק דרואה בשפופרת גסה נמי טהורה202ועיין בספר חוות דעת
ע "והדבר צ.  להדיא להיפוךתב כ204חם חמודותוכן בל. ןע לא משמע כ" אלא דבטוש, עיקרראה לינ

 .ת דעתש החוו"כי בסוגיא נראה עיקר כמ

 יסימן 
  כתמים בס"הטעם דלא הוי ס

 דטמאים דספק שמא כתמים הטעם גבי ,ב" הלכות אסורי ביאה מהט"ם פ" הרמביין מה שכתבע
ב תירץ כיון "צ סק" קי"ז רס" והט,' כו205פק ספיקאי סהו הא ה הקשסף משנה והכ,מן החדר בא

י " רשרוש פיל פי ע206ל" בדברי הרב זוביאור'  ועי,'דרוב דמים מן המקור לא נחשב זה לספק כו
  .ש"יי הכי עבירא ליה לא סל כרחך ע208ם" אבל הרמב,207'ותוס

 דמה לי ,209חד משם אפק ספיקא דהוי ס,א קשה מידי מעיקרא לסף משנהובאמת קושיית הכ
 דהתם יש מכה לפנינו לתלות ,210ה"ז ס"קפ' א סי" דרמפק ספיקא לסא דמי ול.'מעלמא או מעליי

 וכן דם ,פק ספיקאא דהוי ס" בזה לא עלה על דעת רמכ אם הוא ספק אם יש לה מכה" משא211בו

                                                 

 
  .חתיכות קטנותה ודוקא "ד 200
  .ק ט"ר ס"כמבואר בשוע 201
 .ק ד"ביאורים ס 202
  .דאף שאין לפתיחת הקבר בלא דם מכל מקום תלינן שהדם ירד דרך השפופרת 203
 .ב אות פ' ג סי"פ 204
קצ סוף ' ר סי"הובא בשוע. ל מגופה ספק מן החדר וטמא ספק מן העליה וטהור"ואת, ספק מגופה בא ספק מעלמא 205
  .ק א"ס

  ).דלקמן' י ותוס"ל הם דוקא לדעת רש"ז הנ"שדברי הט(ק א "א ס"קפג קו' ר סי"בשוע 206
) י"ה אבל רש"ד(ק א "קפג ס' ר סי"שהוכיח בשוע, ה מן הלול"שם ד' ותוס, )'הד(ה ספקו טמא "י ד"ב רש, יז 207

 .שנמצא בכותלי בית הרחם טמאה ודאי, לדעתם
 .הרחם טומאתו בספקשנמצא בכותלי בית , ר שם לדעתו"שהוכיח בשוע, ה"ה ה"פ 208
  .ס דין יא"קי כללי ס' ד סי"ך יו"כמבואר בש, שאינם נחשבים ספק ספיקא 209
ספק מן , ס"פ שאינה יודעת בודאי שמכתה מוציאה דם תלינן במכה מכח ס"אע... אם יש לה מכה באותו מקום " 210

ר שם ריש "הובא בשוע, כבק "ס(ך "והשיג עליו הש". ל מן המקור שמא הוא מן המכה"ואת, הצדדין או מן המקור
ומתרץ . דהכל שם ספק אחד הוא שמא לאו דם נדה הוא ומה לי מן הצדדין ומה לי מן המכה שבמקור, )ק כד"ס

 .ס"ג מקרי ס"דכה, )ר שם"הובא בשוע, ק כ"תורת השלמים ס(במנחת יעקב 
  .פ שאינה יודעת בודאי שמכתה מוציאה דם"אע 211
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 לתלות י אפשר וא,'ה דין ה"ם בפ"ש הרמב" שהוא כמו דם מכה בכבד וכוליא כמ,212טהור' העליי
ל גבי עצם המפרקת לדעת "הרב ז' עתי מפי מו וכיוצא בזה שמ. המכה ידועהלא אם כןבזה א
 .214נים מאירותפ' כיוצא בזה בתשו גם כן  ומצאתי,213א"הרשב
 דחזקת 216ם" ואפשר דמזה יצא לו להרמב.' שמא בלא הרגשה כו215פק ספיקאע דנימא ס"אך צ

 דאימא פק ספיקא דמן הלול ולחוץ ספיקו טמא ולא הוי ס217ה" והוכיח זה מפ,הדם שבא בהרגשה
  .ד הואיהרגשת ע

'  בהדיא בתוסן משמע וכ.219 דטומאה זו גזירה דרבנן הוא ולא מחמת ספקריך לומר צ218'ולהתוס
א  ל221 והא דמן הלול ולחוץ.220' ברי לה שלא הרגישה כואפילוד' ה מודה שמואל כו"ד) 'ח א"נ' ד(

  וכיון,' שמא כבר שחתה כונן וכדחיישי, להרגשה דכברנן דחיישי222 הרבקשה מידי לפי מה שכתב
' ועיין בדברי התוס(ה מרגשת לא הוי ספק "א ד"ע' ק דף ג"רפ' ש התוס"דרוב פעמים מרגשת כמ

 אפילו לדברי ,)224'ש בתוס"ע (223ב"ס ע" הא דבר פדא דתי שפירובזה א .)פ הרואה כתם"ר
 .227 היינו משום דמשמע ליה דקאי נמי על עדן של צנועות, מנמצא על שלו226 והא דפריך.225'התוס

 .230בכל ענין' משמע לי'  אלא דמתני, לא נחלק עליו בזה229ן במלחמות"ואף הרמב .228ועיין במאור
  .232ג שבדקה עצמה קודם לכן" מיירי נמי בכה231וכן הא דבדקה קרקע עולם

                                                 

 
 .ולכן אינו מצטרף לספק ספיקא, פ שטהור אינו חשוב כמכה ידועה"אע 212
אפילו אם חתך המפרקת חוששין שנפגם בעור , דאם שחט בסכין בדוקה ונמצאת פגומה, ה והלכתא"ב ד, חולין י 213

). ה כך הבין"ח וד"ק ב וס"א ס"יח קו' ד סי"ר יו"ונתבאר בשוע. ש שמתיר בזה"דלא כרא(ונמצא שחט בסכין פגומה 
שמא נפגמה במפרקת ושמא בקרקע קשה , ס"אין מתירין מטעם ס, קרקע קשהג "ואפילו ספק שנפל על חודה ע

דהיינו ) א"יח סי' סי(ע "ובטוש) ב, י(גם נתבאר בחולין ). ק כג"ר שם ס"וראה שוע. ו"ע שם סט"ושו, א שם"רשב(
, ס"מדוע לא נתיר בזה משום ס) ק ח"ס(א שם "והקשה בקו. אפילו שחט בהמות רבות הכל נבלות אפילו הראשונה

שלדעת , ז"ז כותב כאן בשם אדה"וע). ש"ויישב שם לדעת הרא(ל בקמייתא שמא במפרקת "שמא בבתרייתא ואת
שם ביאר נושא , א' א שם שמציין לסי"וראה קו(ס משם אחד "שמטעם האמור לעיל הוי גם בזה ס, א יש ליישב"הרשב
 ).ולא הגיע לידינו, זה
 ). דם בתוליםלענין ספק מן הצדדים ספק(י כא "ג סוס"ח 214
ואף שאפשר לומר ארגשה ולאו אדעתה לא הוי אלא ספק (ל מגופה שמא לא הרגישה "ואף את, שמא מעלמא אתא 215

  ).ס"ויש לטהרה מטעם ס
 .ז בחזקת שבא בהרגשה"ואם לא הרגישה ובדקה ומצאה הדם לפנים בפרוזדור ה: א"ט ה"אסורי ביאה פ' הל 216
 .ה"ה ה"ם שם פ"ברמב 217
אלא אימא הרגישה וכסבורה הרגשת עד , דלא אמרינן שחזקתו בהרגשה(ה אימור "ב ד, נז.  מרגשתה"א ד, נדה ג 218

 ).ק ב"א שם ריש ס"וקו', ה אבל דעת התוס"ק ג ד"קפג ס' ר סי"ונתבאר בשוע. ושמש הוא והוה ספיקא
שמא בלא שמא מעלמא ו, ס"ולכן אין מטהרין בכתמים מטעם ס. ס"טמאה מד, אלא אפילו ודאי לא הרגישה 219

 .הרגשה
 .ק ג"קפג ריש ס' ר סי"הובא בשוע 220
 ).ס"ולא רק מד. ב, נדה יז(דטומאתה מספק  221
 .קפג' ב לסי"בריש מהדו 222
ולא אמרינן שבכל אופן הוי ספק שמא (כל שבעלה בחטאת טהרותיה טמאות בעלה באשם תלוי טהרותיה תלויות  223

) ה ולפי"ד(ק ב "קפג ס' א סי"וראה קו). שה ולאו אדעתהכיון שרוב הפעמים מרגשת אמרינן ארג, בלא הרגשה הוא
 .ל דמיירי בדארגישה"צ' שלדעת תוס

 .'ל כיון דרוב הפעמים כו"הא ספק הוא וי' ואם תאמר כו: ה אימא"ד 224
 .כדלעיל, דלא סבירא להו שחזקת הדם שבא בהרגשה והוי ספק 225
ולא פטרינן ,  בנמצא על שלו שטמאין וחייבין בקרבן)א, יד(ממשנה , דפריך על שמואל דמצריך הרגשה(ב , נדה נז 226

 .ואמאי לא נאמר גם שם כיון דרוב פעמים מרגשת לא הוי ספק). מדלא הרגישה
וכיון ). 'נמצא על שלו כו: ש במשנה שם"ז קאי מ"וע. שבדקה קודם תשמיש ומצאה טהורה(א , במשנה נדה יד 227

 . אדעתהשבדקה לפני שעה מועטת לא אמרינן בזה ארגשה ולאו
  .ב"סע, שבועות א 228
 .א, שם ב 229
 .לא בדקה קודם תשמיש ומצאה טהורה' ש נמצא על שלו מיירי אפי"דמ 230
 ).ב, נדה נז(שטהורה מטעם שלא הרגישה  231
 ).ה ומיהו אין צריך"ד(קפג הגהה ב ' ב לסי"ר מהדו"כמבואר בשוע 232
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 כיון שיש , כלל234א ולא בתר חששנן בתר חזקה אזליא דלמסקנבירא ליה אפשר דס233ם"והרמב
 להא א דמי ול.)ש"ייאזלי לשיטתייהו ע 236' והתוס,235ג"ק ד"י רפ"ועיין ברש(עתה הרגשה לפניך 

 מיירי ,237 והא דמן הלול ולחוץ ספיקו טמא. דהתם אין הרגשה לפנינו כלל,)ב"ע' ס' ד(דבר פדא 
ח "יד('  דאוקימתא דגמבירא ליה וס.238 המשנהרושש בפי" וכמ,דוקא בקרקע פרוזדור ולא בגגו

 דלא ,הוא במן הלול ולחוץ' ו כאן שנמצא כב יצחק בריה דרב יהודהלרמי בר שמואל ולר) א"ע
 אלא דללישנא ,בלישנא דבתר חזקה אזלת) ב"ז ע"די('  עליא פליג ואביי נמי ל.240' ותוס239י"כרש

דמשני ' י ותוס" ובזה מיושב נמי לשון רש.'ש התוס" כמ,241 בגג פרוזדור נמיאפילודבתר חששא 
ר  אבל לרמי ב,242חייא'  ספק הוי ופליגא דרל כל פנים משום דע,'הכי ללישנא דבתר חששא כו

 רוש והא דלא ביאר כן בפי. מן הלול ולפניםבי חייא מיירי רב יצחק בריה דרב יהודהרשמואל ול
 , שמא מן החדר באה שכתב דסמך עצמו אמיש לומר, 243ה דבגג פרוזדור טהור מן הלול ולחוץ"בפ

י כתמים ט גב" וכן בפ.245 מן העלייה שתת משמע מלמעלה למטהה שכתב וכן מ.244דמשמע כדרכו
  .ש"ייהשמיט דין נזדקרה לגמרי ע

 , היינו משום דהאבר נכנס לפנים מן הלול,)א"ד ע"די(והא דנמצא על שלו טמאים וחייבים חטאת 
ס "ד('  בגמייןוע . שראתה דם הוי כאילו נמצא לפנים מן הלולנן הרגשת שמש אמריל ידין דעווכי
ג דלא מצאה " אע,ים מן הלול טמאה ודאי וכן עד שהכניסה לפנ.246אושעיא לאביי' במשל דר) ב"ע

שכתבו ) 247ח"די('  וכן משמע מתוס. לא הכניסה העד אלא מן הלול ולחוץלא אם כן א,בראש העד
 , והא דבר פדא נמי.פ שניהם שוים" הכלל דעכ.'דלא עדיף נמצא על שלו מנמצא מן הלול ולפנים כו

 הוי כאילו נמצא לפנים מן ,ל"נו כמש מאחר שעתה אין הרגשה לפני, להרגשה דכברנןכיון דחיישי
 ויש , ברי לה שלא הכניסה אלא עד חוץ מן הלוללא אם כן במן הלול ולחוץ אנן ולא מספקי.הלול

ועיין  .248פ הרואה"י ר"ש רש" כמ,לפניך הרגשה לתלות בו דאימור הרגשת עד הואי תלינן לקולא
 ,םלא הוי ספק שמא מן הצדדי ולהכי , דהא דנמצא על שלו מיירי בהרגישה ממש,249בדברי הרב

 ואפשר , בדיקה בבעל ראשוןו הכי לא מהני בלא250ם"אך להרמב('  בדיקת שפופרת כוא מהניול

                                                 

 
, יז(' ל מקורו הוא בגמ"י). ולא ספק,  ודאיתוטומאתה(הרי זו בחזקת שבא בהרגשה : א"ט ה"אסורי ביאה פ' הל 233
 .'ם דלמסקנא כו"וסבירא ליה להרמב. ואי בתר חזקה אזלת): ב

ואי בתר , ספק) מן הלול ולחוץ ומן הלול ולפנים(אלא אמר אביי אי בתר חששא אזלת אידי ואידי : ב, ראה נדה יז 234
  .רחזקה אזלת מן הלול ולפנים ודאי טמא מן הלול ולחוץ ודאי טהו

י פירש מה "ורש: ה מרגשת"שם ד' ובתוס. מדלא ארגשה מאתמול ודאי השתא בבדיקת עד נפק: ה מרגשת"ד 235
 .ק ב"קפג ריש ס' א סי"ונתבאר בקו. שעכשיו לא הרגישה כסבורה הרגשת עד הוא

  .כדלעיל,  אלא מספק–לשיטתם שאין אומרים הרגשת עד הוא , י שם"שחולקים על רש 236
 .שמן הלול ולחוץ ודאי טהור) ב, יז(חזקה אמרינן התם אף דללישנא דבתר  237
  .ובקרקע ספק, שבגגו מהלול ולחוץ טהורה 238
 .ה ומשנינן"שם ד 239
 .ה כאן"שם ד 240
  .ספק הוי 241
  .ב"סע, שם יז' כדאמרינן בגמ 242
בין שבחיבורו חזר בו ולא חילק ) ה ועוד"ד' ובהגהה הב, ה להבא"ד(קפג ' ב לסי"ר מהדו"שמטעם זה כתב בשוע 243

 ).נמצא בקרקע לבין נמצא בגג
  .והיינו דוקא בקרקע פרוזדור, בלא שחתה 244
 .כ בגג טהורה"משא, בקרקע פרוזדור 245
נטל האצבע דמעה ממהרת , כל זמן שאצבע בין דמעה שוהא לבא, לאדם שנותן אצבע בעין, למה הדבר דומה" 246
  ".לבא

 .ה כאן"ד 247
 .דאימור הרגשת עד הואי שציערתה בדיקת העד, י טהור לעולםועגול להכ, בשעת בדיקה: ה דארגישה"ב ד, נז 248
 אף לדעת –) ה והא דתנן"ד(ק א "א ס"קפז קו' וסי',  לדעת התוס–) י"ה ועיין רש"ד(ק א "א ס"קפג קו' סי 249

חזר מזה וביאר דלמסקנא מיירי בלא הרגשה ) ה ומיהו היינו"ד' ובהגהה הב, ה ומיהו"ד(ב "אמנם במהדו. ם"הרמב
  .ממש

 .ג"קפז ס' הדעות בסי' וראה ב. ח"ה ה"אישות פכ' והל, כב-כ"ד ה"אסורי ביאה פ' הל 250
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 ולפי המסקנא .)ע"ודהיינו דוקא אחר שנתחזקה אבל קודם שנתחזקה הוי ספק שקול לכ
 . לצדדיםא חיישינן טפי דלתי שפירבסמוך לוסתה א דנמצא על שלו מיירי 251בשבועות

 יאן סימ
  252 וכתורמוס וכגריססלעכ, גודלז בשיעור "חזרת אדה

 על המעיל 253לתרץ קושיית הכרתי ופלתי, ג"ק י"צ ס"ק' מ בסי"ל נבג"ר ז"ש הרב רבינו אחמו"מ
ב "משום דחצי סלע עולה ל',  כו255דשתי נשים שנתעסקו בסלע) ב"ח ע"דנדה נ(מהא , 254צדקה

  .ל" עכה"והגריס אינו אלא על כ, שעורות ורביע על שעורה

 שהגודל הוא 256ם"לפי שתירוץ זה הוא נמשך לפי פשט לשון הרמב, שמעתי מפי קדשו שחזר בו
אבל אין חכם כבעל הנסיון שמדד בעצמו בהרבה גודלים של הרבה בני אדם גדולים , שבע שעורות

ם שבע שעורות זו "ולכן אמר לפרש לשון הרמב. 257ובינונים ואין הגודל מחזיק אלא כששה שעורות
והן ברוחב ששה שעורות מיושבות , פירוש דהיינו כשהן שוכבות על צידיהן ולא על רוחבן,  זובצד

ד שעורות על "עולה ס' מרובע הי' ואילו הי.  שמנה שעורות259רוחב הסלע] זה[והנה לפי . 258על רחבן
שהוא פחות מכגריס לפי דעת , ד"והחצי סלע הוא כ, ח" אינו אלא מ260כ בעיגול"משא, שעורה

  .ונשאר קושיית הכרתי ופלתי בתקפה, 261דקההמעיל צ

למדוד בעצמי שטח מקום השערות כפי שהן מפוזרות , ל" הוא צוה לי אחי הרב הנ262אשר על כן
א להיות השערות כמו שהן קבועות בגופו "כי מה שהכריח המעיל צדקה בדעת הרמ. בקנה הזרוע

דקו דבריו מאד בעיני רבינו בזה צ, ממחיה' והביא ראי, ולא כמו שהן קבועות בראשו, של אדם
כמדומה שראה כן באיזה ספר נדפס מחדש , אך מה שכתב דוקא בקנה הזרוע. 263ל"ר ז"אחמו

וציוה ). ט"ע' לבושי שרד סי' הובא בלקוטי דינים שבסוף ס, 264'ט' ת מאיר נתיבים סי"והוא בשו(
' קום סיום הוולהעמיד המחוגה על מ, שלא יבלבלו השערות עצמן את מקומן, לי לגלח השערות
 265ה ראובן הסופר"ווציוה ליקח לי את מ, א"כמבואר היטב בדברי רבינו בסקי, שערות עם היניקה

כ עשיתי עיגול "ואח, ולעשות קו ריבוע בצמצום, שהוא אומן גדול להעמיד המחוגה, המובהק שלו

                                                 

 
  .א, יח 251
כ בדק "אמנם אח,  שעורות7ם שגודל הוא "ש הרמב"פ מ"ל הוא ע"ר בשיעורים הנ"כל מה שכתב בשוע: תוכנה 252

  .סלע וכגריס וכתורמוסכ יוקטן גם שיעור כ"וא.  שעורות על צדיהן7שהן ,  שעורות על רוחבן6וראה שהוא רק 

  .לוי "וראה גם לקמן סוס

 ].שכ' במהדורה החדשה סי [ובסוף השמטה, ד קב"ת צמח צדק יו"עיין שו: ע"ר זי"ק אדמו"הערת כ
  .ק יד"שם ס 253
  ).מ" מ20שאחר אריכות הביאור צייר שם עיגול שהקוטר שלו הוא לערך (כז ' סי 254
שתי נשים שנתעסקו בצפור אחד שאין בו דם אלא כסלע ונמצא על כל אחת כסלע (ה "ע שם סכ"שווכן נפסק ב 255

  ).שתיהן טמאות

מ דחצי סלע הוא "וש, וסלע הוא שליש טפח' ל דחצי סלע הוא יותר גדול מכגריס כו"ז צ"ולפ: וכותב הכרתי ופלתי שם
  .חצי אגודל לערך' שיעור גריס כו' חצי שליש טפח כו

 .'משום דחצי סלע כו, ו הזקן שםומתרץ רבנ
ר "ה בשוע"וכ). וכבר דקדקנו בשיעורו ומצאנוהו רחב שבע שעורות בינוניות זו בצד זו בדוחק(ט "ט ה"ת פ"ס' הל 256
 ).שעורות כשמונחות זו בצד זו בדוחק' שיעור הגודל של אדם בינוני הוא כרוחב ז(ו "יא ס' ח סי"או
, )לו' כדלקמן סי(לכן הקטין בזה גם את שיעור הרביעית , ת שיעור האגודלוכיון שרבנו הזקן הקטין במדידתו א 257

 .שתלוי במדת האמה, )פז ואילך' תיקוני מקוואות ע' כמבואר בס(ואת שיעור המקוה . שתלוי במדת האצבע
 .ח"א ס' נתבאר בשיעורי תורה סי 258
 ).נ"וש, ר שם"שוע(דהיינו גודל ושליש , שהוא שליש טפח 259
 ).נ"וש, ר שם"שוע(רביעיות מן שטח המרובע ' שהוא ג 260
 ).ר שם"שוע(שעורות ' שעורות על ה' הוא ה) מ" ס18*18(שלפי ציורו  261
וכיון . ההכרח להקטין לפי זה גם שיעור הגריס, כיון שרבנו הזקן הקטין במדידתו את שיעור האצבע והסלע 262

 .'לכן צוה כו, שערות בגוף האדם' שערות על ו' מבוססת על מדידת שיעור ו, יסשמדידת המעיל צדקה בשיעור כגר
 .ק יא"ר שם ס"כמבואר בשוע 263
 ).משעירנא בשערות הקבוע בפרק היד הוא הזרוע שבין כף היד ובין הפרק(ה ובענין השיעור "ד 264
 .ג" סרז' ד סי"יו. א"יג ס' ח סי"ת צמח צדק או"שו. ו"ראה אודותיו בית רבי סוף פכ 265
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 ,של כסף שהיתה בימי הקסרית) 266פיטאצאק(ועלתה מדת הגריס כמדת מטבע , כערך הריבוע
  .ותמיד היתה בידו מטבע פיטאצאק לשער בו. 267וקבל ממני מדה זו. שהכל מדה אחת

וגם על הטס , כי הוא מיוסד על גרעיני שומשמין, ועל חשבון המעיל צדקה יגע מאד ולא עלתה בידו
דעתי שחקר כמה פעמים עם סוחרי לייפציק אם יוכלו ]י[ו, ט"של בחינת מרגליות שקורין טעס

  .לא השיגולהשיג שם הטעסט ו

לפי ששמעתי מאנשי ארץ ישראל שהתורמוס אינו גדול כי . 268כ שאלתי ממנו על התורמוס"ואח
כ "משא). פיטאצאק(כיון שהגריס אינו אלא ,  יכול להיות כך269ואמר עכשיו). הריווניק(אם כמו 

ולכן , ש של הקיסרית"ג' והגריס לפי ציורו הוא כמטבע א, בתחלה נמשכתי אחר המעיל צדקה
 272והמעדני יום טוב, 271י"ובכדי שלא תקשי לי מפרש.  שהתורמס הוא גם כן יותר גדול270תיכתב

ואיך יהיה הגריס , 273ד מהסלע"שהוא חלק כ, דהתורמס הוא כרוחב מעה, העתיקו בשם הערוך
ולכך גם המעה אף ,  ראיה מפונדיון שהוא מעט גדול מסלע274לזה הבאתי. מעט פחות מחצי סלע

אלא , ד"ולא הרבה כל כך כמו חלק כ, ואפשר פחות מעט, ות גם כן כסלעשהיא של כסף יכולה להי
פ "אבל עכ. ונדחקתי להעמיד דברי המעיל צדקה, שהיה ההפרש במטבעות בעוביים ולא ברוחבם

  .וכן יקום, 275ל"האמת יהיה כנ

 יבסימן 
  276 נמכרו הספריםאחר, הסכמה שלא להדפיס משך זמןהאם מועלת 

 קודם חצות לא ישלימו בי אליעזר אומרר' ין על הגשמים ונענו כו דתענית היו מתענ277ג"תנן ספ
 דאחר חצות יינו טעמא דה280ן" ור279ש" הובא ברא,278 ומפרש בירושלמי,אחר חצות ישלימו

 ופסקו ,281ג שם" דספתא בבריימר רבי יהודה וכן א,ישלימו משום שיצא רוב היום בקדושה

                                                 

 
  . קאפיקעס5 266
משערים במדת פאלישקע : ג בשמו"בשוה(קי ' ח סי"ת צמח צדק או"וראה שו. שהוא פחות מהציור שבמעיל צדקה 267

טהרה ).  מכל מקום17שהוא עיגול שקוטרו פחות מעט מ, 17שעא הערה ' ע(מדות ומשקלות של תורה ). של פולין
 ,8ב הערה "כהלכה פ

 ).פש או הריחה ריחו תולה בו עד כתורמוסאם הרגה פש(ז "ע שם ס"שבשו 268
שהוא כמו , הקטנת שיעור התורמוס(יכול להיות כך , שהוא כמו פיטאצאק, אחרי החזרה והקטנת שיעור הגריס 269

 ).הריווניק
 .ק יז"ר שם ס"בשוע 270
 ).מין קטנית עגול כמין עדשה ורחב כמעה קטנה(ה תורמוס "ב ד, ביצה כה 271
 .ו אות ג' ח סי"נדה פ 272
 .מעות' והדינר ו, דינרים' שהסלע ד 273
שהוא רוחב , ופונדיון הוא יתר על שליש טפח, פונדיונות' שהמעה היא ב, ומעה היא גדולה מפונדיון(ר שם "בשוע 274

  ).וגדול מסתם סלע, והפונדיון הוא אטלקי, סלע סתם
פ לא "שעכ (לו' וראה לקמן סי. קאם כן יוכל להיות שיעור כתורמוס כמו הריווני, ל"כנ, אחר הקטנת שיעור כגריס 275

 ).יהיה כתורמוס שלנו קטן מכגריס שבמעיל צדקה
  :ותוכנה.  בסוף שארית יהודה–נדפסה בהשמטה  276

כ תלוי בדעות הפוסקים בענין "וא, )ה ולפי זה"ד(כיון שכבר נמכרו הספרים הוי אומדנא דמוכח שבטלה ההסכמה 
הוכחות שאומדנא דמוכח מועיל באונסא דלא שכיח ). ה העולה"ובד, תחלת התשובה(גשמים כשנענו השלמת תענית 

). ה ובאמת"ד(ואף בתלוי בדעת אחרים , )ואילך, ה ולפי זה"ד(אף לענין שבועה ואף בנדר לאחרים , )ה ובדרכי משה"ד(
סור מטעם דבר שנאסר במנין וצריך מנין אין לא). ה ואם תאמר"ד(חילוק בין אומדנא דמוכח לבין אין פותחים בנולד 

  ).ואילך, ה ואין לדמות"ד(מכמה טעמים , אחר להתירו

  ).מתי אמרינן אומדנא(ב ' מ סי"לקמן חו).  ממדינה למדינה–עם מועלת ההסכמה  (לט' וראה גם לקמן סי
  .א, יט 277
  .א"ג הי"פ 278
 .ל' סי 279
 ).א"רע, ט( 280
 .ב, כה 281
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 שהיה מתענה על הצרה ועברה על החולה תניא הרי) ב"ד ע"יו' ד(ק "ובפ.  כדבריהם282הפוסקים
  .283 מתענה ומשליםרי זהונתרפא ה

ן " הרוהטעם פירש. בין יחיד לצבור 287גיד משנהמ וה286ן" והר285ש" והרא284ם"וחילקו הרמב
משמע .  משלימין משום שאין מטריחין על הציבור אלא כפי הצורךןהא דצבור אי גיד משנהמוה

 אלא חומר הוא שהחמירו ,להתענות אפילו היחיד צריך יןומבואר מדבריו דכפי הצורך מן הדין א
  .288י" רשרשחכמים ביחיד משום שנראה כמתנה עם קונו כדפי

ש תירץ דצבור שאני משום שצריכין להודות ולהלל בכרס מליאה ונפש שביעה אבל יחיד "והרא
קבלה א'  דעתו הי, הטעם דכיון שקבל עליו להתענות סתם ולא התנהרש אלא דפי.משלים תעניתו

 .ל" מתוך שקבל עליו התעניות הללו תהיה מקובלת תפלתו שמתפלל על החולה ועל הצרה עכ,זו
דבשאר דברים דלא שייך טעם זה להשלים זמן הנדר אם עברה הסבה שבגללה נדר  גם כן ומבואר

 מכל מקום , וכן בשאר נדר שנדר לזמן,לתענית לכל היום' ג דמאתמול קבלי" אע, מותררי זהה
  .ג דלא התנה"טעם והסבה שבשביל זה נדר בטל הנדר אעכשעבר ה

 מתנה ית דין שאני צבור דלב בתב אי נמיכ כ" ואח,ן" כתירוץ הרתב מתחלה כגיד משנהמאבל ה
 נודרים לחרמים 289ג דנדרים" וכוונתו להא דתנן בפ. אבל ביחיד דברים שבלב אינן דברים,עליהם

באומר יאסרו כל פירות שבעולם עלי אם ' ש בגמ ומפר,לאנסים שהם של תרומה ושל בית המלך' כו
קדושין (ל "ג דקיי" ואע,ומוציא בשפתיו סתם'  ומסיק התם באומר בלבו כו,אינו של בית המלך

והא  . אלמא שלא במקום אונס אסור,דדברים שבלב אינן דברים לגבי אונסין שרי) ב"ט ע"דמ
 הכל לפי הנודר היה מר רבי יהודהא) ב"ה ע"נ' ד( דתניא ,ז"ונת הנודר בנדרים פו בתר כנןאזליד

 היה טעון פשתן והזיע , צמר עלי אסור ללבוש ומותר לטעוןםלבוש לבוש צמר והצר ואמר קונ
' וים בבריינ וכיוצא בהם כמה דברים הש, לטעוןר פשתן עולה עלי מותר ללבוש ואסוםואמר קונ

לשון סותר כוונתו  במקום שה אבל, היינו שהוציא מפיו לשון שאפשר לפרשו כפי כוונתו,ח"ספ
 והיינו אם היתה כוונתו להוציא בפיו לשון , בתר כוונתו אלא בתר הוצאת פיונןבבירור לא אזלי

 כמו בנדרים שנודרים להרגים ולאנסים שהיתה כוונתו ודאי להוציא לשון כולל שלא יהא ,זה
נית כיון שהיתה  בענין התעכי נמי וה,ג דשבועות" פ291ן" ור290ש"ש הרא" כמ,משמעותו היום

 דהא כל תענית שלא שקעה עליו חמה אינו ,כוונתו ודאי להוציא מפיו לשון שמשמעותו כל היום
 ,פ שהיתה כוונתו כדי שיתרפא החולה ושתעבור הצרה ואם יתרפא יהא מותר מיד" אע,292תענית

  . דברים שבלב ואינן דבריםוה ליהה

בלבו הוא לגמרי נגד הוצאת פיו באותה  דשאני התם דהמחשבה שמחשב ריך לומרן צ"ש ור"ולרא
 אבל הכא אין , לשון כולל ובלבו מחשב היום בלבד שבפיו ובשפתיו הוציא,שעה שהוציא בפיו

 רק שבלבו מחשב הטעם והסבה ,המחשבה שבלבו סותרת כלל הדבור שהוציא בשעת מעשה
תא דהכי לא נא דמוכח הוא דאדע אומד, וכשעבר הטעם והסבה ממילא בטל הנדר.שבגללה נודר

  .נדר

 אומדנא דמוכח הוא שהזמן ,פ שקבעו זמן" אע, הגאונים293 במליצתי זה הוא הדין בנידון דידןולפ
 דשאני התם י תימאוכ.  וכיון שמכרו תוך הזמן בטלה המליצה,הוא שנתנו למכירת הספרים
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 בתר נןזלי לא א294 אבל בנודר לחבירו,דמיירי בנדרים שבינם לבין עצמם דאזלינן בתר כוונת הנודר
 והוא מדברי ,ה"א בהג"ח ס"רי' ד סי"א בי"ש רמ" כמ,כוונת הנודר כלל אלא אחר הלשון הכתוב

 דבאומדנא דמוכח אין הולכין , באומדנא דמוכחלא אם כן הא סיים שם א.ה"ש סימן קצ"הריב
 296ש" והרא295א" וכיוצא בזה כתבו הרשב.ש שם"ה להדיא בריב" וכ,אחר הלשון הכתוב בו

כ " במי ששידך בתו ואח,ה"ן ס"נו' ע סי"ג ובאה"ח סמ"רכ' ד סי"ע י" הובא בש,םבתשובותיה
 ודחה , נשבע לקיים התנאים פטוראפילוי ד" הברש ופי,קלקל המשודך מעשיו או אחות המשודך

  .ד שם"וא בי" שהביא רמ297הות מרדכידברי הג

ד "ב ח"ט ס"מהרי'  בתשו גם.)ס מנודר"וט(י דלא עדיף מנולד "ח השיג על הב"רכ'  סירכי משהובד
 תבש שם כ" והרי הרא,ט האריך בזה להקשות דהא אין פותחין בנולד במילתא דלא שכיחא"מ' סי

 דכל שלא שכיח טפי מקרי , ואזיל בתר איפכא,הטעם דהוה אונסא דלא שכיחא לא אסיק אדעתיה
א "הרשב רושי בפי"ד משנה שלימה היא כדעת הב" ולפע.ש מה שתירץ בדוחק"יי ע,נולד טפי

נדרי אונסין הדירו חבירו שיאכל אצלו וחלה הוא או שחלה ) א"ז ע"דכ(ג דנדרים " דתנן פ,ש"והרא
 לאסור נכסיו על חבירו ל דעתון לפי שלא עלה ע"הר'  ופי,בנו או שעכבו נהר הרי אלו נדרי אונסין

 וצריך אם לא יאכל עמו אלא כשיוכל לבא בלא אונס כלל אבל כל שנאנס קצת כגון שחלה בנו
ל דמעיקרא לא היה בדעתו "ש וז"הרא'  וכן פי,ל"לשמרו מותר דלאו אדעתא דהכי אדריה עכ

וההיא . ל"שיחול הנדר אם יעכבנו אונס דדברים שבלב כי האי דמוכחי וידיעי לכל הוויין דברים עכ
 'ימר ל מההוא דאאי שנאפריך מ) ב"ב ע"שם דכ( דהא בגמרא ,מיירי ודאי באונס דלא שכיח' מתני

מברא אמר להו חזו דאתאי חזו ' אם לא אתינא מכאן ועד תלתין יומין להוי גיטא אתא ופסקי
 , ומשני דילמא אונסא דמיגליא שאני, ואמאי הא מינס אניס,מתיא' דאתאי ואמר שמואל לא שמי

 היינו תין ועכבו נהר דמתני,ש שאני מברא דאונסא דשכיח הוא" הרארש ופי.'ומברא מיגליא אונסי
י בדעת " הרי להדיא כסברת הב,ל" לעבור בו דלא שכיח עכי אפשרל הנהר מהפשרת שלגים ואשגד
  .ש דאונסא דלא שכיח מבטל הנדר משום דאומדנא דמוכח דאדעתא דהכי לא נדר"הרא

' ל לא מיבעיא אם לא הי"ל וז"הנ' ש בתשו"א כתב על דברי הרא"ק שרש ק" מהריבתגם בתשו
פ " והביא ראיה מס.שבועה פשיטא שנתבטלה והוחלה השבועהשם ' אלא אפילו הי' שבועה כו

) ב"שם ע( וקאמר אביי עלה ,'א דנתן הכסף לאנשי משמר ומת כווגבי הה) א"י ע"ק(הגוזל קמא 
 , דאדעתא דהכי לא יהיבם ליהדר כסף ליורשיי לא תימא הכי דכסף מכפר מחצה דאמע מינהש

 יבמה ,'ולין דאדעתא דהכי לא אפרשה כוופריך עלה אלא מעתה חטאת שמתו בעליה תיפוק לח
 ואם איתא דיש לחלק ,'שנפלה לפני מוכת שחין תיפוק בלא חליצה דאדעתא דהכי לא אקדשה כו

פשיטא דלא  אם כן  משום דחמיר איסורא מממונאהבין היכא דאיכא שבועה להיכא דליכא שבוע
 אבל גבי , ולכך יש להקל בו דהתם גבי נתן הכסף לאנשי משמר ממונא בעלמא הוא,הוה פריך מידי

 , באיסור ערוה וכגון להתיר יבמה לשוק בלא חליצהן שכן וכ, כגון להוציא קדשים לחוליןאאיסור
 לענין שבועה שאינה אלא לזרז ל שכן וכל שכן כ,'אימא דלא שרינן משום טעם דאדעתא דהכי כו

 אי טעמא דהא אי לאו ה,ומגופא דההיא דהגוזל קמא יש להביא ראיה לעיקר הדין .'הפרעון כו
  .ל"עכ'  אהך סברא דאדעתא דהכי כונןדאמר בגמרא טב למיתב טן דו הוה סמכי

 אבל בנשבע ,ק דלא איירי אלא בשבועה לזרז הפירעון"מפרש דברי מהרי' ח' סי'  בתשו298ח"והב
 לענין ל שכן וכל שכן באמצע לשונו כה שכתב והציץ רק מן החרכים מ. מודהםלקיים התנאי

 אבל בתחלת דבריו ובסופן כל יסודו סובב הולך על ההוא ,'שאינה אלא לזרז הפירעון כושבועה 
 ומהתם ,ר זהבעצמו אחיאו  והב,' אדעתא דהכי כונן לענין איסורא דאמריאפילודהגוזל קמא ד

ל וראיה "ח שם וז"ש הב" ומ.' דאדעתא דהכי כונן נמי אמריםמוכח דאפילו נשבע לקיים התנאי
ר רבא הוי  דקאמרץ ישראלגבי ההוא גברא דזבין אדעתא למיסק לא) 'ט ב"מ' ד(ב דקדושין "מפ

 עד אלא אמר רב יוסף מהא ,' הא כוא ליה לרבא וקאמר בגמרא מנ,םדברים שבלב ואינן דברי
 אביי דילמא שאני 'מר לי א,' לויה כואהמקדש את האשה ואמר כסבור הייתי שהיא כהנת והי

י ממונא הקל אמרינן דברים שבלב אינן דברים והמכר קיים פ דלגב" כלומר אע,התם דלחומרא
י " וכדפרש, לגבי איסור אזלינן לחומרא ומקודשת מספקילו הכיי אפ"פ שנאנס ולא עלה לא"אע

 חדא דהא אדרבה מסיק אביי שם דאפילו לקולא אמרינן , הוא תמוה מאד.ל"שם בהדיא עכ
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להתקדש אינה ' פ שאמרה בלבי הי"כולם אעוב) 'ט ב"קדושין מ(דברים שבלב אינן דברים מדתנן 
 ר ועוד דגם הוא רוצה לומ. הכיש לומר למסקנא ימכל מקום ,'ג דדחי זה התם בגמ" ואע.מקודשת

 ולמה הטריח עצמו ,ום דאמרינן דברים שבלב אינן דבריםשמ והיינו ,' אמרינן אדעתא דהכי כודלא
 ,ל דברים שבלב אינן דברים" מהא דקיי אם זאת היא כוונתו,' ובעיקר הקושי.ליזיל בתר איפכא
ג דנדרים שהבאתי לשונו לעיל דדברים שבלב כי האי דמוכחי וידיעי הויין "ש פ"כבר תירצה הרא

  .דברים

  דאפילו אמר קונם שאני,ט דאין פותחין בנולד" אכתי מה נעשה לאותה ששנינו רפם תאמרוא
 דהוה אומדני ,' כוית הכנסת ונעשה ב לבית זה שאני נכנסם קונ,'נהנה לפלוני ונעשה סופר כו

 אילו הייתי יודע שהוא נעשה רוש ולא עוד אלא אומר בפי,דמוכחי טובא דאדעתא דהכי לא נדר
שאינו בטל ל שכן  וכ,כ אין פותחין בו" לא הייתי נודר אעפית הכנסתסופר או שהוא נעשה ב

דר שהוא מבטלו בשב ואל בין נ) ט שזו היא כוונתו"כדמשמע קצת ממהרי( ודוחק לחלק .ממילא
ש "הרא'  וכגון ההיא דתשו, כגון ההיא דנדרי אונסין שהוא מבטלו במה שאינו אוכל אצלו,תעשה
 כגון , ובין אם בא לבטלו בקום ועשה,א שהוא מבטל נדרו במה שאינו רוצה להשיא בתו"והרשב

נות לפלוני וליכנס ההיא קונם שאני נהנה לפלוני קונם לבית זה שאני נכנס שרוצה לבטל הנדר לה
ל מוקי לשמואל דאמר לא שמיה מתיא באונס דשכיח " גבי נדרי אונסין הנרא חדא דהא בגמ.לבית

ל באונס דלא שכיח "והכי קיי(אבל אונס דלא שכיח מבטל הגט וחוזר ודר עם אשתו כבראשונה 
 ועוד )].[)ה דלמא"שם ד(' ש התוס" כמ,)ב"ב ע"ד(כלל אפילו ללישנא קמא דרבא בריש כתובות 

 שם ש"הרא' בנולד פי) א"ד ע"נדרים דס( דהא טעמא דאין פותחין , אין טעם לחלק בכךו הכידבלא
 חרטה נעקר הנדר מעיקרו ובדבר שאינו מצוי ל ידימשום דכל עיקר טעמא דחרטה הוא משום שע

לם  כי בשביל זה לא היה מניח מלידור כי היה סבור שלא יבא לעו,אינו נעשה נדר טעות מעיקרו
 דלא בטל ל שכן מכ, חרטהל ידי עאפילו משמע דבכל ענין אינו נעשה נדר טעות ואינו נעקר ,ל"עכ

  .ממילא

ג דהוה אומדנא " אע, דלא קרב זה אל זה מההיא דאין פותחין בנולד,א קשה מידיאך באמת ל
ר  אבל מתחלת הנד, דהא לא אסיק אדעתיה כלל שיבא לידי כך, כן לא נדרל דעתדמוכח טובא שע
 אלא ,ית הכנסתבלבו טעם וסבה לנדרו בשביל שאינו סופר או בשביל שאינו ב' נדר סתם ולא הי

 נולד דבר ר כך אלא שאח,שנדר מהאיש הזה או מהמקום הזה מחמת איזה טעם אחר וסבה אחרת
פ שהיה " ואילו היה יודע מזה לא היה נודר אע,ית הכנסתשנתחדש שנעשה האיש סופר והמקום ב

 דהא שהדירו חבירו שיאכל עמו רוצה היה ,כ נדרי אונסין" משא. בדבר וסבה אחרתלו טעם אחר
ש ששידך את בתו "א והרא" וכן ההיא דהרשב, באהביםסעלת או לשבת אחים גם יחד לה,בכבודו

 או אפילו אינה משפחה ,דהא דגמרי ומיחתני אהדדי היינו משום שנותן עיניו במשפחה טובה
 ,כ כלל"עושה שידוך לפ'  בשביל ממון בלבד לא הימכל מקום ,יו בממון אלא שנתן עינל כךהגונה כ
 השידוך וניחא  אהוב וחביב לפניול כל פנים וע, ממון יכול להיות דנחית דרגא קצתל ידיאלא שע

 וכיון דאירעו אונס דלא שכיח דלא אסיק אדעתיה אמרינן ודאי דאדעתא דהכי ,ליה להתחתן בו
ודאי הפך ממה '  ובלבו הי,בלבו' ונתחדש איזה דבר שהוא נגד מה שהי כיון שעכשיו נולד ,לא נדר

 ,פ שנולד ונתחדש דבר מה שלא היה בלבו" אע,כ בהא דאין פותחין בנולד" משא.ר כךשנולד אח
 דהאי אומדנא דמוכח דמהני היינו האומדנא . לא נולד דבר שהוא נגד לבו ומחשבתומכל מקום

ז "דכ(ג דנדרים "ש בפ" וכמבואר בהדיא מלשון הרא,בלבו' שבשעת הנדר שאומדנא דמוכח שכך הי
 רי זה וה,שבלב בשעת הנדר  והיינו דברים,דבאומדנא דמוכח כי האי הויין דברים שבלב) א"ע

 אלא מאי דלא התנה כן ,ד"כלל ל' ש בתשו" לשון הראן משמע וכ.כאילו התנה בהדיא בשעת הנדר
ן "הר'  מתענין על הגשמים ונענו לפיו דהי טעמאוהיינו.  הוא משום דלא אסיק אדעתיהרושבפי

  .ש דלעיל" לדעת הראאפילו וכן בשאר מילי דנדרים ,דלעיל

 הות מרדכיוהג) (ב"ז ע"מ' ד(ד דכתובות "דפ' ש מהתוס"ק והרא"ח עוד על מהרי" הבשהקשהה מו
 לפי , להאי דהגוזלא דמיי דל" דבפירוש כתב ר, לכונסהל מנת גבי שלא כתב לה אלא ע,)299ה"פ

 כי , שברור לנו שהוא לא יעכב בשביל שום דבר שאירע אחר מיתתו,דהתם בדידה תליא הקדושין
 ולהכי לא פריך מאשה שנעשה בעלה בעל מום תיפוק בלא גט .אינו חושש במה שאירע אחריו
 וכן כל הנהו דמייתי התם אין , כיון דתלוי נמי בדעת המקדש,דאדעתא דהכי לא קידשה נפשה

ה  קבלל עצמו משתעבד לחבירו וקבל עחד מבואר דבשידוכין דכל א.'ל התוס"דעתו עכתלוי אלא ב
ג כתב " וכה. דלא אזלינן בתר דעתיה, אדעתא דהכי לא נשתעבדתיר חבירו דלא מצי אמעל דעת

 דכל עיקרה ,ש דאזלינן בתר אומדנא היינו במתנה" וכל הראיות שהביא הרא.ה" פהות מרדכיבהג
זכייה דשאני נדון ' ו מה"כבר כתב המשנה למלך פ. ה" דאמדינן דעתו עכתד דעת הנותןל פיהוא ע
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 וכיון שכן שהיה רק בדברים שבינו לבין קונו , מכח שבועהי אםש דלא היה שום חיוב דבר כ"דהרא
 , דאיכא חיוב, אבל בלוקח מקח מחבירו, אף דאיכא דעת אחרת,שייך לומר אדעתא דהכי לא נשבע

 י זה צריך לומר ולפ.ל"עכ' א דעת אחרת לא אמרינן אדעתא דהכי כוש דהיכא דאיכ"יודה הרא
 אבל בהא דאמרינן הכא דאזלינן ,ג שייך אומדנא"ש היינו לומר דבכה"דהני ראיות שהביא הרא

 דלא הביא ראיה אלא שאין , כןריך לומרק צ"וגם במהרי. בתר אומדנא לא היה צריך להביא ראיה
 . לא משמע הכי,'ק וגם מגופא דהגוזל קמא כו" מהרי שכתבהאלא דממ. לחלק בין ממון לאיסור

יד  דהא מייתי ראיה מההיא דקביל עליה כל אונסא דמתיל,ש דוחק לומר כן"וגם בלשון הרא
 דבלוקח בירא ליה מכלל דס, והתם מיירי בלוקח ומוכר, אונסא דלא שכיח לא קביל עליהנןדאמרי

  .ומוכר נמי דינא הכי

 והיא קושיא עצומה , דהא תלי בדעת שניהםהות מרדכיוהג'  להתוסובאמת ההיא סוגיא קשיא
ילו  אפ, גם במוכרי אםי שאין הדבר תלוי בלוקח לבדו כ"ח דהתם אעפ" ומה שדחה הב.לכאורה

 אבל בנדון שדן עליה , כיון דאיכא אונס ממש ולא שכיחא אמר דלא אסיק אדעתא לאתנוייהכי
 דלא אזלינן בתר אומדנא כיון ר שפיר אית לן למימ,אש דמחשבינן אנן לאונס מטעם דאומדנ"הרא

ש "ד אין כאן הפרש כלל בין הא דמחשיב ליה הרא" ולפע.ל"לחוד תליא מילתא עכ' דלאו בדידי
 מכיון דמחשיב ליה א דמוכח חשיב ליה אונס אלא אדרבא דלא מטעם אומדנ,אונס בין אונס ממש

 שפתם ברור מללו דאפילו אשה הות מרדכיוהג'  ועוד שהרי התוס. דמוכחאאונס אזיל בתר אומדנ
 דדוקא יבמה ,' לא אמרינן דאדעתא דהכי כו, דהוי ודאי אונס גמור,שנעשה בעלה מוכה שחין

כתובות (שם '  אכן המעיין בתוס. אין לך אונס גדול ממיתה, גם חטאת שמתו בעליה.'שנפלה כו
 ל מנתאומדנא שלא כתב לה אלא ע דמתחלה כתבו על האי ,א קשה מידייראה לעינים דל) 'ז ב"מ

 ל מנתכל אדם הלוקח פרה מחבירו ונטרפה או מתה אנן סהדי שלא ע אם כן ם תאמר וא,לכונסה
 ואפילו אם אומר לו אם , דהתם אנן סהדי שבאותו ספק היה רוצה ליכנסש לומר וי,כן לקחה

 ואין , לכונסהי אם על מנת אבל הכא לא כתב לה כלל כ,תטרף יש לך לקבל הפסד היה לוקחה
 ר כך ואח.דזבין ולא איצטריכו זוזי) 'ז א"שם צ( וכן ההוא , בספקת עצמודעתו כלל להכניס א

ג דבאותו ספק " אע,' כווכה שחיןפ הגוזל קמא יבמה שנפלה לפני מ"ו והא דפריך בס,כתבו
י דלא פריך התם אלא משום דהוה דומיא דנתן "רמר  או,מסתמא היתה נכנסת בשעת קידושין

 משום ,להכי פריך שפיר מיבמה'  דהואיל ואינו תלוי אלא בנותן כו,'כסף לאנשי משמר כוה
 ,ל" שברור לנו שהוא לא יעכב בשביל שום דבר שיארע אחר מיתתו עכ,דבדידה תלויין הקידושין

 אפילו תלוי נמי בדעת אחרת כמו ,מבואר מדבריהם דכל היכא דאין דעתו כלל ליכנס לבית הספק
 ל מנת אמרינן שלא כתב לה אלא עום הכי ומש,' אמרינן אדעתא דהכי כוו הכייל אפ,בדידה
) א"ז ע"כתובות דצ (בי ההוא דזבין ולא איצטריכו זוזי וכן ג,ג דאיכא דעת אחרת" אע,לכונסה

 םנכנס בזה מחלקי'  אלא היכא דאנן סהדי דבספק זה הי, הא איכא נמי דעת הלוקח,דהדר זביני
 אבל בתלוי בדעת ,ם תלוי בדעת עצמו שאז אינו רוצה ליכנס לשום ספק בין א,)ר"והגמ(' התוס

 שפיר אמרינן דלא אמרינן אדעתא ,נכנס' אחרת שנכנסה עמו לבית הספק ואנן סהדי דבספק זה הי
 כיון דאנן סהדי דאונסא ,ההוא דקביל עליו כל אונסא) א"ג ע"גיטין דע( גבי ום הכי נמי ומש.דהכי

 ולא ידעתי למה הרעישו . הרי אין דעתו כלל ליכנס לבית הספק,ודלא שכיחא לא קביל עלי
  .הגדולים בחנם

 דיבמה ם שהביא ראיה לדברי הגאוני,החולץ' ם שבמרדכי פ" נמי ההיא דמהרשתא אתי שפירוה
יינו  וה.ל"הנ'  דלא תקשי ליה מהתוס,'דאינה זקוקה לו כלל מהא דהגוזל קמא כו' שנפלה לפני כו

 דהיכא דאינה רוצה ליכנס לשום ספק ,)ב"י ע"ק' ד(יתי ראיה מהגוזל קמא ק דאי" דמהרי'טעמי
 , בספקת עצמו וודאי אין דעתו כלל להכניס אכא נמי ה,אמרינן אדעתא דהכי לא קידשה נפשה
גם מה שטרחו הגדולים ל פי זה וע.  לגמרית עצמומונע א' שאם היו אומרים לו תחלה כן ודאי הי

 והדברים עתיקים ,ש"ל כך עיי אין ראיה כ,לנדון דידהו' דברי התוס להביא ראיה מ,במשנה למלך
 .ל"ואכמ

ם כן  וא.' גבי שבועה ונדר אדעתא דהכי כואפילו נןהעולה מזה דבאומדנא דמוכח טובא אמרי
 לבל ידפיסו איזה משך ם שמה שניתן זמן בכתבי מליצת הרבני, דאומדנא דמוכח טובאבנידון דידן

'  הוה דומיא דהיו מתענין על הגשמים ונענו כו,הספרים שלא ישיגו גבולוזמן הוא לתועלת מכירת 
 שלפי שחששו , שבא מפורש בלשון המליצהל שכן וכ. דאם מכר תוך הזמן בטלה המליצה,כדלעיל

ממילא כשעברה החששא עבר האיסור  אם כן ,שמא יבא אחר להשיג גבולו ולפיכך נתנו חק וזמן
 , בהדיא בלשון אםרש אלא דכתב אם פי.ה"ו בהג"ך סט"ר' בסיא "ש הרמ" וכמ. תוך הזמןאפילו

 ואף גם זאת . בלשון אם אינו בטלרש דמשמע דאם לא פי,ומשום דלא בעינן תנאי כפול בנדרים
 אבל לא בנודר לחבירו דבעינן תנאי כפול כמו במקח לרוב ,דדוקא בנדרים שבינו לבין עצמו

' ש בסי" מעת עצמו וסותר ד, וזהו תימה.וונת הנודרמ עוד ממכר דלא גרע דבורו מכ" וכ.םהפוסקי
 י"וסש ס" והוא מדברי הריב,ה דבאומדנא דמוכח מהני לבטל הנדר שנדר לחבירו"א בהג"ח ס"רי
ה "ס' ד(ט דנדרים "דפ' ממתני'  והביא ראי,' אם בא מפורש במליצה כותב דכל שכן ושם כ,ה"קצ
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שם '  ובגמ,'מת או עשה תשובה כו אמרו לו עדקונם שאני נושא את פלונית משום שאביה ר) א"ע
 בא מפורש אפילו הרי ד, חכםל פי כלומר ומותרת שלא ע, דהוה כתולה נדרו בדברמר רב הונאדא

 תב שכ,זו' א בעצמו רמז ראי" וכן הרמ.בדרך נתינת טעם ולא בלשון תנאי כלל מהני לבטל הנדר
 והתם מיירי בדלא אמר בלשון אם ,ט"י'  בסעיה שכתב שם וכוונתו למ,ב"רל'  לקמן סיבארוכן ית
 מהא דמהני ,ו דמבטל הנדר אפילו נדר לחבירש יליף אומדנא דמוכח" דהא הריב, וכן בדין.כלל

 דדמי ודאי לפירש , לפירש בשעת הנדרוהוא הדין וכל שכן,  במקח וממכר ומתנהאומדנא דמוכח
 ,ח נמי מיירי בקרקעותג דהתם מיירי בקרקעות דוקא הא אומדנא דמוכ" ואע,בשעת המקח

 בהדיא תבש כ" ובפרט שהריב.א הביא דבריו לפסק הלכה" והרמ.ש מינה" יליף הריבילו הכיואפ
 דבדידהו קא ,א לא החמיר אלא בנדרי צדקה או תענית או שאר מצוה" ואולי גם רמ.' כול שכןוכ

 ,י"נו וכדפירש משום דנראה כמתנה עם קו,ן" ומשום דחומר הוא שהחמירו ביחיד לדעת הר,עסיק
 אבל , אף שלא בתנאי כפולרוש התנה בפילא אם כן א, תולה נדרו בדבר יש להחמיראפילוולכן 

 כיון שתולה נדרו ,בירו ואפילו בנדר לח, בלא שום תנאיאפילוא מודה דמהני "בשאר נדרים גם רמ
 .ו שנתבארבדבר וכמ

 בטל אפילו ,300 מנין אחר להתירו לדבר שבמנין שצריך, מליצות הגאונים,ידון דידןואין לדמות נ
ן אחר  דהא דדבר שנאסר במנין צריך מני. באומדנא דמוכח טובאאפילו ו,301הטעם שבגללו נאסר

 ואין לך ,)א"ה ע"ביצה ד('  שובו לכם לאהליכם להתיר תשמיש כו302בלהתירו יליף רב יוסף מדכתי
 צבור שמדמין תהסכמ כן ב,אומד דמוכח טובא יותר מזה שהדבר ידוע שמשום מתן תורה נאסר

 ,305 שהביא האגדה304ן" כדמשמע בתשובה האחרונה להרמב,ןלדבר שבמני) שם(ש " והרא303'התוס
עד וכשמצאו '  ממנו ליעקב אבינו כוחדשהשבטים במכירת יוסף אמרו נסכים בינינו שלא יגיד א

 ,'ור כו צבתן ושמא יבא הרואה לטעות וללמד שמתירין הסכמ"ז הרמב" וכתב ע,'יוסף חי התירו כו
 , כן הסכימול דעת אנו לדחות שהחרם של שבטים כיון שמצאו יוסף חי מעצמו הותר ושעםיכולי

פ דאומדנא דמוכח טובא " הרי דמסיק שאע.ל"ואין זה דרך אמת עכ' וכתולה נדרו בדבר היו כו
ל  וע, ואין זה דרך אמתו שכתב כמ, לא הותר מעצמוילו הכי כן החרימו השבטים אפל דעתשע

 למליצת ם כן יש לומר דהוא הדין וא. משום דהוה דבר שבמנין צריך לומר דהיינו טעמאכרחך
 וגזרתם ותקנתם , שיש להם כח בכל מקומות סביבותם לגזור על הצבור, שבכל דורםהגאוני
ד דגיטין " דהא משמע בפ, ואין לחלק בין מילתא דאיסורא לדבר שבממון שבין איש לרעהו.קיימת

 צריך מנין אחר להתירו ילו הכיתקין אפ' ריד הילל לנן כי אמריאפילווזבול דגבי פר) ב"ו ע"דל(
' י וע.י"ש בפרש"יי דהא באכשור דרי עסקינן ע,פ שבטל הטעם" ואע,'ד כו"י להושיב ב"כדפרש

 שהרי תקנת צבור הם , גם אין לחלק בין תקנה כללית לתקנה פרטית.'ממרי' ג מהל" פסף משנהבכ
 תקנה םד שכל העיר עושיב ולא בבני העיר בל,בבני עיר אחת) ב"ח ע"דב "ב(להסיע על קיצתם 

  .ש בתשובותיהם"א והריב" כמו שהאריכו בזה הרשב,' בבני אומניות אחת כואפילואלא 

י בקיבוץ " חדא דדבר שנאסר במנין פירש. שבמנין מתרי ותלת טעמילדבראבל האמת אינו דומה 
 האגדה שהשבטים במכירת יוסף ראו שאין מתקיים ן דברי" ואף בתקנת צבור כתב הרמב,חכמים

 לא ם החכמימכל מקום אף אם יתקבצו עשרה מליצות מרבנים ידון דידן ובנ,' כו306בפחות מעשרה
 הדור  לכל גדולוה ליה וה,307 מקומות סביבותםי אם ועוד דהא אין כח לחכמי הדור כ.נאספו יחד

  .הנותן המליצה לכנופי בי עשרה בעירו ולהכריז

 308ת"ז דלענין הנהוג שלא להוציא לעז על הגט כבר תקנה ר"ק שרש ל"ש מהרי" לומר כמואין
 ולכל הפחות ,בה משום מיגדר מילתא ותקתנא ודאי ממילא חיילא' והסכימו עמו גדולי הדור והי
 , בענין השגת גבול שהוא אסור מן הדיןל שכן וכ,ל" מפי יחיד עכאפילודי בגילוי מילתא בעלמא ו

 אינו גדולי הדור אפילוית סייג וגדר אל שמירת הדת מצווין כל ישראל לקיימו ותקנה הנעש

                                                 

 
  .א, ביצה ה 300
 .ב"ב ה"ממרים פ' ם הל"רמב 301
 .כז, ואתחנן ה 302
  .ה כל דבר"א ד, ביצה ה 303
 .רפח' ן סי"המיוחסות לרמב) א"הרשב(ת "שו 304
 .מדרש תנחומא וישב ב 305
 .'ראובן איננו ואין החרם מתקיים אלא בי, יהודהאמר להם  306
 ...' מ סי"ראה לקמן חו. היינו רק בעירו 307
 .ב"קנד סכ' ז סי"כמבואר באהע 308



  יורה דעה–שארית יהודה 

 

 

28

 אבל ליתן חק וזמן , היינו בענין השגת הגבול עצמומכל מקום ד.שהמחום רבים עליהם
מכל  , הגם שתקנה קדומה הוא משנים קדמוניות,להמדפיסים שלא ידפיס אחר כך וכך שנים

 שהרי אין קצבה אחת לכל , אלא גילוי מילתאין צריךלא וא דממילא חייל כך אין לומר בה כמקום
 אבל אין זה דבר שבמנין שאינו בטל .ית דיןכל ספר נותנים זמן כפי ערכו אשר נראה לבל ו,ספר

שגזרו מפני ) ה"דף ל( כמו בגבינות של עובדי כוכבים , היתה הגזרה תקנה קבועהלא אם כןהטעם א
 משום ,אי טעמא דאפילו האידנא דלא שייך ה309פוסקים שכתבו ה,שמעמידין בעור קיבת נבילה

 בטל הטעם אפילו אסור משום שדבר שנאסר במנין ילו הכי אפ,שאין רגילות להעמיד בעור הקיבה
 והיינו משום שהיתה תקנה קבועה שבזמן ,א"ש ורשב" ורא310'ש התוס" כמ,לא בטל האיסור

 תקנה לא ום הכי מש,מיד בפרחים המעאפילו ו,אי טעמא היכא דלא שייך האפילושאסרו אסרו 
 רבנן ואסרי אף במקום דלא שייך א פלוג כיון דמעיקרא ל,זזה ממקומה משום שבטל הטעם

 דהאידנא שאין נחשים מצויים לא 311ש"ה והרא"ל' ד'  התוסתבוכ באיסור גילוי כ" משא,הטעם
ישמעאלים כן גבי מגע ו .312 מצוייםם משום דלכתחלה לא גזרו אלא במקומות שהנחשי,נןאסרי
 משום דלכתחלה לא , לדבר שנאסר במניןא דמי ול,313ת שרי בהנאה מתוך ההלכה" לרמן הזהבז

 שאינו אלא להוציא ית הכנסת וכן גבי קידוש בב.314 גבי זוגותתבוג כ" וכה.גזרו אלא על המנסכים
ים דהשתא שאין אורח) 'ה'  סירבי פסחיםע' פ(ש " הראתבאורחים דאכלי ושתי וגנו בבי כנישתא כ

ץ התפלה שאינה אלא " ויש דברים שהיתה תקנה קבועה כגון חזרת הש.315הויא ברכה לבטלה
' ח סי"י בא"עב( לא זזה ממקומה ילו הכי ועכשיו כולם בקיאים הם ואפ,להוציא את מי שאינו בקי

 שבכמה דברים לא ,ו שהאריך לבאר בזה"קי' ד סי"ח לי"בפר' י וע.)ב דוד אבודרהםד בשם הר"קכ
 דמוכח ,ם כן הכי נמי בנידון דידןוא .מים אלא לשעתם ובמקום דאיכא למיחש דוקאאסרו חכ

 שלא ברשיון א שהרי לא אסרו להדפיס אל, בשעתואפילו אלא על המשיגי גבול השהתקנה לא הית
לשון מליצות הגאונים שבכל  שכך כתבו בכל , אבל ברשיון המדפיס שרו,המדפיס שלא יסיגו גבול

ם כן  וא,ב"מ'  סי316ה" בחר דמי כמבואבן שנהגו לכתוב אף שלא נכתב כמו שנכת וכל לשו,דור ודור
כ " וכ,ק"להסמ ש" ומכ.אף במליצות אלו שביד המדפיסים הקודמים לא נכתב לשון זה אין לחוש

 הטעם  מיקריכא נמי ה, דהיכא דהטעם ידוע לא נאסר אחר שעבר הטעם,'כלל ב' ש בתשו"הרא
  .רי כתוב ומפורש בו טעם איסור זה שה, ולא משום אומדנא בלבד,ידוע

 שהרי הוא רוצה , אינם בכללא כחופ לא אסרו אלא על שאר המדפיסים זולתו הוא או ב"ועוד עכ
כ " ואם נאמר דאעפ. דהיינו משום שלא גזרו אלא משום השגת גבולול כרחך וע,להדפיס שנית

 ומה שהותר הוא לעצמו ,נו מה שזה ודאי אי, גם עליוהיתה לחול' יוהיתה כוללת וראהגזרה 
 ,בהדפסה משום דאמר טעמא מאי תקינו רבנן משום תקנתא דידי אנא בהאי תקנתא לא ניחא לי

  שלא היתה התקנה חלה עליו מעיקראנן מהאי טעמא אי אמרי,ה נפשךג מצי למימר ממ"וכל כה
בטלה נמי ' דידי'  כיון שבטלה לגבי, ואי אמר שבידו לבטלה בשביל עצמו,אינה גזרה כוללתאם כן 

 ותדע שהרי אם בא להדפיס מחדש יצטרך מליצות .' כדין נדר שהותר מקצתו כו,ולי עלמאלכ
 .פנים חדשות באו לכאן אם כן ,ם חדשותהרבני

  יגסימן 
 317יש בהם דיני זקן ממראאם , ס"דמ םסורייא

לכות א מה" בפם"ש הרמב" שהשיג על מ,' שרש אם"ן בהשגתו על מנין המצות להרמב"עיין רמב
והם ' סייג כו ואחד דברים שעשו 'ת כו"ד הגדול עובר בל" כהוראת ב כל שאינו עושה,318ממרים

                                                 

 
  .כ שם"ובנו, ב"קטו ס' ד סי"ע יו"טוש. ד"ג הי"מאכלות אסורות פ' ם הל"רמב 309
  .ה חדא"א ד, ז לה"ע 310
  .ז' ד סי"ז פ"ע 311
 .י קטז"ד רס"ע יו"וכן נפסק בטוש 312
  .י קכג"ד רס"א יו"טור ורמ. ש שם"רא. ה לאפוקי"ב ד, ז נז"ע' תוס 313
 .י ערב"ח רס"ע או"טוש 314
  .י רסט"ח רס"ע או"ראה טוש 315
  .ק ב"עדות ושטרות ס' א הל"ראה גם קו. ו"מב סט' מ סי"חו 316
היינו דוקא ו, ס" אף בגזירות ותקנות מד–ן ממרא  נעשה זקית דיןעובר על הוראת באם ם ש"הרמבדעת : תוכנה 317

מ יודה שיש בזה "ומ, ם"ן חולק על הרמב"ורמב. וכן מוכח במשנה וגמרא,  אחר החורבן' ואפי, ד הגדול"בימי ב
  .ד הגדול"ואפילו בפסק של פרנס הדור שהוא כב, איסור

  .הלכה ב 318
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ת אלא שפטור ממלקות "עובר בעשה ול'  כי הנה לדעתו המשתמש במחובר כו,'הגזרות והתקנות כו
ברי  וראוי לדעת זו להחמיר מאד בד,ם שם"ש הרמב"ד וכמ"מפני שהוא לאו שניתן לאזהרת ב

.  בשם זהר הרקיע321 אסתרת והמגל,320ט" בשם המבי319ם משנהש הלח"במיין וע .ל"עכסופרים 
ל כי מה שאמרו בכל "ם ז" ודחאו בלשון ואולי תתעקש לדעת הרמב,ן"וכבר עלה כן בדעת הרמב

שנלך ' ל התנו בתחלה בגזרות וסייגים כו" הוא במחילה ובתנאי שהם זברי סופריםמקום להקל בד
 , מן הזקן ממרא עצמו הוא נלמד,' שאין זה עקשות פה כולת אסתרגש המ"ומ. 'בהם לקולא כו
  . אפילו מחלו אינו מחולן ממראם השוה העובר על דבריהם לזקן ממרא ובזק"שהרי הרמב

 בכל תע שמנה ששים מצות הכרחיו"ם סוף מנין מ" האמת יודה דרכו להמעיין ברמבלא ודאיא
 ואפשר דדוקא בימי ,ית דין הגדול באלא בימי ]אינה [מצוה זו מכלל ,322ד" ודלג מצוה קע,זמן

ב "ש בפ" סותר ודן כמית דין שהב,ם שעמדו אחריהית דיןכ בימי ב"משא( שתקנו ית דיןאותו הב
  .ן" דלא כהרמב, על הגזירות והתקנותאפילושאז נעשה ודאי זקן ממרא ) 323 ממרים'למה

שלא הורה למעשה היה חייב דלולי ) א"ח סע"דפ( בסנהדרין תא דאי324מעקביא בן מהללאל' וראי
'  וכן אמר לבנו חזור בך בד,דברים שנחלק עליהם בעדיות'  ומשמע דהיינו משום כל הד,מיתה
דברים הוא שער ' מן הד'  והרי א,)'פ ו"עדיות ס(דברים '  וכן החכמים אמרו לו חזור בך בד,דברים

  .)ב"ה ע"דכ(ורות דבכ' בהדיא בגמ'  כדאי,בכור בעל מום שנשר שאינו אלא גזירה דרבנן

גבי ) ז"כ' סי (ם כוכביתב דעבוד"ש פ"ורא) ה אשר"א ד"ו ע"דל('  ותוס326ף" שברי325וגם הירושלמי
  אתי שפיר,ן ממרא עלך זקא שמואל לרב אכול ואי לא כתבינמר ליה דא,שמן של עבודת כוכבים

 דפטור ית דין חוץ למקום באפילו ו, על תקנת דרבנןאפילו ן ממראם טפי דנעשה זק"להרמב
ג דרב ושמואל בתר חורבן " ואע.ם בהדיא"ש הרמב"מ כ, איסורא מיהא איכאמכל מקוםממיתה 

ש " וכמ,327ידוש החודשק' לה מה"ם פ" בימיהם להרמבית דין הגדול לא בטל עדיין כח ב,הוו
בית ממרים שהתרת השמן היתה כח ' ב מה"ם בפ"מ להדיא ברמב" וכ.ג" במצוה קנלת אסתרגמב

  .ש" עסיק ומינה סליק עבית דין הגדולא בדינא ד דהדין הגדול

 וכן בהשגתו על מצוה ,ן ממרא דמשום גזירה ותקנה בלבד לא נעשה זקבירא ליהן דס"אבל להרמב
ע " צ,בןרח ארבעים שנה קודם האפילו ו,ר חרבן בטל לאחית דין הגדול דכח בבירא ליהג ס"קנ

שהיה ) ג"ספ(ה "יהושע בר'  רם ע גמליאלבןע מה דמייתי כאן מעשה דר"ו צ גם לפי דעת.328בתרתי
 היה תוך ארבעים שנה מכל מקום , שהיה קודם החרבןם תימצי לומר ואפילו א.לאחר החורבן
  . לכאן329יה ומאי שיאט, לפי דבריובית דין הגדול ין צריך אידוש החודש ועוד דבק.שלפני החרבן

 ,)ע"מ בהדיא בסמ"וכ(י "סק' ב' ע סי"ובסמ, 330מ"ב דב" שבמרדכי רפ]ג["כרבירא ליה ואפשר דס
 בות ולגבי רוב הצבור כתוב בהדיא בתשו,ל דבר דפרנס הדור דינו כרוב הצבור לכבירא ליהוס

 מכל מקום ,א" היא של הרשבבה ואף שהתשו. ממשבית דין הגדול דדינם כ331פ"ר' ן סי"להרמב
 בירא ליהא דס וה.332 הכיבירא ליהן ס" ומסתמא גם הרמב,ן רבו"ברוב דבריו נגרר אחר הרמב

                                                 

 
  .ממרים שם' הל 319
  .קרית ספר בתחלתו 320
 .בשרש א 321
 .'התורה אשר יורוך וגועל פי ... ד הגדול "שנצטינו לשמוע לב: שהיא 322
ל דאזלינן בתר רוב דיינים אף לענין " קיידוקא בדורםמטעם זה ש, ז"בשם אדה, לו' וראה לקמן סי. הלכה א 323

 .ד על יחיד במקום רבים"כ בדור שלאחריו אפשר לסמוך בשעה"משא, דאורייתא ודיני נפשות
 .ו"ה מ"עדויות פ 324
 .ח"ב ה"ז פ"ע 325
 ).ב, יד(ז "ע 326
  .הלכה ג 327
  .שייך דין זקן ממרא, ואף אחרי שבטל בית דין הגדול, ס"שאף בתקנה מד, ל מבואר"דבשני הסוגיות הנ 328
 .ב"רע, פ קידושין ע"ע 329
 .ו"נ סט"נזקי גו' ר הל"ראה שוע. ומי שמתמנה פרנס על הצבור כאביר שבאבירים... דהפקר בית דין הפקר  330
 .א"הרשבוהם תשובות , רפ' ן סי"בתשובות המיוחסות לרמב 331
שעל גזירה ותקנה לא , ל"הנ' ובקשר לקושיא הב. בית דין הגדול' שבזמנם לא הי, ל"הנ' שבזה תירץ קושיא הא 332

 .'יש לתרץ דהא דסבירא ליה כו, נעשה זקן ממרא
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 אבל לענין , היינו לענין חיוב מיתה בדבר שזדונו כרת,ן ממראדמשום גזרה ותקנה לא נעשה זק
 .ית דיןלא דלא הוי לאו שניתן לאזהרת ב א,ם" על הרמבא פליגאיסור ל

  ידסימן 
  333חזר העור וכיסה העטרהנימול כראוי ו

שממנו מתחיל העטרה [ וט הסובבאל הח' ואחר כך נדבק העור שעל הגווי, תינוק שמלוהו כראוי
שהעור מכסה ומודבק בכל גובה החוט ברוב   בענין,]עטרה' לשפע ומשפע והולך בשר הגיד הנק

תיקנו עם אחת  ופ,335 והוא גלוי כשמתקשה,שלמעלה אין העור מכסה  אך על בשר הגיד,334המקיפו
 כי ,ל"זור ולדחוק כנלח'  אם צריכי, חזר ונדבקר כך ואח,העור מעל החוט בכח  שדחקול ידיזה ע

 .כשתקנו כמעט יצא דם' י גם בפעם אהוא כאב להתינוק כ

  תשובה
 ' שי336מ מענדל"מוהר' כו' ויראיו הרב המופלג פלג אלקי'  ידידי ידיד הכד אחינ' אה' לכ

ג "והנה בגוף הענין עובדא הוה כה.  ושמחתני בעיונך הזך וחד נחית לעומקא דדינא337ק"גיה
 וגם צוה להגיד לי .ע וצוה לי לבדקו"ל נ"ר ז"ליב ושאל את פי הגאון אחמו' בשורעז אצל ידידינו ר

  .338שהוא המיקל בזה

' ע סי"ז אה"ע בט"ל נ"ר ז"כבר אנהרינהו לעיינין רבינו אחמו, 339ת מהבכור שור"ומה שכתב כ
 344ובאמת. ל" הנור שורש הבכ"וכמ, 343 והטור שם342י" בפירוש רש341שהשיג על הדרישה, 340'ה

שהרי כתב ,  הוא עזר כנגדו, שהביא הבכור שור לראיה345ב"ז ע"החולץ דף מ' י פ"מדברי רש
אבל מכל . ז אין כאן שפוע למעלה כלל"ולפירוש הבכור שור והט, שמשם משפע למעלה ולמטה

                                                 

 
  :ומבחוץ נכתב. א,  טו232ק "מכתי, יג' הושלמה בשארית יהודה מילואים סי 333

ח אדר "דר' ויקרא א' יום א, יאנוויטש' מק, ר מנחם מענדל שי"מוהר'  כוא ידידי הרב"נ' לכבוד אה, לבאוויטש' לק
  ].ד"תקפ; א"תקפ; ח"תקע; ה"תאריך זה מתאים לשנים תקע[השני 

' וסי, רא' ד סי"ת צמח צדק יו"וראה גם שו. ר הצמח צדק"ק אדמו"ת היא בקשר לאחד מבני כ"וראה לקמן שהשו
  .ט- שמז

  :ותוכן התשובה. ל של ההוצאה הראשונה"י המו" נוסף ע– שנעתק לקמן בפנים –תוכן השאלה 

מ כשנימול "ומ, )ולא כל הבשר עד סוף הגיד(ר הזקן הסכים לדעת הפוסקים שהעטרה היא רק חוט המקיפו "אדמו
ודוקא אם כל הגיד מכוסה גם כשמתקשה צריך לחזור . פעם כראוי מקיל אף שחזר העור וכיסה כל חוט המקיפו

ואם גם כשאינו . כשמתקשה מגולה מקצת הגיד צריך רק לנסות לכתחלה לדחוק העור מעל החוטואם . ס"ולמולו מד
ר הצמח "ז משיב אדמו"וע. והיינו אפילו אם נדבק העור לחוט המקיפו. מתקשה מגולה מקצת הגיד אין צריך כלום

 .ת"מה'  אפי–שמסתפק בנדבק , צדק
, הואיל ונימול פעם אחת כהוגן,  נראה בעת קישוי רוב העטרהואינו צריך שיהא: ו"רסד ס' א סי"שבזה מבואר ברמ 334

י שימשוך "ומכל מקום אם אפשר יתקן ע. ואין צריך למולו שנית, אפילו אינו נראה רק מיעוט העטרה שנימול סגי
  .העור וידחקנה לאחוריה ויקשרנה שם עד שתעמוד ולא תחזור למטה

  ).ה ובזה"ד(וכדלקמן ,  מודבקגם) אלא, לא רק מכסה(כיון שהוא , אלא שכאן חשש
 .או בשר הגיד, אם העטרה היא חוט המקיפו) דלקמן(כ תלוי לכאורה במחלוקת הפוסקים "וא 335
  .ר הצמח צדק"ק אדמו"כ 336
 . קבלתי הטהורהגלילת ידו 337
  .מ כשנימול פעם כראוי מקיל"מ, )כדלקמן(למרות שהסכים לדעת הפוסקים שהעטרה היא רק חוט המקיפו  338
אין ' בכלל עטרה היא כו' אין כוונתו שגם אותו בשר שמשפע ויורד כו(א , שבת קלז, רבי אליעזר דמילה' סוף פ 339

 ).והבשר שמשפע ויורד נקרא למטה מעטרה, א החוט הגבוה בעצמו"נקרא עטרה כ
שר אם השורה עצמו אם הב, מילה כתב שהיא מחלוקת בין חכמי ספרד מהו נקרא עטרה' ד הל"י ביו"ובב(ק ב "ס 340

 ).דהיינו הגובה ממש, י בהדיא שלא נקרא עטרה אלא השורה"ולי נראה מלשון רש, כולה
  ).דכל גובה בשר נקרא העטרה(ק ב "שם ס 341
  ).היא שפה גבוה המקפת את הגיד סביב וממנה משפע ויורד לראשו(ה עטרה "א ד"סע, שבת קלז 342
 ).ונקרא עטרה,  ומקיף סביב הגיד,ובחיבורו לגיד הוא גבוה, בראש הגיד יש בשר(ה ' ז סי"אהע 343
' ע הסכים כו"ר נ"אבל מכל מקום רבינו הגאון אחמו: ועל כך סיים לקמן, נראה שכל אלו הם דברי רבנו הזקן 344

  .'דלדבריו קשה כו
 ).שורה גבוהה שסביב הגיד וממנה הולך ומשפע מעלה ולמטה(ה עטרה "ד 345
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ז "ש הט"מוכיחין להדיא כמ, וגם דברי הטור, שם' י ותוס"ורש, 346הערל' מקום כל הסוגיא דפ
.  דייק בלשונו עטרה דגבי מילה דוקא347ד"רס' ד סי"י בי"שבבוגם החכם הספרדי . ל"ש הנ"והבכ

, 348היינו לענין רוב גובהה בלבד, כל העטרה עד סוף הגיד, ואף גם בזה מה שכתב בפירוש העטרה
ויש רוב הקיפה שאינה רוב ,  בהדיא דהיינו היקף השורה בלבד349אבל לענין רוב הקיפה פירש

ך שם "ועל קוטב זה סובב הולך דקדוק הש. ש"יגובהה ויש רוב גובהה שאינה רוב הקיפה עי
דהוה ליה למימר אפילו רוב גובהה , 351 במקום אחדאפילומה שדקדק בלשון רוב גובהה , 350ט"סק

כ רוב "משא, דזהו עיקר החילוק בין רוב גובהה שהוא רוב גובה כל העטרה דוקא, 352במקום אחד
ע הסכים "ר נ"נו הגאון אחמואבל מכל מקום רבי .354ובחנם השיג עליו הבכור שור. 353הקיפה

 גם 355אבינא' דלדבריו קשה למה לא הזכיר ר, דלא כהחכם הספרדי, ז והבכור שור"לפירוש הט
כיון שיש רוב הקיפה בלא רוב גובהה אמאי אשמועינן רבותא טפי ברוב גובהה מברוב , רוב הקיפה

והיינו , 357ור שורבכ שהביא ה356כההיא דחולין, אלא ודאי דרוב הקיפה גדול מרוב גובהה. הקיפה
  .משום דרוב גובהה נמי בגובה החריץ קאמר

 358ור שורוכן דקדק הבכ(אלא דכל זה אינו ענין אלא לענין המילה עצמה שיהיה נימול כהלכתו 
אבל אם אין ). ה הזהיר למוהלים על זה"ר זצללה"וגם רבינו הגאון אחמו', אזהרה למוהל כו

 359בזה הקיל התרומת הדשן, אחר כך נתכסהאלא שנימול כהלכתו ו, החסרון מצד המוהל
  .ל להקל בזה כמו שנתבאר לעיל"ר ז" וכן צוה לי רבינו אחמו. והאחרונים360א"ורמ

 , קאי אאם אינו נראה מהול כשמתקשה362י" דאין לומר דרש361רומת הדשן התה שכתבובאמת מ
 .למול קאמר שמואל צריך 364' ובגמ, קתני צריך לתקנו משום מראית העין363תיןמשום דבמתני

' משמע דאיסור חיוב מילה חיילא עליוכוונתו דצריך למול ,  מלשון מראית העין דייק365לכאורה

                                                 

 
 .ב, עה 346
 ).לה היא הבשר אשר בראש הגיד כולהדעטרה דלגבי מי(ה יש ציצין "א ד, קצו 347
אמר רבי (ב "וגמרא שם רע, )בשר החופה את רוב העטרה, אלו ציצין המעכבין את המילה(ראה משנה שבת שם  348

לא תימא רוב (ה רוב גובהה "י שם ד"ורש, )בשר החופה את רוב גובהה של עטרה, ר ירמיא בר אבא אמר רב"אבינא א
  ). אלא אפילו רוב גובהה במקום אחד,רוב היקפה' העטרה דקתני מתני

או שהבשר או ציצין ממנו , שבין שהציצין חופין רוב גובה ראש הגיד אפילו במקום אחד(י שם "החכם הספרדי שבב 349
  ).פ שלא יכסה רוב גובה ראש הגיד"אע, חופה רוב הקיפו של חוט שהיא עיקר העטרה

ויותר נראה דהאי . ש אם רוב גובהה חופה בכמה מקומות"כו, אפילו במקום אחד' ה בכל ספרי הטור ומחבר כו"כ" 350
 ".ש רוב הקיפה"ל כ"אפילו את רוב גובהה במקום אחד ור' מהופך הוא כו, אפילו

 .בכמה מקומות) של כל העטרה(ש רוב גובהה "וכ 351
 ).של חוט העטרה(ש רוב הקיפה "וכ 352
ך וסיעתם מודים דמקרי בשר החופה "פרדי והשבזה גם החכם הס, יוצא אם כן שבנדון דידן שחוט העטרה מכוסה 353

  .את רוב העטרה
 ).ולא ירדתי לסוף דעתו, ש"ק ט שנתקשה בלשון אפילו שכתבו כאן עיי"ך שם ס"וראיתי להש(שם  354
  .ב, שבת קלז 355
 ).בעי רבי ירמיה רוב גובהה או רוב הקיפה, וגולגולת שנחבסה ברובה(ב , נב 356
' ל לר"ואי ס, ג רוב הקיפו או רוב גובהו"ג איבעי לן בחולין דף נ"וכה(ין שם ל מסוגיא דחול"שהוכיח הוכחה הנ 357

 ).ל בשר החופה רוב היקפו או רוב גובהו של עטרה"הל, אבינא להחמיר בתרוייהו
וראוי לגלות עד , ומזה אזהרה להמוהלים המקילים בענין פריעות החוט מחמת חסרון ידיעה(בסוף דבריו שם  358

  ).ב מגולה עד החריץכל החוט סבי' שיהי
א "אבל אם א', צריך לתקן מפני מראית העין בדרך זה שיש לטרוח עם הקטן לדחוק העור לאחוריה כו(רסד ' סי 359

ג דאין נראה מן העטרה אלא בראשה "ואע, הואיל ונראה מהול כשמתקשה, אין לחתוך ולקצץ כלום מן העור, בדרך זה
  ).סגי בהכימכל מקום נראה ד, כמו שליש אפילו כשמתקשה

  ).ל"שפסק כדברי תרומת הדשן הנ(י רסד "סוס 360
  .רסד' סי 361
  ). שלא יהא נראה כערלראית העיןמפני מ ,ומשפע באיזמל מאותו עובי(ה מתקנו "א ד"סע, שבת קלז 362
 ).ואם היה בעל בשר מתקנו מפני מראית העין(שם  363
  )..ואם לא צריך למול, ל אינו צריך למולז שמתקשה ונראה מהו"קטן המסורבל בבשר רואין אותו כ(ב "שם ע 364
  .י באיזמל"מ צריך לתקנו לדעת רש"ומ, מה שהוכיח התרומת הדשן שבמשנה מיירי שכשמתקשה נראה מהול 365
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 ראית העין דהא דצריך למול נמי הוא משום מא ואי מהא לא אירי.ולא משום מראית העין לחוד
 שהוא בארולקמן ית (366מילה' ב מה"ם פ" מלשון הרמבא כמבואר להדי, כערלהמשום שנרא
ם באם אינו נראה מהול כשמתקשה ודבר " הרמבתב דהא דכא להדירשמ פי" וכן הכ.)תלמוד ערוך
 מיירי באם תין דמתנירש הרי דפי,יצא לו מהא דקתני מתקנו משום מראית העין' ס כו"זה הוא מד

ם דאם נראה מהול " להרמבם כן מנא ליה הן אמת דדבריו תמוהים מאד דא.אינו נראה מהול
 באם אינו נראה מהול ה שכתב ומ, בנראה מהולתיןם מיירי מתני"ב דלהרמלא ודאי א,שמתקנו

 ברי תורה דב הונארמר  דא,א"ב ע"הערל דע' ודבר זה הוא מדברי סופרים הוא מתלמוד ערוך בפ
 אלא צריך שימול , מדרבנן אוכל בתרומהאפילו ולמסקנא דאיתותב רב הונא ,משוך אוכל בתרומה

ב "מ בפ" דינו של הכם כןוא (367תרומות' לז מה"ם פ"בפ הרמ" וכ,מדרבנן משום שנראה כערל
 היינו לאפוקי אם לא נימול ,' היינו בבעל בשר כוין תורהמילה שכתב דהא דאינו מעכב מד' למה

 אינו בעל בשר אלא שנתכסה העור עד שהוא משוך אפילו אבל אם נימול תחלה כהלכתו ,כהלכתו
מכל  ,מיירי באם נראה מהול'  דמתנירשאי פים וד" אמנם אף אם הרמב.)גמור אינו אלא מדרבנן

  .ם"מ לדעת הרמב"ש הכ" וכמ,368 באינו נראה מהולתין מתנירש דפיש לומרי י" ברשמקום

 דתיקון לאו היינו מילה ,תין לדייק לשון מתקנו דבמתנירומת הדשן כוונת התש לומראלא די
ו באיזמל ומשפע מאותו י מתקנ" רשתב והיינו דכ,מעלייתא אלא תיקון קצת שיהא נראה כמהול

 הרי שאינו אלא משפע מאותו עובי שלא יהא ,ל" שלא יהא נראה כערל עכראית העיןעובי מפני מ
 למול , דקאמר שמואל צריך למולראכ בגמ" משא.ח דאינו משפע אלא מקצת"פ הב" וכ,'נראה כו

 בלשון א וכך מבואר להדי.ם"ש הרמב" וכמ,דייקא כדרך המילה וכהלכתה עד שתתגלה העטרה
צריך ראית העין  משום ממכל מקום ו, למול פעם שניתין צריךא'  אם נראה מהול כותבהטור שכ

 צריך יןש א" מם כן וא,י שצריך לתקן באיזמל"ח דהיינו כפירש" הברש ופי,'לתקן ריבוי הבשר כו
ח דמשמע " הבתב כ, כלוםין צריךם כתב א"כ הרמב"משא(למול היינו כדרך המילה וכהלכתה 

  .) קציצה וחיתוך כללן צריךידא

 כיון דאיכא חשש סכנה יש מכל מקום ,י" כרשבירא ליהג דהטור ס" דאע,ח" מסיק הבמכל מקוםו
 , כיון דלא אקרי מילה, ואני מוסיף דהוי סכנה שלא במקום מצוה.369י"ם ומהרא"לסמוך על הרמב

ן כאן קיום מצוה  הרי אי,שהרי אינו חותך עד שתתגלה העטרה אלא ריבוי הבשר שמכאן ומכאן
 אלא תיקון מפני מראית העין שלא יחשדוהו העולם שיראוהו שלא ,ברי סופרים מדאפילוכלל 

  .ו בשביל שלא יחשדוהו" בספק סכנה חת עצמו אין להכניס אם כן וא,בשעת קישויו

 אם חותך אפילו שהרי ,ת דלמא היכא דנבדק שאני"למעכ' לי' ובזה נמי איפשיטא מאי דאיבעי
 שמאחר שאינו , העור שאצל העטרה נשאר דבוקמכל מקוםבשר שמכאן ומכאן באיזמל ריבוי ה

 כי שם היתה עיקר לחלוחית המכה מעור ,חותך עד שתתגלה העטרה בודאי נדבק העור שם
 370 כידוע מריאה הסמוכה לדופן ואיכא מכה בדופן,הפריעה וכשמתרפאת קולטת העור אצלה

 וגם החוש והנסיון מעיד ששם עלול .)לטו ידי אדם שםכ למטה מהעטרה לצד הרגלים לא ש"משא(
 כי , אין בדבק זה שום מראית העין כללובלאו הכי,  לא חשו לזה חכמים כללילו הכילידבק ואפ

  . ומי יחוש אולי ימושהו, משמוש הידיםי אם על ידילמראה עיניו לא ישפוט שדבוק שם כ

 , כשאינו נראה מהול אלא בשעת קישויו אלא371ד פשוט דאין לחוש למראית העין"עוד זאת נפלע
 דינא גמירי לבדקו ולי עלמא ולאו כ,דאיכא מראית העין שהעולם יראוהו שלא בשעת קישויו

 אבל אם גם שלא בשעת קישויו נראה כנימול שמתגלה מקצת הבשר ,בקישוי אבר ויחשדוהו
ומה לי שבבנך ודאי  וכמד. בודאי אין כאן מראית העין כלל שהרי נראה כנימול,שמעטרה ולמטה

אין כאן בית מיחוש כלל ם כן  וא,מתגלה מקצת הבשר שמעטרה ולמטה גם שלא בשעת קישויו
 ,לעוררך בדבררק שכתבתי (ד " לפנים לפעין צריך וזה א, שום תיקון לכל הדיעותין צריךוא

 .[)] לכן הודעתיך שיש הרבה להקל בזה, יותר מדאיל עצמךשידעתיך מדקדק במצות להחמיר ע
  בכלל שאינה,ס" שהרי אין כאן אפילו מצוה מד,ומה גם שאין להחמיר כלל שלא במקום מצוה

                                                 

 
ואם בעת , וצריך לתקן את הבשר מכאן ומכאן מפני מראית העין, אם נראה שהוא מהול אינו צריך כלום(ה "ה 366

  ).מדברי סופרים' צין כושיתקשה לא נראה מהול חוזרין וקוצ
 ).ס שימול פעם שניה עד שיראה מהול"ומד, פ שנראה כערל"משוך מותר לאכול בתרומה ואע(י "ה 367
  .י צריך לתקן באיזמל אף בנראה כמהול"שלדעת רש, כ הוכחת התרומת הדשן"ומהי א 368
 .ואין צריך לחתוך באיזמל, דסגי בדחיקת העור לאחוריו, בתרומת הדשן שם 369
אלא תלינן ריעותא בדופן , שמא ניקבה(אין חוששין לה ) י"רש, דבוקה בצלעות(ריאה הסמוכה לדופן : א, ן מחחולי 370

 .ב"לט סכ' ד סי"ע יו"טוש). י"רש, ואמרינן דופן זה מכה היתה בו וכשחיתה קלטה הריאה אצלה
  .'אין זה אלא כשאינו כו, י וטור המצריכים לתקן באיזמל"שאף לדעת רש 371
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 לי ל צוה"ר ז" וגם אחמו,בזה'  ולכן הקילו האחרוני,ו שנתבארס כמ"מצות מילה כלל ואפילו מד
 ,' לסניף דידוע שבני משפחתו כותב התרומת הדשן ולא חשו להטעם שכ.ש לעיל"להקל בזה כמ

  .אין המשפחה ידועה לנו אין להחמיר כלל אם אפילוש

 ודו זקנוידידו ד,  והארכתי לאהבתך אהבת אמת באמונה בל תמוט עולם ועד,עד כה דברתי

 יהודא ליב
ג דבשניהם המצוה והחיוב " אע,ס"ס ובין חיוב התיקון מד"לוק זה שכתבתי בין מצות מילה מדחיו

'  סיפסח' לע בה"ל נ"ר ז"אחמו' בינו הג תמצא כעין זה בדברי ר,ראית העיןס משום מ"הוא מד
 ובין היכא שהוא משום מצות 372 שמחלק בין היכא שהביעור הוא משום חשש תקלה,ג"ו ס"תמ

 הכא ל שכן וכ.373א"וש ובק"ייג דמצות הביעור נמי משום חשש שמא יבא לאכלו הוא ע" אע,ביעור
ת מילה הצריכו למול כהוגן  דהיכא דהטילו מצו, שמחלקין חכמים בגוף העניןאשאנו רואין להדי

 בירא ליה היינו משום דס,ש בעת קישויו"ומ (374ם"ש הרמב"וכהלכה עד שתתגלה העטרה כמ
 ,)376 הירושלמישם ב375ך"ש הש" וכמ,דבעיקר מצות מילה נמי לא איכפת לן אלא בעת קישויו

ם  וא, לתקן אלא הבשר שמכאן ומכאןין צריך שא,כ היכא דלא הצריכו אלא תיקון בעלמא"משא
 .377ו שנתבאר משום מצוה כלל וכמ ודאי הוא דאין בוכן

נחזרה העור  מעשה בנער בן שנה ש378ב"ו סע"ילה דסל סוף הלכות מ"שוב ראיתי מדין זה במהרי
 וחפשו , ואמר מתיירא אני להפריעו שנית,ל"י סג"אוהו למהרר וה,של הפריעה וכסה את רוב הגיד

ל " סר זמלין" עד שאיקלע שם מהר,לא יכולוכמה צדדין להחזיר הפריעה אחורנית למקומה ו
 גם ועיין מזה. ל"שהיה מוהל אומן ומובהק והיה ממשמש בגיד ופתאום חזרה הפריעה למקומה עכ

והיה ממשמש ' עד שאיקלע כו' ל מתיירא אני כו"ש מהרי" ממ.ן"נו' ד סי"מים רבים חי' בתשוכן 
  .ו שנתבאר לעיל משמע כמ,'כו

 379ע" נצדקצמח ר ה"ק אדמו"תשובת כ
כי תורה היא וללמוד , ת" מעכל דברי עריך לעייןתשובתו הרמתה קבלתי בשמחה וארשום מה שצ

 .'כו
אבינא רוב גובהה ולא הזכיר רוב הקיפה ' ש ר" ממור שורלבכ' ע ראי"ז נ"ש בשם כאאמו"מ) א(
 ם כן וא,מה כי ודאי החוט יש לו גובה אורך משך , לא יתורץברי בכור שורד גם לד"ע כי לפ" צ,'כו

  .כזה ברוב הקיפו' מיעוט גובהו רק שיהי' יצוייר שיהי

 רוב אן דאמר רוב גגה ואיכא מאן דאמר איכא מ, על משנה זו מחלוקת380למיוהנה מצאתי בירוש
 ומה שלא הזכירו ,למית ירושרא והנה אם נפרש רוב גגה רוב הקיפה הרי הוזכר זה בגמ.גובה
 אך אפשר לומר שזוהי מחלוקת החכם הספרדי .רוב גובה דידן משום דפשוט הוא דחמיר מראבגמ
ש "יי ע, רוב גגהאן דאמר ומכור שור כהבבירא ליהרוב גובה ס דמאן דאמר ור שורי עם בכ"שבב

 ן נראה וכ.ש"ייי ע"ברש' ה ב" וכזה משמע ביבמות נ.י" כהחכם שבבבירא ליה ס,בקרבן העדה
 .ור שור משמע כהבכ382ג" בנדה יאמנם. 381ם" רמביין ע,מענין הכנסת עטרה גבי איסורי ביאה

                                                 

 
 .יך לברך עליושאין צר 372
 ).ה אבל"ד(ק א "ס 373
חוזרין וקוצצין את הבשר המדולדל מכאן ומכאן עד , ואם בעת שיתקשה לא נראה מהול(ה "ב ה"מילה פ' הל 374

 ).שתיראה העטרה גלויה בעת קישוי
 .ק יב"י רסד ס"סוס 375
דקין אותו בשעה טביי בשם שמואל בו' ר): על המשנה אלו הין ציצין המעכבין את המילה(ו "ט ה"שבת פי 376

 .שמתקשה
  .ק"עד כאן בכתי 377
 .שמז' ד סי"ת צמח צדק יו"שו. רסד' הובא בנקודת הכסף סי. תפח'  ע–בהוצאת מכון ירושלים  378
 ).ל שלפנינו"על גליון תשובת מהרי(א ,  טז232ק "מכתי, שמט' ד סי"ת צמח צדק יו"נדפסה בשו 379
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 אם חותך ריבוי הבשר ילומהא דאפ'  בין נדבק כוא שנאת להוכיח דל"בענין מה שהאריך כ) ב(
ת לפי שאני "לא הבנתי דברי כ',  העור שאצל העטרה נשאר דבוק כומכל מקוםשמכאן ומכאן 

ש במכתבי " העטרה כמאומר דכאן לא מיירי כלל מאם העור דבוק אלא דמיירי שהוא מכסה על
 סגי בכשחותך מכאן ומכאן עד ברי סופרים עין או מדתג דאינו אלא משום מראי" ובכה,ת"למעכ

 כי מי , אינו אלא מכסה ולא דבוקה כיון שגם הנשאר מכוס,שמקצת העטרה מתגלה בעת הקישוי
 ,'סה כוומכ' ובגמ' י במשנה חופה כו" כמבואר מלשון רש,דבוק מעולם' הדביקו מאחר שלא הי

 הן י דמיירי בשמכסה מקצת העטרה" הן לשיטת רש,'תו כוי ותל383ם" המשניות להרמברושובפי
 וכן צריך ,ם מימרא דשמואל"ג מפרש הרמב" ובכה, דייקאה מכוס,ם דמיירי במכוסה כולו"לרמב

 המשניות רושפיבש " כדמוכח ממ,מ"ש הכ" כמ, מהולה מפרש כשאינו נראתיןלתקנו דמתני
  .'והעיקר כו

 דמכה לא שמענו כאן , לא ידענא מה שייכא לכאן,ר דומיא דריאה הסמוכה לדופן"ש כת"ומ
 אכתי לא פשט , דמודבק ומחוסר מעשה הקילוףידון דידן אבל בנ.' אלא המסורבל בבשר כו,מעולם
 אם לא , צריך לחזור ולמולותא ואפשר גם מדאוריי,ני הכא דאימא דשא,ת ספיקא דידי"מעכ

 .ש"א כמש"ך סקי"השח ו"הב' ממשמעו
י והטור דהוי " ולדחות דברי רש,רומת הדשןם ות"לחזק דעת הרמב' גם על הוספה של מעל) ג(

ואינו '  כיון דלא אקרי מילה שהרי אינו חותך עד שתתגלה העטרה כו,סכנה שלא במקום מצוה
, ו"מת'  סיפסח' לע בה"נ'  ונסתייע בחילוק זה מדברי רבינו הק,ראית העיןאלא תיקון מפני מ

 ידון דידן אכן גם לזה איני מסכים על נ.רם למי שאמם הדבריםהחילוק הזה טוב ונכון הוא וראוי
דילמא באמת , י והטור אינו חותך עד שתתגלה העטרה"ר דלרש" לכתא ליה דמנ,שייך לכאן' שיהי

פה  וכל שחו,' שלא יהא נראה כערל כותב וכדכ,לדידהו גם כאן צריך לחתוך עד שתתגלה העטרה
 נן דכאן לא בעים תאמר וא. ערלהי הדין היכא דלא נמול מעולם הרי נרא"מה מהעטרה שמעכב עפ

י לתקנו גם " לרשמה לןל אם כן , מהול קצת סגיה ערל לגמרי אבל כל שנראהאלא שלא יהא נרא
 דצריך לחתכו עד לא ודאי א.י" מהול קצת כדהוכיח מהראהאיירי כשנרא'  הלא במתני,מעט

 היינו משום דמיירי ,ש לחתכו מכאן ומכאן" וכן מ, ומה שקראו תיקון,רה לגמרי העטהשתתרא
  . ולעולם בעינן גלוי כל העטרה,על המותר מקרי תיקון אם כן  נראה מהול קצתו הכישבלא

ם "כהרמב' א והאחרוני" אבל להלכה פסקו לנו רמ,י" לתרץ דעת רש, לפלפולא בעלמאל זהמיהו כ
 ידון דידן דאימא נ,י"ם ומהרא"ב שאני מסתפק גם להרמב"תבתי סק אבל באמת כבר כ.י"ומהרא

ס בדוכתי טובא החילוק הזה בין מחוסר " בש וכדאשכחן.חמיר משום דמודבק והוי מחוסר מעשה
ש " ובב,384ב"ע' גיטין ע'  ע.מעשה לאינו מחוסר מעשה דבמחוסר מעשה מן התורה מתבטל הענין

 דלא ,' הגט בטל מן התורה כו386ם"יוחנן והרמב' לר כן  גםבידן'  היכא דסמיאפילו ד,385א"קכ' סי
  .כ"ע'  היכא דבידן אינו אלא מדרבנן כותבי שכ"כב

 למעשה הנני מכל מקום ו.ביאור' ר גם עתה שיבאר בתוס" הנני כשואל מלפני הדרת כתל זהוע
  .'ת יורה יורה כי מי לנו גדול כו"סומך על דברי כ

                                                 

 
  ).כי מרפיון הבשר ודלדולו ותליתו יראה האדם ערל(ט "שבת סוף פי 383
יוחנן אמר אין כותבין אלא ' ל כותבין ונותנין גט לאלתר ור"אמר ר... ו גט לאשתי ואחזו קורדייקוס אמר כתב 384

ישן לא מחוסר מעשה היא , יוחנן נמי לידמיה לישן' ור, יוחנן מדמי ליה לשוטה' ל מדמי ליה לישן ור"ר... לכשישתפה 
 ).יוחנן' ל כר"וקי(מיה בידון ל נמי נידמייה לשוטה שוטה לא סמיה בידן האי ס"ור, מחוסר מעשה

  .ק ג"ס 385
 ).ואם כתבו ונתנו קודם שיבריא הרי זה פסול(ו "ב הט"גירושין פ' הל 386
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  טוסימן 
 387איאותיות שנכתבו מקצתן על הטל

  .דאלבישייהו יקירא' יתלאהבתו פניתי את לבי לעיין רבא במיל

ת שיש בה טלאים וכתובים בה אותיות "ד ס"ע, והנה בענין השאלה הראשונה דשאילנא קדמוי
ק "פ ס"ר' סי(ז " האם יש להכשיר בדיעבד ולסמוך על הט,מקצתם על הטלאי ומקצתם על הקלף

והדבק טוב הוא כאילו נעשה  שנדבק קודם הכתיבה  משום, דמכשיר גם בזה388ק" מהרירושבפי) ד
  .חדספר א

 להכשיר לכתוב בטלאי כל עיקר אפילו ,ק עצמו" על דברי מהרי,הנה על הראשונים אנו מצטערים
 וכבר .ת לא נתבררו ולא נתלבנו" אחר המחילה מכ, ההיאבה כי כל דבריו בתשו,אותיות שלימות

דהעיקר ) הליבירא ק ז העתיקו מכלל דהכי ס" שם סך"וגם הש) (389א"קל' לסי' בתשו(ח "כתב הב
  .כדברי האוסרים

 והוא ,בהל כמבואר שם בתשו" ואולם האוסר הוא מהרי,'ועם היות כי מי אנכי לפני הר הגדול כו
ל על "מ שהפליג בשבח מעלת מהרי"ה נבג"ר זללה" כמו ששמעתי מפי הגאון אחמו,היה גדול ממנו

 ודיינו אם נסמוך , אלא לקיים המנהג שנהגו בימים ההםתב כןק עצמו לא כ" וגם מהרי.ק"מהרי
 , ולא כשנכתבו מקצתם על הטלאי ומקצתם על הקלף,יות שלימותתעל דבריו בדיעבד להכשיר באו

  .ק מעולם" מהריל דעתשזה לא עלה גם ע

 אין דובקין בדבק ואין 390ב" פתא במסכת סופריםמהא דאי) ב"בשרש קכ(כי הנה עיקר יסודו 
 אמר דובקין בדבק וכותבין על בי מאיר משום רבי שמעון בן אלעזרור' ן על המטלית כוכותבי

ק דאמר אין דובקין בדבק היינו היכא שנקרע גוף "ל דבהא פליגי דת"הוא ז'  ופי,'המטלית כו
בזו ולא ג ששפתי היריעה נוגעין זו " ואע, הדבקל ידי נמצא שאין כתב אלא ע,האות והדבק מחזיקו

' ח סי"י בא"ולהב(מוקפת גויל '  בעינן שהאות תהימכל מקוםרע ונסדק קנ כלל אלא שנחסר הקלף
 להיות מוקף ר כך אין צריך דהיכא שנכתב כתיקונו ונקרע אח, להלכה391ע"ו שם בשן פסק וכ,ב"ל

 392ש"כ הרא" וכ,חלק לשתיםי שתל ידי שלא תשתנה צורת האות עריך להיות צמכל מקום ,גויל
 ,ש והטור"ק בשנותו את טעמו מטעם הרא" ולא ידעתי מה ראה מהרי,יא בהד393פ"י ר"והטור רס
 נראה כאילו חידש דבר מדעתו ובאמת כבר היה לעולמים ,'ד נראה לחלק כו"נ ולעה שכתבוגם ממ
 , לרישא כללא דמי דל, כלומר פסול אחר, וכן אין כותבין על המטלית.'כו) ש וטור שקדמוהו"ברא

 ,ת עצמוי המטלל גבי והכא מיירי שכותב ע,ת עצמו"הקלף של הסדברישא איירי שהאות הוא על 
וכן משמע הלשון  ',יו מטלית מבחוץ למלאת החסרון כוהקלף והדביק וטח עלכגון שנקרע וחסר 

 יקשה מכל מקום י תימא וכ.' משמע שכותב על המטלית עצמו כו,דקאמר ואין כותבין על המטלית
ת " דהא פשיטא דבס, המטלית עצמול גבי לכתוב ע דמכשירבי שמעון בן אלעזר דראי טעמאמ

 ל שכן על גבי וכ,)ב"ט ע"ז ודי"י' מגילה ד( דיפתרא פסול אפילו ו,בעינן שיהא כתוב על הספר
פשיטא  אם כן ,' דכיון דפסול דמטלית לא שמעינן אלא משום דאיקרי ספר כוש לומר י.המטלית

 המטלית לא פקע שם ל גביתא דאיכתיב ע דמשום האי פור,בי שמעון בן אלעזר דריינו טעמאדה
ב "ש המרדכי בפ"ד ממ" וראיה ברורה לפע. הספרל גבית נכתב ע" כיון דעיקר הס'ספר מיני

                                                 

 
שהיה (ר ישכר בער הורביץ "וראה לקמן שם שהתשובה היא אל מוהר. מ' וסי, יז'  לקמן סי–מהדורות נוספות  387
  :ותוכנה. א" ושהיא משלהי קיץ תקפ,)כ רב בליובאוויטש ועוד"אח

לדעת , )קלף הנדבק(ק מתיר באותיות הכתובות על הטלאי "מהרי. ל שהדבק אינו עושה כאילו הוא קלף אחד"קיי
ל כדעת "או דס. פ"כקורא בע' ומועיל הקלף הנדבק שלא יהי, י שגם כשחסר כמה אותיות קרוי ספר כשר"מהרא

מ גם הוא יודה לפסול אותיות שנכתבו מקצתן "מ. ל הכי"ולא קיי,  ומזוזותהסוברים שתפירה ודבק כשר גם בתפילין
וגם באותיות שנכתבו על הטלאי סובר שהוא . ז שמתיר"דלא כט, דכיון שחסר במילתיה לא חשוב ספר, על הטלאי

ומה שמתיר כאן באותיות שעל הטלאי הוא רק כדי לקיים . ת פסול"י מתיר לקרוא בס"אלא שמהרא, ת פסול"ס
 .המנהג

 .שורש קכב 388
 .י רפ"ח סוס"הובא בב 389
  .הלכה יא 390
 .ח"ר שם סי"ובשוע. ז"סט 391
 ).דאילו נחלקה האות אין לו תיקון(יד ' ת סי"ס' הל 392
 ".והוא שלא יעבור הקרע על האותיות בענין שישתנה צורת שום אות" 393
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 כיון רוש פי,לא קשיא הא בכולה הא במקצתה) ב"ח ע"מגילה י(ל "ה וז" בשם ראבי394דמגילה
מיט אותיות או ג דהש" הרי לך דאע,ל"דבמקצת כתובה כתיקון כשרה וקרינן ביה בספר עכ

ת " ואין לחלק לענין זה בין ס.' המטלית כול גבי הוא כשכתוב על שכן וכל שכן כ,'פסוקים כו
ת אותיות או פסוקים "ב דמגילה דהיכא דחסר בס"ה דבפ"ג דמשמע מלשון ראבי" ואע,'למגילה כו

 יש  כןם עד וא,' פשיטא דהיינו משום דדברים שבכתב כו,'דלא מכשרינן לקרות בו לכתחלה כו
 אלא דוקא בי שמעון בן אלעזר לא קמיפלגי רבנן עליה דרד כאן דע,וסמך למנהג' להביא ראי

 אבל היכא שתולה ומדביק עליו קלף הכשר לכתוב עליו ,שתלה והדביק עליו מטלית וכתב על גביו
 אפילו דמאחר דאיקרי ספר ,למנהגה דלעיל יש להביא ראיה " ועוד דמההוא דראבי.'ת מודו כו"ס

 דפשיטא דלא גרע משאם ,ידון דידןמאיזה טעם יפסול כיוצא בנ אם כן ,חסר בו כל הפסוק שלם
 דכיון דקורא מתוך הכתב ,' וגם פשיטא דלא שייך לומר עליו דברים שבכתב כו,לא נכתב בו כלל

 היינו מחשיבין את הטלאי כתלוש מן אפילו ,ל פה הטלאי פשיטא דלא הוי קריאה בעל גבישע
  .ל בתשובתו"ק ז"ל מהרי"עכהספר תורה 

 ולמען ישכיל ויבין הקושיות ,ל זהש ע"והעתקתי כל דבריו בקצרה למען ירוץ הקורא במכתבי זה מ
  . לאומרו כללי אפשרז בדבריו א"הט'  ומתוכו יבואר שמה שפי,הנופלות בדבריו

א פליאה  כי לכאורה הפלא ופל,ק עצמו"ומתחלה חובה עלינו לתרץ את כל הקשה לנו בדברי מהרי
ב " מהמרדכי בפבי מאיר משום רבי שמעון בן אלעזרברורה לדברי ר' רבה ועצומה עליו שהביא ראי

ת שחסר בה אותיות או " דלא מיפסל בס, המטליתל גבי כתובה עאפילות " להכשיר בס,דמגילה
 ל גבימאי טעמייהו דרבנן דאמרי דאין כותבין ע אם כן ,'פסוקים אלא משום דדברים שבכתב כו

וסמך למנהג '  מדקאמר ויש להביא ראי, דודאי הילכתא כרבנןבירא ליה גם משמע דס.המטלית
 דלית בירא ליה מכלל דס, עצמובי שמעון בן אלעזר ולא הביא סמך מדר,'כ לא מיפלגי רבנן כו"דע

 ועוד דברישא דמילתא דאין דובקין בדבק . נינהום לגבי רבנן דרבירבי שמעון בן אלעזרהלכתא כ
 ,ש והטור להדיא"ש הרא"ל כרבנן דהיכא דנתחלק גוף האות לשנים דאין דובקין כמ"דקייודאי 
בי  משום ררבי שמעון בן אלעזרג המטלית הילכתא כרבנן לגבי " בסיפא נמי דאין כותבין עם כןוא

ב "ה שבמרדכי דפ" דלפי הנראה פסק כראבי, וקשיא הילכתא אהילכתא,אי טעמאמ'  וקשי,מאיר
סכת  בלא ההיא דמאפילו' ה יש להביא ראי" ועוד דמההיא דראביתבשהרי כ ועוד .דמגילה
 ועוד דגם מרישא .ה" הויא תיובתא דראביסכת סופרים ולא זכר שאדרבה מההיא דמ,' כוסופרים

 וכי גרע ,ה"ל כרבנן דאין דובקין בדבק הויא תיובתא דראבי" דודאי קייסכת סופריםדמילתא דמ
 ומשום דברים , משום לא נכתב כלל, שנחלק צורת האותאפילואו  ,הך פורתא שאינו מוקף גויל

 הדבק ל ידי דהא הקורא קורא כדרכו בחיבור האותיות יחדו ידובקו ע,נמי אין כאן' שבכתב כו
 היו בה ם כן דא,ט על המרדכי" רעי"וסז עצמו בס"ג הט" וכבר תמה כה.וקורא האות כצורתו

 ועוד שכבר האריכו . והא ודאי ליתא,מו במגילהת ליתסר כ"אותיות מקורעות ומטושטשות בס
 ת נחלקו האותיות שצריכואפילו ו,ת ודאי פסולה"ת שחסר בה אות אחת שהס"הראשונים בס
ד קורין הטעות " אלא אם קורין בה בצבור דלמ,)ג"קמ' ח סי"עבא( ולא נחלקו חדלהיות גולם א

י בי רב מיקל לענין ברכה "רי בשם רבו מה" אלא שהב,ת אחרת"ד צריך להוציא ס"פ ולמ"בע
המיקל [ה " ובהא שייך שפיר מילתא דראבי,ת הפסול בדיעבד"שלפניה שיוצא במה שבירך על הס

 אבל לא ,' דלענין קריאה אין לאסור בדיעבד אלא משום דברים שבכתב כו,]ל פהלקרות הטעות בע
 ואסור ,'בכתב כו דדברים שאי טעמא בלא האפילו שהיא פסולה ודאי ,ת עצמה"לענין פסול הס

 ואם כן, ל פה ולא משום שקורא בע,ולהת פס" כמו שאסור לקרות בס,ע"ולקרות בה לכתחלה לכ
 , והאיסור הוא אינו אלא מצד הקריאה לכתחלה,ת פסולה"ק שאין עליה שם ס" מהריתב כךאי

  .ד לכאורה" והא ליכא למ,'ואינו אלא משום דברים שבכתב כו

 בדעת בירא ליה דס,ד"הצילו מהקושיות הגדולות האלה נלפעק ול"אך כדי ליישב דעת מהרי
 נפסק אחת מהאותיות שצריכות להיות אפילו או ,ת שנחלק צורת האות" דהא דפסלו בס,ה"ראבי

 אבל חסרון ,395 וכתבתם ובעינן כתיבה תמהב היינו משום דכתי, או שאינו מוקף גויל,חדגולם א
לקרות בצבור ) ג"קמ' ח סי"בא(לזה מהמתירין ' אי ור.אי טעמאאותיות או פסוקים אינו נפסל מה

מחומשים שהיה מותר לקרות בהם לולי כבוד '  שהביאו ראי,ת פסולה שחסר בה אות אחת"בס
 לא מיקרי חסר חתת שחסר בה אות א" סכי נמי וה,' משום דלא מיקרי חסר במילתי,' כו396הצבור
 ואין הפסול , קרינן בה כתיבה תמהשפיר'  וכיון דלא מיקרי חסר במילתי,ש"ייע' כו' במילתי

                                                 

 
 ).ה"מאבי: תשצד מסיים' ובסוף סי(תשצב ' סי 394
  .נ"וש, ז"יש סטלב ר' ר סי"כמבואר בשוע 395
 .א, גיטין ס 396
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י "הובא בב(א "ש הרשב" וכמ,אלא משום דלא מיקרי ספר' בחסרון אותיות או פסוקים להאוסרי
) א"טו ע(ב "ק דב"ת שיש בה חסרון אות מההיא דפ"להוכיח דאסור לקרות בצבור בס) ג"קמ' סי

ב דמגילה "מרדכי דבפמה' ז הביא ראי" וע.' לקוח את ספר כובת חסר אות אחת וכתי" סראפש
 אלא דאהא .א" כהרשבבירא ליה כיון דנכתבה במקצתה כתיקון מכלל דלא ס,דשפיר אקרי ספר

 ,'ת שחסר בה אותיות לא מכשרינן לקרות בה לכתחלה כו"ה דס"ליה מהא דמשמע מראבי' קשי
  ואהא תירץ דלעולם איקרי ספר אלא עיקר הפסול משום הקריאה,דמשמע דלא איקרי ספר' ופי

ת כגון שנחלק צורת " אבל שאר פסולי ס, והיינו בחסרון אותיות שלימות,'דדברים שבכתב כו
 אפילו בהא ,חדהאות או שאינו מוקף גויל או שנפסק אחת מהאותיות שצריכים להיות גולם א

 ולכך , הא בעינן כתיבה תמה וליכאמכל מקום ,פ דנקראת ספר" אע,ת פסולה"ה מודה דהס"ראבי
 נן לא גמרי,היו בה אותיות מטושטשות או מקורעות כשרה) ב"ח ע"י' ד(ילה תניא ג דגבי מג"אע
 ברישא סכת סופריםק דמ"ל כת" קייום הכי נמי ומש, משום דבעינן כתיבה תמה,ת מינה"ס

דאין כותבין על המטלית משום דלא נקרא ספר '  וגם בסיפא דמילתי,דאין דובקין בדבק' דמילתי
 אלא דאם כבר נכתב ,ת שלא על הספר" מקצת סאפילודאי אין כותבין  דלכתחלה ו,'ל כוותי"קיי

ה להכשיר לכתוב לכתחלה " ולא בא הראבי,'היה מותר לקרות אם לא משום דדברים שבכתב כו
  .ל"אלא לענין הקריאה כמש

 כל  שנכתב שיהא החסרון אות נכתב על אותו ספרין צריך לרבנן אאפילו ד,ק"אלא דאהני לן מהרי
 ,ספר אפילו בחסרון אות'  נקמכל מקום ד,ת"חר שהחסרון אות אינו גורע מעלת הס מא,ת"הס

אינו מעלה ולא מוריד מה שנכתב על הקלף  אם כן ,ת"והאות עצמו גם הוא נכתב בספר כדין ס
 מחזיקין הדבק אפילואחרונה ד'  בראיום הכי נמי כתב ומש.ת"בפני עצמו רק שדבוק בדבק לס

 משום שצריך , כתוב בדבק בקלףריך להיות צמכל מקום אלא ש,ה"אביכתלוש לית לן בה לדעת ר
  .לכתוב על ספר לכתחלה

ק שאין להקל לכתוב מקצת "והנה אחר הדברים והאמת האלה הרואה יראה לעינים שדעת מהרי
ת " האותיות שבקלף הסמכל מקום ד,ז"ד הט" כמו שעלה ע,האות על הטלאי ומקצתו על הקלף

וקף פ שיהא מ" בעינן קודם הכתיבה עכ397ב"ל' ח סי"ע א"י וש" להבפילואד[אינם מוקפות גויל 
 דבזה לא מטעם ספר , לולי הדבקחד אם נחלק צורת האות או שאינו נעשה גולם אל שכן ומכ,]גויל

  .ו שנתבאר לעילאתינן עלה אלא מטעם כתיבה תמה כמ

ק "ו במשמע בדברי מהרי זה אינ,' כוחדז דכיון שנעשה הדבק קודם הכתיבה נעשה גוף א"ש הט"ומ
 לראיה אפילו אלא , אפילו מחזיקין הדבק כתלושא בהדיתבאחרונה דכ' לראי'  לא מיבעי.כלל

ו  שרי כמני עצמופ שנכתב בקלף בפ" אלא אעחדראשונה לא שמעינן ליה דהדבק עושה גוף א
 דמתיר ק"ק לא שמעינן בהדיא לת" דהרי אפילו לדברי מהרי, וממקומו הוא מוכרע.שנתבאר לעיל

ל כרחך  דמתיר לכתוב על המטלית נשמע לרבנן דערבי שמעון בן אלעזר אלא דמד,לכתוב על הדבק
 לא הוכשר רבי שמעון בן אלעזר וכי היכא דל, אבל בדבק בקלף מודו, אלא במטליתלא פליגי

 דעד , קלף הדבוק לרבנןכי נמי ה, כמו שהוכחתי למעלה,מטלית אלא לכתוב עליו אותיות שלימות
רבי ק אלא דמשוה המדות דקלף הדבוק לרבנן כמו מטלית הדבוק ל"ן לא שמעינן ממהריכא

 זו לא רבי שמעון בן אלעזר אבל לומר דעדיף קלף הדבוק לרבנן ממטלית ל,שמעון בן אלעזר
פ "ק דאמר אין דובקין היכא דנחלק גוף האות ואע" דלת399ך" והש398ח" ויפה כתבו הב.שמענו

  . הטלאיל ידי אם נתחבר האות עהוא הדין,  זו בזוששפתי היריעה עצמה נוגעות

ב "ל' ח סי"בא' ואזיל לטעמי[כ נקרע שנקרא שם פסול עליו "ז לחלק בין אם נכתב ואח"ש הט"ומ
 גם  הנה לדבריו יש לחלק. ובין אם נדבק קודם הכתיבה,]401ק" ומסכים למהרי,י" על הב400שהשיג

 דאם נקרע קודם הכתיבה דמותר לדבק ,ה בזה היכא ששפתי היריעה עצמה נוגעין ז,בלא טלאיכן 
 וה ליה וגם התנא ה,ק לפרושי" למהריוה ליהג ה" וכל כה. הוא מטלאיל שכן וכ,ולכתוב עליו

 בהדיא תב כ402ש" ועוד שהרי הרא.ק משמע דאין חילוק" ואדרבה מסתימת דברי מהרי,לפרושי
רבי ק ו"ת) ב"פ (סופריםסכת  להא דפליגי במא דמי ול, דמותר לדבק בקלףבירא ליהבהא דס

                                                 

 
  .ח"ר שם סי"ובשוע. ז"סט 397
 .ק"ה כתב מהרי"רפ ד' סי 398
 .ק ז"רפ ס' סי 399
  .ק יד"לב ס' ז שם סי"ט 400
  .כ נקרע"ל כתב הטעם של חסרון מוקף גוויל גם לענין נכתב ואח"שכנ 401
 .י יד"ת סוס"ס' הלכות קטנות הל 402
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בירא  משמע בהדיא דס, על הדבקין צריך לכתוב משום דא,'ק אין דובקין כו" דלתשמעון בן אלעזר
ק שמקיים המנהג " ולמהרי.ק דאסר" כתבירא ליה וס, דפליגי בהיכא דצריך לכתוב על הדבקליה

ש " דהרארא ליהל כרחך צריך לומר דסבי בע,ש" כדי שלא יסתור דברי הרא,ק" לתאפילודמותר 
ז " אבל להט,ו שנתבאר לעילק מודה כמ" מהריאפילו דבהא ,מיירי שכותב מקצת האות על הטלאי

  .קשה

ל " דהא קיי, הוא תמוה מאד,י הדבק כי טוב הוא" עחדז דנעשה גוף א"וגם עיקר הסברא של הט
 , אם דבקןהדיןוא  וה,403ח"רפ' ד בסי"ובי'  כדאי, תפרןאפילובמזוזה שכתבה על שני עורות פסולה 

 , וכן בגט אם כתב על שני עורות ודבקן.ש"ייש וטור ע"דאין דבק מועיל יותר מתפירה כדמוכח ברא
 אם יש ריך עיון צור זרוע בשם א404רכי משה בד שםש" ומ.ה"ז בהג"ל ס"ק' ע סי"ש בא"כמ

ות במנח' ש התוס"ל כמ" היינו דמספקא ליה שמא קיי, דמשמע שאינו פסול אלא מספק,להכשירו
 . מיירי כשלא תפרן406 דהירושלמיתבש שכ"ע[דאפשר דבמזוזה נמי מהני אם תפרן ) 405א"ב ע"ל' ד(

 מיירי נמי כשלא ,ם על שני עורות גם בשאר ספרים אין נכתביחדש בירושלמי דף א" מי זהולפ
 דנמשך ש לומר די,ק" על מהרי407 שםרבן העדה ובחנם הרעיש המפרש בעל ק,תפרן ולא דיבקן

ל דבמזוזה לא מהני " אבל אנן קיי.]ק"ש לקמן עוד ישוב אחר על דברי מהרי" ועמ,'וסאחר דעת הת
ית  הב שםש"ומ[ מדמה להדדי 410 ובמנחות409 ובסוטה408בגיטין'  שהרי התוס, בגטוא הדין ה,תפרן

 לא נזכר שם רמז ורמיזה ,ח"רפ'  בסיתא הכתיבה מהני במזוזה כדאים דדיבוק קוד411שמואל
ב "דפ' מדברי התוס'  והביא ראי,פת שברי שופרות שאני דניכר התוסש דדיבק" ומ.לחלק בהכי

כתבו הטעם מפני שמתחלתן לא היתה ברייתן בבת '  דהא התוס, הוא תמוה,)א"ח ע"י' ד(דסוטה 
 הרי , ודומה כאילו גט שכתבו על שני דפין ותפרן יחד, ולא מהני חיבורופתאחת וניכר התוס

 . מפני שתחלת ברייתן לא היתה כאחתפתשופר דניכר התוסמוכח דגט דמי ל' אדרבה מדברי התוס
 בין אם נדבק קודם הכתיבה חד וגוף אחד אין סברא לחלק שיהא נעשה כאילו ספר או הכיובלא

  .] ולא בשנדבק קודםרי כן ולומר שהתוספת ניכר אם נדבק לאח,רי כןובין נדבק לאח

 ,412שברי שופרות דמדמי לדיבק ,ק" מהריבתל האוסר בתשו" דמהרייינו טעמאובאמת נראה דה
 אמר חד משום דשופר איינו טעמא השברי שופרות דפשיטא דדיבק ,413ק"ובחנם הרעיש עליו מהרי

 אמר חד דספר אאי טעמאת יש לפסול מה" גבי סכי נמיל דה" למהריבירא ליה אלא דס,רחמנא
ק " דמהריומרש ל אלא די. אפילו תפרן או דיבקן,אי טעמא וכדפסלינן במזוזה וגט מה,רחמנא

ו  דבמזוזה נמי מהני כשתפרן וכמ,דמנחות ואגודה שהביאו האחרונים' נמשך לשיטת התוס
 פסול שברי שופרות דדיבק אי שנא מ, לבאר הכל טעמא מאיוה ליה המכל מקום ו.שנתבאר לעיל

ת נמי " דיבוק בסוא הדין וה, במזוזה דמהני תפירהאי שנא אמר רחמנא ומחדמשום דשופר א
  .דמהני

ילו  ואפ, אמר רחמנאחד משום דשופר א414י" ופירש,גם מה שהקשה עליו דבנסדק השופר פסול
פר  כהירושלמי שהובא בס,ע דובקין בדבק"ו בנקרעה היריעה באמצעיתה משמע דלכהכי

 הוא .ד" לדברי מר קשיין אהדדי עכתם כן וא, נמי הכיבירא להו ס417ק" וסמ416ג" וסמ,415התרומה

                                                 

 
 .סעיף ד 403
  .ק ח"קל ס' ז סי"אהע 404
ההיא בשלא , ק דמגילה דתפילין ומזוזות אין נכתבין אלא על עור אחד"והא דאמרינן בירושלמי בפ(א ה דילמ"ד 405

  ).תפר העורות זה בזה
 .ט"א ה"מגילה פ 406
  .ה שכן"שירי קרבן שם ד 407
  .ה כתבה"ב ד, לב 408
 .ה כתבה"ב ד, יז 409
 .ה ספר"ב ד, כ 410
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  .לא ידענא מאי קאמר' מדבק שברי שופרות כו' דאייתי מר ראי: שכתב 413
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 חדבנסדק פסול משום דשופר א) א"ז סע"ה כ"ר(י " דהא דפירש,יכשיאתרי ר'  דארכבי,תמוה מאד
 , הואחד שופר אם לא כן דא, לדעתו שנסדק ונשבר לשנים419ש" והרא418' התוסרשאמר רחמנא פי

 דהיכא דמעורה הגט , גיטך והנייר שלירי זהגבי ה) ב"כ ע"ד(ב דגיטין " להדיא בפן הואובאמת כ
דפירשו ) ה שם"בר(ש "והרא'  והתוס.נים ושלשה ספרים ולא שחדומחובר במקצת מיקרי ספר א

 אמר חד ולא משום דשופר א,ליוע הא פירשו הטעם משום דאין שם שופר ,חדדנסדק מצד א
ג " ובכה, ואף גם זאת דוקא בנסדק לגמרי מראשו ועד סופו ולא נשתייר אפילו כל שהוא.רחמנא

 .'כו' קרע הבבא בתוך ג] א"מנחות ל[ינן  וכדאמר, ולא מהני תפירה ולא דיבוק,ת ודאי פסולה"בס
 כדעת ש לומר דסבירא ליה י,' דמהני דיבוק יותר מתפירה בקרע הבא בתוך ג420ש"ואפילו להרא

קודת ש בנ" כמ,או יותר' לד'  ואפילו להפוסקים דאין חילוק בין ג,'ולא תוך ד'  דוקא תוך ג421א"רמ
 תא ועוד בירושלמי אי. אפשר דמודו, ורובה ככולה, בנקרעה כולהמכל מקום ,פ" סימן רהכסף

 דבק במזוזה וגט מיירי ם ולהפוסלי, על שני עורות אף בשאר ספרים אין נכתביםחדבהדיא דף א
 ם כןוא] כ בשאר ספרים" משאפילין ומזוזת ליתני הא יש בתם לא כןדא[נמי הירושלמי כשדבקן 
  . להירושלמי דדובקיןבירא ליהבנקרעה כולה ודאי לא ס

 כי הוא , ולא עת האסף פה,ל יש להאריך בהם הרבה"ק על מהרי"הדברים שהשיג מהריגם ביתר 
ל  במה שלא עלה ע,ז במה שכתב להקל יותר" שלא באנו אלא על דברי הט,ידון דידןלא איש ריב בנ

 שכבר הארכנו , הדבק נעשה גוף אחדל ידי ועשה בנין חדש וסברא חדשה שע,ק מעולם" מהרידעת
 שהרי מדמה , מוכח ודאי דאינו כןבהל בתשו" גם מדברי מהרי.ת דאינו כןבזה בראיות ברורו

ל " על מהריתב ואדרבה מדכ.עליו בזהא פליג ק שהשיב עליו ל" ואף גם מהרי.שברי שופרותלדיבק 
 משום יינו טעמא לא ידענא מאי קאמר דפשיטא דהתם השברי שופרותמאי דאייתי מר מדיבק 

ת לא " אלא דבס,ספרים' וג' ע בהדיא דדעתו ודאי דהוי ב משמ,'דשופר אחד אמר רחמנא כו
 והירושלמי דקאמר דספר אחד על ,איכפת לן בין אם כתובה בספר אחד או בשנים ושלשה ספרים

 ובגמר דבריו , והכל הולך אחר החיתום.ו שנתבאר לעילמיירי כשנקרעה כולה כמ' שני עורות כו
 , ואפילו אם היינו מחזיקין הדבק כתלוש,ההאחרונ' ק בהדיא בראי" שכתב מהרי,אדם נתפס
  .ז" דלא כהט, דלא הוי חיבור גמורבירא ליהמכלל דס

 , אחד אמר רחמנאפרת משום ס" דהא דלא עלה על דעתו לפסול הס,ק"ואפשר להליץ בעד מהרי
 שיהו כה למשה מסיניש בירושלמי הל" והיינו מ,ת עשוייה מיריעות הרבה" הסו הכימשום דבלא
 לדבק בקלף באמצע היריעה וא הדין וה,ספרים' וג'  באה ההלכה להכשיר בכןם  וא,ידיןתופרין בג

 והיינו כשנשאר שם ספר על הקלף הנשאר שהוא כל .] דאין למדין מהלכהבירא ליהל ס"ומהרי[
 אבל לכתוב , שאין הפסול אלא משום דבעינן כספר, דהיינו בחסרון אותיות שלימות,היריעה כולה

 ,יבה תמה דאין זו כת, זה ודאי דלא עלה על דעתו,ל היריעה ומקצת על הטלאימקצת אותיות ע
 .דאינו אומר לדבק טוב הוא

  טזסימן 
 422ף"פצוע דכא באל

 .'בסוף ולא ה' ל לכתוב א"ר ז" קבלתי מרבינו הגאון אחמו,423פצוע דכא' ובענין השאלה השני
 ,הוא שם דבר' כ דכא בא"שא מ, כמו רכה דקה לבונה זכה,א הוא לשון נקבה"והטעם כי דכה בה

כשהוא בא '  וגם ידוע שהשם שסופו ה.425 תשב אנוש עד דכא,424כמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא
 ובלשון דכא ,426כמו זכים רכות דקות ושדופות קדים' בלשון רבים על רבים מבני אדם נשמט הה
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ש לב "ע מ"צ אלא שהניח ב.428 ודכאי לב427 וכמו ולהחיות לב נדכאים,'גם בלשון רבים בא בא
כי  גם כן  ומשרש הזה מצאנו, ואפשר שאינו משרש דכא אלא משרש דך,לבסוף'  בה429נשבר ונדכה

לה כתוב ת שהיתה תח" וכן צוה להגיה ס,'פ דכא ודאי בא" עכ.' שנשמט הא430דכיתנו במקום תנים
 .דוקא' וצוה לכתוב בא' בה

 יזסימן 
 431אותיות שנכתבו מקצתן על הטלאי

 ונכתבו חסרון אותיות שלימות או ,ת שיש בה טלאי"ת לשאול בדין ס השאלה שהקשיל דברע
 מפני , ובקשתני להודיעך,ת כזו" שראית אצלי בכתובים שאין דעתי להכשיר ס,מקצתם על הטלאי

הנה באמת היה קשה עלי לכתוב לך כי שמא יעמדו . ת רבות כתובות מקצתם על הטלאי" סשראית
 ,לסמוך עליו ואפילו כשמקצת האות על הטלאי) 432ז"שהוא הט( ובפרט שיש אילן גדול ,רבים נגדך

 ה שכתבת אך לפי מ.433ק" מהריל פיע) 'סעיף א(א " שהוא מפורש ברמ, בחסרון כל האותל שכןומכ
 וידעתיו כי ירא שמים הוא ויכלכל דבריו , והוא אהוב ידיד נפשי, הוא מבקש כמוך434שגם המורה

  ולימרינהו, מכאן ולהבאל כל פניםולו שימנעו מזה ע ולהזהיר את הסופרים שבעירו ובגב,במשפט
 אך ,ת כזו" לברך על סעואת צנועים חכמה להזהר בעצמם למנ ו,בניחותא כי היכי דליקבלו מניה

 שהרי רבים ,' והנח להם לישראל כו,ו" בכדי שלא יבא לידי מחלוקת ח,ת הישנות"שלא לפסול הס
אשיב ל פי זה וע. 435ת פסולה ולברך עליה"לו בסהמתירים לקרות אפילו לכתחלה בשעת הדחק אפי

  .כאשר עם לבבי

 לחלק בין אם נחלק האות ,ב"ק שרש קכ"ד בכוונת מהרי"פ סק"ר' ד סי"ז בי" הטה שכתבהנה מ
 שהדבק , אבל דיבוק קודם הכתיבה, פסול עליו מחמת שאינו מוקף גויל דנקרא שם,אחר הכתיבה
אין לזה זכר ורמז ורמיזא כלל בדברי . 'על הטלאי כו יכול לכתוב מקצת אותיות ,חדעושה גוף א

 ובין אם הקרע בין אות לאות , דלא מהני דבק, שאינו מחלק אלא בין אם נחלק גוף האות,ק"מהרי
ר במקצת האות יסוז טעם הא"ק והט"ש מהרי" ואדרבה לפמ.א"א שם ס"ש רמ" וכמ,דשרי לדבק

 פוסל אלא דוקא וקף גויל דאין מ436ז"ב סט"ל' ח סי"ע א" הרי מבואר בש,משום שאינו מוקף גויל
א לא "ורמ( אבל לא כשנכתב בכשרות ,' שנכתב תחלה בפיסול כו,כשנעשה הנקב קודם הכתיבה

 בירא ליה ולא ס,ע"וד על הש"ק י"ח שם ס"ז אזיל לטעמיה שהשיג בא"אלא דהט). הגיה שם כלום
 אלא שאין האיסור משום ,בה דמיירי אחר הכתיש לומרע נמי י"וולדעת הש. ש"ייחילוק זה ע

 437ש"ש הרא" וכמ, ואנן בעינן כתיבה תמה, רק משום שנחלק צורת האותריך להיות מוקף גוילשצ
אי א ה"ע ורמ"אבל אין להוכיח מדנקטי הש(ש "ע' שיטין כו'  גבי קרע הבא בב438פ" רי"והטור רס

ש לומר  די,439ירי מכלל דאחר הכתיבה דוקא מיוקף גוילהאות ולא נקטו טעמא דמ  דנחלקטעמא
 ומלתא פסיקא נקט נחלק האות דפסול בין קודם כתיבה ובין אחר , קודם כתיבהדהוא הדין

 לא ידעתי מה ראה על ככה לשנות טעמו ,וקף גוילק הטעם שאינו מ"ש מהרי"אלא דמ) [כתיבה
נראה כאילו אומר ראה זה חדש הוא ' ד לחלק כו"ש ונלע"וגם ממ. ל"ש והטור הנ"מטעם הרא

 אבל אם נחלק גוף האות משמע ,]ש וטור שקדמוהו" ובאמת כבר היו לעולמים ברא,ש מדעתושחיד
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ואפשר שגם , ל"ר שמואל סג"ץ היה שם מוה"והמ, ב בראהטשוב"ג היה דר מהרי"כי בשנת תקפ, ב' ראה לעיל סי 434

  .היה דר שם) א"תקפ(בשנה זו 
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 מאחר שמחלק ,שאין לחלק בין דיבק אחר הכתיבה שנקרע או אם מדבק קודם הכתיבה וכותב
 והכי נמי יש לומר,  הדבקל ידידבנחלק גוף האות כתב הטעם שנמצא שאין כתב אלא ע. האות

 שהוא הגורם להיות צורת האות , הדבקל ידיא סוף סוף אין כתב אלא ע דה,בדיבק קודם הכתיבה
  . שמחבר הטלאי לגוף היריעה להיות לאחדיםל ידיעליו ע

ותבין על הדבק אפילו  כחד ומשום הכיז להכשיר משום שהדבק עושה גוף א" הט שכתב440הומ
ק מדברי "א מהריאחרונה שהבי'  שהרי בראי,ק" מהריבמשמע כלל בדברי זה אינו ,מקצת אותיות

 ובודאי שכך היתה ,ת" כתב בהדיא ואפילו אם היינו מחשיבין את הדבק כתלוש מן הס441ה"ראבי
אלא שנראה . ה"פ דעת ראבי" ופירשה ע,442סכת סופריםראשונה שהביא ממ' כוונתו גם בראי

מדבריו שמחלק בין אם נחלק האות דפסול ובין חסרון אותיות שלימות דכותבין על הקלף הדבוק 
וממה שמכשיר הדבק אף אם נחשב כתלוש בחסרון אותיות שלימות אין ללמוד . א"ש רמ"כמ

ב דמגילה "ה שבמרדכי פ" דחסרון אותיות שלימות יליף לה מדברי ראבי,לחסרון מקצת אותיות
ת "אפשר ס) א"ו ע"ט' ד(ב "ק דב" משמע קצת בספכי נמיוה( ספר נןשאין פסולו אלא משום דבעי

 וכיון דבמקצתו כתובה ,'ש בהדיא כיון דמטעם פסול ספר אתינן כו" וכמ,)'חסר אות אחת כו
 עדיין נקרא שם ספר מכל מקום דאפילו חסרו מקצת תיבות  שםש" כמ,כתיקונו שפיר אקרי ספר

 ולא נקרא חסר ,' לקרות בה משום דדברים שבכתב כו אלא דאסור, אפילו בלא טלאי,ת"על הס
 דלאו מדין ספר אתינן עלה אלא משום דבעינן וכתבתם ,תיותכ בחסרון מקצת האו" משא.'במילתי

 , אפילו כתב מקצת האותיות על הדבק אין זה כתיבה תמה, וכיון שהדבק הוא כתלוש,כתיבה תמה
כי  דה,ואל תתמה דבחסרון מקצת אותיות פסולה ובחסרון כל האות כשרה(ומקרי חסר במילתיה 

א ת שחסר בה יריעה דמיחסר" לסא דמי דל, חומשיםגבי) א" עס"ד(ה דגטין "ג פ" כהנן אמרינמי
 כאן דחסרון אותיות שלימות לא מקרי כי נמי יש לומר וה,במילתא וחומש לא מיחסר במילתיה

 אבל חסרון מקצת אותיות , ומקרי שפיר כתיבה תמה,גבי שאר אותיות הכתובות חסרון במלתייהו
  .)מיחסרי במילתייהו ולא מקרי כתיבה תמה

ת למגילה " וכתב מי דמי ס,ה"ט שהשיג על ראבי" רעי"וסז אזיל לטעמיה בס" דהטמרש לואלא שי
 דהעיקר בירא ליה וס,]ש" לחלק בין חסרון אותיות שלימות למקצת אותיות עבירא ליהולא ס[' כו

 ,מודו בדבק בקלף דכשר) ב" פמסכת סופריםב ( דאפילו רבנן,ק"ראשונה שהביא מהרי' כראי
 , מדפסלי במטלית,ה" כההיא דראביבירא ליה ודאי לא סבי שמעון בן אלעזרר דרבנן דבירא ליהוס

 אין חילוק בין חסרון ם כן וא,אלא הא דמודו בדבק בקלף היינו משום שהדבק עושה גוף אחד
  .אותיות שלימות לבין חסרון מקצת אותיות

רבי ת ל שהרי לא מכשר דבק בקלף לרבנן טפי ממטלי,ק לא משמע הכי" פשט לשון מהרי443אבל
 ודאי דאינו מכשיר אלא חסרון אותיות שלימות רבי שמעון בן אלעזר ובמטלית ל,שמעון בן אלעזר
רבי  דהא אפילו ,]ט" רעי"וסז ס"ש הט"וכמ[ת ממגילה לענין זה " דאין ללמוד ס,ולא במקצתן

 מודה דבלא דיבוק מכל מקום , דדובקין אפילו נחלק גוף האותבירא ליה דסשמעון בן אלעזר
ק עצמו בפלפולו בדברי "ג דייק מהרי"וכה [ל דדובקין" מאי קמם לא כן דא,סלה מחמת הקריעהנפ

 דמכשר ם כן מאי טעמאוא. ' דהתם לא שייך לאסור משום דדברים שבכתב כו,]ש"יים ע"מהר
ת מחמת "ג דלא פקע שם ספר מן הס" דאע, דמחלק בין אם נחלק גוף האותלא ודאי א.במטלית

 כתב ואין לחלק בין מגילה ר כך וכן אח.' פסל משום דבעינן ספר וכוקוםמכל ממיעוט הנקרע 
 ,ת קרועה" אבל לא לענין ס, דהיינו לענין פסול דמחמת ספר, זה דייקאן לעני,'ת לענין זה כו"לס

רבי  ומד.ש"ייה ע"ט על ראבי" רעי"סוז ס"ש הט"ובזה מיושב מ .ת למגילה"דבהא לא דמי כלל ס
 דלא מכשר אלא בחסרון אותיות שלימות לדעת ,לרבנן בדבק בקלף נשמע שמעון בן אלעזר

בירא  נמי דסש לומר והא דפסלי במטלית י.'ה דלא מיתסר אלא משום דדברים שבכתב כו"ראבי
שיהיה ריך להיות  דכיון דבעינן שיהא כתוב בכתב צ,' משום דדברים שבכתב כויינו טעמא דהלהו

ת שיש בה חסרון אותיות "ה לקרות לכתחלה בס" ראבי והיינו דלא אכשר,פר תורהכתוב כתקון ס
 ולא אשכח תקנתא לקרות הטעות מתוך ,ק לדעתו"ש מהרי" כמ,'משום דדברים שבכתב כו

 ,רבי שמעון בן אלעזרמותר כמו מטלית ל'  ואפילו בחומשים שלנו הנדפסים על נייר הי,החומש

                                                 

 
, אינו מטעם שדבק עושה גוף אחד, ק להכשיר בחסרון אותיות שנכתבו על הטלאי"שטעם מהרי, בקטע זה מבאר 440

כ בחסר "משא, פ"דבק שלא יחשב כקורא בעומועיל , שגם כשחסרים אותיות חשוב ספר, ה"אלא מטעם שכתב הראבי
  .מקצת האותיות חסר במילתיה ולא חשוב ספר

 ).ה"מאבי: תשצד מסיים' ובסוף סי(תשצב ' שבמרדכי מגילה סי 441
 .א"ב הי"פ 442
פ "ע, )א"ב הי"במסכת סופרים פ, ק של רבי שמעון בן אלעזר"ת(ק לדעת רבנן "בקטע זה מבאר שיטת מהרי 443

 ).ולא בנחלק גוף האות(ורק בחסרון אותיות שלמות , )ולא במטלית(שדבק מועיל רק בקלף הטעם , ל"ה הנ"הראבי
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לו י כאה ליה והו,ת"ום דדבוק לס במטלית היינו משרבי שמעון בן אלעזר דהא דמכשר לא ודאיא
 נן הא דאמריתי שפירוהשתא א[ דאותו המיעוט דמטלית בטל לגבי כל היריעה ,קורא בספר

 ,ה"ק בדעת ראבי" מהריי דעת דלא תקשי לפ,'ת חסר אות כו"אפשר ס) א"ו ע"דט(ב "ק דב"בספ
מכל  ,ר מהנשארג דלא פקע שם ספ" אע,פ לא מקרי דברים שבכתב אין זה נכתב בספר"דכיון דעכ

 וכן , דבק בקלף דעדיף מודומכל מקום , הכיבירא להו ורבנן דלא ס.] האות אחת לא נכתבהמקום
  .ק"דייק לשון מהרי

ק "ד מהרי" זה לא עלה ע,ה" כראביבירא לןאבל לא לומר דלרבנן שרי בדבק בקלף אפילו אי לא ס
 שכתב ועוד דמההיא ,ה"ק מראבי"אחרונה שהביא מהרי' וכן משמע עוד שם בראי. מעולם
 לא פליג סכת סופרים דמשמע דגם ההיא דמ,' כוסכת סופריםאפילו בלא ההיא דמ' ה כו"דראבי

ק "ז בדעת מהרי"ש הט" ואי איתא למ,' יש ראיסכת סופרים אלא דגם בלא ההיא דמ,ה"על ראבי
 ההיא  ומאי קאמר אפילו בלא,ה"ק פליגא על ראבי" אליבא דתסכת סופריםהרי אדרבה ההיא דמ

מסכת מהא ד' ה ליתיב לנפשי" ועוד דאדמייתי סייעתא מההוא דראבי.' כוסכת סופריםדמ
וסמך ' ראשונה דמכאן ראי'  מדכתב בראי,רבי שמעון בן אלעזרק ד" דבודאי הלכה כת,סופרים

לא ודאי  א, עצמורבי שמעון בן אלעזר ולא כתב סמך למנהג מד,' לא מיפלגי רבנן כוד כאןלמנהג דע
 .ה" היכי מייתי סייעתא מראבים כן וא, לגבי רבנןרבי שמעון בן אלעזר דאין הלכה כא ליהדסביר

רבי שמעון בן ק ו" דתבירא ליה וס,ה בכל כחו"ק סמך על ראבי" דמהרי,ו שנתבאר כמלא ודאיא
 , ומחלק בין חסרון אותיות שלימות לחסרון מקצת אותיות,ה" כראביבירא להו תרווייהו סאלעזר
 דמחמת הדבק דקלף וצה לומר אלא דבראשונה ר,ראשונה לראיה אחרונה' ק בין ראי חילוןואי

'  ובראי,ו שנתבאר לעילכמ' ושנדבק ובטל לגבי היריעה אין לאסור משום דדברים שבכתב כ
 מכל מקום ו.ל פהת לא הוי קריאה בע"אחרונה כתב דאפילו היינו מחשבין הדבק כתלוש מן הס

 אבל מטלית דלא מקרי שם ספר עליו הוי ,ת אחרת"כאלו קורא בסדוקא בקלף דמקרי ספר דהוי 
 מכלל ,ו הכית כשרה בלא"והשתא מכיון שבחסרון אותיות מכשר משום דהס .ל פהכמו קריאה בע

 מה לי ם כן וא.ת נפסלה ואין הדבק מחבר להכשירה"דהא דפסיל בנחלק האות היינו משום דהס
 לחסרון כל א דמי ול. הדבק באנו להכשירל ידי ע סוף סוף,קודם הכתיבה ומה לי אחר הכתיבה

 אלא דבלא ,)ו הכית כשרה בלא"דהא הס(ת כלל " דהתם אין הדבק בא להכשיר הס,האותיות
ק וכמו שביאר " וזהו עיקר טעם של מהרי,'הדבק היה אסור לקרות בה משום דדברים שבכתב כו

 כך הוא .ו שנתבארת וכמ"הסכ לדבק מקצת האות למקצת שהוא בא להכשיר " משא,ל"להדיא כנ
  .ק בלי ספק"כוונת מהרי

 דחסרון אותיות אינו ,ה" ראביל דעת במה שסמך ע,ק בעצמו תמוהים"אבל באמת גם דברי מהרי
ת " כל הפוסקים הראשונים דסך והוא היפ,' אלא משום דדברים שבכתב כופר תורהפוסל בס

 או שאינה וקפת גוילת שאינה מ כמו או,שחסר בה אפילו אות אחת פסולה מצד הכתיבה עצמה
דחסרון אות פוסל מחמת כתיבה תמה ולא ) ט"דכ(י בהדיא במנחות "פ רש"וכ. חדנעשית גולם א

 שבשרש ,ה סותר דברי עצמו"ק בראייתו מההיא דראבי"ולא עוד אלא שמהרי .משום דבעינן ספר
לק האות בשעת ת בחסרון אות אחת או שנח" דסבירא להוט האריך והביא לשון הפוסקים דס"ס

ה דמכשר בחסרון אותיות או תיבות " שם דראביתב וגם כ, פסולהחדכתיבה שלא נעשית כגולם א
ל  דעתב אדידיה בתרתי דהתם כה קשיא דידים כן וא.ת פסולה"הוא מן המתירין לקרות ולברך בס

 ל פה אלא דהקריאה מותרת דלענין הקריאה בע, למגילה כללא דמי דל,ת פסולה" הסכל פנים
 אבל לא לענין , פסולה נמי מותר לקרות ולברךפר תורה דבסבירא ליה ומשום דס,מדמי למגילה

 אלא דאסור ,ת כשרה" דהס,ה"ב כתב בהיפך אליבא דראבי" קכרש ובשו. עצמהפר תורהפסול הס
 והוא תמוה שמהפך הדברים ועשה את הטפל עיקר והעיקר .'לקרות בה משום דדברים שבכתב כו

 גם כן  שכן מצינו,ל כךקשה עליו כ' מתיר לקרות בה לא הי'  פסולה אם הית" שהרי בס,טפל
 י"סוח ס"וע א"טושו' ע( ואבודרהם 445ש בכל בו" מכללם כמ444'ם בתשו"מגדולי הראשונים והרמב

ועוד דכאן מחלק גם אליבא . ת זה לא חשב אנוש" אבל לאסור לקרות ולהכשיר הס,)ג"קמ
  .ם נחלק האות והתם כתב דנחלק האות לא גרע מחסרה בין חסרון כל האות ובין א"דראבי

 ומצא , מצד הדין וכאן נדחק לקיים המנהגתבק אלא דשם כ"ואין לי לומר ולהפוך בזכות מהרי
 דבחסרון אותיות לא מיפסל אלא משום דבעינן ספר ש לומר דסבירא ליהה די"סמך בדברי ראבי

יף עלה ולהקל גם במקצת אותיות על  הבו דלא לוסם כן וא. ובהשמיט מקצת כשר,כמו במגילה
 שלא היו נוגעין פר תורהט בס"ק בשרש ס" כמו שהאריך מהרי,ה פסולה" דודאי גם לראבי,הטלאי

  .' וסיים שם בעניותי לא מצאתי סמך שלא יפסל כו,העיינן והצדין

                                                 

 
  .רעט' י סי"הובא בב. ט' פאר הדור סי 444
 .א, יג 445
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 אין סברא כלל לומר ו הכיובלא .מו שנתבארק להכשיר כ" נזכר כלל בדברי מהריומצד הדבק לא
דאם כתבה על שני עורות פסולה ) 'ג ב"מנחות ל(ל " שהרי במזוזה קיי, ממשחדדהדבק עושה גוף א

ע "ש הטושו"כמ( דדבק לא מהני לעשות חיבור יותר מתפירה , אם דיבקןוא הדין וה,אפילו תפרן
' פ דמיקל בדבק בקרע הבא תוך ג"ר' י סי" הובא בב446ת"ש בהלכות ס" להראאפילו ו.)ח"י רפ"רס

 וכן בגט . אבל לענין חיבור זה וזה שוין, כתפירהל כך היינו משום דלא מיגניא כ,מבתפירהיותר 
ולא '  ספר אנן משום דבעי,ה"ז בהג"ל ס"ק' ע סי"ש בא" כמ,עורות ודבקן לא מהני' אם כתב על ב

 דמשמע דאינו , אם יש להכשירוריך עיון צור זרוע בשם א447 שםרכי משהש בד"ומ. ספרים' וג' ב
) דלמאה "ד'  אב"דל(דמנחות ' ל כהתוס"שמא קיי'  היינו משום דמספקא לי,אלא מספקפסול 

ע " וצ, דירושלמי מיירי כשלא תפרן]היא[ש שכתבו וה"ייע(דאפשר דבמזוזה נמי מהני אם תפרן 
 , ואגודה,) נמי תופרין בגידין ביריעות לחבר אחת אל אחתפר תורה בסכה למשה מסינידהא הל

'  דפסלי בב448ח"רפ' ד סי"ע יו"ום וטור וש"ל במזוזה כהרמב" אבל למאי דקיי,שהביאו האחרונים
  . בגטוא הדין נמי ה, אם תפרןאפילועורות 

 ברי אך כל ד,א דלא מהני דיבוק בגט"ה שכתב הרמע דין ז"ח הניח בצ" שם סקית שמואלוהנה הב
יהודה '  אליבא דר)ד"ל' מנחות ד (ל ידש מתפילין ש" דמ.ש שם תמוהים וכל ראיותיו נגדו"הב

 הרי דדיבוק מהני , מבפנים כמו מבחוץחד אות אנןעורות יצא וצריך לדבק דבעי' דאם כתבו על ד
 דבקן מבעי לא אם כן אדרבה לא יצא א,עורות יצא'  תקשה אמאי קתני ואם כתבן על ד,לדבריו

 449אלא לכתחלהבק ין צריך לד ואם נאמר דא.חד הדבק נעשה גוף אל ידי כיון דצריך לדבק וע,'לי
משם להכשיר דבר הפוסל מדאורייתא ' פשיטא שאין ראי אם כן ,אבל בדיעבד אפילו בלא דבק יצא

והאגודה הוא ) 450א"ב ע"ל' ד(מנחות ' מתוס' ומה שהביא ראי. ספרים' וג'  בדיעבד משום באפילו
 , יש להכשירהוהאגוד'  דלדעת התוסם משו,א דכתב דפסול מספק" דרמאי טעמא דהא ה,תמוה

ח משמע שיש לחלק בין "רפ' ד סי"ש שביו"ומ. ח פסול"רפ' ד סי"ע בי"ם והטוש"אבל לדעת הרמב
ד מוכח מהתם " ואדרבה לענ, לא ראיתי שום משמעות לזה,קודם הכתיבה בין אחר הכתיבה

עורות ' ל דב" וכיון דס,עורות' ן ומזוזה אין נכתבין על ב שתפיליתא דהא בירושלמי אי,איפכא
 ,עורות שדבקן תחלה אין כותבין'  הרי מפשט הלשון מבואר שעל ב, אם תפרן או דבקןואפילהיינו 
 וכן ,)ע" אם ידבקם צאפילוהטור ו' אבל ל( מתחלה אפילו תפרן משמע דאפילוע ו"הש' וכן ל

ם א'  והירשתת שבלה אלא שכותב פ"צ דלא אשכחו לכתוב מזוזה בס"ר' משמעות האחרונים בסי
 ולא אשכחו ,)צ"ר' בסי(כאורה זהו דוחק דהא היינו הך דהגליונים דסיפא  ול, בגליון שמעשמוע

 תפירה אפילו ד, דאין חילוקלא ודאי א.ם שמועא'  והירשהברווחא כגון שתפר קודם כתיבת הפ
ש " שאני שניכר התוספת כמשברי שופרותש שם עוד דדיבק "ומ. ודיבוק דקודם כתיבה לא מהני

 אלא על שופר של , כתבו כןשברי שופרות דלא על דיבק ,יין שם יפה לא ע,)ב"ח ע"די(סוטה ' התוס
וכמו דיבק (דהוי כמו שמוסיף ממקום אחר ל ]"י[ דשופרות' וג' קרן פרה דקיימו גילדי דהוי כב

 אלא דבקרן פרה , דכל שמוסיף ממקום אחר בודאי מוסיף הואם וביאור דבריה.)שופרותשברי 
 מאחר דמוסיף בכל שנה ניכר התוספות והוי כמוסיף םמכל מקו , הואג דמתחלת ברייתו"אע
 מחמת שלא פת דניכר התוסתבו שהרי כ,ל מוכח איפכא"הנ' אדרבה מדברי התוס. קום אחרממ
 משמע שכל שלא ,'דפין ותפרן כו'  ועוד דכתבו וכן בגט שכתבו על ב,תחלת ברייתן בבת אחת' הי
 , אין סברא לחלק לענין חיבורו הכיובלא . ולא הוה חיבורפתתחלתן בריה אחת ניכר התוס' הי

 דכך יכול להיות שניכר ,ר כך בין אם דיבק קודם הכתיבה או אח,פתושלא יהא ניכר התוס
י  דא, ועוד דכל שמוסיף במקום אחר ניכר התוספת. קודם כתיבה כמו לאחר כתיבהפתהתוס
 דווקא חממו ליהבירא ן בשופר דס" דרמביינו טעמאהו( שיהיה לאחדים ממש כגוף אחד אפשר
  .)באור

שברי מדיבק '  דמייתי ראי,ק שם" מהריבתל האוסר בתשו" דמהרייינו טעמאובאמת נראה דה
 אלא ,' אמר רחמנא כוחד משום דשופר איינו טעמא שבודאי ידע גם הוא דהתם ה,שופרות

כ " דגיטין' ע(ספרים ' וג'  ולא בחד אמר רחמנא דספר אאי טעמאת נמי שייך ה" דבסבירא ליהדס
והתפירה שתופרין בגידין היריעות אחת אל (ת ושאר ספרים נכתבין על שני עורות " ואף דס.)ב"ע

מכל  ,) במזוזה וגטחדספר א'  אינה חיבור להיות נקמכל מקום ,כה למשה מסיניאחת שהיא הל

                                                 

 
  .יד' סי 446
 .ק ח"קל ס' ז סי"אהע 447
 .סעיף ד 448
 .ב"ר שם סע"ושוע, ז"לב סמ' ח סי"שכן נפסק באו 449
ההיא בשלא , לה דתפילין ומזוזות אין נכתבין אלא על עור אחדק דמגי"והא דאמרינן בירושלמי בפ(ה דילמא "ד 450

  ).תפר העורות זה בזה



  יורה דעה–שארית יהודה 

 

 

44

 בירא ליה וס, בירושלמי בהדיאתא כדאי, על שני עורות גם בשאר ספרים אין כותביןחד דף אמקום
  .451ק"הרעיש עליו מהרי ובחנם .חדפ ספר א" עכריך להיות שהדף צאי טעמאדהיינו מה

 ףה ד"ר(י "גבי שופר שנסדק ודבקו פסול דפרש אם כן ש עוד דלדברי מר דמדמי להו להדדי"גם מ
) ק דמגילה"דפ(הירושלמי '  תיקשי לי,' כוחד אמר רחמנאדהטעם משום דשופר א) א"ז סע"כ

י "לפירש'  לא מיבעי, אין כאן אפילו קצת קושיא,'ת כו"ה שנקרעה לסהדדובקין דמיירי ביריע
' וג'  לא הוה בם לא כן דא, שנשבר ונחלק לשניםוצה לומרדבריו דר) שם(ש "והרא'  התוסרשדפי

 ,453ק" וסמ452ג "ש בסמ" כמ,מיריעה שנקרעה דמיירי שהקרע באמצעיתהא קשה מידי  ל,שופרות
 הא כתב דנסדק ,חדדנסדק מצד א) שם('  התוסרושלו לפי ואפי.ק בעצמו דבריהם"שהביא מהרי

 דדף 454 להדיא בירושלמיתא כדאי, נמי פסולהאי גוונא בספר תורה ובכה,לגמרי מראשו ועד סופו
 ומשמע דמיפסלי בהכי דומיא דתפילין ומזוזות ,על שני עורות אף בשאר ספרים אין נכתבים' א

דאין חילוק בין עפיצן ללא עפיצן אלא ) ה"א בהג"ספ " רי"רס' יע(ש להאומרים "ומכ(דמיירי התם 
ת " דבסבירא ליהק ס" אלא דמהרי.)ד דאפילו דבק לא מהני" ולמ,'ולא תוך ד' בקרע הבא תוך ג

 חד וההיא דדף א, כמו שמבואר מתוך לשונוחד אמר רחמנאלא שייך כלל לאסור משום ספר א
אלא משום '  כור רחמנא אחד אמפר דאין הטעם משום סבירא ליהבשני עורות שבירושלמי ס
ש " כמ,' לפי שזה מושך אילך כו, שנקרעה כולהפר תורה בס כל כךשאינו אומר לדבק טוב הוא

לתפור בגידין נמי לא ו , אלא במקצת היריעה ולא בכולהא פליגש ל" ואף הרא.455ש"מ שברא"מהר
'  דתוך די נמי סבירא ליה וא.'ולא תוך ד'  דאף במקום שאמרו לתפור היינו תוך גבירא ליה דס,שרי

' ש בתשו" כמ,ת" וכל זה לא שייך במטלית שבאמצע הס. כולה לאמכל מקום ,נמי ואפילו טובא
 משום ,מסכת סופרים דרבי שמעון בן אלעזרש דהלכה כ"אלא דמ(ז "תרמ' ג סי"ז ח"הרדב

כדאי  ואין זה ,456ש"ש וריב" ונחלק על הרא,דבירושלמי איתא הלכה דדובקין ביריעה שנקרעה
 לכתוב על הדבק ין צריך דהירושלמי מיירי במקום שאש לומר די,לדחות דברי גדולי הראשונים

ש " ומיירי שלא נחלק האות כמ,457התרומה' ש בס" או שנקרעה אחר הכתיבה כמ,ש"ש הרא"כמ
  .)ק"ש וטור ומהרי"הרא

 ממש חדוף אפ מדברי שניהם נלמוד דאין הדבק עושה ג" עכ,ק"יל ומהר"ואיך שיהיה בדעת מהרי
אמר פר אחד ת פסול משום ס"ק לא התיר אלא משום דלא שייך בס" שהרי אף מהרי,ז"ש הט"כמ

 חד משום דשופר איינו טעמא דפשיטא דהתם ה,שברי שופרות לדיבק ום הכי לא דמי ומש,רחמנא
 דבהא ,חד עליו שם ספר ארא ממש להיות נקחד מכלל דאין הדבק עושה גוף א,ש בהדיא"כמ' כו

 דהדבק עושה גוף ריך לומר דצ,' האות על הטלאי כות במקצם כן וא,שברי שופרותדמי לדיבק הוה 
 לחסרון אותיות א דמי דל, ודאי דלא מהני, צירוף הטלאי שם אות אחתל ידי ערא נקת להיוחדא

 ולא שייך לאסור בזה אלא משום , עליו שם ספררא כיון שנכתבו על הדבק בקלף שנק,שלימות
 אי טעמא מהפר תורהק דאין לאסור בס" למהריבירא ליה וכיון דס,' כו רחמנאחד אמרדספר א

 . דיכול לכתוב על המטליתוא הדין נמי ה,םספרי' וג' ג דהוה ב" אע,עורות'  על בםמשום דנכתבי
 והדבק לא מהני לעשות ספר , וספר אחד ממשחדל גוף אריך להיות עאבל האות עצמו ודאי דצ

ובר .  כיון שאין הדבק חיבור כלל, אם דיבק קודם כתיבהאפילו ו,ר לעילו שנתבא כמחד וגוף אחדא
 כשצריך לכתוב רבי שמעון בן אלעזרש מבואר בהדיא דפלוגתייהו דרבנן ו"מן דין הנה מדברי הרא

ש ק י" ולמהרי. ומשום דכיון שצריך לכתוב על הדבק גרע,ק דאסר" כתבירא ליה וס,על הדבק
 אדרבה בירא ליה דהא ס,ז קשה" אבל להט,יות על הטלאי דמיירי שנכתב מקצת אותלומר

  .כשצריך לכתוב על הטלאי שרי טפי משום שנדבק קודם הכתיבה

 דלא חש תב וכ,ק"ש אלו על מהרי"א האריך להקשות מדברי הרא"קל' ח סי"הב' והנה בתשו
אין  דאי אין דובקין מיירי כשצריך לכתוב על הדבק למה נקט תו ו,ק"ש לקושיית מהרי"הרא

 דחדא קתני אין דובקין בדבק לכתוב על הדבק משום דאין כותבין על ,כותבין על המטלית
 ואין לעשות ,ש"ש הרא"ג כן הוא כמ"ת וסמ" שגם דעת סהש לומר והאריך בזה לומר שי,המטלית
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ש משמע כשצריך לכתוב על הדבק אין דובקין אפילו " והן אמת דדעת הרא.מחלוקת בחנם ביניהם
 שהרי בענין דפוסל כשצריך לכתוב על הדבק ,מות בענין שלא יתחלק צורת האותאותיות שלי
 והתם בודאי מיירי שלא נתחלק האות , דהיינו שקורע אחר הכתיבה, לכתובין צריךמכשיר כשא

  .קבא ודאי דפוסל כשצריך לכתוב על הד ובכהאי גוונ,ש שם בהדיא"ש הרא"כמ

 הוא דוחק גדול ,ש"ין כותבין חדא קתני לדעת הראח דהא דקתני אין דובקין וא"אך מה שכתב הב
 , ופסול מטלית אתא לאשמועינן, אלא נראה דהאי אין כותבין מילתא אחריתי היא,ק"ש מהרי"כמ

רבי ק בטעמא ד" דמה שהאריך מהרי.ת שנקרעה" ולא קאי כלל אס,ת על מטלית"דאין כותבין ס
כתבה ) ב"ט ע"שבת דף ע(ל " הא קיי,ית דלא תקשי עליו היאך כותבין על המטלשמעון בן אלעזר

 ודחק למצוא טעם דמשום האי פורתא דאיכתיב על המטלית לא ,על הנייר ועל המטלית פסולה
ת שכתבה על "דס) ה אלא"ב ד"ט סע"דף ע(ח דשבת "פ' ש התוס"מ'  אשתמיטתי,'פקע שם ספר כו

 דבמטלית ם כן יש לומרוא .ש"ייע'  אלא נייר מחוק כומסכת סופרים דלא אימעוט ב,הנייר כשרה
 ורבנן , כמו על נייר,ת נכתבה על המטלית" דכשרה אפילו כל הסרבי שמעון בן אלעזר לבירא ליהס

  .ק"זה נסתר כל בנין מהרימ ו,ת על מטלית" דאין כותבין סבירא להווס' פליגי עלי

בקין  ודורש ופי,ם דאסר לדבק הקרע במטלית"ל ממהר" חיזק ראיית מהריבהח בתשו"עוד הב
 והן אמת דהכי . שם בירושלמירבן העדה המפרש קרש וכן פי.בדבק דבירושלמי דקאי אתפילין

בירא  מכלל דס,'ד כו" בתפילין דאיכא מי אם דלא מצינו דבק כ,ם"משמע פשטא דלישנא דמהר
ה  ומ. נמיפר תורה הא מצינו בסם לא כן דא,פר תורהובקין בדבק שבירושלמי לא קאי אס דליה

 מכלל ,מ" והמרדכי הולך תמיד בשטת מהר,ק וכן המרדכי"ג וסמ"מסמ' ק ראי" מהרישכתב
ק ומרדכי האי דדובקין "ג וסמ" הסמתב הנה אדרבה מדכ.'ם טפי מינן כו"דאיהו בקי בדברי מהר

ת לא כתבו מזה הירושלמי "ס' ל ובה,ת" דקאי אסש מפרשים ויתב אלא שכ,תפילין' לבדבק בה
ם לחלק בין " מהרתש בדע" ומ.תפילין' ל בההיש מפרשים שכתבבירא ליה כ משמע דלא ס,כלום

 תב וגם לפי הטעם שכ.' יתן עליו קלף מבחוץ כוי אםש כ"לשון הרא'  אשתמיטתי,מטלית לקלף
' מ ראי"ש מהר" וכן מבואר ממ. אין חילוק בין מטלית לקלף כלל,'ם כי זה מושך לכאן כו"מהר

  .'שלו מהגמרא דלא משכח תלמודא תקנתא כו

 לא שייך אי טעמא וה,'מ כתב הטעם כי זה מושך לכאן כו" דהא מהר,אלא אי קשיא הא קשיא
ם ראיה מהא דלא משכח "ש מהר" ואפשר דסמכו על מ.ז" בשם הרדבו שנתבאר לעילבמטלית כמ

 ואי איתא הא איכא להרחיב הקרע , משמע דליכא תקנתא כלל,'תלמודא תקנתא אחרינא כו
 ,ש גרע היכא דצריך לכתוב על הדבק" ועוד דהא גם להרא.במטליתולעשות בו חסרון ולדבקו 
 ולא היה צריך , וזו סברא פשוטה היתה בעיניו,ם כך עלה בדעתו"ואיכא למימר דגם מהר

ם שגם זה " אהא השיב לו מהר,ש להתיר"ד דהרא" דס,להשמיענו אלא דגם בקרע שאין בו חסרון
ש "ת והרא" כמו סהל כל פניםקרע שאין בו חסרון עו להמתירין ב מיה,'אסור כי זה מושך לכאן כו

ם מהא דלא " וגם ראיית מהר.'ם שזה מושך לכאן כו" דלא חש להו סברת מהרש לומרוסיעתם י
אבל ) 'א ב"מנחות ל( דאדרבה מדקאמר בגמרא ש לומר דסבירא ליה י,'משכח תלמודא תקנתא כו

יינו  וה,ין שלהם עבים יותר מגידים שהחוט, קאתי גרדין דדוקא למעוטי,לא) בחוטין(בגרדין 
ת כתב שם " וכן בשם ר, שהוא דק יותר מגרדין,ת דמתיר לתפור הקרע במשי" דסהטעמא

' מ בגידין כו"מהא דקאמר ה) פ"ר' ברסי(י עליהם " ובחנם השיג הב,דמספקא ליה שמא גם במשי
  .ש"ע

שיר בנחלק האות או שאינו  אין להכ,חדל דאפילו קודם כתיבה אין הדבק עושה גוף א"פ כל הנ"וע
 ודיינו בקולא שהקיל ,' וקורא אני עליו על הראשונים אנו מצטערים כו.ז" דלא כט,וקף גוילמ

 ,ש אוסר בהדיא" כי הרא,קולא יתירה גם כן  שהוא, בחסרון אותיות שלימות458א"ק ורמ"מהרי
ת עצמו בסימן ה סותר דע" וגם בדעת ראבי,ו שנתבאר לעילת אין ראיה כמ"ק וסה"ג וסמ"ומסמ

 ,ש לעיל"ק כמ" מהריבריובאמת נראה מד. ו שנתבאר לעילה יחידאה הוא כמ" ועוד דראבי,ט"ס
ש בשרש "העיקר הוא כמהדין  כי מצד ,ה ולא מצד הדין" ראביל פישלא בא אלא לקיים המנהג ע

 מצד הדין דלא בירא ליהא ס"וכן רמ. ת פסולה"ה הוא מן המתירין לקרות בס" שראבי,ט"ס
. וכל בעל נפש יזהר מזה.  אלא דכאן כתב מצד המנהג,ט" כמבואר מדבריהם בסימן רע,ה"אביכר

  .ל"הקים דסביבותינו שנזהרים בזה תוכבר יישר כחם וחילם של הסופרים המוב
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 יחסימן 
  459 הוא הסחוס הקשה שבתוך האוזןתנוך האוזן

 462 והטור461י"שש מחלוקת בין ר שי,460פ על אלו מומין" רדני מלך ולחם חמודות מעייןע
העור היא האליה רכה שהיא בשפת האזן למטה בתחתית ) משפת(י " דהיינו דלרש.463ם"להרמב

זן ו אבל למעלה בגובה האזן כל ההיקף שמגובה הא,האזן סמוך לגוף כמו אליה רכה שבאדם
 גבי 465י" רשרסת לגי464' וכן מבואר להדיא בגמ,'ומהצדדים עד למטה הוא בכלל הסחוס דמתני

 והיינו משום , אבל בגובה של אזן רוצעין,רכה' י אלי" רשרש פי,אין רוצעין במילתמומי אדם ש
 דכל היקף שטח גוף בירא ליהם ס" אבל הרמב. בבהמהוא הדין נמי וה,דהגובה הוא בכלל הסחוס

 המשניות קצה רוש וכן מבואר להדיא בפי, הכל נכלל בשפת העורםהאזן מגובה האזן ומהצדדי
פ שיש בהן הסחוס קצת " אעםמשמע שכל גובה האזן וצדדי. ל"ם הסחוס עכבש' ונק' העליונה כו

 מיירי בהסחוס תין דמתני,תין אבל אינו הסחוס ממש דמיירי מתני,בשם הסחוס' אין זה אלא שנק
ד דנגעים "ם פי" המשניות להרמברוש בפיתא וכדאי,466ד"רמ' י סי"ש בפסקי מהרא"הקשה כמ
ה שימשך ממנו ולפנים כאשר יגע בו האדם ימצא חזק  גשם יוצא על שטח האזן ומ,'משנה ט

 שהוא , תנוךל אינן בכלם דכל גובה האזן והצדדיא מבואר להדי,'ומבחוץ בשר הרך מקיף כו
דהתנוך שהוא גובה של אזן אינו ) 468ש שם"הובא בר( 467ורת כהנים והכי איתא בת.'הסחוס דמתני
המקיף את תנוך האזן אינו עומד זקוף  לפי שהגשם ,תנוך מלשון נכה רגלים'  ונק.כשר להזאה

 הוא התנוך'  ומאחר דסחוס דמתני.ביושר בשוה אלא נכפף קצת כאדם נכה רגלים שאין רגלו ישרה
 . הן בכלל שפת העור ולא נכללו בסחוס,פ שיש בהם הסחוס רך" אע,םכל גובה האזן וצדדיאם כן 

 כי גרס ומשמע דה.גופה של אזןט דהיא ב" הל עבדיםג מה"ם פ"וגבי רציעת עבדים מבואר ברמב
 א היינו דומיתין דסחוס דמתניבירא להו דס470' בתוסן משמע וכ. במקום בגובה, בגופה469ראבגמ

 וכן ממה . איתא שאינו נאכל בשור הגדול מחמת קשיותו471 והתם, כיצד צוליןרקדהסחוסין שבפ

                                                 

 
י וטור התנוך הוא "שלדעת רש, סקים הובאה מחלוקת בפירושו של תנוך האוזן שפגימתו חשובה מוםבפו: תוכנה 459

ולדעת , )כ האליה הרכה שבשפת האוזן קרוי עור ואינו עושה מום"משא(כל הסחוס שבהיקף גובה האוזן ומהצדדים 
ל שגם "וי). שגם בו יש סחוסאף , כ כל היקף גובה האוזן"משא(ם התנוך הוא רק הסחוס הקשה שבתוך האוזן "הרמב
ומבאר את דיוקי . י פגימה בסחוס הקשה שבתוך האוזן"שאינו נעשה מום אלא ע, ם"י והטור מודים לרמב"רש

  .לשונותיהם בזה

שהוא הסחוס שיש לה , ואין היתר אלא כשהחתך הוא בתנוך: ר סדר מכירת חמץ ובהמה המבכרת בסופו"וראה שוע
י "וכמבואר בפסקי מהרא, מיות האוזן ממש אצל הנקב הפתוח בעצם הגולגולת ממשגובה קצת הזקוף בתוך תוך פני

  .ולשומעים יונעם, והראיות קצרה היריעה מהכיל, ל"ז

ל "י ליב ז"ג מוהר"בא המעשה לדודינו הרה', מפורסם בלאדי כו' זכרתי המעשה שהי: רכט' ד סי"ת צמח צדק יו"ובשו
מפורסם אז צוו ' וכפי שהי... ע ונשא ונתן טובא בדין זה "ר הגאון נ"אזמוובא עם השאלה לפני כא', מיאנאוויטש כו

  .ל"לקבור בשר הבכור הנ

ומסתבר שהסימן שלפנינו נכתב בהמשך לאותו ). לה' יג ע. י.ראה קובץ יגדיל תורה נ(י אייזיק מהומיל "וכן סיפר מוהר
  .ר הזקן בזה"ואפשר שהוא בהמשך לדברי אדמו. מעשה

  .ו"ט בכורות רפ"וכן כתב בתוספות יו. ק א"ודברי חמודות ס, ק ב"ט ס"מעדני יו, רותו דבכו"ריש פ 460
והאי עור היינו אליה רכה של (ה אבל לא מן העור "וד, )ן"תנוך האוזן שקורין טנדרי(ה החסחוס "א ד, בכורות לז 461
  ).אוזן

 ).התנוך ולא העור שמשפת האוזן(שט ' ד סי"יו 462
המשניות ' ובפי). אבל העור המוקף לסחוס האוזן אין בו מום... מי שנפגם סחוס אזנו (א "ז ה"ביאת מקדש פ' הל 463

תנוך אזן (ט "ד מ"ונגעים פי, )לא מן  הקצה העליון שהוא דומה לעור ונקרא בשם הסחוס, מגוף הסחוס(ו "בכורות רפ
ומחוץ הוא בשר , ומה לעצםכאשר יגע בו האדם ימצאהו חזק ד, שגשם יצא על שטח האוזן ממה שימשך לפנים... הוא 

 ).וזהו תנוך אזן.. ולזה הגשם אשר מחוץ , והפנימי הוא תוך האוזן, רך מקיף בסביב האוזן כולה
  .ב, בכורות לז 464
  .אליה, ה במילת"ד 465
 ".נראה דסחוס הוא קשה במשמוש היד ויש לו גובה קצת מבפנים תוך האוזן" 466
 .ה"ג ה"מצורע פ 467
 ).הא כיצד זה גדר אמצעי, ל תוך נוך"יכול על גובה של אוזן ת.. .כ דריש "בתו(בנגעים שם  468
 .אין רוצעין אלא בגובה של אוזן): ב, בכורות לז(בגמרא שלנו  469
  ).לשון תנוך הוא כנפים והסחוסין בפרק כיצד צולין(א , בכורות לז 470
 ).והא הני לא מתאכלי בשור הגדול(א , פסחים פד 471



  יורה דעה–שארית יהודה 

 

 

47

נו אוכלו מחמת  היינו שנשאר מן הארי שאי,'סחסיח 473י" דת, בדל אזן472הפסוק' שהביאו התוס
'  כו474 שחרךםגבי עובד כוכבי) א"לח ע' ד (ין מעמידיןא' לו בפי וא.ק שם" הרדרוש וכפי,קשיותו
 וראש האזן הוא גובה , מוכח שראש האזן הוא רך להתבשל יותר משאר בשר,ה מריש אודניאפילו

פשר דאף וא( שסביב שטח האזן אינו בכלל סחוס ם שכל הגובה והצדדילא ודאי א.םהאזן והצדדי
י והאי "ש רש" ומ. הן רכיןם דבבהמה כל הגובה והצדדי,י יש לחלק בין אדם לבהמה"לדעת רש

 וכן לשון . אלא דכל הרך שבאזן בכלל זה, היינו לאפוקי דלא נימא עור ממש,עור היינו אליה רכה
י לא הביא שום " שמהראשתא אתי שפיר וה.שפה' כל הקצה בהיקף נק) ל"י(הטור משפת האזן 

  .)חלוקתמ

תוך האזן ובין התנוך שהוא תכלית קערורית ) שטח האזן שהוא(והנה באדם ניכר ההבדל שבין 
 המקיף את ךהתנו וכן ניכר ההבדל בין .האזן בגשם המקיף את התוך סמוך לקערורית האזן

 אבל בבהמה אין ההבדל ,קערורית האזן ובין גובה האזן שהוא המקיף את התנוך שנמשך לפנים
 וצה לומר ואין ר.י סימן זה שהוא קשה במישוש ויש לו גובה בפנים" לכך נתן מהרא. זהניכר בכל

 ולפי שהחריצין הם ,מקום שמתחיל להיות חריצין ותלוליות שיש גובהת בתלוליות נגד החריצין
וה ליה  חדא דלשון גובה הוא לשון יחיד וה.שוים לגובה האזן לכך לא הזכיר אלא מקום הגבוהת

 ועוד דהא נראה לעינים דגם . גבוהחד דהא אינו מקום א,ות או מקומות גבוהות קצת תלולילמימר
 כי מהעצם הסותם וצה לומר אלא ר.במקום התחלת החריצין ותלוליות אינו קשה בחוש המישוש

 ,את פי האזן למטה עד מקום התלוליות יש בו מקום עמוק ונראה שהוא כנגד תוך האזן שבאדם
פ שהוא למעלה קצת מעצם " נראה עכמכל מקום ו.ות גובה משפע ועולהולמעלה ממנו מתחיל להי

ל  ומכ, תוך האזן הוא למעלה מהעצם הסותם פי האזןאפילו שהרי כנגדו באדם ,הסותם פי האזן
י דקשה במישוש משמע " ועוד לשון מהרא.)ורת כהניםבת( התנוך שהוא תוך נוך כדאיתא שכן

  .נים למטה שאין כנגדו מבחוץ והעצם הוא מבפ,שהוא כאשר ימשש מבחוץ

 כי בגדיא השיעור שמהעצם הסותם את פי האזן ,ה כפשטי475ה הא דגדיא באונישתא אתי שפירוה
 אם נאמר שכל מקום ל שכן וכ, הנה התוך הזה יותר גדול,עד הגובה שהוא כנגד תוך האזן שבאדם

בי אזן הגדי שהיתה  ג476)ב"ע' מ(גם מהא דתניא .  טפיתי שפירהפנוי משערות הוא בכלל סחוס א
 משמע דחסחוס הוא בהיקף האזן ולא בעצם ,'בשתי חסחוסות כו' כפולה בחסחוס אחת כו

'  אפשר לומר דהיינו ב,לו שתי חסחוסין'  ובלבד שיהי477ם" אלא דלשון הרמב.האמצעי שבאזן
  חדא, תרתי קאמר,' והרי הוא כגוף כוחד אבל אם אין לו אלא חסחוס אה שכתב ומ,עצמות בפנים

ם לטעמיה "ורמב( ועוד שגם בהיקף נראה כאילו הוא גוף שנכפל , מבפניםחדשאין בו אלא עצם א
 חד אבל אם אין לו אלא חסחוס א,479ג" אבל לשון סמ.)478י תנוך" ולא כפירש,תין במתנירושובפי

 ולכן דקדק , דחסחוס הוא שם המושאלש לומר אלא די. לפרש כןי אפשר א,'הרי הוא כגוף כו
 וצה לומר ור,ונקרא בשם חסחוס'  ולא מן הקצה העליונה כו480יש פרקהמשנה ר' ם בפי"הרמב

 והתם . אבל אין זה אלא לענין קריאת שם בלבד אבל לא לענין הדין,חסחוס' דגם קצה העליונה נק
 דאזן תין במתנירשי דפי" רשאפילוד) ל"די(ומינה נראה (נקט בברייתא לענין קריאת שם בלבד 

 תין אבל לא לענין דינא דמתני, אינו אלא לענין קריאת שם דנקרא תנוך,'יון כוהגדי כגון תנוך העל
 ,ה"וכדלעיל בהג (,)תנוך בכלל זה'  ולא כל מה שנק, דהיינו סחוס ממש,מן הסחוס ולא מן העור

 .)יש פרקם גובה האזן הוא בכלל העור דר דבבהמה גש לומרי י"דגם לרש

                                                 

 
 ).ה מפי הארי שתי כרעים או בדל אוזןכאשר יציל הרוע(יב , עמוס ג 472
  ).חסחוס דאודן(שם  473
  .שהאוזן רכה ונצלית בחריכתה: י"ופרש. דחריך רישא שרי למיכל מיניה אפילו מריש אוניה 474
 .א דלעיל, ז לח"שבע 475
  ).ז מום בשתי חסחסיות אינו מום"בחסחסות אחת ה, אזניו כפולות(בבכורות שם  476
אבל אם אין לה אלא סחוס אחד והרי הוא כגוף אחד , בלבד שיהיו לו שני סחוסיןו(ג "ז ה"ביאת מקדש פ' הל 477

 ).שנכפל כשר
, י שאין לה אלא תנוך אחד"פרש. אוזן הגדי היתה כפולה אמרו חכמים בזמן שהוא עצם אחד מום: במשנה שם 478

, ד הוא גוף אחד וגולם אחדענין עצם אח: ם שם"ובפירוש הרמב. שנכפל תנוך העליון לתוכו ונתחבר למטה הרי זה מום
 .כמו שנטל גולם רך וכפלו

 .ת שח"ל 479
  .כמועתק לעיל בתחלת הסימן 480
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  חלק שני
  יטסימן 

  481שיםסכינים המלוטחד וחלק ב
י "יד המפורסם בוצינא קדישא נסג הח"און תפארת ישראל הרב המאוהגאל כבוד רב האי 

  י" נ483ה יעקב" מו482ת"ה כש"ה פ"ע

ומירתתא כולא גופאי ממתניתא , ת ידעתי מיעוט ערכי זחלתי ואירא עלות להר קדשוומהי
בי בהעלותי על לבי הציקתני רוח בטני וחם לבי בקר'  כו השם]ילולח[אמנם במקום ', ופלפולא דילי

והנה הוא שם עלילות דברים על , ויצא לו שם כשמות הגדולים אשר בארץ' כי מר הוא רבא דעמי
 אשר קיבלו מרבם ורבם מרבם עד רבותינו ,השוחטים אשר התלמדו על הסכינים המלוטשים

 וש אשר החזיק על ידם קד,ב המפורסמים דמעזריטש" הם השו,בר זההראשונים שהמציאו ד
ואחריו כל ישרי לב תלמידיו הצדיקים , מ"ה נבג"ג המגיד זצוקללה"שכבהבון נשיא אלקים רעלי

המה יסדו באמונתם והעמידו שוחטים הרבה , ח"המפורסמים ששתו בצמא את דבריו דא
  .והזהירום להזהיר הגדולים על הקטנים לשמור ולעשות ככל אשר הורו המורים

 הגאון החסיד אור ישראל וקדושו רב אחאי 484ש רבינו" כמ,ועיקר הקפידא בתער המלוטש
. חלק'  וקרוב לדרסה אם לא שיהי, להיות חדי אפשר שבתער שאינו מלוטש א,ע"ה נ"זצוקללה

ב דמדינתינו שלא יעמידו "ועתה כבוד אדונינו מעלתו הרמה הפך כחומר חותם וגזר על השו
 וחששא ,שאינו מלוטש כללואם כן אין בין מלוטש ל, הסכינים על חידודו רק בחלקלקות יקום

ה לומר עליו כי לא רבים "ר זצללה"מוחא'  ואם בפיו ובשפתיו כיבד את כ.דדרסא להיכן אזלא
 במקום שדבריו פשוטים וישרים למוצאי , הפליג מאד לעשות מדרש לפירושים,יחכמו להבין דבריו

ו ולא "לגים ידבר ח ולא בלשון ע,ל כתב בלשון צח ונקי בכדי להבין כל הקורא בו"והוא ז, דעת
  .כמאן דמחוי במחוג

 ,א להמתנגדים דווילנתב אשר כתבו מה שלא רצה רבינו לגלותה במכ,עוד אחת היא והיתה לבאר
 שהעיקר להעמידו על אמיתת ,והוא שידוע לכל השוחטים המתלמדים על סכינים המלוטשים

  שהצדדים שלפניו מעכבים, בלא עירוב הצדדים שלפניוני עצמולה בפ]ו[ידוד מגחה'  שיהי,חידודו
 ולכו נא .ים קשה להרגיש שמחמת עביות הצדד,ההרגשה העצומה בפגימה קלה ודקה מן הדקות

  . הואכןונוכחה יאמרו ויבררו שהאמת 

 איש אלקי בישראל גדול שמו דושביל אצל מורנו הרב הקאוגם אני זכורני כשהייתי בטשערנ
 שנתלמד אצל ,ל" זאןליפמ' ב המפורסם מו" השויל יד החזיק ע,ע"ה נ" נחום זצללה מנחםר"מוה
 והעמיד תלמידים הרבה וציוה עליהם שיבואו לפניו בסוף כל שנה ,ב הראשונים דמעזריטש"השו

ואמר הטעם שבשביל שהתלמידים לא היו בקיאין ללטוש כמוהו בדקות ונעשו , להתלמד מחדש
  .סכיניהם עבים קצת וקשה להרגשה

 ,ע שבאו שוחטים שלא היו סכיניהם מלוטשים בדקות כל כך"ל נ"אי זגם הלום ראיתי אצל רב אח
ע ואמרו "ל נ"ר ז" אחמובודו לפני כא עד שב, ליתן עדיהן485ק ליאזנא"ב דק"ולא רצו השו

 שינסו אותם אם ל ידי ובקושי התיר להם ע,שהסכינים שאינם מלוטשים כל כך קשים להרגשה
ואמר הטעם שמאחר שמרגישים על הסכין , בקיאים בהרגשת הסכין המלוטש הרבה בדקות

 לא יטעו על כל פנים אפילו בשאינו מלוטש כל כך , בפגימה קלה ודקהאפילוהמלוטש בדקות 
  . מן הדיןםבפגימות גדולות המטרפי
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נהיגו במעזריטש המגיד והיא תקנה שה ,)ז' ר הזקן סי"ת אדמו"שנתבארה בשו(תקנת השחיטה בסכינים מלוטשים 
ל "שצ, ב אחד"וכפי שאמר לו שו, ודלא כפי שרצה לדייק בכרתי ופלתי. היינו דוקא כשהוא גם חד וגם חלק, ותלמידיו

  .ל דוקא גם חד"אלא כפי שלמד אצל רבותינו בטשערנאביל ובלאזני שצ, חלק ולא חד
  .נרו יאיר עמוד הימיני פטיש החזק כבוד שם תפארתו 482
 50; 41' ע"  ביבליוגרפיה–ר הזקן "ספרי ההלכה של אדמו"ראה . י מסמילא"ת מהר"ס שו"מח, סמילא מ–אולי  483

  .ולא הגיעה לידינו, ר הזקן"שהוא כתב הסכמה להדפסת שלחן ערוך אדמו
 .ז' ת שלו סי"בשו 484
ז שער "ת אדה"שו). ד, הוספות יח(ובהערות שם , ז"קד ס' ד סי"ת צמח צדק יו"נזכר גם בשו. ר צבי הירש"מוה 485

 .נז' כא וסי' השמועה סי
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וזה ידוע , ומעתה צא ולמד שעל כל פנים הסכין המלוטש הרבה יפה וברה היא למאד מאד
עד שיהא חלק ואינו חד וחריף הרי הוא כמו שאינו  שבאם מחליקין הצדדין הרבה ,ומפורסם

ואיך יתהפך כחומר . עב קצת גם כן ידוד הואחשהצדדים עבים קצת ומקום מושב ה, מלוטש כל כך
ויותר   אשר הם באמת יפים יותר,חותם לומר בזה הוא כשר לכתחלה והסכינים המלוטשים הרבה

  .ברע ורע בטוב יוציא עליהם שמץ דופי ויחליף וימיר טוב ,לאין קץ

 כי לפי הנשמע גם הוא מתלמידי גדולי הצדיקים המופלגים ,ר"ולא ידענא מה אידן בכת
'  מודוש ובפרט ידעתי כי הרב הק,ע"ל או המגיד ממעזריטש נ"ט ז"המפורסמים תלמידי הבעש

 מיכף הוו ם וכל הצדיקים החשובי,486ע מטשערניביל אור תורתו היתה זורחת במדינתכם"נחום נ
ולמה היתה כזאת לפניו בעת הזאת , גרירי'  אבתריולי עלמאוהארץ האירה מכבודו וכ'  ליכייפי

 אשר ,ב דמתא שלו" וסמך על משענת קנה רצוץ השו,ל אחרי מותו"י ז"לבטל דברי קדשו של האר
 ולא בדעת ידבר תועה על אנשים יראים ושלמים אשר קטנם ,הוא שוחט דעלמא ולא בינת אדם

  . ואשר הנסיון מוכיח כדבריהם,'ט אשר קבלו מרבם ורבם מרבם כו ובפר,עבה ממתניו

 שהוא רש ופי,א רויך"בל' מענין הנק' ק ו"ח ס" סירתי ופלתיהגאון בכ'  מול ידיואשר החזיק ע
 דשם ,ר סיני מה ענין שמיטה אצל ה,בר זה נוראות נפלאתי פה קדוש יאמר ד.כשהסכין חריף מאד

'  ומשמע מדבריו דגרע אפילו מדמיא לסאסאה מדלא הוה לי,מבואר דרויך הוא פגימות קטנות
ועוד כי מחרי האף ,  לסאסאהא להעמיד דבריו על דמיני עצמו והוה ליהלכתוב דבר הלכה בפ

ע גבי דמיא "וש הש" וכמ,ובודאי היינו בסכין שהושחזה ולא הוחלקה, דגרע טפי' הגדול הזה נ
 שמחליקים אותם בטוב ,ם דידן חלקים הם אבל סכיני.ע מינהר ומשכחת לה נמי דג,לסאסאה

וכל ,  ואדרבה החלקת של הסכין חד וחריף הוא מזוקק שבעתים משאינו חד כל כך,אחר ההשחזה
 .מה שהוא מחודד יותר משובח וחלק בטוב טעם מאד שיודעים ומבינים אשר התלמדו בטוב

 ובאמת ,'דלא גמיר כו'  ולא מסתיי,ר לא ידע כלל ובאין מבין העמדה הזאת"והשוחט שלפני כת
 ולא ידעתי מאין הרגלים . וגם להוליך הצפורן בקלות ולא בכבדות,צריך לימוד גדול להעמיד כזה

' ואדרבה מפורש הוא בסי,  לאסור הסכינים החריפיןרתי ופלתיואיזה סמך מצא בדברי הגאון בכ
וסכין חריף למאד  כי אפשר אומן וזריז גדול ,בבירא' ג דכמעט נפל שיעור שהי"פלתי סקבג "כ

לא  א.ומאד אין לו שיעור, הרי דמתיר להדיא לשחוט בסכין חריף למאד, ל"עכ' שיעורי' בציר לי
 ואדרבה משמע שלא .אלא בשלא הוחלקה ו"ח סק"י' ולא אסר בסי,  דהוחלקה שאניודאי

 לדמיא אפילו אבל כשהוחלקה פשיטא שאין זכר , כשיעור דדמיא לסאסאהאפילוהוחלקה היות 
 , והאוסר אסר לו יונה, מהיכי תיתי לאסור,ע"ל נ"ר ז"וכמו שהאריך בזה רבינו אחמו, אסאהלס

  .487 וכמעט דשרי עורבא,וגם אזיל בתר איפכא

 כי אין אדם נתפס על ,)ו(ר ואתו הסליחה על שהרביתי בקצת דברי"את כל זאת הצעתי לפני כת
בכל קצוי ארץ ושהוא מחבב דברי ר הולך " אשר ידעתי שמו של כת,ובאמת צער גדול הוא, צערו

 אשר ,לו לחזק את דבריהם הנה הוא מהרס יסודתם ובנינם'  ובמקום שהי,הצדיקים הגדולים
לשוא עמלו בוניו בו ויגעו הרבה יגיעות וסבלו כמה יסורים והרפתקן עדו עלייהו במלחמות כבדות 

 אשר ,לך בדרך אחרתר מהם יצא וה"והן כת,  עד שיצא לאור צדקם ותשקוט הארץ488מהמתנגדים
אבל הכל בעבור ,  ובזיון הצדיקיםם שמיםלזאת עגמה נפשי כי לא תוכל הארץ להכיל גודל חילול ש

 , העליתי לפניו שני מעשים משני גדולי הדורל כן ע.ב אשר לפניו"אשר האמין בשוא נתעה מהשו
 ובפרט כי ,מותיואשרי הדור שגדולים נשמעים לקטנים ואף לקטן שכ, ומהם יראה וישיב אל לבו

 ומובטחני שבהגיע דבריי אלה אליו הנאמרים באמת .ומודים דרבנן היינו שבחייהו, לא מלבי
 ואחוי קידה ואצא .'ובצדק מפי גדולים חקרי לב ישיב ויאמר דברים שאמרתי לפניכם ברם כו

  .ון השלום וחיים ויוחק בספר הצדיקים לאלתר לחיים מאדמר שלוםואו

  מת והשלום על הצדיקים ועל החסידים המדבר למען האבריד

  ע"ש זלמן נ"הרמר הגאון החסיד "ה אחי אדמו"ר ברוך זלה"יהודא ליב באאמו

                                                 

 
 .אוקריינא, וואהלין 486
  .א"רע, פ סנהדרין ק"ע 487
 ).ר הזקן אגרת סא"ק אדמו"ראה אג(שגזרו על הסכימים המלוטשים  488
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   489ל"הנמהדורא נוספת מ

 אמנם ,'יתא ומפלפולא דילינ זחלתי ואירא ומירתתא כולא גופא ממת,עליתי להר קדשו לחוות דעי
ר שיצא לו שם " על לבי בכתיובהעלות, יגיהציקתני רוח בטני וחם לבי בקרבי ותבער אש בהג

 אשר , והנה הוא שם עלילות דברים על הסכינים המלוטשים,כשמות הגדולים ושהוא עמוד התורה
 והעמידו כמה שוחטים לאלפים ,הסכין חד וחלק דווקא' חכמים שקדו בתקנת ישראל שיהי

 זריטשמע'  התלמדו בק אשר, שבתורההירים וזריזים במלאכתם מלאכזהבישראל שיהיו ורבבות 
ינו רוח אפינו הרב הקדוש וז נשיא אלקים גאון עג"ב המובהקים ומפורסמים בימי רשכב"אצל השו

 ,דבריותלמידיו ששתו בצמא מדינה  ואחריו כל ישרי לב בכל ,מ"ה נבג"ר דובער זצוקללה"מוהר
ם ללמוד ם להזהיר גדולים על הקטניו והזהיר,וחטים הרבהשהמה יסדו באמונתם והעמידו 

 והעיקר להיות תער מלוטש להעמידו על חידודו כל מאי ,ורום המוריםהלשמור ולעשות ככל אשר 
 אור ישראל וקדושו 'גש רבינו ה" יצילו מהרבה מכשולות כמועל ידי זה, דאפשר שיהא חידודו דק

  . 490ע"ר נ"מוחא

 מפני ,בדעת ידברולא   אשר לפי הנראה לא בינת אדם לו,ר סמך על שוחט דעלמא"ועתה הנה כת
המפורסמים  הצדיקים ל ידישלא למד כלל אצל שוחט מומחה ומוחזק מהשוחטים אשר הוקמו ע

 והרבה יגיעות ,הבנין אשר עמלו בוניו בוכל יסודות  והרי הוא מהרס ,תלמידי המגיד דמעזריטש
  . 491 והרבה מלחמות כבשו מהרבה מתנגדים כידוע,יגעו עד שהעמידו השוחטים

 , בעזר המתנגדים' שידעתי שהוא הי,ר שהוא מתלמידי הגאון דווילנא החרשתי"על כתואילו נשמע 
אבל , ה להצדיקים ורצה להתריס כנגדן"שונא בלא'  אלא שהי,ישר בעיניו' בשביל שלא הי' ולא הי
 ורוצה דוקא שיהיו הסכינים ,ע"ר נשמע שגם הוא מחבב דברי הצדיקים תלמידי המגיד נ"על כת

 תמה תמה אקרא פה ם כן וא,ע"ר נ"דש אחמוו שמחבב דברי ק איךר ראיתי וביות,מלוטשים
כי מאחר שמדקדק במעשיו , ש יאמר דבר זה להרוס כמעט כל הענין של סכינים המלוטשיםוקד

  . שלא להיות חד רק חלק כאבן חלקה אין בין מלוטש לשאינו מלוטש כלל

 הוא פלא איך ,א רויך"במה שקורין בל רתי ופלתיהגאון בכ' רצוץ מלהומה שנסמך על משענת קנה 
והוא , חד'  דהיינו לומר שלא יהי, מלבושור ולבדות לו פי,סמך על לשון אשכנז בלא הודע פירושו

ומה שמחלק בין חד לחריף . ואיך יכחיש כל לשונות הפוסקים שיהא הסכין חד וחלק, בוודאי אינו
'  כתב גבי השוחט בסכין רעה דנפל שהיג"כ'  בעצמו בסירתי ופלתי ויגיד עליו הכ,זהו דבר הבל

 ומאוד אין לו ,הדיא דמתיר לשחוט בסכין חריף מאודב הרי ,'בבירא אם הסכין חריף עד למאוד כו
וחטים  כי כך דרכן של הש,רויך הוא סכין חדה שהושחזה ולא הוחלקה' אבל האמת פי. שיעור

ובאמת כל היודע . ו שיהא חלק מחליקין אותו להעמידר כךלק ואחחמשחיזין ואז אינו שמתחלה 
סכין חד מזוקק שבעתים על שבה והשחזת הסכין יודע בטוב החלקת ולמד באומנות השחיט

  . החלקת שבסכין שאינו חד

 ושם ,ה"ה מנחם נחום זצלה" הקדוש החסיד מונור שבהיותי בטשארנביל אצל מורי"ויאמין לי כת
מזמין כל '  והי, אצל הראשונים אשר התלמד במעזריטש,ה ליפמאן"ב מומחה מו"השו' הי

 ואמר ,ל"פ ציווי הרב הנ" ומי שלא רצה לנסוע אסר אותו ע,תלמידיו לפניו בכל שנה ללמדם מחדש
 ונעשה , ומחמת זה הם עבים יותר מעט,הטעם שבשביל שאינם בקיאים במלאכת הלטישה כמוהו

  .  חסרון בהרגשהאצלם

  אצל שוחט שהיו שוחטים אחרים שהתלמדו,ה"ר זצללה"וכך שמעתי פה בימי חורפי אצל אחמו
 מחמת שאמרו השוחטים שלנו , וגמגם מאד אם השוחטים יתנו לו העדאה,ל כךשאינו לוטש כ

  .ולכן נא ונוכחה יאמרו,  וכך אומרים גם כעת,שבסכינים ההם קשה להרגיש

                                                 

 
  .38'  ע2471י "וכת, 1331י "פ כת"והוגהה ע, שלא' ה ע"נדפסה בקובץ יגדיל תורה חנ 489
  .ז' ת שלו סי"בשו 490
 ).ר הזקן אגרת סא"ק אדמו"ראה אג(מלוטשים שגזרו על הסכימים ה 491
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 492 מסוף ראיה לתחלה– וסת ההפלגות

 שאלה
ל " וזתב שכ. לענין וסת ההפלגות,ח"ו סק"קפ' ובסי, ב" כק"ג ס"קפ' ל סי"ע רבינו ז"ו שייןע

 , או מליל טבילתהמתחלת הנקיים שלה והיינו ,'כו' לתחלת ראי' שמשערין ההפלגה מסוף ראי
ל שכשהיא רואה לעולם ביום "ח ביאר יותר וז" ושם סק,ו" קפי"סו כדלקמן סחדשהכל חשבון א

ן שתחשוב מליל טבילה הכל לת הנקיים ובי בין שתחשוב מהתחם כן עד וא,'ד לטבילתה כו"י
הראיות ב יום מסוף "א יום מהתחלת הנקיים או מכ"ד יום אחר הטבילות או מכ" מי,חדחשבון א

  .ל"עכ) ש"יעו' כ כו"משא(

מתחלת '  דלדידן דלעולם אין מתחילין למנות הנקיים עד יום ו,ד החלושה תמוה טובא"ולענ
ימים ' רק אם ראתה ו[' תה כל החמשה ימים בין שמשה כו או ראחד ראתה יום אא שנא ל,ראייתה

 היינו מיום ,' צריכים לשער וסת ההפלגה דוקא מסוף ראים כן וא,]'אז תתחיל הנקיים מיום ז
ימים ' כגון אם ראתה בפעם ראשון ה.  ולא מהתחלת הנקיים או מליל טבילה,שפוסקת לראות

ב "ד לטבילתה שהוא כ" ביום יר זהואח, בלה וטנקיים' ופסקה קודם הערב וספרה מיום המחרת ז
', רק עד יום ו) לדידן (נקיים'  לא תתחיל למנות הזם כל זה וע,חדמסוף ראייתה ראתה רק יום א

ד אחר טבילתה השנית לפרוש סמוך " לחוש ליום י,'הב'  כשתשער ההפלגה אחר ראים כןוא
 הוא חשבון ם כן וא, ראייתהו מסוף"זה יום כ'  יהי,ייםא מהתחלת הנק" או מיום כ,לוסתה
ו מסוף ראייתה הרי כבר " וביום כ,'ב מסוף ראי" ההפלגה לחוש ביום כ ואנו צריכים לשער,מוטעה

 בוסת ל שכן וכ.ז מהתחלת הנקיים" או ביום י,ד מליל טבילתה"ביום יו'  אלא הוסת הי,עבר וסתה
 אם בתחלתה לא , בהיפוך כןוודעת לנבון נקל שכמ. חורבא' ניידנפיק מ, ג" כהפעמים' קבוע ג

 ,ד הוא תמוה מאד"ולענ.  לפרשין צריך א493ב" כמי ולחכם.ימים' כ תראה ה"ואח' ראתה רק יום א
 . ולהשיבני494ר"וני ידידי למחול עכת ובקשתי מאד.ושאלתי לחכמים ואין פותר

  495נתן הלוי הורוויץ מפאלצק

 תשובה
  ג"כ תקפ"מחרת יוה

  נתן סגל'  מושנון הותיק' ידידי הרב המפו' אה

 וחדאי נפשאי ,מצאתי דאתאי לידי איגרתיך החמודהסורעז ' בקה העבר "קודם רבהיותי 
' ד וסי"קפ' נדה סי' ש בה"ע במ"ר נ" אשר הקשית לשאול בדברי רבינו הגאון אחמו,בפלפולא טבא

 .' מן הטבילה לטבילה דהכל חשבון אאו' לתחלת ראי' ו דחשבון ההפלגה הוא מסוף ראי"קפ
 כמו ,'עונות מיום הששי לתחלת ראי' שה לך שאין החשבון מכוון לדידן שמונין אחר ושהוק

  . וגם כתבת ששאלת לחכמים ולא פירשוה,שהארכת בדבריך

 ומצאתי בספר סדרי ,496 אלא דילפינן מציאה מחיפוש,'מה אומר ומה אדבר לא חכם אני כוו
ד " למאפילו ד,]ח["ו סקי"קצ' סי ו,]ב["ב סק"קצ'  בסי,ג"ס'  סי מעיל צדקהטהרה בשם תשובת

 שבאם לאו הרי היא ,נקיים' ודעתה על הז'  שתתן עינינן בעימכל מקום ספורין לפנינו נןדלא בעי
 אלא מיום הששי הרי קודם לכן לא יהבי נקיים'  נשי דידן שאין מונין הזם כן וא,מוחזקת בטומאה

  .'כו' ו ותפסוק ביום ד"קצ' א בסי"רמ וכלשון , בטהרה קודם לכןם וגם אין מפסיקי,דעתייהו כלל

                                                 

 
  :ותוכנה. א,  מז231י "מכת, )מח' והשלמתה שם ריש סי(ד ' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 492

, הטעם שאין מונין מיום שפוסקת לראות אלא מתחלת נקיים, ר דמנינן וסת הפלגות מסוף ראיה לתחלה"לשיטת שוע
ובימי נדה מעיינה , כי עד אז הן בחזקת טומאה. לתחלת ראייתה' ת עד יום ודהיינו למנהגינו שאין מתחילין למנו

  .פתוח
 .כמותו ירבו בישראל 493
 .על כבוד תורתו 494

 . ואילך8' אספקלריה ע, 1272ד "כפר חב. קסו' מפתחות לצמח צדק ע. א, אודותיו ראה בית רבי עה 495
  .ב, פ פסחים ז"ע 496
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בכגון שכתב הרב '  ולא מיבעי,בשגם כי לפי הנראה כל נשי דידן בווסתות שלהן הן בתחלת נדות
ו אין " אם לא ראתה עד יום כאפילו אלא ,ב לסוף ראייתה"ד לטבילתה שהוא יום כ"ל ביום י"ז

ל  והוא ע.497ל בהקדמה"ש הרב ז" כמ,ט" מאחר שלא ראתה ביום י,ו הראוי לזיבה"מונין יום כ
 אלא דלענין זה עשאום ,' ונדה מעיינה פתוח כל ז.499 דהסכמת הפוסקים כמותו,498ל"י ז" פירשדרך

  . לאו הכי אבל בלא,נקיים' ודעתה על הז'  ודיינו אם תתן עיני,500ל"ש הרב ז"כזבות כמ

לפרש כן הוא כדי ל " דכל עיקר שבא הרב ז,לאידך גיסא'  דלכאורה אדרבה קשי,ובהכי ניחא לי
 שהולך ,501א"הרשב' ב שבתשו"ם ב" שהוא מתשובת מהר,י"ז ס"קפ' א שבסי"לפרש לשון הרמ

 שהעמיק הרחיב 502א"וא בק"ק מ"ש ס"יי ע,'מ כו"ה ה"ד' ד א"ס' ד' פ האשה כו"י ס"בשטת רש
ב "ו לטבילתה שהוא כ" ט,א"ט ע"ל' ד ד"דספ' פ הגמ"י הם ע" והרי כל עיקר דברי רש.בזה

'  שם דקאי בימי נדתה כורא בגמא וכדאמר בהדי, ובזמנם ודאי היו מונין נדות וזיבות,תהלראיי
ו "נדה ס( וגם חומרא דרבי דאתקין בשדות ,זירא'  ועדיין לא נתפשטה חומרא דר,'בימי זיבתה כו

 אלא לתחלת ,ב לראייתה"ו לטבילתה אינו מכוון להיות כ" האי טם כן וא,עדיין לא נתפשטה) א
 . הויא ההפלגה מטבילתה דוקאום הכי ומש,'לא ודאי דשאני נדה דמעיינה פתוח כל ז א.'ראי
 ,]ש"כמ' כ לתחלת ראי"והיינו ע[דחשבינן לראייתה ' ב לראייתה אין ראי"שהוא כ' ש בגמ"וממ

'  לא אפיק מתנימכל מקוםמשמע ד' ו לטבילתה כו" שמואל ואמר לא שנו אלא טרשדאדרבה מדפי
 שההפלגה , שאין זה הפלגה,' משום דאין לחשוב מתחלת ראי, לטבילהו הוא"מפשטה דסתם ט

 שהוא ,ו לטבילתה" היינו ט,ו" קתני סתמא יום טום הכי ומש,ש הרב"היא מה שאינה רואה כמ
  .'סוף ראי

א " כדי לפרש לשון רמ,ע הוא דוקא לדידן"ר נ" אני אומר דכל הטורח שטרח רבינו אחמוי זהולפ
 504ו"קצ' א סי" שהוא היש שכתבו שברמ,503]ו["קפ' ד בסי"וכן דברי התה ,י דלעיל"ז ס"קפ' בסי

 ום הכי ומש,עונות' נ לעולם אחר ו"פ שסופרת ז" ואע,שעל פיו נהגו נשי דידן שחשבו לטבילה
  505... לדידןאפילואינו מכוון ' ו דהחשבון שמתחלת ראי"קפ' דקדק בסי

  רשנו לטובהדת כנפש 506ש" מאדהש"ז יקבל החו"ווז

 ל מיאנאוויטש"ר ברוך ז"א מוהר"יב באיהודא ל

 כב סימן
 507ת"בדיקת שפופרת לבתולה הרואה אח

  ' שי508ה נחמן" ושנון הותיק ונחמד מוופלגידידי הרב המ' עמו אה' יענה את שלומו ויהי' ה

 הדבר פשוט , ומרגשת כאבעם אחת מחמת תשמיש פאפילו אם לא פסקה מלראות , האשהל דברע
'  אלא שצריכה ספירת ז,שלא לאסרה על בעלה שתולין בדם בתוליםז " קפי"סוא ס"ע ורמ"ובש

                                                 

 
אלא הרי , ו ליום הראוי לזיבה"אין מונין כ, ו"לא ראתה עד יום כ(הזיבות ה וסדר ספירת ימי הנדות ו"נדה ד' להל 497

 ).ט"הואיל ולא ראתה בי, זו תחלת נדה
 ).וכשתראה אחרי כן בין ראתה סמוך בין שהררחיקה ראייתה הויא תחילת נדה(ה פתח "א ד, ערכין ח 498
 .קפג' טור ולבוש סי 499
 .בהמשך ההקדמה שם 500
 .תתלח' א סי"ח 501
 ).ה אלא ודאי"ד (ק יג"ס 502
 .ק ח"ר שם ס"ובשוע, ג"ס 503
 .סעיף יא 504
  . נא'ז סי" והחלק השלישי נדפס לקמן אהע, כ' סיח "החלק השני נדפס לעיל או 505
 .וזולת זה יקבל החיים ושלום מאדון השלום 506
  :ותוכנה. א,  מט231ק "מתוך כתי, ה' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 507

, והעצה לזה שלא יכניס האבר בבת אחת, כ הוא מחמת דוחק הצדדים"בד,  תשמישכשבתולה ממשיכה לראות אחר
שהסכים לה , או בדיקת מוך דחוק שבסדרי טהרה, י שפופרת"ויחד עם זאת תבדוק עצמה ע. ושתמשח עצמה בפנים

 .  ר"אחמו
 .150'  בית רבי ע–אודותיו . מאושאץ 508
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 509ם פדואה"רש מה" כמ, אלא דבשאינה מרגשת כאב בשעת תשמיש הרי היא ככל הנשים.וטבילה
ש "אב נמי כמכ מרגשת אפילו ,עם אחת ומינה דאם פסקה מלראות פ.510שאת בנימיןא ומ"ורמ
 שהסכים 513א" ובק512ע"ע בביאוריו לש"ר נ"אחמו'  רבינו הגה שכתב במין ועי.511מונת שמואלהא

  .לכל זה

ה לתלות " אשר חתר מעכ,וטבילה'  אבל לטהרה לגמרי בלי ספירת ז,וכל זה לענין להתירה לבעלה
 ובאמת אין חכמה , שהנשים אומרות כן בקהלתכם' שיז"ושמעתי ממוכ, בהאיש ולא עלתה בידו

וממה שגירש את . אתי שיש לו מיחוש מאלף לא מצחד ואדם א, כי היא סבה רחוקה באמת,לאשה
 או שמא באמת , כי מאן מפיס איזו סבה היתה גם לאשה ההיא,כל עיקר' הראשונה אין ראי

 , אף שהגיע זמנה לראות, שלפי שהאשה עדיין לא ראתה דם וסתה, ולבי אומר לי.גירשה בחנם
ז שהיא כחושה "כ ובפרט כאשר אמר מו, רחמה צרןעדיי' מכל מקום כיון שלא נפתח מקור דמי

  .חמת תשמיש לזאת הוכו הצדדים מ, והוא גבר בגוברין,בטבעה

 בבדיקה שעשיתי לה , מילדת בקיאהל ידי ונבדקה האשה אצלי ע,ועובדא כזו ממש בא לידי
 ומכל מקום צויתי שלא ימהר הבעל לבעול על הדם וימתין כל מה . ויצאה בטהרה,בארוכאשר ית
 ביני ת עצמה והיא גם היא תמשח א,עם אחת יכניס כל האבר בפ יבחין שלאר כך ואח,שאפשר לו

 יפתח ל ידי זה שע,םשיי כגון בשמן זית או בחלב תי, את הבשרם בדברים המרככים ומחליקי,לביני
 לגמרי חמת תשמיש פסקה מלראות מל ידי כן שע,י עלתה לה עצתי" ובעזהש,הרחם בלי כאב וצער
 ונתאמת להם ,ירה ששמעו את הדבר נבחנו בעיניהם דברי וכל אנשי ונשי ע.ונעשית ככל הנשים

 שבודאי יש לה דוחק ,וכך אני אומר באשה זו . להכחיש המוחשי אפשרי אכ ,שהאמת אתי
 ואם כן ודאי הוא ,וגרות דלתי בטנהס הים ובפרט מכניסת האבר לפנים מהעצמות הקטנ,םהצדדי

 .514 והילכך לבעלה ודאי שמותרת,אחתעם  וגם ודאי הוא שלא פסקה לראות פ,שמרגשת כאב וצער
  .באר יש לה תקנה בבדיקה שית515 לטהר לגמריאפילוו

 כי אולי לא בעל כל כך ,כי יש לומר אין הכחות שוות, 516עם אחתאף אם באולי פסקה מלראות פ
 ולא השיגוהו הפוסקים אלא .517ח"ש הב" וכמ,ל האברכ או שלא הכניס ,בכח ובקושי בפעם ההיא

'  עליא פליגי לם דשייך בצדדיה שכתב אבל במ,צבעות במקור כללאך כחות ו דלא שייה שכתבבמ
חמת  מלראות מעם אחת דאם פסקה פ519 והמנחת יעקב518מונת שמואל האתבואף דכ .כלל

 ,דיקהבהר לגמרי בלי ט היינו שאין תולין ל,ם מרגשת כאב אין תולין במכת בתוליאפילו תשמיש
 ראמ שהרי עיקר ראייתו מהג,משמע באמונת שמואלן  וכ. בדיקה יש לומר דמהניל ידיאבל ע
 ומינה דעל כל פנים , בכאב כבמכהנן תליא מכלל דבלא בדיקה ל, בדיקת שפופרת בכאבנןדבעי

  .בבדיקה שרי

ל  רק ע, שפופרתל ידי שבתחלה בדק שלא ע,חד בשם חכם אתב כ520מונת שמואל אבתוהנה בתשו
 וסיים וישר בעיני והגון כדי שלא ,'הדם מן הצד כו' יואורך אבר בינוני אולי יה  מוך ועץ בעוביידי

ח השיג "ז סק"קפ'  בסינחת יעקבוהמ. ל"ו בבדיקת שפופרת עכ"תאסור אשה לישא בעל לעולם ח
. כ" בוודאי יתלכלך ראש המכחול עם דאף שהוא מן הצדדי, דהבדיקה היא שלא לצורךתבעליו וכ

 שאם עשה העץ כתמונת , ספיקותאפילוינן  ודאות שלו א,' בודאי יתלכלך כוה שכתבובאמת מ

                                                 

 
  .י' סי 509
  .מז' סי 510
  .כג' סי 511
 .ו-ק נה"ס 512
 . טזק"ס 513
  .ת"שלא נאסרה מטעם רמ 514
 .נקיים' בלא ספירת ז 515
שידוע שכלו בתוליה ואפילו יש לה צער וכאב לא תלינן , )ק נו"ר שם ס"ושוע, ג"קפז סי' סי(ע "שבזה נבתאר בשו 516

 .'מ כאן יש לומר כו"מ. ת"ונאסרת מטעם רמ, בבתולים
י כך ראתה "ל ראשון הוא עב או בעל בכח גדול ועדתלינן לומר שמא האצבע ש(ד "ה ולפענ"ק ב ד"קפז סוף ס' סי 517

 ).וכשתנשא לאחר לא תראה דם כלל, דם מן הצדדין
 .כג' סי 518
 .ק נו"ר ס"ה בשוע"וכ. ק מ"תורת השלמים ס 519
 .נז' סי 520
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 שנמצא שאמצע ראשו הוא רחוק , שנעשה דק באמצע, שמשפע ועולה עד ראשו,האבר ועטרה שלו
ם " בדעת הרמבי מה שכתבכ צריך גם הוא עצמו לסברא זו לפ" ע. ומאין יתלכלך,םמהצדדי

 מכנסת ר כך ואח,לולה מלמטה ומכנסת השפופרת עד מקום שהיא יכולה בלבדחבשפופרת שהיא 
 שלא ל כךכ ואם כן אם ימצא דם בצדדי השפופרת אין השפופרת מפסקת ,המכחול עד צואר הרחם

 , כיון שראשו משופע נעשה רחוקלא על כרחך א,יתלכלך ראש המכחול בהגיעו סמוך להשפופרת
דת  רק שצריך זהירות יתירה שתכניס לה אשה אחרת מיל. יש לומר כן גם בלי שפופרתכא נמיוה

 , ובפרט בהוצאת המוך עם המכחול,ם לצדדי ידה במישור ולא תטה]חזיקשת[ ,בקיאה באימון היד
 ומכל . כולול פני בקל תוכל להעביר הדם ע, וגם על צד המכחול,םשמאחר שיש כבר דם על הצדדי

 לבאר הכל שר אי אפשר כמה בחינות אל ידי ע,מקום גם בזה יש להבחין מאין בא עיקר הדם
 וזהו עיקר .הטובה עליו לטוב ולחסד'  ובלבד שייגע שכלו כיד ה,רק החכם מבין בעצמו ,במכתב

 לטהר ,ה לבעלהשלטהר א'  לא חסיד אני שידי מלוכלכות כו521ה שאמר"עוד המלך ד חסידותו של
 שלפי הנראה תרגיש ו שנתבאר וכמ,דוקא'  ובפרט אם תרגיש מקום הכאב שהוא בצדדי.דייקא

הרי לא גרע מבדיקה  , גם כן אם תמצא דם בראש המכחולאפילו שאז ,הדוחק בעצמות הקטנות
  ).י חסר"בכ( שאם ידוע לאשה שרואה ,דעלמא

ע "ב בדעת בעל הסמ"ז סקי"קפ' ה בסי"ר זצללה"אחמו' ש רבינו הג"מי  דלפ,ד זאת אדרושוע
'  כוםדדיכ העובי נוגע בצ" משא, האבר שנוגע במקורורךדלא קפדינן אלא על א) ז"קפ' בסי(ך "וש
 ואם לא יוציא דם מן המקור הרי ,הרי בכאן יכול הוא מתחלה לבדוק במכחול דק וארוך, ש"יעו

 , וימצא דםםוק במכחול עב שיגע בצדדידכ יב" ואח,םאותו המכחול ודאי לא יוציא דם מן הצדדי
  מכיון שלא נמצא מתחלה בראש מכחול,בראש המכחול נמי אין קפידא גם כן 'ואזי אף אם יהי

  .ויש לחוש שתקלקל עצמה, אך להכניס עץ קשה קשה הוא לאשה. הדק

  והוכשר,ל"ר ז"ואמרתי לפני רבינו הגאון אחמו (522 סדרי טהרהפרהעצה היעוצה בס ויותר טוב
ארוך ממטלית לבן   לעשות כיס,) וצוני לבדוק בה בענין עובדא אחרת שלא מענין אשה זו,523בעיניו

 ותמונתו כדרך שעושות ,כעץ  לאכל מקום ומ,524ושו קשה מעטולמלאותו מוך דחוק עד שיהיה מש
 ומדת , שיהא עב וארוך כמדת אבר בינוני,ע רך"טשו הנשים לשולי ארבליך ולייבליך שלהם הנקרא

 ר" ומדת עביו קבלתי מאחמו,525שמרגישות עד היכן מגיע המקום שהשמש דש האורך ידוע לנשים
 וכן האשה שנבדקה בפני נבדקה בבדיקה  .526ראאצבעות כסתם שפופרת שבגמ' ה שהוא ב"זצללה

 ובטוח , אך כל אשר צויתי תשמור גם היא.האשה הזאת' כה תהי,  וכבר כתבתי שיצאה בטהרה,זו
  .אני שבודאי אם דברי אלה יבחנו באמת גם לאשה הזאת שתצא בטהרה

 איש  ביןם רק חזק ואמץ להיות לאיש ויחזק במעוזו יעשה שלו, הדבר תלוי527ז"ולזאת במוכ
 ולא .ו כי קשין גירושין"ועל כל פנים שלא לאסרה על בעלה ח, 528ל"לאשתו שזהו דבר גדול כמארז

  . ובפרט בענין וסתות דרבנן,ןיחמיר כל כך בענין הכאב והצער כי לא נתנו דבריהם לשיעורי

 וידוע ,שבודאי נעשה אחר שנתייבש, בשגם כי ראיתי את הדם שאינו אדום אלא מעט בקצותו
 באיסור כרת 530 שעם היות שמחמירין בו,אינו אלא דיהא בזה  ואף גם. מיקל בזה529 צביכםשהח

 מכל מקום לענין לאסור אשה על בעלה שהוא ,וטבילה' שלא לטהר הדם לגמרי בלי ספירת ז
 בצירוף איזה כאב וצער ל שכן ומכ,מחשש וסתות בעלמא וקיימא לן וסתות דרבנן אין לאסור

 , אבל אם יעלה בידו לטהר לגמרי,זה אם לא יעלה בידו לטהר לגמרי וכל .שמרגשת בשעת תשמיש
  .ל" כי טפי עדיף כחא דהיתרא וד, חכמים נוחה הימנוחבודאי תהא רו

                                                 

 
  .א, ברכות ד 521
  .ק ז"קפז ס' סי 522
  .232' א) י אייזיק מהאמליא"למוהר(ייזיק ת שבסוף תולדות יצחק א"שו. כג' ראה גם לקמן סי 523
  .קו' ד סי"ת צמח צדק יו"ראה שו 524
שאין צריך להכניס השפופרת עם המכחול , )שם(בשם משאת בנימין ) ק י"ס(ך "בשם הש, ר שם"כמבואר בשוע 525

 .והמוך רק עד מקום שהיא יכולה ומשערת בעצמה לפי אומד דעתה שהגיע עד מקום שהשמש דש
כשתי אצבעות (מ "רא ס' ע סי"טוש). כשתי אצבעות חוזרות למקומן' כשפופרת הנוד כו(ז "ו מ"מקוואות פ 526

  ).מתהפכות, ראשונים מהארבע שבפס היד
 .במוביל כתב זה 527
 .א, שבת קטז 528
 .ק ד"קפח ס' ר סי"הובא בשוע. מו' סי 529
 .נ"וש, ק ב"קפח ס' ר סי"שוע 530
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 ,ל להכשיר בפשיטות"ר ז"נוהג אחמו'  הי,למקום חריץ'  דמליא מוגליא דלא מטי531ד הכוליא"וע
 .ף וסיעתו" נגד הריח" שאין ספון וחשוב בעיניו רשב,' שמיעא לי מינירושובפי
ל בזה "ר ז"רעש גדול שהרעיש אחמו'  אמת שהי,ד הבליטה הנעשה בבהמות מנגיחת השוורים"וע

 כי , מקצתם חלב החופהי אםכ בדק בכמה בהמות ולא מצא כ" אבל אח,משום חשש נקיבת הכרס
 כןלא אם  א,ב בדיעבדָל ולכן הכשיר הָח,באמת החלב החופה הוא עב ומפסיק בין עור לכרס

 אבל אם היא רכה או שהיא , שניכר שנכנס בתוכה גם חתיכת כרס,הבליטה גדולה וקשה מאד
 לכתחלה הזהיר שלא לקנות מן הנכרי בהמה כזו מכל מקום ו.נפוחה או שהיא קטנה אין לחוש

 . אם לא לשחוט מיד,במקום שאפשר
 ברי ד,בדברים פשוטיםאת כל זה ראיתי להשיבו דבר דבור על אופניו אפס בקצרה כי אין להאריך 

  וטובתו כל הימיםורש שלומו תמידידידו לנצח ד

 ה"ה ברוך זצללה"ר מו"יהודה ליב באאמו

  כגסימן 
 532מוצאת טיפין בבדיקות שאחר לידתה

  י"ר מרדכי נ" אשיב שלום כפולה לידידי הרב המופלג הוותיק מוהרוברך לקחתי ול

 ואנא , אשר כתב אלי שסמך עלי להתירה ותמיהני,הנה בנדון האשה אשר כבר השבתי לו כלבבי
 בדיקת שפופרת ל ידי אם לא ע,533 כמבואר בתשובתי, בהיותה מעוברתלא סמיכנא להתירה
 ובפרט שיש עכשיו ,535 שתועיל עכשיול שכן מכ,534אם עלתה לה הבדיקה אזו .שתמצא מהצדדים

 בלא וםמכל מק ו.לתלות יותר בצדדים אחר לידתה מחמת שהוכו צדדי הרחם מחמת הלידה
  .בדיקה לא מלאני לבי להתירה מחמת שנמצא בראש העד

] שקורין קישקע[ לתפור כמין כיס ארוך ,והעצה היעוצה לבדוק בדיקה יותר קלה משפופרת
 בכדי שלא יגע ,דק' עגול ועב וארוך כמדת אבר בינוני וראשו יהי'  ויהי,ולמלאות מוכין בדוחק

יב את האשה ותכניס בנחת הכיס עם המוך כתש ש, ותכניס על ידי אשה חכמה,ראשו בצדדין
 וגם אז .אם תמצא דם מן הצדדים ולא בראשו הוכחה גדולה שהדם בא מן הצדדים'  והי.דחוק
 ובפרט אם תרגיש כאב , ותשמור תמיד אותו הצד,בנקל להאשה לידע באיזה צד היא רואה' יהי

 שם נחת יעקבמ' וגם הובא בס[ז "ז סק"קפ'  ובדיקה זו למדתי מספר סדרי טהרה סי.באותו צד
פ "ל ע"ר ז" וככה נסיתי הרבה פעמים גם בחיי רבינו אחמו.]ז"קפ'  סיית לחם יהודה וגם בב,ח"סק

  . ועלתה בדיקה זו להתיר כמה נשים536ציוויו

 537חמת תשמיש כי אינו דומה לרואה מ,אך אם לא תמצא דם כלל מן הצד אין לסמוך על בדיקה זו
  .כידוע

 אבל אם לפעמים מוצאת ולפעמים אינה ,בכל פעם שבודקת מוצאת אותן הטיפיןואמנם כל זה אם 
  538... ואין להאריך ולפרש לחכם כי מאליו יבין,מוצאת לא מהני בדיקה זו

  ש"דברי ידידנו לנצח דו

                                                 

 
  .ה-ד'  ראה לעיל סי–קטע זה ושלאחריו  531
  :ותוכנה. ב,  קלט1027י  "וכת. א,  נא231י "י כת"והוגהה עפ, )תשובה ב(ו ' פסה בשארית יהודה מילואים סינד 532

גם מועלת בדיקת כיס . לומר שבא מחמת שהוכו צדדי הרחם מחמת הלידה, בדיקת שפופרת ודאי מועלת אחר לידתה
  .ר"שהסכים לה אחמו, מלא מוכין

אודות האשה (בהמשך לתשובה שבסימן הבא , כנראה, נכתבה)  אחר לידתהאודות האשה שמוצאת(התשובה שלפנינו 
  ).שמוצאת בהיותה מעוברת

 .סימן הבא 533
  .בעת העיבור 534
 .אחר לידתה 535
  .ראה גם לעיל סימן הקודם 536
 .ג- ק יב"קפז ס' ר סי"כמבואר בשוע, שאז מועלת שלא לאסרה לבעלה 537
  .לא'  לקמן סי–המשכה  538
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  ה" ברוך זללה539ה"יהודא ליבמו

  כדסימן 
 540 טיפין וקרטין על העדתצאוממעוברת ש

ט בכל יום על העד שבודקת בו ליחה לבנה ובה טפת דם  האשה שבעת העיבור מוצאה כמעל דברע
והדם הוא כמו , ולפעמים הוא לח קצת ולא לח ממש אלא כמו דם קרוש, פ רוב"יבש ע, אדום

ת טרח ויגע בזה "והנה מעכ.  אחרי העיון היטבי אםפירור קטן מאד עד שאין כל עין שולטת בו כ
או אולי הוא מחמת השתן ובכל זה לא , יניםובדק כמה בדיקות ופנה לכל צד אולי הוא מחמת הכ

  .541ולא עלה בידו'  גם רוצה לבדוק בשריי.עלה בידו דבר ברור

וכמה פעמים וטיהר  ל כמה"ר ז"והאמת אגיד ששאלה כזו נשאלה מלפני רבינו הגאון אחמו
 מבלי להגיד לי ,שאין זה כלום  ואמר סתם, ודחה בשתי ידים,מה פעמים ושאלתי אותו כ.בפשיטות

 עבודת בותהמחלוקת שבין תשו  הלא ידעת ענין, אמר ליעם אחת עד שפ.' כוטעמו ונימוקו
ומשם תבין איך שיש לדון כדברי העבודת  ,)ג"ע' סי (543ובין החכם צבי) ב"כ' סי (542הגרשוני

  .ל"דברים הרבה ואין להאריך עכ  ויש בזה.544הגרשוני ולא מטעמיה

 שאם מוצאה על שובת עבודת הגרשונישהתיר בת כי הן אמת מה ,וכאשר בינותי בעצמי ראיתי
 מחמת שהרופאים אומרים שהטיפין באין מן הצדדים שיש שם גידין דקים ,ן קטניםיהעד קרט

 קטנים האלו הם מושפעים ומלאים דם םולפעמים כשהאשה מרובה בדמים גידי, כחוט השערה
ג שהם "ע'  סיכם צביח' יפה השיג עליו בתשו', אז הם נפתחים כו'  וכשהאשה בודקת כו,הרבה

 אלא שהוא שופט בשכלו , וגם הרופא אינו אומר שיש שם מכה, כיון שאין שם מכה,דברי הבאי
 גם כן  שהוא,ואף אנו נאמר שמחמת רבוי דם שבמקור. ששינוי ומקרה זה הוא מגידין שבצדדים

  .ג"הרופאים בכה לסמוך על ן באופן שאי,ל" הדם יוצא והוא דם נדה ממש עכ,עשוי מגידין ועצבים

 דתלינן שבא מן הצדדים ,' כוו וכשהאשה בודקת דוחקת בגידים האלה שכתבאך העיקר הוא מ
 ,כ במקור אינה דוחקת כלל"משא.  ששם היא דוחקת בכניסת העד ובהוצאתו,י מגע ודוחק"ע

 בשעת הפסק טהרה לא הורגלו אפילו ו.וך למקור עד סמל כךשאינה מכנסת את העד בעומק כ
 545ו"קצ' י סי"ש הב"דבדיקה קשה היא מאד כמ, להכניס את העד עד מקום שהשמש דשהנשים 

 אבל לתלות שבאו , לאמירת הרופאים אלא לידע שיכול להיות שיבא הדם גם מהצדדיםין צריךוא[
הטיפין מהצדדים ולא מן המקור גם בלי אמירת הרופאים יותר יש לתלות בצדדים שיש שם מגע 

הות שערי דוראוגדולה מזו מבואר בהג]. מגע ודוחק כלל שם ןודוחק מבמקור שאי
546

 בת ובתשו
 , הוא מן הצדדיםר כך תלינן הדם שבא אח, שבבדיקת שפופרת שלא מצאה כלום,547מונת שמואלא

 של דשווהובאו בדברי ק.  מגע ודוחק בא הדם יותר יש לתלות בדוחק הצדדיםל ידיכיון דחזינן שע

                                                 

 
 ).ה"ליב במו: כאילו נכתב(היא מלעיל ומלרע ' האות ב 539
  :ותוכנה. א,  מג935. א,  נג231י "פ כת"ע, ז' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 540

והטעם הוא דתלינן בדוחק הצדדים שדוחקת בעת ', ר סמך בטיפין וקרטין על היתר עבודת הגרשוני ולא מטעמי"אחמו
הפסק טהרה . י בדיקת שפופרת"אבל במעוברת אין להתיר אלא ע. ל צדדי העד ולא בראשוובפרט אם רואה ע. בדיקה
  .ואפילו בימי נדה מהני, ל דוקא ביום ראשון לספירה"אין צ

  .יט' ר הזקן סי"ת אדמו"שו. וראה גם לקמן שני סימנים הבאים

כ נכתבה אליו גם "וא(ר מרדכי " אל הרב מוהר–ראה לעיל סימן הקודם )  אחר לידתה–בירור דינה (בהמשך אליה 
 ).התשובה שלפנינו

ת "נתבאר בשו, או שהם מתמצית מי רגלים, או שהם מהכינים שעל השערות, כשיש לתלות שאינו דם, היתר קרטין 541
 .יט' ר הזקן סי"אדמו

  .כדברי הרופאים, שהתיר מטעם שתלה בדוחק הצדדים בעת הבדיקה 542
  .שאין לסמוך על אומדנא של הרופא בזה 543
  .פ כשהיה דיהה ביותר"שטיהר עכ, כהוראה לקמן סימן . שיש להתיר כשדוחקת את העד בצדדים בעת הבדיקה 544
ודברים אלו קשים בעיני שאי אפשר לאשה להכניס העד ' ש שתכניסהו עד מקום שאבר התשמיש מגיע כו"ה ומ"ד 545
 .כ בעומק"כ

קפז ' סינעתק בדרכי משה ) חלקו. (ק' ל החדשות סי"ת מהרי"שבשו, ל"נו יוחנן למהריוהיא תשובת רב, טו' סי 546
 ).ק טו"ז ס"לט(ובנקודות הכסף . ק ז"ס

 .א' סי 547
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 ואף .550ז" וט549ח" הבתב שכן דעתוכ). 548א"ע' ח' ד(ג "ק י" סז"קפ' ל סי"ר ז"רבינו הגאון אחמו
 שגם מן ,חמת תשמישהיינו ברואה מ, ל על דבריהם באיסור כרת"שלענין מעשה לא סמך רבינו ז

 דבאורך תליא 551ע" הסמי דעת לפאפילו , מגע ודוחק האבר סמוך למקורל ידיהמקור בא ע
 הרי נוגע ודוחק ,תליא מילתא גם כן עובי שב553שאת בנימין ומ552י" הבי דעת לפל שכןוכ, מילתא

ויש בזה אריכות  [554ש הפוסקים" כמחמת תשמיש הרי הרגל הדם לבא מו הכיובלא, סמוך למקור
ידון וכמו נ [בודת הגרשונידון דעיכ בנ" משא,]ל" מה מועיל בדיקת שפופרת ואכמם כןדברים דא

  .ע"ו לכם בדוחק הצדדי בודאי תלינן,ל כךשבדיקת העד אינה מכניסתו בעומק כ] דידן

כי זה תוכל האשה להבחין [ אם ידוע שהדם שבעד הוא מן הצד ולא בראשו של העד ל שכןומכ
 וכאשר ראיתי גם אני ,]בהכנסתה להעד איזה מקום מכניסתו בעומק ואיזה מקום נשאר מן הצד

וכחה  הרי ה, שכמעט אין גם אחד שהדם ימצא בראשו של העד רק תמיד הוא מן הצדמה פעמיםכ
 ואף .555ז"מ' י סי"ג בפסקי מהרא" וכמבואר כה, מגע ודוחק הצדדים בא הדםל ידיגמורה שע

 תבשהרי כ,  דצירוף כאב557קודת הכסףש בנ"ולא כמ [556שהוא לא התיר אלא בצירוף דעת המרדכי
ו "פ'  סיצמח צדק וב. משמע דאפילו בלא כאב יש להתיר,559ע" השון הוא לשון וכ,' כו558ל שכןוכ

ש רבינו " וכמ,ע סמך על הוכחה זו בלבדה"ו הרי בש,]ה אינו וז,המדה לצרף שניהםהפריז על 
 ,ת העד תלינן כמו בכתמים ממש במה שיש לתלותדבבדיק) ו"ק ס"צ ס"ק' סי(ל "ר ז"הגאון אחמו

וקולא , חומרא בשאין מקום לתלות, משום דחזקת הדם שבא בהרגשה משמשת חומרא וקולא
ואף דהתם [לא ארגישה ממש רגלים לדבר שלא בא הדם מגופה  מדנןכשיש מקום לתלות אמרי

' דאם הי) ב"ז סקל"קפ' סי(ל "ר ז" וכמו שביאר רבינו הגאון אחמו, דוקאחד דימצא בצד אנןבעי
אבל אם אינו יודע באיזה צד מוצאת הן , יורד פעם לצד זה ופעם לצד זה' בא מן המקור לצדדים הי

 כיון מכל מקום,  פעמים שאין האשה מבחנת בכךידון דידן ובנ,ם דמן המקור בא לצדדיש לומרי
 באיזה צד שתדחוק , בא הדם מהגידים הדקיםם מגע ודוחק בצדדיל ידי תלינן שעידון דידןדבנ

 מגע ל ידי והא דלא תלינן התם ע.' תליא אלא במכה והמכה היא מצד אכ התם דלא" משא,תמצא
י דוחק "ע(י שאינן רגילין לבא "דועים למהרא היינו משום דאותם כתמים ושערות היו י,ודוחק

  .)או שלא היו טיפין קטנים כאלו, הצדדים

 שאין הבית מכובד ומנוקה מכל לכלוך ותו מקוםגם יש מקום לתלות בלכלוך וזוהמא שבא
 וגם אפשר .דאי יכול להיות שהוא זוהמא בעלמא ובפרט שהוא יבש קצת כמו פירור דבו,וזוהמא

 דוחק הרבה ל ידי וגם ע.ם כבירים כאשר שמעתי מרופא מומחהונח מימילהיות דם ישן נושן מ
 כמו , יש עוד צד קולא במה שהטפה מעורבת בליחה לבנהידון דידןובנ. מסרטת פירור בשר
, א"ם ומ"מ'  סי יעקבשב' עם תשו] ה" בסוף הג560א"ז ע"א דל"בקו[ל "ר ז"שהסכים רבינו אחמו

  .'מא לא בא מן המקור אלא מן העליש ,דהדם המעורב בליחות הוא ספק שקול

אבל אשה זו שהיא ,  ובפרט אותן שיש להן וסת ושלא בשעת וסתה,אכן כל זה לסתם נשים
 ואיכא למימר שלא נעכר ונעצר כל הדם ,כי בעיבור הדם נעצר ונעכר', מעוברת יש להחמיר עלי
. ש"יי עשה טוביהוף ספר בית לחם יהודה בשם מעת שבס" וכמבואר בשו,ומוציאה טיפין טיפין

ואם  .ם אם לא תמצא על ראש המכחול אלא בצדדי, בדיקת שפופרתי אם על ידיואין להתיר כ
י שאם הוא מן הצד "ש בפסקי מהרא" כי מ.לא על ראשו ודאי בדיקה גמורה היא וםתמצא בצדדי

                                                 

 
 .ה אבל בהגהות"ובדפוס החדש ד. ר"בדפו 548
  .ש ובכדי"ה ומ"ד 549
 .ק טו"ס 550
 ).ך"ה וכתב הש"ד(ק יב "קפז ס' ר סי"הובא בשוע. י מט"ת משאת בנימין סוס"כ בשמו בשו"כ 551
 .ה ואיכא למידק"ד 552
 .ר שם"הובאו בשוע. שם 553
 .נ"וש, ק ו"קפד ס' ר סי"ראה שוע 554
 .ז"קפז ס' ע סי"ונפסק בשו 555
  ).ק כג"קפז ריש ס' ר סי"ראה שוע(להקל שלא בשעת וסתה , )ב, א(תשלה ' שבועות סי 556
 .ק י"ז שם ס"לט 557
  .ם ההוא כואב לה קצתוכל שכן אם מרגשת בשעת בדיקה כשנוגעת בצד המקו 558
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  יורה דעה–שארית יהודה 

 

 

58

 נןומשום דחיישי, ואף גם זאת כשתמצא בצד אחר דוקא, אין זאת אלא הוכחה', קצת יש סברא כו
 אבל , שמא לא הכניסה העד נגד פי האםנןוהיינו משום דחיישי, שמא ירד מן המקור לצדדים

ולרווחא דמילתא תעשה לה מילדת . ט"מ'  סישאת בנימיןש במ" להכי כמא חיישינןבשפופרת ל
  . שםשאת בנימיןע שבמ" קודם שתכניס השפופרת וכדעת הסמ,להניח האם על מקומה

 יום ראשון מימי הספירה נקי ריך להיות שצ561דרי טהרהס'  בסתבה שכ מ,ולענין הפסק טהרה
, דהא אם הפרישה בטהרה אפילו בשני לנדתה היא בחזקת טהרה, ישתקע הדבר ולא יאמר, לגמרי

 ובשני לנדתה משמע אפילו ,563ו"קצ'  עצמו בסידרי טהרהוהובא בס,  אפילו בראשון562א"ולהרשב
בפלוגתא דרב ולוי ) ב"ה ע"דל(ד "ובסוגיא דפ, האם ראתה היום והפרישה דומיא דראשון לנדת

 ואין לומר .פסוק משהו בכדי שתהא עולה לספירהדי בשת, מעיינות הם' אמרו דללוי דאמר ב
 התורה טמאתו , הואחד דמעיין אבירא ליה וס, בנפילת האם564 משום דמיירידרי טהרהבדעת הס
בירא  כמו בימי לידה לרב דסנקיים'  ליבעי זם כןדא', והתורה טהרתו שלא כדרך ראי' כדרך ראי

 .ש"יי הכי עליה

  כהסימן 
 565כאב בבדיקה והרופאים אומרים שהוא דם הצדדים

 ' שי566ר יצחק אייזיק"מוהר' כו  כנהוג לכבוד הרב המופלג הותיקלוםש
 וביקשה נפשו לדעת טעמו ,567 וכתב שכבר נשאלה ממני ויצאה בטהרה,בדבר השאלה ששלח אלי

 ,למאד בכל הסבות ומאורעות'  תוכן השאלה באריכות המענה שהאריך מעלוהנה ראיתי. של דבר
 שהרי , וכל זה אך למותר, ובשפתי כותלי בית הרחם מבחוץי רגליםגם הבדיקות אשר היו לה במ

 הן אמת שאותה הבדיקה של . מאחר שמצאה על המוך שהכניסתו בפנים,לא עלתה לה שום בדיקה
ע בתשובה "ה נ"ר זצללה"ש רבינו הגדול אחמו" לעשות כמלה'  שראוי הי,המוך לא היתה יפה

 אין לה הוכחה ברורה ל כל פנים בין כך ובין כך עמכל מקום .568שנדפסה בפתח השער שלפני ספרו
א "ש רמ" כמ, מועיל מאחר שנמצא על העדי רגליםשאין סימן המל שכן  ומכ,דלאו מן המקור

ות מיימוניותהם שבמרדכי והג"שיש להחמיר כמהר) א" קצי"וסס(
569

  .ט"מ' סי' ן בתשו" דלא כר,

 ולכן לא התרתי הטיפין הגדולים כעדשה ,י רגליםאבל באמת כשהתרתי לא התרתי מחמת המ
ע "ע וזי"ר נ"ן מקובלני מפי רבינו הגדול אחמוי רק הטפין הקטנים והקרט,שמצאה על המטלית

' ש בתשו" מן הצדדים כמ ואמר שבאין,570דיהה ביותר' פ אם הי"שראיתי כמה פעמים שהתיר עכ
סדרי '  כבר בא אחריו בס,ג השיג עליו"ע'  סיבת בתשוכם צבי ואף שהח,571ב"כ'  סיבודת הגרשוניע

 מידי ספיקא י דעת החכם צבי משום דאף לפ,ש הטעם"יי ע, וקיים את דבריו572צ" קי"וסטהרה ס
                                                 

 
 .ה הגם"ק ד ד"קפח ס' סי 561
  .י קצו"הובא בטור רס). א, ה כד"בית ז ש(תורת הבית הקצר  562
 .ק ט"ס 563
 .קפח שם' בסי 564
  :ותוכנה. א,  נד231ק "מתוך כתי, ח' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 565

ולכן תולין , יש לומר כיון שכל שדיהה הוי ספק, )הקודם' כדלעיל בסי(ז בטיפין קטנים וקרטין "הטעם שהתיר אדה
ומה שהצריכו שרואה תמיד בצד אחד היינו בכתמים שאין רגילות לבא מהצדדים רק . בדוחק הצדדים בעת בדיקה

כשהרופאים אומרים שהוא מן ,  ביותראולי יש מקום להתיר אפילו בדיהה, ואם יש שעת הדחק גדול. מהמכה
 .הוכחות שיש לסמוך על הרופאים. זו אינה דומה לצער שעת וסתה' וגם צער ראי, הצדדים

ת פני "ס שו"מח, רבה של וויטבסק, ד"ר יצחק אייזיק בהר"אפשר שנכתבה תשובה זו אל הגאון החסיד מוהר 566
ס "מח, ר יצחק אייזיק הלוי עפשטיין מהאמיל"סיד מוהרואפשר שהיא אל הגאון הח). בארוכה, ב' ראה שם סי(יצחק 

 .נ .הכ- כד' ז סי" לקמן חאהע– הםתשובות נוספות אלי. חנה אריאל ועוד
  .בסימן הקודם 567
  .יט' ת שלו סי"ובשו 568
ה אות "ובהגהות מיימוניות פ, )ג, א(הובא במרדכי שבועות רמז תשלה . תרל' סי) פראג(ם מרוטנבורג "ת מהר"שו 569
  .ב

אפילו כזית ודיהה ממנו טמא ואפילו דיהה , ועכשיו שאין אנו בקיאם במראות הדמים(ק ב "קפח ס' ר סי"אה שוער 570
 ).גזרת חכמים האחרונים מחכמי הגמרא או גזרת הגאונים שאחר הגמרא' מן הדיהה כו

  .הקודם' כדלעיל סי 571
 .ג"ת עה"ה ובשו"ד 572
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ג "הוכיח דבכה והאריך ל,פק ספיקאת הדמים הוה סו וכיון דאין אנו בקיאים במרא,לא נפקא
ב בהא דאין אנו "ח סק"קפ' ל בסי"ר ז"ש רבינו אחמו"מי  לפש לומר ויותר י.פק ספיקאמקרי ס
 הרוב ל פי והנה ע.'פ שנראה לעין כל שדיהה הרבה גזרת חכמים או הגאונים הוא כו" דאע,בקיאים

ולא הוי  , ובודאי גם אותן שהתרתי ראיתים שהיו דיהה הרבה,נראה לעין כל שהוא דיהה הרבה
 ומה גם שיש יותר לתלות בדוחק . לקולאנן ואזלי,אלא ספק דרבנן מגזרת חכמים או הגאונים

 שאף הבדיקה עד מקום שהשמש ,ל כך שאינו מכניסו בעומק כ,הצדדים מבמקור שאינו נוגע שם
תב בהגהת שערי דורא וגדולה מזו כ.573ו"קצ' י סי"ש הב"דש היא בדיקה קשה לנשים כמ

574
 

 שבדקה בשפופרת ולא נמצא כלום חמת תשמיש ברואה מ,'א'  סינת שמואלמו אבתובתשו
 מגע ודוחק ל ידי משום דכיון דחזינן שע,ר כך מחמת תשמיש אף אם תראה אח,דטהורה לבעלה

ר "ע של רבינו הגאון אחמו"והובאו דבריו בשו,  יותר יש לתלות בדוחק הצדדים מבמקור,בא הדם
לא סמך עליו ) שם(ל "ר ז"ואף דרבנו אחמו. 576ז"טה ו575ח"הבעת  וכתב שכן ד,ג"יז סק" קפ'יל ס"ז

 אלא שלא להחזיקה ברואה , וטבילהנקיים' למעשה באיסור כרת לטהרה לבעלה בלי ספירת ז
 שגם מן המקור בא ,חמת תשמיש היינו דוקא ברואה ממכל מקום . דרבנןת דוסתו,חמת תשמישמ
 577ט"מ'  סישאת בנימיןע שבמ" בעל הסמ דעתי לפאפילו , מגע ודוחק האבר סמוך למקורל ידיע

 דבעובי נמי תליא ,579י" הבוכן דעת, 578שאת בנימיןמ הל שכן לפי דעת וכ,דבאורך תליא מילתא
ם לכולי  ודאי תלינן בדוחק הצדדיל כךכ בבדיקת העד שאינה מכניסתו בעומק כ" משא,מילתא
  .עלמא

 שהרי , לחלק בהכיבירא ליה דלא סז נראה לכאורה"מ'  סיםי ובפסקי"איברא דמתוך דברי מהרא
 שאינה בירא ליהג דאיהו נמי ס" ואע,ש"חמת תשמיש עיילבדיקת העד מרואה מ' הביא ראי

 אלא לדחות כתב כן דלא ש לומר אך י.ח"ע'  כמבואר מדבריו בסיל כךמכניסתו להעד בעומק כ
ות בדוחק  אבל מהא דיש לתל, דאין סברא לומר תמיד לעולם הרגשת עד הוא,סברת השואל

לתלות בדוחק '  ומהא דלא אסיק אדעתי,התם אלא לתלות במכה' הצדדים בהא לא אסיק אדעתי
דדלמא אותן כתמים ושערות אינן רגילות לבוא ,  סברא זובירא ליהדלא ס' הצדדים אין ראי
וכמה פעמים מצינו שהאחרונים המציאו דין חדש מאי דלא איתמר בדברי , מדוחק הצדדים

ג " בכההות שערי דורא יש לסמוך על הגמכל מקום , הכיבירא ליה אי לא ספילוא ו.הראשונים
 האי סברא דרגלים לדבר מדלא בירא ליהדלא ס' י לטעמי" ועוד דמהרא.פ"במראה דיהה עכ
ע ביאר התם "ו אבל דעת הש,ג"ז סקל"קפ' ע בסי"ר נ"ש רבינו הגאון אחמו" כמ,'הרגישה ממש כו

  .ג בדוחק הצדדים" דיש לתלות בכהדין נמיהוא ה, בירא ליה האי טעמאדס

 אפשר דהיינו משום דאותן כתמים אינן רגילות לבא , תמידחד התם שמוצאת בצד אנןא דבעיוה
 ,טפין קטנים והקרטין שרגילות לבא מדוחק הצדדיםהאבל , ל"מן הצדדים אלא מן המכה כמש

אף אחר שנתרפאו נשתיירו  ו, שהיו לה שומותידון דידן ובפרט בנ.הרי בכל צד שתדחוק תמצא
 הרי אף מכל מקום , ואף שלפעמים שאין יוצא מהם דם.580 היוצאים מהם דם לפעמיםםבקעי

 וקרוב הדבר .חדאם מוצאת בצד א' ז' ע סעי"ד הש" אם מוציאה דם תולין לפין יודעיםבמכה שא
  גם שמעתי מרופא.שאם היתה האשה מדקדקת בבדיקתה היתה מוצאת באותה צד של השומות

 שאין האשה מכבדת , מימים ימימהותו מקוםמומחה שיכול להיות דם קרוש ישן נושן מונח בא
 גם יש נשים שדוחקין . ובפרט החורין וסדקין וחדרים עקומים,את הבית להיות מנוקה מכל וכל

 מכל הלין טעמי התרתי הטפין .את העד עד שמסרטת בשרה מבפנים ומוציא דם או לכלוך אדום
 . ובפרט שראיתי מעשה רב,ם בבגד וכעין טפי זבוב והקרטין הקטנים הנבלעיםקטני

                                                 

 
ודברים אלו קשים בעיני שאי אפשר לאשה להכניס העד ' כוש שתכניסהו עד מקום שאבר התשמיש מגיע "ה ומ"ד 573
 .כ בעומק"כ

קפז ' סינעתק בדרכי משה ) חלקו. (ק' ל החדשות סי"ת מהרי"שבשו, ל"והיא תשובת רבנו יוחנן למהרי, טו' סי 574
 ).ק טו"ז ס"לט(ובנקודות הכסף . ק ז"ס

  .ש ובכדי"ה ומ"ד 575
 .ק טו"ס 576
 ).ך"ה וכתב הש"ד(ק יב "קפז ס' ר סי"הובא בשוע 577
 .ר שם"הובאו בשוע. שם 578
 .ה ואיכא למידק"ד 579

 .י הבא"ראה גם לקמן סוס 580
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 שהרי ידוע שרבינו ,' לא ידענא מאי אידן בי,'לתלות בכאב שבבטנה ובצדי'  מעלה שכתבאבל מ
 581א" קצי"סוז בס"ד הט"ד החמיר בזה שלא לסמוך ע"ק ל"ז ס"קפ' ע בסי"ל נ"ר ז"הגדול אחמו
 או שמא , והדם גורם לכאב ולא הכאב גורם לדם,מקור כי שמא הכאב הוא מחמת ה,בכאב כזה

 כיון ם כן וא. הא בתר רישא גופא גריר,' מאי נעני אנן אבתרי,הכאב גורם לדם המקור לבא מחמתו
 נראה ם כן וא,כתב שבהיות מוצאת טפת דם ממש ושבשעה שמוצאת הדם הוקל הכאב' שמעל

אלי ראיתי שנים מהם שאין המראה '  וגם העדים שבדקה בהם ששלח מעל.שהדם בא מן הכאב
 וגם הדם .)המראה דיהה מאד'  ובשנים הי,ובשנים לא מצאתי שום מראה אדמומית (ל כךדיהה כ

ש " שנראה קצת שלא בא מן הצדדים אלא מן הכאב כמ, ויש בו סמיכות קצת,אינו כמו טפה קטנה
 בדיקת המוך באיזה אופן אפילו וכיון שהכאב למעלה בבטנה כמדומה לי שלא יועיל ,'מעל

 וכמעט שמרגשת שמשם הדם , מאחר שהכאב הוא למעלה,נקי'  שבודאי גם המוך לא יהי,שתבדוק
יש לחוש יותר שיוצא טפין  אם כן ,באשה זו שדם וסתה עצור אצלה קצת'  ובפרט שכתב מעל.יוצא

  .טפין מדם הוסת

 לה י אפשרעת הדחק הגדול שא והוא ש,שבעלה רוצה לגרשה' ש מעל" כמ,םואך לפי שגדול השל
 אומר אני באימה וביראה שדבר זה צריך לשאול לרופאים באיזה מקום הוא ,טהר זה זמן רביל

 ויש להדם מקום לצאת לבית החיצון דרך ,ג" שיש להם סימנים אם הוא כאב הכליות וכה,הכאב
 וכיון .'יא כוהוא דם מכה שבכבד ובכול'  שדם הבא מן העלי582ה"ם פ"ש הרמב" וכמ,'לול העלי

 לא מקרי ,ענין אחר ממה שהמקור מצער אותה בשעת וסתהב ו,כאב הזה מצער אותה יותרהש
 דמי לאשה הרואה מכה ם כן וא,ה"כ' ו סי" מהרין עיי, שהרגשת הכאב משונה הוא,הרגשת המקור

 ובפרט שהיא רואה דם מן .583 שמא בא גם מן המקורא חיישינן דל,ומרגשת שהדם יוצא ממנה
ולי  לא תטמא לעולם לכם לא כן ולא שייך לומר דא, אלא שאין לה וסת קבוע,ר בשעת וסתההמקו
 שיש לחוש שמא הכאב ,י שהכאב הוא למעלה בבטנה והוא סמוך למעין המקור" ואעפ.584עלמא

 הות מיימוניותם שבמרדכי והג" דמהריינו טעמא ואפשר דה,גורם לדם המקור שיבא מחמתו
 בתוך י רגליםט לטהר בנמצא במ"מ' סי' ן בתשו"ש הר" כמירא להוב דלא ס,א"קצ' א בסי"ורמ

 , דלמא בתר דתמו מיא בא הדם גם מן המקורמכל מקום נן אלא דחיישי,הספל ועל שפת הספל
 ואין , ודאי ומן המקור ספקי רגלים דהא ממקום מ,ה"כ' ו סי"ש מהרי"מ גם כן ולא תקשי עליו

 ואפשר ,מעיין ומקוה השתן קרוב וסמוך למעין המקור משום דהיינו טעמא וה,ספק מוציא ודאי
 לגדולים מוצא עצמו ת עצמו ונראה בחוש שכדוחק א,585ג דברכות" כדאשכחן בפ,שזה גורם לזה

 שצחצוחי ,ח דמקוואות בעל קרי שטבל ולא הטיל מים לכשיטיל מים טמא" ותנן נמי ספ,בקטנים
' ד(ד דבכורות " כדתניא בפ,ים מובדלים הםפ שבבירור שני נקב" ואע,י רגלים עם המםהקרי יוצאי

 וכן , לצאתי רגלים וכן אומרות הנשים שזיבת דם וסת גורם להתעוררות מעין של מ.)ב" עד"מ
 אין זה ענין מכל מקום ,הרפואות שהרגשת השתן גורם לדם המקור שיבא מחמתו' ראיתי בס
 שהחמיר הא כתב 587ל"הרי ומ, לא הקיל אלא במצטערת586ו" גם מהריום הכי נמי ומש.למצטערת

 ומדברי כולם נלמוד . לא שייך זהידון דידן ובנ, לא תטמא לעולםם לא כןטעמו בצדו דא
  . שיבא דם המקור מחמת הכאבא חיישינןדבמצטערת ל

ל "ר ז" והן אמת שרבינו הגדול אחמו.ל דאין כאן מכה מבוררת"ש מהרי" צריך עיון משי זהאך לפ
 דלא נן דחיישי588ח" כרבירא ליהל משום דס" דמהרידהיינו טעמאתב ד כ"ק ל"ז ס"קפ' בספרו סי
 אבל מה אעשה שלא בינת .י"א סק"קצ'  מלשונו סין נראה וכ, למקור ואייתי דםי רגליםהדור מ

 דלמא בתר דתמו מיא אתי נןם דחיישי"ל לא הביא אלא דעת מהר" שהרי מהרי,אדם לי להבין זה
 למקור אלא במצטערת י רגלים דלמא הדור מדלא חיישינןתב ה כ"כ' ו סי"גם מהרי(' דם כי אורחי

 לא מהני אי טעמא דלהתבו כ" שמהרי,ג"א צע"קצ' ש בסי" וביותר מ.י רגליםקודם הטלת מ
ו " בזה דמהריש לומר אלא שי.ש היטב"יי שהחמיר עור זרועח א" דריינו טעמא דה,בדיקה כלל

 י רגלים נמי דהדור מש לומרל י" מהריתכ לדע" משא, דבדיקה מעלייתא היאבירא ליהדס' לטעמי

                                                 

 
 .ק ד"ס 581
  .ה"ה ה"אסורי ביאה פ' הל 582
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 .כה' סי 586
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 שמא בא דם מן נןם דחיישי"ש לדעת מהר"ל כמ" למהריבירא ליהששני דלמא סו וח.)ע" וצ,למקור
 דדוקא בענין ,ש לומר ימכל מקום ו. דגם כאב זה לא מעלה ולא מוריד,י רגליםהמקור מחמת מ

 אבל ,קור שיבא מחמתוג לחוש לדם המ" לא תטמא לעולם החמיר בכהם לא כן דאש לומרשי
  . כלל בכאבאי טעמא לא חיישינןבמקום דלא שייך ה

ג "ש בפ" הלא ידוע כי רבו הפוסקים המפרשים מ,ג" הרופאים בכהל דבריובענין אם יש לסמוך ע
תטיל ' ומסיק בגמ' ב באשה שהיתה מפלת כמין קליפות ושערות ושאלו לרופאים כו"ב ע"דנדה דכ
 וכדבריהם . ארופאים בכי האי גוונאנן דודאי סמכי,הרופאים באו דלא לבחון דברי ,'למים כו

תטיל למים '  לא העתיק כלל מאי דמסיק בגמ589ורת הבית ארוךא בת" שהרי הרשב,ד עיקר"נלפע
 דהרופאים לא , הנשים דעלמאאכלקאי ' תטיל למים כו'  דהא דמסיק בגמבירא ליה מכלל דס,'כו

 או משום שצורתן גם כן מוכחת עליהן ,א נימוחווהיינו משום דל(' אמרו אלא אשה זו כו
 , שלפעמים דרך מקרה מפלת דברים יבשים מן המקור, ואין ללמוד מזה לכל הנשים,)וכדלקמן

ות כלל באשה זו  ולא כיוונו להור,'ולכן אמרו חכמים להורות הדין בכל הנשים תטיל למים כו
תירו אפילו במפלת כמין עפר  ולא עוד אלא שהוסיפו על השמועה וה.שאמרו בה הרופאים

י דדרך שומא לגדל בה שער ודרך " וכפרש,ואף שהרופאים לא אמרו אלא שומא ומכה, ויבחושית
 דלאו דוקא בשני המעשים , שמעו חכמים והוסיפו לקחמכל מקום ,מכה להוציא קליפות גלדי מכה

 ,)נדה שם('  הגמ להדיא מלשוןן משמע וכ. הוא אלא אפילו בכל כיוצא בזהםדברי' האלו אמרי
  .ג" משמע להדיא דמשני המעשים האלה למד לכל כה,'ג ומשני אין והתניא כו"דפריך ומי איכא כה

בירא  היינו נמי משום דס, דמטהרין בכל דם יבש שלא נימוח591ש" והרא590ה" לדעת הרזאפילוו
המפלת הלא '  דא ודא אחת היא כוא וכמבואר בדבריהם להדי,ג הוא" דדם יבש נמי בכלל כהלהו

 וא הדין נמי שיש לומר ה, דכמו שלמדו חכמים במפלת כמין עפר משומא ומכהרוש פי,'כמין עפר כו
 הוא משום ם דטעמן של הרופאיבירא להו ס593א" והרשב592ד" דהראב, ובהא פליגי.שלמדו דם יבש

 , צורתן מוכחת עליהןש לומרג שי" ולא למדו חכמים אלא לכל כה,מוכחת עליהן גם כן שצורתן
 כל דם ם כן וא, דטעמן של הרופאים הוא רק משום שלא נימוחבירא להוש ס"ה והרא"ל הרזאב

  .ש"יי ע595 והסדרי טהרה594רתי ופלתי הכל דעת וכל זה הוא דלא כמו שעלה ע.יבש נמי

 דמסוגיא זו מוכח דסמכינן ארופאים אפילו ,ט בפשיטות"קנ' ק ש" מהריום הכי נמי כתבומש
ע "ו משמע דכ,ש"ה והרא"א ובין הרז"ד והרשב"וקת שבין הראב מבלי זכר המחל,באיסור כרת
 אלא שכתב דיש לדחות שלא . הרופאיםר דבעיקר סמיכת חכמים היתה בשביל מאמ,מודו בהא

 דשאני הכא שיש ידים מוכיחות שאין דרך אשה לראות דם נדה ,ללמוד מסוגיא זו לענינים אחרים
 ובפרט ,ג"דאין דרך אשה לראות בבדיקתה כה ידון דידן נמי יש לומר בנמכל מקום ו.ג"בכה

 להמפלת כמין א דמי ול. ובפרט שלא הרגישה מן המקור כלום,לראות תמיד שלא תוכל לטהר
דם '  אלא שהי,מן המקור גם כן  שהפילהש לומרדי ,פ המפלת"שבסוגיא זו במשנה דר' וקליפות כ

 ובפרט שהצער משונה מצער .דים יש לתלות במן הצדידון דידן אבל בנ,ני עצמהבפ' מכה או ברי
  .ם יש ידים מוכיחות שבא מן הצדדים כן וא,ו" מהריו שנתבאר לעיל בשםהרגשת המקור כמ

 אך וכי . ואם יאמרו שהוא מן הכליות יש לטהרה,ג"ד לסמוך על הרופאים בכה"ש נלפענ"מכל מ
ואם לאו יהיו , ב מוטם לכן אם יסכימו עוד שני בעלי הוראה המפורסמי,'בשביל שאנו מדמים כו

  .דברי בטלין

י בדיקה מבחוץ באיזה כלי אומנות שלהם "אפשר להמציא אצל הרופאים שיבררו ע' ואמנם אם הי
 החמורה שבחמורות אפילואבל בבדיקות הנמצאות אצלנו ו, הייתי מורה ובא בפשיטות להתיר

 אף שהמכחול ,'ל שהיא בדיקת השפופרת קשה להבחין בה דם המקור או דם העלי"הנזכרת בדרז
 ,ה"ם פ"ש הרמב" שהרי הוא כמדת האבר והאבר נכנס לפנים מן הלול כמ,נכנס לפנים מן הלול

שהוא '  אבל לא בין המקור לעלי, אינו אלא להבחין בין דם המקור ובין דם הצדדיןמכל מקום

                                                 

 
 ).ב, ב(שער א  589
 .א' בהשגותיו לבעלי הנפש שער הפרישה סי 590
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 .בבעלי הנפש שם 592
  .ע שם"שבשו' שהם דעה הא. בתורת הבית שם 593
  .ק ה"קפח ס' סי 594
 ).שאין סומכים על הרופאים(ק ה "קפח ס' סי 595



  יורה דעה–שארית יהודה 

 

 

62

 הכאב'  וצריך להשהות שם עד שיהי, ובפרט שלא בכל פעם היא רואה אלא לפרקים.בעומק הרבה
 או שתמצא , וכולי האי ואולי לא תמצא דם כלל בעת ההיא,'ויקל ממנה ותמצא הדם בצד העלי

  . ולא תבחין כלל בין ראשו לצדדיו, ואפילו תמצא בצדו הרי הוא סמוך לראשו.בראש המוך

  כוסימן 
 596מוצאת קרטין וטיפי דמים

  ק פה יאנאוויטש"פ לפ"מרחשוון תק' ה' יום א

, 599רב לא ידעתי אחקרהו, 598למלכא ורופילא, לום כפולה ש597אשיב] ו[ברך לקחתי ול
צוותא , 603יאה'  גברא יאה וגולתי602 גבר בגוברין601מנו רב ומנו רב, 600לשמע אזן שמעתיהו

  605ב"י כאוה"ה יצחק אייזיק נ"ג המפורסם מו"ה הרב המאה"ה, 604סימאהב

 607רב אחאיהגיעני בבא לכאן הרב מר בר ' כי מכתבו הט, 606אתו הסליחה על אוחרתי בא היום
 ומשם יגיע 608רק שכהיום דעתי לשלוח על הבי דואר לסורז,  ועד הנה לא אתרחיש נוסע,'שי

  .ל"לרומע

 רבינו בתכבר מילתא אמורה בתשו,  בענין הקרטין, שאלת חכם שהיא חצי תשובה, שאלתול דברוע
 כי בתר , ואין לי להוסיף על דבר קדשו,ומשם ידרשנו, 609נדה' נדפסה בראש ה, ל"ר ז"אחמו' הג

  .610רישא גופא גריר

,  שנפל ממנה, שאשה זו נתוספה לקלקל בטיפי דמים ממש שהיו על המטלית,שאלתובאך מה שבא 
. כי לא פורש במה לתלות,  כי שאלתו סתומה,'לא ידענא מאי אידון בי, וגם בפעם השנית בבדיקתה

 . שהולך אנה ואנה בכאב שלמעלה  מטיבורה611ז" הטעתומכותלי כתבו ניכר  שרוצה לסמוך על ד
 כידוע למר שכל הספרים ,612 שכבר חלקו עליו  האחרונים,ל זהואני מיראי  הוראה לסמוך ע

ל "ר ז" אחמו'גה] ברי[וגם אותה  הבדיקה המבוארת בד. ו"ח'  ליס רז דאניין זה וא,נפתחים  לפניו
 לא מצאה מיםפע' ל שב"ש רומע"כמ,  מחמת שלא בכל פעם תמצא כן,ידון דידן לא תועיל בנ613ע"נ

שתכניס ) וכעת איננו אתי (614נודע ביהודה'  אלא כמו שראיתי כבר בס.וכעת אין לי עצה נכונה. כלל
ל מצוי " הנפרולהיות הס. 'אך שכחתי סדר הנהגותיה בכל הימי. נקיים' שם כל הז' מוך דחוק שיהי

                                                 

 
  :ותוכנה. 39'  ע2471י "פ כת"והוגהה ע, יא'  ע3נדפסה באהלי שם גלין  596

 אין להתיר אלא –לענין טיפין שנופלים . ר הזקן" מבואר בתשובת אדמו–לענין קרטין . מוצאת קרטין וטיפי דמים
 .ב" בנוהמבוארת, נ"בבדיקת מוך דחוק ז

 .כ, פ בלק כג"ע 597
 .ב, פ שבועות ו"ע 598
 .טז, פ איוב כט"ע 599
 .ה, פ איוב מב"ע 600
 .א, פ חולין נד"ע 601
 .ב, פ ברכות לא"ע 602
 .א, ב קיא"פ ב"ע 603
 .א, פ סוכה נב"ע 604
  .כאור הבוקר 605
  .יח, פ שמות ב"ע 606
 .ר האמצעי"ק אדמו"כ 607
  .הסמוכה ליאנאוויטש 608
 .טי' ת סי"ובשו, בדפוס ראשון 609
 .א, פ עירובין מא"ע 610
  .ז"ה אבל דעת הט"ק לד ד"קפז ס' ר סי"הובא בשוע. ק ד"קצא ס' וסי, ק י"קפז סוף ס' סי 611
 .ר שם"הובאו בשוע. ו"קצא ס' וכרתי ופלתי סי, עג' מו וסי' ת חכם צבי סי"שו 612
  .ל"בתשובה הנ 613
 .י מג"ד סוס"ק חיו"מהדו 614
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ויעיין , דעתי  לא אטריחנא לכתוב דבר מ, או בשכונתם,615ב"בודאי בעיר גדולה של חכמים כמי
 אם ,גם בזה תוכל לברר. ד" כי בדיקה טובה היא לפע, יש לסמוךל זהוכמדומה שע. בגוף הספר

  . לעמוד על הבירורי אפשרל א" רומעי דעת שלפ,616 שבבקעיןהדם יצא ממקום השומות

  כנפשו וכנפש תדרשנו, ק" לפ617ם"ת עול"ובזה יתענג על רוב שלום ויזכה בביאת גאל

 ה "ברוך זצללה' מא "יהודא ליב בלא

  כזסימן 
  618וטעם היתר האשה שנעקר מקור שלה, אם המקור מלא דם

' בתשו ן משמעוכ ,'כו 620ר"במד ש"כמ דם מליאה דהמקור 619ט"מ' סי שאת בנימיןהמ ה שכתבמ
 ג"רפ ש"ברא הכי משמע שלכאורה אמת .'כו לדם מקוה היא דהאם 621א"קי' סי  לובליןמ"מהר
ום הכי נמי ומש, דם יוצא ממילא ום הכידמש במקור פרתשהשפו 623ח"קפ' סי ד"ובטי 622דנדה

 ם לא כןדא ,624י"הב ש"וכמ, דשפופרת דומיא בקטנה מיירי נמי דבחתיכה להטור סבירא ליה
 שהשפופרת משום יינודה 625ע"נ ר"אחמו' הג רבינו ש"לפמ ובפרט .טהורה אמאי בשפופרת רואה

  .626המקור מן הוציאתו

 אעשה ומה ,'כו אנסני לבי מכל מקום ,'כו 628הארי את ביןמשי שאין ואף ,ג"צע 627דדבריו אלא
, 630פליגי בהא ורבנן בי אליעזרר  על כרחך629י דעתולפ דהא. כלל' הק דבריו להבין זכיתי שלא

                                                 

 
 .כמותם ירבו בישראל 615

 .ה והא דבעינן"דהקודם ' ראה סי 616
  .פ"תק 617
  ).2470(ק "מתצלום כתי, ו ואילך' נדפסה בקובץ אור ישראל מח ע 618

  :ותוכנה. ג שם"וראה במצויין בשוה, ט דלעיל' ת סי"נלקטה שו, ל"מרשימה זו של מהרי

, אמנם קשה על מהגמרא ופוסקים ומדברי הרופאים[ת משאת בנימין שהמקור מלא דם "ר נראה כדברי שו"בשוע
  ].שלא הגיעה לידינו, ובזה דן כנראה בסיום הרשימה הזאת. ט' לעיל סיכד

וטעמא דקרא לאו משום חציצה הוא שהשפופרת מפסקת ): בהיתר מקור שנעקר(ש "ש והר"ר פירש בדעת הרא"בשוע
ז כמה קושיות "ומקשה ע. אלא טעמא דקרא משום שאין דרך נשים לראות דם בזה הענין, בין דם לבשר בין החיצון

ישוב  .ה ויש"בד) ג. ה מיהו"בד) ב. ה ונראה"בד) א: אופנים' ומיישב כוונת רבנו הזקן בג, )ט' ז הקשה לעיל סי"ועד(
  .ב"ר הצמח צדק ס"בתשובת אדמו, ט'  ראה לעיל סי–נוסף 

שהמקור הוא מלא דם (ק י "קפח ס' ר סי"וראה גם שוע). כי האם של כל הנשים היא תמיד מלאה דם(ה אמנם "ד 619
 ).דהנ

אם של אשה מלא דם עומד וממנו יוצא : ט, יד(וכדאיתה בויקרא רבה בפרשת כי תזריע : במשאת בנימין שם 620
  ).למקום נדתה

  ).כי הוא מקוה לדם ולא מקור, הרחם עצמו(ר יואל הלוי "בהעתק השאלה שם מאת מה 621
יסה שפופרת עד המקור ויצא דם דרך כגון שהכנ, זירא הרואה דם בשפופרת מהו' ירמיה מר' בעא מיניה ר: י ב"רס 622

 .השפופרת
שאף , ש דלעיל"שבדברי הרא[דומיא דשפופרת ] אפשר לפתיחת הקבר בלא דם[ודוקא חתיכות קטנות : שכתב 623

  ].שהכניסה לתוך המקור טהורה
  . ודוקא ה"ד חפק' סי 624
ונכנס הדם בשפופרת , השהכניסתו לתוך מקור דמי): ש בשם רבנו שמשון"בפירוש דברי הרא(ק ח "קפח ס' סי 625

. בבשרה ולא בשפופרת, ומשם הכי טהורה שנאמר דם יהיה זובה בבשרה, והציאתו לחוץ ואין דרך נשים לראות כן
אלא טעמא דקרא משום שאין , וטעמא דקרא לאו משום חציצה הוא שהשפופרת מפסקת בין דם לבשר בין החיצון

  .דרך נשים לראות דם בזה הענין
  .ומיד שהשפופרת הדקה נכנסת למקור היא מוציאה דם,  דסבירא להו שהמקור מלא דםז"הרי רואים מכ 626

  .ט' נתבארו לעיל סי, והדיון בזה, הקושיות שיש על זה
אפילו לא הכניסה (ש מודה שטהורה משום חציצה בין בשרה לדם  "שגם הרא, ל להוכיח"כי נראה למהרי 627

שאינה מפסקת (ש טהורה אפילו בחתיכה דפאלי פלויי "שלדעת הרא, רק זאת). אלא בפרוזדור, השפופרת לתוך המקור
  .מטעם דאין דרך יציאת הדם בכך, )בין בשרה לדם

  .כח' ולקמן סי, ט- ח' דברים אלו נתבארו לעיל סי
  .ב-א, פג גיטין פ"ע 628
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' פי', כו דרכה בי אליעזר סבירא ליהור ,הוציאתו שהחתיכה משום' כו דרכה אין סברי דרבנן
 פלויי דבפלי בירא להודס 632'התוס רושלפי 631הרב ש"כמ ,םבבקעי ונכנס מעצמו שיצא' דחיישי

 ואם כן למה ליה. םבבקעי ונכנס מעצמו שיצא נןדחיישי משום דהיינו ,'כו דרכהולי עלמא לכ
 בי אליעזרדר, דקרא בטעמא דשיעא ובחתיכה בשפופרת פליגי ורבנן בי אליעזרדר לומר ש"להרא
 ,ולי עלמאלכ דרכה אין ודאי שיעאד בחתיכה או דבשפופרת למימר וה ליהה' כו חציצה משום סבר

 שיצא בי אליעזרר סבר פלויי דפלוי דבחתיכה אלא ,הוציאתו החתיכה או השפופרת דבודאי
  .הוציאתו שהחתיכה ולא םבבקעי ונכנס מעצמו

 ש"וכמ ,נמי בפרזדור השפופרת ם כן אפילוא ,חציצה משום א"דר טעמא ש"דלהרא כיון ועוד
 דמבבשרה ג"אע ,המקור הרגשת נןדבעי ,תוכיח דהרגשה הבירא ליס מיהו (633להדיא ם"הרמב
 שתכניס נןדבעי להחמיר בשפופרת ולא, בחתיכה אלא א פליגי אדרבי אליעזרל ורבנן ,)נמי נןילפי
 פליגי דוקא דבטעמא דמשמע ,דקרא בטעמא דפליג תבדכ ש"ברא להדיא ן משמעוכ .634המקור עד
 משום רבנן מטהרי חציצה משום בי אליעזרר דמטהר שפופרת דבאותה משמע ואדרבה .בדינא ולא
, 635ם"הרמב ש"וכמ ,'כו דרכה אין גופה הפסקה האי הוי דלרבנן ורוצה לומר, 'כו דרכה דאין
 דרכה דאפילו ,מטהר חציצה דמשום בי אליעזרלר כמו הוא ירת הכתובגז ולא דקרא טעמא והיינו
 .ירת הכתובגז משום מטהר נמי בכך

 עד שהכניסה כגון ש"הרא ש"ומ. כלל ש"והרא ם"הרמב א פליגיל רתדבשפופ , אם כן]?ע"מיצ[
 קאמר שפיר ילו הכיואפ .אחרינא גוונא נמי דאיכא משמע ואדרבה. כגון לישנא נקט הא המקור
 .מיירי נמי שבמקור דבשפופרת משום ,דשפופרת דומיא הטור
 ,638ז"הט על 637ט"הס תקושיי לתרץ ,636כן לפרש ע"נ לרבינו השיאו הדחק זה שהלחץ ונראה
 כשהמקור אלא תורה אסרה דלא משום ,המקור בעקירת' ראי דרך שאינו הטעם בירא ליהדס

 כלל נרמז לא שזה .'כו הדם כל עמו הוליך עצמו כשהמקור כ"משא ,ממנו יוצא והדם במקומו
 פלויי דפלי בחתיכה' בגמ תב כן על פי פירושושכ אלא ,מדעתו דבר חידש שלא, בינו שמשוןר בדברי
 ,639ע"נ רבינו ום הכי פירשומש .המקור בעקירת נמיוא הדין וה ,'כו דרכה דאין לרבנן בירא להודס
 אלא ,א פליג על זהל 640י"הב לוואפי ,הוציאתו שהחתיכה יינו טעמאה נמי' דגמ בחתיכה דגם

 נןדאמרי וכמו ,מעצמו שיצא י"להב בירא ליהס להדיא שיוצא שהדם ,המקור בחתיכת פליגי דבהא
 ,בזה לחלק בירא ליהס ז"והט, המקור לחתיכת' שבגמ חתיכה בין לחלק דאין ,641'בגמש בחתיכה

                                                                                                                                            

 
צה אלא משום דאין דרך נשים לראות דם ש טעמא דקרא לא משום חצי"שלדעת הרא, אם נאמר כדברי רבנו הזקן 629

 .'אם כן על כרחך כו, בזה הענין
, אליעזר בטעמא דקרא דדרשינן בבשרה ולא בשפופרת' ופליגי רבנן ור: ש שם בשם רבנו שמשון"וברא .ב, נדה כא 630

פלויי אבל אי פלאי , וכן חתיכה היכא דאין הדם נוגע בבשרה, רבי אליעזר סבר דממעטינן שפופרת מטעם הפסקה
וכן חתיכה נמי , ורבנן סברי טעמא דממעטינן שפופרת משום דאין דרכה של אשה לראות דם כך, קרינן שפיר בבשרה

  .אפילו אי פלאוי פלויי לפי שאין דרך הנשים לראות כך
שדרכה לראות ... מטמאים בדם שבבקעי החתיכה כיון שנוגע בבשרה ): ה והתוספות"ד(ק ט "ר שם ס"ראה שוע 631

  . בהפסק בין הדם לבשרדם שלא
 .ה כ"א ד, נדה כב 632
 שנאמר, טהורה השפופרת בתוך הדם וראתה בפרוזדור שפופרת שהכניסה האשה: ז"ט' הל ה"פ ביאה איסורי' הל 633
  .בשפופרת לראות האשה דרך ואין, רואות שהנשים כדרך בבשרה שתראה עד, בבשרה זובה' יהי דם
אף שלא הכניסה (י אליעזר טהורה בהכניסה השפופרת לפרוזדור שכשם שלרב, ש"מוכח לכאורה מהרא אם כן 634

  ).ולא בשפופרת, דלא פליגי אלא בחתיכה(כן הוא גם לדעת רבנן , )לתוך המקור
  .בשפופרת לראות האשה דרך ואין: שם 635
 וכן עשה רבינו שמשון מעשה באשה שנעקר מקור שלה וכמין חתיכות בשר :לפירוש הטור, את דברי רבנו שמשון 636

 .וטיהר אותה לבעלה, ולא היתה פוסקת לראות כל זמן שאותן החתיכות היו בבית החיצון, היה נופל לה בבית החיצון
ש דבר מדעתו מה שלא "ומעולם לא חידש הר): ל דלדעת"ש בתשובה הנ"ה גם מ"ד, תח' ע השלם ע"שו(ק ד "ס 637

  .נאמר בתלמוד בהדיא
  .'במקומו כודלא אסרה תורה אלא כשהמקור נשאר : ק ה"ס 638
, וטעמא דקרא לאו משום חציצה הוא שהשפופרת מפסקת בין דם לבשר בין החיצון): בדעת רבינו שמשון(ק ח "ס 639

 .אלא טעמא דקרא משום שאין דרך נשים לראות דם בזה הענין
כלומר לא , אחתיכות בשר דבסמוך קאי... צריך לומר דלא היתה פוסקת מלראות שכתבו : ה וממה שכתבו"ד 640
 ].מודה גם רבינו שמשון שאסורה, אבל כשלא פסק הדם[יתה פוסקת מלראות חתיכות בשר ה

  .'ג החתיכה כו"אבל אם נמצא גם כן ע, ודוקא כשדם אינו רק בבקעים: ק ט"ר ס"כמבואר בשוע 641
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 ,642דבריו ע"נ רבינו שביאר וכמו ,המקור בחתיכת כ"משא הכי דאמרינן הוא' שבגמ דבחתיכה
 .דבריו כל הולך סובב זה קוטב שעל ש"ייע

 ,דבריו בכל' תיכוו בירא ליהס לא עצמו הרב שהרי, הוא בכדי ז"אדהט נפשין משכוני ובאמת
 בשעת דשלא אלא .644ש"ייע בהא' כוותי פסק לא והרב, 643טהורה נמי וסתה בשעת אפילו' דלדידי
 דדעת 646ז"ל' סי ב יעקבש בתבתשו ש"וכמ, 645הכי בירא ליהס א"רמ דגם להרב בירא ליהס וסתה
  . וסתה בשעת ביניהם לוקיהח רק ,שוין ז"וט א"רמ

 בחתיכות ניתלי לא היכא תימאדמ  כתב648רכי משהבד שהרי ,647הכי א משמעל א"רמ לשון אבל
 שהחתיכות דהיינו, היא מכה ומחמת תבכ 649ה"בהג וגם ,ו"ורי הטור לשון כפשט ,ת החיצוןשבבי
 שבשעה משום ,וטהורה מכה כדם להו חשבינן ,ת החיצוןבבי דם ומוציאין ,ת החיצוןבבי שנפלו
 כדעת ממש וזה, ש"ייע כלל א"רמ גא פליל דאהא ,י"הב ש"כמ בחתיכה אלא הדם היה לא שעקרה

 ,םשביניה דהחילוק אלא. בחתיכה מובלע כשהדם אלא טהורה אינה נפילתה דבשעת 650ח"הב
ת לבי שנפלו דהחתיכות ,כלל מטמאה אינה דשוב יינו טעמאדה ח"להב בירא ליהס נפילתה דלאחר
 ולדעת ,כלל אהמטמ אינה נדה דם לה חשבינן אי לואפי כ"ואח ,לחוץ נפלו כאילו הוה החיצון

 שנעקרה דכיון ,בירא ליהדס ואפשר .המכה כדם הוי תמהחתיכו היוצא דדם ,יינו טעמאה א"רמ
 כדרך שלא דהוי הטעם תבדכ ש"והר, 651היא גמורה מכה והרי ועיפוש הפסד בה שולט החתיכה

  .י"הב ש"כמ ,שעקרה בשעה בה מובלע ודם שנפלה החתיכה בעיקר היינו ,'ראי

 ,הוציאתו שהשפופרת לומר מועלת השפופרת שאין אלא ,653לזה כיון לא רבה שגם אפשר 652מיהו
 נשים דרך תיחת הקברפ ל ידישע דכיון וכדמסיק ,הקבר שנפתח הוא השפופרת ל ידישע מאחר
 החתיכה או השפופרת שהוציאתו לי מה נימא ם כןדא הבנתי לא בזה דגם אלא(' כו לי המ לראות
 ,נקט מינייהו חדא ,בחתיכה ולא בשפופרת דינא האי הרב בתדכ והא). ל ידי פתיחת הקברע שלא

 . בשר חתיכות או וכדמסיים

                                                 

 
תלינן שדם זה ): שלא התיר אלא מטעם שחתיכת המקור הוציאה הדם, ז"א והט"שביאר גם בדעת הרמ (י ק"ס 642
כ "דלעיל ואח' מובלע בבקעי החתיכות בשעה שנפלו לבית החיצון ודם טהור הוא משום שאין דרך ראיה בכך כהיה

 טמא בבקעים מובלע שאינו דם ממנה יצא שאם בעלמא בשר לחתיכת דמי ולא... פירש מבקעי החתיכות לבית החיצון 
 שחתיכת שבמקור בדם כ"משא, לכדלעי הוציאתו שהחתיכה ולא החתיכה עם מעצמו יצא שהדם דאמרינן משום
 והדם במקומו נשאר כשהמקור אלא אמרה לא והתורה ,החיצון לבית שבהן הדם עמהן שמוליכות הן שנעקרו המקור
  .בכך' ראי דרך שאין החיצון לבית הדם עמו מוליך עצמו שהמקור ולא ממנו יוצא

' ה' בסעי א"רמ מלשון משמע וכן, משונה שראייתה כיון הדין זה מותר וסתה בשעת הוא אפילו זה ולפי: ק ה"ס 643
 וסת בין אלא מותר אינו זה דדין כתב ל"ז ח"שמו אלא, כלום כתב לא וכאן' כו וסתה בשעת שלא דוקא שם שכתב
  .לוסת

 בחתיכות הדם תלינן לא וסתה בשעת ומכל מקום ( א"י ק"וס, )כלל להקל אין וסתה בשעת מקום ומכל (י ק"סף סו 644
  ).בוסתה אלא

  .וכדלעיל, ז"עם שביאר רבנו בדעת הטכט 645
 .ז"א והט"ה ולדעת רמ"ד ד, נד 646
 .ח דלקמן"כי אם כדעת הב, ז דלעיל"שיסבור כדעת הט 647
 כאן גם כ"וא, דם מוציא שהמכה כשיודע בה תלינן במקור המכה אם דאף ז"קפ סימן לעיל נתבאר דהא: ג ק"ס 648
  .ו"והרי הטור דברי משמעות כפשט בחתיכות הדם גם כן נתלה לא למה

  .ג ףסעי 649
 דם שום ראתה ולא בדקה ח"לביה נפילה ובשעת: )ה ומיהו"י ד' ר סי"ובשוע, ק ט"ך ס"הובא בש (הכניסה ה"ד שם 650

 דמיד משום אותה וטיהר ח"בביה היו חתיכות שאותן ז"כ דם לראות פוסקת היתה לא ח"בביה כשהיו כ"דלאח אלא
 ז"כ ממנה פסק שלא שיצא הדם אם כן שנפלה בשעה דם עמה' הי דלא יוןוכ לחוץ נפלו כאילו חשיב ח"ובביה שנפלו
  .החתיכות בתוך' הי ח"בביה שהיו

 .כט' ראה בזה לקמן סי 651
מדוע פירש , ובא לבאר כאן טעם שני, )שכנראה חזר וכתב זאת במהדורה אחרת(על הבא לקמן הועבר קו למחיקה  652

, וטעמא דקרא לאו משום חציצה הוא שהשפופרת מפסקת בין דם לבשר בין החיצון: ש"ש והר"ת הרארבנו הזקן בדע
 .אלא טעמא דקרא משום שאין דרך נשים לראות דם בזה הענין

טהורה משום דאין , והשפופרת מפסקת בין דם לבשר, שאם הכניסה השפופרת לפרוזדור, כי גם רבנו הזקן מודה 653
י "בא לבאר טעם החילוק בין שפופרת דקה שהוציאה דם ע) ק ח"בס(אלא שכאן . ן זהדרך נשים לראות דם בעני

 . שטמאה–ז יצא דם "לבין שפופרת עבה שגרמה לפתיחת הקבר שעי,  שטהורה–הכניסה אותה לתוך המקור 
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 ,בחתיכה דם לראות אשה של דרכה אין אי טעמאמ ,דמילתא עיקרא' לי' דקשי ש לומרדי אלא
 אין ומאי ,סיבה או אונס וכל ,אונס מחמת אפילוו דמה 654נןאמרי הא ,מעצמו דם שהזב כיון

 מזו וגדולה .מטמא נמי אורחא דלאו 655יבש דם אפילוו ,טמאה ילו הכיואפ ,בכך האשה רגילות
 לן איכפת דלא אלא .בכך םהנשי תראיי דרך שאין ג"ואע ,656מקרא' דמיעטי דופן דרך בדם אמרו
 ריך להיותצ שבבשרה ,657לה נןממעטי מבבשרה והכא ,לא או הנשים כדרך רואה היא אם כלל בדם
 כדרך שלא לבשרה בא שהדם ,בדמה ולא דייקא ובבשרה ,בבשרה לראות שרגילות הנשים כדרך
 שהחתיכה פ"אע ,אהטמ דם עמה יש אם 658תנן ם כן מאי טעמאדא ,דוקא בחתיכה דהיינו ,הנשים

 יש דאם ,660'לי וניחא .659טהורה בבשרה נוגע והדם פלויי פלי לואפי ובחתיכה ,גורמת לדם שיבא
 .בשפופרת נמי ודכוותה ,הוציאתו תיכההח פלויי בפלי בחתיכה כ"משא ,מעצמו זב הדם דם עמה
פקא דנ ג"ואע .שבמקור בשפופרת דמיירי משום ,ולי עלמא לא פליגיכ בשפופרת אביי דאמר והא
 לאפוקי' הגמ יתסוגי לפרושי אתי לא דאביי כל מקום יש לומרמ ,שבפרוזדור בשפופרת נמי מינה
  .פליגי דבשפופרת ד"מס

 שפופרת ונקט ,לשפופרת וא הדיןדה דייק' הגמ אלא ,כלל שפופרת אידכר לא תאבבריי והנה
 בי אליעזר הוא הדיןר מטהר בחתיכה דכמו דמשמע ,'כו ר והוא הדיןמדקאמ ,הדחתיכ דומיא

 מהוא דאייתי הא על' עלי א פליגיל דרבנן אביי רוקאמ ,במקור נמי שהשפופרת מכלל ,לשפופרת
 דכיון משום ,בהפרוזדור השפופרת אם יןוא הדדה' מיני למישמע איכא בי אליעזרדלר ג"אע ,הדין

 דהיינו ,'כו וא הדיןוה אלא נקט לא' בגמ מכל מקום, פקא מינה בזהנ אין מטהר חציצה דמשום
 .ולי עלמא לא פליגיכ ובהא ,שבמקור חתיכה כמו
 על פליגי 663'שהתוס 662םהאחרוני כל תבומדכ ,661כך לפרש לרבינו דהכריח ,בזה עוד להוסיף ויש
 דפלי בירא להודס משום שפופרת כעין בחתיכה' התוס דמוקי דהא ,מוכרח אינו ולכאורה. ש"הר

ם דא וקשה פלויי דפלי י"פירש על שהקשו מלשונם כדמוכח ,כך לראות אשה של דרכה הוה דפלויי
בירא דס וכמו ,בכך דרכה אין ודאי המקור עקירת כ"משא, 664ורת יקותיאלת ת"בשו' וכדפי ,'כו כן
 ,אלא ודאי דהיינו טעמא. )'שמי דכר מאן המקור עקירת' דבגמ ,'פשידנ מסברא (ש"להר ליה

 אין מפרש ש"הר כ"משא ,665ם"הרמב ש"וכמ ,הפסקה מחמת בכך דרכה אין וצים לומרר' דהתוס
' התוס פליגי זו ובסברא ,הוציאתו שהחתיכה אלא ,וןנכ טעם רבינו מצא ולא .אחר מטעם דרכה
 .דרכה אין פלויי אפילו ש"ולהר דרכה אין ימרלמ ליכא פלויי בפלי' דלהתוס ,ש"הר עם

                                                 

 
  .ק ב"קפג ס' ר סי"שוע. ב, לו 654
 .ד"קפח ס' ע סי"טוש. א, גמרא כב 655
). ה מכל מקום"ד(ט ' וראה גם לעיל סי). עד שיצא מדוה דרך ערותה(ב , נדה מא). את מקורה הערה(יח , ויקרא כ 656

 .לב' לקמן סי
 ).בבשרה ולא בשפיר ולא בחתיכה(ב , ברייתא כא 657
  .המפלת חתיכה אם יש עמה דם טמאה ואם לאו טהורה: א, כא 658
 .ג"קפח ס' ע סי"טור ושו. גמרא שם 659
 .'דאם יש כו, )ק ח"שם ס(רץ רבנו הזקן ז מת"וע 660
וטעמא דקרא לאו משום חציצה הוא : ש"ש והר"מדוע פירש רבנו הזקן בדעת הרא, בא לבאר כאן טעם שלישי 661

 .אלא טעמא דקרא משום שאין דרך נשים לראות דם בזה הענין, שהשפופרת מפסקת בין דם לבשר בין החיצון
 .ה והנה אף שעשינו"וד, ה ובזה ניחא"ק ד ד"י טהרה ססדר. ה ולענין פסק הלכה"ח ד"ראה ב 662
ר "ונתבאר בשוע). ואסרו בפלי פלויי, שפירש הטעם שטהורה הוא רק משום חציצה בין דם לבשר(ה כי "א ד, כב 663
  ).ה והתוספות"ד(ק ט "ס

 .ח' סי 664
 .ז"ד והט"ה הי"פ 665
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 כחסימן 
 666בחתיכה ושפופרת דקה, פתיחת הקבר בלא דם

 בירא ליה מכלל דס,'ח ודוקא חתיכות קטנות דומיא דשפופרת כו"קפ' ד סי"ור יו טייןע
ש רבינו " וכמ667ש" והוציא כן מלשון הרא.שהכניסה בתוך המקור ממש' שבשפופרת מיירי הגמ

אפשר לומר שהשפופרת '  דבגמ,669בהכי'  לפרש הגמא ליהע מנ" אבל צ.668ה"צללהר ז"אחמו' הג
 שמטהר בחתיכה דפלי פלויי לרבנן 671ש" הררוש לפילו ואפי.670ם"ש הרמב"הכניסה בפרוזדור כמ
 בשפופרת שהיא סתומה מכל מקום,  והיינו שרואה מן המקור שלא כדרכה,'משום שאין דרכה כו

בי  ותדע דהא ר.כה היינו משום חציצה והפסקה בפרוזדור דהא דאין דר, רבנן מודולואפי
 הכניסתו בפרוזדור לו מיירי אפיל כרחך הטעם משום חציצה בשפופרת עבירא ליה דס672אליעזר
 נן דתרתי שמעי673' בגמנןדהא אמרי, בשרה היינו בית החיצון דהא מבבשרה ממעט לה וב,לבד

 ,674נים היינו בבית החיצון כדתנן בהדיא וכי היכי דהא דמטמאה בפ,מינה דמטמאה בפנים כבחוץ
 שמפסיק בבשרה בית החיצון בין , בשפופרת דטהורה היינו נמי שהשפופרת בבית החיצוןכי נמיה

 דהא בשפופרת לא , אם השפופרת בבית החיצוןלו לרבנן טהורה אפים כן הכי נמי וא,דם לבשר
 , סבר משום חציצהי אליעזרב דר, דפליגי בטעמא דקרא675ש" בהדיא לשון הראן משמע וכ.פליגי
 ומשמע ,' ולרבנן משום דאין דרכה כו, לא אימעוט אלא שפופרת ולא חתיכה דפלי פלוייום הכיומש
 ומשום דהא , אחריתי אלא בחתיכה דפלי פלויי ולא בשפופרת עצמהפקא מינה דליכא נאלהדי

 ,צה נמי אין דרכה דבהפסקה וחצי,שייך נמי בשפופרת' בנן דאין דרכה כובירא להו לרטעמא דס
 דהא , בשפופרת היינו כשהכניסה עד המקור דוקאא פליגי ואין לומר דהא דל.676ם"ש הרמב"וכמ

בי  דר, אי נימא דפליגי נמי בשפופרת איפכא, לחומראבי אליעזרכיון דבחתיכה רבנן לקולא ור
 רבנן  פליגיא לתא גם בבריי.לפרושי'  לגמאי גוונא הוה ליה כל כה, לקולא ורבנן לחומראאליעזר
ד " ומאי דהוה ס.' מכלל דמודו לי, אבל שפופרת לא הזכירו כלל,אלא בחתיכהבי אליעזר על ר

ש " גם ממ. אבל למסקנא ליכא לדייק הכי,' היינו מדיוקא הא דם נדה כו,דפליגי בשפופרת
 מכלל דבשפופרת לא ,' כותיחת הקבר לא חיישינןולפ'  גבי המפלת כמין קליפות כו677ש"הרא
  . שלא הכניסה אלא בפרוזדורש לומר ומשום די,א חיישינן לפתיחת הקבר מידי דל'עיאשמו

מנין '  ליא דנקט לשון זה משום דקשיש לומר י,679 כגון שהכניסה עד המקור678ש" הראה שכתבומ
חמת  כדמשמע גבי רואה מ,680 דסתם שפופרת הוא כעובי אבר בינוני, שפופרתל ידילדם שיבא ע

ם  דמכנסת השפופרת גבירא ליה וס.681ב"י ומ"ש בב" וע,בתוכו מכחול דמכנסת שפופרת ותשמיש

                                                 

 
  :ותוכנה . דלעילח' הדורה נוספת מסיוהיא מ. א,  נב231י "מכת, יא' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 666

שאם הכניסה שפופרת דקה לתוך ) כו; יג; ק ח"ר שם ס"ושוע, ו"ג וס"ע ס"טוש(קפח ' מה שנתבאר בפוסקים בסי
 ,ש"וגם לא מהרא, אין לזה הוכחה מהגמרא, )שרק בחתיכה עבה אמרינן אין לפתיחת הקבר בלא דם(המקור טהורה 

 .ש"אלא שהטור למד כן מהגמרא לפירוש הרא
 .כגון שהכניסה שפופרת עד המקור ויצא דם דרך השפופרת, בשפופרת מהו: י ב"ג רס"נדה פ 667
  .ק ח"קפח ס' ר סי"בשוע 668
 .כז' ט וסי' ראה גם לעיל סי 669
 .רההאשה שהכניסה שפופרת בפרוזדור וראתה הדם בתוך השפופרת טהו:  ז"ה הט"אסורי ביאה פ' הל 670
 .ג"ע שם ס"ונתבאר בטוש. ש שם"שברא 671
  .והוא הדין לשפופרת: ובגמרא שם. רבי אליעזר אומר בבשרה ולא בשפיר ולא בחתיכה: ב, נדה כא 672
  .שם 673
 .כל הנשים מטמאות בבית החיצון שנאמר דם יהיה זובה בבשרה: א, שם מ 674
 .ב' ג סי"שם פ 675
שנאמר דם , ופרת בפרוזדור וראתה הדם בתוך השפופרת טהורההאשה שהכניסה שפ:  ז"ה הט"אסורי ביאה פ' הל 676

 .יהיה זובה בבשרה עד שתראה בבשרה כדרך שהנשים רואות ואין דרך האשה לראות בשפופרת
 .ג' ג סי"שם פ 677
  .ב' ג ריש סי"שם פ 678
 .ק ח"קפח ס' ר סי"ונתבאר בשוע 679
 ).ך"ה וכתב הש"ד(ק יב "קפז ס' ר סי"כמבואר בשוע 680
  ).ר שם"הובא בשוע(י מט "מין סוסמשאת בני 681
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 אין השפופרת ילו הכי ואפ,683ש רבינו שם" כמ,682 וכמשמעות המרדכי, עד מקום שהשמש דשכן
 והדם ,ם"ש הרמב" כמ, אם הכניסה בפרוזדורוא הדין וה,'ש כגון כו" ולהכי נקט הרא.אה דםימוצ

 דאיכא , וכן מורה לשון כגון. וחד מתרי גווני נקט,684נוש רבי" וכמ,יצא מפני שהיתה שעת וסתה
  .' ולאו בהכי דוקא מיירי הגמ,נמי גוונא אחרינא

 נקט תא וגם בבריי,סתמא קתני הרואה דם בשפופרת'  כיון דבגמ,685 דעת הטורש לפרשאלא שי
ון ש כג"ש הרא" וכמ, שהשפופרת במקוראי גוונא מיירי נמי בכהל כרחך ע,שפופרת דומיא דחתיכה

לפרושי '  לגמוה ליההם לא כן  דא,תיחת הקברילא משמע דבשפופרת אין בה משום פ ממ,'כו
ש לא הוכיח " הראכל מקום ומ.ם בהדיא" וכמו שביאר הרמב,דדוקא בשפופרת שבפרוזדור

בירא  משום דס,ל זה אבל הטור סמך ע, משום דאיכא נמי לפרושי בשפופרת שבפרוזדור,מסוגיא זו
לא ודאי  א, היאך למד מכאן לטהרם כן וא,תיחת הקבר שייך נמי פ686שוןבנו שמבמעשה דרד

 . דכעין שפופרתדסבירא ליה

 כטסימן 
 687 מתי נחשב כמכה–מקור שנעקר וחתיכות נופלות 

 שמה שנופל לה כמין חתיכות ,ש" דברי הררושח בפי"קפ' ד סי"י בי"הנה לכאורה משמע מדברי הב
ש היתה מפלת חתיכות מקור " אלא שבנדון דהר,קורהיינו כעין חתיכות בעלמא שמפלת מן המ

 חתיכות בשר נרקבים ונפסדים 689 מחמת שנעקר מקורה ונרקב מקצתו ונפל תילחי תילחי688עצמן
 אך קצת ,י"א שהבין כן דברי הב"קי' ם לובלין סי"מהר'  בתשון משמע וכ.690רתי ופלתיש הכ"כמ
י "ד דהב"סום הכי  ומש. וחתיכה שהרחם הוא נשחת ונעשה ממקור דם הנדות מכה,נין אחרבע

אבל  .691ל" שאותו דם הוא דם נדות גמור עכ מפני, איכא למימר דמטמא להאשאם רואה דם להדי
ש כיון "כ להר" משא, טמאםי הדם שבבקעי" דלרשש לומר י. טהורה692י" גם לרשם כן דא,ע"צ

א יצאה מתורת  ל, בין מרקבון הבשר ובין מדם הנדות שנקרש ונעשה חתיכה,שנעשה מכה גמורה
  .מכה

 שאותו ,ם לובלין בין אם המכה בצדדי המקור שיש שם בועא או חבורה"מהר' ומה שמחלק בתשו
 לא ידענא מאן . ובין אם המכה היא בדם הנדות עצמו,דם אינו דם נדה אלא דם מכה שבבשר

  מעיפוש דם הנדות שאינום כן נעשה גם בצדדילו שבמקור אפי שהרי גם בועא וחבורא,מפיס
ם לובלין עצמו לא כתב סברא זו אלא לפרש דברי "וגם מהר . וכמבואר בספרי הרופאים,מתבשל

 מאי ם לא כן דא,ש גופא" צריך לחלק בהכי בעובדא דהרל כרחך והרי ע,ש בעצמו" וכמ,י"הב
 ומדברי , דאם המכה בדם הנדות אינה מכה כללל כרחך צריך לומר שע,י"ש מפירש"דהר' חידושי
 דהסברא לא ודאיא .י"ד הב" משמע שלא בא לידי מדה זו לחלק בהכי אלא לפם לובלין"מהר

 ן משמע וכ. והשחתה מיקרי מכה מאחר שנשחת ונפסד וכל הפסד,נותנת שגם זה דם המכה יחשב
ואף (ז דהלחלוחית אף שהיא מהאם שנפלה בשעת לידה מיקרי מכה "פ'  סימח צדק צבתבתשו
 ,)ו דאין לדמות כאב למכה"מ' צ בסי"זה כבר כתב הח אבל ב, משמע התם דתלי בכאברהדלכאו

  .והיינו משום שנעשה שינוי בהשחתה והפסד

                                                 

 
  .ב, שבועות א' סוף מס, רמז תשלה 682
  .ם"ה וכן דעת הרמב"ד 683
 ).ם"והרמב' בדעת התוס(ק ט "קפח סוף ס' סי 684
 .שפירש דמיירי בשפופרת דקה שהכניסה לתוך המקור 685
  .ג"קפח ס' ע סי"ש שם ובטוש"שברא 686
 .ב,  נב231י "מכת, י יא"נדפסה בשארית יהודה מילואים סוס 687
 ).א, כא(שבמשנה , ולא כעין הפלת ולד 688
  .מתפרקת ונופלין ממנה חתיכות חתיכות: י"ופירש. ב, פ חולין נג"ע 689
  .ק ב"קפח ס' סי 690
 .שגם זה חשיב מכה וטהורה, ג"ה ס"ובהג, ק ג"ל בדרכי משה ס"א ס"ואילו הרמ 691
". דם נדה דאין דרכה של אשה לראות דם בחתיכהורבנן בתראי סברי אפילו פלי פלויי טהורה דאין זה : "ב"רע, כב 692
וכן עשה מעשה רבינו שמשון באשה שנעקר ' ר שמשון כו"ופירש ה: ומסיק, ב' ג סי"ש פ"ז הקשה כמה קושיות ברא"וע

 ].י טמאה בזה"הרי שלדעת רש[' מקור שלה כו
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 מאן מפיס שדם הוא , דכתב שחתיכה זו היא ממקור דם הנדות, לובליןמ" על מהרוד קשהוע
 ולאידך לישנא ,693 דהלא בחתיכה דעלמא פליגי תנאי בהכי לחד לישנא,שנקרש ונעשה חתיכה

 דבאשה זו שנעקר מקורה א לן ומנ,ל" והכי קיי, דם נקרשנן דלא אמריא להוולי עלמא סבירדכ
  . דם הוא שנקרשנןאמרי

 אלא , אלמא דבדם שנקרש מטמא,י עצמו מצריך לשרות במים ואם נימוחו טמאה"ועוד דהא הב
ני בפ'  שבודאי בריל כרחך צריך לומר וע. היא ולא דם שנקרשני עצמה בפהדאם לא נימוחו ברי

 כמין ני עצמהחדשה בפ'  אלא שתחלת הוויתו הוא מן הדם שנתעפש ברחם ונעשה ברי,אי העצמה
והא מילתא  .כ כשנתעפש ונפסד צורתו" משא, לדם בעין שנקרש שעדיין שמו עליוא דמי ול,חתיכה

 הוא דם נדות ם שהדם שבבקעיא ליה מנם כן וגם א.ש לטהר בפשיטות" להרא ליה ומנ,טעמא בעי
  . דהא מקור נמי מגדל חתיכות,דם חתיכה הוא דילמא נמי ,ממש

  לן סימ
 694פאר פאל

 י" נ695ר נחמן"מוה' החריף כו' ידידי ורב חביבי הרב המופ' לכבוד אה
 שהבטיח לי , מוויטעפסקחד איש אל ידי וכבר השבתי לו ע,שאלתו שאלת חכמה הגיעני לנכון

סע שלוחו של ועת אתרחיש נ אך כ.שמצויין שם תמיד מקהלתכם ברים ושביםלמסור בעין יפה לעו
 אמרתי , בלי שום חשש ספק'על שאומר שמידו בודאי יגיע למ,]?ענא[ מסר יהודא"ידידנו מוה
 שלא 'על בעיני מד והייתי נחש, כי כולי האי ואולי לא הגיע לידו המכתב הראשון,להשיב שנית

 .ו"חשתי להשיבו ח
 רא ונק,שת להחזיר מוצאת דם וכשמשמ, האשה קשת רוח שיוצא מבטנה כמלא אגרוףל דברע

ים שנקרע עור הפריסה מעל הבני מעי' הא. 696מינים'  הנה יש בזה ב.כ בשם שבר"שמו בפי לשון מע
 ובזה ודאי אין לחוש לדם המקור כל , באנשיםם כן כדרך שיש ג,יוצאיםועל ידי כן הבני מעיים 

 והוא ,'אשה זו שהיא ממין הבולבבי ידמה ב.  אך בזה המין ממין השבר אין מצוי בו דם כלל.עיקר
 .ת לידה קשה ומילדות שאינן בקיאות שנעשה מחמ,הנקרא בפי הפוסקים בשם עקירת המקור

נשתברו בהרבה פוסקים ובתשובות '  שכמה דיואות נשתפכו וכמה קולמסי'עלאשר ידוע למ
אשה  אין דרכה של 698ג דנדה"רפ'  בגמרושו לפי פי,697בינו שמשון מעשה דרל פי וע,האחרונים
  .ויש בזה להאריך הרבה. 'לראות כו

 אודיעו בקיצור ,699ע"ל נ"ר ז"אחמו'  בהסכמת רבינו הג,אך מה שאני מורה ובא הלכה למעשה
 רק ,700שאם ידוע לה שבעוד היות החתיכה למעלה בעומק אינה רואה שום דם בבדיקתה, נמרץ

 ואף ,מצא דם על העד מגע החתיכה בעצמות הקטנות הסוגרות דלתי בטנה נל ידיבצאתה לחוץ ע
 לכל בינו שמשוןלא מיבעי אליבא דר. ע"ו שיש לטהר אליבא דכ,ם כןלפעמים מצוי ששופעת ג

                                                 

 
הודה עד כאן לא קאמר רבי יהודה ורבי יוחנן אמר אפילו תימא רבי י, ל במחלוקת שנויה ורבנן היא"אמר ר: ב, כב 693

 .התם אלא גבי חתיכה דעביד דם דקריש והוי חתיכה אבל בריה לא הוי
  .לד- לא' בנושא זה ראה גם לקמן סי. א,  נ231ק "מתוך כתי, ו' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 694
 .150'  בית רבי ע–ו אודותי. מאושאץ 695
ונקרא גם , "נפילת הרחם"שפירושו , "פאר פאל"ואחד מהם הוא הנקרא בלשון אידיש , מינים' בשבר יש ב 696

 ".גירירט"
 .ג"קפח ס' ע סי"ובטור ושו. ב' ג סי"ש פ"שברא 697
 .ב, כא 698
' ר ר"אצל הד) נ' שלו סית "שו(כ שאל רבנו הזקן "אלא שאח. נ"וש, )ה ועל פי זה"ד(ק י "קפח ס' ר סי"ראה שוע 699

ד "ת צמח צדק יו"חלקו הועתק בשו(ל בארוכה "ר הנ"והשיב לו הד, את פירוט הדבר הזה על פי הרפואה, ריף' ישעי
אשר המקור עצמו אינו נופל , )קיד' ובאגרות בעל התניא סי, 92' ג ע' ובשלימות בקובץ כנסת הגדולה סי, ח"שיד סי' סי

שאין מקום להתיר בזה , ולפי זה נתבאר כאן. ל יוצא דם"ומנגיעה קלה לבשר הנ, רק צואר הרחם, למטה לעולם
  .אלא משום מכה בלבד, מטעם מעשה דרבינו שמשון

 .ט-שיג' סי. ל-קכט' סי. ג"קכג ס' סי. קכא' ד סי"ת צמח צדק חיו"וראה בזה גם בשו
כשמייגעת בהליכה ונשיאת משא  (לפעמים נופלת, )כ אחרי לידה קשה"שקורה בד(כי נפילה זו של צואר הרחם  700
  ).ב"כששוכבת וכיו(ולפעמים חוזרת למקומה ) ב"וכיו
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דם אלא בחתיכה '  שכיון שבשעה שעקרה לא הי,702ח" והב701י"ש הב" כמ,הפירושים שנאמרו בו
  . עליו יש לטהרם להחולקילו אלא אפי,'כו

 שהאמת הוא ,י"נ' ה ישעי" הדאקטאר המפורסם מול פיל ע"ר ז"כי זאת חקרנוה אני ורבינו אחמו
 ,704רתי ופלתישב הכח כמו ש, שעקירה זו היא לא עקירת האם ממש,703ודע ביהודהנ' ש בתשו"כמ

 והדם המתהוה בו אינם דם המקור אלא הוא מחמת עיפוש ,אלא היא עקירת עליונו של פרוזדור
 ,מעורה ומחובר במקצת במקומו הוא אפילו ו, לפי שנתלש ממקום חיותו במקצת,והפסד הבשר

 ולכן ,שהדם מעורב בליחות'  והראי, כיון שיוצא ממקומו לחוץ מתהוה בו עיפוש והפסדכל מקוםמ
כי היא קבועה , ניזוזה ממקומה כלל לפי שהאם לא ,לא נמצא בו דם כשהוא עדיין בעומק בפנים

 וכולי האי ואולי .כללהיתה פוסקת לראות ואם היתה האם ניזוזה ממקומה ,  חזקים705על יתרים
 .' ולא היתה פוסקת כובינו שמשון במעשה דר706בנו ירוחםקרוב הדבר שלכן הוסיפו הטור ורהוא 

 כשהוא בעומק בפנים עדיין היא לו הנה אפי,ועם היות שכתבו כל זמן שהחתיכות בבית החיצון
 והגבהה כזו , כל זמן שלא הגביהתו למעלה הרבה בעומק לפנים מכדי שהשמש דש,707בבית החיצון

שעקירה ' וגם ראי. 708כידוע'  כלי המיוחד לכך אצל הדאקטוריי אם על ידי להיות כלל כי אפשרא
בשעת הלידה אוחזות ד , שהמילדות אומרות שנשים כאלו יכולות לילד,זו אינה עקירת האם
  . שלא יעטוף את הולד כדיהחתיכה מן המעי בידן

ראי הוראה י מ, בעוד שהחתיכה בעומק בפנים כשהיא מוצאת דם על העד בבדיקתומכל מקוםו
ל "ר ז"כה אמרתי לפני אחמו וכ.ע"וש אליבא דכ" רק בצירוף דעת הר,אנכי לסמוך על סברא זו

 וכמעט לא מצאתי לאחת מהן שתאמר שמוצאת ,ל ידיעה נשים נטהרו  והאמת אגיד שהרב.'וקלסי
פני ישות עדיין יציאתן לחוץ מרק שיש הרבה נשים שאינן מרג .דם בעוד החתיכה בפנים בעומק
 ל כך אינו נופל לה כחד כי ידוע שהאשה שלא ילדה אלא ולד א,ל כךשאינו נופל להם הרבה למטה כ

  .נופל למטה יותר' והג'  ובלידת הולד הב,למטה

 שתשים , מטלניות ארוכותל ידי אני מצוה לבדוק ע,709ל כךואותן הנשים שאין נופל להם למטה כ
קצה אחד מן המטלניות בעומק ' ויהי,  בעוד שהחתיכה ודאי בעומק בפניםבעת שכיבתהבעומק 

 תוציא את  בו וכשתמצא דם על העד שתבדוק,710 תבדוק עד זהר כך ואח,הרבה וקצה השני למטה
בשעת הנפילה מחמת מגע ודוחק החתיכה ] בא[אם קצה העליון נקי בודאי הדם '  והי,המטלניות

 . וכדומה הילוך וישיבה קשהל ידי עםבצדדי
 והאריכות בזה לפילפולא בעלמא בקושיות ,כל זה ראיתי להשכילך בינה מילתא בטעמא קצת

 . וגם אין דרכי בכך,ופירוקים כי היכי דלירווחא שמעתתא לא עת האסף בפה
  ידידו לנצחבריד

 ה"ברוך זצללהר "מוהראליהודה ליב ב

                                                 

 
  .ה וממה שכתבו"שם ד 701
 .ה הכניסה שפופרת"שם ד 702
  .בשם הרופא מומחה דקהלתנו, נח' ק סי"ב מהדו"חיו 703
  .ק ב"שם סוף ס 704
 .חיבורים 705
 .ה וממה שכתבו"י ד"הובא בב). ג, רב(א "נתיב כו ח 706
 .או גם צואר הרחם, אם בית החיצון היינו דוקא כותלי בית  הרחם, ו' סיראה לעיל  707
 .הנזכרת בפוסקים, טבעת של שעוה 708
י " כי אם ע–או שהיא למעלה במקומה וטמאה , א לדעת אם בעת הבדיקה החתיכה היא למטה וטהורה"שאז א 709

 .הבדיקה דלקמן
אזי , אלא שאם תמצא דם על העד שתבדוק בו. כיון שהחתיכה במקומה בפנים, ואפשר שאז לא תמצא בו דם 710

 .'תוציא כו
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  לאסימן 
 711ל"בענין הנ

  י"ר מרדכי נ"די הרב המופלג הוותיק מוהר אשיב שלום כפולה לידיוברך לקחתי ול

 יש שקורין גירירט . באמת יש בזה שני ענינים, האשה שיש לה חולי שקורין גירירטל דברוע 712...
 ,ם כן כדרך שיש לאנשים ג, וחולי השבירה הוא מה שיוצאין בני מעיים,לאשה שיש לה חולי שבר

  והוא שקורין באשכנז פאר,ילת המקור ויש שהוא נפ.ינו מוציא דם רוב אל פיואותו החולי ע
  . ובמדינתינו קורין גם זו גירירט,ל"פאה

 ואילו באתי ,והנה בנפילת המקור כמה דיואות נשפכו וכמה קולמסין נשתברו והדברים עתיקים
 ואמרתי גם ,אך בקיצור נמרץ אודיע מה שאני מורה ובא, להאריך בזה לא יספיקו כמה ניירות

 ,ענינים' ב גם כן  בהיות ידוע שנפילת המקור יש.ע וישר בעיניו"ה זי"ללהר זצ"לפני רבינו אחמו
 רק מאי . והיא מילתא דלא שכיחא,713רתי ופלתיש בכ"שהרחם בעצמו נופל לבית החיצון כמ' הא

 כאשר ,)שקורין שייד( שהוא הנרתק ,דשכיחא כעת הוא שעליונה של פרוזדור הוא נופל למטה
 .י"נ' ישעי'  מינו וכן אמר לו הדאקטאר המפורסם ידיד,ל"ר ז"ושמעתי מפי קדשו של רבינו אחמ

 כאשר אומרות המילדות שיש הרבה נשים בחולי זו ויולדות ובשעת לידה צריכים ,והמופת לזה
 רוב אין הדם זב ממנה אלא אחר נפילתה ל פי ובחתיכה כזו הנופלת ע.להחזיר הנפילה לצדדים

 וגם בהילוכה ,יםיציאתה דרך העצמות הקטנ שאז יתחכך החתיכה ב,ית הרחםלכותלי ב
 ואז נוטף ממנה הדם מחמת שנסחט ,' לעשיית צרכית עצמה ובפרט בשעה שדוחקת א,ובישיבתה
 שבשעה ,' ואותו הדם שמתהוה אחר צאת החתיכה לחוץ הוא בודאי שלא בדרך ראי.מן החתיכה

שוכבת שחוזרת  שבשעה ש, והמופת לזה.הדם אלא כנוס בחתיכה' שעקרה החתיכה לא הי
 מכיון שבשעה , ובזה אני מורה ובא להתיר בפשיטות.החתיכה למעלה קצת אינה רואה בשום אופן

  .שהחתיכה למעלה אינה מוצאת דם על העד בבדיקתה רק אחרי צאתה לחוץ

 ויש לחתיכה זו ,ם כן שיש נשים שרואות דם ממש מן החתיכה כזו ג,ואמנם גם בזה צריך לדקדק
מפי המקור '  ולאשה כזו יש לה שני וסתות א, כמו שיש וסת להמקור ממשוסת שרואות ממנה

 וכולי האי ואולי החכם , לבאר במכתבי אפשר וא. ועל אשה כזו קשה לטהרה.מחתיכה זו' והא
 .יבין מעצמו דבר מתוך דבר

 לענין הפסק טהרה תוכל האשה לבדוק שם אף שהעגול ,ותו מקום שנותנין בא714ואודות העגול
 אם מכל מקום ו. אבל לענין טבילה צריכה להסיר בשעת טבילה שלא תהא חציצה,מונח שם

  716...715שלא להסיר ותכניסנו יותר בעומקתרגיש כאב גדול בשעת הסרה יש לסמוך 

  ש"דברי ידידנו לנצח דו

  ה" ברוך זללה717ה"יהודא ליבמו

                                                 

 
 .ב,  קלט1027י "ונמצאת גם בכת, א,  נא231י "י כת"עפ,  )תשובה ג(ו ' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 711
  .כג לעיל –תחלת התשובה  712
  .ק ב"קפח סוף ס' סי 713
 .נותנים בפנים כדי להחזיר הנפילה למקומהש, הנזכר בפוסקים, טבעת של שעוה 714
]. ק טז"קצח ס' הובאו בפתחי תשובה סי. י' ד סי"יו [זכרון יוסף'  ובתשו.ד"ס' ב סי"נ' תשו' ועי: ג"עה, ל"י הנ"בכת 715

  .מ בבלוע ממש אין צריך"מ, כי אף שבית הסתרים צריך להיות ראוי לביאת מים ,ומבואר שם הטעם
 . א'מ סי" לקמן חו–המשכה  716
 ).ה"ליב במו: כאילו נכתב(היא מלעיל ומלרע ' האות ב 717
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  לבסימן 
  718ל"בענין הנ

  ר הצמח צדק"ת אדמושאל
 ממחנינו דוחקני להורות לו בדין אשתו שנעקר חדת כי איש אהיו. עתה באתי על של תורה 719...

 דם ]ת[ ואז מוצאואומרת שמרגשת נפילת החתיכה,  ומוצאה דם על העדת החיצוןמקורה ונפל לבי
ואף גם . אב לה]ו[ כי בשעת נפילה כ,כה או הדםא הרגשת נפילת החתילהבחין אם הי ינה יכולהוא

 722 במעיל צדקהכל מקום מ, בזה אם רואה שלא בהרגשהל מקילים" ז721 ורבינו720רתי ופלתיכי הכ
 במקום עיגון מכל מקוםו.  ימלט מזהם טוב לפני האלקי כתב723דרי טהרה וגם בס,פסק להחמיר
  . כי קשה גירושין,אין ברירה

 כתב 725ע"ר נ" אך כבוד אאזמו, לבד724ש"י הר" היות כי כל הבנין מיוסד עפ,ובאמת שקשה מאוד
אי  ה726י" כיון דלרש, ולא הבינותי,בכך' ר דמודו כיון דאין דרך ראיים אפש"והרמב' דגם להתוס

בי  דהא לר, גם כןיש הפסקה וחציצה אם כן  אלא,בכך לחוד לא מהני' אין דרך ראיי]ד[ טעמא
 ,רק משום בבשרה שלא יהא הפסק' כ לא ממעטינן לי" אעפ,זירא דאין דרכה לראות דם בשפופרת

מה יתן ומה  אם כן ,ם"והרמב'  להתוסש לומר וכן י,מהני הפסק לא אפילואלא דבדרכה בכך 
והן .  למעוטי מבשרה לשיטתםי אפשר ליכא חציצה ואמכל מקום ,בכך' יוסיף לנו שאין דרך ראיי

  .727א"ן ורשב" ושיטת רמב,ם"ורמב' ושיטת תוס, י"היינו שיטת רש, המה רוב הפוסקים

ף ד (בי יוחנן מהא דאמר ר,728ט על נדה"הס' זו בחי'  ומצאתי קושי,ש"אפילו להר אבשגם דקשי
ל "והוא ז. בכך' דאין דרך ראי' ש תיפוק לי"הרא'  ולפי,עד שיצאת מדוה דרך ערוותה) ב"א ע"מ

 מדאמר המפלת ,' אין דרך כוולי עלמא דמסיק דכ729 ודאי פליג באמת אדרבאבי יוחנןישב דר
ל שכן  וכ, הלכהל פישלא ע' היי) א"מף שבד( דתלמוד ערוך , דוחקמכל מקוםו. 'חתיכה קורעה כו

  .' דרך דופן כואפילו ומטמאה בי יוחנן פליג אדריש לקישדר

אך . ם כן אלא שאין כאן הרגשה ברורה ג,730ל" אין ברור שרואה שלא בהרגשה כנידון דידןוגם שבנ
 לכתוב לי דעת דמר' לכן גודל בקשתי מיני. 731מח צדק והקיל בזה בצ,יש קצת מעלה שמרגשת כאב

  .ל שאני מצפה על מכתבו דמר" ואני השבתי להאיש הנ,מעשה ולהלכהתורה ל

  תשובה
 טמאה אלאשה י אין הא"במשום רש' ה דאמרי"פיש ש מסוגיא דר" הרל פירוש ע' מעלהקשהה שמ

לכאורה . ממבשרה לן דנפקא, בכך' אין דרך ראיד יפוק ליהות,  מדוה דרך ערותההעד שיצא

                                                 

 
' ד סי"ת צמח צדק חיו" גם בשו- השאלה . א,  רנא2049י "מכת, קמ ואילך' ע ע"ת נדפסו בקובץ יגדיל תורה ח"השו 718
 .שיח

 ז"ל דלקמן חאהע"ק מהרי"ת הרה"מענה לשו(שכז ' ז סי"ת צמח צדק חאהע"ת נדפס בשו"החלק הראשון של השו 719
  ).יב' סי
  .ק ב"קפח ס' סי 720
  ).ה ועל פי זה"ד(ק י "ר שם ס"שוע 721
 .י לד"סוס 722
  .ק ד"קפח ס' סי 723
 .ג"קפח ס' ע סי"ובטור ושו. ב' ג סי"ש פ"שברא 724
 .ד"קכט סוף ס' ד סי"ת צמח צדק חיו"וראה גם שו). ה ומהאי טעמא"ד(ר שם "בשוע 725
  .ג"ת צמח צדק שם סוף ס"וראה שו. א"רע, כב 726
 .ד"ת צמח צדק שם ס"הובאו ונתבארו בשו.  ב,כא 727
 .ה ראיתי"א ד, חדוד הלכות כב 728
  .א, כב 729
 .שאינה יכולה להבחין אם היא הרגשת נפילת החתיכה או הדם 730
 .צב' פו וסי' ראה שם סי 731
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 עליו 'ט יפה כ"ס' שתירץ בזה בסמה  ו.732 בזה מעודייתוגם אני נתקש, קושיא אלימתא היא
י המפלת חתיכה קורעה " משום רשבןדאמרינהא  מבי זירא לר'י לנן מקשי733'ועוד דבגמ. ת"מעכ
ג דאין דרך אשה בכך "דאע, 734י"י משום רשב"ולא מקשי מאידך דר', ומשני הכי השתא כו' כו

  . 'כב כוך קרא ואיש אשר ישי אצטרילו הכיאפ, לראות דרך דופן

 טהורה בדם המקור היכא שאין בינו שמשוןדהא לר, א קשה מידיאבל שבתי וראיתי אחר העיון דל
כל זמן , 735בינו ירוחםש הטור ור"וכמ, ת החיצוןהיינו בדם שיצא מהחתיכות שבבי', דרך ראי

 ,736ז" זולת הט,ם כל הפוסקים בשעת וסתה מטמאיום הכיומש('  כות החיצוןשהחתיכות בבי
ב במשנת משל משלו "המשניות בפ' ם בפי"ש הרמב" וכמ,וזל מן המקור הנשאר למעלהשהדם נ

 ,ש דינו"שממנה למד הר'  שבגמכהבחתי' ודכוותי) 'ויחובר עורק בקערורית הרחם כו', חכמים כו
אבל דם בעין הנוזל מעורק ,  פלי פלוייכהאלא שהחתי, כהמיירי שהדם הוא בתוך החתי

אלא , בבשרה'  כדרך שהאשה רגילה לראות אם הי,א דם בעין ממש כיון שהו,שבקערורית הרחם
 לקא דעתך אמינא ס,שעכשיו הקדימו את הדם קודם שיצא דרך בשרה והוציאוהו דרך דופן

 ואין ,יוצא דרך בשרה'  והי,שהרי זהו דם הנוזל מעורק שבקערורית הרחם בכל עת וסתה, דטמאה
 ,כהכ דם שבחתי" משא,והו קודם שיצא לבשרהשינוי מחמת הדם אלא מחמת שהקדימוהו והוציא

  . כהוי הוא בדם עצמו שנתאסף תוך החתישהשינ

 אם הכניסה א מיבעי ל,' הוי אין דרך ראי]מאי טעמא [ צריך ליתן טעם על שפופרתם כןאלא שא
 שהדם ,738ם"ע לדעת הרמב" נ737ש רבינו" כמ,השפופרת בפרוזדור ויצא ממנה הדם בשעת וסתה

 אפילו אלא ,ל" דודאי דמי להא דדם דרך דופן וכנ, לולי שהקדימתו השפופרתיו הכיוצא בלא' הי
 תבע שכ" מדברי הטור ושון משמע וכ,ש שהשפופרת במקור" לדעת הר739ע" רבינו ני מה שכתבלפ

  .'י שלמד כן מדטהר בשפופרת כו" בברש וכמו שפי,'ודוקא חתיכות קטנות כמו שפופרת כו

 דכולם כתבו הטעם בשפופרת משום , יצא אלא על כל הפוסקיםש לבדו"זו לא על הר' אלא דקושי
הוא משום חציצה '  ומאי אית לן למימר דלדידהו הוה אין דרך ראי.740בכך' דאין דרך ראי

ש דטעמא " הרארוש איכא למימר לפיכי נמיה, בכך' דבהפסקה וחציצה אין דרך ראי, והפסקה
 ורבנן בי אליעזר דפליגא רה שכתבמ ו.הוא משום חציצה והפסקה' דשפופרת דאין דרך ראי

דרבי , כי פירושוה',  סבר משום חציצה ורבנן סברי משום דאין דרך ראיבי אליעזרבטעמא דקרא ר
ורבנן סברי , נמי'  אין דרך ראיאפילואבל כי ליכא חציצה ,  סבר דטעמא דחציצה לחוד הואאליעזר

 . 741ל"וכנ' דטעמא דחציצה גופא הוא משום דאין דרך ראי

                                                 

 
  ).ל"ה אלא די"ד (כז' וסי) ה מכל מקום"ד(ט ' ראה לעיל סי 732
  .ב, כא 733
  .ב, שבדף מא 734
  ).ב, רכ(א "נתיב כו ח 735
  ).ה ובאמת"ד (כז' וכדלעי סי. ק ה"קפח ס' סי 736
 ).ה והתוספות"ד(ק ט "ס 737
  .ז"ה הט"פ 738
  .ק ח"ס 739
  .ם שם"והרמב. א"רע, כב' גם התוס 740
 .כז' ט וסי' וכדלעיל סי 741
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  לג מןסי
 742ל"בענין הנ

  שאלה
 יאנוביץ' ץ דק"י ההמ"ר יהודא ליב נ"מוהר' ח באמת כ"א הוו"להרב המופלג החריף אי

היינו אז איך .  והיא תודיעני743ה און מודיע זיין אף לאחותי מרת שפרה"איך בעט אייך למחול עכ
דעראיבער קען (ן  גם כבין זיך בודק בשחרית קען מען ניט פאר שטייען ווארום עס איז פראן בלילה

כמראות האלו ו.  טיכלך2ה שולח אני "גם למראה עיני דמעכ) מען ניט פאר שטיין בשחרית
 לכן באתי .ה ההמתשבועות נמצא תמיד כמראו[...]  ומעת הלידה זה ,נמצאות תמיד בבדיקה

 לאחותי לליבאוויץ והיא  היינו להודיע,ה וליתן לי עצה איך לעשות"ול עכה למח"לבקש ממעכ
  .ימים' או ד'  איז מער ניט על ג- וזאת מהודענא אז איך זאל גאר ריין זיין .ודיענית

 ר" מעה'המבקשת מכ' ד

  745ץ מאולע" בת המנוח מוהר744דבורה

  ]תרגום[
כשאני בודקת עצמי בשחרית אי אשר , בקשתי למחול על כבודו הרם ולהודיע לאחותי מרת שפרה והיא תודיעני

גם למראה עיני דמעלת כבודו הרמה שולחת ). לכן אי אפשר לידע בבוקר(לילה שהרי יש דם גם ב, אפשר לידע
 תשבועות נמצא תמיד כמראו[...] ומעת הלידה זה , וכמראות האלו נמצאות תמיד בבדיקה, י בדיקותתאני ש
 היינו להודיע , וליתן לי עצה איך לעשותל כבודו הרם למחול עלת כבודו הרמהלכן באתי לבקש ממע .הההמ
  .ימים' או ד' שאיני נקיה לגמרי כי אם ג,  וזאת מהודענא.חותי לליבאוויץ והיא תודיענילא

 .דברי המבקשת מכבוד מעלתו הרמה

 ל" אשר השיב הרב הנוזאת
נישמער ביידע . און דיא אנדערע איז בלייכליך, איינא איז גאנץ רוט. טיכליך האב איך גיזעהן דיא

 ווארם ,ירירטע וואש גייט ארויש פון אירט אן גירירט אן דיא גזיינן ניכר אז דאש איז ווייל זי הא
 און איך האב איר גיזאגט אז זיא פאר ,גמאא דיא גאנץ רוטא איז אויך ניכר דרינען פלייאפילו

רק זיא , איז דאש טהור, שטייט אז זי רירט אן דיא טיכלך ביי דעם אורט וואש עש גייט ארויש
יט איז נאך ניט אראפ גיגאנגען אין בית י ארט פון גירירט קזאל זיך בודק זיין בשעת אז דער

יענעם .  אודר אנדערי צייטין ווען דאש גייט ארויף-קאן דאס ארויף גיין , דהיינו ליגינדיק. החיצון
 יענם מאל ו"און אז זיא וועט ח. מאל קען זיא זיך בודק זיין און זאל ניט אן רירן אן דעם ארט

                                                 

 
  :ותוכנה.  לקמן סימן הבא–בהמשך אליה . א,  ג935י "מכת, ט'  יהודה מילואים סינדפסה בשארית 742

דינו כדם מכה שאינה מטמא , שמה שהיא רואה בבדיקה שנוגעת בחתיכה הנופלת, לא-ל' אף שכבר נתבאר לעיל סי
  .א בנפילת המקור שרואה תמיד דם"שזה א, נקיים' י ז"ה אינה יכולה להטהר אלא עמ כאן שנטמאה בלידת"מ. אותה

שכאשר היא שוכבת חוזרת החתיכה למקומה , וכדלעיל שם(שתבדוק בשחרית בשכיבה , ל"על כך הורה לה מהרי
  ).בפנים

  .נקיים' כ איך תעשה בדיקת ז"וא. וגם בשחרית בבדיקתה, כי יש דם גם בלילה, שוב שואלת כאן

באופן , נקיים תעשה כראוי' פ הפסק טהרה ועוד בדיקה אחת במשך הז"להשתדל שעכ, ועל כך משיב לה כאן
  .שהחתיכה היא אז למעלה ואינה נוגעת בחתיכה בעת הבדיקה

לבאר לפני האשה איך לעשות , ל לכתוב לו"ולכן הוסיף מהרי, ליב' את מכתב השואלת כתב עבורה גיסה החסיד ר
  .הבדיקה

אלא שבמקום למסרה למרת שפרה ; ץ מיאנאוויטש"ר ישראל ש"י מוה"ל ע"בה הזאת מסר מהריאת התשו
  .כדי למסור לה ולבאר לה תוכנה, ר הצמח צדק"מסרה לידי אדמו, )על מנת למסור לאחותה דבורה(בליובאוויטש 

ל השיב לו "ומהרי, )הבא' לקמן סי(ל "ושאל שוב אצל מהרי, ר הצמח צדק הסתפק באיזה פרטים בתשובה זו"אדמו
 ).לקמן שם(עליו 

 .ר  הזקן"ר משה באדמו"אשת מוה 743
ראה . ר ליב מאולע דלקמן"ושל אשת החסיד מוה, ואחותה של מרת שפרה דלעיל[יצחק מאולא ' אשת החסיד ר 744

 ].א, בית רבי עב
 הנשואה לאחיו ובת השלישית, ל"אביהם של מרת שפרה ומרת דבורה הנ[ר צבי הירש ריבלין מאולע "החסיד מוה 745
 ].88-90' היחס למשפחת ריבלין מס' ס. ראה בית רבי שם. ליב דלקמן' ר
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ובפרט זיא ,  אבער זי וועט בודאי ניט גיפינען יענם מאל, איז דאש טמא,גיפינן אזוי איין מראה
איז דאש בודאי ווייל דיא צייט גייט דאש ארויף און , ימים' ימים או ד' שרייבט זיא קען ריין זיין ג

און נאך דעם מחמת גיינג אודר מחמת זיא הייבט אויף אשווערע משא אודר , לאזט ניט אראפ
 מוז זי אודאי גיפינען אוף די , קען דאש אראפ גייןמעט' בשביל עצירו קדוחב' מחמת עשיית צרכי

נישמער . אודר עש קען מיט איין מאל איין גאס טאן דאש אלץ בודאי פון דיא גירירטי זאך, טיכלך
מוזן , דהנקיים נאך דעם וסת אודר נאך דער לי' דער עיקר איז בשעת הפסק טהרה און אמאל אין ז

 זאל זיא זעהן . אז זיא זאל ווישן אז עש האט אויף גיהערט דער דם המקור,גאר רייןזיין די טיכלך 
 וועט זיא קאנין בודק זיין אז זיא זאל -אז דער אורט זאל ארויף גיין און זאל זיך ניט אראפ לאזין 

  ווארום בשעת אז דאש איז אונטין וועט זיא ניט קענין פיעלין מיט דיא- ניט אן רירן אן דעם ארט 
 מוז זיא זעהן ליגינדיקער הייט זיך בודק ן בכ-ך אז זיא זאל זיך ניט אן רירן אן דעם ארט יטיכל
  .זיין

 ]תרגום[
אשר בשתיהן ניכר שהוא מחמת שנגעה , רק זאת. אדומה והשניה חיוורת יותרדי אחת מהן , את הבדיקות ראיתי
שכאשר היא מרגישה שנוגעת , מרתי להואני א.  שאפילו בזו שהיא די אדומה ניכר הדבר,בחתיכה הנופלת

אלא שהיא צריכה לבדוק עצמה בשעה שהחתיכה אינה למטה בבית . בבדיקה בחתיכה הנופלת היא טהורה
באותה שעה תבדוק , או בזמנים אחרים כשהחתיכה עולה, דהיינו שכאשר היא שוכבת זה יכול לעלות, החיצון

בפרט . אבל בודאי לא תמצא אז, תהיה טמאה, צא מראה כזהו גם אז תמ"ואם ח. עצמה ותיזהר לא ליגע בחתיכה
, שהוא בודאי מחמת שבאותן הימים החתיכה עולה למעלה, ימים' או ד' שהיא כותבת שהיא יכולה להיות נקיה ג

 או מחמת עשיית צרכיה בדוחק מחמת עצירות  מחמת טורח ההליכה או משא כבד,כ שוב נופלת למטה"ואח
אמנם העיקר . שכל זה הוא מחמת נפילת החתיכה, או שבפעם אחת יצא אז דם, דיקותשאז ודאי תמצא בב, מעט
חייבים הבדיקות להיות , שלאחר הוסת או אחרי הלידה, נקיים' שבשעת הפסק טהרה ופעם אחת במשך הז, הוא

שאז תוכל לבדוק , ולכן צריכה לידע שהחתיכה עלתה למעלה. כדי שתדע שהפסיק דם המקור, נקיות לגמרי
ולכן צריכה . כי בשעה שהחתיכה למטה לא תוכל להרגיש שהעד אינו נוגע בחתיכה, אופן שלא תיגע בחתיכהב

  .היא לבדוק בשכיבה

*  
 747 משקלאווז"רמוה'  אחיו של מחו,746ליב' ארי' המופלג הנגיד המפורסם מו' אהבד לכ

נא י קריל דרךע ,ולכן אליו בקשתי. 'ל מעל שתב ידכמדומה לי שהאגרת הזאת הכתובה אלי היא כ
 למען תדע איך ,ולהסביר לה הענין בטוב,  לקרות לפני האשה כל הדברים שכתבתי,'דאגרתא כו

'  בכל הזפעם אחת באפילו נקיים' ולשית עצות בנפשה בשעת הפסק טהרה ובספירת ז, להתנהג
  .ל" שתוכל לבדוק באופן שלא יגע העד בחתיכה זו וד,ימים

  ידידודברי, שלום מאדון השלוםיים ו רק ח, אין לחדשלת זהוזו

 יהודא ליב מייאנוויץ

  לדסימן 
 748ל"בענין הנ

  ר הצמח צדק"ת אדמושאל
 י"י ליב נ"לכבוד דודי הרב המפורסם מוהר

 נדון אם תראה האשה אחותה דם שיצא , שפרה בקשה אותי לכתוב למעלתו שיבאר היטברתמ
 או אם , אזת החיצון החתיכה בבייכולה לידע אם והיא אינה ,לא בדיקת עד מה דינהממנה כך ב
בהם שתי ' דהיינו שיהי( מעלתו נקיים שכתב' אחר שתספור ז גם כן  והיינו,פ מה דינה"יודעת עכ

ימים ' באותן הזל " אם תראה אז דם כנ,)שלאחריו' ביום א' הפסק טהרה ואב' בדיקות נקיים א

                                                 

 
ובנו הוא הגאון . ראה בית רבי שם. ל"אשר אשתו היא אחותם של מרת דבורה ושל מרת שפרה הנ[ריבלין מאולע  746

 ].ס אהלי יוסף"מח, החסיד רבי אליהו יוסף ריבלין
 ].ראה בית רבי שם. ר הזקן"שאו לנכדי אדמובנותיו ני' אשר ב[ריבלין משקלאוו  747
ת צמח צדק "ונדפסה גם בשו(והיא בהמשך לסימן שלפניו . א,  ג935י "מכת, י' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 748
 ).שיג' ד סי"יו
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 ובהיות כי כעת אין לה .תיכה וכן אם תכניס עד ולא תדע בבירור שנגעה בהח,כ מה דינה"או אח
בדיקות ' לה ב' טהורה ומותרת לגמרי לעולם אחר שיהי'  ולזאת אם תהי, יען היא מניקה,וסת

  . וימחול להודיעה באר היטב,ז הוא שאלתה"כ. ל"נקיים הנ

 כד אחיו דורש שלומונ'  אהבריד

 מנחם מענדל

  תשובה
 באמת הרב המפורסם ורב חביבי ידידי כד אחינ'  אה,כפולה' וברך לקחתי ולו אשיב של

 'מ מענדל שי"מוהר
הלא .  לפרש לחכם כמותוין צריךלי שא' וכמדומה הי. כאן הבן חכם שואל כענין להשיב כהלכה

 וזולת עת ,תולין בחתיכה' צרכי'  אם ירד הדם ממש בשעת עשייאפילו ש,בדברי ימצא הכל מפורש
א כבד או טורח ויגיעה בהליכה או בישיבה  משי אם על ידי כ,ההיא בודאי לא יצא ממנה דם ממש

 י אפשר כתבתי שאם זה ג,לא תדע בבירור שנגעה העד בחתיכה מה תעשה באם ה שכתבומ. ג"וכה
 בודאי לא תמצא שום דם ית החיצון וכשאינה נופלת לב,ית החיצון שהחתיכה בבל זמןשלא תגע כ

 כשתמצא דם על העד מוכח ם כןוא. ' ובפרט שיש לה כמה ימים נקיים כאשר כתבתי,העד נקי' ויהי
טהורה '  ולא ידעתי מה הדבר קשה בעיניו אם תהי.אמת בבירור שהחתיכה נפלה והעד נגע בה

או כעת שאין לה וסת בימי מניקותה , נקיים'  אם תמצא הדם אחר הפסק טהרה בתוך הזאפילו
א תחוש למציאת  ול,נקיים'  אם תמצא דם בתוך זאפילוטהורה לגמרי אחר הפסק טהרה ' תהי

 ותלינן במכה שלא בשעת , דם בודאיה כיון שיש לה מכה המבוררת שמוציא,תההדם כל ימי מניקו
  .י שאינה יודעת בבירור שדם זה יוצא מן המכה כידוע" אעפ,749ל כל פניםוסתה ע

 כנפשו הטהורה וכנפש תדרשנו לטובה בכל עת לת זה יקבל החיים והשלום מאדון השלוםוזו
  .מצוא

  תב וחותם יקרא אלי ואני כוומפיו ,ץ דקהלתנו"דודו הרב המל "עכ

 750ץ"ישראל ש
ועם , יאנוויץ' להוי ידוע לכם שאני שולח לכם את מכתבכם אשר כתבתם להרב המגיד דק

תי  ומסר, של הוהשיב שלורוש אך שלא הבנתי פי.]ד"כמבואר מעל [752 שלו על מכתב ידכם751והשיב
וכתב הרב . 'ר שי" שהוא חתן גיסי הרב אדמו,חם מענדלר מנ"ל להרב המפורסם מוה"הוהשיב הנ

 וזאת היא התשובה ,ל" על תשובתו של הרב המגיד הנ753ל מכתב דלעיל" הנ מנחם מענדלר"מוה
 .ל" הנ מנחם מענדלר"ל להרב מוה"אשר השיב הרב המגיד הנ

  להסימן 
  754הבועל את הבתולה ולא מצא דם

ר מנחם "מוהר' ליון הרב המפורסם כו ידידי וידיד ע755א"נ'  את שלום אה יענהאלקים
  י" נ756מענדל

                                                 

 
 .ה"קפז סוף ס' א סי"כמבואר ברמ 749
 ].70'  ע1ד "ראה פרדס חב[ר האמצעי "ק אדמו"גיסו של כ, מיאנאוויטש 750
 .שובהת 751
  .לג' דלעיל סי 752
 .ר הצמח צדק דלעיל"שאלת אדמו 753
  :ותוכנה. 1027י "י כת"והושלמה עפ, ד"קנד ס' ד סי"ת צמח צדק יו"נעתקה משו 754

ואפילו בדקה ולא מצאה דם טמאה שמא ראתה טיפת ' הכונס את הבתולה בועל בעילת מצוה כו, קצג' ע סי"ש בשו"מ
שלכאורה היינו דוקא בביאה , )ד"קנד ס' ד סי"חיו(ת "כתב הצמח צדק בשו, חרדל חרדל וחיפהו שכבת זרעדם כ

ז "ל החמיר בזה כ"ן ז שאמרו שרבינו הגאו,'הגידו לי בשם נשים מומחות דלאזניאך , הראשונה שחוששים מצד חימוד
לכן , המכה' ניתין תולים להקל עד שתחידמדינא דמת, ל שהיה בקטנה"י, ואם נאמין לשמועות הנשים, שמרגשת כאב

ובצמח צדק שם משיב ומבאר . שהוא מאמין לשמועתם, ל משיב כאן"ומהרי. 'כ עכשיו לתלות בבתולים כו"החמיר ג
  .דעתו להקל

 .י ביאורים אות ב"וראה טהרה כהלכה פ
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 לתלות בדם מאכולת אם נמצא ,' להקל בפעם הבובסברא השאלה אשר פלפל בחכמה ל דברוע
ה  מ.פירכא כי מעיקרא דדינא , ואין לו שומע, ראיתי דבריו טובים ונכוחים,757בפחות מכגריס

ם הזרע מצוי יותר לתלות בד שבמקום , לא כן אנכי עמדי, שמצוי הוא לתלות במאכולתשכתב
צ "ק' ע בסי"ה נ"ר זצללה"ואף שדעת רבינו אחמו. הדם דמסתמא ממקום שבא הזרע בא בתולים

 אף , במאכולתלתלות אבל כשבאה ,ט דלא אמרינן הכי אלא כשבאה לתלות במכה ובחטטין"סקי
כא במרגשת  הכל מקוםמ.  תלינן הדם במאכולתילו הכיאם מראה הלבן וירוק בא ודאי מגופה אפ

ודמי קצת לנמצא על שלה דלא תלינן במאכולת משום  (ם בתולים בדלתלותצער וכאב יותר מצוי 
  ).' כו758 בדוק הואותו מקוםדא

 אין דנין קולא מחומרא ,760 בזמן התלמודשהקילו יותר ממה 759ז" דאין להחמיר בזהה שכתבומ
 ומי ,שאמרן למירים ראויין  כי הדב, והדעת נוטה ששמועתן אמת, ובפרט שכך שמעו הנשים.ל"וד

 ובודאי היא סברה עמוקה נאמרה , שאין זו סברה קלה כסברת הנשים,יוכל לבדות מלבו שמועה זו
  .ל" מאמין לשמועתם ודאני לזאת ,מפי גדול כמותו

   רחימו לנצח 761נ"ת בלו"ז דש"ד'  אהבריד

  ל"מ ברוך ז" באאיהודא ליב

  לוסימן 
  762קוהשיעור כמוציא רמון להכשיר תיבה למ

ע בענין שיעור הרמון "ה נ"ר זצוקללה" שחלק על רבינו הגדול אחמו763ש בשם רב דווייעטקא"במ
והנה גם אני חפשתי בכל ). 764ע"כ בתיקון המקוה שבשו"כ(שהוא פחות מטפח על טפח מרובע 

ת "וגם הנה מעכ. עד מקום שיד עיוני וזכרוני מגעת ולא מצאתי שיעור זה מפורש' המקומות בגמ
  .' ומה אענה אבתרי, ולא מצא זה, וכל המשניות סדורות בפיו,רי משנההוא ממא

 לי כמו י וזכרונ,'ואפשר זו שמעתי מפיו הק(ל מן המקרא "אבל מצאתי לי סמך לדברי רבינו ז
טור '  גבי עמודים שעשה שלמה שהי765'ז' במלכים א)  שכעת נראה לי שממני יצאו הדברים,אכזב

 ,חדז כדי למלאות הריווח שבטור הא" והשני טורים היו אפשר זע,בנין הכותרתביב סמאה רמונים 

                                                                                                                                            

 
  .נכד אחי 755
  .ר הצמח צדק"אדמו 756
 .א"בצמח צדק שם ס 757
  .ק סא"קצ ס' ר סי"שוע. א, נדה יד 758
 .בדם בתולים 759
 .שבבוגרת לא הקילו אלא בביאה ראשונה 760
  .דודו זקנו דורש שלומו תמיד בלב ונפש 761
בה מבאר , "צמח צדק"ר ה"והיא תשובה לאדמו). ב, צח(והועתקה בשארית יהודה הוספות , 166' נדפס בבית רבי ע 762

רמונים אחוזים זה ' וששיעורו הוא ג,  טפחששיעור מוציא רמון הוא מעט פחות מטפח על, המקור לדברי רבנו הזקן
  .בזה

. א עפשטיין מהאמליע"מהורי' קעה ישנה תשובה בענין זה בתור מענה להרב כו' ד סי"ת צמח צדק חיו"בשו 763
ומזכיר שם שם החכם דווייעטקא , )ב"תרע, ברדיטשוב(המאמרות ' השאלה נדפסה בסוף ספרו חנה אריאל ס

ר שמעון "הרב דובער ב". קלמנס מטשאווס שכעת הוא חתן קיילעס מווייעטקא' זאב ר' משה במוה' המופלא מוה"
ה פיסקא א שכוונת הצמח "ד מ"כותב בפ) ו"תרמ, ווארשא(מקואות ' ליפשיץ מווייעטקע בספרו גולת עליות על מס

 בזה וכותב שאחריו החזיק, משה חריף' בבית רבי שם מכנה שם החולק בשם ר. ט בדבריו"ושקו, צדק הוא עליו
  .ח"בעל גולת עליות שנטה לדברי הררמ, ב רב דווייעטקא"הררד

ל כתב שיש לו הוכחות "וחכם הנ(שהוא יותר מעט ממוציא רמון , ויהיה הנקב טפח על טפח מרובע: שכתב שם 764
זכורני שבלאזני ראיתי (קעה ' ד סי"ת צמח צדק חיו"ש בזה בשו"וראה מ). שרימון הוא יותר מטפח על טפח מרובע

ואפשר שהובא לו , א"ק תובב"וכמדומה שהובאו לו אז רמונים מאה, ה שהובא לו חצי עגול ככדור מקליפת רמוןממ
ושאינו , ל"י הביא ראיה שהוא קרוב לערך הנ"ל נ"ודודי מוהרי(א "ג ס"קעו ח' וסי, )ז כדי לידע שיעור מוציא רמון"כ

שיעורי ' וראה מה שהאריך בזה בס). נטות מהן ימין ושמאלע ברורים ואין ל"ר נ"ודברי כאאזמו(שלה ' וסי, )גדול יותר
  .וליקט שם ממה שדנו בזה האחרונים, ח"ג סי' תורה סי

ושתי ... שמונה עשרה אמה קומת העמוד האחד וחוט שתים עשרה אמה יסוב את העמוד (מב ; ז-טו, מלכים א ז 765
ואת הרימונים ארבע מאות לשתי ... תרת כותרות עשה לתת על ראשי העמודים מוצק נחושת חמש אמות קומת הכו

  ).לכסות את שתי גולות הכותרות אשר על פני העמודים, שני טורים רימונים לשבכה האחת, השבכות
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ל שזהו " ואף את,ב אמות"הקיפו י' והנה העמוד הי.  סביב הבניןאפילולכן חשבתי רק טור אחד ו
בולט לחוץ עודף על '  ואם בנין הכותרת הי,ב טפחים"טפחים נמצאו ע' אמת בת ואמת הבנין ב

' עי( שלש אמות תוב כ766' ובפרט שבירמי,ת כפי קומתויותר מחמש אמו' לא היהעמוד בודאי 
ואפשר שמכל מקום היו בולטות אלא שהיו שוות בלי . אמות התחתונות שוות לעמוד'  כי ב767י"רש
רחבו יתר ' ואם כן יהי, )768ד"מצו' עי, כלי קיבול גם כן אמות התחתונות היו'  שבן משמעוכ. ציור

) שליש עודף' שזהו גוזמא גדולה לדעתי שיהי (769אותוו אמות יסוב "על קומתו הרבה ואם כן קו ט
ג " מרובע עולה קלפח על טפחועל כל פנים פחות הרבה מט, 770 טפחים עגוליםהוהיו מאה ושמונ
 מסברא אין ו הכיבשגם כי בלא. 772ורמונים שעשה שלמה בודאי לא קטנים היו. 771טפחים ושליש

  .להגדיל השיעור יותר

 דאינו גדול מזה אצבעות חוזרות למקומן משמע' א יותר מב הרמון הותבז כ"שע' וברוקח סי
  .השיעור אלא מעט

 ,חכמת מדידתו ובקיאתו בשיעורין של החולק' בשגם שלא כתב לי מעל, ומזה אין לי לכתוב יותר
בקי ' ל בודאי הי" שהוא ז,ל" ומאין לאין יצאו לו הדברים לחלוק על רבינו ז,ואם הוא מהנדס גדול

  .'יודע לשער כמה טיפין כו' שבורת והימת ההנדסה ותחכב

 וקומת 775 והסלע774 והרביעית773ואם החולק בקי בכל אלה ישאל נא אותו אם ידע שיעור הגריס
 והעמיק הרחיב בזה , שמעתי מפיו הקדוש שאחד באחד יגשול זה שבכ,777' ותינוק בן ט776אדם

  ,יי דלית תפיסא שכחתומחמת קוצר שכלי והשגת. בשכל מבעית וחשבונות רבים

  778ת"ז דוש"ודברי ד 'וזולת זה כו

   יהודא ליב
ה גם דעת " שכתב שכ,779ד"של הראב' הגי' ל תופס פי"ובעיקר דין מוציא רמון נראה שרבינו ז

'  ויהי781 מדכתב,רמונים' ג'  דבעי780ש"ם הוא כדעת הר"דעת הרמבשמ שכתב " דלא ככ,ם"הרמב
כ "כו, מכלל דתרי מילי נינהו' לי וכוכב'  וגם יהיוןוגם מדחלקינהו לתרי בבי כמוציא רמ', בכלי כו
נ דעת רבינו " וכ,מפרשי לחומרא' ד מפרש לקולא והתוס" אלא שהראב,782ק דסוכה"פ' התוס

  .783ל"ז

                                                 

 
  .וקומת הכותרת שלש אמה: יז, ובמלכים ב כה. וקומת ה כותרת האמת חמש אמות: כב, נב' בירמי 766
  .טו, מלכים א ז 767
 .'התחתונה בית קבולה למעלה גו, ג זו"ת היתה כעין שני אגנות כפיה זו עכי תמונת הכותר: יח, מלכים א ז 768
 .הרי שרמון הוא פתוח מטפח, )בכל שורה( רמונים 100ובהם נכנסים ,  טפחים90שהם  769
 12דהיינו שהקו הסובב את העמוד הוא , )מלבר(גולת הכותרת רחבה מהעמוד עצמו בשליש ' שלכל היותר תהי 770

 . טפחים108שהם ,  אמות18 – גולת הכותרת וקו הסובב את, אמות
היינו צריכים לומר שקוטר הרימון , )מרובע(הוא כשטח טפח על טפח ) עגול(שאילו היינו אומרים ששטח רימון  771

 133ואז היה צריך להיות הקו הסובב את גולת הכותרת ). כי שטח המרובע גדול ברביע משטח העיגול(הוא טפח ושליש 
 . ושליש133- הוא פחות הרבה מ108פ "ועכ).  רמונים שקוטרם טפח ושליש100 שיכיל(ושליש אמה 

  .אלא בגודל שיעור רימונים בינונים 772
  .יא' דלעיל סי 773
 .ד-צב' ראה תקוני מקוואות ע 774
 .יא' דלעיל סי 775
 ).נ"וש, א"שמט ס' ר סי"שוע(אמות ' שהוא ג 776
ה "ציצית ד' ובסדור הל, א"טז ס' ח סי"ר או"ר בשועכמבוא,  הטלית שמתכסה בו ראשו ורובו הוא אמהששיעור 777

 .ורוחב הטלית
 .דודו זקנו דורש שלומו תמיד 778
 .ב"ו ה"כלים פ' הל 779
 .ד"ז ה"כלים פי 780
  .ויהיו בכלי שלשה רמונים אחוזים זה בזה: ם שם"ברמב 781
 .ה שיעורן כרמונים"א ד, ו 782
 .א"ג ס"קעו ח' ד סי"ת צמח צדק חיו"ראה שו 783
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  דא ליבודודך יה

  לזסימן 
  784כ נוטל רשות מרבו"תלמיד אל יורה בפני רבו אא

' וצרו כוהיא א' וידיד עליון הרב החסיד המפורסם בתורה ויראת הידידי לכבוד אהובי 
  י" נ785ל"ר אהרן סג"ת מהור"כש

ר מפי סו לדרוש אחר אשר נאתת יסודו להחזיק ולקבוע בנפשו עצ"ההיתר אשר בנה עליו מעכ... 
 היינו בחיי רבו דוקא ולא 787כ נוטל רשות מרבו" משום דהא דתלמיד אל יורה בפני רבו אא786רבו

 רשות היינו  ליטולין צריךא דאדהושתי תשובות בדבר חדא  ... 788אחר פטירתו כמבואר בפוסקים
 אשר כבר עשהו להתיר מה יחה בו בפירוש מי יבוא אחר המלךכשלא מיחה בו רבו אבל אם מ

 נהי דיכול לדרוש בלא רשות רבו אחר ,מוחה בו כללהרב ' ועוד אף אם לא הי. ע"ל נ"ר הרב זסשא
 ת כמשמעו, רבו צריך להיות מוסמך בנטילת רשות מאיזה רב אף שאינומכל מקום ,פטירתו
 דהא 791ק דסנהדרין"תלמוד ערוך רפ והוא מוכרח מ790רכי משה הובא בד789ט"שורש קסק "מהרי

 שלשונו פתוח 'י נטל רשות מרבו היינו משום דרבו מידק דייק בלא אם כןדגזרו דתלמיד אל יורה א
, י הוימא' דרבי'  כי נח נפשים כן וא,הוא מוכח מסוגיא דהתםו ,י שם" וכפרש,ולא יטעו בלשונו

 , צריך ליטול מרב אחרל כל פניםאלא וודאי דע. סוף סוף העולם יטעו בלשונו, למה הותר לו לדרוש
דלאו ,  לא נטל רשות מרבו שרי אחר פטירתואפילוד, אלא אין צריך רשות רבו המובהק דוקא

בלחוד שרי ליטול חששא ומשום האי , משום כבוד של רב נגעו בה אלא משום שלא יטעו בלשונו
  .ק"ש מהרי"אף שאינו רבו כמ' רשות מאיזה רב שיהי

היינו ,  מרב אחר רשותל כל פניםעע דין זה דצריך ליטול " והשום והטור"ומה שהשמיטו הרמב
כ "אא' ו ולא כל שמת רבו כ792ה שכתבוא סמכו עצמם במ"ם והטור וכן הגהות הרמ"משום דהרמב

 דלכאורה קשה ,'דים הקופצים להורות כו התלמיואל' כל תלמיד שלא הגיע כוו 'הגיע להוראה כו
  וכן הוא,ל"ע כל תלמיד כנ"מרא בפ מיואה' ובגמ, למה תלה הדבר במיתת רבו ולמה סמכו ענין לו

 מכיון שמת רבו שיכול לקבוע להורות אף שלא נטל דלא תאמר, כי קאמר אלא ודאי דה793ע"בשו
 יודעים שהגיע להוראה אם ין יהיוומנ. ל שצריך להגיע להוראה" קמ,ל רשות כלל"רשות מרבו ואצ

שהרי אלו התלמידים , דאינו נאמן על עצמו, ל רשות ממנויטודהיינו ש, סמוך מאיזה רב' היילא ש
  ... ודאי שהם ראויםנמי  סברי 'הקופצים כו

  ידידו לנצח מאהבה רבה

  ל מיאנאוויץ"ר ברוך ז"א מוהר"יהודה ליב בלא

                                                 

 
ב "קטעים נדפסו בבית רבי ח. א,  ז636. ב,  קיא43י "פ כת"והוגהה ע, שמז' ט ע"חי. י.ובץ יגידיל תורה ננדפסה בק 784
  :ותוכנה). וכאן נעתק רק חלק הנוגע להלכה(ב "פ

  .כ נטל רשות מאיזה רב"אא, גם לאחר שמת הרב לא יורה התלמיד
ואחרי הסתלקות רבנו , תיישב בסטאראשעלעאשר ה, ר הזקן"ק אדמו"מגדולי תלמידי כ, ס עבודת הלוי ועוד"מח 785

  .ל התשובה הנדפסת בזה"ז כותב לו מהרי"וע. הזקן היו נוסעים אליו תלמידיו לקבל לקח מפיו
  .וצעטעל שלח אליו ללעלפליא שבלי לדרוש, וכבר מיחה בידו בעבור זה: בהמשך המכתב שם 786
 .ב, סנהדרין ה 787
 ).ו עד שיתן לו רשותעד שימות רבו א(ד "רמב ס' ד סי"ע יו"טוש 788
 .קסז' ובדפוסים הנפוצים עתה הוא סי. בכמה דפוסים הוא שורש קע 789
אלא משום שאסור להורות בלא , אבל תלמיד חבר שאינו אסור להורות בפני רבו משום כבודו(ק ב "רמב ס' ד סי"יו 790

 ).אפילו נטל רשות מרב אחר סגי, רשות כדי שידעו בו שאינו טועה בהוראתו
 .ב, ה 791
  .ג- ב"רמב סי' א סי"טור ורמ. ג"ה ה"ת פ"ת' ם הל"רמב 792
 .ג"שם סי 793
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 לחסימן 
 794סור והיתרהנהגת הוראות א

דבשעת הדחק יכול , 796 בשם הרב אליהו מזרחי795ה"ק' ח וסוף סי"צ'  במשאת בנימין סוף סיעיין
' ד סי"ז ביו"כ הט"וכ. לסמוך להקל כיחיד במקום רבים היכא דלא איפסיקא הלכתא בהדיא

ך שם בנקודת "והש. מעשה ועשה רבי כרבי אליעזר) א"דף ו ע(ק דנדה "והביא ראיה מפ. 797ג"רצ
ואינם . 800 סבירא ליה דאין לסמוך בשעת הדחק אלא בדרבנן799ר והיתר ובהנהגת איסו798הכסף

  .'דהא הלכה כרבים דאורייתא ומכין ועונשין כו, 801כדאי לתרץ הקושיא הסוערת בדבריהם

ועל זה , דאין זה אלא בדור ההוא שהיחיד ורבים חולקים, ע"ר הגאון החסיד נ"שמעתי מאחמו
ד שאחריהם לסתור דבריהם ולחזור "ון שיכול הבכי, אבל בדור אחר,  אחרי רבים להטות802נאמר

וכן כמה פעמים אמרו . וכדאמרינן בעלמא משנה ראשונה משנה אחרונה(ולדון בענין אחר 
בפירוש אחר , 804ד בפירוש המשנה דעדיות"וכן פירש הראב. 803האמוראים הלכה כדברי היחיד

ב "ם בפ"ש הרמב"וכמ, )קשלא בשעת הדח' שאם יראה לבית דין יסמוך עליו אפי, זולת התוספתא
ומשם הכי יכולים לסמוך על היחיד . אין בזה משום אחרי רבים להטות דאורייתא, 805ממרים' מה

ואמר ). ש"ד ע"ג קכ"קכ' וכן כתב באורים ותומים בביאורו לקיצור תקפו כהן סי(בשעת הדחק 
מאי לאחר ' דפריך בגמ', במעשה שעשה רבי כרבי אלעזר כו) 806נדה שם(דממקומו הוא מוכרע 

מכל מקום , ולכאורה מאי איכא בין איתמר הלכתא או לא. 'שנזכר אילימא דאיתמר הלכתא כו

                                                 

 
  :ותוכנה. א,  עז231י "מכת, יב' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 794

ר שהוא דוקא בדור אחר וכשלא נפסקה הלכה "ביאר אחמו, זה שבשעת הדחק סומכים להקל כיחיד במקום רבים
ל דהיינו דוקא כשנראה "שגם בדור אחר י, ל"ומוסיף מהרי.  בתר רובאכ באותו דור אזלינן מדאורייתא"משא, בהדיא

 .ולא כשסוגיא דעלמא אזלא כאידך ,לדיין טעם לסמוך על היחיד בשעת הדחק
והביא ראיה , ו כתב בהדיא דבפלוגתא דרבוותא אזלינן לקולא באשה עגונה"מזרחי בסימן ל' בתשובת רבינו אלי" 795

  ".הדחק יש לסמוך אדברי יחידשבשעת ) ה"א מ"פ(ממסכת עדיות 
, למה נזכרו דברי היחיד במקום הרבים הואיל ואין הלכה) ה"א מ"פ(שהרי שנינו במסכת עדיות (לו ' ת סי"בשו 796

 ).אלא אם יראה בית דין דברי היחיד ויסמוך עליו כגון בשעת הדחק
ם תלוי בשתיית שכר שעורים דבמדינות אלו שהוא שעת הדחק דחייו של אד: ל"לענין איסור חדש בחו(ק ד "ס 797

 ).כיון דלא איפסקא הלכה בפירוש בגמרא כרבי אליעזר, ק לסמוך עליו בשעת הדחק"כדאי הוא הת, ושבולת שועל
דדוקא בהא דנדה דגזרת מעת לעת היא , ב"רמ' ך בסי"כמו שהוכחתי בש, לאו ראיה היא כלל(ז שם "על הט 798

 ).מדרבנן אמרינן הכי
 ).סומכין על היחיד באיסור דרבנן ושעת הדחק' ואם הוא דבר דרבנן כו(ב "רמב ס' שבסוף סי 799
אלא , שאין סומכין בשעת הדחק על היחיד במקום רבים, א"ע וקו"וכן פוסק רבנו הזקן במקומות רבים בשו 800

  .ז"וכאן בא לבאר דעת הט. בדרבנן
 ורבים הלכה כרבים דאורייתא הוא והרי הא דיחיד(רמב ' ך בפלפול בהנהגת איסור והיתר שבסוף סי"קושיית הש 801
ומה בכך שהוא , והלא כך הוא גזרת המקום לילך אחר הרבים, והיאך אפשר לעקור דבר תורה בהפסד מרובה' כו

, פ הרוב"ועיר הנידחת נידונין ע, פ הרוב"ועוד שהרי הורגין נפשות ומחרימין ומפקירין ומאבדין ביד ע, הפסד מרובה
 ).ול מזהוהרי אין לך הפסד מרובה גד

 .א, סנהדרין ב. ב, משפטים כג 802
 .ה והלכך"לג ד' ר הזקן סי"ת אדמו"ראה שו 803
שאם יראה בית דין את , הואיל ואין הלכה אלא כדברי המרובין, ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרובין(משנה ה  804

ואפשר כמו . 'יסמכו עליהם כוולשון התוספתא תצטרך עליהם שעה ו(ד שם "ופירוש הראב). דברי היחיד ויסמוך עליו
ד "לומר שאם יראה לב, וטעם האמור במשנה טעם אחר הוא, ע הוא"כן לומר כי הטעם האמור בתוספתא טעם בפ

כמו שמצינו באמוראים האחרונים שהן , האחרון שהלכה כדברי היחיד הראשון יסמוך עליו כלומר יקבע הלכה כמותו
 ).מותקובעים הלכה כיחידים הראשונים בכמה מקו

ד אחר " ועמד אחריהם ב,ד גדול שדרשו באחת מן המדות כפי מה שנראה בעיניהם שהדין כך ודנו דין"ב(א "ה 805
 שנאמר אל השופט אשר יהיה בימים ההם , הרי זה סותר ודן כפי מה שנראה בעיניו, טעם אחר לסתור אותולוונראה 
הוא , ת דלא תסור ודיני זקן ממרא"שגם מל(יג ' עיל סיז גם ל"וראה עד. ) חייב ללכת אלא אחר בית דין שבדורךאינך

 ).ד שהורה"דוקא בדור של הב
, והוינן בה. לאחר שנזכר אמר כדי הוא רבי אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק. מעשה ועשה רבי כרבי אליעזר(א , ו 806

אלא . יכי עביד כותיהבשעת הדחק ה, אילימא לאחר שנזכר דאין הלכה כרבי אליעזר אלא כרבנן, מאי לאחר שנזכר
אמר כדי הוא רבי , וכיון שנזכר דלאו יחיד פליג עליה אלא רבים פליגי עליה, דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר

 ).אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק
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אבל בדור , אלא ודאי דאין הכלל אמור אלא בדור ההוא שחולקין', כללא הוא יחיד ורבים כו
  .אלא אם כן היכא דאיתמר הלכתא בהדיא כרבים, האחרון יכול לסמוך בשעת הדחק

היכא דאיתמר הלכתא אין ' להוסיף בדבריו דלכאורה אינו מובן בהא דאמרי שצריך 807ראה ליונ
אלא על כרחך צריך , ו שנתבאר לעילד שאחריו חוזר ודן וכמ" הרי הב ואמאי,לסמוך על היחיד

 בי מכלל דגם ר,י דלאו שפיר עביד" ופרש, לאחר שנזכר808רא בגממר קאבי דבהא מעשה דרלומר
 אבל כיון דלא איתמר הלכתא , נמי אין לסמוך בשעת הדחקם כן וא,מסכים לאותו פסק ההלכה

יכולת בידו ' נהי דנזכר דלאו שפיר עביד היינו שלא הי אם כן ,' דיחיד ורבים כונןאלא מכללא שמעי
  . מצי סמיךת הדחק בשעמכל מקום , היחידברילהכריע ולפסוק הלכה כד

דלא ללמד , ות למקומות אחרים ולא ממשנה דעדיבי אין ללמוד מהא מעשה דרם כל זהאך הנה ע
דהמשנה ,  על היחיד במקום רביםת הדחקעל הכלל כולו יצא לדין לומר דכללא הוא דסומכין בשע

יכולת '  שהי,בי אליעזר שעשה כרבילא דברה אלא במקום שהיחיד יכול להכריע כיחיד כמעשה דר
ד "ש הראב" וכמ,809נראה לו שכך הדין וההלכה'  אם היבי אליעזר לפסוק לגמרי כרביביד ר

שהרי אחר חתימת התלמוד ודאי אין לסמוך ,  האחר שזולת התוספתארושבמשנה דעדיות שם בפי
ש בלקוטי " וכמ,ם במחלוקת הפוסקית הדחק כי אם בשעאפילועל יחיד מן התנאים או אמוראים 

ע "ג וטוש"ם וסמ" חנם טרחו כל הני פוסקי הלכות כמו הרמבם לא כן דא,810 דנדהק"ץ פ"תשב
להיות הלכה '  לברור כל פסקי הלכות העולה מתוך סוגילא ודאי א,רבינו ירוחם וכיוצא בהםו

כ תחלה "ם שקרא לספרו משנה תורה ללמוד מקרא תושב" ובפרט הרמב,ל אחד ואחדברורה ביד כ
 רא בגממר והרי כולם לא נטו מהכלל הנא,811כ ללמוד בספרו מבלי שיצטרך לספר אחר זולתו"ואח

 אפילו מכלל דלא סמכינן איחיד ,'כ סתם כו" או מחלוקת ואח,'יוחנן כו'  או רב ור,'יחיד ורבים כו
בי גבי הא דקאמר ר) א"ע, ט"י' ד(ב דגיטין " בפ812ש"מהרא'  וראי. ואפילו בדרבנןת הדחקבשע

 קאמר הכי בי יהושע בן לוי רב האי דדוקא משום דרכתב ,' כובי שמעון כדאי הוא ריהושע בן לוי
גי  היכי דפלילו הכיואפי, 814דאין חילוקלא ודאי  א,אלא מדרבנן' וקדם לא פסיל לי ומ,813נןסמכי

 אלא בשיקול ה לא הוי טועראגמ דבימי חכמי ה, דעלמא כאידךאתרי תנאי או תרי אמוראי וסוגי
 מאחר שכבר כל הפוסקים שאחר חתימת , והאידנא חשבינן הכל כטועה בדבר משנה,815הדעת

 ולא נחלק עליו אלא ,ד" הראב דיני ממונות בשםאחדרק  בפ816ש"ש הרא" וכמ,התלמוד כאידך
 .ו שכתב שםמקובלת לחכמי דורו כמ' א ראי שיכול כל חכם לחלוק עליהם אם יבי,םבפסקי הגאוני

 היינו ,ת הדחק גבי חדש בשע818בי אליעזרק דר" לסמוך על ת817ג"רצ' ד סי"ז ביו" הטה שכתבומ
 והוי כאלו לא אתמר הלכתא ,חמירו אלא מספק לא ה819בי אליעזר שפסקו כרםמשום דהפוסקי
ג דלית "ואע' ק דברכות וסמכו על הני תנאי כו"פיש ש בר"אך דעת הרא(ש "בדבריהם וכמש

יהודה קאמר '  כיון דר820לולב' ח מה" בפהות מיימוניותג יש לתמוה על הג" וכה.ג" צע,'הלכתא כו
  ).ש"ייע' כו' בגמ

 אלא במקום שנראה לו ,או כללא הוא לסמוך על היחיד לםכ דון מינה דגם במחלוקת הפוסקי"או
 אבל אי לאו בר הכי הוא אין לו לסמוך ,ת הדחק על כל פנים בשעלדיין ולמורה לסמוך על היחיד

מה פעמים  דהא כ, לאו כללא הוהראותדע שאפילו בימי חכמי הגמ.  כלל' בלי טעם וראיעל היחיד

                                                 

 
  .ל" הוספת מהרי–מכאן ואילך , עד כאן מדברי רבנו הזקן 807
 .נדה שם 808
 .ז"ש הט"ה וכן מ"כב ד' ז סי"ראה גם לקמן חאה 809
 ).לשונו מועתק לקמן(ה יחיד ורבים "ב ד, ט 810
 .כמו שכתב בסוף הקדמתו לספר משנה תורה 811
 .ט' ב סי"גיטין פ 812
 ".שמע מינה דהכי הלכתא" 813
 .בין דאורייתא לבין דרבנן 814
 .א, כמבואר בגמרא סנהדרין ו 815
 .ו"ד ה"סנהדרין פ 816
  .ק ד"ס 817
  ).ס"ל הוא רק מד"שחדש בחו(ב "סע, קידושין לו 818
 .א"רצג ס' ד סי"י ויו"תפט ס' ח סי"ע או"טור ושו.ב"י ה"מאכלות אסורות פ' ם הל"רמב). א, טו(ף קידושין "רי 819
  .ראה שם אות ק 820
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 בפלוגתא דיחיד מרינן ולפעמים א,' יחידאה הוא כו נמינן ואמרי,' פשיטא יחיד ורבים כופרכינן
 כדאי מרינןולפעמים א,  ורבנןבי יהודה בפלוגתא דר821ד דברכות" בפ,'ורבים דעביד כמר עביד כו

 שעשה ביובמעשה דר, נראה להם'  דהכל לפי שהיאלא ודאי, ת הדחק לסמוך עליו בשע]ש["הוא ר
מדעת מר אמר  כלו,' כומר וזהו לאחר שנזכר א,קת הדחנראה לו לסמוך עליו בשע'  היבי אליעזרכר

בי  הלכה כרת הדחק בהלכותיו דבשע822ם" הא דלא הביא הרמבום הכי נמי אתי שפירומש .עצמו
 ם כן וא.823 מחבירו ולא מחביריוביכר והלכה ,בי דרבנן פליגי על רבירא ליה משום דס,אליעזר

 , להדיין או להמורה דיש לסמוך עליו נראה אם כן נמי אין לסמוך על היחיד אלאם הפוסקיבריבד
בימים '  אל השופט אשר יהי824תוב דבשלמא אם מכריע מדעתו הרי כ,וטעמא רבא איכא במלתא

כי  אבל אי לאו בר ה, מנהגי איסורי חדש בהלכות והאריך בזה פר,ג"תנ' א סי"ש ברשב" וכמ,ההם
 שבדברי לא אם כן א,825ב ואחרי רבים להטות כתי, השופטיםםהרי נגש אל המשפט לפני הפוסקי

 ו שנתבאר לפי דעת והיינו כמ,ל"ר ז"ש רבינו אחמו" וכמ,לא אתמר הלכתא גם כן הרבים ההם
 .ל"לדברי הנ גם כן י נוטה" החושם שם בת"באו'  וע.ג"רצ' ד סי"ז ביו"הט
ורים  ובא826ך שם"ועש. ברורה'  הגאונים יכול לחלק בראיסקה שאפילו על פ"כ' מ סי"וחור ט' ע

ט דבראיות "ל' ד סי" ביופרי תאר' י ע.ח"רל' י סי" ואפילו על רבו יכול לחלק מהרא.827יםותומ
 אלא ת הדחק בשעאפילו דאין לסמוך על היחיד 828ק דנדה"ץ פ"ל התשב" וז.כ לא" כ'שאין מוכרחי

 רא ובמחלוקת שבגמ,מן הזה דבפוסקים יכול הדיין להכריע מדעתו גם בז.בפוסקים ובדרבנן
  .מוד אין לנו כח לפסוק הלכה כיחידשאחר חתימת התל

  לטסימן 
  829ממדינה למדינה, אם מועלת ההסכמה שלא להדפיס משך זמן

דבר ברור וידוע לפני כל יודעי דת שמצד הדין אין שום איסור בהדפסת הספרים להדפיס מה שכבר 
 דמדמי לבר , ביסוד פשוט הראשון830'ט' א סי"רמ'  בתשום כן וכמבואר ג,קדמהו איזה מדפיס

 כרב הונא דאמר דינא 832ל" דלא קיי,831'ואוקי בהדי' מבואה דאוקי ריחיא ואתי בר מבואה חברי
,  השני הכריז שיוזיל השער833שהיענטלומר'  כמו בנדון דידי,אלא בברי הזיקא' הוא דמצי לעכב עלי

וגם מצד הטוב והישר מבואר שם ביסוד הרביעי דאין נכון לתקן . כ כשהמקח שוה"משא
ואף אם יפסידו לא , אדעתא דנפשייהו עבדי'  יגרמו להם היזק משום דהמדפיסילהמדפיסים שלא

  .ימנעו בשביל זה מלהדפיס עוד

 ולא כל המקומות היו ,א החילו לעשות ולתקן תקנות גדולות בחרמות"אלא דבזמן שאחר הרמ
 אמשטרדם מבואר פוס דן אברהםשהרי אדרבה בהסכמת רבני אשכנז על המג, שוים בזה

                                                 

 
 .א, כז 821
 .ה"ט ה"אסורי ביאה פ' הל 822
 .נ"וש. א, פסחים כז 823
 .ב, ה כה"ר. ט, שופטים יז 824
 .ב, משפטים כג 825
 .ק ג"ס 826
  .ק ד"אורים ס 827
 .ד ורביםה יחי"ב ד, ט 828
). ג"סע, טו(קצה ' ד סי"ת צמח צדק חיו"ומובאת בשו. ח" קאפוסט תקע–ף "ההסכמה נדפסה בהלכות הרי 829

  :ותוכנה

שמועלת , א מטעם גזירת בעלי ההסכמה"כ, ולא מטעם תקנה כללית, הדפסת ספרים אינה אסורה משום השגת גבול
  .ט עם המדפיס הראשון עשה שלא כשורהובפר.  אפילו באותה מלכות–ולא במדינה אחרת , רק במדינתם

  ). אחר שנמכרו הספרים–אם מועלת ההסכמה (יב ' וראה לעיל סי
  .י'  סי–ובדפוסים שלנו  830
  .ב, ב כא"ב 831
  .ה"קנו ס' מ סי"ראה חו 832
 יושטיניאן –שהדפיסו ספרי ישראל בויניציאה , א שם את שני המדפיסים הנכרים"כן מכנה הרמ(אציל  833

 ).ובראגאדין
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ם כן דסבירא ומוכח מזה ג,  כללם להיפך שלא למחות ביד המדפיסי834ם עשו תקנהשבאמשטרד
 מנין אחר כלל ין צריךוגם א. ' יכול לבטל כוית דין שאין הב835 שאין זה בכלל מה שאמרולהו

אלא כל , דלא נאסר כלל במנין להיות תקנה קבועה לדורות על כל מדפיסי ספרים בסתם, 836להתיר
ובכל ,  משיג הסכמות וחרמות מגאוני הזמן על הספר ההוא בלבד'מדפיס שרוצה להדפיס הי

ולא נצרכה לעשות תקנה באמשטרדם אלא להיות , ספרים הנדפסים מחדש מחדשים גזירותם
  .איסור ביד הרבנים שאסרו על עצמם שלא יתנו הסכמתם וגזירתם

ד תקנת  נג,ובזה יובן טוב טעם ודעת מה שנתפשט ההיתר ביד המדפיסים ממדינה למדינה
כי מאחר שאינה , הראשונים שמצינו בהסכמות הקודמים שגזרו הן במדינה זו הן במדינה אחרת
לא חששו לה מטעם , תקנה קדומה וקבועה לדורות אלא שבעלי ההסכמה האלו גזרו בשעה ההיא

ם הלוי שגזר בארץ לא לו במקום שיש מיעוט "א שקרא תגר על מהר"ש בסימן רע"שכתב הריב
ו מחמת שנתפזרו " ראו מיעוט התורה חכי נמיוה,  לחוש לגזירתוין צריךופסק שא, ו"התורה ח

ובזמן , י במקומות רחוקים מן הישוב ולא בכל שעתא מתרחיש נוסע מארץ מרחק"אחב
 ואין חילוק מדינות תלוי בחילוק מלכיות .837שהשלוחים יוצאים ומצא איש כי יקרה פרט למזומן

אלא שלא חששו לגזרת חכמי , א היו המלכיות מקפידות כלל שהרי התירו אפילו בזמן של,דוקא
  .ו"אחרת במקום שיש מיעוט התורה חמדינה 

 לאסור מאקלים לאקלים במדינה 838 סלאוויטאפוס בהסכמת דחד חכם אל דעתודלא כמו שעלה ע
וחילוק ארצות ,  שהמדינה אחת היא מחמת שהיא תחת יד מלכות אחתוצה לומרמשמע שר, אחת

וכן פולין ווואלין ודומיהם , ני עצמה וליטא מדינה בפני עצמהמדינה בפ' רץ רוסי אראתמה שנק
כי שם אקלים הוא סוג יותר כולל שהתוכנים חלקו כל העולם , ונהפוך הוא. קראם בשם אקלימים

אן ואיכא מ,  שבע ועשרים ומאה מדינה840ש"אבל מדינות הן רבות מאד כמ, 839לשבע אקלימים
וגם מבואר מזה שמלכות אחת כולל כמה מדינות וכמו מלכות , ולם כולו דלאו היינו כל הע841דאמר

  .והגע עצמך אם תתפשט המלכות על כל העולם האם יאסר מסוף העולם ועד סופו. אחשורוש

 פת המפרשיםס דקאפוסט בתוס"שכשם שהמדפיס דסלאוויטא ראה תבנית הש, זאת ועוד אחרת
פיס דקאפוסט אחרי ראותו שצירף המדפיס כך יש רשות להמד, ש ועשה כתבניתו"שסביב הרא

ואם . ס שלו" לצרף להשם כן שיעשה כתבניתו להדפיס האלפסין ג,ס"דסלאוויטא האלפסין להש
כתבניתו '  שטוב עשה שלא יהיל שכן כני עצמוס באגודה אחת רק בכרך בפ"כדי לצרף להש' לא יהי
  .ממש

 ידידינו המופלג הוותיק ונגיד  על כל דברי האמת האלה נדרשתי לשאלת המדפיסל כןאשר ע
ף ומפרשיו ונושא כליו כתבנית " הריפרר ישראל יפה מקאפוסט ומצאתי לו היתר להדפיס ס"מהור

ולא יחול עליו ,  וכרצונו יעשה ויוסיף איזה דבר חידוש להגדיל תורה,אשר נדפס כבר בסלאוויטא
ולא ' ס דסלוויטא לא מיניש מהרבנים חכמי הזמן שבאו בהסכמת הדפו"ו וגזרת נח"שום עונש ח

 כי כבר יצא בהיתר מפי גאוני וחכמי הזמן הקודמים ונתפשט ,'ואדרבא אין כאן שום כו', מקצתי
  .ו שנתבאר לעיל וטעמם ונימוקם עמם כמ,ביד המדפיסים שלא לחוש ממדינה למדינה

ש "זרת נח ראוי לחוש להם לג,ל"י הנ" וכן מדפיסי מדינתינו זולת מוהר,אך כל מדפיסי מדינתו
 שראו חכמי הדור ,שיצא מפי גאוני חכמי הזמן הבאים בהסכמתם ובאיסורייהו קיימי כמקדם
ד "בוודאי ראוי לכל ב, לתקן תקנה זו מפני שראו פרצת הדור והקלקול שבעבור זה נמנעו מלהדפיס

קום שלא יצא מזה מיעוט  במ,שבכל דור לילך בעקבותם ולחזק תקנתם את אשר כבר עשוהו

                                                 

 
' נעתקה בס, וחתומים עליה רבני הקהלות הספרדית והאשכנזית באמשטרדם, ז"ח תע"א מ"שנתקנה בי, תקנה זו 834

 ).ל שלפנינו"ומביא שם גם מהסכמת מהרי (309' זכויות היוצרים במקורות היהודיים ע
  .ב, גיטין לו 835
 .יב' ונתבאר לעיל סי. א, כהלכה המבוארת בביצה ה 836
 .א, פ חולין קלט"ע 837
ר חיים הכהן " ראה הסכמת ה–אבל תוכן הענין ). שלא מצא הסכמה זו(קלג ' אה קובץ אור ישראל גליון לב ער 838

ח נעלם ממני "ק קאפוסט בשנת תקס"ועל דעת הסכמת הרבנים להדפיס הזהר בק(ה "מפינסק לזהר סלאוויטא תקע
י מושל " למדינה כיון ששניהם תל כממדינה"טעם הדבר ורחוק להעלות על לבי טעם הדבר שדנו שני הדפוסים הנ

  ).אחד
 .ג, ק תהלים מח"ראה רד 839
  .א, אסתר א 840
 .א, ראה מגילה יא 841
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 ואדרבא תקנה זו היא הנותנת כח לחזק ,ו"ד לא יעברוהו ח" וחוק וזמן אשר יתנו הב,ו"חהתורה 
  .842ט"ולשומעים יונעם ותעב. ידים רפות למען תחזקנה ידיהם תושיה

  דברי המדבר למען האמת והצדק

  843ה שניאור"ברוך זללה' א מהו"יהודא ליב בא

 מסימן 
 844אותיות שנכתבו מקצתן על הטלאי

  י" נ845ל"ה ישכר בער סג"מו' י המופלב תלמיד"ש' לאה

  ).א"תקפ(ו תמוז העבר "ט' ש ביום א"הן הראני חותנו פ

  .846 להיות לאחדים...ד השאלה "עו

ותבין על הדבק אפילו  כ ומשום הכי,חד להכשיר משום שהדבק עושה גוף א847ז" הטה שכתבומ
חלק בין אם נחלק אלא שנראה מדבריו שמ. 848ק" מהריבמשמע כלל בדברי זה אינו ,מקצת אותיות

מכשיר ד האו. 849א"ש רמ"האות דפסול ובין חסרון אותיות שלימות דכותבין על הקלף הדבוק כמ
 דאפילו חסרו מקצת 850ב דמגילה"ה שבמרדכי פ"יף לה מדברי ראבייל, תבחסרון אותיות שלימו

אלא  , אפילו בלא טלאיוהספר תורה כשרה, פר תורה עדיין נקרא שם ספר על הסמכל מקוםתיבות 
אחרונה ' ושם מסיים בהדיא בראי .' כו אין אתה רשאי לקרות בה משום דדברים שבכתבדאסור

', הדבק כתלוש כו' ה עצמו בלא ההיא דמסכת סופרים ואפילו היינו מחזיקי"שהביא מראבי
 ,ה" דעת ראביל פי ופירשה ע,ראשונה שהביא ממסכת סופרים' ובודאי שכך היתה כוונתו גם בראי

ק "והת, ה" היא כדעת ראבי851בכוונתו שדעת רבי שמעון בן אלעזר שבמסכת סופריםדאין לומר 
אפילו בלא ההיא דמסכת ' ה יש ראי"אחרונה ומההיא דראבי' איכ איך כתב בר"דא', פליג עלי

 ומאי אפילו ,ה"ק הוא דלא כראבי"הא אדרבה ההיא דמסכת סופרים אליבא דת', סופרים כו
 ,ה"ק ורבי שמעון בן אלעזר גם שניהם סבירא להו כדעת ראבי"ת אלא ודאי דסבירא ליה ד.דכתב

והשתא מכיון שבחסרון אותיות מכשר משום דהספר תורה .  ובקלף מודו852אלא דבמטלית פליגי
 ואין הדבר מחבר ,ת נפסלה" מכלל דהא דפסול בנחלק האות היינו משום דהס,כשרה בלאו הכי

 . סוף סוף על ידי הדבק באנו להכשיר,ר הכתיבהם הכתיבה ומה לי אחדכ מה לי קו"וא, להכשירה
דהא הספר תורה ( דהתם אין הדבר בא להכשיר הספר תורה כלל ,ולא דמי לחסרון כל האותיות

 וזהו עיקר ', לקרות בה משום דדברים שבכתב כואסור'  אלא דבלא הדבק הי,)כשרה בלאו הכי
צת האות למקצתו שהוא בא כ לדבק מק"משא, ל"ק וכמו שביאר להדיא וכנ"הטעם של מהרי

  .ת"להכישר הס

ט כתב דבספר "שבשרש ס, דברי עצמו' ה סותרי"ראייתו מההיא דראביק ב"ברי מהרישד איברא
ה דמכשר בחסרון "וראבי, תורה שנחלק האות בשעת כתיבה שלא נעשית כגולם אחד פסולה

                                                 

 
 .ותבוא עליהם ברכת טוב 842
ולפעמים שניאורי , )ה- ד' ר האמצעי ע"ראה מאסר וגאולת אדמו" (שניאור) "הוא וכל המשפחה(לפעמים חתמו  843

 ).14'  ע1245גליון , אספקלריא, ד"ראה כפר חב(
  .יז-טו' מהדורות נוספות לעיל סי. א,  ז935י "נעתקה מכת 844
  .ב'  לעיל סי–תשובה נוספת אליו . ץ דליובאוויטש ועוד"כ מ"אח' שהי, הורביץ 845

, ל"ק מהרי"ויעץ לו מורו ורבו הרה, שבצעירותו גר ביאנאוויטש, טו' ב ע"ח. י.ראה תשובתו שבקובץ יגדיל תורה נ
ב אל "ועל ידו כתב מהרי, גם חותנו גר ביאנאוויטש) כנראה(וראה לקמן בסמוך ש. תשיקבל עסק המלמדות בעיר אחר

  .ל"רבו מהרי
  .יז' דלעיל סי) שבנדפס(הוא כמו במהדורה ) י"במהדורה זו שבכת(עד כאן הנוסח  846
 .ק ד"רפ ס' ד סי"יו 847
  ).ז את דבריו"שממנו הוציא הט(שורש קכב  848
  .א"שם ס 849
 ).ה"מאבי: ד מסייםתשצ' ובסוף סי(תשצב ' סי 850
 .שמכשיר דבק אפילו בחסרון מקצת האותיות 851
  .בכתב אותיות שלמות על המטלית 852
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' אדידי'  דידיואם כן קשיא,  לקרות בספר תורה פסולה853אותיות או תיבות הוא מן המתירין
ה דהספר תורה כשרה אלא דאסור לקרות בהם משום "חדא דכאן כתב אליבא דראבי, בתרתי

ועוד דכאן מחלק גם . והתם כתב דהספר תורה פסולה והקריאה מותרת', דדברים שבכתב כו
 ה בין חסרון כל האות ובין אם נחלק האות והתם כתב דנחלק האות לא גרע מחסר"אליבא דראבי

ש "וכמ', דבחסר מטעם פסול ספר אתינן עלי,  דכאן צריך לומר דגרע נחלק האות מחסרולדבריו(
אלא משום , כ בנחלק האות לא מטעם פסול ספר הוא"משא', בהדיא כיון דמטעם פסול ספר כו

, לכך גרע נחלק מחסר אותיות שלימות, דבעי כתיבה תמה וכיון שנחלק האות אין כאן כתיבה תמה
כ לענין כתיבה תמה "משא', שם ספר על הספר תורה לא מקרי חסר במלתידבחסר כיון דעדיין 

א "ע' ס' ה דגיטין ד"פ' ג מחלק להדיא בגמ"וכה. שנחלקה מיקרי חסר במלתיה' אפילו אות א
  .)ש"לענין חומשים עיי

 ומשום הכי נמי גם כאן ,ש"עיי' ת כו"ילה לסה מי דמי מג"ט תמה על ראבי"י רע"ז סוס"גם הט
 855 דדובקין בדבק לפירוש הספר התרומה854מירושלמי' אלא דכתב הראי, ה"מראבי' יהשמיט הרא

דמיירי במקום , היא' זו דחוי'  אבל גם ראי.' שנקרעה כו דקאי אספר תורה857ק" וסמ856ג"וסמ
א דמיירי במקום דמהני "קל' סי' ח בתשו" וכבר האריך בזה הב.שאין צריך לכתוב על הדבק

ש סיים " הא הראכל מקום מ, דדיבק עדיף מתפירה859ש" כהראל דסבירא ליה"ואף את. 858תפירה
ש וטור אוסר "ם שברא"מהר(רי  אבל לכתוב על הדבק לא ש,בהדיא כיון שאין לכתוב על הדבק

 לא משמע הכי לפי הטעם דזה מושך ,ם איירי במטלית דוקא"ק דמהר"ש במהרי" ומ.ג" בכהאפילו
ק הכריח כן "אלא דמהרי. )' כוץקלף מבחום עליו שיש מבואר שמ" גם בשאלת הרא.' כו860אילך

ד אין נראה " לע,צא אוקימתות ליישב הברייתאש וכתב ואם באולי ימ"מת פירושו בממדעתו מח
ש " שבא בידים נקיות לחלוק על פירשו הראראה הרי נ.'ב הלשון על אופניו בענין אחר כושיתייש

וכיון , ל"ה הנ" לפי דברי ראבי שהוא על,פירושווסמך בכל כחו על , בברייתא דמסכת סופרים
ח שם סמך על "אלא שהב(' א פסקי דלא כוותי"ע ורמ" שהשו,ט"רע' ה דחויים בסי"דדברי ראבי

ש "ופירוש הברייתא דמסכת סופרים אליבא דהרא( כשל עוזר ונפל עזור ,)ע" וצ,ז" וכן הט,ה"ראבי
  ).ל"אכמ

אפילו במקום שצריך לכתוב על  ד,ק וספר התרומה"ג וסמ"ק בסמ"וגם אפילו לפי הבנת מהרי
דהא בפתח , ז"ש הט"הדבק עושה גוף אחד ממש כמ' מכל מקום לא משמע שיהי, הדבק מכשרי

 פשיטא דהתם היינו משום ות מאי דאייתי מר מדיבק שברי שופר,דבריו השיב על החכם האוסר
שופרות ' וג'  הרי מבואר דגבי שופר דשופר אחד אמר רחמנא ולא ב,'דשופר אחד אמר רחמנא כו

ומה שיש להאריך בדברים הללו לא עת (אין הדבק מחבר להיות כגוף אחד שיהא נחשב שופר אחד 
אלא דבחסרון אותיות (ומהאי טעמא נמי פוסל בנחלק האות או שאינו מוקף גוויל ). האסף פה
דאם לא כן אין טעם אחר לחלק , ה" ובעל כרחך צריך לומר שהוא על פי דברי ראבי,מכשיר
, כיון שאין הדבק חיבור כלל, ואם כן מה לי אם דבק אחר כתיבה או קודם כתיבה). הםביני

ה דאם דבק שני עורות וכתב עליהם גט פסול "ז בהג"ל ס"ק' א באבן עזר  סי"ובהדיא כתב רמ
  .הרי דאפילו דיבוק דקודם כתיבה לא מהני, ספרים' וג' משום דבעינן ספר אחד ולא ב

אבל כל דבריו תמוהים וכל ראיותיו , ע"ק ח השיג על זה והניחו בצ"הן אמת שהבית שמואל שם ס
 נןעורות יצא וצריך לדבק דבעי' יהודה דאם כתבו על ד'  אליבא דר861ל ידש מתפילין ש" דמ.נגדו

'  תקשה אמאי קתני ואם כתבן על ד, הרי דדיבוק מהני לדבריו, מבפנים כמו מבחוץחדאות א
 הדבק נעשה גוף ל ידי כיון דצריך לדבק וע,' דבקן מבעי לי כןלא אם אדרבה לא יצא א,עורות יצא

 אם כן ,862בק אלא לכתחלה אבל בדיעבד אפילו בלא דבק יצאין צריך לד ואם נאמר דא.חדא

                                                 

 
 .כ שם"ובנו, ב"רעט ס' ד סי"יו, ד"קמג ס' ח סי"ע או"ראה שו 853
  .ט"ב ה"מגילה פ 854
  .רג' ת סי"ס' הל 855
  .ע כב"מ 856
  .מצוה קנג 857
 .א"רעט ס' ד סי"שביו 858
 .רפ' ד סי"הובא בטור יו. יד' ת סי"ס' הל 859
  .ש שם"ם ברא"שמטעם זה פסל מהר 860
 .ב, מנחות לד 861
 .ב"ר שם סע"ושוע, ז"לב סמ' ח סי"שכן נפסק באו 862
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ומה . ספרים' וג'  בדיעבד משום באפילומשם להכשיר דבר הפוסל מדאורייתא ' פשיטא שאין ראי
 דכתב דפסול 864א" דרמאי טעמא דהא ה,וה והאגודה הוא תמ863מנחותד' מתוס' שהביא ראי

ח "רפ' ד סי"ע בי"ם והטוש" אבל לדעת הרמב, יש להכשירהוהאגוד'  דלדעת התוסם משו,מספק
 לא ראיתי ,ח משמע שיש לחלק בין קודם הכתיבה בין אחר הכתיבה"רפ' ד סי"ש שביו"ומ. פסול

ן ומזוזה  שתפיליתאאי דהא בירושלמי ,ד מוכח מהתם איפכא" ואדרבה לענ,שום משמעות לזה
 הרי מפשט הלשון , אם תפרן או דבקןאפילועורות היינו ' ל דב" וכיון דס,עורות' אין נכתבין על ב
 אפילו תפרן משמע דאפילוע ו"ו הששון וכן ל,עורות שדבקן תחלה אין כותבין' מבואר שעל ב

שברי שאני דיבק '  אי865דסוטה' ש דבתוס" ומ.)ע" אם ידבקם צאפילו הטור ושוןאבל ל(מתחלה 
 כתבו כן אלא שברי שופרותשלא על דיבק , לא ראה באספקליא המאירה,  דניכר התוספתשופרות

). שברי שופרותכמו דיבק ( דהוה כמו שמוסיף ממקום אחר ,על שופר של קרן פרה דקיימי גילדי
ו אלא דבקרן פרה דתחלת בריית, וביאור דבריהם דכל שמוסיף ממקום אחר בודאי מוסיף הוא

ובלאו הכי אין .  מאחר שמוסיף בכל שנה ניכר התוספת והוה כמוסיף ממקום אחרכל מקום מ,הוא
.  דכך יוכל להיות ניכר התוספת קודם כתיבה כמו לאחר הכתיבה,סברא לחלק בין קודם כתיבה

והיינו (ועוד דכל שמוסיף ממקום אחר ניכר התוספת דאי אפשר שיהיו לאחרים ממש כגוף אחד 
  ).'ן בשופר דסבירא ליה דוקא חממו באור כו"טעמא דרמב

 אין להכשיר בנחלק האות או ,וכיון שזכינו לדין דאפילו קודם כתיבה אין הדבק עושה גוף אחד
 ודיינו בקולא ,'וקורא אני עליו על הראשונים אנו מצטערים כו. ז" דלא כט,שאינו מוקף גוויל

ש " כי הרא,על משענת קנה רצוץ גם כן  שהוא, בחסרון אותיות שלימות866א"ק ורמ"שהקיל מהרי
ה סותר דעת " וגם בדעת ראבי,ו שנתבאר לעילת אין ראיה כמ"ק וסה"ג וסמ" ומסמ,אוסר בהדיא

ק " מהריבריובאמת נראה מד. ו שנתבאר לעילה יחידאה הוא כמ" ועוד דראבי,ט"עצמו בסימן ס
ש בשרש "העיקר הוא כמדין ה כי מצד ,ה ולא מצד הדין" ראביל פישלא בא אלא לקיים המנהג ע

 מצד הדין דלא בירא ליהא ס"וכן רמ. ת פסולה"ה הוא מן המתירין לקרות בס" שראבי,ט"ס
. וכל בעל נפש יזהר מזה.  אלא דכאן כתב מצד המנהג,ט" בסימן רעו כמבואר מדברי,ה"כראבי

  .ל"הקים דסביבותינו שנזהרים בזה תוכבר יישר כחם וחילם של הסופרים המוב

וכן נהגו כל הסופרים ששמעו ממנו או , ע"ר נ"אחמו' ת של רבינו הג"כן כתוב בס, ף" באל867ודכא
נקבה הוא על משקל דכה זכה דקה ' ל' כי דכה בה, והטעם ראיתי כתוב אצלו, ת שלו"ראו בס
 ודכאי 869 ודכאי רוח868ובלשון רבים כתוב נדכאים, הוא מן השרש' והא, שם דבר הוא' כ בא"משא
והמסורת יש מהן חולקות זו , )א" שכתוב בה870ע לב נשבר ונדכה"ל בצ" לרבינו זאלא שנשאר(לבב 
  .על זו

  .כל זה ראיתי ונתון אל לבי למלאת שאלתך ובקשתך

   כנפשך וכנפש תדרשנו לטובה871ש"ש מאדה"ז תקבל החו"וזו

  872ל השניאורי"ר ברוך ז"א מוהר"ב יהודא ליב בא"ש
 .ואת אחיך ובית אביך תפקוד לשלום

                                                 

 
ההיא בשלא , ק דמגילה דתפילין ומזוזות אין נכתבין אלא על עור אחד"והא דאמרינן בירושלמי בפ(ה דילמא "ד 863

  ).תפר העורות זה בזה
  .ז"קל ס' ז סי"אהע 864
 .א"רע, יח 865
  .א"רפ ס' ד סי"יו 866
  .טז דלעיל' קטע זה הוא מהדורא נוספת מסי 867
 .טו, נז' ישעי 868
 .יט, תהלים לד 869
  .יט, תהלים נא 870
 .וזולת זאת תקבל החיים ושלום מאדון השלום 871
 1244ד גליון ”כפר חב. ה' ר האמצעי ע"וראה מאסר וגאולת אדמו. ר הזקן"ק אחיו אדמו" על שם כ–שם משפחתו  872

  .12' אספקליא ע
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  מאסימן 
 873ר הזקן"כ אדמו"תפלה במקום מ

אתו '  ה יצו,ר דוד כץ"ה הרבני הנגיד ותיק ונכבד מוהר"נ וידיד נפשי באמת ה"לכבוד א
 את הברכה וחיים עד העולם

ר "אחמו' קדוש הוא כבוד רבינו הק' למען ציון הלז היא הכיפה אשר על קבר איש האלקי
 ידידי ידיד 875א"ר הגיעני מכתב מב אש, לא אחשה ולא אתאפק עצור במילין874מ"ה נבג"זצללה

 ולבם , שהכהנים במדינתכם יש מהם נמנעים משם,י"חיים אברהם נ' עליון הרב החסיד מוה
 וכתב אלי לכתוב לכם היתר מפורש בכדי שלא ירבה ,נוקפם מחמת שהכיפה היא בחדר תחת הגג

חשבה לדעת א ו,ין בדברזניכר שהלומדים במדינתכם מהנד'  הטו ומכותלי כתב.מחלוקת בישראל
  .זאת

 ברום טפח שמביא את פח על טפחוכמדומה לי שטעם האוסרין הוא משום שיש בכיפה חלון ט
 דהאי סתימה כמאן דליתא בירא להו ס, ואף שיש שם לוח הסותם את פי החלון,הטומאה לבית

אף  ו.ג"א ס"שע' ד סי"ע י"ש בש" דומיא מ, הכהנים ליכנס אף בשעה שהחלון סתוםם ואסורי,דמי
 שאני התם דמיירי , לפי שעה אם סותם כל הנקבאפילושם מבואר דסתימה מהני '  אףפ שבסעי"ע

 876'כדמוכח מהראיות שהביאו התוס ,הפתוחים לזהבית שהמת בתוכו לתחים אחרים שיש פ
 ומההוא בי כנשיתא דפתיחא ,879 ממאור שקשרו בטפיח, לדין ההוא878ש" ורא877ש"ור

 אלא היו שם פתחים ,כנסתמת דרך המאור או דרך בית ה דודאי לא הוציאו ה,880לאינדרונא
ש " ממה את זהע ז"ו שלא יסתרו הדברים שבש, כןך צריך לומרחל כר ובע.שות הרביםאחרים לר

 דהתם ,ג"ע ס" אין ללמוד איסור ברור מההיא דבשמכל מקום ועם היות ש.ג"ש בס"א למ"בס
כ בקבר " משא,א ישהה הטומאה בחדר שבודאי ל,ודאי סוף הטומאה לצאת מהחדר דרך אותו בית

  . כמה משניות מוכחי דאין לחלק בהכימכל מקום .ו"שאין עתיד לפנות ח

 רש ופי,' דקתני נפתח כו881ו דאהלות גבי פרדסקין"אבל ההיתר הברור הוא מפורש במשנה ספ
 הדלת מוגף הרי אפילו דדוקא לענין טומאה שבתוכן ,ש דבטומאה שתחתיהן מיירי"ש והרא"הר
 אבל לענין טומאה שתחתיהן אף שהיא בוקעת ,)ל"ג הנ"ע ס"והיינו ההיא דבש( כאילו פתוח הוא

 בכיפה זו שאין  ואם כן הכי נמי. פתוח לביתלא אם כן אינה מתפשטת לבית אמכל מקוםועולה 
 הילכך אינה ,עליה שום טומאה אלא מפני שהקבר סתום וטומאה בוקעת ועולה לתוך הכיפה

שעה שהוא סתום בלוח  אבל ב, אלא בשעה שהחלון פתוח,החדר שתחת הגג הוא ,מתפשטת לבית
  . ליכנסםמותרין הכהני

 מכל מקום אף שמשפעת ועולה ,882טפחים'  אם כותלי הכיפה גבוהים י,רק את זה לא ידעתי
 וזה יש לתקן בקל לחפור חריץ בקרקע סביב הכיפה עד .טפחים'  יםל גבוהי"הכתלים עצמן צ

  .ט"שיהיו י

                                                 

 
 –מהדורה נוספת . 4000,30ק "י כתי"והוגהה  עפ. לה' ובשארית יהודה מילואים סי, לח' ח ע"נדפסה בהתמים ח 873

  :ותוכנה. הבא' לקמן סי

אבל לא , טפחים באמצעה' הכיפה גבוהה י. יש עליו כיפה, הקבר שבתוך החדר. יש לו גג, החדר שבתוכו עומד הקבר
כשהחלון סגור . ולפעמים פותחים, שהוא סגור בדרך כלל, יש חלון טפח על טפחבתוך הכיפה . אצל הכתלים שמהצד

' אמות יש להשתדל שתהי' כדי למנוע טומאת ד. מ יש איסור לכהנים לנגוע על גביו"מ. אין הטומאה יוצאה ממנה
  .טפחים' טפחים מהכיפה גבוה י' ויותר טוב לעשות גדר ברוחק ד. טפחים מהצד' הכיפה גבוהה י

  .דיטשבהא 874
 ).ר הזקן"אדמו(בן אחי  875
  .ה היא גופה"א ד, ב כ"ב 876
  .ב"ו מ"אהלות פ 877
 ).ד, קלא(טומאה ' בהלכות קטנות הל 878
 ).שהוא כדי לחצוץ בפני הטומאה, ומבואר בגמרא שם(א , משנה שבת קנז 879
 .ב, מגילה כו 880
  ).ה ובאמת"ד(הבא ' נתבאר יותר לקמן סי 881
א שאין הקבר מסויים "בד, אסור לקרב בתוך ארבע אמות של מת או של קבר: ה"שעא ס' ד סי"ע יו"שמבואר בשו 882

אין צריך , טפחים' אבל אם הוא מסויים במחיצות גבוהות עשרה טפחים או בחריץ עמוק י, טפחים' במחיצות גבוהות י
 .טפחים' להרחיק ממנו אלא ד
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 מחמת , אחת היא באתי לעורר לבב הכהנים פן יהרסו להתקרב אל הכיפה ולנגוע בקצהואך עוד
ח " הבי דעת וגם לפ.883 ונגיעה זו אסורה מן התורה,חשקם וכלות נפשם להשתטח שם בכלות הנפש

  .אמות'  ותופס ד,טפחים'  בגבוה יאפילו שמא יאהילו ם חוששי884ך"והש

וה גדולה ומעלת השתטחות על קברי הצדיקים כי  מצמקום בחששא זו בל כךואף שאין לחוש כ
 םק משתטחין הכהני"וכן שמעתי שבאה .885רת חכמים מפני דבר זה וכיוצא בזהז ומבטלין ג,רבה

 דלא מצינו זה , ולא משום קדושת התנאים,הוא מזה הטעם גם כן  ולדעתי,םעל קברי התנאי
'  ואינו אסור אלא מדרבנן כדאי,פתוח מן הצד'  היםבימי התנאי'  אלא לפי שהקבר שהי.ראבגמ
 אפילו להשתטח על הקבר ם לכהנים אסורי,כ קברים שלנו שהם סתומים" משא.886ג דברכות"בפ

 אבל סמוך לכיפה שאינו אסור אלא מדרבנן איסור זה .ר מן התורהו לפי שהוא אס,הוא צדיק גמור
מכל  .ו בכותל כלל ובלבד שלא יאהילו ולא יגע,םפני מעלת השתטחות על קברי הצדיקינדחה מ
  . כל מאי דאפשר לתיקוני מתקנינןמקום

כמו שבונין לפני , טפחים'  לבנות מחיצה מקנים סמוכים זה אצל זה גבוהים י,וזאת העצה היעוצה
 והכהנים יעמדו ,887טפחים' סביבות כל הכיפה רחוק מן הכיפה ד, פר תורההבימה שקוראין בס
 ליכנס סמוך ם וכדי שיוכלו הישראלי.ל המחיצה לסמוך עאפילו ויוכלו ,אצל המחיצה מבחוץ

  .' ואתם הכהנים משרתי עליון אליכם המצוה הזאת כו.888לכיפה ממש יעשו פתח ושער כניסה

  כנפשו וכנפש תדרשנו לטובה ידידו לנצח889ה"מאד' ז יקבלו ברכה ושלו"וזו

 מ"ה נבג"ר המנוח זצללה"אחי אדמו יהודא ליב
ה הרבני " וה,י"יצחק נ' ה הרבני הנגיד המפורסם מו"האדזיץ ה ' קש לאחינו וריעינו יושבי"לפ

 אשר נפשנו קשורה בנפשם בחבלי עבותות אהבת איתן אדונינו ,י"שלמה נ' מוה' מחו' הנגיד אהו
 לכבוד נשמת הצדיק זכות הצדיק יגן 890ע"ד וב" והמה המחזיקי בבדק בהמ,ע"ל נ"ר ז"אחמו

 .עליהם לטוב להם כל הימים

 )מעבר לדף(
 אינו אפילוא דאם סותם כל הנקב מהני " עכ"דלא יחפור ' פ' ש ותוס"ג ור"ש וסמ"ש הרא"מ

אי ג מ" צע, דאם מבטלו לעולם הוי כבונה בשבת,891ממאור שפקקו בטפיח'  וראי,מבטלו לעולם
 .893 מתוקן לכך אלא משום טלטול כידוענן דלא בעי,892 מפקק החלוןשנא
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ה "שם ד' וסובת). ומקום כבוד מלכים לא גזרו בהו רבנן, וגזרו על שיש בהן משום שאין בהן, ארונות יש בהן חלל טפח
  ).כי יש בו פותח טפח מטמא ואפילו בצד הריקן שבו, שאם היה סתום אדרבא, וצריך לומר שראש הארון פתוח(רוב 

, טפחים' במחיצה גבוהה י(ובזה ). דמסיימא מחיצתא... בית הלל אומרים ארבעה טפחים (א , כמבואר בסוטה מד 887
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, )כדלעיל, שחוצצת בפני הטומאה(שבשעה ששעה המחיצה סגור , )מהדורה השניה(הבא ' וראה לקמן בסוף הסי 888
 .לפתוח את חלון הכיפה) שבפנים המחיצה(יוכל הישראל 
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  מבסימן 
  894ל"ת מהנמהדורא נוספ

אתו '  הר דוד כץ יצו"ה הרבני הנגיד ותיק ונכבד מוהר"ידיד נפשי באמת הנ ו"לכבוד א
  את הברכה וחיים עד העולם

 לא אחשה ולא ,מ"ה נבג"ר זצללה" קדוש הוא אחמוםלמען ציון הכיפה אשר על קבר איש אלקי
  חייםר"א ידידי ידיד עליון הרב החסיד מוה"ב'  ונדרשתי לאשר כתב אלי אה,אתאפק עצור במילין

 שיש נמנעים ולבם נוקפם ליכנס לחדר הכיפה מחמת הגג , בבקשת הכהנים דמדינתכם,י"אברהם נ
 ורצונם וחפצם למצוא היתר מפורש בלי שום פיקפוק בכדי שלא ירבה ,המאהיל על הכיפה
  .זין בדבר לאסורנד]ה[ ומכותלי מכתבו ניכר שהלומדים דמדינתכם מ.מחלוקת בישראל

 פח על טפח שמכיון שיש בכיפה חלון ט,ג יש פנים לזה"א ס"שע' ד סי"וע בי"והן אמת שמדברי הש
 . האי סתימא כמאן דליתא דמי, אף שסותמין את החלון בלוח המתוקן שם,שמביא את הטומאה

 כן לדעת ל כרחך צריך לומר ובע. דשאני התם דודאי סוף טומאה לצאת,אבל באמת לא זו הדרך
 והדברים ארוכים לא , ויש עוד כמה הוכחות,'א' ם סעיע ש" בעלי דעה שבש,ש"ש ורא"ור' התוס

ובפרט בדורות אלו שאין מקבלין דין חדש שאינו מפורש .  וגם שאין דרכי בכך,עת האסף פה
  . ומתאמצים לסתור ההוכחות, אף שמוכרח לומר כן,בהדיא

  אמנם שלא למנוע מאת הכהנים,ל כךאין היתר מפורש כ' א' ש שם בהדיא בסעי"ובאמת שממ
 יגעתי ומצאתי ,החפצים להסתופף בצל מעלות קדושים מעלות השתטחות על קבר הצדיק כמוהו

 חד דקתני נפתח א,ו דאהלות גבי פרדסקין" היתר מפורש במשנה בפ,לסתום פי כל עורר וטוען
 דדוקא לענין , דבטומאה שתחתיהן מיירי,ש מבואר יותר" וברא,ש" שם הררש ופי,מהם דוקא

 ,]ל"ג הנ"ע ס"והיינו ההיא דבש[ כאילו פתוח רי זה הדלת מוקף האפילו דנןיטומאה שבתוכן אמר
  . נפתחלא אם כן אינה מתפשטת א, אף שהטומאה בוקעת ועולה,כ בטומאה שתחתיהן"משא

 אלא מחמת שהקבר סתום , והוא הטעם בכיפה זו שאין בתוכה שום טומאהם כן הוא הדיןוא
 ם והלכך רשאי,לון סתום אינה מתפשטת לחוץ וכשהח,וטומאה בוקעת ועולה לתוך הכיפה

  . ליכנס כל זמן שהחלון סתוםםהכהני

 , לבלתי יהרסו להתקרב אל כותלי הכיפה ולנגוע בקצהו,אך עוד אחת היא צריך להזהיר לכהנים
  .ו" להאהיל חל שכן וכ,שהנגיעה אסורה מן התורה

'  אלא באינה גבוהה יןנ דלא חיישים הנה להפוסקי, שחששו חכמיםאמות' ובענין הרחקה ד
יש לתקן בקל לחפור חריץ בקרקע , טפחים' אפילו אם כותלי הכיפה כעת אינן גבוהים י, טפחים

 ש לומר י,טפחים'  במחיצה גבוה יאפילו נןדחיישי'  ואף להפוסקי.טפחים' אצל הכותל להשלים הי
  .םרים עתיקי והדב,דגזרת חכמים בכגון זו נדחית מפני מעלת השתטחות על קברי הצדיקים

 וזאת העצה היעוצה לעשות מחיצה . לרווחא דמלתא כל דאפשר לתיקונא מתקנינןמכל מקוםו
 ואזי יכולים הכהנים ,טפחים'  גדר של קנים סמוכים זה אצל זה גבוהים יאפילו ,סביב הכיפה

 וכדי שהישראלים יוכלו להתקרב אל הכיפה . לנגוע בהאפילו ו, אצל המחיצה ממשאפילולעמוד 
 כדי שהישראלים , וגם יעשו בה פתח ושער כניסה,מש יעשו המחיצה רחוקה מעט מן הכיפהמ

 ,תיקון גדול שהכהנים וישראלים יכולים להיות ביחד' ולדעתי בזה יהי. יעמדו לפנים מן המחיצה
 רק שבזה צריך .שגם אם ירצה הישראלי ליכנס לפתוח החלון יסגור השער של המחיצה תחלה

 , והשער צריך שיעמוד שם מעצמו,מחיצה זו סמוכים זה אצל זה בפחות מטפחשיהיו הקנים של 
 רק אם יוכל לעמוד מעצמו רשאי ,ובלי סמיכת צירים של ברזל או בסמיכת מפתח אפילו של עץ

  .'עתה אליכם המצוה הזאת הכהנים כו ו.לעשות בו צירים ופותחת

 ה ידידו לנצחה כנפשו וכנפש תדרשנו לטוב"מאד' ז יקבלו ברכה ושלו"וזו

 ל"זר "אדמוהרב המנוח האחי  יהודא ליב

                                                 

 
 –מהדורה נוספת .  א,  קמא1027י "פ כת"והושלמה ע. א,  צה231י "מכת, יד' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 894
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א  אבן העזר–שארית יהודה 

 ת אבן העזר"שו
 אסימן 

  אשה שהרה לזנונים אם יוכל הבעל לישא אשה אחרת
 1על ידי שיזכה לה גט על ידי אחר

 5 בצדק ומישרים לשפוט עני ודך4 וכסאות למשפט3 יושבי על מדין, ומורים2אשא עיני אל הורים
מכבר הלך  שזה ,6ואפרש שיחתי טיבו של עובר ושב הלזה. יהודה מקהילתינו' מנחם בר' ז ה"המוכ

 ובין כך ובין , ועזב את אשתו בכאן ושהה כמו שתים ושלש שנים,לפי תומו לנוע ולבקש טרף לביתו
 וביקש , ובבואו לביתו אמר אוי לי על אשתי אוי לו על אחרת, וגרשוה מעירינו,כך הרה לזנונים

 8'לי'  יהא שרין ובדי, אחרל ידיוצויתי לו לסדר גט לאשתו ולזכות לה ע. 7ממני להשיאו עצה הוגנת
  .אנסובי אתתאל

להוציא  מכל מקום , אף שהדברים פשוטים,ש טעמי ונימוקי עמי לפני כל יודעי דת ודיןרועתה אפ
  .מלב כל עורר וטוען אציעה דברי

 היינו לגבי דידה שלא תנשא בגט זה דהוי ,9ה"ה בהג"מ סס"ק'  שבסיםכי הנה גם להמחמירי
 פנים תשובות ו,ו"צ'  סיכם צבי חבתשובותעיין מזה  ו.חשדא דאיסור אשת איש דאורייתא

זה ממש ]כ[ שפסק בנדון ,כ"ק' א סי"ות יעקב ח שבבתשובותועין (ג "מ' ב וסי"מ' א סי"מאירות ח
ד "ט סי"קל' ע סי"ו ואף שבש,ל" וכתב שם וז, לתוך ביתה או חצרהית דיןלזרוק לה גט בפני ב

ג אין עליו "ע דבכה"ו אבל ודאי לכ,א תנשא בגט זה היינו של,במלבושים שלה אפילו ה החמיר"בהג
 שאם ,ית דין שליח בל ידי וסיים שם שראוי להתרותה תחלה ע,ה ומותר לישא אחרת"רגמרם ח

 תקבל הגט ל ידי כן וע,לא תקבל גט מרצונה שיתירו לו לישא אחרת והיא תהיה אסורה לעולם
 ששוב אין על , אחרל ידיל שיזכו לה גט ע"נ לפי הידון דידןפ יש ללמוד משם לנ"ועכ .ל"מרצונה עכ
 . ודאי די לו בזיכוי זה,רם רבינו גרשום לגבי הבעל שלא יעבור על ח10כ" משא.)ה"רגמרם הבעל ח

 להחליפה וא הדין וה, באשה הנאסרת על בעלה,מ"ק' א דין זה אלא בסי"רמ כתב  לאמשום הכי
 ואתרווייהו קאי האי ויש מחמירין ,ןזה קודם לכ' א בסי"דת אם חזרה לדת יהודית שהזכיר רמ

 ,ג"דמיירי לענין תקנת הבעל שלא יעבור על חר' א' כ בסי" משא,) שנדחק בזה11ית שמואלדלא כב(
א " מלשון רמר כמבוא, משום דמיירי שלא חזרה בה כלל,ולא לענין תקנת אשתו שהחליפה דתה

 בשרש ק"מהרי היש מחמירין הוא דהא מרי דהאי דינא של. ע"ודדי בזיכוי לכ' לי'  פשיט,מ"ק' סי
דבמקום ' א' א בסי" וכן מסיק רמ.ין צריךזיכוי א אפילו  להדיא דלגבי הבעלר ושם מבוא,א"קמ

 ,משום צרת סוטה) ד"אות יו' א' סי (12רכי משהבד שכתב ואף לפי הטעם. שאין מנהג אין להחמיר
  . דאין נוהגין ביבום כלל,האידנא לא שייך האי טעמא במדינתינו

וזאת . 14 לא ימנעו טוב מהולכי בתמים13לזאת אחלי יכונו שאם תזדמן לו אשה הוגנת וימצא טובו
 ין צריךוגם זאת א. 15 היתר מאה רבנים כללין צריך שבמקום שהדין לגרש א, לפרשין צריךא

                                                 

 
 .פב- עט' ו ע"חכ. י.ובכמה תשובות שבקובץ יגדיל תורה נ, שכד' ז סי"ת צמח צדק חאהע"בשו, דנים בתשובה זו 1
 .א, פ תהלים קכא"ע 2
  .א, עירובין נד. י, פ שופטים ה"ע 3
  .ה, פ תהלים קכב"ע 4
  .יח, פ תהלים י"ע 5
 .א, פ משנה כתובות יג"ע 6
 .ב, פ משנה  יבמות קו"ע 7
 .פ נוסח עירובי חצרות ועירוב תבשלין"ע 8
פ "אע', כמו שנתבאר לעיל סעיף א, )ז"מ' ו ובפסקיו סי"רל' ה סי"בת' עי(י אחר "וזיכה לה גט ע, ואם אשתו מומרת 9

. ידי אחרמזכה לה גט על ,  הנאסרת על בעלהלאשהוהוא הדין ). ה"שם מת(אינה צריכה גט אחר ,  בה אחר כךשחזרה
 ).א" שורש קמק"מהרי(ויש מחמירין בזה 

 .לגבי דידה דוקאדמיירי , א דלעיל"חוזר לדברי הרמ 10
; ק יש להחמיר בשתיהן"אף שלטעם מהרי, לבין נאסרת שיש מחמירין, שמחלק בין מומרת שמותרת בגט זה(ק ז "ס 11

  ).ג"ואינו מחלק בין להתירה לשוק לבין להתיר בעלה שלא יעבור על חרם דר
 .ק כה"ובית שמואל ס, ק יט"הובא בחלקת מחוקק ס 12
 .כ, פ משלי טז"ע 13



ב  אבן העזר–שארית יהודה 

 ובגלל ,16 כמו בעדות אשה שנתגרשה, של שלשהית דין מעשה בין צריך דלאסהודי גברא א,לפרש
  . על דייני ישראלמר שלוםוזה קצרתי וא

' א' ד פשוט דבסי" ולענ,ית שמואלב' י ע,ל"ה וז"מ ס"ק' ושוב מצאתי כדברי בספר בית מאיר סי
 ומה דאפשר למיעבד עבדינן לחומרא ,' זיכוי זה כול ידילא כתב אלא שהבעל יוכל לישא אשה ע

ד מההוא טעמא "נ ולע,' אבל הכא דאיירי באיסור אשת איש החמיר להתירה לינשא כו,בעלמא
 כדי , שבתר הזיכוי שוב יקבלנו מידו ויעשנו שליח להולכה בפירוש,ראוי לנהוג בסידור כזה

 כי , בא לידה לא תתגרשאפילו כי לולי כן אפשר לחוש בגט זה ש,שיתירנה בהגיע לידה בלא ספק
קים  חולפוסקים אחר שכמה ,17ראמוהתקבל והולך ק' לא שייך בהחלט לומר בזה אדם יודע כו

 .ל"עכ

 בסימן 
  18ילדה אחר מיתת בעלה וחלבה ארסי

 אם מותרת להנשא תוך , שנתנה בנה למינקת, אשה שחלבה ארסי שילדה אחר מיתת בעלהל דברע
 שהסכימו ,ו"ה ס"ד ס"ס' סי חכם צבי בתשובות כמפורסם וכמבואר , כבר יצא בהיתר,ד חדש"כ

 לפי שדומה ממש לאשה שיש לה , לזמנובהיתר זה כמה גאונים וגדולי חקרי לב שהיו גם קודם
ל  ע,)'ג' ג סי" כלל נבתשובות ו,'כ'  סי,ב"ע' ס' פ ד" אע]רקבפ([ש וסיעתו "צימוק דדים שהתיר הרא

 , שוב אינה נקראת מינקת חבירוחדשים'  דבפסק חלבה בחיי בעלה ג,ג" דעת הגאונים שבסמפי
ם ילדה בחיי בעלה או לאחר מיתה  ובצימוק דדים אין לחלק בין א, בצימוק דדיםוא הדיןוה

  . חיזוק ממניינם צריכים ודבריהם א,כמבואר בדבריהם

 ,ובאתי להתלמד בדבריהם' אך תורה היא כו'  האמנם מי אנכי כו, אין מדרש בלא חידוש19אך
 כתבו משום הכי ד, משמע דילדה אחר מיתה גריעא טפי מילדה בחיי בעלה20 החכם צבישמדברי

 וסיעתו דבפסק חלבה 22ש" אלא דהוכיח מלשון הרא. בחיי בעלהק חלבה בפס21ג"הגאונים שבסמ
 אפילו  מכלל דבצימוק דדיםנן לאשמועי,נקטו בחיי בעלה ובצימוק דדים לא הזכירו בחיי הבעל

 , אף אנו נאמרם כן דא, והוכחה זו שלא במישור היא.ילדה לאחר מיתה נמי שריא לאינסובי
 ,ה בחיי הבעל וצמקו דדיה לאחר מיתה נמי שריא לאינסובידאפילו ילדה בחיי הבעל רק שלא הניק

ש " והרא,ש כל הפוסקים" כמ, וזה ודאי אינו.מכיון שלא זכרו כלל בחיי הבעל גבי צמוק דדים
 וגם , דמה לי פסק חלבה סתם או מחמת צימוק דדים, וכן בדין. מכללם23ל" הנהתשובעצמו ב
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בהוצאת מכון (ק ט "א ס' ז סי"ובט. יד' ם פאדווא סי"ת מהר"בשם שו, ז"ו ס' ז סי"ת צמח צדק אהע"ראה שו 15

 ).י"ירושלים מכת
 .ז"בשם הט, ק ז"קמב ס' כמבואר בבית שמואל סי 16
 .אדם יודע שאין שליחות לקבלה וגמר ונתן לשם הולכה: א, גיטין סג 17
  :ותוכנה. שבנידון דידן ילדה אחרי הגירושין מבעלה, וראה לקמן שם.  יז'  וסיטז' סי ראה גם לקמן –בהמשך לזה  18

אלא . שחלבה ארסי הוי כמו צימוק דדים בחיי בעלה, כשילדה אחר מיתת הבעל אין להתיר מטעם שכתב החכם צבי
 מטעם סתם –ולא אסרו אלא כשיש לה חלב , דה אחר מיתת הבעל אינה מינקת חבירועיקר ההיתר הוא כי כשיל

  .כ כשחלבה ארסי"משא, מעוברת למניקה קיימא

  . לקמן שם–ל משיב עליו "ומהרי, א מקאליסק מליץ בעד החכם צבי"שמוהר, טז' וראה לקמן סי

  .יז' כדלקמן סי', וזה מטעם הב' האזה מטעם , ולמעשה פסקו שניהם להתיר
  .ה ואף גם" דיז' להאמור בקטע הבא ראה גם לקמן סי 19
  .סד' שם סי 20
  ).א, קלה(ע נ "מ 21
, בחיי בעלהאו שפסק חלבה , נראה להתיר אשה שדדיה צמקו ואינה רגילה להניק לעולם: ש כתובות שם"ברא 22

 ).ושכרו לו מינקת בחיי בעלה
אפשר שצמקו דדיה ולא ... שלשה חדשים קודם מיתת בעלה ... אם פסקה מלהניק ונתנה בנה למינקת : ג"כלל נג ס 23

 .ישוב החלב אף אם תרצה להניק



ג  אבן העזר–שארית יהודה 

 אלא ודאי . שםתשובותש ב"שמע מלשון הרא כדמ,מחמת פיסוק החלב נעשה ממילא צימוק דדים
 ,ש או שפסק חלבה בחיי בעלה"ש הרא" דמ,'ל'  סיבתשובות ם פאדווא" מהרש"האמת הוא כמ

ש ושכרה לה " ברא24י"ל שכן לגירסת הב ומכ. ולא זו אף זו קתני,האי בחיי בעלה קאי נמי אדלעיל
 הוא ם כן וממקומו ג.ש"ייע' ל כו שם דהאי ושכרה קאי נמי אצימוק דדים דלעירש שפי,'מינקת כו

 כתב אחר כך ו,' שהרי כתב תחלה והיכא דגמלתו בחיי בעלה כו,ש"מוכרע דבחיי בעלה מיירי הרא
 והוא הטעם באשה שצמקו וא הדין דהיינו שכמו שגמלתו בחיי בעלה מותרת כך ה,'ומטעם זה כו

 ל כרחך וע.]25פ"אע'  פ גבוריםלטיכ בהדיא בש"וכ[א סמכו ענין לו "י' ע שם סעי" וכן הטוש.דדיה
 , דגמלתו בחיי בעלה מותרתמהאי טעמא ,דמותרת דיש לומר דבצמקו דדיה בחיי בעלה דוקא הוא

  .כ ילדה לאחר מיתה אין להתיר מטעם זה כלל"משא

מדלא  מכל מקום ,ש מיירי בחיי הבעל" דאף דהרא,כם צבי דהכי פירושוואין לומר בדעת הח
 דאין חילוק בין ילדה בחיי בעלה או , מסבראבירא ליה דסנן לאשמועי מכלל דאתארושהזכירו בפי

ש להוציא דין " דאין זה דרכו של הרא.א ילדה אחר מיתת בעלה נמי שריאפילו ו,לאחר מיתתו
 רוש ולהכחיד תחת לשונו מבלי להזכיר בפי,ראחדש מדעתו מסברא מה שאין לו הכרח כלל מן הגמ

בחיי  אפילו  וגם בהאי דצימוק דדים גופא.'ה טעם מסתברא לי ומאיז,סברא זו דמסתברא ליה הכי
 ,' אלא שכתב ומטעם זה כו, לפי שלא סמך בזה על סברת לבו,בעלה לא כתב לשון ומסתברא

לחזק '  ושם הביא ראיות מן הגמ,דהיינו לפי שדומה ממש לדין גמלתו בחיי בעלה שהביא לעיל
  .סברתו כדרכו

 ,ש" הרארוש בפי26דבר שמואל תשובותו בשם "ס'  בסים צביהחכש " נדחה נמי מה שנתבארוממ
ג " ובר מן דין אע.ו שנתבארש וכמ" ואין זה דרך הרא,כלל' שחידש דין מדעתו בלי טעם וראי

ד אחר בקשת המחילה "בכאן נלפע מכל מקום , שהיה ידוע ומפורסם בחסידות החכם צבי'דקלסי
 רוש והפי, זר מאדרש פירושש מפשטן ופי" שהוציא דברי הרא,לחסידותיה' הראויה לו דשבקי

 שלא הניקה וצה לומר ואינה רגילה להניק לעולם רה שכתבש במ"הפשוט האמיתי בלשון הרא
 שלא התחילה להניקו וגם לא סייעה את המינקת אפילו לפרקים ועתים ,מעולם את הולד הזה

ג הוא לשון "וכה[פנים  ואינה מניקה בשום ,27הש בתשוב" לשון הרא, ויגיד עליו ריעו.רחוקים
ק חלב שפירשה וג בשם הגאונים גבי פיס" לפרש לשון הסמ, לעיל מינה שםש" והיינו כמ,]28הטור

 ,ש שילדה הרבה ולדות"ובהכי לא צריכנא לדחוקי ולאוקמי דברי הרא. ש"ע' ממנו לגמרי כו
מי מיתוקמא  נחד אלא שבילדה ולד א,ולדות סגי'  בלשון לעולם דבגהחכם צביובשביל זה נדחק 

  .'ל'  סים פאדווא" מהר שהביןוכן נראה.  דהיינו שלא הניקה כלל, לשון לעולם כפשוטותי שפירוא

לא הוה מוכח מידי  דאם לא כן , שהבין כפשוטועל כרחך צריך לומרד "ס'  עצמו בסי החכם צביגם
לא היתה היינו ש'  האי ואינה רגילה כול כרחך דהא ע,ש וסיעתו בחיי הבעל"מדלא נקטו הרא
 מה יתן ומה יוסיף אף אי הוה ם כן א, מועיל אף למה שילדה עוד אחר מיתתו,רגילה בחיי הבעל

 דמשום שצמקו דדיה בחיי הבעל ולא ,ש ואינה רגילה" הוה קאי אמ,נקטו בלשונם בחיי הבעל
 .שהוא הבין כפשוטו אלא ודאי ,היתה רגילה להניק היא הנותנת להתיר אף בילדה לאחר מיתה

  . ויחידאה הוא, זהרוש הוא שחידש מדעתו פיבר שמואלדוה

 דאשה שצמקו דדיה מיירי ,ל" לפי הבנתו דתרי ענייני קמתי שפירש לא א"גם שטחיית לשון הרא
 ,'ומטעם זה כו כתב ש" והנה הרא.היא מילתא אחריתי' ש ואינה רגילה כו" וז,כפשוטו בחיי בעלה

לא '  אבל הא דאינה רגילה כו,אמילתא קמייתא ולא קאי אלא ,שלמד מדין גמלתו בחיי בעלה
 ל כךכ' י דפסק, וזהו דבר שאין לו שחר,מטעם זה הוא אלא טעמא אחרינא אית בה שהוחזקה בכך

 דשייך ,' או שפסק חלבה כור זהמיד אח כתב ש" וגם הרי הרא.ש בסכינא חריפא"ללישנא דהרא
ואיך יפסיק באמצע בין הפרקים בדבר  ,'ש ומטעם זה כו" ובודאי קאי נמי למ,נמי לטעמא דלעיל

  .ינושלא כעני

 דהוחזקה בכך שלא היתה רגילה להניק בחיי בעלה מחמת צימוק דדים ,גם עיקר סברתו בזה
ג דאסר באשה "תס'  סיבתשובותש " ושגם הריב,אחר מיתת בעלה אפילו מועיל נמי למה שילדה

א היתה רגילה להניק בחיי הבעל  אפילו ילדה לאחר מיתת בעלה ול,דעלמא שנתנה בנה למינקת

                                                 

 
  .או ששכרו לה מינקת: ש בטור"ודלא כמ 24
 .א סוף אות א, כתובות כה 25
וההיתר השני היכא שנתאלמנה בעודה . 'ל חידוש היתרו בשני ענינים וכו"ש ז" הרא'אפשר שבא ללמד כו: פב' סי 26

מותרת , שאם מטבעה הוחזקה ביתר בניה שכבר ילדה שצמקו דדיה בכולם ומחמת זה הניקה בניה לעולם, מעוברת
 .נמי להנשא אחר שתלד ולא תוכל להניק

 .ד' כלל נג סי 27
  ".ק דדיםשאינה חולבת לעולם כגון שיש לה צימו" 28



ד  אבן העזר–שארית יהודה 

 אם צימוק דדים מועיל .ד" פלאי לפע,באשה שיש לה צימוק דדים מודה הוא מכל מקום ,29כלל
 ואם אינו מועיל בעצמו לא חזיא , שהוחזקה בכךלמה לן, ילדה לאחר מיתת בעלה אפילו בעצמו

 כי נמי ה,משום לא פלוגש " דכיון שבאינה רגילה להניק כלל בחיי בעלה אסר הריב,נמי לאיצטרופי
 מכיון שילדה אחר מיתת בעלה לא מהניא לה חזקה ,דאסור משום לא פלוג יש לומר בצימוק דדים
 כתב ג" וכה.ש וסיעתו" הריבי דעת כמו דלא מהני חזקה זו לכל אשה דעלמא לפ,שבחיי בעלה

לא היתה לו  אפי,א פלוג בגרושה מעוברת דאסור משום לילוג דאפ"תס' ג ובסי"י' ש בסי"הריב
  .רגילה להניק בעודה תחת בעלה

 שכבר יצא בהיתר מפי כמה גדולים , וסיעתו החכם צביואולם בשביל זה אין לדחות מהלכה דעת
ל הן מדויל " כנדבר שמואל והחכם צבי וכל אלו הקושיות הנופלות בדברי ,כמבואר בתשובתו

ד דילדה לאחר מיתה "ס' בסי  החכם צבי לפי הכלל מונח ויסוד פשוט הראשון שיסד,30ידייהו
 ולזה הוצרך לראיה דלא ,)ו"ק ל" סית שמואלד ובב"ק י" סן משמע בחלקת מחוקקוכ(גריעא טפי 

ש וסיעתו בצימוק דדים הוא בילדה בחיי בעלה דוקא ולא בילדה לאחר "תימא דהא דהתירו הרא
  .מיתה

 אפילו דה בחיי בעלה שאף שביל,ג יראה לעינים"תס' ש סי" הריבבתשובותאכן באמת המעיין 
משום (בילדה לאחר מיתה רבו הסברות  מכל מקום ,נתנה בנה למניקה הוא פשוט בגמרא לאיסור

ש שם דדייק מדקתני " בראן משמע וכ,ה דכתובות לא מיירי אלא בילדה בחיי בעלה" פראדבגמ
 .רו אבל בילדה לאחר מיתתו לא אתמר התם דגזרו בה משום מינקת חבי,'מניקה שמת בעלה כו

 דסתמא למניקה קיימא ודלמא מיעכר נןאגב גררא דמעוברת אמרי) ב"מ' ד (ד דיבמות"אלא דבפ
 כגון שמניקה בעצמה ולא בנתנה בנה אי טעמא אפשר דלא גזרו אלא היכא דשייך ה,'חלבה כו
 נקראת מינקת כל מקום דמ, היינו כשיש לה חלב להניק,ל הכריע לאיסור" ונהי דהוא ז.)למניקה
משום דסתם מעוברת למניקה , )שהיה בחיי בעלה(משעת עיבורה  אפילו או, שעת הלידהחבירו מ
עם ,  יסודתו בהררי קדש החכם צבי זו תמךתשובותוכנראה שעל (' ולא בזו שאינה ראוי, קיימא

 היינו במאי דאסרו ,ש מטעם לא פלוג רבנן" מסיק הריבאחר כךואף ד. )היות שלא הזכירה
 אבל בצימוק דדים שאינה ,בילדה לאחר מיתה אפילו לקו חכמים ואסרובמניקה בחיי בעלה לא ח

 והא דכתבו הגאונים . לאחר מיתתול וחומר ק,נקראת כלל מינקת חבירו גם בילדה בחיי בעלה
 דאם פסק חלבה לאחר , היינו מפני שהניקתו בחיי בעלה ופסק חלבה,בפסק חלבה בחיי בעלה

ש "הרא כתב ומשום הכי נמי .שעה אחת אפילו מיתתו מכיון שהיתה ראויה להניק אחר ,מיתתו
 אם ילדה לאחר ין הכי נמי אבל א, משום דבילדה בחיי בעלה מיירי,בצימוק דדים בחיי בעלה

צמקו אחר מיתה רק שלא היתה יכולה להתחיל  אפילו ,מיתתו והיה לה צימוק דדים קודם הלידה
ר מיתה טפי קרי נמי מינקת חבירו אח ודאי דלא מי,שעה אחת אפילו  דלא היתה ראיה,ולהניק

  .מאילו צמקו בחיי הבעל

ן איגר רצה להתיר ילדה אחר מיתת בעלה " שמהר,'ל'  סים פאדווא" מהרבתשובות ן משמעוכ
 בלא אפילו דבירא ליה וס,'ש או ששכרה לו מינקת כו" גירסתו בראל פי ע,שנתנה בנה למניקה
ם " ומהר. לאחר מיתהוא הדיןיי בעלה מהני ה וכיון דאם שכרה מינקת בח,פיסוק חלב מיירי

 דון מינה ם כן וא.ש איירי בפיסוק חלב דוקא" דהראבירא ליה שחלק עליו היינו מטעם דספאדווא
 אין חילוק בין אם ילדה בחיי בעלה , דהיכא דאיכא פיסוק חלב כגון בצימוק דדים,ואוקי באתרין
 אלא ,ובתו ובפסקיו דבחיי הבעל מייריש בתש" ולא טרח שם ליישב לשון הרא.או לאחר מיתה

 דנקרא עליה שם מניקה , לאחר מיתה צמקו דדיהאחר כךלאפוקי אם התחילה להניק בחיי בעלה ו
  .שעה אחת אחר מיתתו

 דלא אסר צמקו דדיה לאחר מיתה אלא משום ,'ג' ג סי"ש כלל נ" הראבתשובות להדיא ן משמעוכ
 רא ליהבי דלא ס,ם" מינה דברי הרלש לעי"ו ממוחזר ב(' ול את בנה כו כל אשה תגמם כןדא

 לא שייך אלא ם וזה הטע,)ג בשם הגאונים" דברי הסמתב כן על פיש כ" והרא,ג" שבסמםכהגאוני
 אבל אם לא התחילה להניק כלל גם בילדה לאחר מיתה לא שייך , להניקהבשצמקו אחר שהתחיל

אם ) ל שכןוכ(וא הדין  ה, בחיי הבעל מינקת חבירו אם ילדהראת וכיון דאינה נק. כללאי טעמאה
 , בחיי הבעלחדשים' ב שכתב דאם לא פסק חלבה ג"י' ן סי" הרבתשובותגם  .ילדה לאחר מיתה

שעה '  מכיון שהיתה ראוי, אפילו השלימה לאחר מיתה לא מהני,ג בשם הגאונים"כדעת הסמ
  .קת חבירו כללשעה אחת אחר מיתה לא מיקרי מינ אפילו  משמע דאם לא היתה ראויה.אחת

                                                 

 
 .ד"ע סי"שבשו' שהיא דעה ב 29
  .א, פ פסחים כח"ע 30



ה  אבן העזר–שארית יהודה 

 דלטעמא דאשה מעוברת למניקה קיימא אם יש לה צימוק ,'ל' ד דיבמות סי"ל בפ"כ מהרש"וכ
יש לה צימוק  אפילו , דטעמא משום דחסא31ם" ולדעת הרמב,בעודה מעוברת אפילו דדים שריא

 סף משנהוזהו כוונת הכ( שריא ולי עלמא מכלל דבימי מניקתה לכ.דדים אסורה בעודה מעוברת
 . לא יתכן במעוברת, מת הולדאפילו וה שכתב אך מ.ק"מהרי בשם 32לכות גירושיןא מה"ספי
 ,34]ד["ק' ל סי" מהריבתשובותש " וכמ, דגם במניקה אסורהנן לומר דכוונתו דאשמועי33מיהו

 36ת" וכדעת ר, בגרושה מיניקהנןם אתי לאשמועי" דהרמב,35ן"ע נו"ג מ"ש בביאוריו לסמ"ומהרא
ם " ופסקה הרמב, דהא מת הולד אסיקנא בגמרא להדיא דמותרת, יתכן גם זה לא,37והשאלתות

ם קאי במעוברת " דהרמב,ש נמי לא יתכן לומר"ל ומהרא" גם דרך מהרי.38עצמו בסמוך
ית  וכן מסיק הב.)'הטעם שמא יתעכר החלב כו כתב  ועוד שהרי במניקה. מניקהנןואשמועי
ם לא הזכיר כלל " שהרי הרמב,לומר כן י אפשרם א"ש כן לפרש דעת הרמב" איברא דמ.39שמואל

 אפילו א פלוגמדמי להבחנה דל בגמרא  ואדרבה. שלא נזכר בגמרא כלל,היתר דצימוק דדים
ב ם שדחו דברי ר"ף והרמב" בדעת הריש מפרשים ימהאי טעמא ו.'בעקרה ואיילונית וזקנה כו

 ואחריו ,ם בשם הגאוניג" אלא דהסמ.מהלכה'  כו ריש גלותאדשרא לבי) ב"ע'  סף דתכתובו (נחמן
 ,'ש דמה תועלת יש במניעת הנשואין כו" במ,ב"י' ן סי" הרבתשובות' יוע (םנמשכו יתר הראשוני

ש בפסקיו חיזק " וכן הרא,)40ש" הראבתשובותם הלוי ש" כסברת מהרבירא ליהמכלל דלא ס
ת  בצימוק דדים לא נקראת מינקל שכן דבפסק חלבה וכ,ראדבריהם ומצא להם סמך מן הגמ

 לדידן פקא מינה אלא דכתב הנ,ם" לפרש דברי הרמבתב כן דלא כ,ל נשמר מזה" ומהרש.חבירו
  .טת הגאוניםי ההולכים בשאר פוסקיםש וש"ג והרא"ל כהסמ"דקיי

 אם ילדה בחיי ןל מבואר דבצימוק דדים אין חילוק בי" דמכל הפוסקים הנ,היוצא מזה לדינא
 וא הדיןה זו שם מינקת חבירו בילדה בחיי הבעל ה דכיון דלא חל על אש,בעלה או לאחר מיתה
 שאם , בחלבה ארסייוא הדין וה.ש" בשם הריבלש לעי"מפי  הוא לל שכן וכ,בילדה לאחר מיתה

 אפילו לפרקים , באופן שמחמת זה אינה יכולה כלל להניק, אפילו מועטקהוא ארסיי לגמרי שמזי
ש בתשובה דברי הגאונים " שפירש הרא כמו,ועתים רחוקים להקל מעליה החלב לתענוג בעלמא

  החכם צבי כתבוכן בחלבה ארסיי(שאינה מניקה בשום פנים  כתב  וכן בצימוק דדים,בפסק חלבה
 אין לנו אלא מה שבא מפורש בדבריהם ,)חלבה ארסיי לגמרי' ואפשר שהי (,)ולא הניקתו כלל

דלאו מחמת חלבה הארסיי   יש לומר ואף אם לא הניקתו כלל. והבו דלא להוסיף עלייהו,להיתר
 דאף שחלב הארסיי , ואינו דומה לצימוק דדים שאין לה חלב כלל, שאינו מזיק דבר מועט,הוא

 ודבר זה צריך חקירה ,שמא יש לה מעט חלב שאינו ארסיי מכל מקום , החכם צביש"אינו חלב כמ
  .פשות מאחר שלא הניקתו כלל מחמת ספק סכנות נ,ל כך אך בזה אין לחוש כ.לרופאים

 או להדיר את הבעל , שלא תחזור בהל דעת רביםלרווחא דמילתא יש להדיר המניקת עמכל מקום 
 ואם יצטרך לשכור מינקת , שישגיחו על הולד במזונותיול דעת רבים עה מקרובי האשחדאו את א

 הגם שכבר צווחו קמאי וקמאי דקמאי על תקנה זו להדיר את .אחרת או למסמס בביעי וחלב
 בגמרא  ולא איתמר,ל" עקרת תקנת חזם כן דא, להדיר את הבעלל שכן וכ,שלא תחזורהמינקת 

 דמאי דלא מהניא תקנתא במינקת היינו פוסקיםמאחר דמבואר בכל ה מכל מקום .תקנתא כלל
 .להדיר את הבעל בגמרא  דלא תני תקנתאא למימר דהיינו נמי טעמא ואיכ,משום דלית לה קלא
ל משום " אלא לפי שהרבה חששו חז, יש הרבה צדדים להתירו הכיא שבל,יהואבל בזו שאינה רא

 והוא הטעם בזו שאינה ראויה וא הדין וה,בעקרה ואיילונית וזקנה לענין הבחנה אפילו לא פלוג

                                                 

 
שמא יזיק הולד בשעת תשמיש ... גזרו חכמים שלא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו : ה"א הכ"גירושין פי 31

 .ומניקה שמא יתעכר החלב, שאינו מקפיד על בן חבירו
כגון ,  דהא כמה נשים דלא שייך בהו ההוא טעמא,דטעמא דמיעקר חלבה אינו כולל: ק שרש קלט"בשם מהרי, שם 32

  .אשר בו יספיק לכל הנשים, ומשום הכי תלה הטעם בשמא יזיק, צמוקי דדים או מת הולד
היינו לאסור על הגרושה לינשא , שטעמא דמשום דחסה יספיק לכל הנשים, ם"ק בדברי הרמב"מה שפירש מהרי 33

א "ל ומהר"כפירוש מהרי, דהיינו לאסרה לינשא גם אחרי לידהם "אבל לא יתכן לפרש ברמב. בשעה שהיא מעוברת
  .'שטיין כו

 ', ג טעמא דדיחסא לאסור בכל ענין וכו"ם וסמ"כתבו רמב... לענין מינקת דזנות  34
  .ל ומבארם"ל הנ"שהביא דברי מהרי, )א, קלה(ר אייזיק שטיין שם "ביאור מוה 35
 .ה סתם"א ד, יבמות מב 36
 .שם' בא בתוסהו. יג' פרשת וירא סי 37
 .הלכה כז 38
 .ק כ"ס 39
אלא משמע , בנתנה בנה למינקת לא חלק התלמוד בין נתנה בחיי בעלה בין נתנה אחרי מיתת בעלה(ב ' כלל נג סי 40

 ).דבכל ענין אסור



ו  אבן העזר–שארית יהודה 

 אבל בצירוף . ורבו המתירין בזה, לעילש"לחלק ביניהם קצת כמפ שיש " אע,לענין מינקת חבירו
ג דלא מהני מדינא " אע, משאר קרובי האשהחדרת הבעל או א או הד,ל דעת רביםהמינקת עהדרת 
 ,בזו שאינה ראויה ודאי אית לה קלא מכל מקום , באשה דעלמא משום דלית לה קלאראדגמ

 . בעלמא דתרי תמיהי מידכר דכירי אינשינןכדאמרי

  קונטרס עגונות
  ג סימן

 41 ואבד זכרו וניסתנטבע תחת הקרחשיכור ש
הו עליו קרוב לחצי שעה ששיכור כשנטבע ו' ס תחת הקרח והי"שאל איש שנטבע במים ל דברע[

ין שבמרדכי שילהי ר אליעזר מוורד"הי סברת "ולא עלה ונאבד זכרו והרב השואל רצה להתיר עפ
 .]ז"י' י סי"יבמות והובא בב

  תשובה
  וויטשניא'  פה ק42ד כסלו"י' י יום א"בעזהש

ושנון הותיק משכיל דורש ' ידידי המפו' אה, יענה את שלומו ברוך הוא וברוך טעמו' אלקי
  י"ה נתן סגל נ"ת מו"כש' אלקי

 בהיותינו 44י מאושאץ"נחמן נ' ואמת גוף הענין כבר שמעתי מידידנו המופלא הוותיק מוה. 43ק"גיה
ד דפאלצק מזדקקים להתיר עגונה " והוא סיפר לי דרך חידוש איך שהב,שבועות ויותר'  זה ד45יחד

                                                 

 
מתוך , לו'  לקמן סי–מהדורה נוספת . ת בתחלתה"בהוספת תוכן השו,  אחרי סימן ב–נדפסה בשארית יהודה  41

ותוכן המשך . הבא' בהמשך לזה ראה גם סי. ומשם נעתקה לכאן ההפניה שבתחלת התשובה, )א,  קל231(ק "כתי
  :התשובות

. י משיכתה בחבלים נגד הזרם"ע, עבדו כמה יהודים בהולכת ספינה על גבי הנהר דווינא, ב"בחול המועד סוכות תקע
המשיכו למשוך , שאר היהודים). קרוש לגמרי עדיין' אף שהנהר לא הי(הקרח שיכור ונתבע תחת ' אחד מהיהודים הי

ואבד זכרו , עד שנעלם מעיניהם, אלא שדרך הליכתם ראו שלא עלה מהמים במשך קרוב לחצי שעה, את הספינה
  .ונישאת, ונשאר אשתו עגונה בווילנא, במשך שש שנים

אבל היא , תשובתו לא הגיעה לידינו(והשיב להיתר , ה זור אברהם אבלי פאסוועלער מווילנא דן בשאל"הגאון מוה
  ).נזכרת בתשובה שלפנינו

ועליה משיב בתשובה , ל"אל מהרי, ץ דפולוצק"ר נתן מ"הגאון החסיד מוה, בתחלת חודש כסלו פנה בשאלה זו
  .לאיסור, שלפנינו

ושם דן בנושא ,  בליובאוויטשל"באותה שעה שהה מהרי. ח התקיים בליובאוויטש היריד השנתי"כבר בתחלת חודש מ
ואודות התשובה להיתר של הגאון , זה האחרון סיפר לו כל המעשה. ר נחמן מאושאץ"הזה עם הגאון החסיד מוה

גם בתחלת חודש כסליו ביקר . אמר סברה להיתר) שאצל פולוצק(ואשר גם הרב דקאבאק , ר אבלי פאסוועלער"מוה
ר "ודן בזה עם הגאון החסיד מוה, ד כסלו"ויטש נעצר בקאליסק ביוובדרכו חזרה ליאנאו, ל בליובאוויטש"מהרי

ובמהדורה הנוספת דלקמן , כמסופר בתשובה שלפנינו(נראה בפשיטות לאיסור ' לשניהם הי. ץ דקאליסק"אברהם מ
  ).לו' סי

ז משיב בתשובה "וע, ר נתן מפולוצק"תב מוהל שכ"ת הנ"ומצא את השו, ל לביתו"לפנות ערב של אותו יום הגיע מהרי
  . שלפנינו לאיסור

ובה מזכיר ומחזק את , ד' ל לקמן סי"השיב לו מהרי, ר אברהם אבלי פאסוועלער"וכשהגיעה לידו תשובת הגאון מוה
  ).שלפנינו" (במכתבי הראשון"מה שכתב 

  .ד דלקמן' בסוף סיל "וגם עליהם משיב מהרי, ץ טעמים להיתר"א ומהר"עוד כתבו הרבנים מוהר

שמתיר נטבע , א מווארדון שבמרדכי"ל כהר"ס ומהפוסקים דלא קיי"ל מהש"בשני התשובות האלו מוכיח מהרי
שיכור ' שכיון שהי(פ האומדנא שבנידון דידן "א מוורדון אין להתיר ע"ואפילו לדעת הר. פ אומדנות"ס ע"במשאל

וכיון שלא שהו עליו שיעור כדי ). בודאי לא ניצל מטביעתו, ניםוכיון שאבד זכרו זה שש ש, ובגדיו כבדים בעת שנטבע
  .הרי אף אם נשאת תצא, שתצא נפשו

ר "מהגאון החסיד מוה, נדפס דיון ארוך בשאלה זו) א,  קמא231י "מתוך כת, רצט' ח ע"חמ. (י.בקובץ יגדיל תורה נ
להמליץ בעד רבני ווילנא , "ל"ר שנטבע רבענין עיגונא דווילנא בנידון השיכו: "בכותרת, ץ דוויליז"שלמה זלמן מ

  .כדי להתלמד ממנו במקום אחר, )ו"בתחלת תקפ(ל "ק מהרי"אלא שזה נכתב כבר אחרי פטירת הרה; המתירים
  .ח"תקע 42
 .גלילי ידו הטהורה קבלתי 43
 .ב,  בית רבי עה–אודותיו  44
 .בליובאוויטש: במהדורה השניה 45



ז  אבן העזר–שארית יהודה 

ר אליעזר "הפ סברת "ע'  בנוי46ם תשובה להיתר מרב גדול ומפורסם וכבר יש ביד,ס"במשאל
 ומה גם שהעדים לא שהו ,מקמאי ובתראי'  שהיא סברא דחוי,47ן שבמרדכי שלהי יבמות"ימוורד

הנטבע שיכור '  ואיך שהרב דקאבאק אמר לו שחידש היתר מחמת שהי,עד כדי שתצא נפשו
  .ל מעלתך שלא נצטרף עמהם להיתר וכמדומה לי שאמר ע,כשנטבע ואשתומם על המראה

.  וגם בעיניו יפלא49אברהם'  בקאליסק וסיפרתי לפני ידידינו המפורסם מו48 אירע שהייתיאחר כךו
  .ובבואי לביתי ביום ההוא לעת ערב מצאתי אגרתך החמודה. העבר' זה ביום ד' והי

ולהיות דבריך  .והכל הולך אחר החיתום שבקשתני להשיבך בכל פרטי הדברים שיש לעיין בזה
 ם ופוסקיראערבים עלי אשתומם כשעה חדא ואחשבה לדעת זאת מאין לאין ימצא מקום עיון בגמ

וחזיוהו לאלתר וקאמרי סימנים ' כו'  דאסקוהו וחזיוהו בשעתי50 אדרבה פשטא דסוגיות,להיתר
 אעסי בחדמעשה בא) א"קכ' ד( ובהדיא תנן ,להדיא דכל זמן שלא העלוהו אין להתיר' מבוארי' כו
 י אם ואין בזה כ.שלא העלו ממנו אלא רגלו ואמרו חכמים מן הארכובה ולמטה לא תנשא' כו

 , אבל אין רוח חכמים נוחה הימנו,וןר אליעזר מוורד"ה סברת ל פי והיינו ע, מלבנוםלבדות חילוקי
ד דרב אשי למימר " דהוה ס51ראט הוכיח כן מהגמ"לק' י סי" ובפסקי מהרא.כדמסיק במרדכי שם

 בתר נן והיינו משום דלא אזלי,'ומסיק ולא היא כו' צורבא דרבנן אם איתא דסליק קלא אית ליד
ואדרבה . אבד זכרו ונשכח שמו אפילו 53ע" וטוש52ם" ברמבן הוא וכ.אומדנא והוכחה מסברת הלב

 ,54 והוכחות היינו הא דמהני לאכחושי סהדי להחמיר עליהם ולומר דאמרי בדדמיתכל אומדנו
 ,' בתרינן ולא אזלי, וכל בדדמי היינו סברת הלב,)א"ו סע"קט' ד(' מים כמלחמה דמי ום הכידמש

ועד שאני במבוכה הזאת  . ואין לנו לחוש לתקנות עגונות יותר מהם,ל"כי אנו אין לנו אלא משארז
 מוורדין נגד כל  אליעזרר" על הית דין שאמרתי שבודאי לא סמכו הב,' כו55לא מזיגנא רישאי

  .והחולקים עלי

 בתה בשם תשו"רכ'  סיונטרס עגונותש בק" לא ניחא לי במאי טעמאוהאמת אגיד לך דמה
 אם לו ומסיק הטעם שאפי, שקשור בלוח הספינה ונטבעה הספינה אשתו מותרתחד בא56ט"המבי

ון ר אליעזר מוורד"ה סברת ל פי עם כןג'  שכמדומה שהיא בנוי,'יזדמן לו דף לא יוכל להנצל כו
כי וה[ הכי בירא ליהט ס" דהמבי,ס" בענין משאל57י" בבת וכמבואר בתשו,הלבלסמוך על סברת 

י שם " בבת וכבר כתב בתשו,]'אבל בהצטרף כו'  מוכח מלשונו כאן דאין לנו כח לאסור כונמי
 אם יזדמן לו לו הטעם שאפיה שכתב ועוד דמ.י שם" והסכימו חכמי הדור עם הב,שהוכיחו על פניו

 ל ידי עבי עקיבאשנשברה הספינה וניצול ר) 'א א"קכ' ד (בן גמליאלשה דר דנהי דבמע,ליתא' דף כו
' י וע.' גל שטרדו לחבירו כובי מאיר על ידי שניצול רבי עקיבא אבל מעשה השנית דר,'דף הי

 לוי עץ או קורה אפי" שהספינה שנשברה שהצלתו ע,י"ח הובאה בב"קכ' ן סי" להרמבבתשובות
 אין ל כרחךס דהיינו ספינה שטבעה דבדיעבד לא תצא ע"משאל ם כן על כרחך וא,בדיעבד תצא

) שם (רא להדיא בגמן מוכח וכ. גל שטורד ונותן לחבירול ידי עץ או קורה אלא על ידיהצלתו ע
ה  ולא נזכר הצלת עץ או קור,'במעשה דרב שילא באגמא דסמקא דקאמר כיון דאיכא גלי כו
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ח  אבן העזר–שארית יהודה 

כל זה  .ל ידי כךיכול להנצל ע' מיירי שלא הי דאלא ודאי ,שיכולה להיות אפילו בדליכא גלי
 שהרי אף , ודאי אין ללמוד משםידון דידן כי נ,ידון דידןהודעתיך דרך אגב אף שאינו נוגע לנ

  . עץ או קורהל ידיהשיכור ולבוש מלבוש כבד יוכל להנצל גם ע

 שנגלדו  מעשה אירע בימי הקרח58ז" הטה שכתב שיצא להם היתר זה ממ,אמנם מה שלבי אומר לי
 הקרח והיה שם מקום פתוח כמו שרגילים להשקות הבהמות ונפל ל פני הולך עחדא' המים והי

 וראייתו ,59ה"א זצללה"הרב מהרש'  ובתוכם הי,ס והתירו את אשתו"שמה ונטבע והיו משאל
י אגמא " ופירש,60מהא דטעה רב שילא באגמא דסמקא כיון דקוו וקיימו כמים שיש להם סוף דמי

 המים ברחוק הילכך אי איתא ל פנימד במקומו ואינו מים חיים שאינו יכול לשוט עדסמקא עו
עליו מלבוש כבד ' שיכור והי'  כיון שהים כן יש לומר דהכי נמי בנידון דידן וא.ל"עכ' דסליק חזו לי

 , שהלכו נגד זרם המים61ואולי לכך כתבת[ס "אינו יכול לשוט ברחוק והוה כאילו נטבע במשיל
 כי שמא , אך זה אינו. לו לשוט ממטה למעלהי אפשרראשו נגד זרם המים בודאי א' ישמכיון שה

 אלא עיקר כוונתך להודיע שמשכו הספינות בהליכתם ברגליהם והלכו לאט לאט ,נתהפך בנפילתו
ג " ואע.]שהות בהסתכלותם לאחוריהם עד שיעור כדי שתצא נפשו ולקמן נדבר מזה' עד שהי
 62ש" דוקא גלי הים יכולים להשפיל וכמש לומר י,'יא כיון דאיכא גלי כוולא ה) שם( בגמרא דמסיק

 למשוך ולהשפיל איש ל כך אבל זרם המים אינו חזק כ,'ותרומם גליו יעלו שמים ירדו תהומות כו
 כי לולי זה אין להם כלל על מה ,ד להראות פנים לדברי המתירין"כן נפלע. נרדם ולבוש מלבוש כבד

 וכמו , שזרם מים כבירים שוטפים בנהר המושך כמו גלים בים,גם זה אינואבל באמת . שיסמוכו
 ,'שטף נהר קורותיו ועציו ואבניו ונתנו בתוך שדה חבירו כו) א"ב ע"דכ(מ "ב דב" בהדיא בפתאדאי

וגם לפעמים גם בנהר [ אבנים שהם כבדים יכול הנהר לשטוף ולהמשיך משדה לשדה לוהרי דאפי
 דאי לאו ,אלא במיא דקוו וקיימו' כיון דאיכא גלי כו בגמרא א אמרו ול.]יש גלים ברוח סערה
 לואפי] ובפרט בנהר דווינא דרדיפי מיא[ אבל בנהר המושך ,עומד במקומו' דאיכא גלי התם הי

 אין זה מונע נגד שיכור ולבוש מלבוש כבד'  ואף שהי.ליכא גלי נמי יכול להיות שהמים שטפוהו
י ולפ[ נמי למחילה של דגים נןס חיישי" דבמשאל63 ועוד שהרי אמרו.ו שנתבאר לעילזרם המים וכמ
ז שאני "א וט" ונדון דמהרש.] חדא מתרי טעמי נקט, כיון דאיכא גלינן הא דאמרי,זה צריך לומר

 דמים ,] אינו בידיתשובותוגוף ה[ט "ע' ח הישנות סי" הבבת בשם תשו64ושב הכהןבת ש בתשו"כמ
דאף שהמים הולכים ונמשכים צריך לומר דסבירא להו  ו,ס"הנקרשים בימי הקרח הוו כמשיל

 וכולי , יזדמן לו מקום פתוחלא אם כן לו לצאת משם אי אפשר כיון שאכל מקוםתחת הקרח מ
 בת ושב הכהן בתשוו שהקשה כמ,ח" דלא תקשי על הבום הכי נמי אתי שפיר ומש.האי לא חיישינן

 למחילה נן דנהי דחיישי,מה שנתבאר אתי שפירי ולפ.  למחילה של דגיםא חיישינן דאמאי ל,ל"הנ
 יזדמן לו מקום לא אם כן לו אי אפשר א אבל לצאת למעלה מן הקרח,של דגים שיכיר חורו ויצא

 .פתוח
מעשה ] 66וכעת לא ראיתי מי שהביאו[א "תתקע'  סי65ן ברוךם ב" מהרבתשובותשוב מצאתי 

 והשואל ,' וטרשים והגליד גדול כו שנטבע סלעיםםובמקו'  שהלך בספינה ונטבע כוחדבבחור א
 אבל ,'ס כי יכולני לתלות שגל זה מוסרו לגל אחר כו"היה מסופק שמא מה שהחמירו במשאל

 וטרשים באמצע וחתיכות גסות של גליד מכסות את םבנדון זה שיש מכשולין ותקולין ונסין וסלעי
י להתירה שלא תשב הבחורה ראו'  בודאי שהי,'הנטבע והם דוחקין אותו לעומק ומפרקין גופו כו

 אבל ,ס" למשאלש להם סוף כלום חלקנו אלא בין מים שי,ם"השיב מהרל זה  וע.עגונה כל ימיה
 וכזאת וכזאת , להיכא דליכאם וטרשים רבנן בין היכא דאיכא סלעיא פלוגס גופייהו ל"במשאל

 מוצאין ברצון תקנה  ואף אנו היינו,)א"א סע"דקכ(' ת אשה נפל לגוב אריות כוול בעד"החמירו חז
ן ם ב" הנך רואה בעיניך כמה החמיר מהר.ל" אבל מה נעשה אין לנו אלא דברי רבותינו עכ,לעגונה
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ט  אבן העזר–שארית יהודה 

ועם היות . ל שכן וקל וחומר בנידון דידן ומכ, וטרשים מכשולין ותקוליןם אפילו במקום סלעיברוך
ז שהביאו "א והט"הרשח ומ" שלא כדעת הב,ס" רבנן כלל במשאלא פלוגשלכאורה דבריו נוטין דל

 , למאי דטעה רב שילא שיש לחלק בין מיא דקוו וקיימו לנהר המושך,מפורשת מתלמוד ערוך' ראי
ס " היינו מחלקין במשאלו הכיהיינו משום דאיכא גלי הא לא' ואף למאי דמסיק ולא היא כו

כא דאיכא חילקו חכמים בין הי דלא מצינו ש,ש לומר דהכי פירושו אבל אחר העיון י.גופייהו
 היכא דאתמר , ואף שחילקו בין מיא דקוו וקיימו או בין היכא דאיכא גלי, להיכא דליכאםסלעי
רך בין ד כי אפשר שזרם המים יעבור , למיא דקוו וקיימום היכא דאיכא סלעיא דמי דל,אתמר

 ,ם"מהר'  גם האומדנא של השואל מחתיכות הגסות אפשר דלא חש לי.הסלעים או על גביהם
 אחר כך החתיכה ול גבי שנטפס ועלה על ידי אדרבה הן הגורמים להועיל ולהציל עש לומרדימשום 

כ בנדון " משא,]67 ניצול באופן זהחדוכן שמעתי שא[הלך מחתיכה לחתיכה עד שהגיע אל היבשה 
 לו י אפשר כיון שא, ואף שהמים הולכים תחת הקרח.ז הוי כמיא דקוו ממש"א והט"ח ומהרש"הב

ט דסנהדרין "דרבה הקרח המכסה אותו הוי כגיגית וכביתא דשישא ומרמרא דבפ וא,לצאת משם
 רבנן היינו היכא שאין שינוי א פלוגם ל"ש מהר" דמי נמי יש לומרא. שחזקתו למיתה) א"ז ע"דע(

כ היכא דקוו " משא,ס" שלא יצאו מתורת משאל, אלא שיש בהם סלעים וטרשים,במים עצמן
ז חשיבי כמו שינוי במים עצמן "ח והט"א והב"כן בנדון דמהרש ו.וקיימי שהשינוי במים עצמן

 . להחמירידון דידןיצאנו ללמוד בנ' ך שיהיואי. שנעשו קרח
 אם שהו עד כדי , יש עוד מקום עיוןידון דידן אבל בנ,ס שהוא לכתחלה"והנה כל זה באיסור משאל

 תב כ68י" בבתובתשו .תא דהוה ספיקא דאוריי, שאם לא שהו אפילו בדיעבד תצא,שתצא נפשו
 מרבע רת יווהנה מדבריך משמע שכאשר חקרת ששהו.  ובניה ממזריםשת אישדהויא בחזקת א

 אלא בהליכתם חדעוד חזינא תיוהא שלא שהו בעמדם על מקום א(שעה וקרוב לחצי שעה די בכך 
 ובאמת משמעות .)כ" וכשהלכו בעיקום אין רואים כםי]מק[ וידוע שהמים מתע,למשוך הספינה

' דב'  דהכא הא דתניא מעשה בנחוניא חופר שיחין כותיןשהביאו על מתני) 'שם עמוד ב (ראגמה
 נןז שעלה בדעתו דלא בעי"שע' ש סי"במ בהדיא ברי" וכ.69י"שעות יש שהות במים לחיות כדפרש

 שם דהיינו משעה רש ופי,ימים במים מעת שתצא נפשו'  שהה גלא אם כןא' דחזיוהו בשעתי
 שעשה סמוכות לדברי 71ש"א בשם מהר70'ך' ב סי" חטה אהרן פרח מבתתשוכ ב" וכ.שלישית
 ז"לק אהעב חפר ט ס" מהריבתשובותאבל . 72ש" מהרחתב עוד שכן כתב וכ,ל"הנ' ש מגמ"הריב
) דהיינו (73דהפרה' ו מתחלה צידד לומר מדעת עצמו ששיעור שתצא נפשו נלמד מסוגי"כ' סי

 אלא ,מיירי בשעות קלות ולא שעות ממש' ר דהגמ דחה זה ואמאחר כך ו,'ממעשה דנחוניא כו
 ,ש בשעה זו" הריבבת וכמדומה שלא ראה תשו.ש"ייע' כלומר פעם ראשונה ושניה כששאלוהו כו

 ואדרבה היה עושה סמוכות לו כמו ,ערוכה בקש לחלוק עליו' שאלמלי ראה לא היה דוחה גמ
 ,י בשני המקומות" רשרוש בפי ובפרט,רושו לא משמע כלל כפיראגם כי לשון הגמ בש.ש"מהרא
 משמע תיןדיבמות על הא מתני'  כאן בסוגיתא הבריירא וגם מדהביא הגמ.הפרה' דהכא ובפ' בסוגי

מייתי לה הכא ' ט לפי שעה דהגמ" ולולי דמסתפינא אמינא שנעלם ממהרי. אתאתיןדלפרושי מתני
ודאי ספק של תורה ' יואיך שיה. דהפרה'  שהוא נלמד מסוגיתב כום הכי ומש,דיבמות' בסוגי

  .74שעות דוקא'  בנןלהחמיר ובעי

מביאו לפסק ) ו"סט(א " ורמ,ט"קל' י סי"ש בפסקי מהרא" מל פיאיברא שיש לצדד בזה להקל ע
 והרי , שאלה אם ניסת לא תצאל ידי בעדות אינו יהודי עלו אומדנות והוכחות אפים דבמקו,הלכה

 אף היכא דליכא עדות 76 ובית שמואל75 מחוקקלקתוכן למדו מכאן הח(עדות זו לאו עדות כלל 
י אלא היכא " כמהראבירא להו משום דלא ס, אלא שכתבו דלמעשה צריך להתיישב בדבר זה,כלל
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י  אבן העזר–שארית יהודה 

 77פ האשה רבה"ר'  התוסתבו כיח לפי תומו נאמן בעדות אשה וכן מסד אחד דהא דע,דאיכא עד
ות דומה הגון להאמין להעד  ולכן היכא דאיכא אומדנות והוכח,'שהדבר דומה הגון להאמין כו

 סיח לפי תומו דמ78ם" הרמבל שכן לפי דעת ומכ.כ היכא דליכא עד כלל" משא, על ידי שאלהלואפי
לו  דודאי יש לחלק בין היכא דאיכא עד אפי, משום דהוי גילוי מילתא בעלמאתאמהימן מדאוריי

י "ש מהרא"ורה כמ גמשת איש היא בחזקת אתא דמדאוריי,) שאלה להיכא דליכא עד כללעל ידי
הוא ם כן הוא הדין  א, מועילות אומדנות והוכחות לענין שלא תצא בדיעבדילו הכי ואפ,שם בעצמו

 לו ששהו עד כדי שתצא נפשו אפינן והא דבעי. לא שהו עליו עד שתצא נפשולויס אפ"הטעם במשאל
 הומדנא והוכח אבל היכא דאיכא א, בדיעבד היינו היכא דליכא אומדנא והוכחהלוס ואפי"במשיל
 ומה שאבד זכרו ונשכח שמו חשיב .ס בדיעבד" שישהו עד כדי שתצא נפשו אפילו במשאלנןלא בעי
 'מהלז "ם פ" ברמבן משמע וכ.מן הזהי התם אומדנא והוכחה גמורה אפילו באדם בינוני בז"מהרא
 בת ומדכ,'ס ובאו עדים ואמרו שטבע בפניהם ואבד זכרו כו" מי שטבע במשאלתב שכ79נחלות

 גירושין 'מהלג " כמו שדקדק לכתוב בפי, ומת או ולא עלהרש ולא פי,ואמרו שטבע בפניהם סתם
 אם אבד זכרו כל מקום לא שהו עד שתצא נפשו מלו משמע דאפי,ש במפרשיו"יי ע,'ט וכ"י' ה

ד " רפי"סומ ס"וע בח"ש הסמ"מי  ובפרט לפ.יורדין לנחלה משום דהוה אומדנא דמוכח טובא
 ואם כן בנידון . מסתמא יצא הקול שמת ודאי אין לך אומדנא דמוכח גדולה מזודאם אבד זכרו

 ם כן א, וגם יצא הקול שמת, ובודאי אבד זכרו, כבר זה שש שנים80מ סוכות"הו שנטבע בחדידן
  . ואם ניסת לא תצאתא דאוריישת אישאפילו לא שהו עד כדי שתצא נפשו יצאה מחזקת א

 דאם איתא ,מן הזה הויא הוכחה בזמן הזה באדם בינוני בזלוי דאפי" מהראתבברם הא מילתא דכ
 דודאי יש מי שאינו מדלת העם שעוקר ,81 איכא לספוקי מהו אדם בינוני,דסליק קלא אית ליה

 לפי שאין דורש ואין מבקש ואין איש שם , ממקום למקום קרוב ולא נודע מקומו איולודירתו אפי
 ם כן והם ג, מדלת העם שיש לו אוהבים ושכניםלופי ולפעמים יש א,על לב בהמצאו או בהעדרו

ל  מרחוק מקצה הארץ יחקורו עלו ואפי,אנשים כמותו ודורשים ומבקשים עליו ויודעים אנה פנה
 שהעדים מעידים , ואמרו אבד זכרו83ע"ו וש82ם" ולכן הוגה ברמב, עניים הסובבים מעיר לעירידי
 דוגמא לדבר לא ראינו ולא ,ל כךאינה ראיה כ שאבד זכרו ם כן משום שאף שאנחנו יודעים ג,כך

 , איש כמוהםם כןג'  אבל העדים שחקרו על הדבר מאנשים כמותם והנאבד הי,84שמענו אינו ראיה
 אי טעמא דוגמא לדבר אשכחן דה, מזהם ונשמע באחת המקומות היו יודעיהואילו היה נרא

אירע כן ' נראה ונשמע בודאי הי'  משום שאילו הי,ג דלא ראינו הוה ראיה"דאמרינן במנהג וכה
ולפי הנראה שאדם בינוני הוא שיש לו משפחה בכמה קהלות . 85ז"ל' מ סי"וך בח"ש הש"א וכמ"פ

 או אהובים בעיני גדולי העיר ם אפילו משפחה בינונית רק שבעלי המשפחה חשובי,גדולות
ירות ומילתא  וכאשר הארץ רחבת ידים לפני הסוחרים הגדולים שמתקבצים מכמה עי,וקציניה

 וגם , ואגב באו לספר אודות האיש הנאבד, זה לזהםדתמיהי מידכר דכירי אינשי ומספרי
 וכולי האי יכול להיות ,הסוחרים השומעים ישימו על לב לספר בפני אחרים ואחרים לאחרים

 דומיא ,נודע'  מאתים ושלש מאות פרסה הילול שאילו היה חי ברחוק אפי"י ז"ש מהרא"כמ
 ולולי זה לא ידעתי איך יוודע ,'דחברך חברא אית ליה וחברא דחברך כו) .ח"ב דל"ב(דמחאה 
  . נפל האי אומדנא והוכחה דאבד זכרו בביראידון דידןלפי הנראה בני זה והנה לפ. מרחוק

 חדא מאי דיליף דאבד זכרו הוה אומדנא דמוכח ,לי טובא' י קשי"והנה גם בעיקר דברי מהרא
 לאדם בינוני וא הדין וה,' דצורבא מרבנן אי איתא דסליק קלא אית ליד דרב אשי" מהא דס,טובא
 והרי איהו בעי ,היינו לכתחלה אבל דיעבד מהני אומדנא זו' ג דמסיק ולא היא כו" ואע,מן הזהבז

 דילמא לא מהני , האא ליה ומנ, שאלהל ידי עגויני אומדנא זו בעדות הלמילף לנדון דידיה דמה
 שאלה ל ידי עגוי אבל בעדות ה, דהוי מדרבנן ואם ניסת לא תצאס"אומדנא זו אלא במשאל

 אדוחק לומר דמשמע ליה דמהני אומדנ ו. לא מהני אומדנא זושת איש היא בחזקת אאדמדאוריי
 א ואדרבה פשטא דלישנ. האא ליה דמנ,אתזו אפילו בלא שהה עד שתצא נפשו דהוי נמי דאוריי
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יא  אבן העזר–שארית יהודה 

 ובאינש דעלמא בזמן ,' אינש דעלמא דיעבד אין כוא שנא צורבא מרבנן לא שנא לר דקאמראדגמ
 שהו עליו עד כדי שתצא לא אם כןהתלמוד דלא הויא אומדנא דמוכח אינה מותרת בדיעבד א

 ועוד דכל עיקר דינו .' צורבא מרבנן כוא שנא דהא קאמר ל, לצורבא מרבנןם כן הוא הדין א,נפשו
ב דכתובות "י בפ" לדברי רש86 מטיןאת דאוריישת אישדאומדנות והוכחות מוציאין מחזקת א

 דהברי שלה הוא מחמת ,באומרת ברי לי אין לבי נוקפי שאילו היה חי היה בא) ב"ב ע"דכ(
ן " אבל הר,שת איש מכלל דאומדנא זו מוציאה מחזקת א, אם נשאת לא תצאילו הכי ואפ,אומדנא

 אבל ברי דאין לבי ,שמת אלא הברי שלה היינו שראתה , דאין זה בריבירא ליה נחלק עליו וס87שם
 והנה האחרונים שם . ובתרי ותרי באשם תלוי קיימא,שת אישנוקפי אינו מוציאה מחזקת א

י מה ולפ(ע שלא חלקו כאן עליו " וצ,י"ל כמהרא"לא קיים כן  וא,ן" כהרבירא להומשמע דס
בדן  דבאומדנות והוכחות ל,תי שפיר כוותיה אלא בצירוף העד אבירא לן דלא סשנתבאר לעיל
 אם לא שהו עד ם כן בנידון דידן וא.ן" כהרבירא להו משום דס, שיש להתיישב בזה88באמת כתבו

סוף דבר לא עלה בידי להקל כלל  ).י"י אומדנות והוכחות דלא כמהראכדי שתצא נפשו לא מהנ
  .אלא להחמיר ואפילו בדיעבד

 אחר שידעתי שאין רצונם ,ל כי לולי פניך אני נושא לא הייתי משיב כל,עד כה דברתי למען אהבתך
 ,אשאלה אולי יחנני ואזכה לאפרושי מאיסורא'  ומה.' שוגגים כו שיהיו' ומוטב הי,רק להתיר

 .' כו89בכלל ומקלו יגיד לו כל המיקל ולא יהיו ,ויקבלו שכר על הפרישה יותר מדרישה

  דסימן 
 90ל"בענין הנ

  ס" מווילנא בעובדא דנטבע במשאל91פ"תשובה לדברי הרב מוהרא
ר אליעזר "ה בשם 92ל היה מקום לצדד בזה מלבד דעת המרדכי המובא בסוף יבמות"ר וז"כתב כת
 וכן , שלאו לעולם קאמרמע מינהס אשתו אסורה לעולם ש" נפל למשאל93 מדלא קאמר,יןמוורד

  .ל"עכ' משה כו' אברהם בר'  וכן האריך עוד בשם הר,'מסתבר כו

 ואני ,ין מתיר בשביל אורך הזמן בלבדאליעזר מוורדר "המסגנון דבריו נלמד שדעתו וכוונתו ש
ס וחזקות "כי נטבע במשאל'  שהרי מסיק שם והאריך למצוא עלילה להתיר כו,שמעתי ולא אבין

ה  האמיתי במרוש והפי,'מוכיחות שנטבע כי הכלים אשר אתו בספינה נמצאו על שפת הים כו
ס כענין " בודאי הוא שנטבע במשאל כי, וחזקות מוכיחות שנטבע היינו שנטבע ולא עלהשכתב

 אלא שהחזקות ,חושיות ולא היה צריך לזה ידים מוכיחות'  וזה ראו בראי,השנוי במשנה
' ם מלובלין סי" מהרבתשובות ו94י" בבות בהדיא בתשורשו וכן פי.המוכיחות הן שנטבע ולא עלה

 אבל בלא עלילה כלל .'וי שהשיג עליו וקרא עליו הכי קרא שמה עלילה כ" בבתבזה בתשו' י וע.ט"פ
 נמי נמצא וצה לומר דבנידון דידן ואם ר.ין לעולםר אליעזר מוורד"ה ל דעתלא עלה כלל גם ע

 , להחולקים עליולו הלא בזה האריך להתיר אפי, מה שהיה שיכור והיה עליו מלבוש כבד,עלילה
ר "ה סברת  מה שלא היה צריך לו לפי,וכנראה לקמן שאז החל למצוא הסברות והוכחות אלו

  .יןאליעזר מוורד

 אפשר ובודאי ם כן מאחר דאזיל לעלמא א,'כתב עוד ובאמת אין הדברים מובנין באיזה אומדנא כו
  .ל"שלעולם ולעולם יאבד זכרו אם בא למדינה רחוקה ונספח אל אחת הערים הקטנים עכ
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יב  אבן העזר–שארית יהודה 

 אדם בינוני לואפיט ד"קל' י סי"ש בפסקי מהרא" וכמ,אמת לא נפלאת ולא רחוקה היא אומדנא זו
 95ש במכתבי הראשון" ונראה דאדם בינוני הוא כמ.נודע לנו' פרסה הי' ז אם היה חי ברחוק ש"בזה

 מסתמא היא כל מקום בינונית מם כן ועם היות המשפחה ג,שיש לו משפחה בכמה עיירות גדולות
 ,בר חידוש איזה דם כולם מדברים מהם ומשמיעיל כל פנים וע,אהובה ונחשבת גם בעיני הגדולים

 , וחברא חברא אית ליה ומשמיעים זה לזה חידושים, ניידי ממדינה למדינהמן הזה כולי עלמאובז
 והיה אם נספח אל אחת הערים בודאי היה נודע לנו ,ובתוך זה גם מילתא דתמיהא זו מידכר דכירי

ז "ם פ"ת הרמבכוונ וביארתי בזה .ים לשאול אצל עניים ואם איש עני הוא יכול, ארחי ופרחיל ידיע
ד שהעדים בעצמם "רפ' מ סי"ע ח"ו בשן הוא וכ, אבד זכרוונחלות במה שהוגה שם ואמר' למה

דמסתמא שמעו בו ) ה"סק(ע שם "ש הסמ" ושייך נמי לומר כמ, שמסתמא חקרו על הדבר,אמרו כן
ש  דבודאי לא שייך לומר אבד זכרו על מי שדור, אין לך אומדנא והוכחה יותר מזהם כן וא,שמת

 ,'וחכמי הדור כו'  שתלו הדבר על יראי ה96ה שכתבמשתא אתי שפיר  וה.אין לו וכי מי יזכרנו
 אם שאלו ודרשו אחריו אצל , שהם יראו ויחקרו את העדים מנין אתם יודעים שאבד זכרורושפי
י " הבית ויתיישב קצת קושי. ולא יקילו ראש בדבר, או אצל עניים המסבביםוברים ושביםע

ר "ה אלא דלא ניחא ליה למר למימר הכי בדעת וכוונת .במקום הזה' טעם ליראת ה מה בהבתשו
 היינו הא דסליק אדעתא דרב אשי בצורבא מרבנן דאם איתא דסליק ם כן דא,יןאליעזר מוורד
 בתר אומדנא נן דלא אזלימע מינהש'  צורבא מרבנן כוא שנא וכיון דמסיק לא היא ל,קלא אית ליה

 ,' כדמסיק במרדכי דיבמות דאין לנו לבדות כויינו טעמאי שם דה"מהראש בפסקי " וכמ,ג"בכה
 וזו קושיא ,ג" על אומדנא זו בכהנן דסמכיבירא ליהין דסר אליעזר מוורד"הזו תקשי על ' וקושי

אחרות ושלשה  שלשה אומדנות רשר מדרך הפשוט ופי" והלכך נטה כת,ד"תשובה לפע' שאין עלי
  .אלה המה נפלאו ממני

 דבילדה שיש לחוש שמא תצא לתרבות רעה הוה שעת 97לקת מחוקקש הח"פ מ" היא עהראשונה
 הוה שעת ל כך שמכיון ששהתה כ, הזמןךין באורר אליעזר מוורד"ה לכי נמיס בירא ליה וה,דחקה

  .ד"הדחק ושעת הדחק כדיעבד דמי עכת

'  ביראת ה זה כלל במה שתלה הדבררושין סובל פיר אליעזר מוורד"הוהנה מלבד שאין לשון 
 כי טב , בזמן מועטלו אם חששו לתקנת עגונות במה שהיא יושבת גלמודה יחושו אפי,וחכמי הדור
 שבשיהוי זמן יותר נופל הרחמנות ל כך ואם יחושו על הזמן יותר מחמת ששהתה כ,98למיתב טן דו

דבר ולא  וזה ודאי ישתקע ה, אם היא ענייה וביתה ריקם וטפי תלו בה יתירוה לאלתרם כן א,יותר
וכי אקילו רבנן '  עליו המרדכי שאין לבדות כוק וגם ממאי דמסי. והאריכות בזה אך למותר,יאמר

 עוד זאת .ש"יי מבואר להדיא דלאו מטעם שעת הדחק מתיר אלא מטעם אומדנא ע,'בסופה כו
ו כי אפשר ובודאי שלעולם ולעולם יאבד זכר' שעדיין אין די השיב על קושייתו באיזה אומדנא כו

 כי ,שנים' או ה' זו לשוא תשמור ד'  הרי החליט הדבר שבודאי יאבד זכרו לעולם ולמה עני,'כו
 ואיה איפוא תחפשנו כי בוודאי ,משעה ראשונה יודעת כן שבודאי לא יבא בעלה לביתו בשום פנים

 ואם לא , יותר טוב לתקן לה שתחפש את בעלה בכל המקומות שאפשר להם כן ועוד א.יאבד זכרו
  . ולמה תלה הדבר באורך הזמן דוקא,מע ממנו כלום תהיה מותרתתש

וזה אין . ר דדוקא שתים ושלש שנים שיוצאים התלמידים ללמוד תורה שלא ברשות"כתב כת' הב
 תין ועוד דלסתם מתני. ללמוד תורהם היוצאים כתלמידיולי עלמא דשווינהו לכ,לו שחר כלל

 תהא אשת ,ידים יוצאים שלא ברשות שלשים יוםדאמר התלמ) 'א ב"ס' כתובות ד(א "כר' דאתי
 גם , ואף כי לכתוב בספר, ודבר זה לא ניתן להאמר כלל,ס מותרת לאחר שלשים"הנטבע במשאל

מי שידוע שהוא פועל או גמל או ספן ואינו בר אוריין כלל אחר שנטבע נעשה תלמיד ותיק ויוצא 
ינאי ' דבי ר' דחתני) .ב"שם דס( וכההיא , בתלמיד ממש אין לומר אומדנא זולו ועוד שאפי.ללמוד

  .אלמא דאין אומדנא זו אמיתית כלל' והואי כשגגה כו' שאלמלא יהודה קיים כו' כו

מן  נתן מקום לומר דבזי זהלפו .'דוודאי לא עשה איסור לישא אשה אחרת במדינה אחרת כו' והג
ה שרוי בלא אשה ויבא  ובודאי לא יהי, שלא לישא שתי נשים כללרם רבינו גרשוםח שיש הזה

 הרי המתפרצים מתפרצים לישא גם במדינה , אלא מאי איכא למימר דרבו המתפרצים.לביתו
 מאומדנא דרב אשי ות ועוד דכל אומדנות הללו אינם גדול. גם יש שרויים בלא אשה כלל.אחרת

  .'כו ולא היא רא מסיק בגמילו הכי דרובייהו הכי איתנהו ואפ99' דכתבו התוס,צורבא מרבנןב
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יג  אבן העזר–שארית יהודה 

ד דרב אשי " שהביא ראיה מס, שבמרדכי שםר משה" אברהם בר"שוב הראה פנים לדברי ה
 תיןג דמתני" דאע, דלאו לעולם קאמרמע מינהדצורבא מרבנן אי איתא דסליק קלא אית ליה ש

 שמא נן שבודאי מת במים דחיישיא תימאקתני אסורה סתם היינו מחמת הנפילה שנפל לים דל
 למסקנא לאו לעולם ם כן סבירא ליה דהוא הדין וא, שיהוי הזמן מתירבלא ,עלה ברחוק קצת

ס אפילו בצורבא " וכן נראה מוכרח דלאו מיד מתירין במשאל, אלא שאין הנפילה מתרת לו,קאמר
  .ד"עכת' ן כונמרב

 הא דאמרו חכמים ,ד דרב אשי הכי הוא" הא ס,ומה אעשה שלא הבנתי כל הדברים מראשן לסופן
 ובצורבא מרבנן אין מתירין ,' אינש דעלמא אבל צורבא מרבנן כוני מיליסורה הס אשתו א"משאל

 אינש דעלמא אפילו שיהוי ם כן א, ולא הנפילה מתרת,מיד אלא בשיהוי הזמן שיכול להיות הקול
 אין חילוק בין אינש ם לא כן דא, הא דקתני אסורה הוא לעולםם כן על כרחך וא,הזמן לא מהני

 דלצורבא מרבנן מהני שיהוי הזמן מועט בכדי שיצא , אלא בשיהוי הזמן,ןדעלמא לצורבא מרבנ
 לרב אשי למימר הא דאשתו אסורה וה ליה ולא ה,צריך שיהוי זמן מרובההקול ולאינש דעלמא 

 לא ודאי א.נמי אינה אסורה אלא מחמת הנפילה כיון דבאינש דעלמא ,' אינש דעלמא כוני מיליה
 אינש ני מילי ואתי רב אשי למימר ה,ד דבצורבא מרבנן נמי"וס ,דבאינש דעלמא אסורה לעולם

 ומינה דלמסקנא . ובשהוי זמן בכדי שיצא הקול משתריא,דעלמא אבל צורבא מרבנן קלא אית ליה
 יינו טעמא וה. כמו באינש דעלמא,ם כןדבצורבא מרבנן נמי לא שנא הרי היא אסורה לעולם ג

 צורבא א שנא דהא דמסיק ל,י שהבאתי"דכתב מהרא וכ, בתר אומדנא כללנןדלמסקנא לא אזלי
  .ל" איפכא וכמשרא ומוכח מהגמ,'ות כוהיינו כדמסיק במרדכי דיבמות שאין לבד' מרבנן כו

 דלאו לעולם מע מינה דמדלא קתני לעולם ש,יןר אליעזר מוורד"העוד כתב שאף לפי שיטתו של מ
ד " והביא ראיה מפי,לא תצא לא תני לעולם משום דבדיעבד ש לומר דמשום הכי י,קאמר
 וזה דרך נכון .101יצחק'  דגבי חרשת ושוטה קתני לא יוציא ולא קתני עולמית כדר100דיבמות
) ב"א ע"קכ' ד( מדקאמר רב אשי , הוכיח דמשנתינו לאו לעולם קאמרכל מקום אלא שמ.וחריף

כיח כן  ולא הו,' לכתחלה כוני מיליס אשתו אסורה ה" הא דאמרו משאלמע מינהאהא דחסא ש
 הא דלא קתני ם כן וא,בדיעבד אסורה אפילו ד דרב אשי דמשנתינו" דסלא ודאי א,ממשנתינו
  .ד" משום דלאו לעולם קאמר עכתל כרחךלעולם ע

 דאיך יאמר דמשנתינו לאו לעולם קאמר ,ד דרב אשי במשנתינו מרפסן איגרי"ודבריו בסברא זו בס
ל כסברת " ואנן איפכא קיי, בדיעבד תצאלו אפי ובזמן מועט, לכתחלהלוומותרת בשיהוי זמן אפי

 . בזמן מועט לא תצאלו דלכתחלה אסורה לעולם ובדיעבד אפי,יןר אליעזר מוורד"ה על םהחולקי
ין לא קאמר דלאו לעולם קאמר אלא משום דאשכחן שהקילו חכמים ר אליעזר מוורד"ה לוואפי

ומר דלכתחלה תהא מותרת בשיהוי  בדיעבד אין סברא כלל ללו אבל אי הוה אסורה אפי,בדיעבד
א מוורדין דשעת הדחק כדיעבד " דריינו טעמאש בעצמו בפתח דבריו דה"מי  לפל שכן ומכ.זמן
 ובאמת הא . תאמר שבדיעבד מותרתלא אם כן אין להתיר לכתחלה בשעת הדחק אם כן וא,דמי

 לפי דבריו לו אפי, אינה קושיא כלל, ולא אמשנתנו, אהא דחסאמע מינהדקאמר רב אשי האי ש
 צריך להבין הא דקאמר רב אשי אהא דחסא ו הכי דבלא. דבדיעבד לא תצאנןדמשנתינו אשמעי

ש " כמ, דלא תצאנןדמהתם נמי שמעי) א"שם ע(ולא קאמר אעובדא דרב שילא '  כומע מינהש
 ועוד דאי בשגירשה בעלה קודם שבאו רב ושמואל מאי . דלא אשכחן שצוה לגרש102הות מרדכיבהג
 לא ודאי א, ואם עדיין לא גירשה למה לא נדוהו עד שיצוה לגרש,ו"רב ושמואל לנדותו חד ד"ס
לקא  משום דס, דהא דקאמר רב אשי גבי חסאלא על כרחך צריך לומר א,ל דבדיעבד שרי"דס

 , הוראת חכםל פישילא אם נשאת לא תצא לפי שנשאת ע דווקא גבי עובדא דרב דעתך אמינא
 לו אפיית דיןד בהאשה רבה דהוראת ב" שרב שילא טעה הא איכא למף שא,דמאי הוה לה למיעבד

 בהא דרב שילא שלא היתה טעות גמורה בגוף המעשה אלא ל שכן ומכ,בטעות גמורה הוראה הויא
 , לא הורה לה כלוםב נחמן ור, אזלית ואתנסיבתב נחמן אבל בהא דחסא דמדיבורא דר,שטעה בדין

 ותדע . בדיעבד שריאי גוונאל רב אשי דאפילו בכה" קמ, בדיעבד תצאלו דאפילקא דעתך אמינאס
 ,כ נשאת בעבריינות" משא,דחסא או כעובדא דרב שילאאי גוונא  לא שרי אלא בכהל כרחךדהא ע
 בעובדא דחסא דגריעא מעובדא דרב שילא נמי לול רב אשי דאפי" וקמ,103הות מרדכי בהגתאכדאי

ום  ומש,א תצא אלא שיש צד לומר דבדיעבד ל,כ משנתינו לא דייקא לרב אשי" וא,שרינן בדיעבד
לקא  דעובדא דחסא נמי אלא דסאי גוונא בכהלו אבל לא דייקא לומר דאפי, לא קתני עולמיתהכי
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יד  אבן העזר–שארית יהודה 

 לא קאמר רב אשי משום הכי דש לומר ואדרבה י. דדוקא כעין עובדא דרב שילאדעתך אמינא
 .104היא זו דמשנתינו ,משום דלא אצטריך'  כומע מינהאעובדא דרב שילא ש

 , עם היותו מן הגדולים אשר בארץ,יןר אליעזר מוורד"הואחר הדברים והאמת האלה שאין למ
ל החמירו וחזרו והחמירו והפליגו " אשר חז,ברי סופריםשום משען ומשענה לסמוך בו להקל בד

 וחלילה לעקור , מי יחוש חוץ מהם,ועשו דבריהם כמסמרות נטועות ולא חששו לתקנת עגונות
 ואין לסמוך על היחיד במקום שאין לו סמך ,' וצריך ליזהר מגחלתן כו, אות אחת מדבריהםאפילו

 אלא ,מן הראוי לסמוך על היחיד בשעת הדחק' ר שהי"ש כת" ולא כמ,105כלל כדמשמע בעדיות
 , והיינו לפי שיטתו שבנה הנהרסות ונטע הנשמות,ל זהמשום שנדחו דבריו לא רצה לבנות יסוד ע

 שקצר מצע 106י בהקדמתו"ש הר"וכמ , די לי לילך בעקבות הראשוניםכי ,י עמדיאבל לא כן אנכ
שדבריו דחויים ועומדים כמאז כן  ולא עוד אלא , ואף כי להתחכם עליהם,שכלנו להבין דבריהם

 שגם הוא בעצמו לא עשה בתו בתשותבי כ" והב, שכבר דחוהו כל הראשונים והאחרונים,עתה
מבואר דאפילו בשעת הדחק לא רצה לסמוך ' א' סי' ש כלל ב"רא הבתשובות' יוע .מעשה כדבריו

  .ש"ב משום שדחה כל ראיותיו ע"על דברי ר

מהא דטעה רב שילא באגמא '  והביא ראי,שיכור'  בשביל שהיידון דידן להתיר בנה שכתב עודומ
  אבל, פנים להתיר מסוגיא זו107 אף אנכי הראיתי.'דסמקא דקוו וקיימי שאינו יכול לשוט כו

ב " פתא בברייתא כדאי,דחיתי אותה דזרם מים כבירים שוטפים אפילו דברים כבדים כאבנים
 תשובותברורה לזה מ'  ראי109 והבאתי. לגלי הים מים ואין לחלק בין זרם.' שטף נהר כו108דמציעא

ז דמתירין תחת "א והט"ח ומהרש" לדברי הבנתתי מקוםכ " ואעפי.א"תתקע' ב סי"ם ב"מהר
 ומההיא דעייל לחברא בביתא דשישא ,ם סמוכות מההיא דכפה עליו גיגית ועשיתי לה,הקרח
פלוהי הוא דוקא ש אימר גלי אנן מר דהא דאמריה שכתב אבל מ.)א"ז ע"דף ע(ט דסנהדרין "דבפ

בי מאיר על  שניצול רבי עקיבא דרתאברייב רא ואדרבה בגמ, כללרא אין לו זכר בגמ,דרך שיטה
חבירו לחבירו מבואר להדיא שלא עשה מעשה בידיו כלל אלא הגל  גל שטורדו ונתנו לחבירו וידי

 אני בעניי לא .' ובכפות פשוט ומבואר כו, דשיכור הוה ככפותה שכתב ומ.בעצמו הוא שטרדו
 בות והוא הולך לשיטתו בתשו,110ט"ה בשם המבי"רכ'  סיונטרס עגונותמצאתי מבואר אלא בק

ש " זו עצמה כמבה מלשון תשו]נראה[ן  וכ,וןר אליעזר מוורד"ה מבתי שסמך בכל כחו אתשו"ב
ונטרס  כמבואר בק,א ממיץ" מהרבת ממה שהביא סמוכות לו מתשון נראה וכ,כתבי הראשוןמב

 ומי ,י וסיעתו" במחלקותו נגד הבק שהחזיאז מבואר להדי"רכ' ש גם בסי"יי וע,ו"רכ'  סיעגונות
 אלא ,עם משום שאין דרך שיטה הטתב ואף גם הוא לא כ.אבה לו ומי ישמע אליו בדבר הזהי

 וכבר כתבתי במכתבי הראשון שאין הטעם משום שמא נזדמן לו .'שכתב שאף אם יזדמן לו דף כו
ג ודאי דיש לחוש אפילו בכפות " ובכה, שמא גל טרדו ונתנו לחבירונןדף לחוד אלא משום דחיישי

  . שמא נזדמן לו דףם כן בשיכור שיש לחוש גל שכן ומכ,וחולה

ב שהבאתי יראה "ם ב" מהרתשובות ובפרט המעיין ב,ר" שלא מצאתי קיום לדברי כתסוף דבר
  .111ש" הרבה אפילו בצדדים גדולים וטובים מאלה יעושהחמירלעינים 

 שכתב ,ו"ל'  סי פאדוואמ" מהרבת שסמך על תשובתווהנה הכל הולך אחר החיתום שחתם בתשו
שסיים רק שימצאו קצת ראיות ' ה קמי ולא סיימו,'ס כו"דקמאי ביקשו עלילות להתיר במשאל

להיתר וירא לנפשו פן ואולי נקרא חסרון בגופה '  זו עצמה מתחלה הביא ראיתשובות ובתוך ,'כו
רומת על התי אם  ולא נשען כ, לא אשען בזה לבדכל מקום וכתב שם ואם כי יש לחלק מ,של עדות
 שאין ל שכן בנידון דידן ומכ.'י וזה אצלו קצת רא, לפי מה שנראה לו שהוא תופס למסקנא,הדשן

 והוה ודאי חסרון בגופה של עדות יותר ממה , וליכא שום אומדנא והוכחה,'אפילו קצת ראי
 דהוה כמו אסקוהו , המיםל פני ראהו צף על כל פנים דע,המובהקים'  לא ידע הסימנינכרישה

  .ו" מי יקל ראש בדבר ח, לא העלוהו כללידון דידן אבל בנ,וחזיוהו
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טו  אבן העזר–שארית יהודה 

 .' מעשה כומר רבי יוסיא'  מעשה כו]מאיר[מר רבי ץ בדיוק לשון המשנה א" הרב מהרשכתבה ומ
 אינו אלא מעשה חידודין לחדד ,גמראהקדמה אמיתית ויתרץ כל המקומות בהאף אם היתה 

  . ולא לדון בדבר הלכה ובפרט הלכה למעשה,התלמידים

 ואי איכא ,112כלא לדנאוכלל כי א אינו דמיון ,א דמדמי לגיטין וקדושין" הרב מהרה שכתבגם מ
ה דאסור אפילו לא הגיע לשכרותו של לוט "ח בהג"ס' א' ד סי"לדמויי לשחיטה מדמינן לה בי

 ותו . אך גם שם אינו אסור אלא לכתחלה כמבואר שם,113ז שם"ש הט"שידיו כבדות כממשום 
  .דכבר הוכחתי שזרם מים כבירים שוטפים אפילו דברים כבדים ואין להאריך בזה

ין שמתיר באבד זכרו אינו מתיר אלא בצירוף ר אליעזר מוורד"ה מאחר שאפילו לדברי ,כלל העולה
 ם כןהיא גשיכור ולבוש מלבוש כבד '  שמה שהים תמצי לומר אפילו אידון דידן ובנ,עלילה שמצא
ין שהכלים ר אליעזר מוורד"ה לא נפלאת היא ולא גדולה ממה שהמציא ל כל פנים ע,קצת הוכחה

 רבו החולקין עליו ודחו דבריו בשתי ידים מחמת שאין ילו הכי ואפ, אתו נמצא על שפת היםאשר
סומך על העלילה '  ואף הוא לא הי, ולא חשו גם לעלילה אשר מצא,יסוד ושרש בתלמוד לדבריו

 ומן , אשה זו מהעיגוןאין כאן מקום להתיר  לדידןם כן א,ההיא אלא מפני שמתיר באבד זכרו
 .השמים ירחמו

 הסימן 
  114ו חודש והכירוהו"מצאוהו צף אחר ט

  גביית עדות
  שנסעו שני אנשים מכפר קריוואהרע הסמוך,ק טשארנאביל" שאירע בקהילתינו קל דברע

 ושמם היו אחד יונה בן ברוך ,בנהר פריפיעוט' ת על הספינה א"פ בי"י אייר דשנת תק"לקהילתנו ח
 .אותם בחיפוש אחר חיפוש ולא נמצאו וחפשו ,ל"ונטבעו שניהם ר, יוזפא' והשני חיים אליה בר

 והגיד שמצא את חד בא ערל א,ם ימים לחודש מנחם אב דשנת דלמטהששה ועשרי' וכהיום ביום א
ל לפארום דכפר "יונה הנ' ל את הר" וקשר הערל הנ,ל"ל צף על פני המים דנהר הנ"ר יונה הנ"הר

ויצאו כמה אנשים מקהילתנו .  פרסאות שהוא רחוק ממקום שנטבעו ערך חמשה או ששה,ליליאב
 ובמותב תלתא כחדא הוינא ,115מ"ד הח" באו האנשים אלו לפנינו בר כך ואח,כדי להכיר אותו
 והעידו לפנינו בתורת ,ה אלכסנדר"ה דוב במו"ה יהודא ומו"ה צבי במו" מו,מ"ד ח"ובאו לפנינו ב
  . בזה הלשון117]ח[" ובעונש השבועה ובח116ע"עדות באליו

פ האבין מיר אים דער יונה גילעגין במים מיטון פנים ַאָר' ל איז דער ר"נן גיקומן לפארום הנמיר זיי
ל האט גיהאט "ר יונה הנ" גם הר,ל"ר יונה הנ"ס איז הרג זיין גרייס אז דָאוקאנט אופין גוף וועדל

נט די  היינו מיר האבן גיטאפט מיט די הע, האבין מיר דאס אוך דער קאנט,יינע קאפניט קיין ֵר
ייא אים איז גיווען ייא האר וואס ַב גם די ַב,סטוריפק וואס עס איז גיווען ביי אים אויפין קאפ

 דער נאך זיינן מיר אריין גיגאנגען אין וואסער און ,אופין קאפ אונטין האבין מיר אוך דער קאנט
 נישמער ,טין חוטם איז דער פנים גאר גאנץ גיווען מי,האבין אים אייבער גיקערט מיטין פנים ארוף

 היינו , און ער איז גיווען אן גיטאן אין אלע קליידער,בין אים ניט דער קאנט אופין פניםאמיר ה
אין איין העמד און ארבע כנפות און תחתונים און אין שיך און זאקין און אין איין לייביל מיט איין 

וויא זי איז גישטאנען פון  ,ל"ר יונה הנ" האבין מיר גיפרעגט לאשת הר,האנטוך פאר גארטלט
 האצי גיזאגט איך האב איין סימן ,ל"יונה הנ' ין מאן רימנים אוף דאי האסטו עפיס ס,ווייטען

 און אין איין זאייט פון איין פאכווע איז אנדרע , ער איז פון ווייסע דימקא,אופין ארבע כנפות
ין צו שטיקלך פון דער דימקא  האבין מיר אוס גריס, היינו שווארצע מיט ברייטע פאסקעס,דימקא

 גם זיא , האבין מיר גיזעהן אז עס איז וויא זי זאגט,און פון דער דימקע און האבין אוס גיוואשין
 ,איז אוך אזו גיוועזן. האט גיזאגט אז עס איז גיוועזין אין ארבע כנפות איין קעשינקע צום הארצין
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טז  אבן העזר–שארית יהודה 

ן איין טוך און איין מאל גישטעפט און דער גם זיא האט גיזאגט אז די ארביל פון העמד זיינען אי
 גם זיא , האבין מיר גיזעהן אז עס איז אזו וויא זי זאגט,ן איז איין סוראווער איין גראבערסאָט

האט גיזאגט אז דער לייבעל איז פון דימקא מיט לאייוונט אונטער גישלאגין און גישטעפט אוף 
קיין לאייוונט איז איין גיזעצט קיטייע  און אין דיא פאלעס האט ניט גיסטאייעט ,קלאצע

 גם זי האט גיזאגט אז דער , האבין מיר גיזעהן אז דאס איז אויך גיווען אלץ ווי זי זאגט,ייאחאנקע
אניק און די אנדרע זייט איז ט איז פון איין זאייט מיט איין פרהאנטוך וואס ער איז צו גיגארטיל

 גם זי האט , גיזעהן איז אוך אזו גיווען וויא זי זאגט האבין מיר,מטאפ גישפאלטין און ניט פר ֵז
 האבין מיר אוך גיזעהן איז ,גיזאגט אז די זאקין פון אונטין זיינען אן גילאטט גיווען מיט לייוונט

  .אוך אזו גיוועזהן

  .ל"ל בתורת עדות כנ"מ העדים הנ"ד ח"ל העידו לפנינו ב"כל הנ

 ם כן והעיד לפנינו ג,ל"ר יונה הנטבע הנ"ותנו של הרבצלאל ח' יוסף בר'  ר,ד"עוד בא לפנינו ב
 אז ער האט אים איבער גיקערט .ל" וגם העיד לפנינו בזה,ל" על כל הנם כן ג,ל"בתורת עדות כנ

  . האט ער אים דער קאנט אופין פנים,ל"קודם שבאו האנשים הנ

 בשעת מעשה .זה הלשון בם כן והעיד ג,ל" בתורת עדות כנם כןר צבי והעיד ג"ר יהושע ב"גם בא הר
  .ל האבין אים איבער גיקערט האט ער אים דער קאנט אופין פנים"אז די אנשים הנ

 אז ער איז גיקומען .ל בזה הלשון"כ בתורת עדות כנ" יוסף והעיד גר"ר מענדיל ב"גם בא לפנינו הר
  .םבשעת אז די שלשה אנשים האבין אים איבער גיקערט האב איך אים דער קאנט אופין פני

באנו '  ולראי.]ח["ע ובעונש השבועה ובח"מ בתורת עדות באליו"ד הח"ל העידו לפנינו ב"כל הנ
ק פה "ג לפ"ח אלול דשנת תקפ"ערב ר'  היום יום ד, לא להתיר עד שיתירו גדולי הוראה,118ח"עה
 :ק טשארנאביל"ק

  ד מטשארנאביל"נאום נתן נטע אב
  ו"ה אברהם יצ"נאום אשר אנשיל במו

  ה"ה משה זללה"מונאום דוב ב

  תשובה
 ,120ד"ל מעל" הניית עדותוהיתה מצותו עלינו לעיין בגב'  שי119ר"מרן הרב אדמו דבדיק לן ל דברע

 שנטבע ,ר יונה בן ברוך" אשת הר, בענין עגונה דאתתא,צ דשם"אביל מבדנק טשאר"שנמסר לו בק
  .'מסרבין לגדול כואין '  כונומיעוט ערכינו  ואם אמנם ידע.ב"י אייר תקפ"ריפייעט חבנהר פ

 מאחר שבא והגיד שמצאו צף על פני ,ל"י הנ"והנה לכאורה אין כאן מקום לספק בהיתר אשת הר
ין  עד שבאו ומצאוהו פניו למטה בתוך המים והכירוהו שלשה בפניו כד,ל"המים וקשרו לפראם הנ

  .121 מאין הרגלים לחוש לספק אשתהי,תורה

 , משמע דאין לחוש לזה,א היו המים צפים על פניוודילמא ל ,ואי משום שראוהו צף על המים
 גמגמו לאסור משום שלא בינו נתן ורבינו שמחה שר122גירושין' לג מה" פיהות מיימוניותש בהג"כמ

 אבל ,)ר כך היהודים שהרי הכירוהו אח,ידון דידןוזה אין לחוש בנ ( הערל שלביעותסמכו על ט
 משום ש לומר דהיינו טעמא וי,סוהו המים המים לא חששו שמא לא כיל פניצף ע' משום שהי

 רק , ומסתמא שקוע במים, שהמת אינו שט בכחו כמו החי,ם כן המים לפניו גםשמסתמא מגיעי
  . המיםל גבישקצתו לבד הוא ע

 שאינו משתנה במים אלא לאחר 124ע"ו והש123ם"ש הרמב" מל פי יש להסתפק עכל מקוםאפס שמ
ג ובישנות "ס' ח החדשות סי" בבותבתשו' וע.  שנשתנה ומשמע דלזמן מרובה יש לחוש,זמן מרובה
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יז  אבן העזר–שארית יהודה 

 כל מקום בנידון דידן מ, בו שינוים דהיינו כשרואי125בית שמואל והח" הברשג דפי" ואע.ה"ע' סי
 ל שכן וכ.בו שנוי כלל אמאי לא הכירוהו שנים האחרים'  שאם לא הי,לפי הנראה ודאי נשתנה פניו

'  סיבתשובותאלא ד(בו שינוי קצת אין מעידין עליו  ברואים אפילו ש126ח בחיבורו"ש הב"לפי מ
בו '  ונהי דאם לא הי.ו חדש" דהיינו ט, ודאי שהה זמן מרובהידון דידן ובנ,)ה לא נזכר קצת"ע

כל מקום  ומ, לאחר שנה ויותר מעידין עליוילול דאפ" הנתשובותח בהדיא ב"שינוי כלל כתב הב
  .ל" ודאי יש שנוי כנבנידון דידן

 שאף ם כן יש לומרוהוא משום דשני יהודים לא הכירוהו א. ו האי טעמאש לחוש בלאוגם עוד י
' חוק קצת דמאי דאחרים לא הכירוהו כלל יהיר משום ד, שהכירוהו לא הכירוהו יפהםהאנשי

 ויש לדמות זה , הוא זהכל מקום שנמנו וגמרו שמש לומר אלא שי,ל כךלדידהו מילתא דפשיטא כ
. ש" יעויעות עיןל שנסתפק בזה אי מהני האי טב"ד בשם מהריב"ס' י סונטרס עגונותש בק"למ

 אלא שלא ,יראה שנטה להקל בנידון שלו'  די"וסג ס"ל ח"איברא דהמעיין בגוף תשובת מהריב
נראה '  שהמכירים הם רוב דעות דהיינו שלשה יהודים הים כן בנידון דידן וא,החליט זה למעשה

 יש לחוש מצד ששהה זמן מרובה כל מקוםרק שמ .)127א"ג ע"יומא דפ' ע(להקל אף למעשה 
  .ל"ונשתנה קצת כנ

 י אפשר שאין מתקלקלת צורתו ונרקב עד שאל זמן דלעולם כתבח כ"ק מ" סלקת מחוקקאמנם בח
 .פ שנשתנה קצת" מבואר מדבריו דכל שאפשר להכירו מעידין עליו אע,'להכירו מעידין עליו כו

 נראה שהוא עצמו אינו חוזר כל מקום מ,'ח כו"יין בבועלקת מחוקק כתב אחר כך ג שהח"ואע
גורס '  שהי128א שלהי יבמות" הרשבדושיודבריו אלה יש לקיים יותר לפי משמעות חי. מסברתו
 תשובותש ב" כמל פי זה צריך לומרוע('  השליכוהו המים לאחר זמן מרובה כולום אפי"בהרמב

ינו משתנה במים אפילו לאחר זמן  שאריך להיות צ129ם" הנכונה בהרמברסהל שהגי"ח הנ"הב
מוכרח ה אינו  וז, משמו לעילש" לדינא כמם כן זו גרסהח גי" הברש פיכל מקום אלא דמ.מרובה

  .)לקת מחוקקלדעת הח

 ואם שהה ונתפח תבם כ" שהרי הרמב,ם" בהרמברוש החלקת מחוקקלפי'  יש להביא ראירהולכאו
 הא דאין מעידין עליו היינו כשנתפח ,עתא לא חזיוהו בשלו ומפשיטות לשונו משמע דאפי,'כו

 עליו םדמעידיריך לומר  בחזיוהו בשעתא צם כן לפי זה וא,א בדבריו" וכמו שהבין הרשב,דייקא
כל מקום  מ, דלאו דייקא קתני ונתפח אלא דאורחא דמילתא הוא130ואף להאומרים.  נתפחלואפי

ר בא' עי (131 שםם משנהועיין בלח .נתפח מעידין עליו אפילו ' דמודו דבחזיוהו בשעתייש לומר
 דזהו דייקא בשהה ם תאמר והשתא א.)133ד"ק פ"ש ס"יי וע,132סת הגדולהח בשם כנ"ק פ" סהיטב

 ם כן א,ח"ל להב" כנ,מן מועט במים ולא בשהה זמן מרובה במים דאין מעידין עליו בנשתנהז
ח " דלהבריך לומר וצ.'ם כמה הוא זמן מרובה כו" אמאי לא השמיענו הרמב,לדוכתא' הדרא קושי

 קצת ן משמע וכ. אפילו בשהה במים זמן מועט, אם נתפח אין מעידין עליום כןג' בחזיוהו בשעתי
ם  מוכח דדעת הלחם כן על כל פנים וא.מילתא'  משמע דבשינוי תלי,ם שהרי נשתנה"ש הרמב"ממ

  .ח" ודלא כב,לקת מחוקק וסייעתו הוא כדעת החמשנה

 בן בבא וחכמים בי יהודה ממחלוקת ר, וסיעתולקת מחוקקחלשטת ה' ואפשר להביא קצת ראי
 , אומר לא כל האדם ולא כל המקום ולא כל השעות שויןבי יהודה בן בבא שר,)ך"ביבמות דק(

 המשניות רושב בפי"ם והרע" הרמברש ופי,'י יש לך אדם שממהר להנפח כגון אדם שמן כו"ופירש
חומרא ם כן  וא,)א"שם תחלת דקכ' תוס' וע(מרא  פליג בין לקולא ובין לחובי יהודה בן בבאדר
ם  דא, דהיינו כשרואים שנתפחל כרחך צריך לומר עימים'  תוך גם כן לאסור גבי יהודה בן בבאדר

 אין חת דאין סברא שאחר שעה א, באדם שמןם למיהב שיעורא עד כמה מעידילא כן הוה ליה
 ודאי צריך לומר דלרבי יהודה בן בבאלא  א.' לפרש עד כמה כום כן הוה ליה וא,מעידין עליו
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יח  אבן העזר–שארית יהודה 

וכי האי גוונא יש ( שיעורא אחרינא ום הכי אין צריך ומש,י" כמשמעות רש,בניפוח תליא מילתא
בירא  רבנן דפליגי עליה וסם כן וא,)'זה הכלל כו' לא כל הנשים כו) ב"ח ע"דמ(במשנה דפסחים 

 ביבשה יש ימים'  ומג,נו אפילו בנתפח דהייעל כרחך צריך לומר, ימים'  דמעידים לעולם תוך גלהו
ם וכבר נתבאר דלהלח. ם משנה והיינו כדעת הלח,ימים'  לשהה במים אפילו יותר מגם כןללמוד ג

 וחכמים בי יהודה בן בבאמיהו יש לדחות דפלוגתא דר(לקת מחוקק  לדינא כהחמשנה צריך לומר
  .) לא נתפח, באדם שמן היינו בנשתנה קצתימים' בתוך ג

ח דבשינוי " מטין יותר כדברי הב, שהרי נשתנהה שכתבם במ" דדברי הרמבם תמצי לומרואף א
 .דבשינוי קצת לא יעידו עליו בשהה זמן מרובה אם הכירוהו'  אין לו ראיכל מקום מ,תליא מילתא

וגם ידוע ( כיון שהכירוהו שני עדים , אפילו באשתהיידון זה אין לחוש בנ134ש"בשגם שלדעת הרא
  .)ב" יי"וסז ס"י הלוי אחי הט" מהרתשובותב'  ע.שנטבע

יעות  יש לסמוך על טב135צמח צדק והם משנה והחלקת מחוקק לדברי הלחל כל פנים בנידון דידןוע
ש " וכמ,ח יש להקל מצד צירוף סימני כליו" ואף לדברי הב. של השלשה יהודי שהכירוהו בפניועין

וא הדין בנידון  וה, ביבשהימים' דהיינו אחר ג(גרוע ביעות עין ב דט"ע'  סיבות עבודת הגרשוניבתשו
'  שהביאו ראי136ש"יי וע.ז' יס ן דעת תשובות פני יהושע וכ. סימני כליוםמצטרף ע) ח" להבדידן

אר  ואף שלפי ש.ל" במשנה הנ139ור זרוע והא138ם" הרמברוש לפי,137ז"לזה ממשנה בגיטין דכ
 שהוא כיון ,בודת הגרשוניל ע וגם בעיקר טעמו ש.ל" אין הכרח לדין זה ממשנה הנפוסקים

 יש ,' כותאמהני מדאוריי) ח" להבוא הדין בנידון דידןוה( ביבשה ימים'  אחר גביעות עיןשט
 דבאשתהי אין כאן עדות בירא ליהט מבואר להדיא דס"שע' ש סי" משום דבריב,לפקפק טובא

מע דמדרבנן א שלהי יבמות מש" הרשבדושי מיהו בחי.' והבא עליה בחטאת קאי כותאמדאוריי
ין כאן מקום  דין זה תלוי באשלי רברבי ואם כן וא,140ז" כעיףע ס"הדיעות שבש'  והן הן ב.הוא

  .להאריך

 ויש כאן חמשה , בכל הבגדים שלומנים בינונים דאיכא סי, עדיף טפיכל מקום נידון דידןומ
ח "וגם דעת הב ,141 מצטרפיםמנים בינונים והרי רבו האומרים דסי, בכליו ויותרמינים בינוניםסי

 וגם .ח עצמו יש היתר מצד אחר"כ הרי דלהב" וא,ז"ב סק"קל'  בסיית שמואלש הב" כמ,עצמו כן
  . גרועביעות עין עם טם מצטרפימנים בינוניםע מודו בהא דהרבה סי"ואפשר דכ

'  סיונטרס עגונות כמבואר בק, ליכא למיחש לשאלהידון דידן ובנ,אלא שבבגדיו יש לחוש לשאלה
ט ולא הועתקה "פ' ם לובלין סי" מהרתשובות ועיין ,ש חולקים על זה ואף שי.ט"ם מהריב בש"שפ
ש "פ מ" ע, איכא עוד טעמא לענין שלא לחוש לשאלהכל מקום בנידון דידן מ,ונטרס עגונותבק
 , ואין לך שאלה דיחיד יותר מזו,נןא דלשאלה דיחיד לא חיישי" קלד וש' סיבתשובות כם צביהח

ח עצמו מסיק "ועוד דהב.  עיןתביעול בגדיו לאיש אחר שנדמה לו ממש בט"ונה הני' שישאל זה הר
 שבא םק בריסק קוד" כאשר יצא לדרך לק,ה דליכא למיחש לשאלה בנדון כזה"ע'  סיבתשובות

 וכאשר בארתי , לשאלהא חיישינן פשיטא דל,לתוך העיר נטבע ומצאוהו כך כמו שהלך מביתו
י ארה שנסע מקריווע,ו כן נמי הוא כמידון דידן ובנ.ל"רורות עכד בפסק אחד ארוך בראיות ב"בס

 אם ראו שנטבע בבגדים אלו דאין ל שכן וכ, אין כאן רק מהלך קצרם כן וא,על הספינה ומיד נטבע
 מסתברא שלא כל מקום מ,ח חשש גם בזה לשאלה"ק צ" סית שמואלג דבב"ואע .לחוש לשאלה

  .לחוש לחשש רחוק מאד בה

 לומר דהשאיל שם בגדיו ך ונצטר,ס הוא לומר דסליק מרחוק"יקר החששה במשאלובפרט כיון דע
 וכולי האי ודאי לא ,לאיש אחר ואותו האיש חזר ובא לו לכאן להטבע במקום שנטבע המשאיל

ה "ד) 'ח א"דגיטין דכ('  וכדמשמע בתוס,ם כןמודה גית שמואל הב' היידון דידן  וגם בנ.נןחיישי
 דכיון שידוע שבתוכו רש בפני יהושע ופי,פיסה או בדלוסקמא איבדו בידוע שבחי נמימצאו א

לומר שמצאו אחר ונטל זה הגט מתוכו והניח גט אחר בתוכו ששמו כשם ' איבדו חששא רחוקה הי
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יט  אבן העזר–שארית יהודה 

מונח '  אלא עיקר החששא שמא הגט הראשון לא הי,א חיישינן דכולי האי ל, ואיבדווסף בן שמעוןי
לומר דאתרמי דבחפיסא זו נאבד גט ' היינו משום דחששא רחוקה הי ו,ש"ייע' כלל בכיס וארנקי כו

 דרחוק הוא שבבגדים אלו יטבעו שני , כןכא נמי יש לומר וה,כזה שני פעמים אחר שנמצא זה
  . זה אחר שעלה זהביעות עיןאנשים שוים בט

 יש לסמוך להקל שלא לחוש , אף אם לא ראוהו בשעת הטביעה שנטבע בבגדים אלוכל מקוםומ
ל  ולכ.144ט"ד מהרי" וע,143כם צבי בצירוף טעמו של הח,142בודת הגרשוני עד" ע,ידון דידןלשאלה בנ

 וסיעתם יש להקל 147 והחלקת מחוקק146ם משנה דאילו להלח,145ח דלעיל" הוצרכנו לדעת הבזה
ל הותרה מכבלי "יונה הנ' ד מסקנא דמילתא דאשת הר" הלכך נלענ.לבד בפניויעות עין מצד הטב

  .ןלהנשא לכל גבר דיתיצביי ומותרת עיגון

  ק פה ליבאוויטש"ג לפ"אלול תקפ ך"ק ב"ו עש"ח יום וי"באנו עה' ולראי

  ה"ה ברוך זללה"א מוה"נאום יהודא ליב בא
  ה"ה שכנא זללה"ר מו"ונאום מנחם מענדל באאמו

*  
  148ל"מהדורה נוספת מהנ

בא במילתא דתקנתא ר והיתה מצותו עלינו חובה לעיין ,'ר שי"מרן הרב אדמו  דבדיק לןל דברע
 ואם אמנם ידענו .צ דשם"טשארנביל מהבד'  הנמסר לו בקיית עדות הגבל פי ע,דעגונה דאיתתא

  .כל מקום אין מסרבין לגדול מ,מיעוט ערכנו שלא הגענו לקרסולי גדולי הוראה

 וקשרו ,פ המים"יונה צף ע' והגיד איך שמצא את ר  שבא הערלל פי הגביית עדותוהנה לכאורה ע
יהודים '  והפכוהו והכירוהו ג,ל פארום עד שבאו היהודים ומצאוהו פניו למטה בתוך המיםאצ

 דהיינו הא ,ל"יונה הנ' אין כאן מקום לספק בהיתר אשת ה, ביעות עין כדין תורהבפניו בט
  . ראוהו לאלתר ממשידון דידן ובנ,' דאסקוהו וחזיוהו בשעתי149נןדאמרי

 ,א חיישינןדלהא ל,  ודלמא לא היו המים צפים על פניו,מים הל פניואי משום שהנכרי ראהו צף ע
 גמגמו לאסור משום שלא בינו נתן ורבינו שמחה שר,150ג"ג מה" פיהות מיימוניותכדמוכח בהג
 אבל ,) מאחר שיהודים הכירוהו,ידון דידןוזה אין מקום לחוש בנ( של הנכרי ביעות עיןסמכו על ט
 דמסתמא המת שקוע יינו טעמא וה,א לא כיסוהו המים המים לא חששו שמל פניצף ע' משום שהי
  .151ת עצמו כיון שאינו שט בכח ידיו כמו החי שנושא א,במים קצת

ע שאינו משתנה במים אלא לאחר זמן "ום והש"ש הרמב"מל פי יש להסתפק ע כל מקוםאפס שמ
ח " הבנהי דאם לא ראינו בו שום שינוי כתב ו. ומשמע דלזמן מרובה יש לחוש שנשתנה,מרובה

כל מ,  אחר שנה ויותר אין לחושלו ובתשובתו ביאר בהדיא דאפי, לזמן מרובהלודאין לחוש אפי
קצת שינוי '  לפי הנראה מוכרח להיות שהיידון דידןובנ,  קצת שינוי מחמירלו אם יש בו אפימקום
רו התי שזמן גדול כזה לא מצינו ש,ו חדש"והרי שהה זמן מרובה ט,  מדלא הכירוהו האחרים,בפניו

  .חכמים לא בבבלי ולא בירושלמי

 , והוא מאחר שיש שני אנשים שלא הכירו אותו,ידון דידןהן אמת שמה שיש עוד לחוש לכאורה בנ
משום דרחוק קצת דמאי ,  דאף אותם האנשים שהכירוהו לא הכירוהו יפהם כן יש לומרא

הדבר דהני נמי מעיקרא וקרוב , דאחריני לא הכירוהו כלל תהוי לדידהו מילתא דפשיטא בבירור
' ע סי"ל הובא בק"ג נסתפק מהריב"ובכה,  נמנו וגמרו שהוא זהר כךספוקי מספקא להו אלא שאח
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כ  אבן העזר–שארית יהודה 

יראה '  די"וסג ס"ל ח" מהריבבות מאחר דהמעיין בגוף תשוכל מקום מ.ע כי האי"ד אי מהני ט"ס
 אין ידון דידןם כן על כל פנים בנא,  אלא שלא החליט זה למעשה,שנטה להקל גם בנידון שלו

 בתרא דיומא רקבפ'  כדאי,ועוד דהמכירין הם רוב דיעות ובאומדנא אזלינן בתר רובא, להחמיר
  .152ח"אבל חששא קמייתא היא חששה גמורה לדעת הב, )א"ג ע"דפ(

דלעולם כל זמן שאין , ח כתב דגם בשהה במים זמן מרובה"ק מ"אמנם בחלקת מחוקק ס
 מבואר מדבריו דכל שאפשר ,' להכירו מעידין עליו כוי אפשרמתקלקלת צורתו ונרקב עד שא
כל  מ,'ח כו" ועיין בבר כךג שכתב אח"ואע(פ שרואין בו שינוי "להכירו בצורתו מעידין עליו אע

א "הרשב' ש בחי"מי  זה יש לקיים יותר לפרושופי, ) נראה שהוא עצמו איננו חוזר מסברתומקום
 א" ולפי דברי הרשב,'מים לאחר זמן מרובה כוהשליכוהו ה אפילו ם"שלהי יבמות בשם הרמב

 ולגירסא זו ,שאינו משתנה במים אפילו לאחר זמן מרובה ם הוא" דהגירסא בהרמבצריך לומר
 ה אינו וז, משמו לעילש" כמם כן זו לדינא גרש גירסה אלא דפי,ל"ח בתשובתו הנ"הסכים הב

  .מוכרח לדעת החלקת מחוקק

'  ואם שהה כותבם כ" שהרי הרמב,ם" בהרמבלקת מחוקקח הרושלפי' ולכאורה יש להביא ראי
י ולפ,  הא דאין מעידין עליו היינו בשנתפח,' בדלא חזיוהו בשעתיאפילו ומשמע קצת ד,'ונתפח כו

ק "ט ס"באה' יוע (ם משנהש הלח" כמ, נתפחלומעידין עליו אפי'  דבחזיוהו בשעתיזה צריך לומר
 דהיינו דייקא בלא שהה במים ם תמצי לומר והשתא א).ד"ק פ"ש ס"יי וע,שם כנסת הגדולהח ב"פ

ג דחזיוהו "ח אם נשתנה אע" דאילו בשהה במים זמן מרובה אין מעידין עליו להב,זמן מרובה
 אמאי ,ח גופא לדוכתה" הדרה קושיית הבם כןא,  בנתפח ממש שהוא שינוי גדולל שכן וכ,'בשעתי

ח דבנתפח אין " להבך לומר דסבירא ליהרי וצ.'מה הוא זמן מרובה כום כ"לא השמיענו הרמב
) ד"ק פ" בסימים להבאר היטב' דיבשה תוך ג' ודומי(מעידין עליו אף גם אם שהה במים זמן מועט 

שון  ותפס לו ל, אורחא דמילתא קתני,ונתפח' ם גבי ואם שהה כו"ש הרמב" ומ.'וחזיוהו בשעתי
  .153ן"ש הר" כמהגמרא

 ממחלוקת רבי ,ח"ק פ" סכנסת הגדולה שבבאר היטבם משנה ולדעת הלח'  ראיראהולכאורה נ
ימים '  דתנן התם אין מעידין אלא עד ג,כ"יהודא בן בבא וחכמים במשנתינו דשלהי יבמות דק

י יש לך אדם "ופירש,  אומר לא כל האדם ולא כל המקום ולא כל השעות שויןהודה בן בבארי
 בי יהודה בן בבאב דר"המשניות והרעם בפירוש " הרמברש ופי,'שממהר להנפח כגון אדם שמן כו

 בי יהודה בן בבאכ חומרא דר"וא, )א"שם תחלת דף קכ' תוס' יוע(פליג בין לקולא בין לחומרא 
ל כל  דהיינו בשרואים שנשתנה ונתפח על כרחך צריך לומר באדם שמן עימים' להחמיר גם תוך ג

דאין סברה שגם ', על אדם שמן כו למיהב שיעורא עד כמה מעידין עליו ם לא כן הוה ליהדא, פנים
לא ודאי צריך לומר דלרבי א',  לפרש עד כמה כום כן הוה ליהוא,  אין מעידין עליוחתאחר שעה א

 כיון שהטעם הוא מצד ,ולא נתן קצבה להזמן,  השיעור בשינוי וניפוח תליא מילתאיהודה בן בבא
 במשנה כי האי גוונא מצינו בפסחיםו. דמילתא' ואזיל בתר טעמי, השינוי לכן לא כל הזמנים שוים

 בירא להו ונתנו קצבה להזמן וסם כן חכמים דפליגי עליה וא.'זה הכלל כו' ח לא כל הנשים כו"מד
'  ולאחר ג, כל שמכירים אותו בצורתו, רואים שנתפחלו היינו אפי, לעולםימים' דמעידין עליו תוך ג

 ולעולם אין מעידין עליו ,א" הרשבדושיבחיש " וכמ,אין מעידין לעולם אפילו לא נראה בו שינוי
 דגם אחר 154ת"רל שכן לפי דעת וכ(' תוך שלשה כו  ומעידין עליו לעולם,ימים' ביבשה אלא תוך ג

ן  וכ.נתפח אפילו מעידין עליו'  דתוך גל שכן דכ,ם כןי מעידין עליו אם צורתו וגופו שלם לרבנן ג"ג
אלא שלדעת  .'כו'  תפח היתב אי נמי שכ,'בדגלת כוהישר להדיא בענין ההוא גברא דטבע '  בסהוא
 לעולם משמע דבכל ענין מעידין עליו תוך שוןומל, )ח"ע סכ"ש בש" כמ,ת לא הסכימו האחרונים"ר
 כל דאסקוהו ,ימים'  יותר מגלו דיבשה יש ללמוד לשהה במים אפיימים' ומג, נתפח אפילו ימים' ג

  .ם משנה וכנסת הגדולה והיינו כדעת הלח.אר בגמכדאיתא,  דדינם שוה,'וחזיוהו בשעתי

 דאז הוא שאין , נתפחנן גם כןם דבלא חזיוהו לאלתר בעי" לא הסכימו להרמבםג שהראשוני"ואע
 דהדין כל מקום יש לומרמ,  שנתפח אין מעידין עליוהג דלא נרא" דאעבירא להווס, מעידין עליו

 משום דבזמן יינו טעמאוה, נתפחו  אפיל דבחזיוהו לאלתר מעידין עליו, אמתם משנהשל הלח
ש "העיקר כמם כן אנו לומר דגם בשהה במים זמן מרובה ג' ז מוכרחי"ולפ. ל"תליא מילתא כנ

' י וע.ם כמה הוא זמן מרובה" ברמבכר אמאי לא נזם לא כן דא,ל" ומטעם הנ,לקת מחוקקהח
ינוי קצת היינו מקושיא  שנן שיסוד בנינו להכריח דבזמן מרובה נמי בעי,ח בחיבורו ובתשובתו"בב
ג שנשתנה מעידין " דאע, מוכח נמי מצד קושיא זום משנה וכנסת הגדולה לדעת הלחם כןוא, זו

  .לקת מחוקק וכדעת הח,עליו אם מכירים צורתו
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כא  אבן העזר–שארית יהודה 

 שרצה להתיר גדולה מזו ,ב"תי' סיונטרס עגונות  הובא בק,ה"מ'  סיבתשובות ן דעת הצמח צדקוכ
 זה רק דרך תבג דלא כ" ואע.'ורת הפנים אם היה אפשר להכירו כודהיינו אף שנקלף העור מעל צ

 ו הכי וכדמסיק ובלא,בירא ליה כהחלקת מחוקקאבל בשאר שינוי משמע דס,  היינו בנקלף,אפשר
  .וצורתו ניכרת היטב'  לאחר מיתה כוי אדם מראית צבעו של בנתנשתני

כל  ומ.דבשינוי תליא מילתא ,ח" שהרי נשתנה משמע קצת כהבה שכתבם במ" הרמבשוןומיהו ל
'  וגם הראי. יעידו עליו בשהה זמן מרובה במים שינוי קצת לאאפילולומר ד'  אין ראימקום
 י זה יש לומר דלפ,'ד דגמ" כס, לקולא פליגם תמצי לומר דרבי יהודה בן בבא יש לדחות אראמהגמ

  . לאלתרלוע מודו דאין מעידין עליו אפי"ודבנתפח כ

ם משנה  שהם הלח, וסיעתולקת מחוקקלדברי הח' והנה לא מיבעי, ן דידןידוומעתה נשובה לנ
יעות  פשיטא שיש להתיר מצד הטב,ל" בחדא שיטתא מטעם הנל כרחך דקיימו ע,וכנסת הגדולה

 דנשתנה ם תמצי לומר אף א, שהכירוהו בפניו וצורתו ממש, ולהבדיל הערל,יהודים'  של הגעין
 דהיינו ,ח וסיעתו" אלא אפילו לדעת הב.ל"ב לית לן בה כנ הכירוהו הטיכל מקום כיון דמ,קצת
 דעת ל פייש צד להקל ע מכל מקום ,)ד"ק פ"ט ס"ולהבאה(ט "ק ע" שהביאו בסית שמואלהב
  ].חסר[ש "הרא

ש בתשובות עבודת "לפי מ,  להתיר בנידון דידן מצד צירוף סימני בגדיו לטביעות עין בצורתו155יש[
ואם כן יש לומר דהוא הדין , ימים דיבשה' דהיינו אחר ג(ן גרוע ב דטביעות עי"ע' הגרשוני סי

וכן דעת . ולא חיישינן נמי לשאלה, מצטרף עם סימני כליו) ח"טביעות עין שבנידון דידן להב
והוא הדין בנידון דידן . בטביעות עין גרוע עם סימנים בינונים בגופו' י ז"תשובות פני יהושע סוס
ש שבראשו יש לומר דהוה "גם הסטרופע. ש לקמן למיחש לשאלה"פי מל, בסימנים בינונים דכליו
  ].סימנים בינונים בגופו

  וסימן 
 156י שאלה"הודאת הרוצח ע

 דכל מקום , שאלה מהניל ידיא דבהודאת הרוצח עצמו אפילו ע" שרש קכק"מהרי ה שכתבמ
 ולהשמט בודאי כי הכא דאנן סהדי שאם היה יכול לכפור' שהדבר מוכיח שאינו מתכוין להעיד כו

 מע מינה ומדהודה בכך ש, ופשיטא שאם לא היה אמת שהרגו לא היה מודה לחייב ראשו,עושה' הי
  .'י במתכוין כות גדול מזה דליכא לספוק" ואין לך מסל,דקושטא קאמר

 כי איך אפשר , דמקרי אינו מתכוין להעידיינו טעמא דה]ח[" ס' סימשאת בנימין בות בתשורשופי
אריך ושינה ושילש בסברא זו  וה,' לשקר ולהעיד מאחר שמחייב את ראשו כולומר שיתכוין

 דמאי , שאין ענין זה לזהם ולכאורה הדבר תמוה שהרכיב שני עניני. בתר קושטא דמילתאנןדאזלי
 יוכיח שהיתה מראה 157 ועובדא דפונדקית.ענין מה שמוכיח שאומר אמת לאינו מתכוין להעיד

' ש סי"כ הריב" וכ. פריך והא איה חבירנו קאמרי להילו הכיאפפנים לדבריה דקושטא קאמרה ו
 לדבריו שהוא אמת לא ר כך מראה פנים אחלו שאלה אפיל ידי עגויז בהדיא דכל שאומר "שע

 . בעצמו להקשות מדבריומשאת בנימין והביאו ה,' בעובדא דפונדקית כורא וזה מוכח בגמ,מהני
 158י שני תירוצים הראשונים אין להם שחר כלל כ,שהוא העיקר(ומה שתירץ בתירוץ השלישי 

 למיתה ת עצמו דשאני הכא דלא שייך מתכוין להעיד מאחר שבהודאתו מחייב א,)להמעיין שם
 ל זה שהרי ע, שהוא כמערכה על הדרוש, ביאור הדבריםדי חובת לא יצא י,ל"כ בפונדקית עכ"משא

ל כרחך  דע, למיתה בהודאתות עצמו מקרי אינו מתכוין להעיד כשמתחייב אאי טעמא דמ,אנו דנין
 והוא הטעם בפונדקית ם כן הוא הדין וא,היינו משום דודאי קושטא קאמר ואינו מתכוין לשקר

  .כיון דודאי קושטא קאמרה

 ק"מהריש " דמ,ח" ראנבות הועתק מתשו,ד"רפ'  סיונטרס עגונות כתב בקאי טעמאואפשר דמה
 גם .את הרב תמוה ולא נמצא בשום פוסק זולתו הור,אי לאו דקושטא קאמר לא היה מסכן נפשו

 בזו בלתי הסכמת ק"מהריי לא רצה לסמוך לבדו על סברת "ק' ם מלובלין סי" מהרבתשובות
 שם לא ית יוסף בבותובאמת בתשו (ית יוסף בבות ובתשוק"מהרי באשר שלא נמצא אלא ב,רבנים
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כב  אבן העזר–שארית יהודה 

 . שאלהל ידיכתב דלא הוי ע' ידי אלא שבנדון ד, שאלהל ידי עלו להתיר אפיק"מהריסמך על סברת 
 בתשובות ואף ש.'ח' סי) ש"יי הוא שלא נחוש שמא מאימת היסורין הודה עק"מהריומה שסמך על 

 עשה לו 159צמח צדקוכן ה(פ "ש' ש סי" ריבתשובותלדבריו מ'  שם הביא ראים לובלין"מהר
 בראש דבריו  שכתבה היינו לענין מ,ט"רל'  סירומת הדשןומת) סמוכות מעובדא דפונדקית גופה

לו  אבל בהא דהודאת הרוצח אפי,ת"דכל היכא שמוכח שאינו מתכוין להעיד לא נפיק מתורת מסל
ם "גם הרי כתב מהר(ולא חבר '  שאלה מקרי אינו מתכוין להעיד בזה לא מצאו לו ראיעל ידי
 דהא ,בירא ליהש נמי לא ס" וכן הא דהריב,בירא ליה כתרומת הדשן לא סק"מהרי שם דלובלין
 בירא ליה אלא דס, הכייכא למימר בהדיא דלתב כק"מהרי ו,ת לאו דוקא" דמסלתבש כ"הריב
כ בנידון " משא,ת" להעיד לא נפיק מכלל מסלינו מתכויןעדיפא משום דמוכח הדבר שא' דדידי
 דהתם , לנדון דידהוא דמי לק"מהרי ונדון ד.)שם הוכחה כלל'  לא הירומת הדשןש ודת"דהריב

 תבג כ" וכה,ואין נפקותא בזה'  חושב שהוא דרך סיפורי דברים כוגוי דהתבש כ"בנדון הריב
 והרי הוא , שואלין אותו בדבר שיודע שיש נפקותא בדברק"מהרי אבל בנדון ד,רומת הדשןבת

 חושב שהוא לסיפור דברים גוילומר ה' ש אחר שהאריך בעובדא דידי" והרי הריב.כמעיד ממש
ברור לנו שהוא ' ת כשיהי"לס מגויה לבי נוקפי ודי לנו בהתרת  סיים וכתב אבל למעש,בעלמא
 שת איש ואוקי איתתא בחזקת א,תאהוה ספיקא דאוריי'  אבל כל שיש להסתפק כו,'ת כו"מסל
  . בנדון זה שהוא כמעיד ממשל שכן ומכ,ל"עכ

 דכוונתו גלויה , בפשיטות טפיק"מהרי דברי רושד דרך אחרת בפי" לפעש לומרואולם באמת י
 בראש דבריו דאנן סהדי ה שכתב אינו מתכוין להעיד הוא מרא דעיקר הטעם מה שנק,ומבוארת

 שיתכוין להעיד נןג דוודאי בעד הכשר המעיד לא בעי" והוא משום דאע,'שאם היה יכול לכפור כו
 הא דפסלו בעדות אשה כל מקום מ,ו"ל' מ סי"וש בח"ד וכמ"בין בשעה שבא לב' בין בשעת ראי

ולהעיד '  כיון דעד פסול הוא אין עדותו עדות לפסוליק"מהרי לבירא ליה ס,כוין להעיד אם מתגויב
 כיון שלא בא להעיד מעצמו מדעתו , הכא לא הוה כמתכוין להעידם כן וא,עד שיתכוין דוקא

 מהן קרוב או פסול חד התם גבי רבים שהעידו ונמצא אתא וכמו דאי.ומרצונו אלא מצד ההכרח
 נן וסיעתם תרתי בעי161ש" ורא160' ולהתוס,להעיד' ונו מתחלה בשעת ראידעדותן בטלה אם כי

 רים ותומיםש באו"מי  ושם מבואר לפ.ד"להעיד וגם באו להעיד בב' שכיוונו מתחלה בשעת ראי
ית או ויעידו לא מקרי באו להעיד בב הכרזה שהכריזו בחרם שיבל פיי דאם באו להעיד ע"ק ח"ס
להעיד לא מהני '  ואפילו נתכוונו מתחלה בשעת ראי,ח ההכרזה כיון שלא באו מעצמן אלא בכ,דין

 ואם כן הוא הדין. ית דין דהוה כאילו לא באו כלל להעיד בב,)'ך שם אין ראי"השש " לפי ממיהו(
 , הרי הוא כאילו לא בא להעיד כלל,' כיון שאם היה יכול לכפור כו,והוא הטעם בהודאת הרוצח

ע "והי דהתם אם מכריז בהדיא גם על הפסולים משמעות הש ונ.אלא מה שאומר הוא מצד ההכרח
ת " אבל הכא לא נפיק מכלל מסל, להעידל מנת שנקראו עאני התם ש,שם דהוי כאילו באו להעיד
 אך גם בזה לא מצאנו . להמעיין שםק"מהרי וזה מדוייק יותר בלשון .כיון שמוכח שלא בא להעיד

 .'לו ראי
 בין דמקרי , הנה אמת ונכון לדינא, בתר קושטא דמילתאנןי דאזלשאת בנימיןש המ"ואמנם גם מ

 שם בטעם השני להתיר ק"מהריש " וכן מבואר להדיא במ.אינו מתכוין ובין דמקרי מתכוין
 והרי חזקה זו אינה אלא לומר דאי לאו דקושטא ,' מטעם חזקה דלא מרע נפשי,בהודאת הרוצח

ש " מצאתי לו ראיה ממ162 ושזה.עמא לחוד מהני האי טילו הכי ואפ,קאמר לא הוה מרע נפשיה
ם של ל בי"ומהרש (164ע לא עמדו בזה" גם מפרשי הש, בלי שום חולק163ו"ז ס"י' ה סי"א בהג"רמ

 על ריקים ופוחזים פושעי ישראל ששבו אך לא בתשובה ,)165ד"כ'  בתרא דיבמות סישלמה פרק
ין ומדקאמר דא, ל"קול עכועי' בלא רמי  אם הוגבהוא הדיןהו ,ת" אלא במסלין נאמניםשלימה דא
ת "לסמוי  אלא דלא גרעי מג, נינהותא דפסולי דאורייבירא ליהמשמע דסת " אלא במסלנאמנים

י נוטה דפסולי " דדעת מהרא, הואעות סופרך ט"ר' י סי"ומה שנרשם מהרא (166רכי משהש בד"כמ
 אם וא הדין דהתב כילו הכי ואפ,בהדיא) ן משמע בדרכי משה וכ,עת עצמודרבנן נינהו אלא הוא ד
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כג  אבן העזר–שארית יהודה 

 אף שמתחלה לא כתב רק כי ,ד"רכ' י סי"ש מהרא" ומה שיצא לו כן ממ.מהני' הוגבה בלא רמי
 מדמסיק ואמנם אם הוגבה כל מקום מ,'אינני מכיר את העד אם הוא מן הריקים ופוחזים כו

 וגם מדלא חייש אלא לחשידי דאסהודי שיקרא ושמא ,'ועוקבא כו' בלא רמי' בתום וביושר כו
 בריקים לו מכלל דאם מוכח בבירור דקושטא דמילתא הכי הוא הוה מהני אפי,'יחדוהו כוש

 אותם שהם לו אלא אפי,א דלאו דוקא ריקים ופוחזים החשודים בלבד" ומשמע ליה לרמ.ופוחזים
א ששבו אך לא "ש רמ" ומ. בתר קושטא דמילתאנן מהני דאזליילו הכי אפ,רשעים גמורים בבירור

 שהרי בפסקי , לא שבו כלל רק שעומדים ברשעם נמי מהניוא הדין אפילוה ,בתשובה שלימה
 ין נאמנים דא, לרבותא דרישאתב כןא כ" אלא דרמ,י שם לא הוזכר כלל מענין תשובה"מהרא

 ושם הוזכר ענין זה דתשובה שאינה ,כ"ר' י סי" כדעת המחמירין בפסקי מהרא,ת"אלא במסל
 ובאמת הכא אין ,ג"ד נמי בכה"רכ' י סי" שבפסקי מהראא האי דינא" ואגב גררא נקט רמ,שלימה

  . בתרא דיבמות שםם של שלמה פרק להדיא בין משמע וכ.חילוק בין שבו או לא שבו כלל

ת לא " דמסלבירא ליה דס167ן" לדעת הר,ו כתב לתרץ"הטלכות גירושין ג מה"פישנה למלך גם במ
 נן דלא בעי168ש"קשי עליו הוכחת הריב דלא ת, אמר קשר דברים לפניו או לאחריולא אם כןהוה א

ומעשה '  כול פי בת קול דמשיאין עתן בתרא דיבמות אמתנירא פרק מהא דפריך בגמ,קשר דברים
ת משום דלא אמר קשר " ולא הוה מסל, הוהגוי ולא פריך דילמא ,ודלמא צרה הואי' בצלמון כו

 בעי בראש ההר במקום  מאיגוי ם לא כן דא, דהתם מוכח שאומר אמתש לומר משום די.דברים
 בהא ל כרחך צריך לומרוכן ע . בתר קושטא דמילתאנן דאזליבירא ליה הרי דס.'שאין אנשים כו

ת " מסלגויל דכל " והא קיירא דפריך בגמ,' מת כולוני שמע מקומנטריסין איש פ169ג דגיטין"דפ
ם ירץ הלח ומה שת.דלמא שאני הכי דלא אמרו בקישור דברים' ן מאי קושיי" ולדעת הר,'כו

 הוא ,'קומנטריסין כו'  מאי אירים לא כן דא, מיירי שאמרו בקישור דברים דעל כרחך170משנה
 אילימא דאמרו שלא יכי דמי ה, הכיא לפרושי בהדיראל להגמ"הם כן  חדא דא,דוחק מתרי טעמי

 ועוד דלמא קומנטריסין ,'ל כו" אלא דאמרו בקשר דברים והא קיי,'כו' בקשר דברים מאי אריי
 קומנטריסין עדיפי דחזקה ,א דעבידי לאחזוקי שקרייהו הד השתא דלא אסיק" לס,רבותא נקטל

ד קומנטריסין עדיפי " כיון דלס, דהכי פריךלא ודאי א,דלא משקרי משום דלא מרעו נפשייהו
  .ת דמהימן" קשר דברים והוה כמסלנןמשום דלא משקרי לא בעי

 להוכיח מהא דפריך גבי משיאין בירא ליה דסש" לדעת הריבתבח כ"ק ל" סית שמואלאיברא דהב
ם  דא, קישור דבריםנן מכלל דלא בעי, הוהגוי דלמא א פריך ול,ודלמא צרה הואי'  כול פי בת קולע

 קשר נןש בזה דלא בעי"ל כהריב" ואנן קיי.ת" מוכח שאומר אמת לא מהני בלא מסללו אפילא כן
 אינם מוכרחים ית שמואלבאמת דברי הב אבל .171א אהדדי" ולפי דבריו תקשי דברי רמ.דברים

 כן לתרץ קושיית ה שכתב דמ,)ש הכי" להריבבירא ליה בראיה ברורה דלא סבארולקמן ית(כלל 
 עשוי להכשיל את גוי הוה משום דאין הגוי ודלמא רא דהא דלא פריך בגמ,ש"ביז על הר"הט

ז תקשי ליה " דלדברי הט,ו הכי לא קשה מידי הנה בלא,ש"ייה ע"ח ס"קי' ד סי"בי' ישראל כדאי
ת מהימן כל היכא דליכא שום הוכחה "דהוכיח דמסל' ט'  סיבות מיימוניותם בתשו"ש מהר"מ

 וחזר ושינה ,' ניחוש דלמא איכווין לקלקלה וכדי לנקום כום לא כן דא,שאומר בשביל אמתלא
בעלה והיא ם היודעים בטיב היהודים ויודע שנאבד גויושילש כסברא זו דלא חילקו חכמים בין 

 אי ]א[ ה, משמע להדיא, להכיא חיישינןת מהימן ול" אבל כל שהוא מסל,אסורה ומכוון לקלקלה
 ין חוששיםט והא דא"ל'  סיכם צביש הח" כמלא ודאי א. לכל הנינןת הוי חיישי"לא הוה מסל

ה ומ. ' כו172שמא כיון להכשיל להאכיל דבר איסור היינו טעמא משום דמה יהיה לו לפי דעתו
 התקבל רק דבפ,ש"ר העשיל על הריב" לתרץ בזה קושיית הגאון מוהרתב הבית שמואלשכ

 דפריך נמי ודלמא צרה ,' מי שהיה מושלך לבור כותין נמי כי האי סוגיא גבי מתניתא אי173בגיטין
 דהתם ,א קשה מידי הנה גם זה ל.ש" ושם לא שייך תירוץ הריב, הוהגויהואי ולא פריך דלמא 

 חושש ,י שם" רשרש מאחר שאומר שמו ושם מקומו כדפי,שהוא בעל אשה זו לומר גוימירתת ה
כ בעדות אשה שיודע שנאבד בעלה סובר שתנשא עד " משא,אולי ישלחו לשם ויתברר מיד שקרו

  . מידר לברי אפשרשלא יתברר כי א
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כד  אבן העזר–שארית יהודה 

כדעת )  בלי שום חולקה הביאוהו לפסק הלכ176ל" ורש175א"ורמ (174י"ומעתה כיון דדעת מהרא
 , לדעתו179שנה למלךש המ"מי  לפ178ן" הרן דעת וכ,בתר קושטא דמילתא'  בהא דאזלי177ק"מהרי

  . לאו יחידאה הוא בסברא זוק"מהרי ם כן א, לא מוכח דפליג180ש"ומהריב

* 
 אפילו בלא , דבחזקה זו דלא מרע נפשיה וקושטא קאמר מהני להתירק"מהריש "הן אמת דמ

 דחזקה זו מהניא אפילו ,נה אקילו בה רבנןטעמא דאשה דייקא ומינסבא ובלא טעמא דמשום עגו
 משום דבני עדות 181 דכשריםרכאות של גויים והביא ראיה משטרות העולין בע.בדבר שצריך עדות

 ונמשך , הפריז על המדה. ואפילו לגט אשה היו כשרים אי לאו משום דלאו בני כריתה נינהו,נינהו
 הות אשרי והג183כ המרדכי" וכ, בשמו)182א"ח ע"ק דף פ"דב(ח "פ'  שכתבו התוס,י"אחר דעת רש

ן "והר) ק"מהרישלפנינו שאפשר שלא היו לפני  (185' אבל התוס, החכמהפר בשם ס184ק דגיטין"פ
 מקרו אחיו בדיני א דלם משו,הם' ק דפסילי"ח דב"פ'  ומסקנת המרדכי שם והתוס186ק דגיטין"פ

 דלאו בני ן דהוה מצי למימרוא הדידה'  התוסרש והא דפריך והא לאו בני כריתות נינהו פי.יהודית
ק "י פ" רשתב דהיינו מטעם שכ,ש לומרי וסיעתו י" ואפילו לפירש.עדות נינהו באיסור והיתר

 שופטים ם שמעמידים והיינו במצות שהן מקיימי,דבני נח נצטוו על הדינין) 187ב"ט ע"ד(דגיטין 
  .[)]דלא מקרו אחיו בדיני יהודית'  להתוסילו הכי סבירא להוואפ(

בי יהודה ההוא גר דאתא לקמיה דר) א"ז ע"דמ(ד דיבמות "ד מהא דתניא בפ"ה ברורה לפענוראי
 , נאמן אתה לפסול עצמך ואי אתה נאמן לפסול את בניךמר לו א, נתגיירתי ביני לבין עצמיאמר לו
 במקום לו הרי דאפי,' דהלכתא כוותיסיקנא וא,' לדבריך וכוב נחמן בר יצחק דהכי קאמרומסיק ר
 ואף דהתם . אינו פוסל את בניוילו הכי אפ, ובודאי קושטא קאמרת עצמושפוסל א' פשידמרע נ

 ,תיכה דאיסורא חה אנפשיא אלא משום דשוויל עצמומיירי במוחזק בישראל ואינו נאמן אפילו ע
ב נחמן  מדקאמר רכל מקום מ,189ש" ורא188' התוס שםש"אבל אם בא על בת ישראל לא פסלה כמ

כלל משום דאינו  אין עדותו עדות ת עצמו לדבריו דפוסל אלו משמע דאפי,' לדבריך וכובר יצחק
 נן ובעי190 דגר משפט כתיב ביה, אומר אמת לא מהני במילי דבעי עדותלו שאפי,תאחיו בדיני יהודי

 דניחא ת עצמךשאינך חושש לפסול א'  לדבריך כוש לומר דהכי קאמר הגם שי.עדים כשרים דוקא
 שחושש לפסול ועושה דרך נן דמי לא עסקי,דלישנא לא משמע הכי פשטא כל מקום מ,לך לחזור

 לפסול ינו נאמן משום דבכל ענין א, בהכינן לא מחלקירא ובגמ,ית דיןתשובה שרוצה להתגייר בב
 ראולא אמרו בגמ . משום דאין עדותו עדות אפילו אומר אמת,פ שחושש לפסול עצמו"בניו אע

 כגון תכלת מן , עדות אלא לברר האמתין צריךחזקה דלא מרע נפשיה מהני אלא בדבר שא
ש " במקום דאתחזק איסורא כמלוד דסגי בקפילא לחוד ואפי" למ192 וטעימת קפילא,191התגר
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כה  אבן העזר–שארית יהודה 

 עדים כשרים נן הוא דבעיירת הכתוב אבל במילי דצריך עדות מן התורה גז,ג"תל' ש סי"הריב
דות גמורה לאו בני עדות נינהו  ענן בעיא בעדות אשה דמדאורייתם כן וא.דוקא ואחיו בדיני יהדות

  . אי לאו משום שאשה דייקא ומינסבא ומשום עגונא אקילו בה רבנן,מן התורה

 לו והאמינו אפי, בתר דאקילו בה רבנן משום עגונא ומשום דאשה דייקא ומינסבאכל מקוםאבל מ
א  דהל כרחך צריך לומר ע,193פ האשה רבה"ר' ש התוס"ת משום שהדבר הגון להאמין כמ"במסל

 אבל היכא ,ט"רל'  סירומת הדשןש בת" כמ, לשיקראנןדפסלו במתכוין להעיד היינו משום דחיישי
 ,או שמוכח בהוכחה אחרת דקושטא קאמר ,רוקושטא קאמ' דאית ליה חזקה דלא מרע נפשי

ת " עדיף ממסלרי זה ה,אומר'  הוא לא היאדהוכחה זו היא כמו חזקה דאי לאו דקושט
דהוה לן למיחש ' ט'  סימוניות מייבותם בתשו" מהרתבת כ" במסל שהרי.שהאמינוהו חכמים

 וחזר ושינה ושילש ,'דלמא למירמא אימתא איכוון או דלמא איכוון לקלקלה או למצוא חן כו
בסברא זו דלא חילקו חכמים בין אם יודע בטיב היהודים ויודע שנאבד בעלה והיא אסורה להנשא 

 היכא ם כן כל שכן וקל וחומר וא,'א מוכחא מילתא כו אלא דלא חששו חכמים כל היכא דל,'כו
  . דעדיף טפי, או דחזקה דקושטא קאמר,דמוכחא מילתא דקושטא קאמר

 והחזיק על ידו ,ת"דקפילא עדיף ממסל) 194ב"ו ע"דק (דק הביתה בב" הראאי טעמא נמי כתבומה
 בירא ליהם דס שורת הביתא בת" ואפילו הרשב.ג"תל' ש סי"כ הריב" וכ,195ב"צ'  בסיי תארהפר
ואפשר דדמי  (197ח"צ' ח סי" והפר196ך"ש הש" מטעם שעומד להתברר מיד כמ,ת נמי מהני"דמסל

א  דודאי ל,א עדיףפיל מודה הוא דקכל מקום מ,)ב"ט ע"ב דגיטין די"פיש לשטרא פרסאה דבר
 דהתם בירא ליהת היינו משום דס" דקפילא לא סגי בלא מסל198ש" ולהרא. בסברות הפוכותפליגי
ל עבודת  בשם בעח"צ' ך בסי"ש הש"דלא כמ( שם י תארש הפר" כמ,ל כך כהרע נפשילא מ

י מרע נפשיה וחזקה  אבל כל היכא דודא,ט" לי"בות חכם צבי סוסכ בתשו" וסברא זו כ,)הגרשוני
 , בפשיטות199ו"]יש[' יד ס"וז בי"כ הט" וכ.ת" מודו דעדיף ממסללי עלמאודקושטא קאמר כ

  .)ל"ה דגיטין יש לדין ואכמ"מפ'  ראי שםש"אך במ(ת "מסלדהוכחה שאומר אמת עדיף מ

 דהוכחה בירא להו דס,ל" הנים של שלמהל ב" ומהרש,ו"ה ס"א בהג" צדקו דברי רמם כןוא
ש לדעת " משנה למלךקו דברי המ וגם צד.ת" ממסלל שכןשאומר אמת מהני בעדות אשה במכ

 בהדיא בירא ליהג ס"תל' דהא בסי , בהאא פליגש ודאי ל" שגם הריבבארש ית"וך מ ומת.ן"הר
 . לעילש"ש וכמ" לדעת הריבית שמואלש הב" דלא כמ,ת"דקפילא עדיף ממסל

*  

ג " אע,ת" אלא במסלם שלא האמינו חכמי200ומעתה חובה עלינו לתרץ ההיא עובדא דפונדקית
 מוכח מצד הענין שהוא אמת לא מצרפינן לוד לחלק דודאי אפי" והנפלע.201דמוכח שאמרה האמת

 כי מאחר שבהעדאת העד מצד עצמו אי לא הוה חזינן ,את העד לקושטא דמילתא שמצד העניןהעד
ומאי דאנן חזינן ( הרי דברי העד כמו שאינו , למיחש לשיקראוה לן מצד הענין האקושטא דמילת

 שם מכמה משאת בנימיןש ה" כמ, עלהנןקושטא דמילתא מצד הענין בלא העדאת העד לא סמכי
 משאת בנימיןודלא כ( כאילו חזינן קושטא דמילתא בלא העדאת העד כלל הוה לי וה,)סוגיות

 ומה שנסתייע מפסקי .ג" בכהלו העדאת העד לקושטא דמילתא אפין דמצרפיבירא ליהדס
 אבל כל שמוכח מתוך דברי העד .)ט אגב חורפיה לא עיין שפיר שהוא עזר כנגדו"קל' י סי"מהרא

 , בהא ודאי דאזלינן בתר קושטא דמילתא,ביה לשיקרא עצמו שלעדות אמת נתכוון דליכא למיחש
  .ת כדלעיל"משום דעדיף ממסל

כל  מ,ג שהוא כמו חזקה דקושטא הכי הוא" אע, דבשלמא בהוכחה שמצד הענין,וטעמא רבה איכא
ג דחזקה " אע, אבל בהוכחה שמצד העד,שת איש לא אתי חזקה ומפקא מידי חזקת אמקום

 ודוגמא .שת איש יכול להוציא מחזקת אה שמתעסק לבטל החזק העדכל מקום מ,לעד' משויא לי
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כו  אבן העזר–שארית יהודה 

שמרת א במ" הרשבתבג כ" וכה. גבי אין הולכין בממון אחר הרוב202ק"ג דב"לזו כתבו התוספות רפ
 גבי חזקת סכין דמוציא ריך לומרג צ" וכה. גבי רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הם203ח" דהבית

ריך  וחילוק זה צ.ת מקוה דמוציא טמא מחזקתו וכן חזק,בר מן החיהבהמה מחזקת איסור א
 ל דרך זהוע. ש"ייד ע"רכ' ך לסי"ר' מסי' אדידי' י דלא תקשי מדידי" בפסקי מהראלומר גם כן

 דלא מקרי מתכוין להעיד מאחר דמוכח ,ק"מהרי בכוונת משאת בנימין הי דעתיתפרש גם לפ
 דהכא מוכח מדברי ,הוא העיקרבתירוץ השלישי שש " לפי מ לפונדקיתא דמי דל,דקושטא קאמר

 י אפשר כי א, לשיקראנן ליה כמתכוין להעיד דחיישינןהעד עצמו שכוון להגיד האמת ולא חשבי
' פ שהיתה מראה פנים לדברי" שאע,כ בפונדקית" משא,לומר שמתכוין לשקר מאחר דמחייב ראשו

 נפקא מכלל  אבל מצד דיבורה בעצמה לא, היינו מצד שנראה שהענין הוא אמת,שהוא אמת
שהוא אמת הוה כאילו היה '  פנים לדבריר כך מראה ומה שאח,מתכוין להעיד דחיישינן לשיקרא

אלא  ( לעילש" בתר קושטא דמילתא בלא עדות כלל וכמנן דודאי לא אזלי,בלא העדאת עד כלל
 יצא לדון בדבר חדש לומר דמצרפינן קושטא דמילתא להעדאת העד הוה אומדנות ר כךשאח

ש " דיבורה בעצמה כמל פי דגבי פונדקית היתה ההוכחה עבירא ליה וס, מלבד דברי העדוהוכחות
 .) לעילש" וכמ, וזה אינו,י" וכך הבין בדברי מהרא,בתירוץ השני

בירא  דרבנן ס,בי עקיבא שפירש דבהא פליגי רבנן ור,204בעובדא דפונדקית' ובזה יובנו דברי התוס
בי  ור, מקלו ותרמילו היתה יכולה לעשות כן לעדות דמה שהוציאה,ת ממש" דלא הויא מסללהו

 ולכאורה מובן מדבריהם . כיון דכי חזיתינהו בכיא,ת גדול מזה" דאין לך מסלבירא ליה סעקיבא
 , פריך ולא לרבנןבי עקיבא לר, דהא דפריך בגמרא והא איה חבירנו קאמרי להצונם לומרדר

 והיינו ,שהוא אמת'  פנים לדברי במה שהיתה מראה205ת"לס דעשאוה כמתי שפירדלרבנן א
 ה היתבי עקיבא ולר,'ת ממש אלא במה שאמרה זה מקלו כו"שלא היתה מסל' גריעותא דפונדקי

 איפכא תין דהא במתני, לומר כןי אפשר אבל א.ת ממש משום דכיון דכי חזיתינהו בכיא"מסל
א הזכירו אלא  ורבנן ל,' הוא דקאמר הפונדקית הוציאה מקלו כובי עקיבא דר,שמעינן להו

 דעיקר הטעם משום דכי חזיתינהו בי עקיבא לומר לרי אפשר ועוד דא.שאמרה סתם מת וקברתיו
 . כלל האי טעמא דבכיאבי עקיבא שהרי במשנה לא הזכיר ר, תלי תניא בדלא תניאם כן דא,בכיא

 לא הוי ם כן ומשום דא, בין לרבנןבי עקיבא בין לרא אסיק האי טעמראדהגמלא על כרחך א
ו נראה שהבין "ה כ"כ'  בתרא דיבמות סירק פים של שלמהל ב"והנה מדברי מהרש .ת כלל"מסל

 ,ת" דלרבנן הא דכי חזיתינהו בכיא לא הוה רק התחלה במקצת במסל,דבהא פליגי' דברי התוס
ף " והרי.ת" שהוכיח תחלתה על סופה דבכולא מילתא הויא מסל,ת גדול מזה"ע אין לך מסל"ולר

 תקשי מאי ם כן אבל א. כי מדברי רבנן יליף לה,'ת כו"נן דהיכא דאתחיל במסלשכתב מהא שמעי
  אבל, הא בירושלמי לא אסיק כלל טעמא דכי חזיתינהו בכיא,ראיה מהירושלמי' מייתי התוס

 פליג בי עקיבאדלרבנן לא הויא רק התחלה ור'  להתוסא להודידן דאסיק האי טעמא מנבגמרא 
 ל פיוהא דמשיאין ע( יליף לה בי עקיבאף מדברי ר"א משמע דהרי"כ קי" רסק"מהרי גם ב.עלייהו

  .)206'בגמ'  מודה לאחר שהוחזקו כדאיבי עקיבאאשה גם ר

ג דלא " אע, לרבנן דאזלינן בתר קושטא דמילתאדסבירא להו, י מה שנתבאר אתי שפירואמנם לפ
אי  דידן הרא והא דבעינן בגמ.ת" קושטא דמילתא הוה כמסלכל מקום מ,ת ממש"הויא מסל

 אלא משום דבעינן הוכחה בדברי העד עצמו ,ת"הוי מסלת לאו משום ד, כי חזיתינהו בכיאטעמא
 לו אחר כך שאז אפי, ולא כמתכוין להעיד דחיישינן לשיקרא,שאומר בשביל קושטא דמילתא

 כיון דבעד עצמו אין בו הוכחה הוה כאילו אין כאן עדות ,מראה פנים לדבריו שהוא אמת לא מהני
 קאמר דכי חזיתינהו בכיא ומוכח ום הכי ומש, וקושטא דמילתא בלא עדות לא מהני כדלעיל,כלל

 דהא דכי חזיתינהו בכיא הוי בי עקיבא סבירא ליה ור.מתוך דבריה שלא כיונה רק להגיד האמת
  .י"ף וכדפרש"ש הרי" כמ,ת ממש"התחלה במסל

 דבאמת הא דבכיא מקרי בירא ליהס היינו משום ד,בי עקיבאף יליף מדברי ר"ג דהרי"והנה אע
ת " אם לא היתה ההתחלה במסלכל מקום לדינא יש לומר דהוא הדין אבל מ,ת"התחלה במסל

 ש" אם היתה ההוכחה בדברי העד עצמו כמ, קאמרה בלבד נמי מהניאממש אלא הוכחה דקושט
 כעין ,' כות"ף דכל היכא דאתחיל במסל" ואפשר נמי דהא דכתב הרי. דלעילם לדעת הפוסקי,לעיל
  .ת"ת הוה כמסל"דכעין מסל' ש בפסקי תוס" וכמ,ת קאמר"מסל
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כז  אבן העזר–שארית יהודה 

 הא בירושלמי פליגי בה מר אמר משום ,דמייתי ראיה מירושלמי' אבל אכתי קשה על התוס
ד דקידושין " פנן המפרש דאמרירש ופי,ת ומר אמר משום דעשאוה כחיה על אתר"דעשאוה כמסל

 ופריך התם על ,נאמנת לומר זה יצא ראשון אם אמרה לאלתרנאמנין על הבכור וחיה ' ג) ב"ג ע"דע(
כל ששואלו והוא ) דידן' גמ' י לגי"שהוא ר(ל "ת ולית לה הא דארשב" דעשאוה כמסלאן דאמרהמ

 אידך בירא ליהל ס" ומסיק דרשב,' דידן והא איה חבירנו כורא הגמת דהיינו קושיי,'משיב כו
ת כיון דקאמרי לה " בהדיא דלא הוי כמסלרא ליהבי הרי דס,טעמא משום דעשאוה כחיה על אתר

אי  היינו דמה,'ל דעשאוה כחיה כו"להא דמסיק לרשב'  להתוסבירא להו ואפשר דס.איה חבירנו
 והיינו דכתב . משום דדמי להא דחיה על אתר,ת ממש"פ שאינה מסל" אע,ת" עשאוה כמסלטעמא
 בסיום ן צריך לומר ואפשר דכ. קצת דאינה משמעות גמורה אלא, קצת בירושלמין משמעוכ' התוס

 כלומר דעיקר הטעם הוא , וקאי על הירושלמי,207 אלא שמביאין ראיה דלא גרע מעל אתר,דבריהם
היינו לומר דלא גרע מחיה על '  ומאי דמסיק אית ליה עשאוה כחיה כו,ת"משום דעשאוה כמסל

'  וע. שזהו טעות המצוי,'וד' חשל אתר החליפו ב' ור'  והת,'של מעל בד' והסופרים החליפו הל(אתר 
 .ק"ודו)  טפיתי שפיר אש"לפי מ ו,תין דקאי אמתני,נין אחר בעה שהגים לובלין" מהרדושיבחי

*  

 ,ד לא צריכינן להנך טעמי" אבל לפע,שאת בנימין והמק"מהריוהנה כל זה כתבתי ליישב דברי 
 208ק דמכות"ש ספ"ש הרא" מל פי והוא ע. ליכא למימר בהודאת הרוצח דמכוין להעידו הכידבלא

ולא אמרינן עדות שבטלה מקצתה ' ד דהא דאמרינן גבי פלוני רבעני דפלגינן דיבורי"בשם הראב
 ולא בעושי ב דבמקיימי דבר דיבר הכתו, משום דאדם לגבי עצמו לא מקרי עד פסול,בטלה כולה

ו מעיד אלא על  אינם כן וא,209ב דיבמות" בפמוקי יוסף והנ,ק דסנהדרין"ן בפ" הרן כתב וכ.דבר
 דהא , אף אנו נאמר כן לענין כוונה להיפך שאינו מעיד אלא על עצמום כן וא.חבירו ולא על עצמו

 אבל , שהוא כמקיים דבר אם חי או מת, מתכוין להעיד פסול היינו להעיד על הנהרגגוי בנןדאמרי
 אלא הוא העושה  כיון שאינו המקיים הדבר,מה שמעיד על עצמו שהוא הרגו אין זה מכוין להעיד

ג " ואע. אמרינן דעיקר כוונתו היתה על עצמו דפלגינן כוונתו,ג דממילא מעיד על הנהרג" ואע.הדבר
 הא אנן לא קאמרינן דמשום כל מקום מ,' ולא שייך ביה למימר פלגינן דיבורי,ל עצמו נאמן עגויד

ום צמו עד פסול מש אלא אדרבה דמשום דלא מקרי לע, לא הוה לעצמו עד פסול'דפלגינן דיבורי
ל אלא דנאמן ע'  והוא הטעם היכא דלא שייך פלגינן דיבורים כן הוא הדין וא,' פלגינן דיבוריהכי
 , שם בהדיאן משמע בנמוקי יוסף וכ.ל עצמו לא מקרי עד המעיד כיון שמעיד עאפילו הכי, עצמו

 כיון ,על הנהרג נאמן גם ל עצמו מתוך שנאמן עש לומר ואדרבה י.דהודאה מילתא אחריתי היא
  .'דלא שייך גביה לומר פלגינן דיבורי

האשה שאמרה מת בעלי נאמנת וצרתה מותרת לאכול ) א"ח ע"דף קי(ו דיבמות "והא דתנן בפט
 טעמא נן הא אמרי.י אי שרינן אפילו בתרומה דאורייתא"שם מספקא לר'  ובתוס,בתרומה

בל הכא לא שייך לומר כן שיקלקל  א,בירושלמי חשודה היא לקלקל את עצמה בכדי לקלקל צרתה
 חשוב ת עצמו הא שאומר לקלקל אם כן וא, ויחייב ראשו למלך בשביל לקלקל את האשהת עצמוא

 אלא לעצמו הוא שמעיד לחייב ראשו , שאינו מתכוין להעיד להאשה כלל,ת לגבי האשה"כמסל
 דלהכי איכוון ולהכי נןי דאמר, וכיוצא בזה מצינו שבעדות אחת פלגינן כוונת דיבורו.מפני הודאתו
עדי נערה המאורסה שהוזמו אין נהרגין אי ) א"א ע"דמ(ד דסנהדרין " בפתאוהא דאי. לא איכוון

 משום , התראהין צריך דחבר אבי יוסי ברבי יהודה באשה חבירה ואליבא דרלו אפי,לא אתרו בה
חא מילתא דלקטלא  אתרו בה דמוכלא אם כן א,דיכולין לומר לאסרה על בעלה באנו ולא להמיתה

מוכרח '  שהי, דמוכחא מילתא שהכוונה לא היתה רק בשביל עצמול שכן בנידון דידן וכ.בעו לה
 ,ל עצמו פשיטא דלא אמרינן שהיתה הכוונה להעיד להאשה על בעלה אלא ע,להודות על נפשו
  . לא מקרי מקיים דברל עצמוובמה שמעיד ע

 אלא דאיצטריך ,ש וסייעתם"ד ורא" הראב עלה על דעתו טעם זה לשטתק"מהריואפשר דגם 
 עדות שבטלה מקצתה נן לא אמריאי טעמא דמה,ש שם" שבראש מפרשיםלטעמא דידיה לשטת הי

 כאן דלא שייך פלגינן דיבוריה הוה כמעיד עדות אחת ם כן וא,'בטלה כולה משום שפלגינן דיבורי
ה אי לאו האי טעמא דאנן  והוה חשבינן עדותו כאילו מעיד גם להאשה על בעל,אכולה מילתא

ו הכי אתי שפיר כמו ש וסייעתם בלא"ד ורא" אבל להראב. ומשום דקושטא קאמר,'סהדי כו
 .שנתבאר
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כח  אבן העזר–שארית יהודה 

 וגם , ממאמר הרוצח שאמר שהרג את היהודים ביער הזה שנמצאו,ידון דידןעוד הוכחה אחרת בנ
ה לא חשיב  שאלל ידי שמאמר הרוצח עם תמצי לומר אפילו א,נמצאו בידו מן הכסף שלהם

'  שיש הרבה הוכחות שהוא הוא שנמצא חלל באותו דרך כו,א" שרש קכק"מהריש " וכמ.ת"מסל
 דדמיא לההיא דזה מקלו וזה , וגם נמצאו כליו וספריו בביתו,ובאותו מקום אשר אמר המרצח

 .ל" עכ210תרמילו

  211ל"מהדורה נוספת מהנ
והלכו בעקבות , שהסכימו להיתרמצאנו רבים וכן שלמים , בענין הודאת הרוצח על ידי שאלה

', כי אנן סהדי שאם היה יכול לכפור ולהשמט כו, א דלא מקרי מתכוין להעיד" שרש קכק"מהרי
וכמעט ', ת גדול מזה כו"אין לך מסל', אמת לא היה מודה לחייב ראשו כו' ופשיטא שאם לא הי

  . שנתפשטה הוראתו בכל תשובות האחרונים הבאים אחריו

דהוראת , ק"מהריח דכתב על הוראת "ד העתיק מתשובות ראנ"רפ' גונות סי בקונטרס ע212אפס
י לא רצה לסמוך "ק' ם לובלין בתשובות סי"גם מהר. הרב תמוה ולא נמצא בשום פוסק זולתו
 בתשובות בית י אםמשום שלא נמצא בשום פוסק זולתו כ, לבדו על הוראתו בלתי הסכמת הרבנים

ית יוסף לא סמך עליו אלא לענין דאין לחוש שמא מאימת ואני מוסיף דגם בתשובות ב, יוסף
שהרי שם צדד לומר דלא הוה על , אבל לענין הודאתו על ידי שאלה לא סמך עליו, היסורים הודה
ם " מהרבותואף שבתשו). ' שגוי השואל את הגוי וכו213גם סמך על התרומת הדשן(ידי שאלה כלל 

מח וגם הצ, ט"רל'  סירומת הדשןפ ומת"ש' ש סי"לדבריו מתשובות הריב' לובלין שם הביא ראי
אין זה אלא לענין דאם אינו , 214שם'  עשה לו סמוכות מעובדא דפונדקית על פי פירוש התוסצדק

אבל בהא דהודאת הרוצח אפילו על ידי שאלה לא מקרי מתכוין , ת"מתכוין להעיד הוה כמסל
דהתם , ש"רומת הדשן ולא לנדון דהריבולא דמי כלל לנדון דהת. 'להעיד לא מצאו לו חבר ולא ראי

ואין נפקותא בדבר , אמרינן שהגוי חושב בדעתו שאינו שואל אותו כי אם לסיפורי דברים בעלמא
אבל בהודאת הרוצח על ידי שאלה הרי הוא יודע ששואלין , כלל ודבריו הם לא לעזר ולא להועיל
ה "ק' בתשובות משאת בנימין סי' ועי(והרי זה כמעיד ממש , אותו בדבר שיש בו נפקותא רבתא

והרי , אלא שיש לומר שלא נתכוין להעיד בשביל האשה להתירה, )'ה עוד העיד כמר אברהם כו"בד
  .כל שמתכוין להעיד אפילו אינו מתכון להתיר אין עדותו עדות

דיש לומר שהגוי חושב בדעתו שאינו אלא לסיפור ' ש אחר שהאריך בעובדא דידי"והנה הריב
ודי לנו בהתרת עגונות כשיהיה ברור לנו שהוא ' אבל למעשה לבי נוקפי כו, ים וכתבסי, דברים
, ל"הוה ספיקא דאורייתא ואוקי איתתא בחזקת אשת איש עכ' ת אבל כל מה שיסתפק כו"מסל

, ם לובלין שם"גם הרי מסיק מהר. ל"ואם כן כל שכן בהודאת הרוצח שהוא כמעיד ממש כנ
, תרומת הדשן דגוי השואל מפי הגוי לא מקרי מתכוין להעידש ה" לא סבירא ליה מק"מהריד

ש ביאר טעמו משום דהא דאמרינן בגמרא משכחת לה "שהרי הריב', ש נמי לא סבירא לי"וכהריב
 מיאן בזה ודחה סברה זו ק"מהריו, ת לחוד תליא מילתא"דלא במסל, ת הוא לאו דוקא"במסל

לא נפיק מכלל ,הדבר שאינו מתכוין להעידואמנם כל שמוכח , ת דוקא נקט"להשואל אלא דמסל
ובאמת יש ,  דדידיה עדיפא דמוכח הדבר שאינו מתכוון להעידבירא ליה דס,'מסיחי לפי תומו כו

  .ו שנתבארלומר דדידהו עדיפא וכמ

' דאנן סהדי שאם הי, דכתב דהיינו טעמא דמוכח שאינו מתכוין להעיד, גם עיקר טעמו צריך ביאור
מאי ענין הא דודאי קושטא קאמר לאינו מתכוין . 'שיטא שאם לא היה אמת כוופ', יכול לכפור כו

' ועובדא דפונדקית יוכיח שהיתה מראה פני. שהם שני עניינים נפרדים ולא קרב זה אל זה, להעיד
, ואפילו הכי פריך והא איה חבירנו קאמרי לה, ז"שע' ש סי"ש הריב"לדבריה שאמרה אמת וכמ

  .לתלמודא דכל ששואלו ומשיב יש לומר דמתכוין להעיד'  דפשיטה לי בעצמוק"מהריכ "ש ג"וכמ

*  

ובעובדא , ח האריך בזה דאזלינן בתר קושטא דמילתא"ס' והנה בתשובות משאת בנימין סי
  . ושלשה אלה המה נפלאו ממני,דפונדקית תירץ שלשה תירוצים
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כט  אבן העזר–שארית יהודה 

 הן אמת .' כו215 פריךבי עקיבאדהא דפריך והא איה חבירנו קאמרי לה לר'  בתירוץ האה שכתבמ
 דלאו בירא להו דרבנן ס,בי עקיבא דבהא פליגי רבנן ורתבו שכ,שם'  לכאורה בתוסן משמעדכ

בי עקיבא  ור,ת ממש היתה דמה שהוציאה מקלו ותרמילו זה היתה יכולה לעשות כן לעדות"מסל
 דלרבנן  דמשמע לכאורה,ת גדול מזה משום דכיון דכי חזיתינהו בכיא" דאין לך מסלסבירא ליה

 נאמנת משום שהיתה מראה פנים לדבריה ו הכי להאי טעמא דכי חזיתינהו בכיא דבלאא צריךל
 דחזי ירש פ217ובתשובות( כן  בחידושיו שפירש216ם לובלין"ר מדברי מהן נראהוכ, שהוא אמת

 ,ת"מסל' לרבנן דהויבירא להו  ובהא דכי חזיתינאו בכיא לא ס,)לאצטרופי להא דכי חזיתינה בכיא
ולזה כיון (ט "קל' י סי" וכנראה קצת מפסקי מהרא, על אמיתת דבריהמן גם כןן זה אלא סישאי
 ,ת"מהירושלמי עשאוה כמסל'  ראי218 וכן משמע לכאורה בהא דמייתו.)ל שם" מהרמבותבתשו

'  להתוסבירא להו אלא ודאי דס, דכי חזיתינהו בכיאאי טעמאוהרי בירושלמי לא אסיק כלל ה
 י זה על כרחך צריך לומר דלפ, כלל לומר כןי אפשר אבל א.אי טעמא כלל להין צריךדלרבנן א

דהא ( דלרבנן עיקר הטעם משום שהוציאה מקלו ותרמילו ,בי עקביאדסברי דבהא פליגי רבנן ור
 עיקר הטעם בי עקיבאולר) ל" סימן על אמיתת דבריה כנם כןדכי חזיתינהו בכיא אינו אלא שהוא ג

 , תלו תניא בדלא תניאדאם כן, ה אינו וז,ת ממש"הויא מסלדכי חזיתינהו בכיא ד משום
 בי עקביא ולא עוד אלא דר, דכי חזיתינהו בכיאאי טעמא כלל הבי עקביאדבמשנתינו לא הזכיר ר

 בות בית יוסףשוב ראיתי בתשו(הוא דאמר הטעם שהוציאה מקלו ורבנן לא הזכירו מזה כלום 
   ).ע"שהרגיש בזה והניח בצ

 לרבנן עיקר הטעם משום דחזיתינהו לו דאפיבירא להוס' יורה דרכו דגם התוסאלא ודאי האמת 
 אלא , פריךבי עקיבא דהא דפריך והא איה חבירנו קאמרו לה בין לרבנן בין לר,ת"בכיא והויא מסל

 , דהא דהוציאה מקלו ותרמילו היתה יכולה לעשות כן לעדותבירא להו דרבנן ס,דבהא פליגי
 והיינו ,219ף"ש הרי" וכמ, דכיון דכי חזיתינהו בכיא,אלא בהתחלהת "וממילא לא הויא מסל

 ,ת" דמה שהוציאה מקלו ותרמילו נמי נחשב כמסלבי עקיבא סבירא ליה ור,גריעותא דפונדקית
ן  וכ.ת"במסל'  הוכיח תחלתה על סופה והוי כל דברי,בהתחלה כי חזיתינהו בכיא]ש[משום דכיון 

'  והא דמייתו ראי.ל"כנ' התוס' ופי' ירש כן הסוגים של שלמה שפל בי" מדברי מהרשמשמע
 דהא בירושלמי פריך על האי ,מהירושלמי'  צריך להבין דאיך מייתו ראיבלאו הכי, מהירושלמי

 רסת לגיבי יוחנןשהוא ר (בי שמעון בן לקישרמר הא דא' ת ולית לי" דעשאוה כמסלאן דאמרמ
 ,) דידן והא איה חבירנו קאמרי להראבגמוהיינו הא דפריך (כל ששואלו ומשיב ) 220 דידןראגמ

 רשופי( דעשאוה כחיה על אתר אן דאמרכאידך מ'  אית לירבי שמעון בן לקישומסיק התם ד
 , מהן חיהחדנאמנין על הבכור וא' ג) ב"ג ע"דע(ד דקידושין " בפנן דהיינו הא דאמרי221המפרש

ת איתותב "וה כמסל דעשאאן דאמר הרי דאותו מ,)שנאמנת לאלתר דוקא ולא לאחר שיצאה
ש "ומ(דלא גרע מעל אתר ' ראי'  אלא שמביאי, בסיום דבריהםן צריך לומרל דכ"נן  ולכ.ל"מדרשב

 דקאי על רוש ופי,)'וד' החליפו בח' והר' והת' בד'  שהסופרים החליפו הל,ס הוא"מעד אחד ט
'  גופי דאמראן אלא דהאי מ, לא איתותבאן דאמר וכלומר דהאי מ,'כו' ראי' הירושלמי שמביאי

 ,תי שפירוהשתא א. ת משום דלא גרע מחיה על אתר" דעשאוה כמסלבירא ליה דהיינו טעמאס
כל מקום  מ, דידןראג דלא משני כשינוייא דגמ"אע, אן דאמרכיון דהירושלמי משני אליבא דהאי מ

ת ממש " דידן הא דכי חזיתינהו בכיא לא הויא מסלדאפילו לגמרא, א פליגי דלענין הדין ליש לומר
ו גמורה אינה וכמ'  דראי, קצת בירושלמין משמעוכ'  התוסהו שכתבו וז,ת"אלא התחלה במסל

  .שנתבאר

ת "דכל דאתחיל במסל תבף ברור מללו שכ" הא שפתי הריכל מקום מ,'ואיך שיהיה בדעת התוס
 דפונדקית לענין דינא אלא הא דהתחלה'  ולא מסקי מהאי סוגי, וכל הפוסקים נמשכו אחריו.'כו

 ,מראה פנים לדבריו שהוא אמת אפילו ת כלל ליכא מאן דשרי" אבל בלא מסל,ת סגיא"במסל
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ל  אבן העזר–שארית יהודה 

בירא ליה כרבי  דייק וסבי עקיבאף מדר" דהרים תמצי לומר ואף א.ז"שע' ש סי"ש הריב"וכמ
לאחר לו רבי עקיבא מודה  דאפי, אשהל פי האי דמשיאין עמכל מקום לא קשה מידי, עקיבא

  .222 אלא קודם שהוחזקוא פליגי ובמשנה זו ל, דלעילתין אמתניראם בגמ התתא וכדאי,שהוחזקו

 גרם לו שהבין כן בדעת ,223 עצמהל פיבורה אלא עידהתם לא ראו אמיתת ד'  בתירוץ הבה שכתבומ
י "איברא דדעת מהרא(  והמעיין שם יראה דנהפוך הוא, בהדיאאחר כךש "ט וכמ"קל' י סי"מהרא

 דלא מהני הוכחה זו דמקלו ותרמילו משום שזה היתה עמאתבו דהיינו טכ'  שהרי התוס,ע"צ
 מה שהיתה א מהני ולכן ל,היא] עצמה[ דהוכחה זו מפי א משמע להדי,יכולה לעשות כן לעדות
 דאי הויא הוכחה זו גם בלא דבריה מאי איכפת לן אם היתה יכולה לעשות ,יכולה לעשות כן לעדות

'  דכוונת התוסלא ודאי א. בלא דבריהלויא אפיה] רה[ הוכחה גמוכל מקוםכן לעדות כיון דמ
ת טפי " דהויא מסללקא דעתא אלא משום דבהוכחה זו סא מהני ול,דהוכחה זו היא לפי דבריה

 ש לומרג י"בכיוצא בזה דבכה' ח' י סי" בבתשובותש " וכמ,לפי שהאריכה באמתלאות דמוכחי
ילו דאפ'  קאמרי התוסום הכיש ומ,י תומהת משום דהאריך בסיפורי המעשה לפ"דשפיר הוה מסל

י גם ראו בה "ש מהרא"גם מ (משום דזה היתה יכולה לעדות, אי טעמא הכא לא מיהמנא מההכי
 ואפשר דכוונתו דהא .' בגמתא דבכתה מהני כדאימן דהא סי,לכאורה צריך עיון, ' דבכתה כומןסי

  כך לא מהני סימןראבל אח,  דבכתה היינו קודם ששאלוה איה חבירנואמערא האי טדמהני בגמ
  ).זה

 לגמרי ולא מעלין ולא א מהני דאומדנות והוכחות לש לומר די,'אין ראי' מיהו מדברי התוס
 דלא ,'ת היתה זה מקלו כו" נמי לא קאמר אלא בלישנא דמסלום הכי בגמרא ומש,מורידין כלל
' רי התוס קאמום הכי נמי ומש,ת" והוכחות האמינוה אלא משום דבזה הויא מסלתמשום אומדנו
ואם היתה מתכוונת לעדות ודאי ,  שהרי היתה יכולה לעשות כן לעדות,ת ממש היתה"דלאו מסל
רש דעל  פיבמ'  סימח צדק אלא שבצ. דבורהל ידי שלא עלו אפי, והוכחות כללותאומדנדלא מהני 

 אם לוא דאפי" שרש קכק"מהריש " דהוי כמש לומר מיהו י. מוכח דאינה מתכוונת דעדותידי כן
ש בסוף דבריו ועוד "משתא אתי שפיר  וה. למיחש לשאלהוה לןה' היו מכירין מקלו ותרמילו כו
ל "ק' י וסי"ק'  סים לובלין" וכבר עמד בזה מהר.'ודמי לזה מקלו כו' שיש כאן הרבה הוכחות כו

 שהרי , לומר כןי אפשר א,ת שאינו גמור"לצרף למסל ש" ומ. כלוםא מהניל' דהא זה מקלו כו
' ת דפונדקית מחמת שאמרה זה מקלו כו"ף דלא עדיפא הך מסל"בריו הוכיח מדברי הריבפתח ד

 היינו משום דחיישינן'  זה מקלו כוא מהני דהא דל,תי שפירש א"מי  אבל לפ,ת"משאר מסל
 חד לדבר אק"מהרי ום כן המשאת בנימין וא.שאת בנימיןש המ" וכמ, אבל בעלמא מהני,לשאלה
  .נתכוונו

' ש התוס" וכמ, שכן הוא ודאי, דמתכוונת להעיד אמתדהתם יש לומר, ץ השלישי בתירוומה שכתב
'  דפשיטא ליק"מהריש " וכמ,דמה שהוציאה מקלו ותרמילו היתה יכולה לעשות כן לעדות

 , ביאור הדבריםצא ידי חובתאבל לא י.  דנתכוין להעידש לומר ומשיב יםלתלמודא דכל ששואלי
ש איך אפשר לומר "דמ,  מפונדקיתאי שנאומר דמתכוין ומ בהודאת הרוצח אין לאי טעמאדמ

 מוכח שאומר אמת לא נפיק מכלל מתכוין לו דאפי, לא מן השם הזה,'דנתכוין לשקר ולהעיד כו
  . דומיא דפונדקית,להעיד

*  

 שאת בנימין בתר קושטא דמילתא צדקו דברי המנן בעיקר הדין דאזליכל מקום מ224אך הנה
 ומצאתי .) ושארי אחרונים,ט' האמונת שמואל סי ו,ה"מ' ב וסי"מ' סי מח צדקונמשכו אחריו הצ(

ינם  ששבו אך לא בתשובה שלימה אהממירים ופוחזים ה על ריקים" בהגו"א ס"ש רמ"און לו ממ
ומדכתב דאינם נאמנים אלא , ל"ועיקול עכ'  אם הוגבה בלא רמיוא הדיןוה ,ת" אלא במסלנאמנים
פי לסיח מוי  אלא דלא גרעי מג, נינהותאדאוריי עדות סולי דפמע מינה דסבירא ליהת ש"במסל

שם י נוטה " דדעת מהרא, הואעות סופרך ט"ר' י סי"ומה שנרשם מהרא (רכי משהש בד" כמומות
 ילו הכי כתב ואפ,בהדיא) רכי משה בדש"מהיא זו כ עת עצמוד  אלא,דרבנן נינהועדות דפסולי 

בתר קושטא דמילתא ' שמוכח שאומר אמת ואזלימשום  ,מהני'  אם הוגבה בלא רמיוא הדיןדה
דמבואר שם דלא חיישינן לריקים  ,ד"רכ' י סי" מהראמפסקייצא לו כן  ו.ת"דמהני כמו מסל

 שם על ריקים תבואף דכ .'אסהודי שיקרא ושמא שיחדוהו כוופוחזים אלא משום דחשידי ל
 אף שהם עבריינים ,ים דהוא הדין והוא הטעם להממירא"לרמ בירא ליה ס,ופוחזים החשודים

לאו למימרא  ,א ששבו אך לא בתשובה שלימה"ש רמ"ומ .גמורים ועומדים ומחזיקים ברשעם

                                                 

 
  .'על כרחך מוכח מכאן דלא סגי במה שהוציאה להם מקלו ותרמילו כו, ל כרבי עקיבא"וכיון דקיי 222
  .וכחותכ בהודאת הרוצה דבלא עדותן של הנכרי ברור לנו שהוא הרגו מכמה ה"משא 223
 .ה ואמנם גם"בהבא לקמן ראה גם לעיל מהדורה הקודמת ד 224



לא  אבן העזר–שארית יהודה 

 ,ומותפי לסיח מוי מג דלא גרעי ,ת ודאי סמכינן"דהא במסל,  עליהוסמכינןדאם לא שבו כלל לא 
 רק  שבו דאפילו רבותא נקט,ת" אלא לפי שבמסל,ת"א השוה אם הוגבה בלא רמיה למסל"ורמ

' א סי" וכדעת היש מחמירין שבפסקי מהרי,ת"שלא בתשובה שלימה אינם נאמנים אלא במסל
ותדע עוד  .ת"ועיקול דדמי למסל' ג האי דינא דאם הוגבה בלא רמי" ואגב גררא נקט נמי בכה,כ"ר

זכר כלל מענין נא  ושם ל,ד"רכ' י סי"דהא האי דינא דאם הוגבה בלא רמיה הוא בפסקי מהרא
  .ת"ך גבי מסל"ר' דין השבים שלא בתשובה שלימה נזכר בתשובה סי ו,תשובה

 לא שבו לו ומשמע שם נמי דאפי,ד"כ' בתרא דיבמות סי'  פים של שלמהל ב" דעת מהרשן הואוכ
ט דמתכוין להעיד "רל' ה סי"בתש " לפי מ וכן בדין.כלל מהני עדותן אם מוכח שאומרים אמת

 כל היכא דליכא למיחש ם כן וא, לשיקראיישינןיינו טעמא שאין עדותן עדות משום דחיה
 עוד ן משמע וכ. בתר קושטא דמילתאל שכן היכא שמוכח שאומר אמת אזלינן וכ,לשיקרא
א ת ל" דכל היכא דהוה מסל,שכפל ושינה ושילש בסברא' ט'  סימוניות מייבותם שבתשו"במהר

 אלא ,'לקלקלה או לנקום כו דילמא למירמא אימתא איכוין או , למידי דהוה לן למיחושחיישינן
ל שכן היכא  וכ,' כל היכא דלא מוכחא מילתא לשום אמתלא כוא חיישינןת ל"דכל שהוא מסל

ן "ו לדעת הר" הטגירושין' לג מה" פין כתב המשנה למלך וכ.דמוכחא מילתא דליכא אמתלא
צלמון בדמעשה '  אמתנירא הא דפריך בגמ,ש"לתרץ קושיית הריב ,ת"מסלדבעינן קשר דברים ב

וכיון שלא  ,הוהגוי  ולא פריך דילמא ,ודלמא צרה הואי ,' שעמד על ראש ההר כוומעשה באחד ,'כו
  .'כוגוי התם מאי בעי דשאומר אמת  דמוכח אני התם ותירץ דש,ת"אמר בקשר דברים אינו מסל

 קשר דברים ש שהוכיח מקושיא זו דלא בעינן"הריב לדעת תבח כ"ק ל" בסית שמואלאיברא שהב
י  אבל א.ת" מוכח שאומר אמת לא הוה מהני כל דלא הוה מסללו דאפיבירא ליה דס,ת"סלבמ

 סתם בלי חולק תבה כ"ו בהג" דבס,א אהדדי"דברי רמ'  דלדבריו תקשי לי, לומר כן כללאפשר
 אלא שהביא ,ש בסתם"ה הביא דעת הריב"ד בהג" וכאן בסי,ת"הוה כמסל' דאם הוגבה בלא רמי

י שכן נהגו כל "ש הב" וכמ,ש" עיקר כדעת הריבבירא ליה משום דס,יריןן בשם יש מחמ" הרתדע
ה לא העירו מזה "ו בהג" ותימה שבס, בעצמו הסכים כןית שמואל וגם הב,שבשאלוניקהבתי דינין 

ודלמא גוי הוה ' לי' ש דמאי קשי"ז על הריב" לתרץ קושיית הטית שמואל כתב כן והנה הב.כלום
אבל באמת מה שהחליט  ,]ה"ח ס"קי' ד סי"ובי' כדאי [את הישראלדהא אין הגוי עשוי להכשיל 

ם בתשובות "ש מהר"מ'  דלדבריו תקשי לי,ג"ז דאין הגוי עשוי להכשיל את הישראל צע"הט
ת מהימן כל היכא דלא מוכחא מילתא לשום אמתלא דלמא "דהוכיח דבמסל' ט'  סימוניותמיי

ת נמי ניחוש שמא איכוין לקלקלה כדי לנקום " כל מסלדאם לא כן, ג" וכהןיאיכולמירמא אימתא 
 למיחש שמא יודע בטיב היהודים ויודע שנאבד בעלה ומיכוין וה לן והוסיף עוד דה,'נקמתו כו

 לכל נןת הוה חיישי" אלמא דאי לא הוה מסל, והאריך ושינה ושילש בסברא זו,'לקלקלה כו
בות חכם ש בתשו"י הדבר ברור כמ אלא ודא.'החששות שמא איכוון לקלקלה כדי לנקום נקמתו כו

דחשודים להכשיל בשביל פיכות דמים מכל שכן  על שםט דודאי כיון שהגוים חשודי"ל'  סיצבי
 , שמא כיון להכשיל את הישראל בחנםין אומריםבדבר איסור אד "ביו אלא דהתם ,איזו נקמה

כ בעדות אשה יוודע "שא מ,לו בדבר שישראל לא ידע ולא יוודע לו' דלפי דעת הגוי איזו נקמה תהי
  .225ם"ש מהר"הדבר כשיבא בעלה ותצא מזה ומזה כמ

איתבו '  דהא כי האי סוגי,ש"ר העשיל שהקשה על הריב"ש עוד בזה לתרץ קושיית הגאון מוהר"ומ
 דפריך נמי ודלמא צרה הואי ולא פריך ודלמא ,מושלך לבור'  דמי שהייןו דגיטין אמתנית"נמי בפ
 דגוי הוה כולי דהתם אי איתא, ו הכי לא קשה מידי בלא.ש"תירוץ הריב ושם לא שייך ,גוי הואי

 ירא פן יבדקו אחריו מיד , שמה ושם מקומורש ופי, מאחר שאומר שהוא בעלה,האי ודאי מירתת
ת  לקלקל אלו לפי שהיא חשודה אפי, טפינןכ בצרה חיישי" משא.ויתברר שקרו ויתבדה ויאחז

 אבל בעדות אשה .לקמן' ו דיבמות שית" בירושלמי פטתא כדאי, כדי לקלקל את חברתהעצמה
'  אין ראיי זה ולפ. ולא יוודע עד שיבא הבעל, לחפש אחריו מידי אפשרשיודע שנאבד בעלה יודע שא

' לי'  דהא דקשי,ת" מוכח שאומר אמת לא מהני כל שאינו מסללו דאפיבירא ליהש דס"כלל מהריב
ש "י מ ואדרבה לפ.ל" שכיון להכשיל וכנחיישינן דודלמא גוי הוה ולא אמר בקשר דברים היינו

 דאם מוכח שאומר אמת עדיף ,ש להיפך" דדעת הריבש לומר דיברא ית,ש" הריבלקמן בשם
  .ת"ממסל

 , שאלהלו על ידי בטעם השני בהודאת הרוצח דמהני אפיק"מהריש "וממוצא דבר נשמע שגם מ
 דחזקה דלא מרע ,חד שהכל ענין א, לדינא הוא אמת ויציב ונכון,'מהני משום חזקה דלא מרע נפשי

 אלא דהא דמוכח שאומר , והיינו נמי שמוכח שאומר אמת,היינו נמי חזקה דקושטא קאמר' נפשי
 שחזקה שאומר אמת מחמת הוכחה , מקרי נמי חזקהכל מקום ומ,אמת הוא מחמת הוכחה אחרת

 ם כןפ שהיא ג" אע,חרת דכשמוכח שאומר אמת מחמת הוכחה א, מחלק בינייהוק"מהרימיהו (זו 
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 אבל ,ת" שנאמר דמחמת הוכחה זו לא נפיק מכלל מסללא אם כן א,חזקה לא עדיפא כולי האי
וכעת לא ראיתי ) ' וכמו שית,' מהני לדידיתא מדאורייאפילועדיפא ד' חזקה דלא מרע נפשי

  .)ו"שי' ד סי"ז בי"זולת הט(לאחרונים בתשובותיהם שהביאוהו 

*  

בלא טעמא דאשה דייקא ובלא טעמא דמשום עגונה  אפילו זה לחוד מהניש דמטעם "הן אמת דמ
 וצה לומר ור, במקום שצריך עדות גמורהלואקילו רבנן משום דחזקה זו מהניא כמו עדות אפי

משטרות העולין ' ש ראי" ומ. הפריז מאד על המדה,דבחזקה זו מהימן מן התורה מתורת עדות
 נמשך אחר ,גט אשה היו כשרים אי לאו דבני כריתה נינהו ואף לגבי ,בערכאות של גויים דכשרים

יקיר '  רשם בהות אשריכ המרדכי והג" וכ,)א"ח ע"דפ(ק "ח דב"בשמו בפ'  התוסתבוי שכ"דעת רש
דגוים אינם פסולים לעדות מן התורה אלא משם שהם בחזקת שקרנים אשר פיהם  ,החכמה' וס

ט "ד(ק דגיטין "ק שם וברפ"בב) ק"מהרייו לפני שלפנינו שאפשר לא ה('  וכן דעת התוס.דיבר שוא
 דלאו בני יינו טעמא דנכרים הבירא להו כלהו ס, שםהות אשרין ממסקנת המרדכי והג"והר) ב"ע

 יודעים בו לו אפים כןוא, עדות נינהו מן התורה משום דלא מיקרו אחיו במצות וגרעי מעבד
 יש עד כשר שיודע עדות זו לו דאפי, וכמו רשע הפסול לעדות מן התורה,שאומר אמת לא מהני

מ "ובח'  כדאי, אסור להצטרף עמו מגזרת הכתובילו הכיכמותו ויודע בו שגם הוא יודע האמת אפ
ושטרות העולין בערכאות של גויים דכשרים תקנתא דרבנן בעלמא הוא בממון מפני . לד י"סר

 וא הדיןשם דה'  התוסתבובר כ כ,והא לאו בני כריתה נינהו) ב"ע' י' ד( והא דפריך .תקון העולם
 ש לומר דהיינו מטעם שכתבי וסיעתו י"רשרוש  לפילו ואפי.י מצי למימר דלאו בני עדות נינהודהו
 נצטוו על ני נחלפי שב) ק בשמו"בב'  ולזה נראה שכיוונו התוס,ב"ט ע"ד(ק דגיטין "י בפ"רש

ברים על שאר מצות מכל פ שעו"דאע, שמעמידים שופטים'  והיינו במצות שהם מקיימי,הדינין
כותיים ג בעדי " התם לרשבנן ודומיא דאמרי, במצות שהם מקיימים מיקרו אחיו במצותמקום

,  דלא מיקרו אחיו במצותבירא להווס'  פליגי התוסילו הכיואפ (דאחזוק בהא ולא אחזוק בהא
). עושה אלא כמי שאינו מצווה ו, שכר כמצווה ועושהם שאין מקבלי226א"ק דע" ברפמשום דאיתא

 כל מקוםמ, 227דבעולת בעל יש להן,  נצטוו עליהן כגון עדות אשהלו אפיםאבל במצות שאין מקיימי
  . בו שהוא אומר אמתםיודעי אפילו  דהוו רשעים גמורים דפסוליןל שכן אדרבה כ,כיון דעוברים

ר בי יהודה אמדר' ההוא דאתא לקמי) א"ד ע"דמ(ד דיבמות "ד מהא דתניא בפ"ברורה לפע' וראי
 , ואין אתה נאמן לפסול את בניךת עצמך נאמן אתה לפסול אמר לו נתגיירתי ביני לבין עצמי אלו

 אסיקנא רא ובגמ, לדבריך נכרי אתה ואין עדות לנכרי,כי קאמר דהב נחמן בר יצחקרומסיק 
לו  ואפי.ילו הכי אין עדות לנכריאפ'  במקום שפוסל עצמו דמרע נפשילוהרי דאפי', דהלכתא כוותי

 לפסול עצמו משום דאין לוש שם דמיירי בהוחזק בישראל ואינו נאמן אפי"ורא' ש התוס"פי מל
 . אבל אם בא על בת כהן לא פסלה,חתיכה דאיסורא' אנפשי'  אלא דשווי,אדם משים עצמו רשע

 לדבריו לומשמע דאפי'  מדקאמר לדבריך נכרי אתה כוכל מקום מ.228ב"ספ'  התוסן כתבווכ
 ת עצמוש המרדכי שם דנאמן לפסול א"מי  לפל שכן ומכ. אין עדות לנכריהכיילו שפוסל עצמו אפ

 רא ולא אמרו בגמ,משים עצמו רשעין אדם ג לומר א" ולא שייך בכה,ת עצמומשום דבא להכשיר א
 עדות גמורה מן התורה אלא לברר ין צריך דא,אלא באיסורין'  אחזקה דלא מרע נפשינןדסמכי
 לו ואפי, דבקפילא סגיאן דאמרמורייס מן האומן וטעימת קפילא למ כגון תכלת מן התגר ו,האמת

 עדות גמורה מן התורה דבעינן אבל בממון ,ג"תל' ש סי"ש הריב"היכא דאתחזק איסורא כמ
חוץ משטרות העולין בערכאות של גויים מפני תקנת ( שיהא אחיו במצות נן בעי,מגזרת הכתוב

 בעדות אשה ם כן הוא הדין נמיוא.  שםרא בגמתאדאיכ'  ביב בגר דמשפט כתיוא הדין וה,)העולם
 דבר דבר נן וילפי,229פ האשה רבה" רתא דהוי דבר שבערוה כדאי, עדות גמורה מן התורהנןדבעי

 ואפילו,  קאמרא אית ליה חזקה דקושטאפילו, או בר עדות הוא כלל מן התורה נכרי ל,מממון
  .ו שנתבאריודעים בו שאומר אמת וכמ

 עדות גמורה מן התורה בעדות נן דלא בעיג מהלק גירושין דסבירא ליה"ספים "מיהו להרמב(
 מתוך ועיקר טעמא משום דבעינן,  דהוי דבר שבערוה לא קאיבירא ליה דהאי טעמא דס,אשה

 מידי דהוה אטבל ר כך דקאמר אחן משמע קצת בגמרא וכ,היינו משום דאתחזק איסורא' חומר כו
בירא  וס, אינו עיקראלא ודאי דהאי טעמא,  הוה דבר שבערוה ואכתי מי דמי הא הכא,'והקדש כו
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 וא הדין נמי דהי זה יש לומר לפ,230שם' י שבתוס" דלא כר, דהא דאשה דייקא מהני מן התורהליה
  ).ל" דאין דבריו ברורים ואכמם משנהש בלח"יי וע.מהני מן התורה' חזקה דלא מרע נפשי

אבל כיון , עגונה אקילו ומשום דהאשה דייקאואולם כל זה הוא מן התורה בלא טעמא דמשום 
 בעדות אשה משום דהאשה דייקא ומשום עגונה אקילו ומשום דהדבר ד אחד האמינו עדחכמים

 נמי האמינו גוי מסיח לפי תומו כל אי טעמא ומה,231פ האשה רבה"ר' ש התוס"הגון להאמין כמ
'  סימוניות מייבותשום שבת" מהרשםש ב" כמ,היכא דלא מוכחא מילתא שאומר לשום אמלתא

י  כן לפל כרחך צריך לומר וע.דודאי קושטא קאמר'  היכא דאיכא חזקה דלא מרע נפשיל שכן כ,'ט
 והחזיק ,ת"גבי טעימת קפילא דדוקא קפילא מהני ולא מסל) ב"ו ע"דק(דק הבית ה בב"ש הרא"מ

א " הרשבת לדעלואפי ו.ג"תל' ש סי"כ הריב" וכ,ב"צ'  בסי232י תאר הפרםאחריו הגאון נשיא אלקי
דמסתמא לא פליגי ,  מודה דקפילא עדיףכל מקום מ,ת נמי מהני" דמסלורת הבית הארוךשם בת

בירא  היינו משם דס,ת" דקפילא לא מהני בלא מסלש שם דסבירא ליה"ולהרא. בסברות הפוכות
 .)ך בשם בעל עבודת הגרשוני"דלא כש( שם רי תארש הפ" כמל כךכ'  דהתם לא מרע נפשיליה
וחזקה ' היכא דודאי מרע נפשי] אבל כל [.ט" לי"וססבות חכם צבי סברתו מצאתי בתשווכ

 בפשיטות דהך חזקה ו"יש' ד סי"ז בי"כ הט" וכ.ת" מודו דעדיף ממסלולי עלמאדקושטא קאמר כ
 ,ה דגיטין יש לדחות"מפ'  ראי שםש"אך במ( הללו ק"מהרי ונסתייע מדברי ,עדיפא' דלא מרע נפשי

  ).ל"ות נאמן ואכמדהתם מתורת עד

 ,ן מהך דקומנטריסין" לדעת הרגירושין' לג מה" פילחם משנהש ה" דלא תקשי מתי שפירובהא א
 ומה שתירץ הוא .נן קישור דבריםזו דלא בעי' ש דלא הוכיח מסוגי"זו תקשי נמי על הריב' וקושי
שתי תשובות  ,' מאי אירייא קומנטריסין כוישור דברים דאם לא כן בקאמרו מיירי של כרחךדע

 היכי דמי אי דאמרו וה ליה למימרוהכי ה,  לפרושי בהדיא הכירא לגמל"ם כן הו חדא דא,בדבר
 ועוד דלמא .'ל כו" והא קייישור דבריםואי דאמרו בק' כו'  מאי אייריישור דבריםשלא בק

 הוו ' דבמילתא דשייכי בהו כו' דלא אסיק אדעתילקא דעתא דסיקונטריסין לרבותא נקט דלמא
 כיון דנכרי , פריךל שכן מכח כ,ת"ל דנכרי מסל" והא דפריך והא קיי,ת"ומנטריסין עדיפי ממסלק

ם ש ג"וכיון דבהא מודה הריב,  קומנטריסין עדיפי טפי דלא מרעי נפשיהול שכןת מהימן מכ"מסל
דיש לומר דקומנטריסון , ישור דברים קום הכי לא הוכיח מכאן דלא בעינןג מש"תל' ש סי" כמכן

בירא ליה  משום דס,דמעשה בצלמון'  והא דהוכיח מהא דלא פריך ודלמא גוי הוה אמתני.ישאנ
  . לעילש" דדלמא כיון להכשיל את הישראל וכמ,א קאמרדהתם אין שום הוכחה וחזקה דקושט

*  

בירא  דכל הפוסקים הגדולים ועמודי ההוראה אשר בית ישראל נשען עליהם כלהו סבארואחר שנת
ת " מהני כמו מסל, או שיש לו חזקה טובה שאומר אמת, שהגוי אומר אמת דהיכא שמוכח,להו

 שהיתה מראה פנים לדבריה , ועתה חובה עלינו לתרץ ההיא דפונדקית,ו שנתבארכמ' ועדיף מיני
  . פריך והא איה חבירנו קאמרי להילו הכישאמרה אמת ואפ

 בתר נן לא אזלי,אמתד שיש לחלק בין ההוכחות דהיכא שמוכח מצד הענין שהענין "והנלפע
 יינו טעמא וה,233 ואדרבה היינו הא דמהני לאכחושי סהדי דאמרו בדדמי, והוכחותתאומדנו
 לו למיעוטא ולמיעוטא דמיעוטא כדאיתא דחששו חכמים אפי,ס ומגוייד וצלוב ואינך"דמשאל

מת חה על העד שהוא עד אאבל באומדנא והוכ,  בשם רבינו נתן ורבינו שמחה234הות מיימוניותבהג
ומשום עגונה '  משום דאשה דייקא מתוך חומר כו,ת" ואמסלחד אעד אסמכינןכמו ד'  עליסמכינן

 דהכל חד טעמא ,היכא דאיכא הוכחה או חזקה דקושטא קאמר'  עליסמכינן כי נמי ה,'אקילו כו
הוא כיון דהעד מהימן לנו והוא מעיד בדבר ברור ולא בדבר שחזקתו או רובו למיתה כמו מגוייד 

כל  מ,פ שמראה פנים לדבריה היתה" דבהא דפונדקית אעשתא אתי שפיר וה.'ס כו"וב ומשאלוצל
ט שאילו "קל' י סי"ש בפסקי מהרא" וכמ, אין זאת אלא אומדנא והוכחה בעלמא מצד העניןמקום

 ואף , אין זה דבר ברור מצד העניןכל מקום מ,היה חי לא עזב את מקלו ותרמילו והלך לדרכו
בה שום הוכחה שהיא אומרת '  מאחר שמצד עצמה לא הי,ר ברור לא האמינוהשהיא העידה בדב

 אלא , ובמתכוין להעיד איכא למיחש לשיקרא,דנתכיון להעיד יש לומר  דכל ששואלו ומשיב,אמת
 שוןוכן מדוייק מל(הוכיח סופה על תחלתה '  היתה מראה פנים לדבריה לא אמריאחר כךש

 דסופה היא מצד הענין ולא מצד ,טרף לתחלתה כלל דהוכחה דסופה אינו מצ,)ז"שע' ש סי"הריב
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לד  אבן העזר–שארית יהודה 

כ כשיש הוכחה בעד עצמו שלא בא להעיד אלא " משא.עצמה לומר דנתכוונה לומר האמת בלבד
לשיקרא ' ביא חיישינן  ול, הרי העד עצמו מוחזק ומוסמך לנו שהוא עד אמת,בשביל שהוא אמת

  .כלל

 כי קאמרדה) א"ו ע"דס(ג דקידושין "רבא דאמר בפג ל"קל' ן סי" להרמבבות בתשותבודומה לזה כ
דלא משקר ודעתו סומכת על '  דהיינו דוקא אם העד מהימן לי,אי מהימן לך כבי תרי זיל אפקה

ג דדעתו סומכת שדבריו אמת מפני שיש לו איזו " אבל אם אין דעתו סומכת על העד אע,העד עצמו
 אי מהימן לך דעבדא א כן הוה ליה למימרם ל דא,א חיישינןאומדנא על האשה דעבדא איסורא ל

 איסורא אומדנא א דהא דדעתו סומכת דעבד, הואאי טעמאש דהתם נמי מה"יי וע.'איסורא כו
ג דדעתו סומכת דעבדא " בכהלום שהביא שם נראה דאפי" ואף שמדברי הרמב.בעלמא היא

 אי אבהדי אמר י הא לאבילו אבל לדינא אפי, היינו בבא לצאת ידי שמים,איסורא חייב להוציאה
 שיהא איש נאמן בכל נן דהתם בעי,' ואף שאין הנדון דומה ממש לראי.מהימן לך דלאו גזלנא הוא

 יש 235 שיהא נאמן אלא לאותו דברין צריך היכא שאוא הדין נמימינה נשמע דה מכל מקום ,דבריו
  . מצד עצמו אלא מצד העניןינו נאמן או שא,לחלק בין אם העד נאמן מצד עצמו

 נהי דההוכחה הויא כמו חזקה שהוא , דהיכא דההוכחה מצד הענין לבד,טעמא רבה נמי איכאו
 אבל ההוכחה שהיא חזקה על העד הרי ,שת אישלא אתי חזקה ומפקא מחזקת א מכל מקום אמת

וב מצויין גבי ר) א"ח ע"ד (שמרת הביתא במ"ש הרשב" כמ,העד מעיד בדבר ברור ומבטל החזקה
ג "רפ' ג כתבו התוס" וכה. דמקוהיינו טעמא דסכין והוהיינו טעמא, םאצל שחיטה מומחין ה

 עבד ושפחה וגוי מסיח אפילו ו,ד אחד לענין עדות אשה שהאמינו חכמים עוא הדין נמי וה.ק"דב
והוא הטעם אם יש הוכחה וא הדין  ה, ומעיד בדבר ברור236 משום שהדבר הגון להאמין,לפי תומו

כ בפונדקית שלא היתה חזקה והוכחה שהגון להאמין לה מצד " משא.על העד שהגון להאמין לו
 מחמת שהראתה פנים שהענין ,ת והוכחות שאחר כך אלא מצד האומדנו,עצמה בעדותה בלבד

כיון שתחלת העדות היתה על ,  והוכחות אלו לא חזו לאיצטרופי להעדאת עדותהת ואומדנו,אמת
 אגב ,ט"קל' י סי"מפסקי מהרא' יא ראי ומה שהב. בסוף דבריושאת בנימיןדלא כמ( שאלה ידי

  .)ע"י דדבריו צ" על מהרא לעילש"ועבמ) (לא עיין שפיר שהוא עזר כנגדו להמעיין שם' חורפי

 דכל היכא דמוכח דקושטא ,י דעת המשאת בנימין לפק"מהרי כוונת ם כן יתפרש גל דרך זהוע
 כיון שבתחלת וצה לומר דר,' דאיך אפשר לומר שיתכוין לשקר כו,קאמר לא מקרי מתכוין להעיד

 לא מקרי מתכוין , כן בא להגיד האמתל מנת שהרי אדרבה ע, לומר שיתכוין לשקרי אפשרעדותו א
 לא נפיק , שאדרבה הוא מתכוין להגיד האמת, לומר שמתכוין להעיד שקרי אפשר כיון שא,להעיד

 , לשיקראנןחיישי ד,בתחלת עדותה שמתכוונת להעיד יש לומר כ בפונדקית" משא.ת"מכלל מסל
 , מראה פנים לדבריה שהענין אמתר כך אלא שאח,ואינו מוכרח שלא נתכוונה אלא בשביל האמת

לדון ) שאת בנימיןהמ( יצא אחר כך אלא ש.ובזה לא נפקא מכלל מתכוין להעיד שהיתה בתחלה
אה  וזה אינו נר, שאלה לקושטא דמילתא שמצד העניןלו על ידיבדבר חדש לצרף עדות הגוי אפי

  . אבל דבריו הראשונים יכולים להיות קיימים ונאמנים ונחמדים,כלל

 ופשיטא שאם לא היה ,'ש דאנן סהדי שאם היה יכול לכפור כו" דמ,ק"מהריד בכוונת "עוד נלפע
אי  מתכוין להעיד הוא מהרא דעיקר הטעם מה שאינו נקרושו ופי, תרתי מילי נינהו,'אמת כו
 מילתא ,'אמת כו'  ומאי דמסיק ופשיטא שאם לא הי,'לכפור כו דאנן סהדי שאם היה יכול טעמא

 ,מטעם זה דקושטא קאמר אינו מתכון'  אבל לא שיהי,אחריתי היא להורות דודאי קושטא קאמר
ש " מל דרך והוא ע.' שאם היה יכול לכפור כואי טעמא מתכוין הוא מהראאלא הא דאינו נק

 דאין מצטרפים לפסול העדות ,ם קרוב או פסול מהחדלו גבי רבים שהעידו ונמצא א' מ סי"ובח
 שאם החרים תב וכ,ם כן בבית דיןש שם שיתכוונו להעיד ג" ודעת הרא,אלא אם כן כיוונו להעיד

 הטעם רים ותומים והעלה באו,ובאו הפסולים לבד בכח החרם אין מצטרפים' על כל מי שיודע כו
ג שאם " ואע,כלל אלא שבאו בכח החרםכוונתם להעיד '  מחמת שלא הי, מקיימי דברראודלא נק

מקיימי '  ושפיר נק, שהרי הזמינם לכךאני התם ש, על הפסולים מצטרפיתובע בפירושהיה כוונת ה
יכול '  דאנן סהדי שאם הי, הודהל כרחו שמה שהודה הרוצח בעם כן בנידון דידןוא .ד"דבר עכת
העיד אלא מחמת שלא היה יכול  משום שלא כיון כלל ל, מקיימי דבר כללרא לא נק,' כולכפור

 כן הזמינהו אלא לנקום נקם ממנו ל מנת שלא ע, והזמנת התובע לא שייך בנדון זה,לכפור הודה
  .וכיוצא

*  
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לה  אבן העזר–שארית יהודה 

 אמרתי 239 אף שהיא מילתא חדתא ומיסתפינא מחבריא,238 לא אוכל אתאפק,237ועוד לאלוק מלין
עמא דמילתא שההודאה של ד יש לדון בדבר חדש בט" שלפע.' כו241 ואדברה נגד מלכים240ויהי מה

ש " מל פיוהוא ע,  שאלה לא מקרי מתכוין להעיד שאינו בדין עדות כלללו על ידיהרוצח אפי
 דהא דאמרינן גבי ,ד" בשם הראב,דערבא הוה' קריבי' ק דמכות גבי אילעא וטובי"ש בספ"הרא

 לאו משום דלא , עדות שבטלה מקצתה בטלה כולהנןולא אמרי' פלוני רבעני לרצוני פלגינן דיבורי
 דבמקיימי דבר דיבר , אלא משום דאדם לגבי עצמו לא מקרי עד פסול,לגבי עצמו' מהימנינן לי

 ם כן הכי נמי וא.ב דיבמות"בפ מוקי יוסף והנק דסנהדרין"ן בפ"כ הר" וכ.הכתוב ולא בעושי דבר
 , שאינו עד כלל כיון, ולא שייך לומר בו מתכוין להעיד, לא מקרי עדל עצמובנדון הרוצח שהודה ע

מר פלגינן ו לנכרי ולא שייך ב,ל עצמונאמן עפ ש" ואע.לפי שאינו ממקיימי דבר אלא מעושי דבר
ב "י ספ"ש הנ"הוא מעיד אין זו עדות אלא הודאה וכמכיון דסוף סוף על עצמו  מכל מקום ,'דיבורי

הויא על   ממילאג דעדות" ואע.דיבמות דהודאה מילתא אחריתא היא ואינה בכלל עדות כלל
ו " להא דתנן בפטא דמי ול. נאמן גם על הנהרגל עצמומתוך שנאמן ע יש לומר  אדרבה,הנהרג

שם '  ובתוס,האשה שאמרה מת בעלי נאמנת וצרתה מותרת לאכול בתרומה) א"ז ע"דקי(דיבמות 
 יינו טעמאדהבירושלמי  התם עלא 'הא אמרי ד, בתרומה דאורייתאלוי אי שרינן אפי"מספקא לר

 ידון דידן בפרט בנ, הכינןבנכרי לא אמרי אבל , צרתהלקלקלדה היא לקלקל את עצמה בכדי חשוד
 לווצרה שאני דאפי(ת לגבי האשה " אדרבה הרי הוא כמסלם כן וא,לא שייך לומר שיחייב ראשו

 אינו שהרי ,)ה"ק'  שער אפרים סיז בשם תשובות"ית שמואל סקיש בב" כמ,ת אינה נאמנת"מסל
ל דאף אם לא הזכיר לו שם אשה הוה "ג דקיי" ואע.האשה אלא להודות על עצמו בשביל מתכוין

ולשם עדות מקרי אם מעיד ,  שיתכוין לשם עדות ולא לשם הודאהנןבעי מכל מקום ,מתכוין להעיד
'  סוף יבמות במוקי יוסףש הנ" אם שואלין אנא הלך חבירנו כמלו אפי,על הנאבד שמת או נהרג

 דהוי כמו מקיימי דבר שמקיים הענין אשר אותו אנו ,ות היא על חבירנוהעד מכל מקום ,המפרשים
 הרי לגבי , מקיים דבר אלא עושה דבררא שאינו נקל עצמו אבל אם אומר לשם הודאה ע.מבקשים

  .ת כיון שאינו מתכוין לזה כלל"עדות הנאבד שהוא כמקיים דבר הוה כמסל

ד דסנהדרין " בפתאדאי , לא נתכויןל זהוין וע נתכל זהאמרינן שע אחת שבעדותוכיוצא בזה מצינו 
 באשה חבירה לואפיו ,תרו בהה לא ם אין נהרגין אשהוזמועדי נערה המאורסה ) א"א ע"דמ(

סרה על בעלה ולא משום דיכולין לומר , התראהין צריך דחבר אבי יוסי ברבי יהודהדרואליבא 
 דמוכחא ל שכן בנידון דידןכו . אתרו בה דמוכחא מילתא דלקטלא בעו להלא אם כןא ,באנו

  . ולא להעיד על הנהרג, באל עצמומילתא שלהודות ע

 אם בא לו הרי אפי,י מי מבני ביתו שישמע אלי" ופירש,242מההוא דמאן איכא בי חיואי' ועוד ראי
כיון שאין כוונתו בעצם וראשונה להודיע  מכל מקום ,להשמיע מיתת חיואי דהוה כמקיים דבר

 ,ג דהתם אמר מעצמו בלי שאלה" ואע.ת" דהוה מסלנן שיתאוננו עליו אמרישמת אלא לאנשי ביתו
ונטרס ש בק"וכמ( כגון אם היתה דעתו בשביל האשה ,מתכוין להעיד שמת' אם הימכל מקום 

 אבל השתא שאמר מי ,' עליסמכינןלא הוה ) בות בית יוסף בתשון כתב וכ,ל" מהריב בשם243עגונות
 שרואין דעתו ל שכן בנידון דידן וכ.וכוונתו שיתאוננו עליו שהיתה דעתו נןמאנשי ביתו אמרי

 והודאה מילתא אחריתא היא ואינה ,וכוונתו שאינו להעיד על הנאבד כלל אלא להודות על עצמו
  .מתכוין להעיד ולא שייך כלל לומר בזה ,בכלל עדות כלל

ש " שבראש מפרשים וסיעתו לא איצטריכו לטעמא דידהו אלא לשטת היק"מהריואפשר דגם 
 . ואינו נאמן על עצמו,' משום דפלגינן דיבורי,' עדות שבטלה מקצתה כונןדלא אמרידהיינו טעמא 

 אי לאו טעמא , הויא עדות מעליא,' דנאמן על עצמו ולא שייך פלגינן דיבורים כן בנידון דידןוא
  .וכדלעיל'  או משום שלא היה יכול לכפור כו,דידהו דלא הוה מתכוין להעיד משום דקושטא קאמר

 ,דוקא'  פלגינן דיבורינןדהא דאמרי , יש לומר וסיעתםש מפרשיםומיהו אפשר לומר דאף לשטת הי
בעינן דעיקר העדות שיעיד הוא  מכל מקום ,ל עצמו הויא עדות מעליא אי הוה נאמן עו הכיהא לא

ל נתכוין לעדות  לא הוה בכל, כגון אני נרבעתי מרצוני,ל עצמו אבל בעדות שמעיד ע,על פלוני רבעני
 והא דמשמע מדברי . שאינו מתכוין כלל בשביל חבירוש לומר משום שי,ל כל פניםעל חבירו ע
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לו  אבן העזר–שארית יהודה 

א גבי אני זניתי עם " וכדמשמע נמי מתשובות הרשב,ג נמי הוה עדות גם על חבירו"הפוסקים דבכה
 הא , דוקא דיןעל עדות בפני בנן ותדע דהא בעי. היינו נמי שחוזרין ושואלין אותו על חבירו,אשתך
וכדמוכח נמי ההוא דמאן איכא בי חיוואי ( אין עדותו עדות על חבירו אלא על עצמו בלבד ו הכילא

 בפניו אם מכחישו לוואפי( שאינו נאמן על חבירו שלא בפניו יינו טעמאג דהתם ה" ואע.)דלעיל
 יש לומר  על חבירונאמן'  אם הילו שאפי, מינה לענין מתכוין נמינןשמעי מכל מקום ,)ד אחדוהוא ע

 דהא בעדות , מהניילו הכי ואפ, אלא שהנאמנות על חבירו ממילא הויא,שלא היה מתכוין לחבירו
 אבל , לוי"סמ ר"ו בחתא כדאי,ם נצטרפו עם הפסולילא אם כן א, כוונה להעידנןהכשרים לא בעי

  .ג" לא מקרי מתכוין בכה, כגון בנכרי לגבי עדות אשה, כוונה להעידנןהיכא דבעי

 זסימן 
  244 אם כופין ליתן לה מזונות וכסותמאוסה עליואשתו 

  .245ק"גיה

 ואין ספק אצלי שנעלם ממנו ולא ,מזונות וכסות כדין תורה לכוף לגבות ממנו ,זוסמן' אודות מהו
 גם קודם החופה , שהיתה מאוסה אצלו מימי קדם,ידע או שכח גופא דעובדא כאשר הציע בפני

מחמת דברת '  רק כל הקירובים שהיו ביניהם הכל הי,נה או שנתים גם אחר ש,ת"צעק לפני מעכ
 ,נע ונד'  וגם שהי, ודברו על לבו ברכות ובקשות,בני האדם רבים וכן שלמים החרדים במצות

 מחמת שאין יכול ,וברבות הימים נתחזק אצלו מיום אל יום גודל הריחוק עד אשר נחלה מזה
  .להטות ולהפוך לבו

 247ח" וב246ם"ע שיכול הבעל לומר קים לי כהרא"ר נ"אחמו' פי רבינו הגמג מקובלני "בכל כהו
  .ז"י ע" רס249ית שמואל וב248לקת מחוקקשבח

 כבר תירץ ,250ב"ש כלל מ" הראתשובות מלקת מחוקק והבית שמואל החה שהקשוואמת כי מ
 המעיין ,252ז"ק'  סיק"מהרי תשובות מה שהקשה ומ.251ג"ק כ"ז ס"קי'  בעצמו בסיית שמואלהב

לטי ח וש"ם וב"הרא) נגד(ממונא ' אה שלא כתב אלא דרך אפשר ומספיקא לא מפקישם יר
 ,' כו255א"ז וי" עי"ש רס"מל  מפני שסמך ע,254]ז[" קיי"וסא לא ביאר בס" ולכן גם הרמ.253גבורים

ט "ע' ש בסי" נמשך אחר מ,256ג חלתה יוכיח" סקלקת מחוקקש הח" ומ.למימרא דספיקא הוה

                                                 

 
 ושהבעל הולך בתום ויושר ואין בו שום , שבאמת הוא כןת עליו ויש אומדנו, איש שאשתו מאוסהל דברע: תוכנה 244

, ר הזקן" ביאור מסקנת אדמו. אם כופין את הבעל ליתן לה מזונות וכסות, ולא משום שעיניו נתן באחרת,ו"קלות ח
שאין זה מחמת שעיניו נתן , מ ישבע"ומ. כדעת הפוסקים שאינו חייב ליתן כסות ומזוןשיכול הבעל לומר קים לי 

 .באחרת
 . גלילי ידו הטהורה קבלתי245
  ).ח דלקמן"מובא בב(ל ' ת סי"שו 246
ז שאין מגרשין "דאפילו בזה... באומר מאיסה עילואי ולא בעינא לה : ש רבינו אם היא רוצה"ה ומ"ב ד"עז ס' סי 247

  .דאינו מחויב לזונה דכאילו נעקר האישות לאלתר דמי מאחר דמאיסה עליו... ג "נת רכ כתק"האשה בע
  .ק ג"ס 248
  .ק ו"ס 249
והוא , והנה תובעת ממנו שאר כסות ועונה, נודע לו שהיא נכפית  והוציאה מביתו: ז"קיז סי' א סי"ע ורמ"שבשו 250

ועתה שתיקן הגאון רבינו ...  וחפץ לגרשה משיב שהדבר ידוע שאין הדעת סובלתה להסתופף אצלה גם סכנה יש בדבר
אם כן יפה כח האשה הרבה מכח , ל שאין לגרשה בעל כרחה איך יתכן שיתחייב להם שאר כסות ועונה"גרשום ז
ז "וכתב ע. דאלו נולד מום זה באיש אין אנו אומרים יכפוה להיות אצלו אלא כופין אותו להוציא ויתן כתובה, האיש

 . להדיא במקום שאין כופין באיש אין כופין באשה וצריך לקיים לה שאר כסות ועונהמשמע: בחלקת מחוקק שם
כ "משא[היינו אפילו ידו משגת ליתן לה הכתובה , ש כאן ימנע ממנה שאר כסות ועונה"לפי זה צריך לומר מ 251

 ].במאוסה גרידא צריך להסכים ליתן לה כתובה
ולא מבעיא לענין חיוב ...  של אשה פשיטא דאפשר לומר כ"לדידן דסבירא לן דאסור לגרש בע: א שם"שברמ 252

 .אלא אפילו לענין שיתחייב לה בשאר כסות ועונה אפשר לומר כן, כ"הכתובה ושלא להתגרש בע
אם רוצה לגרשה מתחלת מרדו ולתת לה כל כתובתה הרשות : ז"בשם ריא) ח שם"הובא בב(ב אות ב , כתובות כז 253
  .בידו

 .בשארה וכסותהשאם אין לה מום חייב  254
  .א דאם רוצה לגרש מיד  וליתן לה הכתובה אין מוסיפין לה על כתובתה"י 255
 .דבתחלת נשואין חלתה אינו מעלה לה מזונות ואחר הנשואין צריך לזונה בימי חליה 256



לז  אבן העזר–שארית יהודה 

 גם לא אשתמיט חד מן בתראי לכתוב כן .ע"ו על השהם לא הגיא ש" אבל רמ,257ל"ג בשם רש"סק
דחלתה אף שהוא חולי ארוך לא נתנו דבריהם  יש לומר  גם.ל ויחידאה הוא"זולת מהרש
 לא גרע ממכות , ובפרט עד שאינה יכולה לטבול, אבל אם נעשית חולנית כל ימיה,לשיעורים

 ,ניו עד שאין כופין אותו להיות עמהוכיון שהיא מאוסה בעי. 258ז"קפי " סוסד"וופצעים שבי
 אלא מפני כי הוא גרם זה לאו כל . קרוב הדבר שהיה יכול לכופה',וכדמשמע נמי מדברי מעל

 תשובות כן משמע נמי מ, שאין יכולין לכופו להיות עמהק"מהריש "ועוד נראה בעיני כי מ .'כמיני
 ם כן וא,'כו' איס עלי לא כייפי ובאשה אי אמרה מ,ה כח האיש מכח האשה" שלא יפה רגמ,ש"הרא

 ם כן הוא הדין א, ולכל הפחות אם תפסה, כי היכי דהתם אין הבעל נוטל שלה,דון מינה ומינה
 259ו"א הט"ד מה"ם פי"בני אהובה על הרמב' בס' יע(והוא הטעם שאינה נוטלת משלו דמי מזונות 

כל זה ראיתי  ).ש"יים ע"במהרמ' והביא ראי , על כל פניםדפסק בטוען מאוס עלי פטור ממזונות
 אך כדי דלא להוי מילתא בלא . חיזוק ממניינם צריכיםא'  אף כי דברי רבינו הג,והצעתי לפניך
  .טעמא כתבתי

 ל כך משום דאינו אנוס כ,ם"גם זה ממילא מובן שבלא טענה לא יכול הבעל לומר קים לי כהרא
וה  מאי ה,ו"ן בו שום שמץ קלות ח אבל מי שבתום ויושר לבו הולך ואין רואי.אלא שיצרו אנסו

 להפיס דעת האשה שלא , לפוטרו בלא שבועהי אפשרא מכל מקום אבל. ' למעבד ולבי אנסיליה
  .תאמר עיניו נתן באחרת

ה רובל " ולא פסקתי להשליש רק הכ, חקרתי שלא נתן אלא מרגליות,ספת כתובהונדון התו
 אבל מה שלותה ואכלה ,מזונות דלהבא וגם לא פטרתיו אלא מ.שקבלה ממה שמכרה מהמרגליות
 .ין תורהחייב לשלם אם לותה בעדים כד

 חסימן 
  260אינה ראויה לאיש ורוצה מזונותיה בבית אביה

 , ושלש אלה יעשה לה,261ל מקהלתינו" אשר יצא מכם על בת מוהריית דיןהנה בדבר הפסק ב
 והשנית שאם לא ,262יש שלל ידיעל הבעל לגרשה מאחר שרוצה להשרותה ע' האחת שאין דין כפיי

שרשאי הבעל לעכב מהחפצים שלה נגד '  ועוד בה שלישי,263תאבה האשה איבדה מזונותיה
 רק בנדון הסכסוכים שבין אבי הבעל ואבי האשה זה ישבע ועומד בשלו וזה ,264החפצים שנתן לה

ון  ואשיבה ידי על ראש, לכן אמרתי אדון לפניך בהלכה, ושלשה אלה המה נפלאו ממני.'ישבע כו
  .ראשון על הסדר

ז "קי'  סין כתב החלקת מחוקק שכ, אמת לא עליכם נפלאתי,ראשון תחלה נאמר בדין כפיית הבעל
 אין פריה ורביה שאפילו לא קיים ,ז" סקית שמואל ונמשך אחריו הב,חמת תשמישז ברואה מ"סק

מצא  שבודאי ישא אחרת תשב תחתיו עד שי267 כי מאחר,266ד שנים" לשהה יוא דמי ול,265כופין

                                                 

 
, ואם ראה הבעל שהחולי ארוך ואמר לה הרי זה גיטך וכתובתיך ורפאי את עצמך רשאי: י עט"ש הטור סוס"על מ 257
ה לא מצי "לדידן דנהגינן שלא לגרש אשה בעל כרחה מתקנת רגמ): י עט"ח סוס"הובא בב(ל בביאוריו לטור "תב רשכ

 .ואפילו בחולי ארוך' אמר לה כלל הא גיטך וכו
ר "ובשוע. אשה שיש לה מכות ופצעים שאינה יכולה לטבול תצא מתחת בעלה כדי שלא יבטל מפריה ורביה: ד"סי 258

 .ינה רוצה לקבל גט מתירין לו לישא אשה אחרתאם א): ק נז"ס(שם 
 .קלב הוכיח כן משם' ז סי"ת צמח צדק אהע"גם בשו 259
 ,י שליש בעירו" הבעל רוצה להשרותה ע.י אוטם שיש לה ברחם" עהאשה שנבדקה ואינה ראויה לאיש: תוכנה 260

ר "כי הרבה יגע אדמו, ש לה בזהמפני אמתלא טובה שי' אביוהיא רצונה שיתן לה הבעל מזונות בבית , ולנסות לרפאה
ד פסק לזכות "הב. ואמרו שאין לה תקנה אלא בניתוח שהוא סכנת נפשות עבורה, הזקן לטכס עצה אצל רופאים

שיכול הבעל לעכב מהחפצים ) ג, שאינה יכולה לכופה לזונה בבית אביה) ב, שאינה יכולה לכוף אותו לגרשה) א, הבעל
  .ד זה"הפרטים שבפס' גל משיב לו על "ומהרי. שלה שבידו

פ "ואפשר שנכתבה ע. 'ר אחי הרב שי"כאמו: כדלקמן בסופה, ג"לפני תקע, ר הזקן"ת זו נכתבה בתקופת אדמו"שו
  .ר הזקן"הצעת אדמו

 ).ט"ע ס' מ סי"ת צמח צדק חו"ראה שו(ר הזקן "ק אחיו אדמו"שבה שימש אצל כ,  לאדי–כנראה  261
  .כשהיא דורשת, ין כפיה לגרשהשיש עליו ד, ה ראשון"ויתבאר לקמן ד 262
 .שאם היא באה בטענה צריך הוא ליתן מזונותיה בבית אביה, ה ועתה באתי"ויתבאר לקמן ד 263
  .ואינו יכול לעכב נגדם מהחפצים שלה, שהחפצים שהוא נתן לה במתנה שייכים לה, ה והשלישית"ויתבאר לקמן ד 264
 .י שליש"ויכול לשרות עם זו ע 265
אין שומעין ' שאם אמר איני בועלה והריני שוכן עמה בפני עדים כדי שלא אתייחד עמה כו, י"סקנד ' שמבואר בסי 266

 .לו אלא יוציא וישא אשה הראויה ללדת



לח  אבן העזר–שארית יהודה 

 עד כל זמן שאינו ,מקור דין זה) י"הובא בב (269ם" מהרבתשובת ולכאורה משמע הכי .268ההוגנת לו
 דלדבריהם אפילו בבאה מחמת טענה נמי לא , אבל באמת פליאה דעת ממני.' כו270חפץ לישא

ם שאם ישא אחרת מחוייב "ש שם מהר" כמ, מאחר שסופו לישא אחרת ואזי ודאי יגרשנה,יכפוהו
 שבמעט זמן שימצא אשה ההוגנת לו יגרשנה ,' כו271 ואזדא לה טענתא בעינא חוטרא,לגרש את זו

בהדיא  כתב ם שם" והרי מהר, ואטו משום זמן מועט יכפוהו,ואזי תקח לה איש אשר כלבבה
 והא כל כמה דאגידה , ועוד היאך תשב תחתיו עד שימצא אשה ההוגנת.דבבאה מחמת טענה כופין

 ם כן וא,272פ המדיר"ש ס"ש הרא" כמד שנים"ו דשהה ייינו טעמא וה,אאחרית' זו לא יהבי לי' בי
 אלא האמת יורה דרכו דהעיקר . דהתם שייך נמי הכאא כיון דטעמ,איך אפשר לחלק ביניהם

 דבדלא ,ה לפסק הלכ273ב"ז סי"קפ' ד סי"וך י"בש והובא ,'י'  סים פאדווא" מהרבתשובותש "כמ
 עד ה שכתב ומ,פריה ורביהם מיירי בקיים " ומהר,שניםד "ו כופין כמו בשהה יפריה ורביהקיים 

 מנחת יעקב' יוע. ש" ולשון חפץ מוכיח כמ, שאינו חפץ כללוצה לומר ר,'כל זמן שאינו חפץ לישא כו
 ואין זה די .' כו275 לא נהגו לכוףמן הזה דבז' כו וכבר מבואר,ל זהע כתב  שם274]ז["קפ' נדה סי' לה

 אבל כשיש מחלוקת בין איש , כל ששניהם רוצים276ו"ט' ש שם סי" דבהדיא סיים הריב,באר
 אם לא . התורהל פי הדין ונגשו אל המשפט ושפטום על פיבהדיא שיש לדונם ע כתב ל זהלאשתו ע
 ולא משמע הכי ,ם נמי הכי דמיירי בששניהם רוצים" מפרש דברי מהרנחת יעקבמהשנאמר ד

 ואפשר .ש"יי ע278ם" לדעת מהרפת לה תוס דאיןיינו טעמא דה,277ז"קי' מדברי האחרונים כאן בסי
פריה  דהא בדקיים , דמשמע מדבריו דאפילו בששניהם רוצים כופין,]פאדוא[ם "דקאי אדברי מהר

 כי אמרה דיירנא ,גבי מוכה שחין) ב"ג ע"כתובות דע(מהא דאמרו '  דאין כופין הביא ראיורביה
 אפילו כי ד שנים"ושום דבשהה י דכופין מפריה ורביה ובדלא קיים ,לה נןבסהדי שבקי' בהדי

 אבל כשהיא אינה , דאם היא מרוצה בכך לא נהגו לכוףנחת יעקבהמ כתב ל זה וע,'אמרה כו
' ה שבסי" דברי ההגם כן צריך לפרש גל דרך זהוע.  כללנחת יעקבמרוצה בכך מזה לא מיירי המ

לכאורה אין לה ' וי שהיא אינה ראידון דידןדבנ דיש לומר ג" אע, והארכתי בכל זה.י"ד ס"קנ
 , בגט זהפקא מינה יש לה נכל מקום דמ, דזה אינו, לא תנשאו הכי משום דבלא,לבקש הגט כלל

כ כהיום איבדה " משא,ת עצמהלה במה לזון ולפרנס א'  ויהי,פתשישלם לה הכתובה והתוס
 .מזונותיה לפי הפסק שלכם אם לא תאבה בהשראה זו

 ה למה איבדה מזונותיה אף אם לא תתרצ,לי' קשי דהא גופא ,ועתה באתי לדון על השנית
ד " הראבבירא להו למאי דסאפילו ד, והעולה על רוחי שיצא לכם כן מסברת הלב.בהשראה זו

 שליש ל ידי דאין האיש משרה את אשתו ע,ה"ב בהג"ס' ע' א בסי" הסכמת רמן הוא וכ,279א"ורשב
 אבל .כשרוצה לשבת בבית אביה אבל לא , היינו כשאומרת אתפרנס מבעלי עצמו,אלא ברצונה
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לט  אבן העזר–שארית יהודה 

י בטעמו דאין גנאי לה "מ והב"המש " לפי מ, מודה הכא280ם" דאפילו רמב,לדידי איפכא מסתברא
ו  ואף שבלא, דהכא כיון שאסורה לו, וגם שאוכלת עמו בליל שבת, מאחר שאינה אסורה עליול כךכ

 , ממה שתשב אצל בעלה,ךל כ טוב לה לשבת בבית אביה שאין הגנאי גדול כ, אינה אוכלת עמוהכי
כ כשתשב בבית אביה לא " משא, שליש יהיו הכל תמהין ושואלין וכדי בזיוןל ידידשם כשישרנה ע

 ושם הביא .281ב"סי' ע' ש בסי" ואמתלא זו יותר טובה ממ.ל כךהכל יודעין בבזיונה כ' יהי
 ועוד מי לא .'לי לזוז מבית אבא כוי אפשר אמרה א) א"ג ע"כתובות דק(ממשנה '  ראי282א"הריטב

 פסקתם בעצמכם מהאי טעמא ד,מודיתו דצדקה בדבריה מה שאינה רוצה ליזון שם בעיר בעלה
'  דהאי לינקטי,גדולה מזו'  ואם איבדה מזונותיה בכך אין לך כפיי,ליזון שם' כפיי' שאין עלי
ש "הרא כתב  דהא במומין שכופין את האשה להוציא, הוא283'לגלימי' דלישבקי' בכובסי

 ואף דהתם מונע .'ז ואם תמאן ימנע ממנה שארה וכסותה כו"קיי " סוסע" הובא בש284בותתשוב
שמעינן מינה דמניעת  מכל מקום , לגמרי והכא רוצה לזון כשתשב אצלוארה וכסותהממנה ש

לזון '  לגמרי והכא הוי כפיישארה וכסותה והתם דכופין להוציא מונע ,היא'  כפיישארה וכסותה
 ואם , ועוד מאחר שאין כופין אותה להיות אצלו.בזו' כפיי' בעצמכם שאין עלי וכבר פסקתם ,אצלו

 כי הבאה , ואדרבה עדיפא מינה, אין לך באה מחמת טענה גדולה מזו,אינה אצלו איבדה מזונותיה
 לפי שבילדותה יש לה על מי ,מחמת טענה היא שרוצה להיות לה בן שתשען עליו לעת זקנתה

 וזה בודאי קשה , אם לא שתלך אצל בעלה,ו אין לה על מי להשען כלל וז,להשען שבעלה מפרנסה
ם שכופין " כבר פסק מהרחמת טענה ובבאה מ,ל" שלכן צדקה בדבריה גם לפי דבריכם כנ,לה מאד

 בירא ליהדס אלא ודאי ,' פסק דאם רוצה להשרותה כוחמת טענה אלא שבלא באה מ,אותו לגרש
 . כלל לבאה מחמת טענהא דמי למשום הכי ו,באה אצלודלא איבדה מזונותיה כלל אף כשאינה 

 . שלא זכתה האשה בחפצים הנתונים לה מתנה מבית בעלה,והשלישית הבאה מכלל דבריכם
 שהחפצים אינם נידונין כמתנה משום שהם דברים העשויים להתקשט , דידכויינו טעמאד דה"לפע
 בגדים 285 נלמדת כתובהתוספ לפי שמספר ,תוספת כתובה אלא שהם נכללים בכלל ,בהם

 האחרונים פוסקיםה ה שכתבו לפי מ,287 אין לה עד שיגרשנה מדעתופת ותוס,' כו286ותכשיטים
 בעוד שאינו ם כן גם באלו המתנות לא זכתה גם כן וא,288אר פוסקיםם עם ש"להשוות דעת מהר

ת לקת מחוקק וביטת החי לש,פריה ורביהואפילו עדיין לא קיים (רוצה לגרשה אלא להשרותה 
 , דבדברים העשויים להתקשט לא זכתהיינו טעמא דהא ה, אבל לבבי לא כן ידמה.)ל" כנשמואל

מהא '  ראי289א"ש' ש סי"ש הריב" וכמ, בהםטמשום דלאו לשם מתנה נתנם אלא להתקש
 והיכא שבידוע ,' שם שלא שלחן אלא לנוי כו291ם" ומדוקדק לשון הרמב, מוהר הדרי290ל"דקיי

 הגם שמספר ם כן וא.ש עצמו בהדיא" הריב שםש" כמפתדיפא מהתוס דע,שלשם מתנה נתנן זכתה
 , אלא גילוי מילתא בעלמאתוספת כתובה אין הספר ,292 כתובה נלמד שלשם מתנה נתוןפתתוס

 ולשון מלבד בגדים , דוקאפת ואינן נגבים מחמת התוספת נינהו מלבד התוסני עצמהומתנה בפ
בלשון גם בגדים ותכשיטין  כתב  דמדלא,מוכיח כןו  הנהוג בינינתוספת כתובה שב'ותכשיטין כו

 ,בלשון מלבד כתב  אלא,תוספת כתובה דהוה משמע שעוד זאת הוא מוסיף על הסך המבואר ב,'כו
 ומלבד מתנה זו הוסיף על עיקר הכתובה סך ,דמשמע שהבגדים והתכשיטים נתונים המה לה מכבר
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מ  אבן העזר–שארית יהודה 

נה זו כשאר דברים שאינם עשויים  והויא מת,293פת שלא יחשוב מתנה זו בכלל התוס,פתהתוס
 כמבואר מדברי , יצאה מבית בעלהאפילו לגבות אפילו בלא גירושין וםתניי דנ,להתקשט בהם

  .297ז"קכ'  וסי296ב"ס' מ סי"וך ח" בשם כן הובא ג,295ם" בשם מהר294ה"פ'  בסירכי משההד

כל מה הפוסקים במורדת שתחזיר לבעלה ש " לפי מ,ע"ם שמרדה עליו צ"ש מהר"והן אמת דמש
 יש לומר  ולכאורה.ה"פ' סי' י ע, ואפילו דברים שאינם עשויים להתקשט לא זכתה אם מרדה,שנתן
 פת דמאיזה טעם תעכבנו אי משום תוס,298פ" אעף פרקוש המרדכי משמו ס"ם לטעמיה כמ"דמהר

 ,פת דמשמע דבמתנה שאינה בכלל תוס,'עוד דמדינא מה שקנתה אשה כו כתב  וכן לקמן שם,'כו
הנותן מתנה לאשתו קנתה ) ב"א ע"ב נ"ב(ל " דהא קיי,'יך בה נמי לומר מה שקנתה אשה כוולא שי

 ם כן צריך לומר אלא דא. אפילו במורדת זכתה ואין לה להחזיר לבעלה,ואין הבעל אוכל פירות
 פתדמאיזה טעם תעכבנו אי משום תוס כתב  דהא, יחשבפתדמה שהכניס הבעל בסתם בכלל תוס

 יש לה טעם ני עצמה דבמתנה בפ,)הפך מה שהוכחתי (ני עצמה דהוה מתנה בפיהבירא ל ולא ס,'כו
 וזה ,רוש מיירי שאומרת שנתן לה הבעל בפי,ה בשמו"פ'  סירכי משהש בד" ומ.טוב שתעכבנה

 ולא אשתמיט חד מבתראי ,ם חולק על כל הפוסקים במורדת"גם דוחק מאד לומר דמהר. דוחק
 ואיך ,ז האריך מאד בדבריו לפרש שאין חולק עליו"קנ' ב וסי"ס' מ סי"ך בח" גם הש,להביא דעתו

 דבמורדת אר פוסקיםם כדעת ש"דדעת מהר אלא ודאי .פ במורדת פליגי הפוסקים"לא הרגיש שעכ
היינו משום דחד '  כופת אי משום תוסתב והא דכ.רוש ואפילו מתנה שנתן לה בפי,תחזיר הכל
 לא זכתה כי נמי ה,דאדעתא דתמרוד בו לא הוסיף לית לה משום פת דכי היכא דתוס,טעמא הוא

 לאו למימרא , משמו לשון שמרדה עליורכי משהש בד" ומ. כיון דמרדה בומהאי טעמאבמתנתה 
 והטענה שבשבילה יצאה , אלא שמכיון שיצאה מביתו מרדה עליו קרינן לה,שבאה בטענת מורדת
ם לא כוון לומר שמה שהכניס הוא "רדגם מה דיש לומר , זכינו לדיןם כןוא .מביתו לא פורש שם

 לא זכתה דמהאי טעמא נמי, פת שתעכבנו מכיון דלית לה תוסי אפשר אלא שא,פתיחשב בכלל תוס
כי  וה, דאדעתא שתמרוד לא הוסיף, כללפתוכל זה לא שייך אלא במורדת דלית לה תוס .במתנה

 אפילו במתנה'  לה נמי זכיי אית, אם מגרשהפת דאית לה תוסידון דידן אבל בנ,ן הוא במתנה כנמי
 ,ן פירעון קודם הגירושין היינו משום דעדיין לא הגיע הזמפת שמה שאין לה תוס.קודם הגירושין

 ן פירעון מאי אמרת דילמא לא יגרשנה כלל ולא יבא לעולם לידי זמ,אבל המתנה כבר נתן לה
  . שלא תחזיר החפצים כאשר תהיה באמנה אתול שכן כ,תוספת כתובהה

 יש לדקדק ,]'כו[ פתם הלשון אי משום תוס"מהר שכתב  מאחרכל מקום אם נפשך לומר דמלואפיו
 יש .' שאין להוציא הלשון מפשטי,ני עצמה ולא הוי מתנה בפ,פתדמה שהכניס הוא הוי בכלל תוס

 , ולא כלשון הנהוג בינינו, כתובה בלשון אחרפתנהוג לכתוב התוס' ם הי"דאפשר בימי מהרלומר 
 אף אנו ,ם" דמהרא ואי דייקת לישנ. הנהוג בינינותוספת כתובה מלשון הם כןתי גדכבר הוכח

 ועוד מי לא מודינא . אדרבה לישנא דשטרא דייקי טפי כדמוכח בכמה דוכתי,נדייק לישנא דשטרא
 אלא דהכי קאמינא דאין נגבה , נלמדתוספת כתובה דהא מספר , שכתב להפתדזכתה מחמת התוס

במתנה זו לומר שלשם '  אבל עיקר הזכיי, לחוד והאי זמניה לחודהי זמני והא, ביחדפתעם התוס
ם נמי לא קאמר אלא מאיזה " ומהר.' שכתב לה מלבד כותוספת כתובה הוא מכח ה,מתנה נתן

 ,ל" נלמד כנתוספת כתובה והיינו דמספר ,' שכתב כופת אי משום תוס,טעם תעכבנו לומר שתזכה
 אדרבה ם כן וא. דהא אינו מגרשה עדיין, ביחדספת כתובהתואבל לא בא לומר שתגבה זו עם ה

 תוספת כתובהאיך עלה על דעתו שתטול מחמת ה דאם לא כן ,ם אלו יש לדון כדברינו"מדברי מהר
 זהו מה שעלה במצודת רעיוני להציע .ש"כמ אלא ודאי , דהא אין כופין אותו לגרש,קודם הגירושין

 . שמענה ואתה דע לך,לפניך זכות האשה
 זאת העצה אם ,ני ההמוןפהדרנא ב' נפשי'  בכדי דלא לשווייידון דידןאך למעשה איך להתנהג בנ

 למה אינה רוצה ליזון בעיר , להאשה לפרש שיחתה ואמתלאותהפתחון פה ליתן ,היא ישרה בעיניך
 אם , שתפרש אמתלאה וטעמה כי טוב וישר בעיניכםל ידי וע, ובפרט שבעלה רוצה לרפאותה,בעלה
לשנות את טעמך לא שייך זילותא דבי דינא בזה ובכיוצא בזה לאמר כי למבראשונה לא תבא 

 וגם אין חשש מה שתטעון עוד .לחקור דבר שלא פירשה בתחלה'  כי לא עליכם הי,דרשנו כמשפט
 וגם אמתלא זו תוכל .ה אלא לפרש דברי, מאחר שלא תטעון טענה מחודשת,שה בית דיןאחר מע
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מא  אבן העזר–שארית יהודה 

ר "י כאמו" בהשתדלות רבות ע,299ל"ת הענין הוא שהרבה יגיעות יגע מהר והוא כי אמיתי.לברר
 ואמרו שאין לה , שיתאספו הרופאים מומחים לבקש עצה ותחבולה לרפאותה,' שי300אחי הרב

 302 וגם דעת הרב. והבזיעה היא סכנה גדולה מאחר שהסיתום הוא בפנים,301תקנה אלא בבזיעה
 את פי 303 וכבר שאלת.רא שמים ומומחה גדול ומובהק על רופא יי אם שאין לסמוך בזה כ,נוטה כן
 ואחר הדברים .כנת נפשותבספק סת עצמו  ואמר שאינו רוצה להכניס א304ץ דאקטער"מהרי

בהול לתקנת עצמו לא '  כי מחמת שיהי, בעלהל ידי מאד לנפשה להתרפא ע305והאמת האלה יראה
תתרפא ואם לאו יגרשנה וישא  אם תתרפא , כי מה לו בזה,נת נפשותיחוש אם יכניסנה לספק סכ

 וכדאי זו להחזיר הדין בשבילה שלא לאבד , ומובן לכל משכיל שאמתלא זו מקובלת מאד.אחרת
 תוספת כתובה כי הגם שנאמר שהם בכלל ,י אמתלא זו" גם אפשר לזכותה במתנתה ע.מזונותיה

ש " כמ דהתם רפואתה קלה,אם רוצה לרפאותה'  שאין לה תוסחמת תשמיש לרואה מא דמיל
 בודאי אין ,ש" כמנת נפשות אבל הכא שרפאותה קשה מאד וספק סכ,306ק דנדה"ספ' התוס

  .ולי עלמא לכתוספת כתובהסומכין עליו ויש לה 

 יבור לו דרך אחרת שהיא 308 והחכם עיניו בראשו, להציע לפניך307את כל זה ראיתי ונתון את לבי
 יהיה איך 311אלה לא יעשה להש  אך למעשה של,310 לקיים דבריו הראשונים309'תפארת לעושי

  .'שיהי

 טסימן 
  ל כרחה בע לאשהרק הגטושליח שז

  .י שליח וזרק לה הגט בעל כרחה אי הוה גט"גט הנשלח ע

 ורצה השליח לעשות שליח אחר , והנה האשה לא רצתה לקבל הגט,הנה בא לכאן שליח הגט
ש של "ו נקודה ברי מאחר שמצאנ,והנה למראה עינינו ראינו שנפסל הגט. ית דיןבמקומו בב

 אינו כשר ם כן שג,' וגם יש נפסק בתיבת בידיכי באות הב,א"ופטרית ונשתנה האות שדומה לה
  . וכיון שהאשה אינה רוצה לקבל הגט אין כאן עיגון,312אלא במקום עיגון

 כי כבר פסל גט כזה הגאון ,' השליח היו לא תהיל ידיוהעולה על רוחו של הבעל לזרוק לה גט ע
 ובהא זכינהו ,)הדורא קמאה במ"ע'  סיודע ביהודהת נ"בשו(ל לנדא מפראג "זקאל סגר יח"מוה

 מחמת ,)ג בארוכה"פ' ש עד סוף סי"ייע( עד שכולם הודו והסכימו לדבריו ,םלכולהו רבנן החולקי
  . וכיון שהשליחות בטל ממילא אין כאן גט,ם רבינו גרשםשאין שליח לדבר עבירה לעבור על חר

 שמן הדין אסור לגרשה מאחר שלא מצא בה לא ערוה ולא דבר ,תו הראשונהובפרט שהיא אש
 מכל ,314 שלפי דבריו מצא בה דבר,' אי יהבינן ליה להבעל כל שטותיאפילוו. 313ט"קי' ש בסי"וכמ

 ןובודאי אי. 316ע"ו אליבא דכ315 ושנאוי הוא לפני המקוםברי סופריםלכתחלה אסור מדמקום 
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מב  אבן העזר–שארית יהודה 

 ,ז" לפי מה שסיפר לנו המוכ,317'ויישר כחו ארי.  על כל פניםח שליל ידילהכשיר גט כזה הנזרק ע
 שכך היא ,ק מדעתה שלא יתן לה הגט רקיעת כףל לא רצה להזדקק עד שנתן לו השליח ת"שרומע

 .המדה וכך יפה לו

 יסימן 
  318היתר מאה רבנים ואין במה להשליש הכתובהנשתטית ויש לו 

 אך גם , והיא עתים שוטה ועתים חלומה,תושאלה בדבר האיש שזה כמו ארבע שנים שנשטית אש
 וכבר גלגל עמה , כאשר ידוע ומפורסם בעירנו,ל" ובפרט חולי הנופל ר,בעת חלימתה רבו תחלואיה

רד מנכסיו מאד ולא  עד שי,ברפואות והוציא עליה סך עצום ורב לכמה רופאים מומחים בקיאים
  .עלתה לה תרופה

כי עם היות . וני ואוי לי על אשתי ואוי לי על אשה אחרתאשר לזאת צועק במר נפשו אוי לי על ממ
 שקבל 319ח" כדעת הב, מאה רבניםל פישכבר נתפשטה הוראה להיתר לישא אשה אחרת ע

 שעולה לסך עצום ,320 כתובהפת שהרי הצריך להשליש הכתובה ותוס,' אך תברא בצדי,מרבותיו
 ,דר בבית אביו'  והי, בית אין לואפילו כאשר ידוע ומפורסם בעירנו ש,ורב ואין ידו משגת כלל
ג להתפשר עם קרובי "סקכ' א' סיית שמואל  שבב321צמח צדקותקנת ה. ועכשיו דר עם אביו בביתו
 ם כן אי אפשר ג, איזה הלואה מקרוביול זהאפשר ביכולתו להשיג ע'  שהי,האשה ברצי כסף מועט

ולפי שהוא  .ום אופן בעולם מפני שיש לה אב והוא איש אמוד ונגיד ולא נתרצה להתפשר בש,לו
  . ויסתיים הדבר בגדולי חכמי הדור, כמחוייב בדבר להתחיל בהיתרת עצמימבני עירי מצאתי א

 וכמו ,והנה לכאורה הדבר פשוט כשאין ידו משגת אינו מעכב התרת הבעל לישא אשה אחרת
ב דהיינו  שדי בה נרגא וכת323צמח צדק אך ה.322שאינו מעכב אם היתה בת גירושין ורוצה לגרשה

 ואיך ,ג"כ בנידון דידן אינו מן הדין לגרשה אלא מחמת חר" משא,מן הדין לגרשה' דוקא אם הי
 דמה לי היכא שהדין לגרשה או היכא ,ל כך ובאמת דבריו אינם מוכרחים כ.יבא לגרשה כשתשתפה

 מחמת אחר כך ואף אם יגרשנה , דאין לעכב היתר זה מחמת הכתובה,שהדין הוא לישא אחרת
 עד 324הברירה בידה שלא תקבל הגט עד שישלם כתובתה ותאסר אשתו עליו'  הלא תהי,ג"חר

 ובפרט חולי , מן הדין הוא לגרשה מחמת שאר תחלואיהידון דידןועוד דבנ. שיפייסנה לקבל הגט
 שבדבר הזה נלאו כל חכמי , וזה רחוק מן הדעת, תתרפא גם מחולי זהלא אם כן א,י"הנופל ה

 325לקת מחוקקר מן דין הנה כל עיקר תקנה זו להשליש הכתובה כבר כתב החוב. הרופאים כנודע
 דמאחר שמחייבין אותו בכל חיובי ממון ותנאי כתובה כדרך איש ,אתרי ריכשי' דלכאורה ארכבי

 והעלה שאין זה אלא מפני החומר שהחמיר להכין גט ביד שליח שיהא ,לאשתו אמאי יתן כתובה

                                                 

 
 .ב, פ יבמות קכב"ע 317
ל "ליב ז' ר' ז הרב הג"יש תחת ידי תשובה מדו, כשאין ידו משגת: א' ת צמח צדק סי"תשובה זו נזכרת בשו 318

ז "ם רבים חלק אהעוהביא ראיה שכן פסק בתשובות מי. 'ולא חייבו רק במזונות כו, מיאנעויטש שהתיר בזה למעשה
  .'סימן ד

  :תוכן התשובה

  .וישאר חוב, לא גרע ממגרש שאין הכתובה מעכבת הגירושין כשאין לו

 .י שליח"היינו מחמת שצריך להפקיד הגט ע, גם בהיתר לישא אחרת כשמשליש הכתובה
 .ה גטמדובר בצריך לגרשה ואינה רוצ, צ להפקיד הגט"ם וכל בו שצריך להשליש הכתובה וא"ת מהר"בשו

 .א למנות שליח כיון שעתה אינו יכול לגרשה בעצמה"מקשים שא, על המנהג להפקיד הגט בשוטה
 .תלוי במחלוקת אם בדיעבד חל הגט, שיודעת לשמור גיטה ולא את עצמה, בעתים חלים

 .שאין חוששים לשמא יעני כשתשתפה, גם בלי זה אין צורך בהפקדת הכתובה
  . אין זה מעכב את ההיתר לישא אחרתודאי, כשאין לו, ל"ומחמת כל הנ

  .ה כתב הרב"ו ד"א ס' סי 319
ותהא כתובתה ... אין להתירו רק במאה : קטז' ובכל בו סי, בסופו) פראג(ם "ת מהר"י תקנת הקהלות שבשו"עפ 320
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מג  אבן העזר–שארית יהודה 

 והלכך הצריך נמי להשליש ,ג"ינה לו שתי נשים ויחול עליו חר שאז תהי,326מוכן לגרשה כשתשתפה
 היינו לפי שאין שם עיקר ,לא הזכיר כלום מענין הגט' א' ח בסי" ואף שהב.עם הגט' הכתובה ותוס

 אפילו ו, וכן בדין שאם אין גט אין כתובה.ט"קי' ש בסי"מל הדין קיצר בדבר וסמך עצמו ע
 רואים שמבזבז  אלא אם כן,327ילו מאכילה ומשקה משלה אפ,נדונייתה אין להוציא מיד הבעל

  .329ש" בשם מהרח328י חדשש הפר"נכסיו כמ

ותהא כתובתה '  כובינו גרשם מאור הגולה ואשר שם ר330ב ובכלבו"ם ב" מהרתשובותש בסוף "ומ
 שהרי כתבו ובכולן אין להתיר עד שיראו , לא מיירי בנשתטית כלל,331'צרורה ומונחת ביד נאמן כו

 , אלא מיירי בשאר נשים שהן בנות גירושין, ובנשתטית אין טעם מבורר גדול מזה,'ר כוטעם מבור
 תשובותש ב" וכמ,ובאותן הנשים ודאי שמחוייב להשליש הכתובה שהרי הוא בא לגרשה עכשיו

כל הנושא אשה ) א"ה ע"יבמות דס(דאמר  בגמרא אמי' ג חזר הדין כר" שאחר חר332י מינץ"מהר
 הוא דפטור ממזונות ותנאי כתובה א ומשום דבאותן נשים פשיט,333כתובהעל אשתו יוציא ויתן 

 ל כרחך ע,אתרי ריכשי' ח דארכבי" אבל בנשתטית חידוש הוא שחידש הב.והלכך מחייב בכתובתה
 ,ם והכלבו מיירי נמי בנשתטית" שהבין דמהר334צמח צדק דלא כ,היינו משום חומר הגט בלבד

 , שמא יעניחיישינן משום ד,ובה אף בלי השלשת הגט למצוא טעם להשליש הכתת עצמוודחק א
מן הדין '  מפני שאז לא יהי, דתשאר הכתובה חוב עליונןוכשיבא לגרשה כשתשתפה לא אמרי

 דמה לי היכא שמן הדין לגרשה , דאין דבריו ברורים לעילש" ומלבד מ.ג"לגרשה אלא מחמת חר
 פוסקיםו בגמרא יעני לא מצינו כלל עוד זאת חששא זו דשמא ,או היכא שמן הדין לישא אחרת

ם " אבל האמת יורה דרכו דמהר.ח"ראלא היכא דאנו רואים שמבזבז נכסיו כדלעיל בשם הפ
 כלל היתר מאה ם בנשתטית אין צריכיבירא להו ואפשר דס,והכלבו לא מיירי כלל בנשתטית

א " ורמ.ן לגרשה הכי היכא שהדיבירא להו וכמו יש פוסקים דס,ג כלל"ג לא תיקן ר"רבנים דבכה
 רק , היתר מאה רבנים דוקאין צריך ומשמע שם מדבריו דא,335כלל והשוה שני הדינין יחד' א' בסי
 שאין לך בו , והבו דלא לוסיף עלה, מאה רבנים להיתר זהם כןח הוא שחידש בזה להצריך ג"הב

  .ל" כנ336אלא חידושו שהוא משום חומר הגט

 שלא ם אוסריפוסקים שרבים מה,דאתי לידי קולאח הוא חומרא "והנה חומר הגט שהחמיר הב
 דלא  וכל מידי, דלא מצי הבעל לגרשה עכשיו מחמת שהיא עכשיו אינה בת גירושין,תנשא בגט כזה

 .)ב"די(ב דנזיר "בפ'  וכדאי,בידו' ליתן לאחר זמן שאז יהי אפילו מצי עביד השתא לא משוי שליח
 דמי ,'ל כוותי"יוחנן דקיי' התם לר'  מהא דאמרי,ח" השיג על הב337פ מי שאחזו" ברי יהושעגם הפנ

 משום ,דאין כותבין ונותנין אלא לכשישתפה) רוח רעה' פי(שצוה לכתוב גט ואחזו קורדייקוס 
 משום דכל היכא ,צוה בעת בריאותו אפילו  אלמא דבשוטה אין כותבין ונותנין,לשוטה' דמדמי לי

ש " כמ,338'ח לטעמי"הב דיש לומר אמנם ה.דאיהו לא מצי עביד השתא לא מצי משוי שליח
נשתטה  אפילו  דכל היכא דציוה לכתוב בעת בריאותו340ם" דפסק כהרמב, בשמו339האחרונים

'  ובתחלת אמירתו הינןזלי דבתר התחלת אמירה א, כותבין ונותניןתא מדאורייאחר כךממש 
שייך אלא  זה לא ם כן וא. אלא מדרבנן הוא פסול משום שמא יאמרו שוטה מצי לגרש,בריא

 דעיקר קפידא הוא בשעת הנתינה דאינה בת גירושין , אבל באשה שנשתטית,כשהבעל שוטה
 דאף אם כותב בשעת , יכול הבעל ליתן גט ליד השליח ליתן לה לכשתשתפה,שמשלחה וחוזרת
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 .ל שאם אין לו אין מעכבים הגט וישאר חוב"ובזה כבר נת. י שליח"שצריך לייחד לה גט ע 336
 .ל"ה אמר רשב"ב ד, ע 337
  .ג"קכא ס' ש בסי"ממ 338
 .ק ג"בית שמואל שם ס. ק ב"חלקת מחוקק שם ס 339
 .ו"ב הט"גירושין פ' הל 340



מד  אבן העזר–שארית יהודה 

ריך לומר דסבירא ליה דלא  וצ.שטותה לא יאמרו אשה שנשתטית מגורשת מאחר שאינו נותן לידה
 וקצת משמע כן . משום דהשיפוי הוא דבר שבא ממילא ולאו מחוסר מעשה הוא,נזיר לההיא דדמי
 משמע דבלא מחוסר מעשה ,דאמר כל שבידו לאו כמחוסר מעשה הוא) ב"דס(ג דקדושין "בפ

 341ח" אבל יפה השיג עליו הפר.י שאין הדבר ברור שיבא מאליו וממילא" אעפ,פשיטא דמהני
 ,דכל היכא דאיהו לא מצי יהיב שלוחו נמי לא מצי יהיב ,]ז["ט' ד דקדושין סי"ש ספ"מהרא

 נמי אחר כך נתפקח אפילו ו. אין הגט כלוםתא דמדאוריי342ז" חשש לדברי הטור וריאמשום הכיו
 והיינו משום דלא מיחשב דבר הבא מאליו שאינו מחוסר ,344ש והטור" והרא343'אסרו התוס

  .לההיא דנזיר דלעיל ודמי , מאחר שאין הדבר ברור שיבא בודאי מאליו,מעשה

 ליתן גט ליד שליח לגרשה ,ידון דידןזו מנזיר אינה מכרעת לאסור בנ'  דראיש לומרהן אמת שי
 תא מכיון שהיא עתים שוטה ועתים חלומה חשיבה כיודעת לשמור גיטה כדאי,לכשתשתפה
  ולרוב, דהיינו שלא ינהגו בה מנהג הפקר, ולא אסרו אלא מדרבנן משום גרירה,345בירושלמי

 וכיון דדיעבד בת גירושין היא מצי , לפי גירסתם בירושלמי אם עבר וגירש מגורשת346פוסקיםה
ת הטעם דאשה יכולה לומר לחבירתה " שכתבו בשם ר,347דנזיר'  כדמוכח התם בתוס.משוי שליח

 ולא מצי משוי ,פ שבעודו קמח אינה יכולה להפריש חלה בעצמה" אע,לושי קמח והפרישי חלה
 משום דיכולה להביא עיסה אחרת מגולגלת ולהפריש ,אחר שתלוש העיסהילו  אפשליח להפריש

שאם אמר פירות ערוגה זו ) ב"דס( דקדושין ג"בפ'  כדאמרי,ממנה חלה עכשיו על הקמח לכשילוש
 ,)348אם הביאו שליש(תלושין יהיו תרומה על פירות אלו מחוברין לכשיתלשו ונתלשו דבריו קיימין 

 ולכתחלה אין ,היא זו הא התם דבריו קיימין קאמר בדיעבד דוקא' אי ומאי ר.משום דבידו הוא
 כמו ם כן מעיסה על הקמח הוי גוא הדין וה,349תורמין מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה

 למדו הכהנות להתנות על 350ג דחלה"בירושלמי פ'  והא דאמרי. שלא נגמרל דברמדבר שנגמר ע
 דטוב להתנות ,353ז"שכ' ד סי"ע י" והובא בטוש,352ש"רא וה351ש" וכתבוהו הר,הקריץ ועל הקמח

 ומשום הכי נמי , הוה כדיעבדי אפשר בענין אחר היינו משום דודאי עתיד להתערב וא,הכן לכתחל
 עוד שם ן משמע וכ.י אפשר בענין אחר משום דשאני התם שא,מירושלמי זה' ת ראי"לא הביא ר

ה " דהא בפ,לא מצי למימר דמשוי שליח לחוד משום דבידו הוא מהאי טעמאשכתבו ד' בתוס
 , גטרי זהאמר רבי בר חמא הרי אמרו כתבו גט לארוסתי לכשאכנסנה אגרשנה ה) ב"דנ(דיבמות 

 ולכאורה מאי .ל" עכל כרחה בעההא מצי לבא עלי' לי'  ומאי קמיבעי,ובעי התם ביבמתו מאי
ואולי (מדעתה '  והמאמר בעי,'התם או דילמא כיון דלא עביד בה מאמר כו' לי' קושיא הא קמיבעי

משום שבידו הוא ללוש עיסה '  הטעם שדחו התוסבירא ליה דס354פר התרומה דסיינו טעמאדה
 כתבו בהדיא דהא דנקיט 356ה דיבמות" גם בפ,)ש" והרא355' אבל אין כן דעת התוס,ולהפריש חלה

יקר הטעם  ולא שיהא זה ע, דאפילו ריח הגט אין בו,לא עביד בה מאמר לרווחא דמילתא הוא
 , כתבו סתם דביבמתו הוי ספק מגורשת358 והטור357ם" וכן הרמב,משום דמאמר מדרבנן בעלמא
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מה  אבן העזר–שארית יהודה 

 , משום דבדיעבד מגורשת מצי משוי שליחל כרחך והיינו ע,ולא חילקו בין עביד בה מאמר או לא
 או דילמא ל כרחהבע' משום דיכול לבא עלי יש לומר  אם,359ש"ש הרא"ולא קמיבעיא ליה אלא כמ

 וביבמה , כיון דאסיק דתיקופר התרומהובזה נמי אפשר לתרץ דעת ס(עליה  מיהת לא בא השתא
ה דיבמות גבי האומר כתבו גט " עוד שם בפן משמע וכ.)לקולא'  בחלה דרבנן אזלי,ספק מגורשת

 משום דהוה גט , היינו בדיעבד361ם" והרמב360י" לפרש, גטרי זהלארוסתי לכשאכנסנה אגרשנה ה
ע "ו לדעת הש363ב"קל'  בסיית שמואל כתב הב, דכתבו זמן הנתינה362' התוסושר לפיאפילו ו,ישן

 דפריך מהא דהאומר ,364ג דקדושין" קצת בגמרא פן משמע וכ. דאין כותבין לכתחלה,א"שם ס
  . ומאי קושיא הא כל המשחרר עבדו עובר בעשה,לאשה שפחה לכשאשחררך תהא מקודשת לי

 נמי לרוב הפוסקים ידון דידןכ בנ" וא.צי משוי שליחמכל אלו הסוגיות מוכח דאם בדיעבד מהני מ
 ,פ מי שאחזו" רני יהושע בפן משמע וכ. מצי משוי שליח ליתן לה לכשתשתפה,דבדיעבד מגורשת
 וכן רבני . לאו בת גירושין היאתא לשמור גיטה דמדאורייינה יודעתח אלא בא"דלא השיג על הב

 , לשמור גיטהינה יודעתמיירו נמי בא) 365'דין ג גירושין 'מהלו "פ(ת משנה למלך הא שבהג"קושט
 ת עצמה לשמור אינה יודעת דאילו ביודעת לשמור גיטה רק שא,דהא כתבו שמשלחה וחוזרת
 האי ,ת עצמה לשמור אינה יודעת א שםש" ומ,להדיא 366 בגמראמשלחה ואינה חוזרת קרי לה

דהויא כאשה דעלמא כיון ש שכתבו "ייוע( גיטה ריך לומר וצ, הואל כרחך טעות סופרעצמה בע
 וגם ,ודאי כאשתו'  והוא פלאי דאדרבה כיון שמשלחה וחוזרת אגידה בי,שנשטית אינה כאשתו

 בשם  לעילש"הדין דין אמת כמ מכל מקום  אך.מחייבין אותו בכל חיובי ממון כאיש לאשתו ממש
 ולפיכך ,אחר כך  דאם כתבו ונתנו כשהוא שוטה אינו גט אפילו נתפקח,ז דגיטין"ש פ"והרא' התוס

  .)' כויב מרעכתבו דצריך ליזהר בשכ

 דאם בירא להו שיש כמה גדולי הראשונים דס,איברא כיון דהא מילתא תליא בפלוגתא דרבוותא
 מי , לא רצה להכריע367ב"נ'  בסיי ווייל"מהר וגדול האחרונים ,עביר וגירשה נמי אינה מגורשת

 דלדידיה ודאי לא מצי משוי ,ד שליח לכתחלהיכניס ראשו לבית הספק לעשות מעשה ליתן גט בי
 דקשיא להו איך אשה ,368ק" וסמפר התרומהוס'  כדמוכח מהתוס,שליח אפילו במידי דרבנן

ל שאינה אלא "ו ובפרט בח, מדרבנןמן הזה והרי חלה בז,אומרת לחברתה לושי קמח והפרישי חלה
'  לא מציא משוימשום הכים  אלא ודאי משום דהמפריש חלתו קמח לא עשה ולא כלו,משום גזירה

 דלא ,אומר לכשילוש אפילו  דאין להפריש חלתו מקמחבירא להווס(במידי דרבנן  אפילו שליח
 ,' דיכולה להביא עיסה כוריך לכתובת צ"לא הוה ר דאם לא כן ,370ז"שכ' ד סי"ור יו שבט369ם"כרא
 ,י בתרתי"ע על הב" צם כן וא.' דאפשר לה ללוש ולהפריש כוריך לכתוב לא הוה צפר התרומהוכן ס

 ועוד ,ה אל זה והרי לא קרב ז,פר התרומה בסן הואם שכ"ז על דעת הרא"שכ' ש בסי"חדא במ
 שהטעם ,ח הביא על הטור דכתב דאשה יכולה לומר לחבירתה לושי קמח והפרישי חלה"שכ' שבסי
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מו  אבן העזר–שארית יהודה 

 וגם על .א להאי טעמין צריך להטור כוותיה אבירא ליהם דס" והרי להרא,בנזיר' ש התוס"הוא כמ
  .)ע"ם וצ" ולא סגי ליה בטעמא דרא,'ח הטעם של התוס"שכ' ש בסי" כמ,ע בחדא" צ371ך"הש

ח להכין גט ביד שליח שיהא מוכן לגרשה לכשתשתפה היא חומרא "וגם עיקר החומרא של הב
 ואין לחוש שמא ישהה דבודאי יחוש שלא , דלכשתשתפה יגרשנה,ה שייך הכאנ ומאי הכ,יתירה

נדפס מחדש ' ש בס" ומזה יבין המשכיל שיש לתמוה מאד עמ.ת עצמוג ויזרז א"יחול עליו חר
 על כמה רוש והוא פי,)ך הארוך"מהרב המחבר ספר מנחת אהרן שבש (372בקראו שמו תבואת שמש

 שרבני ליסא התירו לישא אחרת בלא גט רק שהבעל 373 אישות'מהלט "בפ' ם וכ"הלכות הרמב
 ולא נודע ,'ג' ע סי"נודע ביהודה חא'  כתוב בשם הגאון בס וכן ראיתי,ישבע שיגרשנה לכשתשתפה

אני מה שראיתי '  עוד תמי.אור הגולהג מ"ר]ח[להאי גברא דליקו ב'  דשבקי,טורח שבועה זו למה
ל שנתן זמן שלשים יום להבעל מעת ידיעתו שתשתפה שיגרשנה בכלות "כתוב בשמו של הגאון הנ

יום אלא '  דלא מצינו שנתנו חכמים זמן ל, עבידתייהויום מאי'  ולא ידעתי הני ל,השלשים יום
 אבל לא להשהות ,374ק"ק דב" כההיא דהאילן והכותל שנפלו דרפ,לסלק הזיקא דרבים ודיחיד

ג על הבעל מאחר שנשא " להגאונים דלא חל חרבירא להו ואפשר דס.חתשעה א אפילו 'איסורא גבי
 אך לפי .חששו לתקנת האשה שתנשא בגט כשר אלא ד, דשוב אינו חוזר וניעור עליו איסור,בהיתר

ג וחוזר "משמעות האחרונים שאנו נמשכים אחריהם משמע ומבואר דתיכף כשתשתפה חל עליו חר
 , ובאופן שישלם לה כתובתה כרצונה, עד שיגרשנה מדעתה בגט כשר,וניעור לאסור את אשתו עליו
ג אם " וכיון דחל עליו חר.פשר יקוב ביניהם הדין או הענות ותביעותרק אם יהיה לו איזה ט

 עבר וגירש אינה אפילו שלדעת כמה פוסקים אינו כלום ו,תשתפה למה לן לאקדומי להכין גט
ג לא " דהאידנא דאיכא חר,375ז" כדעת הטמר אם לא שנא. לא מצי משוי שליחם כן וא,מגורשת

 דיותר ,פקרל שתקנו שלא להוציאה משום תקנתא דידה שלא ינהגו בה מנהג ה"חיילא תקנת חז
 שהרי כל הפוסקים ראשונים ואחרונים כולם היו ,ם ובאמת דבריו דחויי.יש לחוש לתקנת האיש

 ועוד הא אפשר לקיים תקנתא דידיה ודידה להוציאה .ה ולא הזכירו סברא זו כלל"אחרי רגמ
ח " ואף שגם מלשון הב.ח"ש הב" וכן הוא המנהג באמת כמ,ל ויתירו לו אשה אחרת"כתקנת חז

 דמשמע , לא שרינן להל כרחה שכתב אבל לגרשה בע,ז" כמו שהעתיק דבריו המגיה בט,376'א' בסי
 אחר ל כרחה אלא דלגרשה בע, הא ליתא.ל"לכאורה דמרצונה מצי לגרשה ולא חלה עליו תקנת חז

ז פסק "ע'  הרי בסי,היאך מחייב בכל חיובי ממון ותנאי כתובה דאם לא כן .שנשתפה קאמר
 כיון דבת גירושין היא ולא חלה , פטור ממזונותבנו גרשםיס בתקנתא דרש דהיכא דאנ"כהרא

 להא א דמי ול,ל" דלאו בת גירושי היא מתקנת חזבירא ליה אלא ודאי דס.ג"ל אלא חר"תקנת חז
  .ז"ע' דבסי

 דחומרו קולו שתנשא בגט כזה , שאין לסדר גט בכלל להכין ביד שליח,היוצא מכל זה שזכינו לדין
אך אם באולי .  הדרין לכללין ותבנא לדינא שאם אין גט אין כתובהם כן וא,םורבים האוסרי

 להחמיר על הבעל להשליש ,יתעקש המתעקש לאחוז החבל בתרין ראשין ולינקוט חומרי חומרי
 דהא בהא ,ד" האמת לפעל פי מה שאינו ע,הכתובה ואף להחמיר על הגט שלא ליתן ביד השליח

 שלא לעכב התרת הבעל בעבור חיוב , שאין ידו משגתידון דידןן בנאהני ל מכל מקום .תליא כדלעיל
  .צמח צדק דלא כמשמעות ה,הכתובה

 דהיכא דאין ידו משגת אנוס הוא ואין להחמיר על ,'ד' ע סי"וכן ראיתי בתשובת מים רבים חאה
וש  דהרבה יש לח,' כי לא זו הדרך אשר בחר ה,הבעל לישב גלמוד ולהיות בהרהורי עבירה כל ימיו

 משביעין  ולא מיבעיא דאין, בשיעור השגת ידול כך גם אין לדקדק כ.ז"ש הט"לתקנת האיש וכמ
 היא ותקנת הגאונים לתקנתא לא  כי חומרא זו להשליש הכתובה תקנה,377אותו כתקנת חכמים

לבוש איצטלא ומשתמש בכלי כסף אין מחייבין '  היאפילו ש,אף גם זאת אין לדקדק עמו. עבדינן
 משום דמן הדין מטלטלי לא משתעבדי כלל לכתובה רק מתקנת ,378ור בשביל הכתובהאותו למכ
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מז  אבן העזר–שארית יהודה 

 לדעת אפילו ו. דודאי אדעתא דהכי לא תיקנו, ובתקנה זו אין להחמיר כבחוב גמור,379הגאונים
כתובות (דמדמי לה לגמלא דערביא ואשלי דקמחוניא דאשה גובה פורנא מהם ) 'ה' ו סי"פ(ש "הרא
 ולא מה שהוא לבוש ומשתמש ,וקא בכגון אלו הדברים העומדים לסחורה היינו ד,)א"ז ע"ס' ד

 והיא , שאין עליו חיוב כתובה כלל כל זמן שאינו מגרשה לעילש"ד כמ" ובפרט שהעיקר לפע.בהם
  . באריכות לעילש"כמ לא מן הדין ולא מן התקנה ו,עכשיו אינה בת גירושין

 דאין חיוב ,ן מעכבין התרת הבעל לישא אחרת לכאורה הדבר פשוט שאי,380ולענין שאר חיובי ממון
 לא ייפה כח אשה זו משאר נשים דפוסקין 381ח" ותדע שהרי הב.לאשה זו מונעו לישא אחרת

 והכא אם יצטרך ליתן קודם ,)'ל' ג סעי"צ' ז וסי"ס' ע' ש סי"כמ(מזונות לזמן קצוב לששה חדשים 
 לזמנים יהא מעוכב מלישא אחרת עד  שאם יתן,שיתירו יצטרך ליתן הרבה שיסתפק לכל ימי חייה

 אחראין להתפשר עמו ית דין ואין הב. וגם אין שיעור לדבר כמה יתן לכל ימי חייה,אחר ימי חייה
 מאחר שיש לה אב ומי יחוש חוץ ,צמח צדקש ה" מעות שתתפרנס מן הריוח כמל כךשישליש כ

  . ובפרט שאין ידו משגת,ממנו

ר ימחול " שאלתי ובקשתי מכתל כן וע,על דעתי בזה ואיני סומך ,ע" למעשה צכל מקוםומ
  .להודיעני דעתו הרמה בזה

וטעמינו ונימוקינו כי לא תקענו עצמינו כעת בדבר  , כתב'נ' ע סי" חאהודע ביהודה נבתשובותו
 , הגט זה שמוסר עתה הבעל ביד השליח בעת שטותהל ידיהלכה זו להתיר לאשתו שתנשא לשוק ע

דכל מילתא דלא מצי עביד השתא לא מצי ) ' גירושין דין ג'מהלו "פ (מ"מטעם שכתב המגיה למל
ה עד שימסור הבעל " וגם לא רצינו לבטל מנהג ראשונים שנהגו שלא להתיר חרגמ,'משוי שליח כו

 שליח ל ידי ולכן הרכבנו זכות האשה אתרי ריכשי שימסור גט תיכף בזה ע,'גט ביד שליח הולכה כו
ש שהאריך איך יהיה השבועה שלא יהיה נחשב הגט באונס "יי וע,'כוכמנהג ראשונים וגם ישבע 

שהאריך לצדד להקל בענין ' ט סעיף ו"קי'  ועיין עוד בספר בית מאיר סי.ש"יימחמת השבועה ע
 מכל  כי,ל"זסיים ו מכל מקום  אך.שנה למלך לדברי המגיה שבמל כך שאין לחוש כ,הגט שמשליש

 .ל"ע למעשה עכ"עדיין צמקום 

  יא סימן
   382ושיטת ודן אינו מעורה, בן ציון' בן ציון אליעזר שנק

ש בשם הבעל " לפרש מין צריךולחכם כמותו א, בקשתי לקבל ולסדר הגט הנשלח מפה לקהלתכם
. ואחר כך חזרתי וכתבתי דמתקרי בן ציון,  בן ציון אליעזרפר תורה אותו לסםשני השמות שקוראי

מ "וכ, קאי על נשתנה מחמת חולי דוקא, 383י לבד דכותבים השנח"יט ס"קכ' א בסי"ש רמ"דמ
אך לפי שלא הורגלו . אבל בעל זה נקרא בשני השמות בשם העריסה, ד"ק כ" סית שמואלבב

לכן חזרתי , ובפרט בקהלתכם שהוא מקום הנתינה,  בשם בן ציון לבדי אםהאנשים לקרותו כ
  .  ודעת לנבון נקל,וכתבתי שם הבן ציון לבד בלשון דמתקרי

 בין מותרת  לזייףי אפשרשא, 384את להודיעו שלא הקפדתי על שיטת ודן שהיא אינה מעורהגם ז
 . מה לו עוד לזייף, וכיון שגופו של גט אמור, שהם מעיקרו של גט386בין וגט פטורין ו385לכל אדם

 , שהזיוף יהיה ניכר, לזייף בשיטה אחתי אפשר וא,הרי כל השיטות מעורות חוץ מזוובלאו הכי 
 .השיטות יהיה ריוח הרבהמאחר שבכל 

                                                 

 
 .א"ק ס' ז סי"מ אהע"ע חו"טוש. ז"ז ה"אישות פט' ם הל"רמב 379
 .שאם נשתטית חייב במזונותיה וכסותה ורפואתה) ו"קיט ס' א סי"רמ(ל " דקיי380
  .וליתן לה מזונותיה... מ כל הזמן שלא נשתפית חייב לייחד לה בית "ומ: ה אכן"ז ד"קיט ס' סי 381
וקטע , )ר הצמח צדק"ק אדמו" שהוגה בכתי–א ,  רעג231י "מכת(ק ' ג ע"חלקטע הראשון נדפס בקובץ יגדיל תורה  382

  ).ל"י הנ"פ כת"והושלם ע(יא ' השני נדפס בשארית יהודה סי
 .דכותבין השני ועל הראשון דמתקרי: ר הצמח צדק"ק אדמו"תוקן בכתי 383
שבשיטה עליונה עד שיטה שלמטה ' או ך' ונוהגין לערות השיטות דהיינו שימשוך ן: ח"קכה סי' א סי"כמבואר ברמ 384
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 .שבסוף שיטה י שבגט 385
  .שבסוף שיטה יא שבגט 386



מח  אבן העזר–שארית יהודה 

  יב סימן
  387כמה תיוהות בגט

 והביא השליח ,ט"א סעיף נ"קמ' מ וסי"קי " סוסע" כדין המבואר בש,388בדבר גט שניתן להשליח
 . אך שבגט היו בו כמה תיוהות,את הגט ליד האשה

ריבה יש ' ובשם האשה רבקה דמתקרי.  אלא שלמטה היה להם עקב, למעלהותעגול' הביתין הי) א(
 .389' ורוב תינוקות קראוהו ב,ני ביתיןש
י " סוסית שמואלש בכללים שבב" כמ,ווין בסופו' ראוי לכתוב בב'  והישם המקום קאזלאוו) ב(

 .' ונכתב בחד ו,391ט"קכי " סוסלקת מחוקק ובח,390ט"קכ
 .' ויש שקראוהו כ,' ויש תינוקות קראוהו ב,'דומה לב' תיבת ליכי הכ) ג(
 .בקית נכתבו על המחקאותיות קית שבתיבת וש) ד(
פ " ועכ,לוני ועל נהר פלוני והיה ראוי לכתוב על נהר פ,נהרות' ל יש שם ב"במקום קאזלאוו הנ) ה(

'  שנקרא בבחד דמשמעותו שאין שם אלא נהר א,לוני פלוני וכתבו על נהר פ,פלוני ופלוניעל נהר 
ה יאמרו שקאזלאוו אחרת  שמחמת ז,392 וגם שינוי בשם העיר, הוי שינוי בשם הנהרם כן וא.שמות

 .393ע"ו ודמי לשינה מקום הדירה דפסול לכ, בשני שמות אלוחדהיא שאין שם אלא נהר א

  תשובה
 . הגיעני והנני להשיבו מפני הכבודאגרתו החמודה

ש רבינו "ומ.  מאחר שלמטה יש להם עקב אין כאן בית מיחוש,בראש מה שהביתין עגולות) א(
'  שאפשר שההפרש שבינה לכ,'ו על הגיליון בדין תמונת אות הב"ל' ח סי"ול בא"ר ז"הגאון אחמו

 לומר שיש חשש פסול אם אינה , לאו לעכב נאמר,ל"ע עכ"ש וטור הוא התג שלמטה וצ"שברא
 הוקשה לו מדברי , הסוד דוקא יש לרבעהל פיע שלו שע"וש בפנים הש" אלא כלפי מ,מרובעת

 הרי דגם מצד ,ף"נראית ככ'  תהיבעה שלאש וטור שכתבו צריך ליזהר בתג שאחוריה לר"הרא
 כלל לרבעה ין צריךש והטור א"דלהרא דיש לומר  כתב על הגיליוןל זה וע,כ יש לרבעה"הדין ג
 ל פיכ ע" משא, ומה שכתבו צריך ליזהר בתג שאחוריה לרבעה הוא רק התג שלמטה בעקב,למעלה

 הבית , בשם הברוך שאמרם כןתב גו כ"ל' י סי"והגם דבב. ת"הסוד צריך לרבעה גם למעלה כמו דל
 זוית ריכה להיותי בשמו צ"הב כתב אחר כך וכן , לה עוקץ חד למעלה לצד ימיןריכה להיותצ

 מרובעת מפני רוך שאמר צריכה להיותאך מבואר שם בלשון הב. ועקב טוב למטה' למעלה כמו ד
ת ראיה לזה דאין  ויש להביא קצ. מרובעתינה צריכה להיות דמצד הדין אשר לומר ואפ,הסוד

פר  לכתוב סרץ ישראל ממה שמנהג הספרדים גם היום בא,להקפיד במה שהבית עגול מלמעלה
 שבו , כתובות בכתב וועלישפרי תורה וכן אנו רואים גם במדינתינו כמה ס, בכתב וועלישתורה

. ית ובפרט בסידורי אמשטרדם ניכר מאד עיגול הב,גולות מלמעלה כמו באותיות שבדפוסהביתין ע
ים מצד ימין בלא  שכל אותיות כפופים שעשאן עגול395 שכתב בשם המרדכי394ו"ל' י סי"ועיין ב

                                                 

 
  ). ט–ונסמנה בטעות , יא' אחרי סי(א , נדפסה בשארית יהודה מב 387

פנה בזה אל דודו , קסו' שאחרי כתיבת סי, ונראה מהתוכן. שפח' קסו וסי' ז סי"ת צמח צדק אהע"ט בזה בשו"שקו
ל דודי "ז: ל"ק מהרי"שבה מביא מדברי הרה, ל"אחר כך כתב התשובה השניה הנ, שהשיב כלפנינו, ל"ק מהרי"הרה

  .י"ל נ"עד שיסכימו בהיתרה דודי הרב מוהרי... ז "אשר השיבני ע... הרב  

שאם שינה בדבר שאין צריך לכתבו כשר , מוכיח כדעת רוב הפוסקים, ון בכל התיוהותאחרי שמבאר להקל בשעת עיג
יש להכשיר במקום , במקום שעל נהר פלוני ועל נהר פלוני, ולכן גם כאן שכתב קאזלאו שעל נהר פלוני פלוני, בדיעבד
  .עיגון

שליח ומסרו לו באמירת הולך גט כ לקח הגט מיד ה"ואח', שניתן לשליח באמירת זכה בגט זה לאשתי כו, גט מומר 388
  .'זה לאשתי כו

  .כ חזר וקראו ב"ואח, קראו כ' ותינוק א 389
  .ו אחת"א רפה כותבין וי"ובמקום פ, ן"ו כותבין שני ווי"והיכא שצריך וא: ב"סכ 390
, ידאפר, כגון פייבוש, א"וכל מקום שלפעמים נוטה לפ, ן"ה כותבין כך בשני ווי"דכל מקום שאין קורין בפ: ק ד"ס 391

 .ו"כותבין בחד וי
 .ו אחד"ל שנכתב בוי"כנ 392
 .ב"קכח ס' א סי"ברמ 393
  .א"סע, מא 394
  .י תתקנג"מנחות סוס 395



מט  אבן העזר–שארית יהודה 

ת "דאין להקפיד אם עשאו לבי על כל פנים  ומזה ראיה קצת לענין דיעבד,396ל"עוקץ כשרים עכ
 .עגול למעלה

לקת  דהכללים שנאמרו בח, פשיטא דאין כאן בית מיחוש,ו" קאזלאוו בחד וי שכתב397הומ) ב(
א רפי " ובמקום פ,ו"א רפי בחד וי" היינו לאותן שקורין השמות הנוטים לפמחוקק ובית שמואל

 ,) שםית שמואלב מהכללים שבב"כ'  ובסי,ט"קכי " סוסלקת מחוקקש בח"וכמ(ו אחת "כותבין וי
א רפי ממש וכן "אבל אנו קורין בפ. א רפי כותבין בשני ווין"ולכן אותן השמות שאין נוטין לפ

' ו אחת או בב"א אין קפידא אם יכתבו אותם בווי" גם השמות שאין נוטין לפם כן וא, בגטכותבין
 .ן"ווי

 אין קפידא ם כן ג,'ויש שקראוהו ב'  ויש תינוקות קראוהו כ,ף דומה לבית" שהכ,תיבת ליכי) ג(
והרבה פוסקים . 398 לטעות במשמעות אחרת ופירוש אחרי אפשר מאחר שא,אלא לכתחלה דוקא

ין י וע,ו"קכ' י בסי"ה שבב"ר' ש סי"עיין תשובת ריב(ין זה אלא באם בא הבעל ומערער כתבו דא
בשגם שהוא .  שכבר נכתב יתיכי ליכי הראשון או האחרון כהוגןל שכן ומכ,)ב"ו סכ"קכ' ע סי"וש

 .ט"ו סמ"קכ' ש סי" כמ, חיסר תיבה אחת כשראפילו ד,399רק מטופס הגט
 .)400ב"ד ס"קכ' עסי( מטופס הגט ם כן הוא ג,כתבו על המחק שנ,ן אותיות קית מן ושבקיתכו) ד(

 ובפרט ,ג ילמוד עליון מתחתון ותחתון מעליון" בכה,ועוד כיון שחזר ונשנה ושבקית שלשה פעמים
 .401ת בעצמו"ש מעכ"במקום עיגון כמ

פ על " ועכ,לוני ועל נהר פלוני והיה צריך לכתוב על נהר פ,נהרות' שם ב' שהי(אך בענין הנהרות ) ה(
ט  לו שמצאה הקפידה לנוח מספר הג402 מצא און,)לוני פלוני וכתבו על נהר פ,פלוני ופלונינהר 
 ,403 שהחמירו בשינה שם הנהר,ג"י' סי'  והמכתב מאליהו שער ג,ל"ק ט"ח ס"קכ'  סיפשוט
 שם מדמה לה ט פשוט ובג,ואינו מחלק בין מקום עיגון או לא , פוסל בהחלטתב מאליהושבמכ

 ולכאורה טעמם ונימוקם .) שם משמע דמיקלט פשוטג' יובמקום עיגון ע( העמידה לשינה מקום
 ,היכא דכתב שם הדירה על כל פנים בשינוי מקום עמידה) ב"ח ס"קכ' בסי( אף שהכשירו ,עמם
ואף שאין כותבין הנהר .  משום דהכא הוי השינוי בשם העיר עצמה, הרי כתב שם העירכא נמיוה

' ש בסי"וקצת יש לדמות למ. ון שהסימן אינו אמת אין זה שם העיר הזאת כי, מה בכך,אלא לסימן
 אבל אם ,ד דאם לא כתבו כהן כשר" דמשמע ודאי דאפילו לס,באם המגרש הוא כהן' ז' ט סעי"קכ

ק "ט ס"קכ' פ סי"ש בג" וכמ, משום שהוא שקר וזיוף הנראה בעליל,אינו כהן וכתב כהן ודאי פסול
' ט ותניינא סי"פ'  קמא סיודע ביהודהש בתשובת נ" כמ,פסול בודאיפ הוא " ועכ,דהגט בטל' מ
 מאחר ,ידון דידןוהגם שלכאורה נראה שאין להחמיר בנ. ד"ק י"ט ס"קכ' ט ותורת גיטין סי"ק

 בשם ם כן כל שכן א,ב מיקל במקום עיגון אפילו בשינה מקום העמידה"ח סס"קכ' א סי"דרמ
 רק אם , כתבו דאין להקל בשינה מקום העמידההוט פשוט ומכתב מאלי אך הג.הנהר דעמידה

 אבל עכשיו שאין כותבין מקום דירה חזר להיות שם מקום עמידה ,ם כןנכתב מקום דירה ג
 . אם נשאת תצאאפילוב ד"ח סס"קכ' א שם בסי" ובשינה במקום דירה כתב רמ,כמקום דירה

תב ידה כזה פוסק במכ דבשינוי מקום העמ,ידון דידןובפרט אם הוא דר במקום העמידה בנ
 גם בשינה שם הנהר דעמידה קשה י זהולפ. שינה שם עירו דתצא'  דהוי כמו דינא דמתני,מאליהו
  .להקל

ובפרט שהביא . ה שכתב דבשינה שם הנהר כשר"ק' ל סי"אמנם בכל זה אין לסתור דעת מהרי
 מכל , מרדכיהות ואף שאינה במרדכי שלפנינו ולא בהג.)שבמרדכי(ץ "א כ" מהרתשובותראיה מ

.  ומבואר שם להדיא כך דבשינה שם הנהר כשר,404'ה'  סים פאדווא" מהרבתשובותנמצאת מקום 

                                                 

 
 .ל עגולים למעלה"שמיירי באותיות שאצ, י שם"ומבאר בב 396
  .שפח' ז סי"ת צמח צדק חאהע"סעיף זה מועתק בשו 397
מ פטרית לבי שגירשה עם "מ, כמו לבבתיני, על שם חביבות, ך דנקרא ליבי"דאף את: קסו' ת צמח צדק סי"בשו 398

 .שחביבה עליו
 .והשאר הוא טופס, שרק המקום וזמן והרי את מותרת הוא התורף, ג"קכג ס' ומבואר בסי 399
גט שמחק בו אות או תיבה או שתלה בין : ט"קכה סי' ובסי. שאם כתבו על המחוק צריך למסור בפני עדי מסירה 400

 .ז כשר"השיטין אם מטופס הגט ה
ק לט כך הוא דעתו בחסר תיבה אחד מן הטופס דבמקום עיגון תתגרש "ה ס"קכ' ח עצמו סי"שהפר: קסו' שם סי 401

 .לכתחלה
  .'מצא הוכחה לחומרה זו מספר גט פשוט כו) א"קסו סוף ס' שם סי(ר הצמח צדק "כלומר שאדמו, מלשון כח 402
 .כדלקמן, ם ששינה שם הנהר כשרפוסקי) ק יג"שם ס(ובית שמואל ) ד"קכח ס' סי(א "י שרמ"אעפ 403
 .ש להקל"ה אך מ"שצד ד' סי. ה"קעה ס' סי. קסז' סי. ב"קסו סוף ס' ת צמח צדק סי"ראה גם שו 404



נ  אבן העזר–שארית יהודה 

. ולא מצאתי (מוניות מייבתשובות בשם רבינו שמחה ש כתבו כןא פאדוומ"ל ומהר"וגם מהרי
 והוא , והוא ראשי תבות רבינו שמשון,ש" רתשובות ריך להיות הוא וצעות סופרואפשר שט

ל העתיק בשם "ק ט"ח ס"כק'  סיט פשוטובג(ב "כ'  לספר נשים סימוניות מייבתשובותשא "הרשב
ל אלא " הנמוניות מייבתשובות ואף שלפנינו לא נמצא .)מוניותא שבמיי" רשבן כתבל שכ"מהרי

 שאין כאן ל שכן שינוי אינו פסול כאפילו אפשר שלפניו היה כתוב ד,405 דלא נחשב שינויה שכתבמ
  [)].ל" הנם פאדווא" מהרתשובותץ שב"א כ"ש מהר" וכמ,'כו

א " רשבתשובות כי מ, לא ראיתי ראיה מכרחתט פשוט והמכתב מאליהוובכל ראיותיהם של הג
.  משמע שחוץ לתחום חשוב משנה,'ל שכתב לא חשיב בעיני כמשנה כו" הנמוניות מייבתשובותש

 ,בענין נהר שינא) א"ק י" סט פשוטשהביא הג (406פ המגרש"א שבמרדכי ס"וכן מתשובת ריצב
 דמשמע מזה ,נקרא לפעמים שנא בלא יוד'  דמכשרי לה משום דגם בלשונם הי,ד"שכתבו בלא יו
 דלרווחא דמלתא , אין ראיה,פסול מפני השינוי בשם הנהר'  לפעמים בלא יוד היראנק' דאם לא הי

גם מדברי . החלטפוסלים ב' שינוי לא הי'  ואפשר דגם אם הי, ולא נחתי נפשייהו לספיקאתב כןכ
 שכתבו להכשיר הגיטין שכתוב בורות במקום ,ב"כ'  סימוניות מייבתשובות משילין שרקפ' התוס
 ,ב"ק נ"ח ס"קכ'  סיגט פשוט' י וע.שלפנינו אינו' ובתוס(בורות '  משום שגם בארות נק,בארות

מהא דנהרות  ורמי עלה ,'דקתני בור של יחיד כו) ט"דל(משילין ' פ' שכתב דיש להוכיח כן מגמ
 אין ,'הגט נפסל כו'  לא היו נקראים בורות הים דמשמע דאם בארות נובעי,)ש"ייע' המושכין כו

' י בסי"ג הב"ש כה" וכמ,פוסל בהם השינוי'  ולכך הי,דבורות ובארות ניכרין טפי מנהרות ,ראיה
ום  מכל מק,408פר התרומהג דבשינה מקום הלידה מכשיר בס" דאע407 שכתב,ה וכותבין"ח ד"קכ

 משום דשינוי מקום העמידה ניכר וידוע יותר משינוי מקום ,'בשינה שם העמידה מספקא לי
  .הלידה

 שטוב ,'ו שכתב שאין להזכיר רק שם איימוני כו" שורש קק"מהרי תשובותומה שהביא ראיה מ
נפסל '  ובשינוי יש שפוסלין אפילו בדבר שאם חסרו לא הי,ע דיעבד"וליכנס בספק חסר דכשר לכ

 וכבר , לכתובין צריך שהרי כתב דבשינוי יש פוסלין אפילו היכא שא,פךיהנה שם מבואר הה. בכך
 הפוסלין 410א" ורשב409]ה"י[ על הראבםש יש פוסלי"ח דכוונתו במ" קכי" רסרכי משהכתב בד

ח "קכ' ע סי"וש בש"ל דכשר בשינוי מקום הלידה כמ" לדידן דקיים כן וא,בשינוי מקום הלידה
פר י שם דכוונתו על ס"ש הב" ואפילו לפי מ. לכותבוין צריךשינה בדבר שא לא מיפסל ב,ב"ס

 הרי התם נמי מסיק , דפסול גם לדידן, וסיעתו הפוסלים בשינוי מקום העמידה411התרומה
 על כל פנים  מודו היכא דכתבט פשוט ומכתב מאליהוואפילו הג.  להכשיר במקום עיגון412א"רמ

ע רצה לפרש "ל נ"ר ז"ורבינו הגאון אחמו(קום העמידה  דלא מיפסל בשינה מ,ם כןשם הדירה ג
 ,413 בשכתב מקום הדירהי אם שלא להכשיר בשינה מקום העמידה כ,)ב"שם ס(א "שגם דעת רמ

 שמסתמא כתבו כן גם אצל למנין שאנו מונין ,414 מקום עמידת העדיםם כןהרי שינה גדאם לא כן 
שלא שינה  על כל פנים  דהא מיירי,תא יש לפקפק קצ" אכן גם לדברי רמ.)כאן בפלונית מתא

 , אצל העומד היום שינואחר כך ו, דאצל למנין שאנו מונין כאן כתבו כהוגן,במקום עמידת העדים
כיון שאין השינוי בשם העיר אלא מכל מקום  .ם כן הרי שינו במקום עמידת העדים גידון דידןובנ

 לכותבו כלל אפילו במקום ין צריךכיון שא , על כל פניםבשם הנהר כשר בדיעבד במקום עיגון
  .עמידת העדים

ל " ומהרי,ל"שמחה שהביא מהרי'  רתשובותץ ו"א כ" מהרתשובות ו,ק"מהרי כיון דם כןוא
'  מייבתשובותא ש" רשבתשובות דם תמצי לומר אף א,א נמשך אחריהם" וגם רמ,הסכים עמהם

בשגם שיש  . על כל פניםן דידןידו אין להחמיר בחששא דלעז בנ,א שבמרדכי פליגי" ריצבתשובותו
 אפשר דיכולים לפרשו לוני פלוני נהר פה שכתב כי מ,לצרף לסניף ולומר שאין זה שינוי גמור

 בתשובותש " מל דרך ע, ואז היה מקום להקל,לוני ונהר פלונינהרות נהר פ'  שהם בוצה לומרדר
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נא  אבן העזר–שארית יהודה 

ת שיר הגט במקום עיגון ושע ומכל הלין טעמי יש להכ.'ז בענין הדרה בתלמיסאן כו"נ' ש סי"הריב
  .ל כל פנים עהדחק

  יגסימן 
  415 אלימלך בגט–כתיבת מלך 

 ונכתב בגט , ואמר שחתימתו ועלייתו לתורה הוא אלימלך,לך בלבדאחד היה נקרא בפי כל ֵמ
 ערער על הגט מפני שהוגד לו מאחי חד ורב א,)צריך לכתוב דמתקרי' והי(אלימלך המכונה מלך 

ועוד שאחי .  ובגט נכתב רק שם אחד בלבד,שמות מלך משה' ן לו בהמגרש שמעת לידתו נית
ל  שניכר שמפני שגירשה בע, וכאן יש קצת רגלים לדבריו, אונסל פיהמגרש סיפר לו שהבעל גירש ע

  .הגט כשר'  בכדי שלא יהי, בלבדחדתוב רק שם אולכ  כיון לרמותכרחו על כן

  תשובה
  ה" הרי מזהב נחמדלכבוד אהובי אהובים וידידים הני תרי צנת

  'ה נחמן מטשעהרי"ץ מו"הרב המ
  ה יוסף מלוקמלא"ץ מו"והרב המ

  יהי שמם לעולם ואת מלכים לכסא יושיבום לנצח ויוגבהו

 לכתוב יה לוקצת גימגום קא חזינא דה( הגט שניתן בלוקמלא בשם אלימלך המכונה ל דברע
 ואמר שחתימתו , מלך בלבדבפי כל בשם'  שלא נודע לנו משם אחר אלא שנק,לךֵמ) 416דמתקרי

הגט  ופסל מהאליבק " בקחד ואחי המגרש הרעיש את מורה א.ת הוא בשם אלימלך"ושעולה לס
 חד ונכתב שם א,בשני שמות מלך משהנקרא מעת הולדתו '  שהי,בפניו'  שהיל פי גביית עדותע

 .417נכתב חסרו ו"לכתוב מולך מלא בוי'  ולא משום שהי,זהו עיקר טעמו לפי המשך לשונו(בלבד 
 מכל , וגורם שינוי השםל ידי זהמקום להקפיד בחסרות כאלו שמשתנות הנקודות ע' הגם שהי

 שכמדומה לו שכתבו וצה לומר ור, שהרי כתב וכתבו מולך בלבד,מקום אין זה כוונת המורה כלל
ה  אלא על מ, מכלל שאין כוונתו על חסרות ויתרות כלל, בלבד ומה גם שהוסיף תיבת. מלאם כןג

'  ולכן כתב ב, ועוד כי הנראה מתוך מכתבו שאינו מקפיד על חסרות ויתרות. בלבדחדשכתבו שם א
 בודת אלילים כי מולך שם ע,ו" כי באמת טעות הוא לכתוב מולך בוא,ו בטעות" מולך בויפעמים
 משום הכידת "כך עלה בדעת מעכ .)ל שם עבודת אלילים וחלילה לקרות שום איש יהודי ע,418הוא

 נסתפקתם דדלמא , לבד דכשרחד שם אתב דמי שיש לו שני שמות וכ419 ואף שמבואר.את הגטפסל 
 חד בשם זה אז דוקא כשר אם נכתב אני אדםקורין בשם זה ומקצת בני אדם דוקא כשמקצת ב

 בשני 420לו רק מקצת אנשים אבל כשקורין אותו אפי, נכתב כמו שנקראכל מקום דמ,מהשמות
 ,אנא חילוק זה לא ידענא. ל" אין זה שמו כמו שקורין אותו עכחד א אזי אם נכתב שם,השמות יחד
קום  מה לי אם מקצת קורין במ,השמות לבד'  מבחד שהוחזק כאן רק בשם אידון דידןבנ' לא מבעי

 אלא אפילו . ומה לי אם קורין אותו בשני השמות ביחד, בשם זה השני שאין קורין אותו כאןאחר
 פרק 422ן" ור421ש"ורא' ש התוס" כמ, כשרחד דאם גירש בשם א,חדכשיש לו שני שמות במקום א

השמות ובין אם היה נקרא פעם כך '  אין חילוק בין אם היו קורין אותו המקצת אנשים בב,השולח
 מדלא קתני אלא שם ,וסיעתו) ב"ד ע"דל(' שהביאו התוס'  והוא נלמד מאותה הראי.ופעם כך

                                                 

 
  :ותוכנה. א,  קלט1027י "פ כת"והושלמה ע, ) י–ת ונסמנה בטעו, ט השני' אחרי סי(א , נדפסה בשארית יהודה מג 415

שמות וגירש בשם אחד ' ומסיק שאם יש לו ב. ואחיו אומר שבלידתו נקרא מלך משה, נכתב אלימלך המכונה מלך
מפני שגירשה בעל , אלא שיש לברר אם לא שינה שמו בכוונה לרמות. ובפרט שבעיר זו לא נקרא אלא בשם אחד, כשר
  .כרחו

  .דכל ששני השמות הם בלשון הקודש כותבין דמתקרי: ז"קכט סט' א סי" שברמכמנהגינו 416

שאף אם יש לסמוך כדעת המכשירים בדיעבד כשכתב , ל"בשם מהרי, שעח' ת צמח צדק סי"ש בשו"בענין זה ראה מ
... ב יוכלו לטעות מחמת זה לומר שכינויו ליב יֶעֶק :מ במקום שכתב המכונה ליב יעקב"מ, המכונה במקום דמתקרי

  .שיש לטעות דמשום הכי כתב המכונה
המבטא של ניקוד , כי בהברה רוסית" (כתבו מולך בלבד"ש, )בכתב הזה שפסל בו את הגט(היינו שהמורה הזה כתב  417
 ).ם"ה דומה לניקוד חול"ציר
 .כא, אחרי יח 418
  .ואפילו בחניכה, באחד מהןאבל בהוחזק בשני שמות במקום אחד כשר בדיעבד אפילו : ה והוא"ב ד, גטין לד' תוס 419
 .שהביא מחלוקת הפוסקים בזה, ח"לו ס' ראה שדי חמד מערכת גט סי, ואם כולם קוראים אותו בשני השמות 420
 .ז' ד סי"פ 421
  ).א דיבור הראשון, יח(ד "פ 422



נב  אבן העזר–שארית יהודה 

י "ה בהדיא בפסקי מהרא" וכ. מהם כשרחדגירש בא משמע דשני שמות ביהודה אם ,דיהודה וגליל
פ היה נקרא " והיינו משום דעכ,אלא יקותיאל בלבד כתב  שמו יוסף יקותיאל ולא'א שהי"רי' סי

 ,דמי להתם ידון דידן דנ, ומשם תדרשנו,423ידון דידןל לבד לרוב העולם וזהו ממש כנבשם יקותיא
  .חדשלא הוחזק בכאן אלא בשם א

 שאחיו סיפר לו , אשר הציע המעשהל פי אלא דעת המורה ע,לא טעה בזהולדעתי גם המורה 
ל  וכוונתו אפשר ע, והני תרתי מילי חדא היא,424 אונס ונכתב בגט שם מלך בלבדל פישהבעל גירש ע

 שהבעל מחמת האונס שראה כי כלה היא מעם אבי ,ל"י הנ" האי עובדא שבפסקי מהראדרך
לא כתב אלא שם  ולכן ,יתה כוונתו לגרשה בגט כשר כדת ולא ה,האשה לאנסו כוון לרמות אשתו

וכמדומה לי ( בלי שאלת המסדר הגט 426שנזדקק לזה מ לא יפה עשה המורה" ומ.425 בלבדחדא
 מפני שלא ,שמטעם זה לא נזדקקו שאר חכמי העיר הגדולים ומפורסמים ממנו לאחי הבעל

לעולמים '  ובפרט שכבר הי.ל כךכ'  אין זה ראיחד ומה שלא נכתב אלא שם א.)השגיחו על דבריו
י סמך יותר על המסדר " ומהרא,יענהכחשו בפניו  , שאף שהבעל טען כך,ל"י הנ"בפסקי מהרא

 והבעל לא רצה ,שום אונס כלל בגט' י מלוקמלא שלא הי" נאמן עלי הרב מהרידון דידן ואף בנ.הגט
 לרמות כעובדא ה גם לא שמע מסתמא אם הגיד קודם הנתינה לפני איש שרוצ.לרמות כלל

 והוא , ואדרבה הגיד על שמו אלימלך מה שלא ידע המסדר הגט כלל עד ששאלו,ל"י הנ"דמהרא
 הוא מפני שלא עלה על , ומה שלא הגיד לו השם השני. מפני שרצה לגרש באמת,אמר לו כן בעצמו

חר  אל שם וגם המסדר לא שאל לו ע. ואפשר שנשכח מלבו או שנשתקע שם השני לגמרי,זכרונו
 או ני עצמולך הוא שם בפ ולא שאל רק אם שם ֵמ,לו שם אחר'  שיהיל דעתומפני שלא עלה ע

  .שאול ולא זולת זהל דבכגון דא ודאי צריך שיעלה על לב המורה ,שעיקר השם הוא אלימלך

שום אונס ולא '  שבאם נכון לבו בטוח שלא הי,כל זה ראיתי ונתון אל לבי לסמוך על דעת המסדר
 אם גילה בפניהם שרוצה לעשות , ולרווחא דמלתא יחקר זאת אצל האנשים שעמדו שם.צד רמאות
 ואם גם לא ימצא מי ששמע ממנו כאלה . ולהעלים שם האחרחד שלא לומר רק שם א,צד רמאות

 ולשעבר , ודעת המורה אינה דעת תורה מכאן ולהבא אחרי החקירה.הרי האשה מותרת לכל אדם
 אפילו לפי דבריו להאמין לאחי הבעל ולעשות מעשה על פיו שלא ,גצריך כפרה על שגגתו אשר שג

  .כדת וכשורה

  ש מאהבת אמת"דברי המדבר באמת ידידם ורחימם לנצח ד

  ה"א ברוך זצלה"יהודה ליב בא

   ידסימן 
  427ה שעי–כתיבת ישעיהו 

 לפי שישעיהו , ישעיהו דמתקרי שעיה428 נראה לי שצריך לכתוב,הבפי כל שעי' שם ישעיהו ונק
ל " גבי חנניהו וחנניה בשם הרש429'ש באות ח" כמ,וישעיה הם שני שמות וראוי לכתוב דמתקרי

 היינו , לכתוב הקיצורין צריך ואף דא.' הכא שקורין בקיצור השם שעי431פ" ועכ,430ים של שלמהב

                                                 

 
  .איירו בכל ענין' אלו משמע דהתוס' מדברי התוס' והביא גם כן ראי: י"בכת 423
 .'לכאורה כוונתו דהני תרתי כוו. כך כתב המורה בכתב שלו 424
 ולא כתב על ,מדשתק מהאונס עד לבסוף שצוה לספגו לאבי האשה, ותדע שכך היא כוונת המורה: י נוסף כאן"בכת 425

אלא ודאי , ואם המורה לא האמין לבו לדברי אחיו למה צוה לאבי האשה לסופגו, הגט שהוא פסול מחמת האונס
  .שבכוונה עשה הבעל מחמת האונס שהעלים את שמו השני, גטשהאמין לבו לאונס על ידי השינוי שב

  .לקבל את עדות אחי המגרש 426
  ). יא–ונסמנה בטעות , י השני' אחרי סי(ב , נדפסה בשארית יהודה מג 427

והיא תשובת ). כא' ז ספק למי סי"ת אהע"בשו, ובמהדורה החדשה (!ג, ב ו"ד ח"נדפס בפס: ע"ר זי"ק אדמו"הערת כ
, "צמח צדק"ר ה"ק אדמו"י כ"ע) א,  רעג231ק "בכתי(כפי שהוגהה , )'בקשר לגט נכדו בן בנו ישעי(ל "ק מהרי"הרה

  .ונדפסה על שמו שם ושם

  ).ר הצמח צדק"לפני הגהות אדמו(י "יועתק כפי שהוא בכת, ג לקמן"בשוה

  .קצב' ז סי"ת צמח צדק אהע"ראה שו, תשובה הארוכה בנושא כזה
 .לאשתו צויתי לכתוב' י שיהנה הגט ששולח נכד: י"בכת 428
 .בבית שמואל שמות אנשים 429
 .לא אות ת' ד סי"והוא בגטין פ. ר הצמח צדק"ק אדמו"נוספו בכתי) ל בים של שלמה"בשם הרש(תיבות אלו  430
 .ש"ומכ: י"בכת 431



נג  אבן העזר–שארית יהודה 

 דבודאי לא ,דיש לכתוב דמתקרי שעיה 432 יש לומר אבל אם כותבין ישעיהו,אם היו כותבין ישעיה
כך נמצא   ישעיהותבא שכ"ל' השולח סי'  פים של שלמהע ב"וצ. 433ור השם מהשם עצמועדיף קיצ

 ואולי ,' ומצאתי בדברי הימים ישעיה ואינו ישעיהו הנביא כו,'כתוב בכל ספרי מלכים וישעיהו כו
'  וע.דלא דמי לחנניהו חנניה יש לומר ם כן א,ל" למעלת הנביא ושינו בו קצת עכם כןוונו גיכ
 .ג"ק י" גבי חנניהו בסיב גטין ובט,434ך" סמת אוםמות אנשיבש

  טו סימן
  435כסבורה שהוא בעלה ונבעלה

 והבעל ,עלה לאחר בטעות כסבורה שהוא בעלה שאשה אחת נב,דין עסק ביש' בעובדא דאתא לקמי
 כמשפט להתיר האשה לבעלה 436והנה למבראשונה דרש. עם אחתתחלה בליל טבילתה פ' בא עלי

 שוים בדבר ומשנה שלימה היא פוסקים ולית דין צריך בשש שכל ה,סדשוגג כי האי הוי כאונ
  .דהוחלפו קתני בגמרא שם'  וכדאמ,)ב"ג ע"ל' ד(ג "ביבמות ספ

 אף דשפיר קאמר מר ,' בהכשר הולד משום דליכא למימר רוב בעילות כו437אך מה שמסתפק
 .)א"ז ע"דכ(סוטה ד ד" ספאבהדי'  כדאי,לא תלינן בבעל' דהיכא דליכא למימר רוב בעילות כו

 ולזה , דמיירי באיסור כהונה דוקא ולא משום חשש ממזרותא דמפרשי הסוגי438 להפוסקיםאפילוו
 ואף ,439ם"ש דמפרש כן גם דעת הרמב"יי וע,ח"ד ופ"]כ['  סיבתשובות ]ווייל [י"הסכים מהר

 דהיכא דדיימא מעלמא אפילו בא ,)ב"ט ע"דס(ז דיבמות " דספישנא קמא כל440ם פסק"דהרמב
 משום הכי ו, וזה לא שייך בבעל,' מדאפקרה כונן דאמריאני התם ש,'הארוס ודאי לא תלינן בי' עלי

 ואפילו פרוצה ביותר מידי ספיקא לא , אמנם אין זה אלא בפרוצה.אין חשש אלא באיסור כהונה
 והוא , דיבמות לא תלינן היכא דליכא רובישנא בתראלל אפילו ,ם אבל בודאי נבעלה מאחרי,נפקא
 היינו דוקא , סגיעם אחת נבעלה פאפילו דעמשמ' ו' ג סעי"י' א סי"ת דמרמ"ש מעכ" ומ.פשוט

 בשם 441ים של שלמהש ב" להבחין כמי אפשר דתלי טעמא משום דא,לענין הפרשה משום הבחנה
 וכן .' כותכ לענין הכשר הולד תלי טעמא משום דרוב בעילו" משא', שהביא מעל442אור זרוע

רשה  משום דלענין הפ,443אור זרועא לשון " שינה רממשום הכי ו,ו שםמדוקדק להדיא בלשונ
 445 והבית שמואל444לקת מחוקקואגב אודיע מה שיפלא בעיני שהח(' ו תדירה כןלא בעינ' דאיירי בי

 אנוסה בירא ליהדס) א"ה ע"ל' ד(יהודה ביבמות ' א קאי אליבא דר"דהאי דינא דרמ כתבו )שם(

                                                 

 
 .פשיטא: י"בכת 432
כמותם ירבו [ב "כמיואין צריך לפרש לחכמים . ל"ל וד"וכנ: י"ובכת. ר הצמח צדק"ק אדמו"מכאן ואילך בכתי 433

, ]ק יח"ז שם ס"וט, ד"קמא סכ' א סי"ראה רמ[ג "אלא לפי שהורונו רבותינו והנהיגו לכתוב אגרת בכה, ]בישראל
  .ואתם הסליחה, הלכתי בעקבותם

 .אצל סעדיה דמתקרי שעיה 434
  . יב- ונסמנה בטעות , יא השני' נדפסה בשארית יהודה אחרי סי 435

  .ד- יג]'סי[ז "בצמח צדק אהעט "שקו: ע"ר זי"ק אדמו"הערת כ

יד מעתיק את החלק האחרון שבתשובה זו ' בתחלת סי. יג' והיינו שתשובה זו הוא מענה לתשובת צמח צדק שם סי
  .ודן בדבריו, )בשינוי לשון מהנדפס כאן(

אותה שמסר , ר האמצעי"ק אדמו"ושם מסופר כי השאלה הגיעה לידי כ, שכז' נדפסה שם סי, יד' מהדורה נוספת מסי
  : ותוכנה. ר הצמח צדק"ק חתנו אדמו"לידי כ

ואם בא עליה הבעל בליל טבילה גם הולד כשר . הוי כאונס ולא נאסרה לבעלה ישראל, כסבורה שהוא בעלה ונבעלה
דאיכא רגלים לדבר , ובלאו הכי נאמנים האשה והבועל לפסלו. ובפרט אם בא עליה גם קודם וסתה. ותלינן בבעל

  .ה נתנה באחרוליכא למימר עיני
 .ג- א"יג ס' ת צמח צדק סי"בשו 436
  .ד"שם ס 437
 .ק כו"ד ס' הדעות נתבארו בבית שמואל סי' ב 438
 .כ"ו ה"אסורי ביאה פט' הל 439
  .ח"שם הי 440
 .יז' ג סי"יבמות פ 441
 .תרכו' א סי"ח 442
לה אם לא נבעלה לבע"א "וברמ, "אם קודם שנבעלה לזה היתה תדיר משמשת עם בעלה"שבאור זרוע כתב  443

 ".תחלה
 .ק ה"יג ס' סי 444
 .ק י"שם ס 445



נד  אבן העזר–שארית יהודה 

 בא אור זרוע דנראה דה,'כו כתב אור זרועוה כתב כי משהר גם בד,חדשים' צריכה להמתין ג
 דמיירי בשוגג שכסבורה אור זרוע לשון הים של שלמהש ה"מי  ולפ.יהודה' להכריע דהלכה כר

  ). להדיא447ף"ש הרי" כמ,446יוסי מודה' בעלה אפילו ר

 כיון  חדא, שרי מתרי טעמאאפילו הכי ,אחר כך אפילו פירש ממנה בעלה ידון דידןבנמכל מקום 
ל דתלינן בבעל אפילו ליכא רוב גבי בעל "דסוטה הנ'  דמוכח מסוגי,אחר טבילתה' דהבעל בא עלי

 וכנראה מדברי הפוסקים דהכי , מתעברת אלא סמוך לטבילתההשאין האש) ב"א ע"נדה ל(ד "למ
גיד  אלא דהמ,448 לא תיבעי כללאן דאמר ולאידך מ,דלא איפשטא' ל מדכתבו דהוה איבעי"קיי

 ועוד דהא פלוגתא .449 לחומראאכ עשאו סניף למינקט האיבעי" האסורי ביאה' לו מה"ט פמשנה
  .אמי' יוחנן נגד ר'  ומסתמא הלכה כר,450ג דנדה"יוחנן היא בספ' אמי ור' דר

 דודאי אין מעצור לדם בימים , היא פורסת הוסת אחר שנתעברה,ד סמוך לוסתה" למאפילוועוד ד
 ועוד .בעלה מצוי לה' הי על כל פנים  הרי קודם וסתהון דידןם כן בניד וא,הראשונים של קליטה

 חדשים'  דהא אין אשה בחזקת מסולקת דמים עד ג, הביאות של קודם וסתהנן מצרפיו הכידבלא
 , בפרישה עד זמן וסתה סגי, להבחנהחדשים'  הפרשה גמה לןל דאם לא כן  ותדע.שהוכר עוברה

 משום דהוי ,לחומרא'  ראיםלך למימר דאין הדמי אלא מאי אית ,שאם תראה ודאי לא נתעברה
 רבנן בתקנותיהם בין א פלוגדל יש לומר , אבל לחומרא הלך אחר רוב נשים,מיעוטא דשכיחא

 בודאי לא נעלם ממנו דאיכא מיעוטא ,' שהוא נגד החוש כו'לש מע" ומ.לקולא בין לחומרא
ולי  וגם הני נשי דידן כ.ש"הבחנה כמשה לענין יבווסתות דרבנן וכן בפר אפילו חיישינן ד,דשכיחא
  . מני עת עיבורן מטבילה דוקאעלמא

 משום דאין כאן עדים ואין האשה , בדבר חדש לצדד להתיר451 עוד לידון'אבל מה שיצא מעל
לא '  ולדידי.לא אמר אלא באב דנאמן) ב"ח ע" עףקדושין ד(יהודה '  לראפילו ד,והבועל נאמנים

 דהאב נאמן ,אצלה כלל'  בעלה לא הי אלא אם כן,ג"דאי בכהמשכחת לה שיהא הולד ספק או ו
 ם כן וא. אבל שיהא ספק לא משכחת לה כלל, העובר ממילא ממזר ודאים כן וא,אצלה' שלא הי

 להבחין י אפשרל הטעם לענין הפרשה משום דא" הנים של שלמה שבאור זרוע הבלאיזה צורך כת
דהיכא דאיכא  אלא ודאי . דאין נאמנים כללליהיפוק  ת,'ולהכשיר הולד משום דרוב בעילות כו

ש " ולא עוד אלא שזה שהודית לפניו והנחשד מצטרפין להיות שני עדים כמ,רגלים לדבר נאמנת
 , עיניה נתנה באחר כעובדא דשלהי נדריםיכא למימר דל, והכא איכא רגלים לדבר,ו"קט' א סי"רמ

 והודאת הבועל ד אחדלפני ע אפילו דאתה ממילא הו,כיון דאשת ישראל היא ולא נאסרה על בעלה
  . להני טעמיאור זרוע הך אצטרימשום הכי ו,מצטרפין

 אני לא באתי , אם יש לחוש לכתחלה להזהירם שימנעו מלהשתדך עם הבועל,ומה שמסתפק עוד
 מדרכי חד שהוא א, מוזהר ועומד הוא הבועל להתרחק מפתח ביתהו הכי דבלא,לידי מדה זו

להכניס עצמינו להטיל פגם וחשש בולד להחזיק עליו הלעז ולהטיל עליו דמעת  ומה לנו ,התשובה
 .ל"קים בחנם מאחר שיש לו מושיע ודהעשו

                                                 

 
  .שבזה לא אמרינן אשה מזנה מתהפכת שלא תתעבר 446
 ).א"סע, י(ג "יבמות פ 447
כי תיבעי לך אליבא ... ד אין אשה מתעברת אלא סמוך לווסתה לא תיבעי לך "אליבא דמ: כדאמרינן בסוטה שם 448
 .ד אין אשה מתעברת אלא סמוך לטבילתה"דמ
ד אין אשה "היינו אליבא דמ" [ד דודאי חוששין"דאמרינן התם דאיכא למ, וכן עיקר, ומראופסק רבינו לח" 449

 ].מתעברת אלא סמוך לווסתה
 .ורבי יוחנן אמר סכוך לטבילתה... אמר רב אמי אין אשה מעברת אלא סמוך לוסתה : ב, לא 450
  .י יד"שם רס, בשינוי לשון, קטע הבא הועתק. ז"ת צמח צדק שם ס"שו 451



נה  אבן העזר–שארית יהודה 

  חלק שני
  טזסימן 

  ילדה אחר מיתת בעלה וחלבה ארסי
 452ל עליו" מהריוהשגות, קסליאמק א"רמוהתשובת 

 מותרת להנשא תוך  אם, ונתנה בנה למינקת, אשה שחלבה ארסיי שילדה אחר מיתת בעלהל דברע
 והסכימו ,ו להתיר"ה ס"ד ס"ס'  סיבתשובות חכם צבי  כבר הורה זקן הגאון בעל,ד חודש"כ

 לפי שדומה ממש לאשה שיש לה צימוק דדים שהתיר ,ה"ס' ש סי"בהיתר זה כמה גדולים כמ
ק  דדוקא בפס, ובצימוק דדים אין לחלק בין אם ילדה בחיי בעלה או לאחר מיתה,ש וסייעתו"הרא
ם " מהרבתשובות אף ש.ש"ודבריו נכונים בפשט לשון הרא .עד כאן ,ש בחיי בעלה"הרא כתב חלבה

 ולא , האי בחיי הבעל קאי נמי אדלעיל,ש או שפסק חלבה בחיי בעלה"ש הרא" דמ,רש פי453פאדווא
ש " הרא* למה הצריךם כן דא,כל מעיין ישפוט בצדק שהוא דוחק מכל מקום .זו אף זו קתני
 תה אף אם הי, כיון דבילדה בחיי הבעל איירי,ים שיהא אינה רגילה להניק לעולםבצימוק דד

 איירי אף אם ילדה ה אלא דבצמקו דדי. נמי שריהרגילה להניק שאר וולדות ובוולד זה צמקו דדי
 דהיינו שהוחזקה בצימוק דדים גם בשאר , ולזה הצריך שאינה רגילה להניק לעולם,לאחר מיתה

  .ר שמואל דבבתשובות רש וכמו שפי, מכלל סתם מעוברת למניקה קיימא ואז יצאתה,וולדות

   . כןרוששאין הפי  אלא, לא נמלט מקושיא זו אף לפי דבריו.ךכ למה הצרי"דא: ל"הגהת מהרי*) 

ש " מדכתב הרא, החכם צביעל מה שהוכיח 454 שכתב,ל"וראיתי לידידינו הרב המופלג מוהרי
 שהוכחה זו שלא , מכלל דבצימוק דדים אין לחלקםיולא בצימוק דדבפסק חלבה בחיי בעלה 

 לאחר מיתה נמי שריא ה הניקה בחיי הבעל וצמקו דדיאפילו אף אנו נאמר דם כן דא,במישור היא
זאת ' ודחי .ל"עכ' לאינסובי מכיון שלא זכרו כלל בחיי הבעל גבי צימוק דדים וזה ודאי אינו כו

 שהרי , לאחר מיתה נמי שריאםבעל וצמקו דדי הניקה בחיי האפילו דאיך נאמר ד,איני מכיר
  . להניק לעולם*ש הזכיר להדיא שאינה רגילה"הרא

  .455רושי לפי פיא קשה מידי ל.הזכיר להדיא שאינה רגילה :ל"הגהת מהרי*) 

תחילה והיכא  כתב  שהרי,ש" וממקומו הוא מוכרע דבחיי הבעל מיירי הרא456ל עוד"ש הרב הנ"ומ
 דהיינו כמו שגמלתו בחיי בעלה מותרת כך ,'ומטעם זה כו כתב ר כךאחו' דגמלתו בחיי בעלה כו

 דיש , בחיי הבעל דוקא הואה דבצמקו דדיל כרחך וע,ה והוא הטעם באשה שצמקו דדיוא הדיןה
כ ילדה לאחר מיתה אין להתיר מטעם זה " משא, דגמלתו בחיי בעלהמהאי טעמאדמותרת לומר 
 תה שמת בעלה שהי* מניקה457וכן משמע הלשון' סמיך לי דקאי אד,איני רואה בזה הכרע. 'כלל כו

לה צימוק ' פיכך כשהי ול,לה שם מינקת כשמת בעלה מותרת' אבל כשלא הי, מניקתו כשמת בעלה
 ו שכתב וכמ,שם מינקת כשמת בעלה שרי' עלי'  רגילה להניק לעולם דלא היתהדדים ולא הי

  .ג בשם הגאונים" טעם לדברי הסמ458תשובותב

                                                 

 
נדפסה בשארית יהודה מילואים  ,)ב, אודותיו בית רבי עה(ץ דקאליסק "ר אברהם מו" הגאון החסיד מוהתשובת 452
  .א,  ל1747י  "מכת, עה' ג ע"נדפסו בקובץ יגדיל תורה חס, ל שלפנינו"והשגות מהרי. א,  קטז231י "מכת, טז' סי

אחרי . ל"ת השאלה אל מהריאשר העביר א, ר האמצעי"ק אדמו"שהשאלה נשלחה על כ, הבא' ראה לקמן סי
א מקאליסק לשאול "ר האמצעי את התשובה הזאת אל מוהר"ק אדמו"שלח כ, ב' ל השיב התשובה דלעיל סי"שמהרי

ל בהגהות "ועליה השיב מהרי, ל"ל הנ"וחלק על תשובת מהרי, א מקאליסק השיב בתשובה שלפנינו"מוהר. חוות דעתו
 אם לא יחזור בו , אדבר בוה אל פהה כאשר פ"ואי): הבא' לקמן סי(וב ועוד הוסיף לכת. על גליון התשובה שלפנינו

  . יהי לו אשר לו,ויכתוב כדרכו

כדלקמן בסוף ', כל אחד מטעמא דילי, אמנם למעשה הסכימו שניהם להתיר האשה.  בקשר לטעם ומקור הדין–כל זה 
  . לדינאפקא מינה אין נידון דידןשבנ ... ר להיתם כןשהסכים הוא ג: הבא' ל לקמן סי"וכן כותב מהרי. הסימן שלפנינו

א מתיר "ואילו מוהר. כשילדה אחר שמת וחלבה ארסי מעת הלידה) ב' לעיל סי(ל התיר "מהרי: וחילוקי הדעות בינם
או כשילדה אחר שנתגרשה וחלבה ארסי ; ילדים הקודמים'  דוקא כשחלבה ארסי לפני לידת ב–כשילדה אחר שמת 

 .מעת הלידה
  .ה אך אין"ב ד' מובא לעיל סיכ. ל' סי 453
 .לעיל שם 454
  .ה וממה שנתבאר"לעיל שם ד 455
  .ה אך אין"לעיל שם ד 456
  .א"סע, להוכיח כן מלשון הברייתא כתובות ס, ש בתחלת דבריו שם"דקאי על מה שכתב הרא 457
 .ג' ש כלל נג סי"הרא 458
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 דלא ,יי בעלהח לידק מינה דוקא ב459ם כןא: וכן משמע הלשון מניקה :ל"ריהגהת מה*) 
  .461לטי גבוריםש'  ועי.460ש"כריב

 שמותרת ולא 462ראה לווהיכא שגמלתו בחיי בעלה שנ שכתב ג"ג ח" כבאיברא שרבינו ירוחם נתי
  והשמיט,' כוה דמטעם זה נראה להתיר אשה שצמקו דדיתבוכ, גזרינן אטו לא גמלתו דניכר הוא
ג בשם " לבסוף על דברי הסמתב וכ,ש לפני זה"הרא שכתב 'האי וכן משמע הלשון מניקה כו

 משמע דמטעמא קמא , כיון שאינה נקראת מינקת חבירונת חכמיםהגאונים שאין זה בכלל תק
 דבילדה לאחר מיתה ,ילדה בחיי בעלה אייריב ם כן על כרחך וא,הלחוד מספיק להתיר בצמקו דדי

 אבל ,שאני התם שניכר הוא וליכא משום איחלופי בלא גמלתוד ,ו בחיי הבעלאין ללמוד מגמלת
ל דבריו בפסקיו ע כתב ש" שהראל כרחךאך ע. 463ה אפשר דגזרינן אטו לא צמקו דדיהבצמקו דדי
ג דלפי שיטת התלמוד "על דברי הגאונים שבסמ כתב בתשובות דהא ,ג" הגאונים שבסמפי דברי

 מ" והטעם כמו שכתב ר, קודם מיתת הבעלחדשים' נה למניקה גולפי קבלתו אין להתיר בנתנה ב
 משום דאי הדרה בה המינקת תחזור אחר מינקת ואי מינסבא לא אורח ארעא להדורי דלא הלוי

 איך למד בפסקיו בפשיטות היכא שיש לה צימוק דדים או שפסק חלבה ם כן וא,'שבק לה בעלה כו
 אבל בצימוק דדים או ,כאן תקנת הוולד דהא גמלתו דאין אני התם דש,מהיכא דגמלתו בחיי הבעל

ר  דאי הדרא בה המינקת תחזור אח, ויש כאן תקנת הוולד,פסק חלבה שהוולד צריך למינקת
 , קבלת הגאוניםל פידבריו ע כתב ש"הראש ל כרחך אלא ע.מינקת ואי מינסבא לא אורח ארעא

  .ם מניקה לא גזרודדוקא היכא דנקראת מינקת חבירו גזרו אבל היכא דאין לה ש

 עליו תב וכ,דבר שמואל תשובות בשם החכם צביש " נדחה נמי מה שנתבאר וממ,464 עודה שכתבומ
 הפשוט רוש שהפיתב וכ, ואינה רגילה להניק לעולם שהוחזקה בכךרוש זר בפירש פירוששפי

ת  שלא הניקה מעולם אוצה לומר ר,ש ואינה רגילה להניק לעולם"ש הוא במ" הראשוןהאמיתי בל
אין הלשון ואינה . ל"לפרקים עכ  וגם לא סייעה את המינקת, שלא התחילה להניק אותו,הולד הזה

ש " הראברי שהבין ד465 שמואלהבית אפילו ו.רגילה להניק לעולם משמע כלל דאוולד זה קאי
ש באינה רגילה להניק "הרא ברינראה שהבין ד מכל מקום ,ש לקמן"דבחיי הבעל איירי וכמ

ט " דאם כדבריו שאוולד זה קאי לא הוה שקו,לה צימוק דדים קודם וולד זה' שהי היינו ,לעולם
 ונסתפק אי מהני לה ,לה צימוק דדים קודם'  שהיל כרחך ובמעוברת ע,ש במעוברת" הראברילד

 משום דלטעמא , אלא שהכריע לאיסור,מה שהוחזקה קודם הצימוק דדים דלא למניקה קיימא
ש שיהא מהני לה מה שהוחזקה " ולדבריו לא הוזכר ברא, אסורקמא דדחסא מעוברת צימוק דדים

גם . שגם הוא הבין באינה רגילה להניק לעולם שהוחזקה קודם אלא ודאי .בצימוק דדים קודם
 משמע קצת ,ג"תס'  סיבתשובותש "כ הריב" וכ,'ד' ש סי" הראתשובותעל  שכתב י"מדברי הב
 משמע ם כןוא, ל"ש הנ" ריבתשובותכ ,יל דבילדה אחר מיתה אייר"ש הנ" הראברישהבין ד

 .ילדה לאחר מיתה שרי אפילו דבצימוק דדים
 ברי כד,ל דבילדה בחיי הבעל איירי"ש הנ" הראבריו נראה שהבין ד"ק כ" בסית שמואלאמנם הב

 דהא , דשכרו מינקת לחוד לא מהני,466ח"כהבדלא  ,ל"ש הנ" ראברי שהוכיח מד,ם פאדווא"מהר
 ואי בילדה לאחר .ה צמקו דדים כן למה לן שנתנו הוולד למינקת וא כרחךלבצימוק דדים איירי ע
 עת שדראה לי ונ. דפשיטא דשכרו מינקת לחוד לא מהני לאחר מיתה, מידיחמיתה איירי לא מוכ

 כמבואר בדבריו ,467 השבות יעקבן הוא דעת וכ,מעוברת צימוק דדים מותרתד הוא החכם צבי
 468ית שמואל הבעת ולא כד, כזה לא למניקה קיימאל דטעמו משום דמעוברת" הנתשובותב

  .*דמעוברת צימוק דדים אסורה

                                                 

 
כ לידק מינה גם להתיר כל "א, ותרתשצימוק דדים לפני מיתת הבעל מ, ש לדייק מלשון הברייתא"אם כוונת הרא 459

  .יולדת אחר מיתת הבעל
 .שאוסר אף כשילדה אחר שמת בעלה, ד"ע סי"שבשו' שהיא דעה ב, תסג' סי 460
כבר חל עליה שם , דסתם נשים למניקות קיימות, אבל היכא שילדה אחר מיתת הבעל: א אות א, כתובות כה 461

 .מינקת חבירו וצריכה להמתין
 .ש"להרא 462
  .ודלא כחכם צבי, ל"ש כמהרי"נראה מדברי רבינו ירוחם שפירש בדברי הראכ "וא 463
 .ה וממה שנתבאר"ב ד' לעיל סי 464
 .ק כו"ס 465
 .ש או שכרו"ה ומ"ד 466
 .צז' א סי"ח 467
 .ק כ"ס 468
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מה ענין שמיטה אצל : ים אסורהד דמעוברת צימוק דית שמואלולא כדעת הב :ל"הגהת מהרי*) 
ולאו למניקה קיימא , 469 מודההחכם צבי בהא אפילו , כתב טעמא דדחסאית שמואלדהב, הר סיני
  .470 מודהית שמואלאפילו הב

 דכיון , במניקה עצמהל שכן כ, מעוברת צימוק דדים אסורהתה דאם היכם צבי להחבירא ליהסו
 במניקה דהוי בכלל וא הדין ה,שאסרוה חכמים בעודה מעוברת משום דסתמא למניקה קיימא

ש לדעתו בצמקו " ולזה הצריך הרא, דגם מעוברת צימוק דדים שריבירא ליה אלא דס,הגזירה
 בעודה  שאז אין לה שם מניקה גם, היינו שהוחזקה בכך קודם,יק לעולם שאינה רגילה להנהדדי

 לאחר מיתה ה בצמקו דדיא מיבעיא ל, אבל באם לא הוחזקה בכך.מעוברת ולא למניקה קיימא
 הצמקו דדי אפילו אלא, *קודם שהתחילה להניק דנאסרה בעודה מעוברת דהא למניקה קיימא

 שלא הוחזקה ל זמן דכ,רתכ אסורה בעודה מעוב" אעפ, את הוולד בחיי בעלהעם אחתולא הניקה פ
 ירת חכמיםגז'  וכיון שחל עלי,בצימוק דדים לא יצאתה מכלל סתם מעוברת למניקה קיימא

  .בעודה מעוברת אסורה גם בילדה

  . כיון שלא מניקה,ומה בכך דקיימא למניקה: דהא למניקה קיימא :ל"הגהת מהרי*) 

ל "ד הנ"ס'  עצמו סי החכם צבי שהביא,דאם נתנו למינקת שרי 471יש גלותאולא דמי להנהו דבי ר
 אשר אין לה עוד שם * שבא ענין מחודשאני התם דש. אף דודאי נאסרה בעודה מעוברת,'לראי
לה גם צימוק '  אבל בצמקו דדים והוחזקה בכך שהי, וגם אית לה קלא ולא אתי לאחלופי,מניקה

 ואם נאסרה במעוברת ,שרי' מינקת גם במעוברת הישם '  אם אין עלי,ל בעודה מעוברת"דדים הנ
  . במניקהוא הדיןדסתמא למניקה קיימא המשום 

 אחר ימי ימוק דדים אם נתחדש ענין צם כן הוא הדיןא: שבא ענין מחודש :ל"הגהת מהרי*) 
  .העיבור

 ,לא אשתני דינא מכל מקום  דאף דאדחי טעמא דדחסא,' מדברי התוסית שמואלומה שהוכיח הב
 ,ד"ס'  עצמו סי החכם צבי כבר הקשה. מניקהוא הדין וה, מעוברת צימוק דדים אסור כןםוא

 דעתו דאף נראה לי ו.שם מניקה לא שייך זה'  דהיכא דליכא עלייש גלותאוהוכיח מהנהו דר
 דהא כבר הקשה . ואף דלטעמא דדחסא מעוברת אסור,ל" וכמשנ*במעוברת צימוק דדים מותר

ל דכל מה שאסור לטעמא דדחסא יהא אסור "ת הנ" על הוכחות דר472ש מווינזיא" הרתשובותב
 ולפום טעמא אשתני דינא ובהבטל , קמאמטעמא'  דהא כיון דאמר אלא הדר בי,לטעמא בתרא

  .הסיבה יבטל המסובב

  .אינו מוכרח:  דעתו דאף במעוברת צימוק דדים מותרראה לי ונ:ל"הגהת מהרי*) 

 בטעם 473'ש התוס" וכמ,ושה דאית לה שם מינקתת הוא דוקא בגר"אלא דעיקר הוכחות ר
 גם לטעמא בתרא דסתם מעוברת ם כן דכיון דלטעמא דדחסא אסור מעוברת גרושה א,האחרון

ס לטעמא " להשבירא ליה ס ואי הוי, דהא לא יצאתה מכלל שם מניקה,למניקה קיימא אסורה
אבל בצימוק דדים . ושה דלא ליתי למטעי לאסור גם בגר,בתרא להתיר בגרושה הוי להו לפרושי

 דהא פירשו להדיא , מותרת אף בעודה מעוברת, ולא למניקה קיימא,שם מניקה כלל' דאין עלי
 . ובצימוק דדים דלא למניקה קיימא מותרת,דהטעם הוא משום דסתם מעוברת למניקה קיימא

 ,'ל'  סיותד דיבמ"ל פ" מהרשן נראה דעתוכ (474 רוטנבורג מרדכי זיסקינדר" מהתשובות בן כתבוכ
  ראיות זה ולפי.)בעודה מעוברת אפילו דלטעמא דמעוברת למניקה קיימא מותרת צימוק דדים

 כיון דלטעמא א תימא ונראה דעיקר ראייתו דל. מגומגמת קצתיש גלותאר'  מהנהו דביהחכם צבי
יש ר'  האיך התירו לדבים כן דא, למניקהוא הדין גווני ואין לה שום היתר הלדדחסא אסורה בכ

 היכא דאין לה שם מניקה ולא למניקה וא הדין וה, אלא דהיכא דאין לה שם מניקה מותרת,גלותא
 דכיון דלטעמא דדחסא ,' התוסעתלאסור במעוברת צימוק דדים לד כתב ית שמואל אך הב.קיימא
  . לטעמא בתרא דמעוברת למניקה קיימאוא הדיןאסור ה

 ,ל"אין ראייתו מוכרח כמשי' ף דלדעת התוסדא, ימוק דדיםולענין דינא יש להחמיר במעוברת צ
 להתיר במעוברת היכא דלא למניקה בירא ליהם דס" הרמבעתואף שהשבות יעקב הביא גם ד
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  .ב, כתובות ס 471
  .ד' ת אמונת שמואל סי"שבשו, ה לוצאטו מויניציאהר שמח"תשובת מוה 472
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נח  אבן העזר–שארית יהודה 

ן משמע  וכ.ם לא הזכיר במעוברת אלא טעמא דדחסא" דהא הרמב, אין דבריו מוכרחים,קיימא
 מכל מקום .כן עיקרל ו" ומהרשן הוא דעת הבית שמואל וכ. שםמדברי הרב המגיד ולחם משנה

 , ודאי דמעוברת צימוק דדים אסור,ם דלא הביא במעוברת אלא טעם דדחסא" הרמבעתלד
וא  ה,* כיון דנאסרה בעודה מעוברת משום דלמניקה קיימא,ולדעתו אפשר דבילדה לאחר מיתה

 דאינה בכלל מינקת ולא נכנסה , ודוקא בילדה בחיי בעלה שרי,ל" אחר לידה במניקה כמשיהדין
 בעודה מעוברת צריכה ירת חכמיםגז'  אבל בילדה לאחר מיתה דחל עלי,ירת חכמיםכלל גזב

 .ד חודש"להמתין כ
  . דטעמא משום דחסא,ם" להרמבה אינוז: משום דלמניקה קיימא :ל"הגהת מהרי*) 

 הוי בכלל ימוק דדיםיינו משום דאף צ ה, דאף דמעוברת צימוק דדים אסורה, עיקרראהמיהו נ
 ולא הוי בכלל , דיצאתה מכלל מעוברת ולמניקה לא באה,אבל כשילדה, ברת חבירו דמעורההגזי

 אבל לא במינקת דהא אין , ודוקא במעוברת דאית לה שם מעוברת.הגזירה דמינקת חברו מותרת
 דאשה שמת בעלה והניחה ,ג"תס' ש סי" הריבתשובותעל  שכתב י"מדברי הב'  וראי.לה שם מינקת

 476רב המגידה שכתב ,זה'  שכתבתי בסי475א" ומדברי הרשב,'ה את בנה כומעוברת וילדה ולא הניק
 , אם אינו מכירה שרי,התחילה להניק בעודה תחת בעלהב אפילו ו,ג" שרי כה,בגרושהבשמו 

 ואם איתא דכל שילדה .ל"עכ' א ולא מחיתי בידם כו" הרשבעת כדיםוראיתי מורים עושים מעש
 עתדלד'  איך פשיטא לים כן א,אסורה גם בילדה כיון דנאסרה בעודה מעוברת ,אחר מיתה

ל " הנרב המגידש ה"וכמ ,בעודה מעוברת  דהא גם בגרושה נאסרה,ג בגרושה"א מותרת כה"הרשב
 ולזה הסכים , דמניקה דומיא דמעוברתרא מן הגמן נראה וכ,ם דבכל גווני אסור" הרמבעתעל ד
 וכיון ,ל"עכ' גרשה עד שמכירה כו מיהו בגרושה דוקא כשהניקתו קודם שנתתב וכ,ל"א ז"הרשב

 כיון ,א" הרשבאני התם לדעת דש,מילדה בחיי הבעל ולא הניקתו עד שמכירה' שכן איך מביא ראי
 אבל במעוברת שילדה ,בשכר אינה בכלל הגזירה דמינקת חבירו אפילו דאינה מחויבת להניק אותו

י שעשו " הבן כתב וכ. למניקהוא הדיןבעודה מעוברת הירת חכמים גז'  כיון דחל עלי,אחר מיתה
א  הפוסקים דלעת היינו משום דמחמרינן כד,בגרושה אפילו ל להחמיר" ואף דאנן קיי.מעשה רב

 כשילדה , אלא דאף דמעוברת אסורה בעודה מעוברת,דאינו מכירה ואף ,בין גרושה ואלמנהשנא 
תו אינו מחוורת  אלא שראיי,ל" הנ מרדכי זיסקינדר" מהתשובות בפשיטות בן הוא וכ.הותרה
 , דסתם למניקה קיימא, דכיון דנאסרה משום מעוברת חבירו,ל"ג הנ"תס' ש סי"ש הריב"ומ. בעיני

ימוק  היינו דוקא ביכולה להניק אבל לא בצ,' איכא למגזר כואחר כךנתנה בנה למניקה אפילו 
לא חלקו  היינו משום ד, ומה שאסורה במעוברת.בחיי הבעל אפילו שם מינקת'  דאין עלידדים

 דהא לא למניקה , ואף זאת בכלל מעוברת אבל לא מטעם דמעוברת למניקה קיימא,בגזירתם
 יש ,ש" בדברי הרארושהפי' איך שיהי'  יהי,הז ולפי. ילדה ואינו בכלל מניקת שרי וכיון ש,קיימא

 כיון דילדה ואין לה , דאף דנאסרה בעודה מעוברת, וילדה אחר מיתת הבעלימוק דדיםלהתיר בצ
 .לאסרה' שם מינקת מהיכי תיתי

  החכם צביש" כמ, בחיי הבעלצימוק דדים אלא דוקא כשהוחזקה בצימוק דדיםאך אין להקל ב
 וילדה אחר ,צימוק דדים לה תה אבל אם בחיי הבעל לא הי,ש" הרארוש בפידבר שמואל תשובותו

 דכיון ,יתא שכתבתי לסברא קמיא מיבעיא ול. אין להקל, קודם הלידהצימוק דדיםלה ' מיתתו והי
 ,לסברא בתרייתא אפילו אלא,  ואסורה גם במניקהגזירת חכמים' שנאסרה בעודה מעוברת חל עלי

 היינו דוקא כשאינה אסורה משום דלמניקה ,כשילדה הותרה מכל מקום דאף דנאסרה במעוברת
  אבל כשנאסרה בעודה מעוברת משום דסתם,' שם מעוברת עליכל מקום אלא משום דמ,קיימא

שם מניקה '  דכיון דחל עלי, קודם הלידה אסורההצמקו דדי אפילו ,מעוברת למניקה קיימא
. ל"ג הנ"תס' ש סי"ריבש ה" וכמ,ה דדיוצמקבעודה מעוברת חיישינן לאחלופי וגזרינן אטו לא 

ש וסייעתו דבעינן דוקא " הרי מבואר להדיא בראדבר שמואל תשובות ו החכם צבירושוכיון דלפי
אין ש פשיטא ,ש" הראשון לרוש שדבריהם נכונים בפיבר כתבתי וכ,ך קודם מיתתושהוחזקה בכ

  .להקל בלא הוחזקה

 ין הכי נמי אבל אתב וכ,בלא הוחזקה אפילו להקל שכתב ל"וראיתי לידידינו הרב המפורסם הנ
' צמקו לאחר מיתה רק שלא הי אפילו , קודם הלידהצימוק דדיםאם ילדה לאחר מיתתו והיו לה 

בר  וכ. ודאי דלא מקרי נמי מינקת חבירו טפי מאלו צמקו בחיי הבעל, להתחיל ולהניקיכולה
 צימוק דדיםדלא אסר ' ג' ג סי"ש כלל נ" הראתשובותמ'  ראיה שכתב ומ. דאין להקל בכךכתבתי

 וזה הטעם לא שייך אלא בשצמקו אחר , כל אשה תגמול את בנהם כןלאחר מיתה אלא משום דא
ש " דהרא,כלל'  ואינה ראי. כללאי טעמאלא התחילה להניק לא שייך ה אם  אבל,שהתחילה להניק

 דנאסרה בעודה , אבל בילדה לאחר מיתה,דדיה אלא שעדיין לא צמקו ,בגמלתו בחיי הבעל איירי
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נט  אבן העזר–שארית יהודה 

 ב"י' ן סי" הרתשובותש מ"גם מ.  אסורה גם לאחר לידה משום אחלופי,מעוברת דלמניקה קיימא
השלימה לאחר מיתה לא מהני מכיון  אפילו ,' בחיי הבעל כושיםחד' דאם לא פסק חלבה גשכתב 
 אחר מיתה לא מקרי מינקת חתשעה א אפילו 'ראוי'  משמע דאם לא הי,שעה אחת' ראוי' שהי

ל " מהרשן כתבש שכ" ומ. דבחיי הבעל איירי,ל"כלל מן הטעם הנ' וגם זאת אינה ראי. ל"חבירו עכ
 אפילו  שריאצימוק דדיםניקה קיימא אם יש לה  דלטעמא דמעוברת למ,ל"ד דיבמות הנ"בפ

צימוק ל בהוחזקה ב" דהרש,' וגם זה אינו ראי.ע שרי"ו מכלל דבימי מניקתה לכ,'במעוברת כו
 אבל בילדה אחר , מעוברת יש להחמירצימוק דדים דב, והיוצא לנו מזה.ש" איירי כלשון הראדדים

 אבל אם לא , בחיי הבעלוק דדיםצימ ודוקא שהוחזקה ב, החכם צביעתמיתתו יש להקל כד
  . לאחר מיתה קודם הלידה אין להקלדדיההוחזקה וצמקו 

 צימוק דדים לא בדין , בהוראה זו החכם צבימי שערער על'  שגם אף שהי,ואין להאריך עוד בזה
 בזה ערערו צימוק דדים חלב ארסיי ל החכם צבי רק בדמיון שמדמה,שוין אפי  שבזו כל,ערער עליו

 א דמישאחר העיון ל שכתב א"ל'  רוטנבורג סי מרדכי זיסקינדר" מהבתשובותאיתי  ור.עליו
נקראת מינקת  על כל פנים הואיל ואית לה חלב ידון דידן דשאני נ,עוכלא לדנא להדדי אלא כי
 ובודאי לא עדיף מעקרה וזקנה ואיילונית ,' ויש לחוש דאתי לאחלופי כו,חכמים' חבירו שגזרו עלי
 דהיא לא נקראת מינקת חבירו כיון שאין צימוק דדים לא דמי ול,בחנהמשום הדאסרוה חכמים 
 היינו משום דלא משעבדא להניק אינה ,ש הזקן דמתיר בגרושה" לראפילו ו,'לה חלב כלל כו

'  והנה לכאורה הי. וגרושה מידע ידיע כי בעלה חי לפנינו ולא אתי לאחלופי,נקראת מינקת חבירו
' להתיר בשם הר שכתב ,477 החולץרק פהות מרדכי מדברי הג,כדבריושלא '  קצת ראיראה לינ

 כל מקום בית דין דמ, ונחלקו עליו,ת" רעתלד אפילו , במניקה שנתעברה בזנותאמרדכי טורמש
 והאריך ]ד["ק'  סיבתשובותל " מהרין כתב וכ,'לאסור מדברי התוס'  וכן הביאו ראי,יכופו אותה
 , חלב מכל מקום נקראת מינקת חבירו וחיישינן לאחלופי ואם נאמר הואיל ואית לה,קצת בזה

 ודוחק לומר דאינהו איירי .ל יש לאסור אותה מחמת חשש דאחלופי" אף בלא טעמים הנם כןוא
 דלא גזר בהבחנה זנות ,480אחים'  דוף פרק יוסי דסבי שפסקו כר479ם" והרמב478ף"אליבא דהרי
 482ה" בשם הרז481י" האשרבריו ולהשמיט דל להכחיד תחת לשונ"דאין דרכו של מהרי ,אטו נשואין

 אפילו ועוד דאפשר ד.נשואין בפשיטות דגזרינן זנות אטו 483 הטוררוש וכפי,ל"אחים הנ'  דוף פרקס
 היינו דוקא בהבחנה דלא גזור כלל בהבחנה אלא ,נשואין דלא גזרינן זנות אטו סקף דפ"לרי

 , דגזר בעקרה וזקינה484בי מאיררל כ" ולפיכך אף דקיי,יםגזירת חכמ ולא נכנסה בכלל ,בנשואה
 , ובין ביאה דנשואין לביאה דזנות מידע ידיע, או כיון דהאיסור הוא משום הביאה.בזנות לא גזרינן

 ודאי דיש לחוש לאחלופי בין מניקה זו ,יםגזירת חכמאבל במניקה דכיון דאית לה חלב הוי בכלל 
 לא אשמטורמרדכי '  כיון דלדעת הר, או דאי לא הנך סברות שכתבו לאסור בזנות.למניקה אחרת

 ולפיכך כתבו שגם בזנות , ולא חיישינן לאחלופיגזירת חכמים אינה בכלל ,הוי בכלל מינקת חבירו
 דאין ,להניק כלל'  כאן דהחלב הוא ארסיי ואינה ראוים כן כל שכן וא.ת"ם הנך סברות דרישייכ

  .לחוש לאחלופי

 ,ה"ש בשם הרז" הראעתלד אפילו  בזנות משום אחלופי דאין לגזוריינו טעמא דה,אך זה יש לדחות
בהוחלפו או בזנות דקטנה לא כמו  דכל היכא דלא שכיח ,ל"אחים הנ' פ ד"דס' דהא מבואר בסוגי

 דאשה מזנה מתהפכת , יוסי דלא חיישינן בזנות להבחנהביל כר"ה קיי" רזעת אף לדם כן וא,גזרינן
 שכיחא  לאם כן וא,ש שם"ת אטו נשואין כמבואר ברא אלא דגזר בגדולה זנו,יפה כדי שלא תתעבר

 הוצרכו להוכיח דאותה ולפיכך , וכיון דלא שכיחא עיבור במזנה לא גזרינן לאחלופי, עיבור במזנה
ל " ואפשר שזהו כוונת מהרי.תקנה עצמה שהיא לתקנת הוולד דשייך בגרושה שייך גם במזנה

 היינו לענין הבחנה , בין זנות לנשואיןאחין'  דרק והא דמפליגינן פה שכתבל במ" הנתשובותבסוף 
 אבל , או דלא איצטריך בזנות, ובזנות לא שכיח דלא גזר,שלא שייך מכח טעמא שמפרש התם

לו להביא מהבחנה שהוא '  ולכאורה מה הי.לענין מעוברת ומניקה שייך כמובן בזנות כדלעיל
 ,יוסי דמתיר במזנה'  וגם לר,יח אבל בגדולה שכא שכיח דדוקא זנות קטנה ל,מילתא דפשיטא
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ס  אבן העזר–שארית יהודה 

א  אלא שכוונתו הוא דל, דאשה מזנה מתהפכת כדי שלא תתעבר,היינו משום דלא שייך הבחנה
דהיינו דוקא  כתב ל זה וע, כיון דעיבור בזנות הוי לא שכיחא לא גזרו כלל במינקת בזנותתימא

 א שכיח כיון דל,גדולהלא לגזור אטו ד אלא , כמו בן שנה,היכא דמצד עצמה ליכא משום הבחנה
  . אבל הכא דשייך אותה תקנה עצמה שהיא ככל הנשים לתקנת הוולד פשיטא דאסורה,לא גזרו

 כיון שאסורה , דהא פשיטא דמעוברת כי האי לא למניקה קיימא, החכם צביברימיהו מסתברא כד
לשון  וכן משמע מדקדוק .ל" אינה בכלל מניקה שאסרו חזואם כן, כנת נפשותלהניק מפני ס

לא  אפילו ועל המניקה אם יש לה חלב להניק את בנה שכתב 'ד' ל סי" כלל הנבתשובותש "הרא
 ,להניק'  דוקא בראויתב דקדק וכל כרחךע, ' כו להניק' דלא פלוג רבנן בכל אשה שראוי,הניקה

 אשה שילדה ר דאס,ל"הנ' ש סי" הריבתשובות מן משמע וכ.להניק'  שאינה ראויאתאבל לא בז
 דכיון שזו נאסרה משום מינקת חבירו ,תת בעלה ונתנה בנה למינקת ולא התחילה להניקאחר מי

 משמע דוקא ,' איכא למגזר כואחר כךנתנה בנה למניקה  אפילו ,דסתם מעוברת למניקה קיימא
ידון  אבל בנ,שם מניקה'  חל עלים כן וא,משום דנאסרה בעודה מעוברת משום דלמניקה קיימא

למעלה דיש להחמיר  ה שנתבאר לפי מ ואף.ניקה קיימא אינו בכלל מניקה דמעוברת לא למדידן
 מכל מקום  היינו משום דאף דלא למניקה קיימא, בחלב ארסייוא הדין וה,צימוק דדיםבמעוברת 

 .ל" כשילדה שרי וכמשם כן וא, ולא משום לתא דמניקה,הוי בכלל הגזירה דמעוברת
 והיא צימוק דדים אפילו נאמר דאינו דומה ל, מטעם אחר485ל"אמנם לדינא התירה גם הרב הנ

 מותרת מטעם כיון דנתנה בנה למניקה שוב אינה נקראת אפילו הכי ,ודאי נקראת מינקת חבירו
 רק דיש לאסרה מפני תקנת , דמינקת חבירוגזירת חכמים וכבר הפקיעה עצמה מ,מינקת חבירו

 לא גזרינן משום אחלופי ולא משום  ובאיסור זה ודאי, כי יש לחוש שמא תהדר בה המינקת,הוולד
 אבל מה שאינו ,' כי דוקא מה שהוא גזירת חכמים עצמה עשו חיזוק לדבריהן כו,הא אטו הא
 רק במקום שיש לחוש החשש , רק שאסור מחמת חששא אין לגזור בזה הא אטו האגזירת חכמים

אך התירו . ש שהאריך" ע' אין חשש זה כום כן וא, להניקי שהיא אינה רשאידון דידןובנ. זה עצמו
ל דעת הדירה ע אפילו  אסרו בנתנה בנה למינקתפוסקיםשהרי כל ה, ל אינו נכון בעיני"של הרב הנ

ל כיון דנתנה בנה למינקת שוב לא אסרינן " ולדברי הרב הנ, דלא הדרא בה משום אחלופירבים
 אלא ודאי .רא בה וכאן ליכא חשש זה דהא לא הד, אלא במקום דיש חשש זה עצמו,משום אחלופי

 כיון שיש לחוש שמא הדרא בה הוי בכלל הגזירה עצמה וחיישינן ,דאף בנתנה בנה למינקת
כא למיחש י דלענין היכא דל,486החולץ' י הזקן במרדכי דיבמות פ" רתשובות בן הוא וכ.לאחלופי

כא  דאי לענין הי, למימרא דלא פלוג רבנן,דמהו התלמוד לההיא דרדופה הוא דמדלמא הדרא בה
  .ל"עכ' מההיא דרדופה כו'  לא הוי צריך להביא ראידאיכא למיחש דלמא הדרא בה

בי מאיר  הלכה כרב נחמןה ואמר ר" ד487י" אעפרקפ' ברורה לדבריו מתוס' ל ראי"ש הרב הנ"ומ
  אלא,יש גלותאר' ב נחמן לבי היכא שרי רם כןדא'  אין לפרש דגזרינן מת אטו לא מת כו,בגזירותיו
 כמו ,ע למה לא נגזור במינקת הא אטו הא"ש דצ"יי ע.'שמא תחזור בה כו' ינן כודגזריש לומר 

 אלא דכיון דנתנה בנה למינקת שוב לא גזרינן משום ,'לענין הבחנה דגזרינן בעקרה וזקנה כו
ראית כלל ולא מ'  ואין מכאן ראי.ע"ל בצ"הנ' ל דברי התוס"א ז" וכן הניח המהרש.כ"אחלופי ע

 ם כן דא, דלא גזרינן נתנה בנה למניקה אטו לא נתנה,ש"הם דברי הרא'  התוס דפשיטא דדברי,עין
 ומחמת זה התיר , אלא כיון שהוא דבר הניכר לכל לא גזרו בזה,יש גלותא לרב נחמןהיכי שרי ר

 וכיון שאף נתנה בנה , במניקה הוא שמא תחזור בה הוא אלא שהטעם,ש בגמלתו בחיי בעלה"הרא
 כגון שהדירה ,ל" אף במקום דליכא חשש הנם כן א,ל"ה מחמת חשש הנלמניקה הוא בכלל הגזיר

 ,ב"י'  סין" הרתשובותמ מ" וכ.ג חיישינן לאחלופי בזה הוא דבר שאינו ניכר" או כהל דעת רביםע
 משום דאין , קודם מיתת הבעלחדשים' ג בנתנה בנה למינקת ג" הגאונים שבסמעתטעם לדשכתב 

הרי . כ" עמינקת חבירו'  קודם מיתת הבעל אינה קרויחדשים' ה ג וזו שפסק,'כאן תקנת הוולד כו
 ש" וכן הרא. אף שנתנה בנה למינקת ואין כאן תקנת הוולד אסור,רוימינקת חב' במקום דקרוי

  .ג" הגאונים שבסמעתטעם זה לדכתב 

ב פפא ורב הונא  דכיון דר,אפשר קצת לצדד להקל'  לכאורה הי,אך בנשבעה המינקת על דעת רבים
ל " נהי דלא קיי,דנתנה בנה למניקה מותרת'  סברי למעבד עובדא כהא מתניתייהושע' בריה דר

 וגם דאין כאן , דלא הדרה בהעל דעת רביםבנשבעה  מכל מקום ,כוותייהו ומחמרינן כמו בהבחנה
 יצטרך לגזור במינקת שנשבעה אטו לא נשבעה ם כן וא,להניק' תקנת הוולד שהאם אינה ראוי

 אך אין לבדות סברות כאלו . דכולי האי לא גזרינן,אפשר' להניק אטו ראוי'  ראויוהאם שאינה
 ,א שכיחה טעם להתיר משום דזנות בקטנה ל"ש בשם הרז"הרא שכתב  דחזינן בהבחנה,מלבינו
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סא  אבן העזר–שארית יהודה 

ג דנצטרך לגזור קטנה אטו גדולה וזנות אטו " אע,שכיח הוה אסרינן בקטנה בזנות' משמע דאם הי
אך העיקר הוא התירו . ינן בהבחנה קטנה מן האירוסין וכולו חדא גזירה היאמ דמחמר" וכ,נשואין
 תשובות האופנים שנתבארו בל פי וע, ודוקא בהוחזקה בכך בחיי בעלה,ל" כמש החכם צבישל הרב

ל "הרב המפורסם מוהרינו יידידש " כמעל דעת רבים ולרווחא דמילתא ידירו המינקת .ל"הנ
מעט ולפרקים ועתים  אפילו י לגמרייהניק כלל מחמת שחלבה ארסל'  ודוקא שאינה ראוי.488ו"רנ

אבל אם יכולה להניק מעט לפרקים אלא שריבוי החלב שלה הוא , י חקירת הרופאים"רחוקות עפ
ג שפסק " הגאונים שבסמל דעתש ע" הראו שכתב וכמ,צימוק דדיםדאינו דומה ל יש לומר ,מזיק

 .חלבה לגמרי
 אך איני יודע בירור , יש להתירה בפשיטותם כן וא,א בגרושה שמעתי שהאי עובדא הור זהאח

 ואף .ד אפנהיים וחמיו הגאון התירו" שגם הגאון מהורתב וכ489 וכן התיר השבות יעקב.הדברים
 דאם לא כן , צריכין לטעמא דדחסאד כאןם דע"הרמבלדעת  שכתב שיסוד דבריו הוא על תירוצו

 המשנה רושם כפי" להרמבבירא ליהמדסומר  יש ל אך. ואין מזה הוכחה,ימתין עד שתלד
 ם כן וא,ביאת איסור'  מעוברת ומינקת חבירו אינה שותה משום שבא עליבי מאיר דלר490דסוטה

רק הטעם משום '  ואם הי,הוא ביאת איסור אף שיוציא אותה' משמע דגם במעוברת מה שבא עלי
  דלא491ם"שמדברי הרמבכתב  כבר מכל מקום .ל כךזה לביאת איסור כ'  לא הי,דלמניקה קיימא

 בדברי הואן  וכ.ג"בגרושה וכהגם  להחמיר בירא ליה משמע דס, דדחסא במעוברתעםאלא טכתב 
 אלא שהטעם הוא , אף שתירוצו אינו מחוור, שםם משנה להדיא בדברי הלחן הוא וכ.רב המגידה

 כל מקוםת מ אבל מעובר,א גרושה שאינה מכירה לא הוי בכלל מינקת חבירו" הרשבעתכיון דלד
 מעוברת ,ם" הרמבעתל לד"כ מהרש" וכ. ולא פלוג בגזרתם,ל"וכמש' שם מעוברת חבירו עלי

ידון  דנ החכם צבי אלא שהעיקר הוא התירו של הגאון.ית שמואל הבן כתב וכ. אסורצימוק דדים
 492בתשובות מונת שמואלג דכבר התירה הא" אך בגרושה כה, לעילש" כמצימוק דדים דמי לדידן
 מכל מקום  אף דמחמרינן, העיד שכבר נהגו להתיר494י" וכן הב,אר פוסקים וש493יאז מוינש"והר
 דאף אם אינו דומה ממש לנידן ראה ונ. דודאי דאין להחמיר כלל, שחלבה ארסייידון דידןג דנ"בכה
 חקירה ובחינה שהוא ל פי כיון שהרופאים אמרו ע,ילדים'  דלא הוחזקה אלא בב, החכם צבישל
 .כנת נפשות ועוד לא יהא אלא ספק ס,ל דאף בתרי זימנא הוי חזקה" קייובדרך כלל, כנת נפשותס

ידון  ובנ, שהרופא לא אמר דברידון זהבנ שכתב  שבות יעקב הואבתשובות' ואף שכנגדם שחלק עלי
כלל אין ב וכיון שהיא גרושה שכבר התירו הרבה גדולים . בחינת הרופאיםל ידי הוא עדידן

 ולרווחא דמילתא . ממש החכם צביי דעתל אם היא אלמנה אין להקל אלא כפ אב.ג"להחמיר בכה
  .ל" וכנעל דעת רביםידירוה 

 וכמעט שהם שפת יתר , והם דברים פשוטים,והנה אף דבכל מה שכתבתי אין בו מן החידוש
  .495 אך כדי לאפושי גברא,ינה צריכהוטרחא שא

  יזימן ס
 496ל"בענין הנ

  )497ב שלום"ר(

 י" נ498ה ברוך מרדכי" החריף ותיק ונעלה מורסםרב חביבי הרב המפוידידי ו' לכבוד אה
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סב  אבן העזר–שארית יהודה 

 מאפס הפנאי שאינו מופנה מכל צד צוה לי לעיין .' שי499 השאלה ששלח לכבוד מר בר אחאיל דברע
ר "אחמו'  ואשר אני זוכר מכבוד רבינו הג,רבא במילתא ולכתוב לו מה שהעלתה מצודת שכלי

  אברהםר"וריעי ידידי מה'  שלח עוד לאה,500י אליו ואחר אשר ערכתי ושלחת.ע"ה נ"זצללה
ושוב שלח אלי מר בר . 501 והוא גם הוא ערך באריכות המענה,מקאלישק לראות מה בפיו גם הוא

  .וצוני לברר הדעות תרומיות משנינו ,בים כאחדוהשני כת' אחאי שי

 , אברהםר"דידי מה אצל ים כן ומה שעלה ג,'והנה מה שאני ערכתי למול פניו שולח אני לכבוד מעל
 , מהשגותי503ר שמואל והדב502כם צביאלא שירד להציל את הח.  להיתרם כןשהסכים הוא ג

 כנת נפשות אפס כי בס, שתהא מוחזקת בחלבה ארסיי בחיי בעלה]עד [והעלה להחמיר כדבריהם
 כי לפי דעתי ירד להציל ולא ,אריכות המענהל כל " ולא שלחתי לרומע.504ימני חזקההוי בתרי ז

 ובפרט . יהי לו אשר לו, אם לא יחזור בו ויכתוב כדרכו, אדבר בוה אל פהה כאשר פ" ואי,ילהצ
 גם צידד בגרושה .ל שהוחזקה בכך בחיי בעלה"ש רומע" כמ, לדינאפקא מינה אין נידון דידןשבנ
 והגם שאף . ואינם עמדי,507 ושבות יעקב506מונת שמואלת א" שול פי ע,' שי505ר אחאיש הרב ב"כמ

 שמתיר ,508א" ויש אילן גדול לסמוך עליו הוא הרשב, [...] ראהור אחאי והרב ב,תב כןל כ"רומע
 ,511ן"ובר 510מ"במ כמבואר , הזקןבינו שמשון החולק על ר509ת"לדעת ר אפילו בגרושה מעוברת

 ונראה מדבריהם ,) לא עת האסף פה,' ראיתי שערורי513ית שמואלגם בדברי הב (512ז"דלא כט
 הלא , מי שאומרשם יש בוב עם היות שכת.ג"יי " סוסע"ושונה שבש והיא דעה רא, עמוםשמסכימי

' ג דבהדי" צע,' כו514ע ומשמע מדבריו"וש בש"אך מ( יש מי שאומר ם כן בשםג כתב 'גם דעה שני
  .)515א" הרשבתשובות בית יוסף בשם' י ע,' גם דלאו הא בהא תלי.תב כןכ

 ,516דר גטיןי מינץ בס"בתקנת ר דהאידנא שנהגו ,איברא לולי דמסתפינא אמינא מילתא חדתא
 , על הכל קודם נתינת הגטם ומתפשרי,שלא יהיו המגרש והגרושה אגודים זה בזה בשום סכסוך

 הרי משעבדא להניק או ם כן וא, הנקת הולד בסך שנתפשרול עצמה האשה עהומסתמא קבל
 דהא ,קא שמשעבדא להניק בעצמה דונן דלא בעי,517 הזקןשמשון'  ואסורה אף להר,לשכור מינקת

 להכניס השפחות מינקת חבירו א אלא כיון דעלה דידה רמי,518הכניסה לו שתי שפחות אינה מניקה
 ואין ,' אלא מחמת שאינה ראוינו איידון דידן וכל עיקר ההיתר בנ,להניק'  אם היא ראוי,קרינן לה

 ,' כו519 דהאידנא לא שייך אשה בושה, ואף כי יש מקום לומר אדרבה.חילוק בין משעבדא או לא
 זימנין דלא ספקה , דאיכא למיחשל שכןדכ מכל מקום יש לומר . כללית דיןמאחר שלא תבא לב

  . כמותו יספיק הקיצורכם ונבון ולח.ל"וד' וליכא מאן דליתבעינהו מיני
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סג  אבן העזר–שארית יהודה 

 ב ונפש ידידו ורחימו לנצח מלבריד, ון השלום מאדיים ושלום יקבל החלת זהוזו
 ה"ה ברוך זצללה"ר מו"יהודה ליב באאמו

*  

 520ר האמצעי"ק אדמו"ה על שם כתשוב
  )521ב שלום"ר(

  י"ר ברוך מרדכי נ"מוהר' החריף כו' הרב המופל' ידידי ידיד ה' לכבוד אהו

 של 522 בעיר גדולה'יהמבלי אין גבר,  תרי תמיהי קא חזינא הכי, השאלה אשר שאל ממניל דברע
וכי , י" נ524 אברהם אבליר"ובפרט גבר בגוברין הרב המפורסם מוהר, 523ב"חכמים וסופרים כמי

ומי הוא זה , קצור קצרה ידו בקוצר המשיג ועומק המושג שנחבא אל הכלים ומיראי הוראה נעשה
  .'אשר יערב לבו כו

פניתי את לבי , ת"וכאשר כתב כ, וכי נכמרו רחמי עליו, 525ץ" לאהבת ידידינו מהרכל מקוםאך מ
 אם יש אתו דבר מה מכבוד ,מיאנוויטשל " את שאהבה נפשי דודי ידידי הרב מוהרים כןובקשתי ג

ל פקפק בראיות "א הגאון ז"רק שכמדומה לו שא, והשיבני שאינו זוכר. ע"א הגאון החסיד נ"א
  .אך למעשה אינו זוכר מה שעלה בהסכמתו, כם צביהגאון ח

 כם צביהח' ג דקלסי" אע,527ר שמואל דבובות תששםו ב"ס'  בסיכם צבי החה שכתב מ526ובאמת
ש מפשטן במה שלא עלה על לב " שהוציא דברי הרא,'לחסידותי'  בכאן שבקי,ותבתורה ובחסיד

 כפשוטו שלא הניקה מעולם את הילד רושו פי, ואינה רגילה להניק לעולם528ה שכתב דמ.מעולם
 ם לפרקילו רק שפירשה ממנו לגמרי ולא הניקתו אפי, בלבדחד לא ילדה אלא ילד אלו ואפי,הזה

 בות ויגיד עליו ריעו לשון תשו.)'ל'  סי פאדוואמ" מהרבותבין התשו שהן נראהוכ (םועתים רחוקי
 כם צבי דלא כהח, לשון לעולם כפשוטותי שפיר וא.יקה בשום פניםנואינה מ' ד' ג סי"ש כלל י"הרא

ש וסיעתו " דהראתב שהרי כ,ד"ס'  בעצמו לא הבין כן בסיכם צביוגם הח(דכתב דלעולם לאו דוקא 
' ש בסי" הריבה שכתבוגם אין טעם בדבר לחלק בין זה למ .)י צימוק דדיםלא הזכירו בחיי הבעל גב

 ה שכתב דמ.בירוח מיקריא מינקת כל מקוםדאף שהיתה אינה רגילה להניק בחיי הבעל מ, ג"תס
 אם מפני שבצימוק , לא ידעתי מאיזה טעם יודה,ש מודה בצימוק דדים" שהריבר שמואלהדב

 כל מקום ואם ברגילה נקראת מ,לה בחיי בעלה או אינה רגילה מה לי רגי,להניק' דדים אינה ראוי
לא '  דכיון דהא דאינה ראוי, באינה רגילהוא הדין נמי ה,'ג דהשתא אינה ראוי" אע,מינקת חבירו

וגם .  כיון דאינה רגילה לבד נמי לא מהני, גם בהצטרפות אינה רגילה אין חילוק,מעלה ולא מוריד
ש וסיעתו לא הזכירו " דהראתב שהרי כ,ש"הבין כן בלשון הראד לא "ס' החכם צבי בעצמו בסי

  .בחיי הבעל גבי צימוק דדים

 הניקה בחיי הבעל לו אף אנו נאמר דאפים כן דא,'ד יש לפקפק עלי"ס' זו שבסי'  גם ראי529ואף
 י ווייל" ומהר531ן" והר530ש"ש הרא" כמ, וזה ודאי אינו,וצמקו דדיה לאחר מיתתו נמי תשתרי

                                                 

 
ומסתבר . ר האמצעי"ק אדמו"על שם כ, )א,  קטו231(ל "ק מהרי"מכתי, ט' ב ע"חל. י.נדפסה בקובץ יגדיל תורה נ 520

ל "והיא תמצית תוכן תשובת מהרי. מה להשיב להשואל, ר האמצעי"ל לאדמו"שהציע מהרי, שהיא הרצאת דברים
  .ב'  סי דלעיל–הארוכה 

ואין הספרים האלו , ת אמונת שמואל ושבות יעקב"ר האמצעי העיר בזה משו"כי אדמו, ל"וראה לעיל בתשובת מהרי
  ).ואינם נזכרים בתשובה שלפנינו(ל "תחת יד מהרי
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סד  אבן העזר–שארית יהודה 

 האי ,ש או שפסק חלבה בחיי בעלה"ש הרא" דמרש ופי,ם פאדווא"כן הסכים מהר ו.בתשובותיהם
 ל שכן ומכ. ולא זו אף זו קתני, שלא הניקה ואפסק חלבהדדיה אצימוק ,בחיי בעלה שב אל שניהם

.  דלעילם דהאי ושכרה קאי נמי אצימוק דדירש ופי,ש ושכרה לה מינקת" ברא532י" הברסתלגי
 ומטעם זה תב שהרי כ, ילדה לאחר מיתהלו אפינןש בא לאשמועי"הרא כלל לומר די אפשרועוד דא

ש האי דינא כלל " הראנןועוד דאכתי לא אשמועי. ' וקאי אדלעיל ואם גמלתו בחיי בעלה כו',כו
ש בתשובותיו " עד שבא הריב,םבלא צימוק דדי' בילדה לאחר מיתת בעלה ונתנה בנה למניקה אפי

נין ש כלל לאוכוחי דדוקא בצימוק דדים התיר אבל לא בע"ומדלא הביא דברי הרא, ג"תס' סי
ש מיירי כפשוטו בחיי " דהראלא ודאיא. ש לא מיירי מענין זה כלל" דהראבירא ליה מכלל דס,אחר
  . וסיעתםכם צבי והדבר שמואלכלל לדברי הח'  אין ראים כן וא,הבעל

 הטעם תב שכ,ל" הנש" הריבבות זכר לדבר מיהא איכא מתשו,לדבר' פ שאין ראי" אע533אמנם
 או משום דמעוברת ,להניק'  משום דעלה דידה רמי,מינקת חבירו' דבילדה לאחר מיתה נמי מיקרי

 שם דאף תבואף שכ. כם צביש הח" וזו לאו מניקה היא ולאו למניקה קיימא כמ,למניקה קיימא
ג " דבכהש לומרי, א פלוג משום לסירא אילו הכי ואפ,בגרושה מעוברת שילדה דלאו מניקה היא

 אילו היה בעלה חי ודר עמה לא היתה לו כיון דאפי,להניק לא שייך לומר לא פלוג' שאינה ראוי
 אילו היתה דרה עם בעלה ולא נתגרשה היתה ,כ בגרושה"משא, ולא היתה נקראת מינקתו' ראוי

 דבגרושה מעוברת שילדה אם נתנה בנה בירא ליה דס534א" להרשבל שכן ומכ.נקראת מינקת חבירו
ן " שהרי מהר,ל" הנם פאדווא"מהר'  בתשום כן קצת גן משמע וכ.מניקה קודם שמכירה שריאל

 לפי גירסתו ,איגר רצה להתיר מעוברת שילדה ונתנה בנה למינקת בעוד שלא התחילה להניק
 וכיון דאם לא הניקה בחיי , בלא פיסוק חלב מיירילו דאפיבירא ליה וס,'ש או ששכרה לה כו"ברא

 לא השיג עליו אלא ם פאדווא"ומהר,  אם ילדה לאחר מיתתו ולא הניקה הדיןואבעלה שרי ה
 היכא דאיכא ,דון מינה ואוקי באתרין, ש מיירי בפיסוק חלב דוקא" דהראבירא ליהמטעם דס

 ובלבד ,חילוק בין אם היה בחיי בעלה או שילדה לאחר מיתה פיסוק חלב כגון בצימוק דדים אין
 אם תב דכ535ן" הרבות בתשון משמע וכ.ה שלא התחילה להניק כללשנעשה לה הצימוק קודם הליד
 כיון , השלימה לאחר מיתה לא מהנילו אפי, לדברי הגאונים,חדשים' לא פסק החלב בחיי בעלה ג

כלל מינקת '  שעה אחת לא מיקרילואפי'  משמע שאם לא היתה ראוי,שעה אחת' שהיתה ראוי
  .538ד דיבמות" פם של שלמה ובי,537ק"מהרי שם ב536סף משנה וכן מבואר בכ,חבירו
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סה  אבן העזר–שארית יהודה 

 יח סימן
  539אומדנות והוכחות שנטבע –עגונה דשקלאוו ה

  540שעליה משיב כאן, ר הצמח צדק אליו"ת אדמו"שו
 לומר דדוקא האומדנות 541ח"ס'  סישאת בנימין הגיעני וראיתי אשר העמיד דעת המר"מכתב כת

ן " להרמבבותסתירה מתשו רק שהביא .שאת בנימיןוההוכחות דבמילתא דעדות עצמה מהני להמ
 לו דאפי542מאומרת טמאה אני לך' ועוד ראי. ר" לדעת כתם כן ותיתי לי שכיוונתי בזה ג,ג"קל' סי

תיכה  נפשה חהוגם להאוסרים היינו רק משום דשווית. 543 נחלקו הפוסקיםלים לדברבדאיכא רג
 רחוק תנה באחריניה נג דחשש דע"ואע.  ולא דנאמנת,ב"רכ' י סי"ש בפסקי מהרא" כמ,דאיסורא

  .' כו544 נאמנת דלא עבידי לבזויי נפשהשנה ראשונה דהא למ,קצת

 אמר ר משום דקרוב הדבר שהקאמיסא,שאת בנימין יש לגמגם גם להמידון דידןאלא שבאמת בנ
 ולשון ,ל זה שיודע וישבע עמר והוכחה לזה משום שא,א ולא שמע כלל מהערלים באומדנגם כן

 ונטרס עגונותש בק" וכמ, וכל המוסיף גורע, דעתו באומד הדעתוישבע הוא כמו שרוצה להחזיק

                                                 

 
 לקמן –ועוד בהמשך לזה . שמואל משקלאוו' אשת ר, ארבעת הסימנים שלפנינו נכתבו בקשר לעגונה מרת הינדא 539
ת פני יצחק "ובשו, קצז' ד סי"ת צמח צדק חיו"עוד דנו בזה בשו). באמצע התשובות אודות העגונה דבולינא (כד-כה' סי
  ).שם מועתקים גם קטעים מהגביית עדות(י -ט' סי

יושב ' שהי(והעיד הנכרי , )ג"לערך בשנת תקפ(בנהר שמואל משקלאוו נטבע ' ר: ומדברי כולם נראה תוכן המעשה
והקאמיסאר אמר ששמע מערלים שמצאוהו . שראהו שקפץ למים וצף על פניו וצועק שיצילוהו) בהבריצקע ושט בה

, ואמר שהוא מוכן לישבע על זה, )ש היו לו מעות צרורין ואגרות"וידוע שהר(עם מעות צרורין ואגרות השייכים אליו 
גם מצאו עליו . ז מצאוהו ולא הכירוהו"לאח. ונשתקע ואבד זכרו. ל"ם יראים להודות מעצמם שמצאו כנאלא שהערלי

גם היו גביות עדות בסימני שיניו . שהיא תקנה אותם עבורו, ואמרה האשה גיטל שהיא מכירה אותם, זאקין וחאלאט
  .והארבע כנפות שלו

, )ט' פני יצחק סי(שכתב תשובה בזה , ד מוויטבסק"בהרר יצחק אייזיק "בתחלת פנו בשאלה זו משקלאוו אל מוה
  .ר הצמח צדק"ל ואל אדמו"ושלחה אל מהרי, להתיר מטעם צירוף אומדנות להא דאבד זכרו

ד השניה "א בהר"וחלקים מהם מועתקים בתשובת מוהרי, לא הגיעו לידינו(תשובות ' ר הצמח צדק השיב לו ב"אדמו
  ).ר בתשובתו הראשונה"דברי כת: ובסיומה. נעימים אשר בא בידים שניותדבריו ה: המתחלת, י' פני יצחק סי(

שהתכתב בזה , )ה ומן החאלאט"'י ' ת פני יצחק סי"שו(ר הצמח צדק "בינתיים פנו בשאלה זו משקלאו גם אל אדמו
  ).שלפנינו' התשובות שבסי(ל "גם עם מהרי

ת "אחר כך הגיעו לידיו שו". ז אינו בידי" הרדבבת הנה תשו,ז השיגו" שהרדבה שכתבומ: "בתשובה שלפנינו כותב
שלא הגיעה לידינו (הבא '  סי–ל בזה "ועוד כתב מהרי.  דלקמןכא-כ' והשיב עליה בסי, והעתיק תשובה זו, ז"רדב

  ).ז מוויליז"ח מוהרש"רק מה שהעתיק ממנה הגה, בשלימותה

) ד"תקפ(שכתב באותה שעה )  דלקמןכב' סי(ל בתשובה נוספת "העתיק מהרי, ל"ז הנ"ת רדב"חלק מהשגותיו לשו
  . בענין עגונה דבולינא

חוזר שוב לענין , בסקד מוויט"א בהר"אל מוהרי) כה' לקמן סי(ובתשובה נוספת שכתב אז בענין העגונה דבולינא 
 עכשיו שמעתי שעדיין עסוק בזה  ...לא השיבותי אז ... שמעתי שהוא עסוק בהיתר עגונה דשקלאב: העגונה משקלאוו

  .אמרתי אודיעה דברי אותו

ת אשר החזקתי ביד שויאי נפשאי הדרנא בקצ): כד' לקמן סי(ובתשובה נוספת שכתב אליו בענין העגונה דבולינא 
  .ט בכל כחי"קל' י סי"מהרא

וזה שמונה שנים שלא נראה ולא נשמע ממנו ): א לערך"כנראה משנת תקצ(י קצז "ד סוס"צ חיו"סוף דבר מסופר בצ
ל נשאת "האשה העגונה הנ:] וכעבור שנים רבות הוסיף הצמח צדק בסיומה... [ויצא ההיתר מעשרה רבנים ... כלום 

  .ועם בעלה השני יש לה בנים ובני בנים... יותר מעשרים שנה שנשתקע שמו ואבד זכרו פ המתירים וזה "ע
ת שלו "נדפסה בשו(ר הצמח לדבריו שלפנינו "רק תשובת אדמו, ל לא הגיעה לידינו"תשובה הראשונה של מהרי 540

ומה , )ז"שמואל בר' ת רהינדא אש' שייך נדון עגונה דשקלאב מ): ק"כתי( בכותרת –א ,  ג233י "מכת, שמו' ז סי"חאהע
שייך לשאלה :  בכותרת–א ,  קס321ק "מכתי, כד' נדפסה בשארית יהודה הוספות סי(ל לפנינו "שהשיב עליו מהרי

 ).שמואל משקלאב' דאשת ר
ז כאן מה שאמר הקאמיסאר "ועד). י שאלה בצירוף אומדנות"שיש להתיר בגוי ע(ק מט "הובא בבית שמואל ס 541

 .בצירוף מה שנטבע ואבד זכרו, עם מעות צרורין ואגרות השייכים אליו בשם הנכרים שמצאוהו
 .ו"קטו ס' ע סי"טוש). האמרת טמאה אני לך תביא ראיה לדבריה(ב , משנה נדרים צ 542
 .לא-ל' ר הזקן סי"ת אדמו"שו. ק כג"בית שמואל שם ס. א שם"ראה רמ 543
 .א, נדרים צא 544
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ו " לדף קטדושיון בחי"ש הרמב"מי ל לפ" מהריבבריע אם יעמדו ד"מיהו צ. ל"ז בשם מהריב"נ' סי
  . דלא פליגיש לומרולכאורה י. 545 הירושלמישםא ב"סע

 הדבר  כיון שרחוק,ם שמע מהערלים תמצי לומר שהקאמיסערעוד יש לגמגם משום שאף א
 לפי שמצאו נטבע עם מעות צרורים לו , מאומד הדעתם שאומרייש לומר, שהערלים מכירים אותו

ג מצינו חשש "וכה.  שחשש לזהם כןר ג"וכמו ששמעתי מכת. ואלשמ' סבורים שמסתמא הוא ר
  .'ב מפני שהדבר רחוק כו"פ' ב סי"מ' יוע. מ"ר'  סירומת הדשןבת

 ה אינו ז,ז" שהקאמיסער אמר לרוצה לומר אם ר,ה סימןר מסתמא אמר להם איז"ה שכתב כתומ
מן מובהק או סימן  מי יודע אם סי, הערלים להקאמיסערוצה לומרואם ר. יית עדותבמשמע מהגב

  .' כובינוני

 ,כרו לחוד יוצא מחשש איסור דאורייתא באבד זה שכתבמ. ר"ע על מכתב כת"עוד יש לי איזה צ
 תרתי תאם אי"ע דברמב"וצ. ל" עכ547א"רכ'  סירס עגונותונט וק546נחלות' ז מהל"פם "רמב' יע

 ,ד"ע לפע"ט צ" המביבריוד.  אדרבא משמע דאבד זכרו לחוד לא מהנים כן וא,548שטבע ואבד זכרו
זהו שאבד זהו שנמצא אלא כשידוע שבודאי זה אבד כאן ועודו כאן רק שהספק הוא ' דלא אמרי

דילמא אזיל לעלמא  ד,הוא אם אבד כאן שהספק ידון דידןכ בנ"משא. שמא הנמצא הוא אחר
  .ואינו כאן כלל

ואני . ו השיגו"תקכ' ז סי" אלא שהרדב,ר"ש כת" מבואר כמ549ט"קל' י סי"אמנם בפסקי מהרא
 ס הוא רובא מעליא"ומשאל, ס"י אומדנא דמוכחא טובא למשאל"איני מבין מה שהשוה מהרא

 ,מ"ר' רומת הדשן סי והובא בת,550במותש המרדכי שלהי י" כמ,יני נפשות בדלואפי'  בתרינןדאזלי
 כדמוכח מעובדא , מוכחא טובאלו אפיתא בדיני נפשותכ אומדנא לא מהני כלל מדאוריי"משא

 ,552ד דשבועות" פתא כדאיא לא אזלינן בתר אומדניני ממונות בדלוואפי. 551דשמעון בן שטח
 מהני מדאורייתאי הוא הדין בעדות אשה לא  ודאם כןוא. ט באריכות" שרש קכק"מהריש "וכמ

  .'ז אין אומרים באומד הדעת כו"ג הכ"ם פי"ש הרמב"מ קצת ממ"וכ. 553דתחלת עדות הוא

 בתר נןלנהר אפשר לומר דאזלי כיון דכבר אתרעי חזקת חיים שלו בנפילתו ידון דידןהן אמת שבנ
כל מ. ד"ע עדיין לפע"וגם זה צ. חד בצירוף מה שנמצא נטבע א,אומדנא דמוכחא טובא מדאורייתא

 שהרי באמת מוכח ,ס" במשאללו ליכא שום עדות כלל שיספיק אפימקום יש לומר דבנידון דידן
 , אינהו דעבד כמאן554 כדמוכח בעובדא דטבע בדגלת,ס" במשאללו שהחמירו טובא אפיראבגמ

ש " לפי ממן בינוני דעדיף מסי,ימים'  אחר גיעות עיןס מהני טב"דילמא במשאל' ומאי קושי
 אלעזר שמא יכול לכוות ולחיות אפילוש בן "ב חששו לר"כ ע" וכן בדף ק,555ושעשובות פני יהבת

ב "ע סל"וובש.  לכוות ולחיותבירא להו דאי אפשראלא משום דס'  ורבנן לא פליגי עלי,ס"במשאל
ולא כתבתי . ר" והאריכות בזה למותר כי הכל גלוי וידוע לפני כת.ס" טובא במשאלם כןהחמירו ג

  .זה רק להפיק רצונו

ח "ס'  סישאת בנימין לאומדנא דהמא דמיר מהאגרות ל" כתתב דאומדנא שכש לומרמלבד שי
 ל כך ובאומדנא דלא מוכחא כ,' שלו כום והמטלטלירה והעגלה והסחוםשנמצאו ביד הנכרי הסוסי

                                                 

 
אמר , ההוא פלן) היכן(הן , אמר לון מית, ההוא פלן) היכן(מר ליה הן חד בר נש ביומוי דרבי א: א"ו ה"יבמות פט 545

בא לפני רבי ואמר ) ... בתמיה(אמר לון ואילו הויין בחיין לא הוון מייתי , )בתמיה(אמר ליה וכולהון מתים , לון מית
  .מאן דנישאת נישאת מאן דלא נישאת לא נישאת

אפילו כן כיון שאמר מת האמינוהו , ילו הויין בחיין לא היו באיםא, שאפילו זה שאמר בדדמי: ן שם"ז הרמב"וכתב ע
 .מביא כדי שיאמינו אותו' אלא סניפין לדבריו הי, ותלו להקל שודאי מת

פ שאין משיאין את אשתו "אע, אבד זכרו] אמרו[ס ובאו עדים ואמרו שטבע בפניהם ו"מי שטבע במשאל: ג"ה 546
  ].ג' זו גם לעיל סי' באה ראיהו[לכתחלה הרי היורשין נוחלין על פיהם 

תלינן מדאורייתא שזהו , שאם נמצא הרוג באותו הדרך שהלך אותו האיש יצא, קלה' א סי"ט ח"ת מבי"משו 547
  ].ה ומצורף" דכב; יט' זו גם סי' הובאה ראי[שאבד זהו שנמצא 

 .כד' ראה גם לקמן סי 548
 ).ו"א סט"הובא ברמ(שאם ניסת בהיתר לא תצא , ס"שאבד זכרו הוי כמשאל 549
 .נ אזלינן בתר רובא"דרובם מתים ואפילו בד: קכח' סי 550
 .ב, סנהדרין לז 551
 .א, לד 552
  .כח' יר הזקן ס"ת אדמו"וראה בארוכה שו). ב"סע, בכורות מו(שבזה לא הקילו רבנן בעדות אשה 553
 .א"רע, יבמות קכא 554
  .נח' סי 555
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ואפשר למצוא לה צד . ת" מסלנןו דלא מהני כלל אלא בעי"י מ"סו עצמו סשאת בנימיןמבואר במ
 .מלבושים'  החתיהיתר אם הכירה

  תשובה
 556'ר מנחם מענדל שי"מוהר' א ידידי ורב רחומאי הרב המפורסם כו"נ' לכבוד אה

 בצירוף אומדנות והוכחות לעד ,ח"ס'  סישאת בנימין שהסכים עמי להשיג על המ557'יישר כחו ארי
  .אליו' גדולה היא וראוי'  וראי,558 לךמאה אנימהאומרת ט'  והוסיף בראי, שאלהל פינכרי ע

 ורמזתי , דבאבד זכרו לחוד יצאה מחשש איסור דאורייתאש לומרומה שתמה עלי שכתבתי שי
מקום  ומכל 559ר כך כתב ואח,' שהרי שם מבואר דוקא בטבע כו, נחלות'מהלז "ם פ"לעיין ברמב
 ולא 560 כךש לומר כתבתי שיום הכי ומש,כיוונתי  אף אנכי לזה,' שנפל למים כובנידון דידן

  .561שמוכרח לומר כך

 לפי שהאחרונים ,562ה אתי היתה ושלחתי,ט"קל' י סי" שכן מבואר בפסקי מהראה שכתבומ
משאת מ ב" וכ. שאלהל פי דוקא בצירוף העד ע כתבו שיש לומר564 ובית שמואל563לקת מחוקקהח

  .יש חים א" מהרבתשו בת565ה"מ'  סיבנימין

בר כתבתי זה כמה  ככל מקום ומ.566ז אינו בידי" הרדבבת הנה תשו,ז השיגו" שהרדבה שכתבומ
 ,ב באומרת ברי לי אין לבי נוקפי"ב ע"ב דכתובות דכ"י פ" דלדידי חזי לי דאזיל בשטת רש567שנים
 אבל משמעות ,נודע מקומו' פ הי" דכל העולם יאמרו ברי לנו שעכש לומר באבד זכרו ים כןוא

 ומאי , דהקשו דבחטאת קאי,'ה הבא עלי"שם ד'  וקצת משמע כן בתוס.568ן שם"האחרונים כהר
ג "פ ספיקא הוה אע" ועכ,קושיא דלמא אומדנא והוכחה זו שלא בא לביתו מוציאה מידי חזקה

דחזקת דאשה '  דהיינו דמשני התוסש לומר אלא די. כיון ששנים אומרים שלא מת,דלא אבד זכרו
 ל פיה עברור ל'  שאילו הי, כמה אומדנות והוכחותל ידי ומאי דדייקא האשה היינו ע,'דייקא כו

  .עדים היתה מבררת גם בפנינו

 לא נעלם .מדאורייתא אפילו  בתר אומדנאנןט דלא אזלי" שרש קכק"מהריומאי דהקשה מר מ
 ומה שתירץ היכא . בתר אומדנותנןנו כמה פעמים דאזליהא מצי' מעיני מאי דאקשי לנפשי

 מבורר  המעשה570בי אלעזר בן עזריא דהא אדרבה בדר569 לכאורה כלפי לייא,'דהמעשה מבורר כו
כל שכתב '  המעשה הי571בי שמעון בן מנסיא וכן בדר,שכתב לה כתובה'  שהרי המעשה הי,להיפך

אלא העיקר הוא שהאומדנות ,  שלא אמר אלא כתבו572ש שזורי" וכן אומדנא דר,םנכסיו לאחרי

                                                 

 
ל "וח', מ מענדל שי"א ידידי ורב רחומאי הרב המפורסם מוהרר"נ' לכבוד אה, לובאוויטש' לק: על המעטפה מבחוץ 556

  ].וחרם לזולתו בחרם דרבנו גרשום ופורץ גדר ישכנו נחש[ן "ג ופגי"בחדר
 .ב, פ יבמות קכב"ע 557
 .אמנתדאפילו בדאיכא רגלים לדבר אינה נ 558
  .ודאי יצאה מחשש איסור דאורייתא באבד זכרו, שמכל מקום בנידון דידן שנפל לים, ר הצמח צדק לעיל"אדמו 559
 .שאפילו באבד זכרו לחוד יצאה מחשש איסור דאורייתא 560
 .)שויאי נפשאי הדרנא בקצת( שחוזר בו מזה כד' ל לקמן סי"ובהמשך לזה כתב מהרי 561
 .ה איברא"ג ד' לעיל סי 562
  .ק לג"ס 563
  .ק נ"ס 564
אלא שבעל (פ שאלה "ומשמע מדבריו שמפרש דהיינו דוקא בצירוף גוי ע, ל"י הנ"שבסופה הביא דברי מהרא 565

  .ש"ש עוד דמ"ה ומ" דכו' וראה לקמן סי. י מו"המשאת בנימין בעצמו חלק עליו בזה שם סוס
  .כא-כ' והשיב עליה לקמן סי, ך הגיעה לידיואחר כ 566
 ).ח"משנת תקע(י ג "לעיל סוס 567
 .ה באומרת"ד) ב, ט( 568
 .כ' ראה בזה גם לקמן סי 569
  ).מ לכונסה"שלא כתב לה אלא ע(ב , כתובות נה 570
 ).שאלמלי היה יודע יודע שבנו קיים לא היה כותבן(ב , קמוב "ב 571
  ).פ שלא אמר תנו הרי אלו יכתבו ויתנו"המפרש והיוצא בשיירא ואומר כתבו גט לאשתו אע(ב , גיטין סה 572
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כותב נכסיו '  וחזקה שלא הי, לכונסהל מנת כי חזקה היא שלא כתב אלא ע, הם כמו חזקה573הללו
 על חזקה  וכי הא דמצינו שסמכו, ובמסוכן כתבו ותנו קאמר,יודע שיש לו בן'  אילו הילאחרים

 וחזקה שאין אדם מעיז פניו , וכן חזקה שאין אשה מעיזה בפני בעלה,דלא שדי אינש זוזי בכדי
 אלא , דזהו נמי אומדנא בעלמא הוא, וכהנה רבות בגמרא,ג"קי' י סי"מהרא'  עי,ל חובובפני בע

 וכן הא ,י באומרת ברי לי" לפירשכי נמי יש לומר וה,ים על אומדנא זו ושוויהו חזקהשסמכו חכמ
 שת אישט להוציאה מחזקת א" ועל אומדנא זו סמך המבי,' בצורבא מרבנן אי סליק כו574דאמרו

 יינו טעמאוה',  נמצא הרוג בדרך כום כן אלא דלא סמך לגמרי על אומדנא זו אלא א,מדאורייתא
  .י"ן מודה לרש" הרלוג שנמצא הרוג אפי" דבכהבירא ליה וס,י בברי לי"פירש כבירא ליהדלא ס

 .' שנאבד כאן ועודו כאן כונן ידעילא אם כןא'  מר דלא אמרינן חזקה שזהו שאבד כוה שכתבומ
 תאממשנה ובריי'  ראיפת בתוס,םי הקשיתי גם אני ורשום אצלי בכתוב וכן,זו יפה הקשה' קושי
 נןאבל אם שהה כדי שעבר אדם שם אמריוקא מצאו לאלתר ד ד,ב"ועא "ז ע"ג דגיטין דכ"דפ

ש "מצאו לאלתר דכשר היינו כמב ומה שאמרו ,שהגט שאבד הוליכוהו אותו אדם שעבר שם
 דומיא דשדה שאבד , הכי אלא בעודו כאןנן ולא אמרי, זהו שאבד זהו שנמצאנן דאמרי575ם"הרמב

 אבל אם יש לחוש שאותו שאבד ניטל מכאן , דאין לחוש אלא דלמא קבור בה אחרינא,576בה קבר
  .נןחיישי

 אבל ,'ט מההיא דשדה שאבד בה קבר כו"שמצא לו סמך להמבי' אמנם קושיא זו אינה אלא להשי
 והיינו ,נודע מקומו' חי הי'  דאם הי,ט עצמו שפתיו ברור מללו דמשום אומדנא אתי עלה"המבי

 ואומדנא ,בא לביתו' חי הי' ו היל בברי לי אי578י" או כדפירש,' אי איתא דסליק כו577נןכמו דאמרי
 וכמו רוב מצויין אצל שחיטה ,פ גבי רוב העולם חזקה היא" ועכ. דחזקה טובא היאש לומרזו י

ג דודאי יש ויש המתפרצים אבל " אע,שוחט' מומחה לא הי'  שאילו לא הי579י"מומחין הן דפירש
ובפרט .  דרובא דאורייתאה שכתב במט" ואפשר שלזה כיון המבי.רוב העולם יש להם חזקה זו

 וכשנפל למים נימא שנהפך לבו כשנמלט על ,נחוץ לביתו'  הי580 שלפי דברי האשכנזיידון דידןבנ
  .ונפשו לילך בדרך רחוקה ונפלאה אשר לא נודע מקומו אי

ברי  שאמרו כמה גדולים דבי עקיבא ורבי מאירה דר במעש581'ובאמת יש לי מקום עיון זה בגמ
'  ולכאורה אי,' כמה גדולים כומר רבי שעמד במחילה של דגים ואבין במעשה דר וכ,חכמים

 וכן זה שעמד במחילה של דגים בא ,' באו וישבו ודנו כובי עקיבא ורבי מאירגדולתם הלא ר
 , דלא סמכו חכמים על אומדנא זו שלא בא לביתו משום דהשוו מדותיהםש לומר אלא די.582לביתו
 נדוד ם מרחיקיני אדם שכמה בי אפשר וזה א, ולא נודע מקומו יתירו כל מי שהלך מביתום כןשא

 ואף .במתכוין או מחמת קטטה בינו לבינה או מחמת שארי ענינים או שנזדמן איזה סיבה שנתעכב
 ומאין , מאחר שידוע שלא יצא לדעת,שבזה שנפל למים רחוק הדבר שבאותו שעה נהפך לבו

 י" מהראתב והיינו כעין שכ.לא ראו חכמים לחלק ביניהם כל מקום מ,הרגלים לחוש עכשיו ביותר
 אבל בחשש דאורייתא , וכל זה הוא במדת חכמים.' הואיל דכל חד וחד כום לא מהנידצירוף סימני

 . אומדנא טובה שהיא כמו חזקהל פיודאי דיש לדון ע
מן י שכתבתי שיש לחקור היאך אמר להם הקמיסר אולי אמר להם ס,ת עלי" עוד מכה שכתבומ

 ולדעתי אין סימן מובהק גדול ממה שיאמר , יאמרמן מובהק לפלא איזה סי'ל ונחשב למע,מובהק
 .אצל הנטבע האגרות' בשם הערלים שהי

לא אכתוב שום דבר עד  ש, אני לא באתי לידי מזה זו,583 עוד בדרך עצה לשלוח לשקלאבה שכתבומ
 ולא כתבתי .ז אדע איך להתנהג ואם ישלחו לי תשובותיהם בטעמם ונימוקם א.םשיורו המורי

                                                 

 
 .ק שם"שהובאו במהרי 573
  .א, יבמות קכא 574
  .ט"ג ה"גירושין פ' הל 575
 ).קבר שאבד הוא קבר שנמצא(א , פסחים י 576
  .א, כאיבמות ק 577
  .ה באומרת"ב ד, כתובות כב 578
  .ה מומחין"א ד, חולין יב 579
 .שמואל' שראה את טביעת ר 580
 .א, קכא 581
  .ואיך נלמוד מכאן למי שנטבע ולא בא לביתו 582
  .הדנים בשאלת עגונה זו, ל ישיב ישיר לרבנים בשקלאב"שמהרי 583



סט  אבן העזר–שארית יהודה 

ומנאי ' ומיניברי תורה ת מחמת אהבה וחבה שבינינו להיות נדבר בינינו דבור של ד"אלא למעכ
 .רווחא שמעתתא

   דודו הנאמן באהבתובריד

 יהודא ליב

  יטסימן 
  584ל"בענין הנ

א ש הפוסקים שאם ידוע על איזה אדם הו" וכמ, רק שיובן להשומע כוונתו',כו מהידוע 585והנה
 משום דאזלינן בתר הבנת הלב ,'כו במשמיע קולו ממש ל שכן וכ',כו משום יינו טעמא וה,'כומדבר 

 'כו דנין ו זה הנטבע הישמואל'  גם אין ספק שעל ר'כו דיבורו ממש ין זהפ שא" אע,586מתוך דבריו
  .'כומתבקשים '  האגרת היל ידיכיון שע

דנהפוך , ג"ט צע"י סימן קל" מפסקי מהראלדבריו' ראי 587בנימין שאתש המ" הן אמת דמ'כואך 
 שמצאו האגרת דליכא למיחש לשאלה ידון דידן בנ זה ולפי.'כו 588 דהמעיין שם יראה לעיניים,הוא
מוכח שיש להם ,  שיראים להודות589 ועוד דמתוך מה שאמרו.'כו מצטרפין להעדאת העד 'כו

ל ידי  דסמכינן על העד אף ע'כוג שיש הוכחה על העד עצמו כבר דשו בו רבים "ובכה, להתיירא
  .' כוס דרבנן" ובפרט במשאל',שאלה כו

ולא ידעתי דרכיהם ',  כו590ק"מהריט הביא דעות החולקים על "ק מ"איברא דהבית שמואל בס
אכן הפוסקים אשר אנו נמשכים אחריהם רובם ככולם מסכימים ', ועקבותם לא נודעו לי כו

ס "ובפרט במשאל, ואין לנו אלא דבריהם, מיניהת ועדיף "עדיף כמו מסל' דהוכחה על העד כו
  .דרבנן

ל שכן בנידון דידן שידוע שזה ודאי נטבע אלא וכ, 591ד" קל'י סכם צבי חבות תשוין עי',כוומעתה 
יצאה אף שלא שהה האשכנזי עד שתצא נפשו מכל מקום  ' כוהנה אף אנו נאמר לו בזה כן ,'כו

מדנא  בנטבע ודאי דמהני אוכל מקום מ,'כו חותל פי אומדנא והוכ דאורייתא עשת אישמחזקת א
  .ס"ואין כאן אלא חומר משאל,  ולית דין צריך בשש,'כו והוכחות

 ם תמצי לומר לקולא אף אנןס אזלי" דמשאלש לומר הלכך י'כו ית שמואלהבש " לפי מוהנה
 פליג 592ז" והרדב',כוואף שהאחרונים מסתפקים  .'כודחששא דשאלה חששא דאורייתא הוא 

ש "לדבר ממ'  וראי. לבדןאומדנא והוכחות בנטבע ודאי דמהני כל מקוםמ, 593י"על מהראמרי לג
' סיונטרס עגונות  שבק595ט" דהמביומצורף לזה אומדנא .' כו594לכות נחלותז מה"ם פ"הרמב
  .'כו ידון דידן שבנ, בא לביתו'י חי ה'י שאילו ה,א"רכ

                                                 

 
ז מוועליז "תוך תשובתו הארוכה של מוהרשוהוא מ. א,  קסד231י "מכת, צז' ג ע"נדפסה בקובץ יגדיל תורה חל 584

' ה בתש"בעז: בכותרת, ומפלפל בדבריו, ל"ק מהרי"המעתיק קטעים מתשובת הרה, )עדר' ח ע"קובץ יגדיל תורה חמ(
  .שאשת הנטבע דשקלאב

, "ז אינו בידי" הרדבבתהנה תשו"הקודם כותב ' ואילו בסי, י"ז החולקים על מהרא"ממה שנזכרים כאן דברי הרדב
 .הקודם' אה שתשובה זו נכתבה אחרי הסינר

כיון שרחוק הדבר , שאף אם תמצי לומר שהקאמיסער שמע מהערלים: הקודם' בא ליישב החשש שהובא בסי 585
לפי שמצאו נטבע עם מעות צרורים לו סבורים שמסתמא , יש לומר שאומרים מאומד הדעת, שהערלים מכירים אותו

  .שמואל' הוא ר
 . מציין לכאן– כג' ראה לקמן סי 586
י "קלט התיר בגוי ע' י בסי"ממה שמהרא, י שאלה עם אומדנא והוכחות מותר לכתחלה"הוכיח שגוי ע, סח' סי 587

  .שאלה בדיעבד
 .י שאלה"ולא רק מטעם גוי ע, שההיתר בדיעבד הוא מטעם שאבד זכרו 588
  .הנכרים שראוהו אמרו לקאמיסאר שיראים להודות 589
  ).שרוצח שהודה הוא לפעמים עדיף ממסיח לפי תומו(ה אמנם "שרש קכא ד 590
, )קלד' סי(ת חכם צבי "למד בשו, "לנפילה דחד לא חיישינן לנפילה דרבים חיישינן) "ב, ב קעב"ב(מהא דאמרינן  591

 .היינו דוקא בשאלה דרבים ולא בשאלה דיחיד, "חיישינן לשאלה) "ב, יבמות קכ(שגם הא דאמרינן 
 .תקכו' א סי" ח592
 .ז"ל להשגות הרדב"מה שמשיב מהרי, הבא' ראה לקמן סי 593
פ שאין משיאין את אשתו "אע, אבד זכרו] אמרו[ס ובאו עדים ואמרו שטבע בפניהם ו"מי שטבע במשאל: ג"ה 594

, איסורי אבד זכרו יצאה מחזקת "שע, י"ולכן אף אם לא נסמוך על דברי מהרא(לכתחלה הרי היורשין נוחלין על פיהם 
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דבהדיא כתב , 597ם ואחרוניםדחוים מכל הפוסקים ראשוני 596בן העוזרהן אמת שדברי הא
 'כו גם במעשה דעסיא ,'כל מקום כו ומ,ן"והר'  המרדכי שם וגם התוסן פסק וכ',כוי "נהא ו"הרשב

 כל מקום יש לומר מ. הסכמת כל האחרוניםן הוא וכ, דוקאמן מובהקסי'  שהי598כתבו הפוסקים
ס "ל אבל במשא',כו  חיישינן599ד" אבל לחששא דשאלה אפילו למ',כודהיינו דוקא לענין סימנים 
רי  בתש לומר דעל כל פנים י,'כוכל מה שנמצא ביד האדם דזקה חדרוב אין נמלטים מסייע ל

ס "ב מבואר דאפילו במשאל"לא ס"אכן בדברי רמ .'כון לקולא נלישנא או בספיקא דפלוגתא אזלי
 אך עדיין .'וכ הא לאו הכי חיישינן א חיישינן אלו לםדדוקא דידוע שנטבע בבגדי, חיישינן לשאלה
 ובכיוצא בזה הדבר ... סתמו כהמחמירין 600א"י ורמ"ע הב"ובפרט שבעלי השו, ל זהיש לפקפק ע

 שהוא הוא אומדנא והוכחות שיש הרבה ידון דידן ואמנם בנ.'כושקול ויש פנים לכאן ולכאן 
אבל אומדנא אחרת בענין אחר כיון ' ל כו"אכן הוא ז. ' כו601י ווייל"מהרכבר כתב , הנמצא

  .'ענינים כו' שהחששות הם מב

 לת עדות לא הוי כתח604 דהא דרבא בתרי יצחקבירא ליהסדד " והנפלע',כו 603י"ש מהרא" מ602גם
 ם כןובזה יתיישבו ג .'כו אבל כשיש עדים בדבר ברור ,606לת עדות הוי כתחום הכי ומש',כו 605כלל

ייך לומר דאחמור  דאורייתא לא שבירא לן סימניםדאי ס, 607בא מציעאהני סוגיות דיבמות ודב
 והוא הטעם בחששא  זה הוא הדיןולפי. 'כורבנן בעדות אשה כיון דהעדים העידו בדבר ברור 

 בכלל תחלת ין זה לשאלה הוי כאילו העידו בדבר ברור וא דלא חיישינן608ישנא בתרא דלל,דשאלה
י מוכח שהר, ע" צלת עדות להכיר הוי תחמניםי דכל הסי" מהראם כן מה שכתבוא. 'כועדות כלל 

 אבל .'כו דרבנן' ששא דסיחוכן , לת עדותכלל תחב להכיר מחמת חששא דשאלה לאו מניםדסי
דלאו , 609ואפילו לאביי , כלללת עדות תחן זהנראה עיקר דאי'  ודעמיי ווייל"מהר דעת כל מקוםמ

מדאצטריך לשנויא , משום תחלת עדות חיישינן אלא חששא גמורה מדרבנן ואפילו בסוף עדות
  .' כוובר מן דין. ' כובי בר ננאימהני שטרי דח' מייתי רבא ראיההיא ד

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 
' ולקמן סי, הקודם' ובסי, ג' ראה גם לעיל סי. ם שבנטבע סגי באומדנות והוכחות"מכל מקום הרי מוכח מדברי הרמב

  ).כד
  .קלה' א סי"ח 595
ת "וחזרה ונדפסה בנספחים לשו, )ג"ד תקי"אמ, הוצאת פרופס(ע שעם באר היטב "בתשובתו שנדפסה בסוף השו 596
  .381' ע) ח"ת תשמ"קה(ר הזקן "מואד
 .ט- ק קפח אות ז"ראה אוצר הפוסקים ס, ליקוט דברי הפוסקים לכאן ולכאן 597
. תנשא לא ה"ד )ב, מח(נמוקי יוסף שם . ז בשם הפוסקים"ג הט"גירושין פי' מגיד משנה הל. א על המשנה שם"רשב 598
 .לז' וסי, ה אך עוד אחת"ה ועוד קשה וד" דכח' וראה גם לקמן סי. ב"יז סל' ע סי"שו
 .דאי יש חשש שאלה אינו סימן מובהק ביותר, ק סט"וראה בית שמואל ס. ב, יבמות קכ 599
 .סעיף לב 600
צאו הרוג  מאחר כךונאבד ונתעלם מן העין ולא נודע ממנו והידוע ר אשה שהלך בעלה על הדרך ילהת(עט ' סי 601

  .כח'  ויתבאר בארוכה לקמן סי.)באותו הדרך דתלינן שאותו היהודי שהלך על הדרך נהרג
שאף לדעת , ותוכנו. ב" סלב' וסי, לא' וסי, ד" סל' וסי, ד" סכח' ל גם לקמן סי"כתב מהרי, תוכן הקטע שלפנינו 602

כ במקום שהעדים "משא, מ היינו דוקא בהכרת העדות את המת"מ, ל דלא אקול רבנן בתחלת עדות"הפוסקים דקיי
  .רבנן בעדות אשהבזה ודאי אמרינן דהוי סוף עדות דאקילו בה , ויש חשש צדדי לאסור, מעידים שהבעל מת

ונראה דכל הסימנים שהוא הוא בעלה של אשה זאת בכלל תחלת עדות נינהו ולא אקול ביה : י קסא"בפסקים סוס 603
  .רבנן

 .ב, יבמות קטו 604
  .ובזה אמרינן דאקילו רבנן בעדות אשה 605
  ).ב"סע, בכורות מו(שלא הקילו בעדות אשה  606
 .ה יצחק"יבמות שם ד' ראה תוס. א, כ 607
  .ב,  קכיבמות 608
 ).דחייש לתרי יצחק(ב , יבמות קטו 609
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  כסימן 
  610ל"בענין הנ

  . הוא שלא כדת612ט"קל'  סיסקים וכתביםי בפ" על מהרא611ו"תקכ' א סי"ז ח" הרדבה שכתבמ

 ואני לא שמעתי תב על זה וכ,' כו613א פסיקי כיון דנפיק קלא דל"ש מהרא"בראש מה שהלעיג על מ
לא  דבק615י"ב דיבמות לפירש" בספ614עוד אחת היא. 'להחמיר בקידושין כו אלא לא דלא פסיקק

 כיון דמן הדין אין כל מקוםמ, אלא להחמיר ואף דהתם נמי אינו.  מוציאין מיד הבעלדלא פסיק
וכמו שבאמת , 617 להנן וקלא דבתר נישואין מבטלי616אשה נאסרת על בעלה אלא בקינוי וסתירה

לא דלא פסיק עם עדי  מוציאין מבעלה בקילו הכיואפ, אאי טעמי מה" על פירש618'השיגו התוס
 די כיעור מילתא היא לאיצטרופי בהדי עלא דלא פסיקאלמא ק, ם כן ג619ש השאלתות"וכמ, כיעור
ואם נפשך לומר דדוקא .  אומדנא טובה היאם כן על כל פניםוא,  להוציאה מבעלהלואפי

 איכא כא נמיה, לחוד לאו כלום הוא לא דלא פסיקאבל ק,  מילתא היאדי כיעורלאיצטרופי בע
ש " היה ויש לו קרובים הרבה בהרבה מדינות כמל שםהא דבע, אומדנא אחריתא לאיצטרופי

  . י והשאלתות" לפירשדי כיעורוחשיב הך אומדנא כאומדנא דע, ל"י ז"מהרא

מה , שת איש להתיר את שנודה לו שסומכין על אומדנולואפי, אי משום אומדנאד ה שכתבומ
דמעולם לא עלה על לב אדם להתיר , תימה לתמיהתו. אומדנא דלא מוכח הוא, נו כן לדעתישאי

 על םדכבר נודע מה שחלקו כל הפוסקי, ל"י ז" לומר כן על מהראל שכןומכ,  אומדנאל פיאשה ע
 מגרעין כחא דהתירא תואדרבה האומדנו, 620ר אליעזר מוורדון שבמרדכי שלהי יבמות"מה

וכן ',  דאיקטול כל הני כולקא דעתא ס622 רבארוכדאמ, 621י דאמרי בדדמיומסייעין לאכחושי סהד
 בתר אומדנא כלל בעדות נןוהיינו משום דבודאי לא אזלי,  שם להאי איתתארלענין רעבון כדאמ

 שהרי בממון אזלי , ויש לחלק בין אומדנא לאומדנא.י דאינו אלא מדרבנן"אאבל דעת מהר. אשה
בי ר ואומדנא ד623בי שמעון בן מנסיאדרכגון אומדנא , הואבתר אומדנא בדבר שמן הסתם כך 

 626אחא' ל כאומדנא דר"והא דלא קיי. 625 וזבין ולא איצטריכו זוזי וכיוצא בהם624אלעזר בן עזריא
 הטעם משום שאין המעשה מבורר תבט שכ"קכרש  שק"מהרי' יע, 627בי שמעון בן שטחודר

בי  ודרבי שמעון בן מנסיאא דבאומדנא דר הול וחומרוכי לאו ק, 628ולכאורה כלפי לייא. םלדייני
 ילו הכיואפ, היינו שמבורר שכתב נכסיו ושכתב כתובה, ם שהמעשה מבורר לדייניאלעזר בן עזריא

ל כ,  לכונסהל מנתושלא כתב אלא ע,  בתר אומדנא שלא כתב אלא בשביל שכסבור שבנו מתנןליזא

                                                 

 
ומה  "יח' ש לעיל סי"ונכתבה רשימה זו בהמשך למ. א,  קס231ק "מכתי, צד' ג ע"נדפסה בקובץ יגדיל תורה חל 610

והשיב עליו , העתיקו לעצמו, ז"ת הרדב"אחר כך השיג את שו". ז אינו בידי"תשובת הרדב, ז השיגו"שכתב שהרדב
  ).ז"ת הרדב"על גליון העתק שו(הבא ' ובסי) שרשם בדף בפני עצמו(שלפנינו ' בסי

  .כב' לקמן סי, בתוספת מרובה, אחר כך העתיק השגות אלו
  .ז"שמיישב את השגות הרדב, ק נח"שם הביא גם דעת מראות הצובאות ס. ק עז"הובא בפתחי תשובה ס 611
 .ו"יז סט' א סי"נפסק ברמ 612
ובעל שם , כיון דנפיק קלא דלא פסיק שרבי יצחק הנזכר למעלה מת ונהרג או טבעוהו, דהכי נמי איכא להתיר" 613
  ".וזה כמה שנים שנשתקע שמו ואבד זכרו, וישנו לו קרובים הרבה בכמה מדינות, היה

 .ט, ש ו"פ שה"ע 614
 .דמפיק אשה מבעלה בקול: א"ה ואבע"ב ד, כד 615
 .א, כתובות ט 616
 .א,  פט–ב , גיטין פח 617
  .ה אמר"ב ד, יבמות כד 618
 .א"יא ס' א סי"רמ). אי איכא דבר מכוער וקלא דלא פסיק מפקינן לה בין מבעל בין מבועל(קלד ' פנחס סי 619
 .ג' ש בזה לעיל סי"וראה מ. צב' סי 620
 .ד"ה והנלפענ"ו ד' וסי, ה והכל הולך"ג ד' ראה גם לעיל סי 621
 .ב, ת קידיבמו 622
 ).שאלמלי היה יודע יודע שבנו קיים לא היה כותבן(ב , ב קמו"ב 623
  ).מ לכונסה"שלא כתב לה אלא ע(ב , כתובות נה 624
  .יח' ונתבאר לעיל סי 625
 ).גמל האוחר בין הגמלים ונמצא גמל הרוג בצדו בידוע שזה הרגו(א , ב צג"ב 626
 .ב, סנהדרין לז 627
 .יח' ראה בזה גם לעיל סי 628



עב  אבן העזר–שארית יהודה 

כיון ,  בתר אומדנאנןבורר דאזלי שאין המעשה מבי שמעון בן שטח ודרב אחא באומדנא דרשכן
ואמדי , אלא דכוונתו דהתם באומדן דעת הנותן או המוכר תליא מילתא. דהמעשה נמי מסופק

מפני שכן הוא דעת כל אדם וסתמא דמילתא כך , כאילו הוא ידוע שבודאי כך הוא' רבנן לדעתי
ל אם אין הספק אב,  עלייהונןי דהני רובי דמשום סתמא הן סמכי" מהראם כןש ג"וכמ, הוא

 אין המעשה כך כמו ם שלפעמי,הרי המעשים משתנים, באומדן דעת האדם אלא בגוף המעשה
,  אותו צדיק הרבה יותר מכדי מדתום ויש שמחזיקי,ויש שחושדין אותו ואין בו, שסוברים העולם

ם כן וא. שדעתו כדעת כל אדם'  לדעתינןכ במעשה עצמו אמדי" משא,שהדעת טועה במעשה אחר
חי היה מתחבר לקרוביו ומיודעיו ' שאילו הי,  דהנאבד' לדעתינןי אמדי" בנדון דמהראי נמיהכ

ברי  ולא מיתסרא אלא מדתא דמהני אומדנא זו מדאורייום הכי סבירא ליהומש, והיה נודע לנו
 ומשמע , היתה מראה פנים לדבריהם כןותדע שהרי בעובדא דפונדקית ג. ס" כמו משאלסופרים

 לא ילו הכיואפ', שאילו היה חי והלך לדרכו כו, אומדנא אמיתית היא שזו  שםי"מדברי מהרא
  .  אלא דוקא באומדנא זוא תצא חכם לל פיי אם נשאת ע"מהרא שם תבכ

', דשמא הכוהו הכאה שנעשה בעל מום ומשום כיסופא כו,  דאומדנא דלא מוכח הואה שכתבומ
דהתם , ה אל זהלא קרב ז. 'א בי גננא כו דבשלהי הילולא אתלי נור629מההיא עובדא' והביא ראי

'  דלא איתלי נורא אלא בידינן אלא דאמרי,' איתלי נורא בידיל כרחךוע', חזינן פסת ידא דשדי
  בשם630בינו ירוחם רתבואף גם בזה כ. ונעשה בעל מום ושאר הגוף קיים מדלא חזינן כל שאר הגוף

דגם כל ' אבל בפסת ידא לחוד אמרי', דא דשדייה דדוקא דאיכא גברא חרוכא לבר מפסת "הרמ
 היכא דלא חזינן שום ריעותא אין לנו ל שכןמכ.  לומר דנעשה בעל מוםא חיישינןול, הגוף נשרף

  . 631לתפוס אלא או שהוא חי או מת

שגם זה מן הסתם אילו היתה איזה , אין לנו לבדות סבות מדעתנו,  עוד סיבות אחרותה שכתבומ
ואף . 'חי כו'  באומרת ברי לי שאילו הי632ב דכתובות"י בפ"י פרשותדע שהר. נודע לנו' סיבה הי

  . 634]י"כרש [בירא ליהאין תימא אי ס,  פליג עליו633ן"דהר

  כאסימן 
  635ל"בענין הנ

 הגיד לואפי, הוא  דיצא הקול שטבעוהו לאו כלוםתבמ כ"ר ' סירומת הדשןי בעצמו בת"גם מהרא
ג "וכה (636 שאלהל ידיף לעדות הגוי ע אלא לצררודאי דהכא לא קאמ אלא.  שמתר כך אחחדא

ל דקושטא "ת מהימן היינו משום דקיי" דהא דמסל,יינו טעמאוה, )ח"ס' סי שאת בנימיןכתב במ
 ,מדנא והוכחות ואיכא נמי אוא פסיק היכא דאיכא קלא דלם כןוא, 637מוקי יוסףש הנ"וכמ קאמר
 לא מהני אלא כל מקוםמו. הגוי דקושטא קאמר ג דלא מהני בעלמא מהני לאצטרופי לעדות"אע

 נמי היתה מראה פנים 640תשכתב דהפונדקי'  לטעמי639ואזיל. 638שאת בנימיןדלא כמ, בדיעבד
 דבפונדקית תבא כ"קכרש  שק"מהריאבל . 641 לא מהני לכתחלהילו הכידקושטא קאמרה ואפ

                                                 

 
 .א, יבמות קטו 629
  .א"כח סכ' ר הזקן סי"ת אדמו"שו. ק קס"יז ס' הובא בבית שמואל סי). ב"סע, קצה(ג "נתיב כג ח 630
 .ה אגב" דכה' ראה לקמן סי 631
  .ה באומרת"ב ד, כב 632
 .ה באומרת"ד) ב, ט( 633
  .י ג"ראה בזה גם לעיל סוס 634
תקכו ' א סי"ז ח"ת רדב"והיא הגהה על גליון שו. א,  קנט231ק "מכתי, צו' ג ע"נדפסה בקובץ יגדיל תורה חל 635

ואני לא שמעתי קלא דלא פסיק אלא : וכתב, קלט' ב סי"מה שהשיג על תרומת הדשן ח, )הקודם' בהמשך לריש סי(
  .רת אשת אישולא להקל בחומ... להחמיר בקידושין 

  .בתוספת מרובה, כב' ל דברים אלו בתשובה דלקמן סי"אחר כך העתיק מהרי
 .ק נ מסתפקים בזה"ק לג ובית שמואל ס"שחלקת מחוקק ס, ה איברא"ג ד' ראה לעיל סי 636
  .ה ואסיקנא"ד) א, מו(יבמות פרק בתרא  637
 .ק מט"הובא בבית שמואל ס. שם 638
  .י"ראמה 639
  .ואילך, ה ומעתה חובה" לעיל שם ד–ובארוכה ,  בתחלת התשובה– ו' וראה גם לעיל סי. ב-א, יבמות קכב 640
 .ת"אלא מטעם מסל, מטעם צירוף אומדנות 641



עג  אבן העזר–שארית יהודה 

ש "ייוע, 642י" שם במהראל" טעביר"ובזה צדקו דברי מה,  משום דחיישינן לשאלהיינו טעמאה
  . 643'ולאו מטעמי,  לדינאשאת בנימיןויפה הסכים המ, דגברא רבה הוה' דקלסי

גם . ת בדוקא" מסלנןס דעת כל הפוסקים דבעי" במשלאלושהרי אפי, 644 איננו שוה ליל זהאלא דכ
אומדנא [אבל , ]ק"ודו[ המחזקות דברי העד אומדנא והוכחותלא התיר אלא בשאת בנימין המ

 אינן מוכיחות על אמיתת דברי כל מקוםדמ,  חזו לאצטרופימחמת דרובייהו למיתה לא] והוכחות
  . 645העד

  כבן סימ
  646 אומדנא והוכחות שנהרג– בולינאדעגונה ה

'  מו, שזה שנתיים ויותר שנאבד ממנה בעלה, האשה העגונה עזובה מבעלה ועצובת רוחל דברע
 ואחר , תקוה לחקור אחר עדים למצוא לה פתח647 נדרשתי.מישקוור' אלי' ב אחיו של ר"יצחק שו

  .החקירה הנה תוכן המעשה

 ואותו , למקום קרוב ונאבד שלא בא למחוז חפצונא]לי[בול בלילה ממלון "ב הנ" שויצחק' שהלך ר
 ולמחר נמצא ,ל גם אותו הגוי הלך משם" הניצחק'  וכשהלך משם ר, באותו מלוןחדגוי א' פעם הי

  . מעולם בחזקת שאין לו מעות כלל' והגוי הי,ל" הניצחק' אצל ר' אצלו מעות מעט כמו שהי

'  כי אמרו שלא הי,הקול יוצא על אותן הגוים'  והי,גם באותן הימים היו גוים מחפשים אחר אוצר
 והנה אחר החקירה לא היו הגוים המחפשים .להם אפשר ליקח האוצר בלתי שיניחו שם ראש הרוג

 או ,להם עם אותו הגוי' הי אמרו שאפשר עצה אחת כל מקום רק שמ,האוצר באותו לילה בביתם
  .חר כךר להם אסשאותו הגוי מ

.  אומדנא אמרו כןל פי שע648 וכך אמרו בסלעדסטסטווא,אך הנה כל הדברים הללו הם רק אומדנא
 שכל הגוים יודעים ידיעה ברורה , כל היהודים השכנים כולם גמרו בדעתם בהחלטכל מקוםומ

, דים מפני היראה של הסלעדסטווא אלא שהם משתיקין מן היהו,מהם שבודאי הרגוהו
  . והס כי לא להזכיר דבר מפני היראה,וכשמתחילים לדבר מענין זה יראים לדבר

 שבהיות אותו הגוי מתקוטט אומר דרך התפארות שיעשה לו כדרך ,עוד דברים הניכרים חזו בהו
וא  ופעם נתקוטט הגוי בקרעצים עם המחפשים האוצר ואמר על אחד מהם שה,שעשה להיהודי

 מן הקרעצים לכפר וחפשו אחריו ויסרוהו בשוטים מכות יכף ומיד והלכו ת, ושתקו כל הגוים,הרגו
ובלי שום מחילה '  רק שנשקט הדבר כאילו לא הי,אכזריות ולא הלך לקבול עליהם לפני המשפט

פ "ועכ.  שאמר כן בהיותו שיכורמר גם בסלעדסטסטווא התנצל את עצמו וא.או פשר דבר ביניהם
  . שיש דברים בגוברר הדניכ

                                                 

 
 .שהתיר לה להנשא מטעם זה לכתחלה 642
שלא יוקשה עליו ממעשה , בנימין שםאלא מטעמים שמבואר במשאת , ל שבתרומת הדשן"ר טעבי"של מה 643

 ).ת"אלא מטעם מסל, שלא התירו מטעם צירוף אומדנות(דפונדקית 
מכל מקום אין עוד אמדנות , שיש עוד אומדנות שמת, )ג"בשוה, יחי "ראה לעיל רס(להתיר מטעם זה בנידון דידן  644

 .והוכחות להאמין לדברי העד
 .ה ומעתה חובה"ו ד' יכדלעיל ס 645
ובמפתח . א,  קנג–א ,  קמז231ק "מכתי, כה; כא-יט' ארבעת הסימנים דלקמן נדפסו בשארית יהודה הוספות סי 646

". 'מ שי"ובענין זה יש תשובות בארוכה מרבינו רמ, ]עגונא דבולינא[ל "הכל הוא מענין הנ"הבוך כותב שארבעתם 
ל לחששותיו "הבא משיב מהרי' אלא שלקמן סי, גיעה לידינור הצמח צדק לא ה"התשובה הארוכה של אדמו

  . דן בתשובה זוכה' וגם לקמן סי, שבתשובה זו

ואפשר ששניהם , ר הצמח צדק"ל יחד עם אדמו"י מהרי"שנערכה ע, ) דלקמןכו' סי(נוספה כאן חלק מתשובה חמישית 
  ).אלא שלא הגיעה לידינו בשלימות(ו עליו חתמ

ובהן נזכר כמה פעמים שהן נכתבו בהמשך לתשובות . ד"שתשובות אלו הן משנת תקפ, הבא' וראה לקמן תחלת הסי
  ).כא-יח' דלעיל סי(בענין העגונה דשקלאוו 

אלא שרצה שיצטרפו , ל להתיר העגונה"שהיא תשובה שכתב מהרי, ת התשובה שלפנינותוכן המעשה מפורט בתחל
ץ "מו(ד מוויטעסק "ר יצחק אייזיק בהר"ח מוה"והגה) שתשובתו לא הגיעה לידינו(ר הצמח צדק "להיתר זה גם אדמו

  ).שבה דן בדבריו(שתשובתו נעתקה לקמן כנספח , )ת פני יצחק"ובעל שו, דוויטבסק

  . ג"בשוה, כהי " ראה לקמן רס–ת ביניהם "לשלות השועל המשך השת
 .הוא פתח בהיתר תחלה וביקש ממני לכתוב: כהי "ראה לקמן רס 647
  .חקירות בית המשפט 648



עד  אבן העזר–שארית יהודה 

 התודה לפניו שמצא הנאבד הרוג חד שגוי א, במסיח לפי תומוחד א649 מגלח,חדעוד שמע יהודי א
ירא שמא יודע הדבר ויגיע '  והי,בלי ראש' היוצד דגים ' אחר שנה במים בנהר כשהי

שיבוא לשם  והנהר הוא קטן ואין לו דרך ומבוא לנהרות גדולות . וחזר והניחו במים,עדסטוואילסל
  .יירות מצויות וגם הוא במקום שאין הש,הרוג ממקום אחר

ן שם  ואף שאי.בלי ראש'  ובפרט שהי, שבודאי לא הכירו אחר שנה,והנה גם זה אינו אלא אומדנא
 דלמא אחר נסע שם באותו מקום שלא נודע מי , לארחי ופרחינןדרך ומבוא לשאר נהרות חיישי

 גם שלא אמר הגלח .ט"ע'  סיי ווייל"מהרג כמבואר בתשובת הוא ומאיזה מקום הלך והוא הנהר
 נאמר לא אם כן א,ל שם" הניצחק'  ר גם לא זו הדרך שהלך.לבוש בבגדים כלל' בשם הגוי אם הי

  . וכך יש להסתפק באיש אחר,שהרצחנים הוליכוהו שמה והשליכוהו במים

יעקב ששמע ' אברהם בר'  ר העידחד הא. באו שנים והעידו עדות שיש בהם ממש קצתאחר כךאך 
 ושאל אותו , רצו להרוג אותו כמו שהרגו להיהודינא]לי[בומגוי שהתחיל לספר לפניו שהגוים בכפר 

 לטראסנא נא]לי[בו ואמר לו אתה עושה עצמך כלא ידוע הלא ידעת היהודי שהלך מ,איזה יהודי
, בד יודע אלא הכל יודעיםני לא והשיב לו אני יודע ולא , ואמר לו מנין אתה יודע,שהם הרגוהו
 .ורת עדות כדין תורהוהוגבה בת
 ששמע מאשתו איך שסיפרה לה גויה ,ל" הניצחק' מישקוור אחיו של הנאבד ר' אלי' שוב העיד ר

קטן כמו ' ג שנה והא"ב וי" שנים מהם קצת גדולים כמו בני י, שלנו אצלה שלשה שקצים,אחת
 נא]לי[בו שהוא בדרך מחדונח הרוג תחת גשר אאו את הנאבד מ וסיפרו לה איך שר,עשר שנים
 ומחמת פחד נבהל ,אז בשלימות כל גופו וצורתו וגם בגדיו היו עליו והכירוהו'  והי,לטראסנא

 ואחר , והשתיקוםנא]לי[בו ומיד רצו והגידו להגוים דכפר .הקטן שבהם מאד וחלה כמה ימים
 ןורת עדות כדי וגם זה הוגבה בת. אדם וראו תחת הגשר ולא מצאו שום,ימים הלכו בדרך הזה עוד

  .תורה

* 
 אין ספק שעל אותו כל מקום ומ, אף שלא הזכיר הגוי שמו ושם עירו,650אברהם' והנה בעדות ר
 ,' שהרי אמר לו למה אתה עושה עצמך כלא יודע הלא ידעת הלא הוא היהודי כו,יהודי כיון הגוי

הלא  לכזה התירו חכמי ישראל ,דברהראה לו באצבע שעל אותו היהודי הידוע שנאבד הוא מ
 בעדות זה הגוי שאמר לו אני ק אך מה שיש להסתפ. וכאשר גלוי לכל יודעי דת ודין651בספרתם

ן שידוע שנאבד ולא נודע מקומו איה ואיה ו מכי, שיש לחוש שמא מאומד הדעת אמר כן,יודע
 הקלקלה םוליקים בגזלנות תז ולפי שהגוים דכפר ההוא מוח,איפוא הוא אם לא שהרגוהו

  . שהם הרגוהו בודאים האומדנא שופטיל פי שע,ידוע מחיפוש האוצר'  ובפרט שהי,יםבמקולקל

דות הגוי מ דאין לדקדק בע"ר'  סירומת הדשןהובא בת ו,'ט'  סימוניותואף שמבואר בתשובת מיי
  לומרש די,או הכרה'  היינו היכא שיש לתלות בראי. שאם אומר מת או נהרג סתם מהני,כולי האי

 וידיעה בלא ,' דידיעה זו משמע בלא ראי, אבל באומר ידעתי,עם הורגיו' שראהו והכירו או שהי
 , אומדן דעתל פי או ששמע הדבר מאחרים או שיודע ע, משני פניםחדלא משכחת לה אלא בא' ראי

 ל פיהידיעה עש ונהי דאם נפרש .)א"ד ע"ב ודל"ג סוף ע"דל(ד דשבועות " בפל זהכמבואר כ
 וכן הוא , לא אמר ממי שמעילוא הוסיף דאפ" ורמ,653ע" והשו652ם"ש הרמב" כמ,מועה הוי סגיהש

ט " וגם המבי.ט"קל'  וחולק על הרב הנזכר שם סי,ח"קמ'  סיונטרס עגונות הובא בק,י"בתשובת ב
 , איני יודע ממי שמעתי חיישינן לקול הברהרושג לא החמיר אלא שאם אמר בפי"רל' ע סי"שבק

 אבל מאן . אלא אמרינן ששמע דבר ברור, לקול הברה כללא חיישינן שמעתי סתם לאבל אם אמר
ם לא " ואף מהר.א אומדנא דדעתל פי דלמא הידיעה היא ע, השמועהל פילימא לן דהידיעה היא ע

 , הוא בודאי שמת או נהרגיו אלא כל שמשמעות דבר,כתב להתיר אלא בשביל שאין תולין להחמיר
 אבל כשמשמעות דבריו יש לפרש בתרי גווני מאן לימא לן לפרש , דבר ברור שראה או הכירנןאמרי

 ותדע . אבל לתלות להקל זו מנין לנו,ם אלא דאין תולין להחמיר" דלא כתב מהר,דבריו להקל
 לומר קברתיו לגדולי נןס ובמלחמה בעי"שהרי כל היכא דאיכא למיחש בדדמי כמו במשאל

ועוד שהרי .  תולין להחמירכל מקוםלא אמר בדדמי מדג דאיכא למימר נמי " אע,654הפוסקים
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עה  אבן העזר–שארית יהודה 

ם למימר "ם אלא היכא דלא רגילי עכו"מ דלא התיר מהר"ר'  סירומת הדשן כתב בתאבהדי
 ידיעה שון כיון דל,ם כן בנידון דידן א,ם למימר בדדמי יש להחמיר" עכוי אבל היכא דרגיל,בדדמי
 .ם למימר לשון ידיעה על אומדן דעת" עכו מאן לימא לן דלא רגילי, על אומדן דעתם כןנופל ג

 וידיעת כולם רחוק הדבר שכולם שמעו בירור ,ובפרט שאמר לא אני לבדי יודע אלא כולם יודעים
כתב ' ז'  סים לובלין"ר מהבתשובותהן אמת ש.  אומדן דעת שופטים כולםל פי אלא ע,הדבר
ר יהודא "שהגידו שנהרג כמ' ם הנז"ג שידוע הוא בלי ספק שהרבים מהעכו" בכהלו דאפיאבהדי
ם שפטו באומד " אלא שהעכו,'ם פאוויל לא היו אצל ההריגה ביער בלתי הרוצח לבדו כו"מהעכו

 נזדמן אצל ההריגה והוא הגיד חדם א" אף עתה אמור לו שמא קרה הענין שעכו,'דעתם כו
 .ולין לומר כך תנום בסתמא א" דאף שהגידו עכותב עוד וכ.ל"ת לחבירו וחבירו לחבירו עכ"מסלב

' ט'  סימוניות מייבותט ומתשו"רל'  סירומת הדשןא ומת"קס' י סי"מפסקי מהרא' ראיוהביא 
 ,ד עזר כנגדו"אבל לפע. ש" מוכחא מילתא עיילא אם כן דלא תלינן להחמיר בענינים אלו א,ל"הנ

 , מוכחא מילתא מבואר דכל היכא דמוכחא מילתא יש להחמירלא אם כןשהרי מסיום דבריו א
 ומנין לתלות ,'ואין לך הוכחה גדולה מזו שבודאי בלתי ספק דלא היו כולם ביער אצל הרוצח כו

ם אלא דאין לתלות " דלא כתב מהר, אצל ההריגהחדם א"ענין שנזדמן עכוהלהקל שמא קרה 
מ שהבאתי דלא התיר "ר' ה סי"דברי ת'  וגם אשתמטתי.להחמיר אבל לתלות להקל זה לא שמענו

ט כתב כל "ע'  סיי ווייל"מהר בתשובותגם . ם למימר בדדמי"יכא דלא רגילי העכום אלא ה"מהר
 שודאי ,פי אומדנא אמרו כךל  ע,'ך ששמע מהגויות איך שרדפו אחריו כו"מה שהעיד כפרי יענדי

לומר  הרי שמחמת שודאי לא ראו הכפריות שהרגוהו החליט ,'לא ראו הכפריות שהרגו אותו כו
 אצל ההריגה וסיפר להם חד הדבר שמא קרה ענין שנזדמן אה ולא תל,ןפי אומדנא אמר כל שע

 , כיון שאמר כולם יודעים, נמים כן בנידון דידןא, ג"ו דאין לתלות להקל בכהלא ודאיא, ת"במסל
 כמו שכולם אין ם כן וא, ובודאי תלינן באומדן דעת,ורחוק הדבר שישמעו כולם בירור הדברים

 . שהרי תלה ידיעתו בידיעת כולם,הוא כמוהם אומר מאומד הדעתיודעים אלא מאומד הדעת אף 
 ה"בד ומסיק שם ,דע אניבאומר הגוי יו' ספק הגבה נסתפק "ק'  סישאת בנימין מבותתשובוהנה 

 לא י עדנראה דעד מפ' פ' ן סי" להרמבשובות שמתוך ת,שהוא מחלוקת הפוסקים' ועל הספק הג
יד על הכל ברור כגון שראה המיתה או שהכירו  והערשמהני אם לא שהעד הראשון שהוא פי

 ן משמע וכ, אבל אמר שמעתי מפי העד שמת סתם אינו אלא קול הברה, או בסימניםביעות עיןבט
 ין צריך מבואר שכל שהגוי מכירו א655ן" הרתשובות אמנם מ,י" רבינו משולם שהביא הבבותבתשו

לא  אפילו בין עד השומע שהשומע מחלק בין העד עצמו ו656ם" והרמב,'שיאמר אלא מת בלבד כו
) ן"ור(ם " ומפרש דברי הרמב.'שמע אלא שמת סתם סגי אבל העד שהוא בפנינו שואלין אותו כו

 אין לך אשה שאינה ם לא תימא הכי דא,לי ספקבדדוקא ששמע מהעד שאמר יודע אני בודאי 
חד  קול כשנאבד א בלאאפילו ו,' דמיד שהקול יוצא כו, אינו רק קול הברה בעלמאלוניתרת אפי
  .ד"עכת'  היכא הוא כל אדם גומר בלבו שמת או נהרג ומספר דרך שמועה שמת כוואין יודעים

ן נראה " להרמבבה שמתוך תשוה שכתב בראש מ.ואני לא זכיתי להבין כל דבריו מראש ועד סוף
ר עליו  לא מצאתי מקום אשר יאמ,' והעיד על דבר ברור כולא אם כן פירשדעד מפי עד לא מהני א

 קול ל פין אלא דאין משיאין ע" דלא קאמר הרמב, דבר ברורל פי וצריך שיעיד דוקא ע,כי הוא זה
 שמת לא ד אחד אבל כל ששמע מעדים או ע,ד אחדהברה אלא דוקא כששמע בעדים שמת או בע

 ותדע שהרי . דמהניש לומר אומר מת סתם נמי ילו אלא אפי, שיעיד העד בדבר ברורנן דבעירשפי
להתיר אשה בקול '  דליכא מאן דאסיק אדעתי,ן" כדברי הרמבם כן גתב כב"רכ' ה סי"י בת"ראמה

ם דבעד השומע מפי עד שאמר מת סתם נמי "ג הביא דעת הרמב"רכ'  בפסקיו סיילו הכי ואפ,הברה
 ם כןש ג" וכמ, ואדרבא איפכא משמע, רבינו משולם הוא פלאיבת בתשול שכן מה שכתב וכ.סגי

ש " גם מ. לא אמר ממי שמע נמי סגיאפילוא ד" והסכים דעתו עם דעת רמ,ג"ע' ח סי" הבבתשובות
ם לא  דא, דהיינו דוקא כשאמר העד יודע אני בודאי, מת סתם דסגירם דבאמ" דברי הרמברושבפי
 לקול א חיישינןא דבאומר ששמע שמת ל"י ורמ" כבר נתבאר שדעת הב, חיישינן לקול הברהכן

 לו ואפי.)ח השיג עליו בזה"ז סק"שוב ראיתי שגם הט(ג "ע'  סיבתשובות ח" וכן הסכים הב,הברה
 ואדרבה שאם אומר יודע , אבל לא שיאמר יודע אני, הרי הצריכו שיאמר ממי שמע,657להמחמירין

 דלא עדיף יודע , לא מבעי להמחמירין כשאמר ששמע שמת ולא אמר ממי שמע.ע"אני לא מהני לכו
 ולכל היותר מפרשינן דידיעה היינו ,משמע'  דהא ידיעה בלא ראי, ששמערושאני מאילו אמר בפי

 כל מקום מ, לא אמר ממי שמעלו להמקילין כשאומר ששמע שמת אפילו אלא אפי,שמיעה
 ,דשבועות'  מגמ לעילש" וכמ, דידיעה אינה אלא אומדנא בעלמאש לומר שי,כשאומר יודע אני גרע

                                                 

 
  .ג' סי 655
 .ו"ג הט"גירושין פי' הל 656
 .ק טז"ובית שמואל ס, ה"א ס"ראה רמ 657



עו  אבן העזר–שארית יהודה 

ג דאיכא למימר הכי ואיכא למימר הכי אין תולין " אע,יםנהפ'  מבחדאפשר לפרש לשון ידיעה כאד
ש  ואדרבה י, ומה שאומר שיודע בבירור לא זו הדרך מוציאתו מידי ספק אומדנא.ל"להקל וכמש

 דנראה יותר דבאומדן ל" מהריבשםי ב"ק' ע סי"ש בק" כמ, דתוספות לשון לגרועי אתאלומר
  .דעתא מסהיד

 ,מאחר שכל היהודים השכנים גמרו בלבם בהחלט , נראה להקלכל מקום בנידון דידןואמנם מ
 ל ידיואמרו שבודאי ניכר ונראה שכל הגוים יודעים האמת ששמעו זה מזה ידיעה ברורה שנהרג ע

 או שכולם בעצה אחת ובאגודה אחת ,י הגויים המחפשים האוצרל יד או ע,במלון' הגוי שהי
י יראים מפני סלייעדסטוויש  כ, הדברין מן היהודיםים אלא שמסתיר,הסכימו להרוג אותו

 , ואפשר שכך הבינו מקריצותם ורמיזותם,הדבר הס כי לא להזכיר בפני היהודים מזה' ומשתיקי
 ,ב"ד ע"ק דכ"ב דב"בפ'  כדאי, בתר רמיזהנן אזלייני ממונות בדלו שאפי.ובפרט בסלעדסטוויש

 ואין ,ששמע דבר ברורכ יותר קרוב לומר מה שאמר הגוי שיודע אני היינו " וא.658'ש בתוס"ייוע
 שמועה ל פי מאחר שקרוב לודאי שהוא יודע דבר ברור ע, אומדנא אמר כןל פילחוש מספק שמא ע

 דלא תלינן 659ם"ש מהר" והוה בכלל מ,ודאי דאין ספק מוציא ודאיו הוה כמו ספק ,ברורה
שכולם  נמי ש לומר י, ומה שאמר שלא הוא לבדו יודע אלא כולם יודעים.להחמיר בענינים אלו

 או אפשר שדבר הגוי בלשון זה שלא ירגישו בו שהוא יודע דבר . שמועה ברורהל פייודעים ידיעה ע
 והוה כמו חזרה מדבריו הראשונים באמתלאה דאזלינן , ומפני היראה מן הסלעדסטוויש,ברור

 י"וסס' ט חלק א" מהריאפילו ו,' די"וסת ס" דמסלבתשובותי "ש הב" וכמ,בתר דבריו הראשונים
 .660א"ש במ"ג כמ"ב מודה בכה"נ

* 
 שגויה אחת סיפרה לה ששמעה , אשתושםשקווא ביממ' אלי'  השני שהגיד ריית עדות הגבל דברוע
' שמא ראוהו אחר ג'  הספק הא,ספיקות'  הנה לכאורה יש בזה ג.שלשה שקצים שראוהו הרוגמ

 שערות' לא הביאו ב שמא  שניםג" ואף אם הגיעו לי,ג שנים"ם מישמא היו קטני'  והב,661ימים
 נן ולא עדיפי גוים מקטני ישראל דבעי,ח"פ'  סיצמח צדק בתשובותש " הם כמםדבכלל קטני

שהעיד כן בשם אשתו '  והג,663' כוםפדניס אמתלא כגון כך וכך ריך להיות וגם צ,662שיאמרו לאלתר
רו  לשתיהן החמים ואף שיש בני. שהרי היא מהחמש נשים שאין מעדות זו לזו,שהיא יבמתה
 ואף שהיא .666ש" מהרחשם ומסיק כן גם ב,665ב" בפישנה למלך והמ664ית שמואלהאחרונים הב

 670י" ושאף לפירש,669ם" כדעת הרמבתא אי668 שבירושלמי667גיד משנהאחותה כבר כתב המ
 . רבנןש לומר דלא פלוג י, הטעם שיראה שסופה להיות צרתהרששפי

דלא ' ט' סי'  מייבתשובותם "ר מהבת כבר כ,ימים' שמא ראוהו אחר ג'  הספק האל דברוהנה ע
'  דאטו כלהו בתוך ג, מאן איכא בי חיואי ווי לפרשא זריזי671רא ודייק מעובדי דבגמ, להכינןחיישי

 לעיל בשם ש" כמ, והסכימו עמו הפוסקים, בדברי העד להחמירנן אלא דלא דייקי,הוו אמרי
 .י" ופסקי מהרא ותרומת הדשןם לובלין"מהר
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 וגם שיאמרו אמתלא , שיאמרו לאלתרנן ובעים קטניםפי שהיו השקציל'  הספק הבל דברוע
  דכשהגיעו לעונת הפעוטות מהני, אליבא דהטור לחלק בין קטן לקטן672ז"ש הט" הנה מ.בדבריהם

 לא , לאלתרנן דלא בעיוא הדין וה,) לא העתיק יפה673ית שמואלוהב( סתם לוניאומר מת פאפילו 
 דהתינוקת היתה בת שש ,674ה"מ' סי'  בסימניי ווייל"מהר וב,ך"ר' י סי"משמע כן בפסקי מהרא

לכל חד ' וכבר ח' ז דעונת הפעוטות הוא כבר ז"ש הט" ומ. שכבר הגיעה לעונת הפעוטות,םשני
 לו שם שאפירא אבל מסקנא דגמ,)א"ט ע"דנ(ה " היינו מימרא דרב כהנא שם בגיטין פ,לפום חורפי

 אלא .ה"רל' מ סי"ו בחם בכל הפוסקיתא וכדאי, ממכרו ממכרשא ומתןאם יודע בטיב מ' מבן ו
 כל שהוא בן עשר אפילו אינו חריף רק שאינו ,א לפסק הלכה" והביאו רמ,ש שם"דלדעת הרא

 כל שאינו חריף אין ממכרו ממכר עד שיגדיל 676ה" והרמ675ם" אבל דעת הרמב,שוטה ממכרו ממכר
 אפילו ח החמיר"פ'  סי צמח צדקבות וכן בתשו.ג"ע שם סק" דעת הסמן נראהוכ .שערות' ויביא ב
 ומשמע מדברי .ת ולאלתר" במסלי אם דלא מהימנא כ,שערות'  וספק אם הביאה ב שניםב"בבת י

ש " לדעת הראלו וכן אפי. לא מהנישא ומתן בדקוהו ונמצא יודע בטיב מלוכל הפוסקים דאפי
 לענין עדות אשה וםכל מק מ, ממכרו ממכרשא ומתן אינו יודע בטיב מלודמשהגיע לעשר שנים אפי

 ואין למדין מתקנת חכמים שתקנו , תקנת חכמים היא משום כדי חייוקח וממכר דגבי מ,לא מהני
 דרבנן מנים דאי סי,ם גבי סימני677מ"ב דב" נמי בפנן וכדאמרי, הפקרית דיןבממון משום דהפקר ב

ן למדין מן  ואי אלא דבממון תקינו רבנן לאהדורי אבדה בסימנין,אין סומכין עליהם בעדות אשה
ס לא " באיסור דרבנן כגון משאללו ואפי.678י שם" הפקר כדפירשית דיןהתקנה שבממון דהפקר ב

  .679ו"ביבמות דקט'  התוסרש כדפי, בסימנים מובהקיןנן כי אםסמכי

 כי מלבד , היא לפני683 פרצה דחוקה.682 בשעת הדחק681ה" ראביל דעת לסמוך ע680ז"ש הט"וכן מ
ב בהנהגת "רמ' ד סי"ך בי" והש,ד"כ' סימונת שמואל  והא,684חלקת מחוקקמה שדברו בזה ה

ית  לבה נראלא אם כן הדחק את בשעלוד דאין לסמוך על היחיד אפי" עוד זאת נלע.סור והיתרא
 והם דברים , ויש לי ראיות הרבה,685 דנדהק"ץ פ"ב של התשם בליקוטין משמע וכ, לסמוך עליודין

 688ן" להכריע בין ראב687ם של שלמהביל "ש מהרש" וכן מ.686עתיקים לא עת האסף פה
 מיראי ,ה"שלא לאלתר כדעת ראבי אפילו ת" דאם אמרו בקשר דברים מהני מסל,689ה"לראבי

  . ומי כהחכם יודע פשר דבר,הוראה אנכי לסמוך על הכרעה זו שהיא כמו פשר דבר

 ידוע  לאלתר היינו לאפוקי אםנן שיש לומר דהא דבעי, הואידון דידןד לצדד בנ"אבל מה שנלפע
 , דאין תולין להחמיר690ם"ש מהר" הוה בכלל מ, אבל בספק אם אמר לאלתר,שלא אמר לאלתר
 . לאלתרם תלינן שאמרו בפני הגוי, להגיד בפני היהודים אלא בפני הגויםםוכיון שהגוים יראי
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 ואמתלא ,ת" כיון שאמרו כן במסל,691 שהגידו לפני הגוים מיד מהימנירושובפרט שהם אמרו בפי
 . במה שאמרו שהקטן נחלה כמה ימים מחמת פחדידון דידןאיכא בנ

 ויש בנים פ שהיא אחותה" שאע,אמר כן בשם אשתו שהיא יבמתה' אלי' שר'  הספק הגל דברוע
 ואין לחלק דלא החמירו אלא בחדא לטיבותא דהיינו שיש בנים .םלשתיהן החמירו האחרוני

 דתרי ש לומר די, איכא תרתין דידןידו אבל בנ,לשתיהן לחוד או באחותה שהיא יבמתה לחוד
  . רבנן מה לי חדא מה לי תרתיא פלוג כיון שהטעם משום ל,ה אינו דז.נןרי לא מחמריחומ

 מסתפק בחמש נשים אלו אם 692ב" פישנה למלך כי הנה במ,אבל מה שיש לצדד בזה להקל הוא
א לכתחלה  אלא דמשום חומרא דרבנן לא תנש,תאת בענין שיצאה מחשש איסור דאוריינאמנו

 כל מקום אלא שמ,ת דעתו נוטה להקל" ובמסל,' עלייהו כונן דאפשר דסמכי,ואם נשאת לא תצא
  . או לאתא אם יצאה מחשש איסור דאורייידון דידן והשתא נחזי אנן בנ.ע"הניח בצ

* 
ג אינה אסורה "ט דעתו לומר דבכה"קל' י סי" שבפסקי מהרא,םוהנה בזה באנו למחלוקת הפוסקי

ו האריך "כתק' א סי"ז ח" אבל הרדב,ס" חכם לא תצא כמו במשאלל פי ואם נשאת ע,ןאלא מדרבנ
ד " ולפי שלפע. חכם תצאל פי אם נשאת עלו ואפי,תא דלא יצאה מחשש איסור דאוריי,להשיג עליו

 .י"י מההכרח להביא כל דברי השגותיו ולהשיב עליהם בעזה"צדקו דברי מהרא
 ואני לא שמעתי ל זה עתבוכ'  כו694א פסיקנפיק קלא דלי כיון ד"ש מהרא" הלעיג על מ693בראש

 אומדנא ל כל פנים דעתבו כ"מ'  סימשאת בנימיןוב(' קלא דלא פסיק אלא להחמיר בקידושין כו
ח "ש הב" הוא כמבינו משולם וליתא דדעת ר.' קול כול פי התיר ע695 שהרי רבינו משולם,טובה

 הגאונים בות ואף שנמצא כן בשאר תשו.ה"ק'  לדברי עצמו בסי696תרו וגם ס.ג"ע'  סיבתשובות
י ודאי לא כיון " מהראכל מקום מ,697ונטרס עגונותט שהובא בק"ש המבי"להתיר על פי קול כמ

 .)להתיר בקול הברה בעלמא' ב דליכא מאן דאסיק אדעתי"רכ'  סירומת הדשן שהרי בת,לזה
 ואף .א פסיקדל דמוציאין מבעלה בקלא 699י"ב דיבמות לפירש" בספ698ואמנם עוד אחת היא

 ואין האשה 700 להא חיישינן כיון דכל קלא בתר נישואין לכל מקום מ,דהתם נמי להחמיר הוא
 כיון שהוא קלא נןי חיישי" לפירשכל מקום מ,י" באמת על פירש702'ש התוס" וכמ,' כו701נאסרת

 , בצירוף עדי כיעור או בראיית הבעל דבר מכוערל כל פנים ע703 השאלתותן דעת וכ.א פסיקדל
 חזי אומדנא והוכחות בצירוף ם כן הכא נמי וא,' לית כדאי705ש"ולהרא'  לית כדאי704ם"מהרל

  . דדבר מכוער היינו נמי רק כמו אומדנא והוכחה,א פסיקלאצטרופי קלא דל

 מה שאינו, שת איש שנודה לו שסומכין על אומדנות להתיר אלו ואי משום אומדנא אפיה שכתבומ
ל  דמעולם לא עלה על לב אדם להתיר אשה ע,ו תימה לתמיהת.אאומדנא דלאו מוכח הו, כן לדעתי

 נן דאמרי, לאכחושי סהדילוסייעין אפימ ואדרבה האומדנות מגרעין כחא דהתירא ו, אומדנאפי
 אי טעמא מ706פ האשה שלום" וכדאמר רבא ר, האומדנא אומרין כן ואמרי בדדמיל פישמא ע
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י " אבל דעת מהרא,ן רעבון אמר הכי התם וכן לעני,' דאקטול כל הני כולקא דעתאדמלחמה ס
 לו בתר רובא ואפינן שהרי מדאורייתא אזלי, בתר אומדנאנןדהיינו מדרבנן אבל מדאורייתא אזלי

אחא קרי ' ב דכתובות דאומדנא דר" בירושלמי רפתאמדני נמי מקרי רובא כדאיו וא,יני נפשותבד
  .'יחי טובא כוג מקרי רובא דשכ"כהי ד" וכדכתב נמי מהרא, התם רובא'לי

 דדלמא הכוהו הכאה שנעשה בעל מום ומחמת כיסופא אזיל , דאומדנא דלאו מוכח הואה שכתבומ
 או שנשארו עליו חובות , או שמא נטלו לסטים את אשר לו ונשאר עני, או שמא נשבה,לעלמא
 בההוא גברא 707נן וגדולה מזו אמרי, ויש לנו להחמיר ולא להקל, ברח מעבר ליםום הכיומש
 להחמיר א חיישינן בההוא עובדא ללו דאפי,ושתי תשובות בדבר. 'כו' ינגנ' שלהי איתלי נורא בידב

 אבל בגברא , איש אחר בא להצילול כרחך דע,'אלא היכא דחזינן גברא חרוכא ופסת ידא דשדי
'  סיבותח בתשו" הבן פסק וכ,ה" הרמשם ב708ו"ש הרי" כמ,'חרוכא לחוד או בפסת ידא לחוד שרי

'  סיי ווייל"מהר בות אדרבא בתשו,וד דמאן לימא לן דהתם הוי חשש איסור דאורייתא וע.ה"נ
דאי וספק  הרבה דהוה כמו מיעוט ומיעוט דמיעוטא והוה כמו וםט הוכיח מהתם דחשו חכמי"ע

ין  מחשב710הות מיימוניות והג709 שבמרדכיבינו נתן ורבינו שמחה גם ר.ל"עכ' וספיקא דספיקא כו
 היכא דלא ל שכן ומכ.ס" דאחמור בה רבנן כמשאללת עדותתחכ' י לאצוליהא דאינש אחריתא את

י " מהראתב דיפה כ,ראינו ולא שמענו שום סיבה מן הסבה ומוכרחים אנו לבדות הסיבות מלבנו
  .דרובא דמן הסתם קאתי

 שהרי רוב גוססין ,שת איש בתר רובא נגד חזקת אנןז דלא מצינו דאזלי" עליו הרדבה שכתבומ
 . בתר רובאנן אזליתא דמדאוריי, דההיא נמי מדרבנן היא,א קשה מידי ל,שתו אסורהלמיתה וא

 שרובן למיתה חומר הוא שהחמירו חכמים ם דבדברי711ז מהלכות נחלות"ם פ"ה בהדיא ברמב"וכ
וטא ד סמוך מיע" למלו ואפי.)ט"שע' ש סי" דלא כריב,תיןד ואינך דמתנייש שכן הוא במגוי"ייוע(

  .712א חיישינן שכיח ללחזקה במיעוטא דלא

 תב על זה וכ,ס והני רובא להדדי" מדמי משאל713י ובמרדכי שלהי יבמות"ש מהרא" על מתבעוד כ
 והוא תמוה שהביא תחלת דברי המרדכי ולא ,'ואני בדקתי במרדכי באותו פרק ומצאתי הפך כו

  .י"מש כדברי מהרא שהם מ,סופם

 בירא ליה במלחמה דסד אחדגבי עה "ן וראבי"מראב' י ראי"ש מהרא" דמ, עודה שכתבומ
 אבל ,ס" למשאלנן במלחמה הוא דמדמיד אחד דדוקא עתב על זה וכ,א תצאה אם נשאת ל"לראבי

 , דדא ודא אחת היאש לומרי י" אבל לדעת מהרא.בלא עדות כלל לא ראינו ולא שמענואומדנא 
י אומדנא דידן  אומדנא מה לי אומדנא של העד מה לל פי דהעד עצמו אומר ענןכיון דחיישי

  .)כלל' י שלפנינו ליתא להא ראי"ובפסקי מהרא(

 בתר אומדנא דאבד זכרו דמקרי אומדנא כמו שאמרו נןדאזלי' י ראי" מהראה שכתבועל מ
 אבל ,]ו[ דבמים שאין להם סוף אמרתב על זה וכ,'ס בצורבא מרבנן אי איתא דסליק כו"במשאל
 דדא בירא ליהי דס"ם זו אינה השגה לדעת מהרא וג.לו לא אמרוה' לך ולא ידענו מה היבמי שה

ס משום דהוי מילתא דתמיהא דמידכר דכירי " ולא התיר במשאל,ודא אחת היא לענין הקול
אלא תלמיד , למיד חכם לא הוי תלי מידי בתם כן דא,אינשי וכמו מעשה נסים שמספרים זה לזה

 אדם בינוני לו אפיי זה ולפ,םקלא שנודע היכן הוא מחמת שהוא מפורס'  מצד עצמו אית ליחכם
  .ז" רדבעת ואין כאן הוספת קולא על קולא כמו שעלה על ד,י"ש מהרא"כמ'  כומן הזהבז

 ודבריו אלו תב על זה כ,'ס ליכא חזקה דאשה דייקא כו"י ותו דבמשאל" מהראה שכתבובמ
דייקא ס וכי היכא דהתם לא " שלדעתו כיון שאבד זכרו הוה כמשאל,סותרים דבריו הראשונים

 לפי דבריו אין כאן השגה בעיקר לו חדא דאפי, גם בזה שתי תשובות בדבר. לא דייקאכא נמיה
 והכא נמי, א תצא אם נשאת לילו הכי דהתם נמי לא דייקא ואפ,ס"פ לא גרע ממשאל" דעכ,הדין

ם כן  דא,ג" דדייקא בתר ידיעה ברורה בעדים וכהרוש ועוד דהא דאשה דייקא אין הפי.'דכוותי
 שחוזרות על כל הסברות והספיקות רושו אלא דדייקא פי,ית דין להביא העדים לב לההוה

 סברות אומדנות המוכיחות אצלה ל פי עד שגומרת בדעתה דודאי אינו בעולם ע,הנופלות בענין
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פ  אבן העזר–שארית יהודה 

 , דהיינו שמדקדקת עד שיצא הספק מלבה, דייקארוש וזהו פי,שבודאי אין כאן ספק שהוא חי
בא ' חי הי' באומרת ברי לי אין לבי נוקפי שאילו הי) ב"ב ע"דכ(דכתובות ב "י בפ"וכענין שפירש

 בלתי ידיעת דבר , בדיעבדאפילו היינו דאין סומכין על ברי כזה ו,' דפליג עלי714ן" ואף הר.לביתו
 , אין סומכין על הא דדייקא בלחודכל מקוםג דלגבי האשה מקרי דדייקא מ" ומשום דאע,ברור

 ,ן" הררוש דהא דקאמרה ברי לי לא מקרי דייקא לפים תמצי לומראף א ו.ד אחדבלתי העדאת ע
 אלא דדייקא עד , דאין כאן ידיעת דבר ברור בעדות ברורהכל מקום על כרחך צריך לומרמ

די  ומשום דמהימן לא יצאה י,ששומעת מפי שפסול לה ואינו ראוי להעיד ודעתה סומכת עליו
ג אשה לא דייקא וסומכת "ס ובמלחמה וכה"משאלי דב" דברי מהראם כן אתי שפיר וא.חובתה

 אבל , ואף שלא יצא הספק מלבה אומרת בדדמי, במלחמהד אחדי גבי ע" כדפירש,לומר בדדמי
 מפני ,ג"ג דייקא עד שיצא הספק מלבה או עד שתשמע ממי שדעתה סומכת עליו וכה"בנאבד וכה

 אלא במה שנאבד ,מר בדדמישהאבדה מצד עצמה במה שנאבד ולא נודע מקומו איה אין בזה לו
 .י" לפירש לעילש" היינו הא דדייקא כמ,ג"בא לביתו וכה' נשמע קולו או שהי' חי הי' זכרו ואילו הי
 ורובא דמחמת סתמא , אומדנא ברורה היא כשנאבד זכרוית דיןי גם להב" מהראתובפרט שלדע

 ומה ,א נאבד זכרו כשללוג אשה לא דייקא אפי"ס וכה"כ במשאל" משא, בהדיארש כדפי,קאתי
  .א התחילה לדייק תו לא דייקא טפייתן ומה יוסיף הא דנאבד זכרו כיון דל

דון י אבל בנ,שת איש אתרע חזקת אל ידי כך וע,לו' ס ידענו מה הי" עוד ותו דבמשאלה שכתבומ
 , הוא כמערכה על הדרוש.ל"לה מחזקתה עכ'  ובאומדן דעתא לא מפקי,לו'  לא ידענו מה הידידן
 ומשום דאומדן דעתא כי האי ,שת אישי דבאומדן דעתא נמי נפקא מחזקת א" דעת מהראשהרי

ד סמוך מיעוטא " למלו דאפי, ורובא דמחמת סתם קאתי עדיף טפי משאר רובי,הוה כי רובא
 .לחזקה מהני רובא כי האי

 שאלה ל ידי דחש לגרועי הך סהדותא דעד ע,י"ש מהרא"אפס השגה אחרונה שהשיג על מ
 ,ס" שאלה למשאלל ידי ויש להוסיף עוד דמאי ענין עד ע,ד השגה מקויימת" היא לפע,ס"ממשאל
 לום אפי"כ עדות עכו" משא, וחומר הוא שהחמירו באיסור כרת, ודאי שריאן התורהס מ"דמאשל
 ם כן וא, אלא קל הוא שהקילו חכמים בעדות אשה בסופה,ת מן התורה אין כאן עדות כלל"במסל
ל דלא הקילו אלא " למאי דקייכל מקום מ, במתכוין להעיד התירואפילו ד ליהביראאחא ס' נהי דר
 .ס" למשאלתורה ואינו עניןין  הרי במתכוין להעיד העמידו על ד,715ת"במסל
 בלא צירוף לוי אפי" דלדעת מהרא717 והבית שמואל716לקת מחוקקהאחרונים החש " לפי מי זהולפ

 אפשר דהיינו שיש ,ש להתיישב למעשה ואף שכתבו שי.העד יצאה מחשש איסור דאורייתא
 ומשום דאפשר דעלה על לבם לפקפק בדבריו מטעם ,י בדין זה"להתיישב אם לסמוך על מהרא

י לא מסתפקא להו דודאי כוונתו דיצאה מחשש איסור " אבל בדברי מהרא,ז"שכתב הרדב
  .ןם כן הוא הדין בנידון דיד וא, בלבד בלא צירוף העדמדנא והוכחותדאורייתא באו

* 
ו  שאף שאין כאן עדות כמ. שמצא הרוג בלי ראשחד גוי אשםומצורף לזה מה שנשמע מפי הגלח ב

ט הובא "המביש " לפי מתא ויצאה מחשש איסור דאוריי, אומדנא טובה היאכל מקום מ,שנתבאר
 ואין הדמיון . סמוכות לו משדה שאבד בה קברתב כ718ב יעקבשה ו,א"רכ'  סיונטרס עגונותבק

 אבל ,אחריני נמי'  דלמא קביר בינן שנאבד קבר באותו שדה אלא דחיישינן דהתם ידעי,עולה יפה
 למימר אילו ית לן ועוד דל.הכא מאן לימא לן שאותו האיש נהרג באותו הדרך דלמא אזיל לעלמא

 כן נן אלא דלא אמרי. באומרת ברי לי719ב דכתובות"י בפ" כדפירשיינו טעמאאלא ה' חי כו' הי
 ואין כאן חזקה , הוא הוא ספק שמאל כל פנים דיש ע, בנמצא הרוגוא הדין וה,אלא בתרי ותרי

  .דתרי ותרי'  והוה דומי,גמורה

 והנהר אין לו דרך ומבוא לשאר , כלל באותו מקוםיירות מצויות שאין השל שכן בנידון דידןומכ
ההוא או  גם מעולם לא נראה ולא נשמע מי שטבע במקום , ואינש אחרינא מאי בעי התם,נהרות

 ויש . שבודאי הרגוהו והשליכוהו במים, ואין זה אלא איש זה הנאבד,שנהרג סביבות המקום ההוא
 לפי שהראש הצריכו להניח במקום האוצר כמו שאמרו , אומדנא במה שמצאוהו בלי ראשם כןג
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פא  אבן העזר–שארית יהודה 

י "מהרש ב"יי וע. חששא רחוקה היא מאד720י ווייל"מהר וגם לחוש לארחי ופרחי כמבואר ב.הגוים
 לו לה אפיא חיישינן ודאי לתא ומדאוריי,הולך על איסור דרבנן בלבד שכל עיקר הקוטב סובב ויילו
  .ז" הרדבעתלד

 ממחפשי האוצר חד בהיותו מתקוטט הגוי ואמר על א,וגם האומדנא מה דדברים הניכרים חזו בהו
א דמוכח  הוי אומדנם הניכרים ממילא דדברי, ויסרו אותו ולא בא למשפט ונשקט הדבר,שהרגו

ה שלא " על דהע721ל"ל במה דארז"ר ז" רבינו הגאון אחמו קדוש מה ששמעתי מפהעל פי, באטו
ואמר שאין ללמוד מזה קולא לכל אדם לקבל ' בי'  חזים משום דדברים הניכרישון הרעקיבל ל

ש " כמ722 אומדנאל פי עןמלך ישראל ומלך ד' ה שהי" דשאני דהע, הניכריםשון הרע על פי דבריםל
 אומדנא טובא היא עד שהמלך יכול ל פנים ומדבריו למדים שעל כ.723 מלכים'מהלג "ם ספ"הרמב

  .ש אתה וציבה תחלקו את השדה" כמ,לדון על פיה למעשה

 הרי , והבינו כן מקריצותם ורמיזותם,גם מה שהסכימו כל השכנים בהחלט שכל הגוים יודעים
  .ב" עד"ק דכ"ב דב"פ'  מגמ וכמו שהבאתי, בתר אומדנאנן אזלילו בדיני ממונותאפי

כל  מ,ע" בצ724 ואף שהניח.ת"לל כל פנים במס עדות יבמתה על פיומכל הלין טעמי נוטה להקל ע
 א פלוג שאין האיסור אלא משום דל,ם כן שיש בנים לשתיהן והיא אחותה גמקום בנידון דידן

 ואף שבשאר .בנן בשאר מילי דרנן כמו דאמרי,725 דהימנוה רבנן בדרבנן, הדעת נוטה להקל,רבנן
כל  מ,ך"ר' י סי"ש בפסקי מהרא" כמ, בעדות אשה יותר מבשאר מילי דרבנןם מחמיריםדברי
  .ולי עלמאכל דיש להקל א פלוג נראה באיסור כזה שאינו אלא משום למקום

 בתשובותכ "וכ, ת לא מהימני"לס במלונשים אפי] חמש[ ו הכי מאי דמשמע מדבריו דבלא,ומה גם
 ,726ש" שם הוכיח זה מהריבער אפרים שבתשובות ד,ל כך לא ברירא לן כ,ה"ק'  סיער אפריםש

 , מהא דפריך ודילמא צרה הואי, מהניקשורי דברים בלא לות אפי" מסל]ם"כו[ דעראשהוכיח מגמ
 מע מינה אלא ש,קשורי דברים משום שלא אמר ב,ת" ולא הוה מסל,ולא פריך דלמא גוי הוה

'  הא הוי, קשה מאי פריך ודלמא צרה הואיי זה ולפ,ת" הוי מסלקשורי דברים בלא לושאפי
  . בכל חמש נשיםוא הדין וה,ת"דבצרה לא מהני מסלמע מינה  אלא ש,ת"מסל

 , שמא איכוין לקלקלהא חיישינןת ל" דהא בגוי מסל,ש הוכיח שפיר" דהריב,ד לא מוכח מידי"ולענ
 שמא לא הוי נןחיישי אלא ד,ת לא חשו חכמים" דכל שהוא מסלמוניות מייבותש בתשו"כמ
 קשורי דברים בלא לוש דאפי" הוכיח הריבום הכי ומש,קשורי דברים לפי שלא אמר ב,ת"מסל
ת " מסללואבל לא תידוק מינה דבצרה וחברותיה אפי, ת ולא איכוין לקלקלה" דהוי מסלנןאמרי

, לקלה משום דלא מכוין לקקשורי דבריםת בלא " אלא דוק מינה דדוקא בגוי הוי מסל,לא מהני
 אבל כל ,'ת הוי" שמא נתכוונה לקלקלה ולאו מסלנןכ בצרה ושארי חמש נשים חיישי"משא

 כגון שסיפרה לענין אחר אגב גררא ומוכח שהיא ,ת בלי שום כוונה כלל"שידענו שאמרה במסל
כח דאין ו כיון דמ,נמי מהימנא'  בצרה וחברותיילו דאפש לומר י,אומרת רק אמיתת הדברים

 ילות אפ" דכל שאינו מסלבירא ליהדס'  אזיל לטעמיער אפרים שבתשובות ו.קלה לקלםמתכווני
 באריכות 727 אבל כבר כתבתי,ח"ק ל"סית שמואל  הבם כןש ג" וכמ, אמת לא מהנימרמוכח שאו

מ " ומהר728שאת בנימיןהמ' ד ס" וכ, בתר קושטא דמלתאנןהמענה והוכחתי בכמה הוכחות דאזלי
 ,ת"ואדרבה דאם מוכח שהוא אומר אמת עדיף ממסל. 730 בתשובהמונת שמואלאה ו729לובלין
  . כל שמוכח דלא נתכוונה לקלקלה מוכח שאומרת אמתם כן וא,731ו"שי' ד סי"ז ביו"ש בט"וכמ
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 וכן קיימא ,בשעת הקול שיצא שנהרג וסברה לחפש אחריו'  האשה שסיפרה להבעל היידון דידןובנ
 וכיון שטרחה ,מקומות אולי גררוהו לשםבנפשה ושלחה לחפשו תחת הגשר וביערים סביבות כל ה

 ,ו"קלקלה חלטובת האשה אשת הנאבד ולא ל'  מוכח שלחפשו נתכוונה וכוונתה היתה רצויל כךכ
  . לא פליגא פלוג ומשום ל,נו אלא מדרבנן בדבר שאיל כל פניםופשיטא שיש להאמינה ע

ישמעו חכמים ' ו כ734 מאן מלכי רבנן733 על רוחי להעלות על שלחן מלכים732זאת תורת העולה
 .' כו737 ואי דלו דורא736 ולהם משפט הבחירה735ויוסיפו לקח

  738ל" בהמשך להנ– ד מוויטבסק"ר יצחק אייזיק בהר"תשובת מוה
ר "ראיתי מה שהעיר כת', אלי' אחיו של ר, ב"יצחק שו' הנה על אודות העגונה אשת הנאבד ר

אולי קטנים ' הב,  שלשה ימיםהערלים לא הגידו מתי ראו ואפשר שהוא אחר' הא, בשלשה ספיקות
ואף שיש בנים לשתיהן כבר החמירו , שאמר בשם אשתו שהיא יבמתה' הג ,לאלתרהיו ובעינן 

ר דילמא חזי "וצדד כת. 740גירושין' ב מהל" והמשנה למלך בפי739האחרונים הבית שמואל
א ט דבאומדנא המוכחות נפק"קל' י סי"לאצטרופי הגביית עדות הראשונים על פי דעת מהרא

וכיון דבלאו הכי יצאת מחשש אשת איש דאורייתא יש לצדד להקל , מחזקת אשת איש דאורייתא
  .על פי עדות האשה שהיא יבמתה

' הי, וכדבעינן למימר לקמן, ד אם נניח בהנחה קיימת שיצאת מחשש איסור דאורייתא"הנה לענ
מאחר ,  דידןנראה שאפשר לסמוך על עדות האשה שהיא יבמתה בשיש לשניהם בנים בנידון

דאף במקום הנהוגים , ופשיטא כשיש בנים לשתיהן, שבלאו הכי בזמן הזה לא שייך גזירת יבום
דאף . וכל שכן בהצטרף גם שניהם, ביבום לא ברירא היא מילתא כל כך לפוסלה לעדות עגונה

' דלאו משום חשש שנאת יבום תלי'  גבי יבמתה שהיא אחותה משמע להדי741ם"דדעת הרמב
וכדפירש , חכמים ירדו לסוף דעתן שהמה שונאות זו לזו אף כשלא יבואו לידי יבום יכ, מילתא

 שם בשם 742וכמו שכתב המשנה למלך, אמנם מדברי כל הפוסקים לא משמע הכי, הכסף משנה שם
ל דלא מצינו בשום פוסק משאר פוסקים דתלמודא דידן חולק על הירושלמי "וז, 743ש"מהרח
למודא דידן דקא יהיב טעמא דכולהו גבי חמותה ובת חמותה ובאמת משמעות פשטא דת. ש"עיי

על כרחך סתמא כפירושו , ובטעמא דיבמתה סתמו ולא פירשו, ובת בעלה על מה הם שונאות
והוי צרתה ויבמתה הכל אחד דשנאת יבמתה היא מחמת שיראה שלא תיפול , דמטעם יבום היא

י דלאו משום "דן משמע כפירוש רשבשגם שפשטא דתלמודא די. לפני בעלה ליבום ותהוי צרתה
וכאשר כתב , כי אם מחמת טעם, אומדן דעת הוא שירדו חכמים לסוף דעתן שהן שונאות זו לזו

  .744בקרבן העדה בפירושו על הירושלמי

 'מהלס דיצאה מאיסור תורה והעידו אחת " דיש לומר במשאל745ש המשנה למלך"נודע מ וכבר
ג דנידון דידן שיש "אבל בכה, ע"אף שצידד שם והניח בצו. נשים הפסולין דאפשר דסמכינן עליהו

                                                 

 
  .ב, פ ויקרא ו"ע 732
 .א, ז לח"פ ע"ע 733
  .א"סע, פ גטין סב"ע 734
 .ה, פ משלי א"ע 735
 .יז, פ תצא כא"ע 736
  .ב"סע, ק צב"פ ב"ע 737
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 .גירושין הלכה טז' מהל 742
 ).ה אמנם באשת"א ד, לד(קונטרס עיגונא דאיתתא , ר חיים שבתי"ת מוה"שו 743
יבמתה שהיא אחותה שאי אפשר (ובגמרא שם , )יראה שמא סופה להיות צרתה, יבמתה(ד במשנה "ו ה"יבמות פט 744

  ).ה צרתה אינן נאמנות דלא פלוג חכמיםשתהי

ז "וע, ל הבין מדבריו שמצא בקרבן העדה שגמרא דידן פליגא על הירושלמי"שמהרי, ה וגם אשר" דכד' ראה לקמן סי
  .ר הצמח צדק שלא מצא כן בקרבן העדה"השיב אדמו

 .ה אבל מה שיש"וראה גם לעיל ד. בסוף דבריו שם 745



פג  אבן העזר–שארית יהודה 

, ג שפיר איכא למימר דסמכינן על עדות יבמתה"בנים לשתיהן ובזמן הזה שאין דין יבום נוהג בכה
  .מאחר שכבר יצאת בלא עדותה מכלל אשת איש דאורייתא

ד בשם " שורש למק"מהרידלפי מה שכתב , ח"פ' ואין לערער על זה ממה שכתב הצמח צדק סי
, דמה שסמכו חכמים להקל בעדות אשה על פי עד אחד הוא מטעם הפקעת קדושין, א"הרשב

ס מעולם "ואם כן באלו הנשים שלא היו נאמנין בזמן הש, ומשום כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש
ואם כן גם בזמן הזה שבטל הטעם מכל מקום אין , לא הפקיעו הקדושין מן הבעל על פי עדותן

, אין זה טענה לנידון דידן. ש"ורה ואין כח לבית דין שבזמן הזה להפקיע הקדושין עיינאמנין מן הת
וגם בלאו . בעולם בכלל הנשים שאין נאמנות' דאם יש בנים לשתיהן לא הי, כי אנן הכי קאמרינן
  .ש" דברי הצמח צדק בדברים של טעם עיי746צ"הכי דחה בספר מה

גבי עד , 747ד"י' י מינץ סי"להשיג על תשובות מהר, ז"ס' וכן מה שכתב בתשובות עבודת גרשוני סי
 דלא מהימן משום דזימנא דהיבמה סניא 748קנח' ש והטור סי"אחד במיתת היבם לדעת הרא

דעכשיו בזמן הזה שפשט המנהג שלא ליבם אלא , להיבם ואינה חפיצה ביבום ומתוך כך לא דייקי
והשיג על זה וכתב כיון שבזמן . כ"ע' ש יודה דעד אחד מהימן דעתה לא סניא לי"לחלוץ גם הרא

) לא(פ ש"אע, לכן גם עתה שאין נוהגין ליבם, עד אחד נאמן' נוהג דין יבום לא הי' ס שהי"הש
ועל פי זה העלה דהוא הדין . נתבטל הטעם מכל מקום הגזירה לא בטילה משום דהוי דבר שבמנין

ות משום דהוי דבר שבמנין ז אין נאמנ"ביבמתה וכל אינך שאינם מעידות מחשש יבום גם בזה
דהיכי דיש להם שתיהן בנין אמרינן דמעולם לא הוי בכלל , לא שייך לנידון דידן כל זה. ש"עיי

 751ק" בשם סמ750קטו' ד סי"ז בי" והט749' כלל בבתשובותש "ש הרא"ובאמת לפי מ. הגזירה
שום דבר ואין בזה מ, היכי שטעם האיסור ידוע אם נתבטל הטעם נתבטל האיסור ממילא, מבואר

  .מ להאריך"ויש בזה אריכות דברים ואכ, בלאו הכי לא קשה מידי, שנאסר במנין

ד דאם נתפוס בנידון דידן כשיטת "גם בהא נלענ, ימים' אחר ג' ר אפשר שהי"והנה מה שהעיר כת
לא איכפת לן אף , שכבר יצאת על פי האומדנות והוכחות מחזקת אשת איש דאורייתא, י"מהרא
א שכתב שאם נאבד יהודי "רכ' ט בקונטרס עגונות סי"והוא על פי דברי המבי. יםימ' אחר ג' שהי

בדרך שהלך ממקום פלוני למקום אחר ואחר כך באותה הדרך נמצא הרוג מדאורייתא תלינן שזהו 
ס "ואני בעניי עשיתי לו סמוכין מש, ש"יודע מקומו עיי' הנאבד דאם איתא שהנאבד ניצל הי

סבר גברא  דקאמר התם ורב חייא בן אבין, דאיתלי בי נורא בי גננאו בעובדא "דף קט דיבמות
' בי' נורא ופסתא דידא דשדי נורא אתלי' ואכלתי' חרוכא דשדי דילמא אחרינא אתי לאצולי

הרי נותן טעם לדבריו דהא דחיישינן , ש"מומא ומחמת כסופא ערק ואזל לעלמא עיי' ואיתיליד בי
, הא לאו הכי לא חיישינן להכי, ופא דאיתיליד בי מומאלדילמא הרחיק נדוד דהוא מחמת כיס

, דאזלינן בתר רובא ורוב בני אדם אינם משליכים בתיהם להרחיק נדוד בלי הודע מקומם איה
שם שמחמת רובא  ט שבקונטרס עגונות"ש בלשון המבי"יעו, חוזר לביתו ולבניו' חי הי' ואם הי
שהביא ' וחזקתי עמודי הראי, 752עגונה משקלאב בנידון התשובותוהארכתי בזה הרבה ב(לה ' אתי

ואף להחולקים ). ג"דפסחים על ובדק ואשכח פלוגתא דרבי ורשב'  מסוגי753 שב יעקבבתשובות
כ לגבי "בהא לא סמכינן אהכי משא, היינו להוצאה על ידי זה מחזקת אשת איש דאורייתא, עליו

דבדרבנן בודאי הלכה כרבי , נמצאאיסורא דרבנן בהאי תלינן לומר הוא האיש הנאבד הוא האיש ה
י שעל ידי "ומעתה בנידון דידן אם נתפוס דעת מהרא. דאמרינן הוא קבר שאבד הוא קבר שנמצא

, אם כן סגי לן בהא שהעידו השקצים שמצאו הרוג, האומדנות יצאת מחזקת אשת איש דאורייתא
סמוך על הכרת העדים נצרך ל' דכל זה הוא אם הי, ימים ולא נפקא לן מידי אם הוא אחר שלשה

ימים נשתנה ' כי אחר ג, ימים' כ אמרינן דאין מעידין אלא עד ג"שהכירו אותו שהוא הוא הנאבד ע
דאנן תלינן לומר הוא , כ בנידון דידן דבהא דנמצא הרוג אף בלי הכרה לגמרי סגי"משא, צורתו

  .הנאבד הוא ההרוג שנמצא אף בלי שום הכרה
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דגם בזה דווקא היכי , קטנים ובעינן לאלתר' ר דאולי הי"העיר כתד שגם הספק השני ש"ועוד נלענ
וכלישנא דמתניתין התם הרי אנו הולכים לקבור את , שאנו סומכים עליהם שהוא איש פלוני שמת

דרבוי הימים חיישינן דילמא בקבורה והספידא , בזה אמרינן דבעינן דוקא לאלתר', איש פלוני וכו
מוכרחת דבעינן ' דהרי אין שום ראי.  להם שהוא איש פלונידאיש אחרינא הוי ושכחו ונדמה

ם מה שכתב "שמזה הוציא הרמב, ן"ו באי"י אנ"ס דקאמר התם הר"לאלתר כי אם מלישנא דש
י "כ מהרא"וכמש, ג שמע מן התינוקות שאומרים עכשיו באנו מהספדו של פלוני"ג מה"בפי

שכל עיקר סמיכתן , א דאיירי מתניתיןאף אנן נאמר דדוקא בהאי גוונ. ש"רכ עיי' בתשובות סי
דאף דלא חיישינן דלמא מישקרי , עלייהו שהם מספרים שאותו פלוני מת הוא דבעינן לאלתר

ונדמה להם שזהו הוא , כ חיישינן דילמא בהספידא דגברא אחרינא הוי ורבות הימים שכחו"אעפ
ה לחלק בין לאלתר ללאחר ואין טעם בז, אבל לדלמא משקרי לגמרי להא לא חיישינן, האיש פלוני

כ בנידון דידן דלא בעינן "משא. דאי הוי חיישינן לדילמא משקרי אפילו לאלתר לא מהני, זמן
אנן הוא דתלינן שהוא , אף דלא ידעו מי הוא, לעדותייהו כי אם לידע שנמצא ההרוג באותו מקום

כי לדלמא משקרי , מןאין נפקא מינה בין לאלתר לאחר ז, הוא האיש הנאבד הוא הוא האיש ההרוג
ובלאו הכי אחר שאנו תופסים שהיא אינה אסורה אלא מדרבנן ובדרבנן ודאי דלא . לא חיישינן

 דלא בעינן לאלתר 754ה"בשגם שדעת ראבי. י שם"כ מהרא"וכמש, כולי עלמא]ל[בעינן לאלתר 
  .וכל שכן בנידון דידן, ר"וכאשר כתב כת,  לסמוך עליו755ז"ודעת הט, ]י[לגמר

י לבד קשה "להעמיד על דעת מהרא, עיקר הדין דהוצאה מחזקת אשת איש דאורייתאעל  אמנם
ומה גם אולי האומדנות והוכחות דנידון דידן אינם כל כך כמו האומדנות והוכחות . מאד

  .י"דמהרא

 בות בתשו758י ווייל"מהר בשם 757ה שכתב הדרכי משה אמינא לצרף מ,756דמר ניהו רבה' ומטובתי
וגם . ש"עו שיהודי אחד נהרג בדרך תלינן בודאי שאותו יהודי הוא עיי ושמבדרך'  שהיחדביהודי א

ל שבקונטרס עגונות שם יראה להדיא שבזה שנאבד ולא נודע מקומו "ט הנ"המעיין בלשון המבי
 הארכתי הרבה לקבוע 759ל" הנתשובותוב. ש היטב"יעו, לבד מוציאה מחזקת אשת איש' אי

 דגבי עגונה 760ש והטור"ף והרא" והעלתי שם דלדעת הרי,ל"ט הנ"ו ומבי"מסמרות לסברת מהורי
אם כן , י דאף בלא הוחזק לחוד סגי"יז סעיף ח' ע סי"ש בשו"וכמ, דאיתתא סגי בלא הוחזק לאחר

לא חיישינן , באותו דרך ונאבד' באותו דרך ונאבד ואחר לא הוחזק שהי' אם הנאבד הותיק שהי
  .לאחר ותלינן שהוא הנאבד הוא הנמצא הרוג

שלדעתם בנידון דידן , ט" ומביי ווייל"מהריש לנו שני עמודי הוראה דסמיכי ' ל כל פנים איך שיהיע
ואחר שכבר יצאת . ל"פ אף בלא עדות יבמתה הנ"כבר יצאת מחזקת אשת איש דאורייתא ע

  .ל"מחזקת איסור דאורייתא שפיר איכא למיסמך על עדות היבמה הנ

ר ברוח "עד אשר יכריע כת, ו" להלכה ולא למעשה חכל זאת אמרתי בחפזי לקיים מצותו דמר
ואז בתר , 762תסתיים שמעתתא'  ומני761בינתו ידיו רב לו לפתוח פתחי היתר ברווחא לבסימא

  .ל"לבוא אחריו להיות לסניף בעלמא וק, 763רישא גופא גריר

                                                 

 
  .תתק' סי 754
 .ק י"ס 755
  .א, ב כב"י ב"עפ 756
  .ק כד"ס 757
 ).כח' יבואר בארוכה לקמן סי(עט ' סי 758
  .מ"ה דהנה הד"ט ד' פני יצחק סי 759
  .האיך למד כן הטור מדבריהם, א שם"ח בקו"וב, ק כח"וראה דרישה שם ס. ש"ף והרא"בשם הרי, יז' סי 760
 .ב, פ עירובין פב"ע 761
 .א, פ פסחים פח"ע 762
 .א, פ עירובין מא"ע 763



פה  אבן העזר–שארית יהודה 

 כגסימן 
 764ל"בענין הנ

  765ק" לפד"ת לע"דמעו

 בפלפולא 769ואשתעשע וחדאי נפשאי, 768תוקבלתים בשובה ונח, 767 עד לאחת766 עליםדבריו ערבי
 , כי לדעתי נטה להחמיר כדרכו,770 ועם היות כי לענין הדין לבבי לא כן ידמה.'ובמתניתא דילי

  .ולזאת אמרתי אשיבה ידי שנית

 לא כן אנכי ,' שבכלל זה הם יהודים כו, זהםר דמה שאמר הגוי שכולם יודעי" כתה שכתבהנה מ
לו '  והי,םממה שאמר סתם שכולם יודעי'  והראי.בגוים לא יתחשב כי הן עם לבדד ישכון ו,771עמדי

 היינו על ,' ומה שאמר לו תחלה עשית עצמך כלא יודע הלא ידעת כו.למימר והלא גם אתה יודע
'  ובאמת האיש ר,דומה בעיניו שאומר לו איני יודע מה אתה סח'  שהי,עיקר הענין שמדבר בו

 אבל במה שאמר לו מנין ,רו לידע במה ועל מי הוא מדבר שכח על הנאבד ולזאת בא כמזכיאברהם
 ואדרבה לפי הבנת . אלא אמר לו סתם אני יודע,אתה יודע לא הזחיחו לומר וכי אתה אינך יודע

 הידיעה לעצמו לומר בהתפארות שלא 772 פרט,ית דין טרם הוגבה בב,העד כמו שהגיד לי מתחלה
 ובודאי אין כוונתו אלא על הגוים אשר ,םי אמר שגם כולם יודער כך רק אח,נעלם ממנו דבר

 שתולין לקיצור לשון שאת בנימיןן ומ" הרבותת שהביא כאן דברי תשו"כומהתימא על (סביבותיו 
ת והאריך להביא " ובחנם טרח מעכ. או שיש לפרשו לשון חזרה,) כללינם ענין לנידון דידןוא

 שגם אנכי כך אמרתי ,774 לראשוניםרוש הם פי773ם ודבריו האחרוני.המקומות דתפוס לשון שניהם
'  שאם לא היו מפרשין דבריו הראשונים כך עדיין הי,םשהוא לשון חזרה לפרש דבריו הראשוני

  . עליו מחמת דבריו הראשוניםתחון פהפ

 אדרבה דוק לאידך גיסא .ו ודייק מרישא"ן רפט" שהביא הרמב775 מהירושלמיה שכתב עודומ
 לא אמר ידון דידןכ בנ" משא,'אומדנא ואילו הוו בחיין כו דהתם בסיפא אמר ודאי לשון ,מסיפא

ני  בלשון בתמר בעצמו דלשון ידיעה היא ודאיש " לפי מ ובפרט.לשון ברור שידוע לאומד הדעת
 ואין ,ם לא אמר לשון אומד כלל ואין כאן אלא קצת הוכחה מבחוץ מפני שאמר כולם יודעיאדם

 ואפשר שזה .ח" הפרשםב' ש מעל"עת בדבריו ממש כמ ולא מקרי גילוי ד,'ובי' זה הוכחה דמיני
 דכוונת בירא ליה דס,776שהבאתי במכתבי הראשון' ז'  סיבתשובות ם לובלין"טעמו של מהר

 ,778 [...]דבריו ממש דלהתפארבהיינו דמוכח ד,  מוכחא מלתאלא אם כן אה שכתבמב 777ם"מהר
  .ודאי לא מאי דמוכח מבחוץ

                                                 

 
אמנם מתוך המסופר לקמן . ולא נזכר מיהו הנמען. א,  קנב231ק "מכתי, כא' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 764
ר "ותשובת אדמו(נה לתשובה זו נראה שהכוו, ר הצמח צדק"מה שהתכתב בזה עם אדמו) ד"א בהר"אל מוהרי (כה' סי

ר הצמח "גם מה שכותב לקמן שם אודות תשובת אדמו). ל אליו"רק מענה המהרי, הצמח צדק בזה לא הגיעה לידינו
לדעתי נטה "תואם את מה שכתב כאן , "הראה פנים מסבירות להיתר גם כן... הגם שהוא מחמיר כדרכו "צדק 

בענין זה יש : ל"נרשם במפתח בוך הנ) שלא הגיעה לידינו( צדק ר הצמח"אודות תשובת אדמו". להחמיר כדרכו
 .'מ שי"תשובות בארוכה מרבינו רמ

 .ד"תקפ 765
  .א, ז לה"פ ע"ע 766
  .א, פ מנחות יח"ע 767
 .טו, ל' פ ישעי"ע 768
  .ב, פ פסחים סח"ע 769
 .ז, י' פ ישעי"ע 770
  .שהם יודעים, אלא כוונתו רק על הנכרים 771
  .הגוי 772
 .יםמה שאמר שכולם יודע 773
 .הבא' ויתבאר לקמן סי. שלא נעלם ממנו דבר 774
אמר , ההוא פלן) היכן(הן , אמר לון מית, ההוא פלן) היכן(חד בר נש ביומוי דרבי אמר ליה הן : א"ו ה"יבמות פט 775

ר בא לפני רבי ואמ) ... בתמיה(אמר לון ואילו הויין בחיין לא הוון מייתי , )בתמיה(אמר ליה וכולהון מתים , לון מית
  .מאן דנישאת נישאת מאן דלא נישאת לא נישאת

 .ה אלא שבאמת"י יח ד"וראה גם לעיל רס
  .ה ובפרט שאמר לא אני"הקודם ד' סי 776
 .כמובא לעיל שם, ט' בתשובות מיימוניות ספר אישות סי 777
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 לא כל מקום מ,כדבריו'  אף אם לו יהי. באמתלאלו דיבור אפי דחזרה מהני תוך כדיה שכתב עודומ
הכל בלשון '  דאף אם הי. אלא שאמר בלשון מסופק שיש מקום להטעות בו,בטל דבריו הראשונים

 דאם נראה מדבריו , דבאובנתא דלבא תליא מילתא779 כבר כתבתי בענין עגונה דשקלאב,מסופק
ל שכן  ומכ,' לישנא דידינן ולא דייקי,אובנתא דלבא בתר נן דברי אמת אזליםשהוא כמערים וניכרי

 ובאחרונה נתן מקום מכשול בדבריו כדי להטעות , דנראה שמתחלה רצה להגיד האמתבנידון דידן
  .ר"ודי בזה להסיק פקפוק דכת, הבריות שלא יבינו

 .780 מפני שתלוי באשלי רברבי, אני השמטתי במכתבי.' כיון שיצא הקול שנהרג כוה שכתב עודומ
 שהרי השתיקו הקול ולא , לזהכל מקום בנידון דידן אין צריך מ,ל להיתר"ד דקיי"ג דנלפע"ואע

 .חלושה לומר שנהרג אפילו  ואין קול ענות,נשאר הקול אלא על האבידה
בינו נתן ורבינו  לחוש לדעת ר,781'ל בהיתר הספק הב"בשם אשתו כתב רומע' אלי' ובענין עדות ר

' א סי"ח ה אהרן פרח מטבותש בתשו" וכמ,ם כי כבר רבו החולקי,לזהצריך ' אף שלא הי (782שמחה
 דמה בכך אם , רחמנא לשיזבינא מכל עקא כמו מעקא דא784 אני.' מיהו דא עקא כו783 וסיים,)ג"קי
 ,' כוה נפשך ממנןרבה אמרי ואד,להריגתו' תוך ג'  אפשר שהיכל מקוםאחר אבידתו מימים ' ג' הי
  .785ע"וש בש"כמ

 עם היות שלא ,ק" ובפרט בהירושלמי דב, פלפל מר בחכמה ובפלפולא טבא786'ובהיתר הספק הג
 למבין דבודאי לא שייך יראה ופיתוי ם הדברים ברורים נראיכל מקום מ,ראיתיו כי אין עמדי

 נןת ממש בעי" במסלאפילו ד, לא העלה ארוכהכל מקום ומ. במכוין לשם עדותי אם כ,ת"במסל
ומזה מוכח נמי דאין לחלק בין קטן לקטן כדעת  (788ילי ווי"מהר ו787י"ש מהרא"לאלתר כמ

 ם שהטעם ומשל לא שייך אלא בקטניש לומר דבאמת י,' מסייע ליא" שבות ואף דבתשו.789ז"הט
 הוה כמו ם ומשום דהטעם ומשל בקטני,נןת מיהא בעי" אבל מסל, מעונת הפעוטותםפחותי
 ,ת שלא הבין דברי"י מכ אלא שכנראה מדבר,790 וצריך לטעמא דידי,)י"ש מהרא"ת כמ"מסל

ית  לא שיעידו לאלתר לפני המגיד בב, לאלתרנן דהא דבעי. ולזאת אפרש שיחתי,דכתבתי בקיצור
 הגידו מיד לפי דבריהם לפני הגוים ידון דידן ובנ. אלא מכיון שיגידו בפני אחרים נמי סגי,דין

 לו להאמין דבריהם אפי איןל זה ואפשר שע, אלא שאנו אין אנו יודעים אם דבריהם אמת,דבולינא
 דאז , בידוע שלא הגידו לאלתרם כן אלא אא חיישינן מן הסתם ללו דאפי, דנתיל זה ע,ת"במסל

ולא משום יראה ( דלמא במשך הזמן העלו בלבם דמיון ,איכא ריעותא במה שלא הגידו לאלתר
ינן שבודאי  אבל כל שאין ידוע לנו אם הגידו לאלתר תל,)ל"ת כמש" דלא שייך זה במסל,ופיתוי

יכף  דבאמת הגידו תי תומם שהסיחו לפל שכן וכ,מיד רצו והגידו דבריהם למי שמצאו ראשונים
 ,שסיפרה להאשה'  שיגידו לאלתר לפני הגוינן ולא בעי, הרי העידו לאלתר, להגוים דבולינאומיד

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 
 .נחתך הגליון 778
  . דיבורו ממשין זהפ שא"ע א,דאזלינן בתר הבנת הלב מתוך דבריו: יטי "רס 779
  ).ה מראש"הקודם ד' ראה לעיל סי(פ קול שנהרג "אם יש להתיר ע 780
 ).ה ועל דבר הגביית עדות"הקודם ד' הספקות דלעיל סי' לא קאי על סדר ג, כאן ולקמן(ימים ' שמא ראוהו אחר ג 781
 .ות אין מקילין בעדות אשהשבתחלת עד, ג אות א"גירושין פי' ובהגהות מיימוניות הל, צא- צ' שבמרדכי סי 782
  .ר הצמח צדק"אדמו 783
 .ל"מהרי 784
 .סעיף כז 785
  .ת"שמא הקטנים לא העידו במסל 786
  .רכ' פסקים סי 787
 .ג"א סי"הובא ברמ. מה' דינים והלכות סי 788
 .ק ט"סוף ס 789
  .ד לצדד"ה אבל מה שנלפענ"הקודם ד' לעיל סי 790



פז  אבן העזר–שארית יהודה 

פשוטה  וסברא .'שראו את ההרוג כו' אלא מכיון שהגידו לפני הגוים דבולינא לאלתר בשעת ראי
 .וישרה היא בלי פקפוק

 ,ת ממש" מסלנן ובקטן בעי,ם שאלת הגויל ידית שמא הגידו ע"חשש מעכ' ובהיתר הספק הד
 טעם ומשל ם בקטנינן דאי משום דבעי,ל הא" ולא ידעתי מנ.ד" עכת791רומת הדשן לדעת תלואפי
דלמא קמצא  נן כבר כתבתי דנראה דהטעם ומשל אינו אלא בקטני קטנים דחיישי,י"ש מהרא"כמ
 ם בגדוליכי נמית בגדולים לגמרי ה" וכל היכא דהוה מסל,ת סגי" אבל בגדולים קצת במסל,'כו

 דקטן נאמן לומר ,גזילה' לו מה"ם ספ"מדברי הרמב'  וקצת ראי.םפ שהן בכלל קטני" אע,קצת
 דנראה , היכן הנחיל חונהם והבעלים מרדפין ושואלי,ת" והוא שיהא מסל,מכאן יצא נחיל זה

 לפי ששאלת הבעלים היתה היכן ,פ שהבעלים שואלים" אע,ת"דבריו דהקטן לא יצא מדין מסלמ
 ריך להיותצ'  שזה הי,לו להשיב זהו הנחיל'  והי,הנחיל חונה והקטן אומר מכאן יצא נחיל זה

 לפי שלא בא להשיב דבר לבעלים אלא ,ת" ומה שאמר מכאן יצא מקרי מסל,תשובה על שאלתו
כל  מ,פ ששאלוהו" אע,ת" בגוי המסלם כן הוא הדין נמי וא. דברים כל המאורעכמספר דרך סיפור

 וגדול וקטן שוים בזה .ת" כיון שידוע שאינו מתכוין להעיד אלא דרך סיפור דברים הוה מסלמקום
  .כמו בנחיל דלעיל

 כבר כתבתי .ם וגם לומר טעם ומשל כמו בקטני קטני,ת ממש" מסלנןת דבעי" מעכי דעתואף לפ
 דלמא א חיישינן דל, כיון שאמרו שהקטן שבהם חלה כמה ימים הוה כמו טעם ומשלידון דידןדבנ

 אף ם כן וא,ת ממש" ואף גם זאת כבר כתבתי שהגידו מיד לפני הגוים דבולינא במסל.' כו792קמצא
 , דכיון שאמרו מה שכבר אמרו,ת ממש אין להקפיד כולי האי" אמרו שלא במסל793אחר כךאם 

 794 מאחר דלענין זהכל מקום מ, ואף שלא ידענו זה אלא מדבריהם.ת ממש"במסלובראשונה אמרו 
  . כלל מהימניל זה שהרי לא שאלוהו ע,ת ממש"הוו מסל

ש " כמ, המוכיחות מבלעדי דבריהם כל אומדנותל פיובפרט שיש רגלים לדבר שדבריהם אמת ע
 ק"מהרימדברי '  ראי והבאתי,א בענין העגונה דשקלאב" והארכתי במ,ח"ס'  סישאת בנימיןהמ
 ועוד אני . לענין זה ודאי דיש לסמוך להקלכל מקום מ, בזהם ואף שמצאנו חולקי.795א"קכרש ש

בלבד היינו '  אלא הא דלא מהני בת פ, טעם ומשל בגדולים קצתנן דלא בעים תמצי לומר א,אומר
 דכיון ,ממשת " שאלה מגוי ממסלל ידי בגוי עם כן א,ת מהני כדלעיל" אבל במסל,ת"שלא במסל

 אלא שלא , טעם ומשלנן ולא בעי,שצריך להשיב לשואלו דבר ודאי לא כיון לשחוק התינוקת
 .יתכוין לעדות

 כד סימן
  796ל"בענין הנ

 י" נ797ה יצחק אייזיק"מו' ידידי הרב כו' וביחוד לאה
 ,ולא נתן לו מנוחה עד בלעו רוקו, ל"שכעסתי על אבי האשה העגונה שטרח את רומע' להוי ידוע לי

 אשר , גם אנכי שויאי נפשאי הדרנא בקצת.' כו799 מסיק798א ומתון מתוןצילות' כי שמעתתא בעי
 שאפילו נחלות' לז מה"ם פ" ועזבתי את הרמב, בכל כחי801ט"קל' י סי" ביד מהרא800החזקתי
 803ד"רפ' ע סי"הסמש " לפי מ ובפרט,802 שרובן למיתה התנה שאבד זכרוםס ובדברי"במשאל

                                                 

 
  .רכ' פסקים סי 791
  .ב, יבמות קכא 792
  .הבעת שסיפרו לגוי 793
 .שהגידו מיד לפני הגוים דבולינא, מה שסיפרו להגויה 794
 .י שאלה"שלכן מועלת הודאת רוצח ע 795
שייך לעגונה : "ובסופה הוסיף בעל הבוך. א,  קנג231ק "מכתי, כה' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 796

: הנזכרת כאן (כב'  סיד שנעתקה לעיל"א בהר"ומהתוכן נראה שנכתבה אחרי תשובת מוהרי". בולינע, דמישקעווע
 ).'ש גם מעל"וכמ

 .ץ דוויטבסק"מ, ד"בהר 797
 .א, פ ברכות כ"ע 798
  .א, פ הוריות יד"ע 799
  .כב' לעיל סי 800
 .שזה שאבד זכרו הוי אומדנא להתיר מדאורייתא שאם נשאת לא תצא 801
  .ה ומה שתמה עלי"ל בתשובתו שם ד"ומודה לו מהרי. יח'  לעיל סי–ט "מח צדק על המביר הצ"זוהי קושיית אדמו 802



פח  אבן העזר–שארית יהודה 

ט "שע' ש סי" גם הריב, שרובן למיתהם דברינן בעיילו הכי שמת ואפשסתם אבד זכרו שמעו בו
  .החמיר יותר

 מאומדנא ,804'ש גם מעל" וכמ, אחרות המוכיחות יותרת יש אומדנוידון דידן בנכל מקוםמ
 ואולם להתיר עדות יבמתה .806ע להתלמד במקום אחר"ועדיין צ. 805 וזכרתיו גם אני,ט"דהמבי

  .ש" וכמ,ת" ובפרט במסל,ראה דהמיקל לא הפסידשהיא אחותה ויש בנים לשתיהן נ

 אם יש לפניו מן המוכן לא ימנע כל מקום מ,והנה עם היות שאין אני מטריחו לאמר כלה מעשיך
 .807 ובפרט שכן יצא מפיו ובידו מלא במכתבו,ז אם אפשר" מוכל ידי ולשלוח ע,טוב לגמור בכי טוב

 ליב' ידידו יהודדברי 

 כהסימן 
  808ל"בענין הנ

 י" נ809י אייזיק"מוהר' ידידי הרב הגדול המפורסם כו'  אהולכבוד
 שהרי הוא פתח בהיתר תחלה וביקש ממני לכתוב אליו ,ז"ת בדבר המוכ"מה מאד נפלאתי על מעכ

'  והי, ומאז באתי למלאות דבריו הרע לאיש הזה והצל לא הצילוהו,גם מה שעלה במצודת שכלי
 אלי במכתב לאמר תב ובפרט כאשר כבר כ.810'כמו משל שאומרים לאדם זקנך נאה ומגודל כו

  . ודבר גדול נדר ולא קיים,אשנה פרק זה

 .מלאתי רצונו בזה' מ מענדל שי"מוהר' א הרב המפו" לראות מה בפיו של נווגם אשר בקשה נפש
 הרואה יראה במכתבו שגם הוא הראה פנים מסבירות כל מקום מ,רכווהנה הגם שהוא מחמיר כד

 וכבר ראיתיו .ם במה שפקפק בהיתר שלי הוא מחמת שהוא מיראי הוראה ואף ג,ם כןלהיתר ג
 רק שרוצה בפתח פתוח לרוחה בראיית ספרים ,ם כן וכמעט שנוטה דעתו להתיר ג,נים אל פניםפ

 אשר הוא כתב בנדון אחותה שהיא ,811ש" מהרחפר וביקש ממני באם שאוכל להשיג ס,הרבה
 שגם הוא , כי בזה תנוח דעתו,813ם"דלא כהרמב ,812 דידן פליג על הירושלמירא שהגמ,יבמתה

והנה כמדומה לי שיש  .ואה במכתבו כמו שיראה הר,ל כהירושלמי" דידן דלא סראמגמ' הביא ראי
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בצירוף , ד"א בהר"י שליח אל מוהרי"ושלח העתק ע, כג' ר הצמח צדק דלעיל סי"ל לתשובת אדמו"השיב מהרי, )לידינו

 .ועל כך מתרעם בתשובה שלפנינו, ד לא השיבו"א בהר"ומוהרי, הקודם' תשובה שבסיה
 .ץ דוויטבסק"מ, ד"בהר 809
, והוא אומר להם הואיל וקלסתם אותו אם הוא יהיה כנגד המשחיתים(ה לאחד שאמרו "א ד, י ברכות יא"רש 810

  ).הגדול הזה יהיה נתון לתער ולמספרים שאביא עליו ואשחיתנו
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פט  אבן העזר–שארית יהודה 

ש " והוא הביא בודאי דברי מהרח,)814צ שבמכתבו"ת מה"והוא ר( מראות הצובאות פראתו ס
 על קרבן העדה רוש שמצא כן בפי815ת" ואני כתבתי לו משמו של מעכ.וראיותיו בארוכה

  . ולא מצאקרבן העדה פר והוא חיפש בס,הירושלמי

 ובפרט ,ל לעיין רבא במילתא"ואחרי כל הדברים והאמת האלה אוסיף שנית ידי לבקש מרומע
 כי ברוב הדברים דן על המעשה .816ל"א הנ" על הגליון במכתב הרב נה שכתבתיאחרי שיראה מ

 ומה גם , ובאמת אינו כן,די דיבורהגוי חזר בו בתוך כ כגון שרצה לומר ש,שאינו כאשר הוא באמת
 כמו ,כשאמרתי לו שהגוי תלה מתחלה והתפאר בידיעת עצמו שהוא היודע ושממנו לא נעלם דבר

 רק . אז הוטב בעיניו לסמוך בפשיטות להתיר,ית דיןר לי העד מתחלה שלא בשעת הגדה בבשאמ
 לדבריו רוש כי אין זה אלא פי,818חוזר ומגיד'  ולא יהי,817ית דיןלזה צריך לחקור שנית העד בב

 ולדעתי ,אני מבקש שישים עינו ולבו' סוף דבר את מעל.  ומה גם שכבר אמר לי תחלה,הראשונים
 מאחר שאין אני מבקש שיחדש דבר ,לשקול במאזני שכלו איזה יכשר' היא מילתא זוטרתי לגבי

כ " משא, וגם הכתב עליו לטורח,ן רב להחזירו לכללו אם לא בעיוי אפשר כי לדבר חדש א,מדעתו
  . וגם יכול להשיב בקצרה,דבר ההכרעה בין הסברות כגון דא לא צריכא עיונא רבה

 לישא 820 [..] וסבור הייתי לדונו, ריקם היטב חרה עליו819ז"וידע נאמנה כי כאשר בא אלי מוכ
יכנא התראה  אך כגון דא צר.ז שיכתת רגליו אל שאר המורים" המוכ על ולצוות,821אחרת עליו

 אף כי מר לא , ולא אכתוב גם אנכי אליו שום דבר כשיצטרך להסכמתי,ם כןשיאבד כתיבה ממני ג
רק כך הוא המדה ,  דידי ולא לסברא דידי הלא גם אנכי לדעתי לא צריכנא לדברראצריך לגמ

 ובפרט בדבר חדש כבר הורונו , בהסכמת המוריםי אםשבדבר גדול אין לפסוק הדין ביחיד כ
שגם ' יאנס' ואם לבי. ת לי אעשה כן גם אני" יעשה מעכה ואם כ,ותינו שיהיו בקיבוץ חכמיםרב

כל  מ, אולי חזר בו822 ואף שכבר פתח בהיתר תחלה, בהיתרת עצמוהוא מיראי הוראה להכניס א
 וכך וכך יש ,לו להודיעני שאין דעתו נוחה בהיתר זה'  והי,ז ריקם"לו להשיב פני מוכ'  לא הימקום
 או אראה אולי אוכל לתרץ ,דבריו נכונים אשובה לי ואודה על האמת'  ואז אראה אם יהי,בלהשי

 אם ישיב לי בסתם דפליג עלי לו או אפי.כדרך משיבי מלחמה שערה' כל הקשה ואודיע למעל
 אבל לא להשים יד . בודאי לא אסמוך על דעתי לבד, דשיקול דעתו נטה מדעתי,בסברא בעלמא

 או שאין , או שאינו רוצה בתקנת עגונה, כי בזה הראה אחת משתים,מהלפה שלא להשיב מאו
  . בעיניו להשיב עליהםםדברי נחשבי

 לא אתקע עצמי לדבר הלכה למעשה עד שיסכים עמנו ,עמדי' וזאת לדעת שאף גם אם יסכים מעל
ר  ובפרט שכב, של שלשהית דין בכדי שיצא ההיתר מב, ויתיר ספיקותיו,'מ שי"א הרב מהר"גם נ

  .כתבתי שדברתי עמו עד שגם אצלו כמעט נטה דעתו להתיר

   ידידו לנצח823ה"ש ד"ש מאדה"קבל החוז י"וזו

 ה"ר ברוך זצללה"ליב באאמו' דויה
 , אליתב והוא כ,824 לפי ששמעתי שהוא עסוק בהיתר עגונה דשקלאב,'אגב באתי לעורר לבבו הט

מומא כההוא דאיתלי נורא ' יד בי לערק ואזל לעלמא אלא היכא דאתילא חיישינן דל,825 שםתבשכ
 ההפך מצאנו , והשבתי לו שבודאי כד ניים אמר להא מילתא,כ דברי תימה הן" ובמח.'גנני' בי

 , או שלא כסהו המים,סימן ברגלו'  שהי826 הפוסקיםתבושהעלו ממנו רגלו וכ' במעשה דעסי
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 .כב' בתשובתו המועתקת לעיל סי 822
 .וזולת זה יקבל החיים ושלום מאדון השלום דברי הכותב 823
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צ  אבן העזר–שארית יהודה 

' ובדא דבשלהי הילולימההוא ע'  והביאו ראי, שמא אזל לעלמאנן חיישים לא כן כתבו דארושובפי
מומא הא ודאי רגלו דהאי גברא '  אלא היכא דאיתלי ביא חיישינן והשתא אי ל,'אתלי נורא כו

 , אלא שלא השיבותי אז משום שכתב שכבר כתב כן.אתי כשקריתי מכתבו' ודבר זה הי. 827הוא
אמרתי  , אבל עכשיו שמעתי שעדיין עסוק בזה,ואמרתי מאי דהוה הוה ואין צועקין על העבר

 .בבי מדרשא' לתרץ דלא מצווחא עלי או שיראה ,ב מדרכוואודיעה דברי אותו אולי יש
 דמה ,ה שכתבתי אם סברתי טובה במ, מה שאנכי מבקש להכריע,סוף דבר וכללא דמילתא בקצרה

 שהגידו 829ת" כיון שאמרו כן במסל, חשוב כמו לאלתרבולינא שהודיעו מיד להגוים ד828שהגידו
 ,832י"ומהרא 831י ווייל"מהרו 830ן"ק מיהא הוה וספיקא לקולא אפילו לדעת ראבפ ספ" ועכ.לאלתר
שיצאה  על כל פנים לחג בעדות ה834 אם סברתי,833ה"בי אראנן בספק סמכיל שכן שיש לומרומכ

לא ד על המדה ]836 [...835מ"ק דב"ספ' ש התוס" וכמ, שיירותא שכיחא מאחר דל,שת אישמחזקת א
 אפילו במילתא שלא אעדות יבמה  [...] ולבבי לא כן ידמה,חשיב לה אבידה מה שנתעלם מן העין

  ... ידמהכן ולבבי לא ,דרבנן

 כוסימן 
  837ל"בענין הנ

דנהי שיש לחוש דבדדמי קא אמרה דקסברה ,  אמרה חזו גבראי חזו גבראים כן ג838הגם דהתם... 
  איןם כן לא גרע מקלא דלא פסיק דגכל מקום מ,839א שם"ש בחידושי הרשב"בעלה הוא כמ

  .ל ידי זהשיאין עמ

' ועוד כו'  דאמרה חזו גבראי כואי טעמאדמיקל בזה מה, אך באמת הרי יש פוסקים שם כרבא
 ,מאן לימא לן דהתם הוי חשש איסור דאורייתא 840רב חייא בן אבין ואף שפסקו שם כ.ש"ייע

 הרבה דהוה כמו מיעוט ם הוכיח מהתם דחשו חכמי841ט"ע'  סי וויילי" מהרבותאדרבא בתשו
 בינו נתן ורבינו שמחה גם ר.ל"עכ' דאי וספק וספיקא דספיקא כועוט דמיעוטא והוה כמו וומי

 לת עדותתחכ' ין הא דאינש אחריתא אתי לאצולי מחשב843הות מיימוניות והג842שבמרדכי
  .ס"דאחמור בה רבנן כמשאל

רא  דמשמע מדבריהם דאינו אלא בחומ, וויילי" ומהרבינו נתן ורבינו שמחהרמיהו יש לדחות ד
 גבי  וויילי" וכדמשמע בהדיא במהר, היינו משום דמפרשי דהפסתא דידא הוא מגוף זה,ס"דמשאל

ם כן מאי מייתי המרדכי והגהות מטעם דהוי ודאי כמו שכתבת א' ועוד אי הוה טעמא כו
 ם כן ממה נפשך אחד וא, אבל כשהפסתא דידא דשדיא היא ודאי לא מגוף זה,ש"ייע'  כומיימוניות
ם כל  אך ע.רב חייא בן אבין אין כאן עדות לם כן דמדאורייתא גש לומרג י" בכה,עלמאמהן ערק ל

                                                 

 
  .ש דאומדנא"ה ומ" דכ' ראה לעיל סי 827
  .הקטנים 828
 .כי הם הגידו לגוים לאלתר, אל האשה 829
 ).שקטן נאמן רק לאלתר(א , יבמות רנ 830
 .ג"א סי"הובא ברמ. מה' דינים והלכות סי 831
  .רכ' פסקים סי 832
  ).דקטן נאמן אפילו לאחר זמן בעדות אשה(תתק ' סי 833
  .ה ומצורף לזה"ד) קרוב לסופה (כב' דלעיל סי 834
 ).לשני יוסף בן שמעוןדמדאורייתא לא חיישינן (ה איסורא "ב ד, כ 835
 .נחתך מהגליון 836
ז על "שבה משיב להשגות הרדב; ואילך, ה והנה בזה"ד (כב' והיא חלק מתשובה דלעיל סי, הגיעה לידינו בחלקה 837

ואפשר ). וומה להוסיף עלי, ל"בהן מורה מה להעתיק מתשובה הנ(ר הצמח צדק "ק אדמו"על פי הגהות כתי, )י"מהרא
  .ר הצמח צדק"ל ואדמו"שעליה חתמו מהרי, שהוא חלק מתשובה וכתב היתר סופי

שאף בקלא דלא פסיק שמת ונאבד זכרו לא יצאה מחזקת , )ו"כתק' א סי"ח(ז "שמשם הוכיח הרדב. א, יבמות קטו 838
  ).קלט' פסקים סי(י "דלא כמהרא, אשת איש

 ).לבדדמישלדעתו חיישינן (ה ורב חייא בן אבין "שם ד 839
  .שכן פסקו רוב הראשונים, ונמוקי יוסף שם, )א, מב(ף "א שם בשם הרי"רשב 840
 .כט'  וסיכח' ויתבאר לקמן סי 841
  .צא- צ' יבמות סי 842
 .ג אות א"גירושין פי' הל 843



צא  אבן העזר–שארית יהודה 

 ערק ודלמא  אחדפשךה נ דשאני התם דיש ראיה ברורה דממ,י" אין מכאן תיובתא על מהראזה
 שאמרה חזו גבראי חזו גבראי ועוד גברא ל ידיג ע" ועוד דהא רבא מיקל אפילו בכה.הוא בעלה

 שיותר יש לתלות בחתנא מאחר , דהא דגברא חרוכא אינו רק אומדנא בעלמאג"אע, חרוכא דשדיא
בירא  משום דס,חזו גבראי חזו גבראי מצרף זה לאמירתה ילו הכיל אפ" ערק כנה נפשך אחדדממ
 הגם שהוא גרוע , מצטרף הקלא דלא פסיקם כן כמו כן יש לומר א, דלא אמרה בדדמיליה

 ,ל" שהיא טובה יותר מאומדנא הנ,י"אומדנא דמהרא אל ה,חזו גבראי חזו גבראימאמירתה 
ג שהפסתא היא מגוף אחר ודאי לא " דבכהש לומר ואף שי.'ערק כוה נפשך אחד מאחר דשם ממ

 בנו נתן ורבנו שמחה שיש לומרכר'  דמפרשיש לומר כרבא ימשום שגם הפוסקים, ל כרבא"קיי
י "למהראל כל פנים יובתא ע אין מכאן תם כל זהאך ע, שהפסתא דידא היא מהגברא חרוכא

 ערק ואזיל ה נפשך אחד לכאן שממא דמי מאחר דל,י הוי איסור תורה"להכריח דבנדון דמהרא
  . ל"לעלמא וכנ

 שהרי רוב גוססין ,שת איש בתר רובא נגד חזקת אנןז דלא מצינו דאזלי" הרדבוד עה שכתבומ
 , בתר רובאנן אזליתאדאוריי דמ, דההיא נמי מדרבנן היא,א קשה מידי ל,למיתה ואשתו אסורה
ן  וכ.'ש משום חומרא דאשת איש וגוסס נמי כו"ב במ"ך ע"ג דבכורות ד"פ' כדמשמע קצת בתוס

 וכן דקדק במעדני .'וגוסס כו' ס כו"כמו משאל,  תקצבי"וסק דחולין ס" יותר במרדכי פמשמע
ס נמי לכתחילה ל ונראה מלשון רבינו דהכא דבגוס"ש שם וז" מלשון הרא844ג דבכורות"ט בפ"יו

ס "דהא מדמי גוסס לדין משאל] עליו שהוא מת אבל אם נשאת לא מפקינן מיניה[אין מעידין 
 ר כךואח,והקשה עליו, ט"דני יוג הביא דברי המע" פרק בתרא דיבמות סקרבן נתנאלובק. ל"עכ

ש "ז ממ"יש לפקפק עכל מקום  ומ.845א"א ע"לדבריו מהתוספת דיבמות דקכ' הביא ראי
ח גבי הניחו גוסס דהוי ספק "א סעיף ס" קמי"וסע ס" וטוש,גירושין' לו מה"ספם "בהרמב
'  ועי.מרינן סמוך מיעוט לחזקהג א" משום דבכה, משמע דדיינינן לה כספק ממש,מגורשת
  .' נחלות דין ג'מהלז "ם פ"בהרמב'  וע,ג"מ'  סיודע ביהודה נבתשובות ו,ט"שע' ש סי"בהריב

 תב על זה וכ,ס והני רובא להדדי" מדמי משאל846דכי שלהי יבמותי ובמר"ש מהרא" על מתבעוד כ
 והוא תמוה שהביא תחלת דברי המרדכי ולא ,'ואני בדקתי במרדכי באותו פרק ומצאתי הפך כו

  .ל"ק דחולין הנ"במרדכי פ' ועי .י"מש כדברי מהרא שהם מ,סופם

 בירא ליה דס במלחמהד אחדה גבי ע"ן וראבי"מראב' י ראי"ש מהרא" עוד דמה שכתבומ
 אבל ,ס" למשאלנן במלחמה הוא דמדמיד אחד דדוקא עתב על זה וכ,א תצאה אם נשאת ל"לראבי

 , דדא ודא אחת היאש לומרי י" אבל לדעת מהרא.בלא עדות כלל לא ראינו ולא שמענואומדנא 
וד וע . אומדנא מה לי אומדנא של העד מה לי אומדנא דידןל פי דהעד עצמו אומר ענןכיון דחיישי
,  קלא דלא פסיקם כן משום דנפיק גי אם לא קאמר מצד האומדנא לבד כם כןי ג"דהא מהרא

 ובהצטרף כל הני תלתא דוקא פסק , שאלה שהגיד שמתל ידי עדות הגוי עצירוף' ואדרבה עוד הי
וזהו , 847ו" מי" משאת בנימין סוסבתשובותי " דברי מהרא וביאררש וכדפי,שאם נשאת לא תצא

 שאלה ל ידיקלא דלא פסיק והגדת הגוי ע ועל אומדנא לבד בלי, י" דברי מהראהעיקר בביאור
ל דאומדנא לבד לא דמיא לרובא " דבודאי קיי,ס"י לדמותו למשאל" מהראל דעתמעולם לא עלה ע

  .ל"נוכ

 דמקרי , בתר אומדנא דאבד זכרונןדאזלי' י ראי" מהראה שכתבמ השגתו עוד על ם כןובזה נסתר ג
 דבמים שאין תב על זה וכ,'ס בצורבא מרבנן אי איתא דסליק כו"מרו במשאלאומדנא כמו שא
י לא "דהא באמת גם מהרא, לו לא אמרו' לך ולא ידענו מה הי אבל במי שה,]ו[להם סוף אמר

  . ולא כשלא ידענו כלל מה היה לו,' והגדת הגוי כולא דלא פסיקל דק"הנ קאמר רק מצד צירופים

 ודבריו אלו תב על זה כ,'ס ליכא חזקה דאשה דייקא כו"אלי ותו דבמש" מהראובמה שכתב
ס וכי היכא דהתם לא דייקא " שלדעתו כיון שאבד זכרו הוה כמשאל,סותרים דבריו הראשונים

 לפי דבריו אין כאן השגה בעיקר לו חדא דאפי, גם בזה שתי תשובות בדבר. לא דייקאכא נמיה
 והכא נמי, א תצא אם נשאת לילו הכייקא ואפ דהתם נמי לא די,ס"פ לא גרע ממשאל" דעכ,הדין

ם כן  דא,ג" דדייקא בתר ידיעה ברורה בעדים וכהרוש ועוד דהא דאשה דייקא אין הפי.'דכוותי
 שחוזרות על כל הסברות והספיקות רושו אלא דדייקא פי,ית דין להביא העדים לבהוה לה

רות אומדנות המוכיחות אצלה  סבל פי עד שגומרת בדעתה דודאי אינו בעולם ע,הנופלות בענין
 , דהיינו שמדקדקת עד שיצא הספק מלבה, דייקארוש וזהו פי,שבודאי אין כאן ספק שהוא חי

                                                 

 
 .ק ט"ס 844
  .' רוב ולא תינשא לכתחלה כמו רוב גוססין כולא חיישינן לאותו', ה ולא היא כו"ד 845
  .כגון במים שאין להם סוף וכן בראוהו מגוייד או צלוב והחיה אוכלת בו: צב' סי 846
  ).ה ומה שכתב שכן"ד, בהתשובה, יח' ראה גם לעיל סי(י מה "ם שם סוס"שמפרש כן בדברי מחותנו מהר 847



צב  אבן העזר–שארית יהודה 

בא ' חי הי' באומרת ברי לי אין לבי נוקפי שאילו הי) ב"ב ע"דכ(ב דכתובות "י בפ"וכענין שפירש
 ם לא כן היינו משום דא, דברי היינו שראיתיו שמתבירא ליהוס, ' דפליג עלי848ן" ואף הר.לביתו

 יטה מקובצתש בש" וכמ,איך סומכין על ברי שאין לבי נוקפי לאפוקי נפשה מספיקא דתרי ותרי
רק לפי שהעדות הוא '  אשה דיקא דמיירי כשאין מי שמכחיש כורושאבל פי, ה"שם בשם הרא

שהענין  ש לומר שפיר י, דיוקא דאשה עצמהם כן שלכך בעינן ג,נמשך רק מעד אחד שאומרת מת
 רוש דהא דקאמרה ברי לי לא מקרי דייקא לפים תמצי לומרואף א .ל"י בכתובות הנ"ל דרך פרשע
 אלא דדייקא עד , דאין כאן ידיעת דבר ברור בעדות ברורהכל מקום על כרחך צריך לומר מ,ן"הר

די  ומשום דמהימן לא יצאה י,ששומעת מפי שפסול לה ואינו ראוי להעיד ודעתה סומכת עליו
ג אשה לא דייקא וסומכת "ס ובמלחמה וכה"י דבמשאל" דברי מהראם כן אתי שפיר וא.בתהחו

 אבל , ואף שלא יצא הספק מלבה אומרת בדדמי, במלחמהד אחדי גבי ע" כדפירש,לומר בדדמי
 מפני ,ג"ג דייקא עד שיצא הספק מלבה או עד שתשמע ממי שדעתה סומכת עליו וכה"בנאבד וכה

 אלא במה שנאבד ,שנאבד ולא נודע מקומו איה אין בזה לומר בדדמישהאבדה מצד עצמה במה 
י " חילקו הבג"וכה. הא דדייקא  היינו,ג"בא לביתו וכה' נשמע קולו או שהי' חי הי' זכרו ואילו הי

  .א"ק ל"א ס" סעיף יית שמואל עיין ב,'עה כולענין קול דדוקא בטבי

ידון  אבל בנ,שת איש אתרע חזקת א ידי כךל וע,לו' ס ידענו מה הי" עוד ותו דבמשאלומה שכתב
י "כבר נתבאר דגם מהרא, ל"לה מחזקתה עכ'  ובאומדן דעתא לא מפקי,לו'  לא ידענו מה הידידן

 ל ידיהקלא דלא פסיק והגדת הגוי ע  צירוףי אם על ידילא עלה על דעתו לסמוך על האומדנא לבד כ
  .ס" אז הוא שדימה זה לרובא מעליא דמשאל,שאלה

 שאלה ל ידי דחש לגרועי הך סהדותא דעד ע,י"ש מהרא"השגה אחרונה שהשיג על מאפס 
 ,ס" שאלה למשאלל ידי ויש להוסיף עוד דמאי ענין עד ע,ד השגה מקויימת" היא לפע,ס"ממשאל
 לום אפי"כ עדות עכו" משא, וחומר הוא שהחמירו באיסור כרת, ודאי שריאן התורהס מ"דמאשל
 ם כן וא, אלא קל הוא שהקילו חכמים בעדות אשה בסופה, עדות כללת מן התורה אין כאן"במסל
ל דלא הקילו אלא " למאי דקייכל מקום מ, במתכוין להעיד התירואפילו דבירא ליהאחא ס' נהי דר
ז כוונת " אך עכ.ס" למשאלין תורה ואינו ענין הרי במתכוין להעיד העמידו על ד,849ת"במסל
 חזי לאצטרופי אם כן, ל זה דמכוין להעיד נאמן סמכינן עאן דאמר כיון דלמי דעם כל זה"מהרא

'  סיבות משאת בנימין וקרובים דבריו לדברי תשו.להיכא שיש אומדנות והוכחות גדולות שמת
 .ד" סעיף שצונטרס עגונות הובא בק,ח"ס

 כזסימן 
  850לא הגיד שם ומקוםו ת שנהרגו"מסל

 י"ה יחיאל מיכל נ" מון הותיקושנו' ידידי ורב חביבי הרב המופ' לכבוד אהו
 שעיקר הספק הוא במה שלא הגידו הנכרים ,כבר קדמתי להשיבו מפני הכבוד נדון העגונה מסעביר

 מקום אשר יאמר עליו יית עדותב כאשר פירשתי שיחתי שלא נמצא בכל הג,שמם ולא שם מקומם
כה לומר שהלכו  וגם מקום היציאה או מקום ההלי, שמוכח מתוכו לאיזה אנשים כיוונו,כי הוא זה

 ובמה יבחנו ,בדרך זה שנודע לנו שהלכו אלו האנשים אשר אותם אנו מבקשים לא נזכר כלל
 שמא הני אזיל לעלמא והני ,דבריהם שכיוונו לאנשים הידועים לנו שיצאו מעיר קראסנייערסק

  . דוקאם דקאמרי סימנילמידי חכמים גבי שומשמי ושני ת851רא בגמנן כדאמרי,אחריני נינהו

א אמר להם למה אתם מחפשים " אזירראלחפש בנהר הנק ס שנזכרתי מעט שהנכרי ששכרוהואפ
 ם לא כן דא, יש להוכיח קצת שעל האנשים הידועים אמרם כן וא,כאן הלא ידעתי שבודאי נשרפו

 כי בודאי ,' אך גם מזה אין ראי.נשים הם מבקשים שמא מחפשים אחריםמנין להם שאותם הא
 וכן כולם דיברו על האנשים שנהרגו מיד הרוצח ,ים שהרג הרוצח הידועאמר על האנשים הידוע

                                                 

 
 .תה באומר"ד) ב, ט( 848
 .ד ואילך"ע סי"טוש. ב, יבמות קכא 849
  :ומהמשך התשובה נראה תוכנה. א,  קעא231ק "מכתי, כו' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 850

למה אתם מחפשים הרי , אך הוא ענה להם, ורצו לשכור נכרי לחפשם בנהר, כמה אנשים יצאו מקראסנייערסק ונאבדו
ולא פירש , אלא שלא פירש שכוונתו ליהודים שיצאו מקראסנייערק. הרוצח הידוע הרגם וידעתי שבודאי נשרפו

אחר כך . שהוא סימן שאינו מובהק, סימן קרחה' רק באחד מהם הי, ולא הכירום, אחר כך נמצאו שרופים. שמותיהם
 )א: טעמים' מתירה בצירוף ג, וכיון דהוי מקום דשכיחי פריצות. על מנת שיתירו לה המורים, נתקדשה האשה בתנאי

אין חוששין שהם ' מטעם כאן נמצא כאן הי) ב. או בלא שנתפרשו שמותיהן, לא שכיחי שיירות דמהני אפילו בהוחזקו
 .בזה סגי גם סימן שאינו מובהק) ג. הלכו בדרך ואחרים באו לכאן ונהרגו

  .ב, יבמות קטו 851



צג  אבן העזר–שארית יהודה 

 . שזהו העיקר מקום הספק, ומאן באו ואנה הלכו, אבל לא ביחנו דבריהם איזה אנשים הרג,הידוע
 שאין זה רק קול בעלמא שיצא שהיהודים ,ת"וספרא דייקנא הוא שכתב המכתב משם למעכ

 .ת כלל ואין כאן עדו,שמקראסנייערסק נהרגו
 ובפרט , לחפש אחר איזה צד היתר,ותיל תקנת עגונ לא שלותי ולא שקטתי בשבכל מקוםומ

 כי הגם שלא . וכאשר נראה בעליל שנתקדשה,במקום ההוא שהעידו עליו יושביו דשכיחי פריצות
ל משום צניעות " והרבה חששו חז. כן לא יעשה במקומינוכל מקום מ,נתקדשה אלא על תנאי

 לפיכך חובה עלינו למצוא צד היתר להתיר האשה מכבלי .852 דכתובותק"רפ'  כדאי,ומשום פריצות
 והוא ישקול במאזני שכלו ישמע חכם ויוסף ,ר" ומה שעלה במצודת שכלי אציע לפני כת.העיגון
 .לקח

 פליגי , לתרי יצחקנן אי חיישי854 דאביי ורבא דפליגי853בותש בתשו"ש הרא"מי ראשונה לפ
וסף י' ינן תרתי לטיבותא לא הוחזקו ב דבעבי זירא דאביי כר,855 בגיטיןראבי זיבפלוגתא דרבה ור

יירות  אי לא הוחזקו אפילו ש, ורבא כרבה דבחדא לטיבותא סגי,יירות מצויות ואין שבן שמעון
ל כרבא " וקיי.856ביבמות'  התוסן כתבו וכ. אפילו הוחזקו שריין שיירות מצויות שרי ואי אמצויות
 ם כן וא.ל כרבא" דבמקום עיגון קי,859ם" ורמב858ף" דעת הרין הוא שכ857ש"א הרתב וכ.אביי' לגבי

 דהא , כלל להזכיר שמו ושם עירונן דלא בעיש לומר י, דאפילו הוחזקו שרייירות מצויותבשאין ש
וסף בן  לכמה ינןכל עיקר דבעינן להזכיר שם עירו עם שמו ולא סגי בשמו בלבד היינו משום דחיישי

יירות  ובשאין ש,ש הפוסקים" כמ860א דכמה יוסף איכא בשוק,אילו הוחזקו בעולם דהוה כשמעון
 בהדיא ן הוא וכ. נמי אפילו לא הזכיר שמו כלל נמי שריוא הדין ה, דאפילו הוחזקו שרימצויות

 י ווייל"מהר בתשובות ובהכי מיירי נמי .861ה"ר זצללה"רבינו אחמוש " לפי מ,ש" הראתשובותב
 דומיא דגט ,יירות מצויות שידוע שהלך במקום שאין השנן בעיוםי תימא דמכל מקוכ. 862ט"ע' סי

 שידוע 863 ודומיא דמעשה דאנטיוכא ודכרך ביתר,יירות מצויות שנאבד במקום שאין השנןדידעי
ק "ד דק" ששלח להגאון החסיד אבבהע בתשו"ל נ"ר ז"אחמו'  וכמו שביאר רבינו הג,שהלכו לשם

ום ביתר היינו בשעה שהיתה כ דכר,יירות מצויותש דהתם מיירי בשאין ,864בארדיטשוב שנדפסה
 אבל אם אינו ידוע , דוקא בידוע שהלכו לשםילו הכי ואפ,865ן במלחמות"ש הרמב"ביתר במצור כמ

 דילמא יירות מצויות שאלו האנשים הלכו במקום שאין השןאם הלכו שם האנשים מאן לימא ל
האנשים שמקראסנייערסק הם הם שהלכו  מוכח ודאי שאלו כל מקום בנידון דידן מ.אחריני נינהו

 כיון , ואין לחוש אלא לזו או לשאר עיירות הקרובות לשם, שהעיר ההיא היא הקרובה לשם,שמה
 ודאי הם הם שהלכו , ויודעים שלא נאבדו מהם אלא אלו אנשים,ת"ש מעכ"שהם מתי מעט כמ

 לפרקים נוסעים כל מקום מ, ולא חיישינן לרובא דעלמא כיון שאין השיירות מצוייות תדיר.שמה
 .866 דכלל אמרו באיסורין דתולין במצוי בין להקל בין להחמיר. אבל לא הרחוקיםביםאלו הקרו

 ואף . בתר רובא דעלמאנןדביושבת בין ההרים לא אזלי) ב"ג ע"דכ(ב "ב דב" בהדיא בפן משמעוכ
יטא דקרובה ש דפש" אינו מדוקדק במ868 דלשונוסף משנהש בכ"ייוע( השמיט דין זה 867ם"שהרמב

                                                 

 
 .ב"סע, ב 852
 .ב' כלל נא סי 853
  .ב, יבמות קטו 854
 .ב- א, כז 855
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צד  אבן העזר–שארית יהודה 

דסביבות וצה לומר  אלא דר, דהא הרחוקה היא מרובה במנין אזלינן בתר הרוב,בעינן והא ליתא
 וקרוב הדבר שלא ,) ולא לדלג על הסביב לה ולמדוד לאחרת, בהדיא869ש בקרא"החלל בעינן כמ

 הדין דין אמת כל מקום מ.זו ותירץ זה'  קושי870ם כמו שהוא לפנינו" לפני הרמברסאהיתה הגי
ם " דתנן נמצא סמוך לספר או לעיר שרובה עכויינו טעמא דה871ם שם"ש הרמב"מי  לפ,ע ודאי"בע
 ואפילו בשאר איסורין . כי ימצא פרט למצויב דקרא כתי,ם הרגוהו" מפני שהדבר מצוי שעכו,'כו

  .ח"ט סי"קכ' ד סי"ע י"ל כהאי שינוייא בטושו"דליכא קרא נמי קיי

ה יצחק חייש רבא "ב ד"ו ע" קטףביבמות ד'  דלדעת התוס,872 ושב הכהןבותאיברא דמצאתי בתשו
יירות שאין שבבא ר ולא התיר ,מצוי יותר' ן האחר הייאף שהוא דבר שאינו מצוי וענ, לגמלא פרחא

 דלפי דבריו איך , אבל דבריו אינם מוכרחים.ג דהוחזקו אלא בידוע העיר שיצא משם" אעמצויות
דדוקא במתכוון לקלקלה  ,ה הכא"א ד"ז ע"דקט' ת בתוס"ר בפשיטות נגד דעת ל כךכתבו וסתמו כ

 .873שם' ר מנחם שבתוס"הידוע ועבדו כה' שהוא הוא עיקר בעל התוסת " ושבקו דברי ר,נןחיישי
 א ל, לרבא דאפילו שכיחי שיירות והוחזקו שריבירא ליה דאי ס,להו'  דהכי קא קשיש לומראלא י
 874ם הרבה פוסקיו הכילאב ועוד ד.כוין לקלקלה לגמלא פרחא אפילו במל כךלמיחש כ' הוי לי

 . ויש לסמוך עליהם במקום עיגון,875 דגמלא פרחא דנקט רבא לסניף בעלמא קאמרבירא להוס
בירא הוכיחו דבמיתה נמי ס'  אלא דהתוס, הכי גבי גטבירא ליה דרבא סש לומרואפילו לדבריו י

 ,ם לדעתו"ף ורמב" וכן להרי,876ש"הראל אבל , משום דרבא אינו מחלק בין גט למיתה, הכיליה
ל כרבא בהא גבי מיתה אלא " ולא קיי,878 בענין זה יש לחלקוא הדין ה,877דמחלקין בין גט למיתה

 .שם איתתא שריא' ר מנחם שבתוס" הרוש גם לפיי זה ולפ.גבי גט
, 882יש גלותא גבי יצחק ר881מוקי יוסף ונ880א" והרשב879ן"ש הרמב" מל פיעוד יש צד להתיר ע

הרי שמתירין עגונה דאיתתא משום כאן נמצא ',  דשרי רבא משום כאן נמצא כאן הידהיינו טעמא
 דעינבי נןגבי חצבא דחמרא דאשתכח בפרדיסא דערלה אמרי) א"ד ע"דכ(ב "ב דב" ובפ,'כאן הי
ם " לדעת הרמב884ד"רצ' ד סי"וז בי" וכן הט,ן" הרמב בשם883מוקי יוסף שם הנרש ופי,םאסורי
אפילו בלא ' הרי מבואר שאמרינן כאן נמצא כאן הי, ' כאן נמצא כו משוםיינו טעמא דה,ע"וטוש

 שם מבואר דאסורין מוקי יוסףאלא שמדברי הנ.  כמו גם גבי חצבא דחמרא,הזכרת שם בלבד
 יירות מצויות דדוקא בשכל מקום יש לומר ומ.885ק דקידושין" כמו כרם הנטוע ירק דספ,מספק

 נמי דמיירי במקום ש לומרגבי הכרם הנטוע ירק י ו. משום דאיתא נמי לרובא דעלמא,הוי ספק
 , דאזלינן בתר רוב סיעה886ק דכתובות" והוה כמו קרונות של צפורי דספ,שמוכרים שם הרבה

 ,ודאי'  כאן נמצא כאן הייירות מצויות אמרינן אבל אם אין הש, לא הוי אלא ספקום הכיומש
 אלא ,יירות מצויות בגט אפילו הש דהא מתיר, כןל כרחך צריך לומר וע. אפילו להקלנןואזלי
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צה  אבן העזר–שארית יהודה 

 מאחר , דליכא אלא חששא דשני שוירי דאינו אלא מדרבנן,דהיינו היכא דמוזכר שמו ושם עירו
 והוא וא הדין וה.887מ"ק דב"ספ' ש התוס" כמיירות מצויותשלא הוחזקו אפילו במקום שהש

 ש לומר היכא שיאבי זיר דשקולין הם לרבה וכן לר,ג דהוחזקו" אעאין שיירות מצויותהטעם ב
 . לעילש" באינו מוזכר שמו כלל דלא גרע מהוחזקו כמם כן הוא הדין וא,'כאן נמצא כו

 שהוי סימן שאינו ם תמצי לומר אף א, מהםחדראש א הסימן הקרחה שבל פיועוד יש צד להתיר ע
ל  מכ.ד להתיר"קל' סיבות חכם צבי  ראיתי בתשוין שיירות מצויות במקום שאכל מקום מ,מובהק

 אלא דבזה . דקרוב יותר לתלות באנשים שדרים סביבות המקום שנמצא הרוצחשכן בנידון דידן
 שהאיש והאשה ,הקרחה בראשו' כבר כתבתי שצריך לעשות שלום בין איש לאשתו באיזה איש הי

  .יית עדות כמבואר בגב,ם זה את זהמכחישי

 כחסימן 
  888הנאבד זהותולין שאם , נמצא הרוג בדרך שהלך בו

 מן ונתעלם ונאבד הידוע בדרך בעלה שהלך באשה נשאל ט"ע' סי י ווייל"מהר בותבתשו 889הנה
 והביא ,לאסור צדד 890ומתחלה, הדרך באותה הרוג מצאו אחר כךו, איה מקומו נודע ולא העין
רבינו נתן ורבינו ומ 891דיבמות ו"דרפט הילולי בשלהי' גנני בי נורא דאיתלי גברא מההוא' ראי

 טובה מוכחי לואפי אומדני בתר נןאזלי דלא' ראי שהביאו, 892ג"פי ימוניותהות מישבהג שמחה
 כלל ש"הרא בותתשו פ"ע להקל מסיק 896ר כךואח .895ס"ומשאל 894וצלוב ממגוייד 893לת עדותבתח

 וגוי בישראל, ציידן בן יודן דאבא עובדא ההיא לפרש ,898סיני בר אשר' דר בעובדא, 897'ב' סי א"נ
 שנתלוה שידענו יהודי אותו' הי אם הגוי מן לחקור צוו דלא 899תדיבמו בתרא דבפרק בדרך שהלכו
 היהודי אותו שידענו מכיון אלא, אחר עמו נתלוה ושוב לדרכו הלך היהודי אותו שמא כי עמו

 .ד"עכת, נהרג הדרך על שהלך שאותו תלינן כי נמיה, מתש] הוא[ שאותו ודאיב תלינן עמו שנתלוה
 מדברי' ראי שהביא מה בעצמם דבריו כי, אבמילת רבא לעיין ר כךואח, דבריו לבאר צריך ותחלה
 באותו הסימן על כל פנים הגוי אמר התם שהרי', לראי דומה הנדון אין לכאורה ,ש"הרא בתתשו

 דליכא קאמר שפיר ובהא, עמו נתלוה אחר יהודי שמא חשלמי לו דהוה אלא ,עמו שנתלוה היהודי
 ל"דקיי, 900דיבמות ו"פטב ורבא אביי דפליגי צחקי לתרי ןדחיישינ אדומי דהוי להכי למיחש

                                                 

 
 .ה איסורא"ב ד, כ 887
להקל על המעיין נחלק סימן זה ). 2470(ק "פ תצלום כתי"והוגהה ע, יג ואילך'  ישראל גליון מג ענדפסה בקובץ אור 888

  .לסעיפים

  :ותוכנה. ויצויין לקמן, לד -  כט לקמן סימנים –מהדורות נוספות של חלקים מתשובה זו 

ונסעו , שחיכה להם כמה ימים שלא כדרך הרגיל, ושכרו בעל עגלה בזול, סוע מדוחאוושצינעכמה יהודים הוצרכו לנ
ונראה שתחלת נסיעתו היתה כדי , אחר כך נודע שבעל העגלה הוא רוצח ידוע. ולא הגיעו למלון ולא נודע מהם, אתו

 שהרוצח הודה, ו' ל סיאפשר שהוא המעשה דלעי[ולא הכירום , אחר כך נמצאו הרוגים בדרך ההיא. להרוג אותם
  ]. וגם נמצא בידו מן הכסף שלהם,שהרג את היהודים ביער הזה שנמצאו

ג מכמה "וצע. ש"ומוכיח כן מתשובת הרא, לתלות שזהו הנאבד, בנמצא הרוג בדרך שהלך בו י ווייל מתיר"מהר
ים בהוחזקו ואין השיירות ל שהוא מפרש כן בדעת הפוסקים המתיר"אמנם י) ב. ש"ולא נראית כן הכוונה ברא, סוגיות
ולא מקרי ) ד. ודעתו שיש כאן צירוף סימנים) ג. או שגם הוא לא התיר בזה אלא בצירוף סימנים בינונים. מצויות

ומה שתולין שההרוג שנמצא הוא האיש שנאבד ואין חוששים שהרוג זה נהרג מימים ) ה. תחלת עדות שמחמירין בה
  .שנהרג עתה, חמת הודאת הרוצחאו מ, הוא מחמת אמירת הגויות, ימימה

 .ד-לג. ל. כט' לקמן סי, ב שלפנינו- א"מהדורות נוספות של ס 889
  .עט שם' בתשובה הראשונה שבסי 890
 .א, קטו 891
 .אות א 892
  .ב שמחמירין בתחלת עדות"סע, פ בכורות מו"ע 893
  ).אפילו ראוהו מגוייד וצלוב(א , משנה יבמות קכ 894
 .א, משנה יבמות קכא 895
 .עט שם' ניה שבסיבתשובה הש 896
 .י קיח"ז סוס"הועתקה התשובה בטור אהע. ב שם' בתשובה השניה שבסי 897
 .אשר שנפל שדוד באותה דרך' בשם ר' ת שא"ובא עדות מסל, ויצא לשוב לארצו, ש"שלמד אצל הרא 898
דרך שמת עמו ב' מעשה בישראל ועובד כוכבים שהלכו בדרך ובא עובד כוכבים ואמר חבל על יהודי שהי: א, קכב 899

 .בדרך וקברתיו והשיאו אשתו
 .ב, קטו 900



צו  אבן העזר–שארית יהודה 

 לומר א לןומנ, זה דרך על שהלך האיש באותו מןסי שום ידענו לא הכא אבל, א חיישינןדל 901כרבא
 בקולר, 902דהתם עובדא אידך על דסמיך ש לומרשי אלא .שנהרג בו שידענו האיש באותו דתלינן

 אדםא מיבעי ול, נקט לרבותא דקולר התשוב באותו ש"הרא תבדכ אלאנטוכי שהלכו אדם בני של
 ילו הכיואפ, אנטוכיאל בדרך שהלך מה אלא האיש באותו מןסי שום אין התם והרי', כו יחידי
 שהלך שאותו הגוי מאמר ל פיע שהתירו ומכיון ,זה בדרך שהלך בו שידענו איש אותו שהוא תלינן
 דהביא והא. 'מראי גדולה יעהשמ תהא לא כי ,בעצמינו כשמצאנו ל שכןכ נהרג או מת זה בדרך
 דהתם משום היינו, דקולר עובדא הביא ולא גוי עמו שנתלוה בישראל קמייתא עובדא י ווייל"מהר
 על י ווייל"מהר ש"וכמ, לוני ופלוניפ אלא פרק באותו הלכו שלא שידענו לכאורה לפרש אפשר' הי

 ש"שהרא מכיון אלא, זה אלא עמו נתלוה שלא מפרש' הי ש"הרא דברי דלולי, נמי קמייתא עובדא
 דקולר עובדא דבהאי ל כרחך צריך לומרע, אחר עמו נתלוה שמא ידענו שלא עובדא בההוא מפרש
 עובדא י ווייל"מהר הביא ומשום הכי נמי .אחרים עוד הלכו אם ידענו שלא דהכי דומיא מפרש נמי

 ,הגוי מן לחקור וצו שלא' בהדי ש"הרא מפרש דהתם משום ,הגוי עם שנתלוה דישראל קמייתא
 דברי ביאור הוא כן .אחרים עוד הלכו אם חקרו שלא ג"בכה נמי דמיירי דקולר בעובדא נילף ומינה
 .ש"הרא מדברי' ראי שהביא במה י ווייל"מהר
 שהרבה, 903'הראשוני דבריו לסתור' ראי הביא דלא חדא, טובא עליו לתמוה יש מכל מקום אבל

' דידי עובדא כעין ממש דהוה, דלעיל' גנני' בי נורא דאיתלי עובדא מההוא ובפרט ,להחמיר בראיות
 אפילוו .'לאצולי אתי אחרינא אינש דלמא ןדחיישינשם ואפילו הכי אמרינן ' שידענו שהבעל הי

 הוה אחרינא אינש ל כרחךדע ,חרוכא גברא מהאי לבר הואי אדשדי ידא פסת דההיא 904י"לפירש
 תלינן ידא ופסת, אחרינא באינש אלא האשה של להבבע חרוכא גברא האי תלינן לא ולכך התם

 ידא פסת נמצא דאם אבהדי ה"הרמ שםב 905בינו ירוחםהר ן כתבוכ, מומא' בי דאתיליד בבעלה
 שזהו לומר האשה דנאמנת עלה מסיק הא מכל מקום ,בבעלה תלינן לחוד כאוחר גברא או לחוד
 ו הכילא הא, דמקילינן הוא האשה נאמנות דמטעם אלהדי מבואר, גבראי חזו שאמרה ועוד, בעלה
 .לחוד אחרוכ הגברא לואפי, אחרינא לאינש נןחיישי הוה
 האשה תנאמנו בלא לודאפי ,ה"הרמ בינו ירוחם בשםר דברי רשפי ה"נ' סי בתשובות ח"הב מיהו

 תיתי מהיכי שם הבעל' שהי שנודע מכיון, לחוד חרוכא בגברא לואפי אחרינא לאינש א חיישינןל
 הכי עובדא ראובגמ, נקט ראדגמ לישנא, נאמנת שהאשה ה"הרמ דנקט ]והא[ ,אחר לאיש לחוש
 נתיר למה תקשי זאת עוד ,906זה רושפי סובל ה"הרמרבינו ירוחם בשם  לשון שאין מלבד אך .הוה

 אינשד חרוכא גברא בנמצא לואפי נןכדחיישי ,מומא' בי איתלי דלמא ניחוש ולא לחוד ידא בפסת
 אלא כולו נשרף שהוא לומר מקשינן לא ילו הכיואפ, הוה דבעלה ל כרחךע ידא ופסת הוה אחרינא
 לא על כרחךא .כולו שנשרף דנתלי לחוד ידא פסת נמצא דאם שנא ומאי, מומא' בי דאיתלי נןאמרי

 דחזינן משום היינו מומא' בי איתלי דלמא נןדחיישי דהא ל"וס, עלה אתי האשה תנאמנו דמטעם
 שבעלה וסבורה ידעה לא והיא, התם הוה אחרינא אינש ל כרחךע שהרי ,בדדמי אמרה דהאשה
 אחרינא אינש שם הוה דלא נןאמרי לחוד ידא פסת אלא שם נמצא לא אם אבל, שם היה לבדו
 דלא ,נאמנת היא כולו שנשרף אמרה שהאשה מכיון ,מומא' בי דאתלי א חיישינןול, בעלה אלא
 ה"הרמרבינו ירוחם בשם ה דנקט דהא, ימרלמ וה לןה יותר שטתו ולפי( בדדמי דאמרה חזינן
 תנאמנו בלא לואפי לחוד חרוכא בגברא אבל ,לחוד ידא פסת משום הוא האשה תדנאמנו טעמא
 חרוכא גברא בנמצא אחרינא לאינש א חיישינןדל הא ח"הב לדברי אפילוו .)להקל תלינן האשה
 א חיישינןל ולהכי, חזתוא שהאש בבית אחרינא אינש בעי דמאי, הוא טוב כי טעמו ביאר לחוד
 נןדחיישי דהא ,ראבגמ אבהדי ן משמעוכ (אחר איש שם' שהי הוכחה כשיש אלא אחרינא לאינש
 ,הוה אחרינא אינש דלמא נןחיישי הוה לא ו הכילא הא', לאצולי דאתי משום היינו אחרינא לאינש
 לבדו דהבעל אמסתמ נןאמרי אחר לאיש הוכחה כשאין אבל ,)אחזתו שהאש בבית התם בעי דמאי
 ידוע שאינו מבאיש יותר לנו הידוע באיש למיתלי חזית מאי ,רבים דשכיחי בדרך כ"משא .שם' הי
 .לנו

                                                 

 
  ).א, מג(ף שם "רי 901
 .א, קכב 902
 .עט שם' שבתשובתו הראשונה שבסי 903
  .א"כח סכ' ר הזקן סי"ת אדמו"וראה גם שו. ה פסתא"א ד, יבמות קטו 904
  .א"כח סכ' ר הזקן סי"ת אדמו"שו. ק קס"יז ס' הובא בבית שמואל סי). ב"סע, קצה(ג "נתיב כג ח 905
 .פ' ז סי"ת צמח צדק אהע"ראה גם שו 906



צז  אבן העזר–שארית יהודה 

 בתרא' דבפ' כו רגלו אלא עלתה ולא בים ששלשלוהו חדבא בעסיא דמעשה תיןדבמתני, קשה ועוד
' שהי או ,הנטבע את וראו המים כסהו שלא דמיירי 908הראשונים המפרשים רשופי ,907דיבמות

 הנטבע שזהו תלינן ולא ,אחרינא לאינש נןחיישי הוה ו הכילא הא ,והכירוהו ברגלו מן מובהקסי
 .תאבדאוריי ל שכןוכ, ג"בכה הקילו לא דמדרבנן ס"במשל לודאפי אלמא
' א' סי א"נ דבכלל ,'אדידי' דידי ש"הרא דברי תקשי ש"הרא בדברי י ווייל"מהר הבנת דלפי עוד

 מלול בן מכלוף עוד הוחזק דלא לטיבותא חדא דאיכא מחמת שהתיר לולמ בן דמכלוף בעובדא
 או להאשה נודע שהיה דמיירי 909להמפרשים א מיבעיאל .)שיירות דשכיחי ג"אע דמהני (אחר

 הוה לא ו הכילא הא, והוחזק שלא מטעם אלא התיר לא ילו הכיואפ, זה דרך על שהלך להעדים
, הוא מי נודע ולא הרוג שמצאו וכאן ,זה דרך על שהלך לנו ידוע שהיה מכלוף באותו תלינן

 שהלך נודע שלא דמיירי דבריו 910להמפרשים לואפי אלא .כלל שמו נודע שלא מאחר, דמי כהוחזקו
 הא והוחזק דלא משום הוא דהתירא טעמא דעיקר ל כרחךע מכל מקום ,הדרך באותה זה מכלוף
 לא זה דרך על שהלך דהידיעה בירא ליהדס אלא, זה דרך על שהלך בנודע לואפי נןחיישי והוחזק
 נודע לואפי יוסף בן שמעון שני והוחזק אם גט גבי שהרי .שוין נודע ולא ונודע, מוריד ולא מעלה
 בגמלי אזיל דלמא הרחוק לשני חוששין קרוב' הא לואפי אלא עוד ולא (לשני חוששין' הא מן שנפל
 ג"ובפ 911מ"דב ק"בספ' התוס מדברי עכדמשמ ,)תשובה באותה בעצמו י ווייל"מהר ש"כמ פרחא
 שמתחלה ,דמכלוף בעובדא 913ש"הרא בותבתשו ן משמעוכ .זירא ורב דרבה פלוגתא גבי 912דגיטין
 שלימה ומשנה .'כו הגט אבד זה שיוסף בן שמעון נןדידעי התם דשאני דחהו ,לגט לדמות רצה
יכי ה 915שם תאבבריי ומפרש, כשר לאלתר מצאו אם הימנו ואבד גט המביא 914דגיטין ג"בפ שנינו
 עד שהה דאם םהפוסקי כל ן פסקווכ ,)שם אדם שהה לא או (שם אדם עבר שלא כל לאלתר דמי

 לואפי ומשמע ,שנמצא זהו שאבד שזהו נןאמרי לא וסף בן שמעוןי' ב הוחזק אם שם אדם שעבר
 בדנא שלו אימור יירות מצויותשהש כיון ,מקום באותו ונמצא מסויים במקום שנאבד ידוע אם

מוקי  ונ917א" ורשב916ן"רמבב בהדיא מ"וכ. המקום אותו ם כןג' לי ואתרמי נפל ומאחריני וניטל
 היה כאן נמצא כאן נןאמרי שנכתב במקום שנאבד דדוקא ,יצחק תרי גבי דיבמות ו"ברפט 918יוסף
 בבי גיטא לי באירכס 919ה בר בר חנהדרב בעובדא ן משמעוכ .שנמצא במקום כשנאבד לא אבל

 לא אחר ולמלון מדוחאוושצינע נסיעתם אחר מיד שנאבדו שידוע אף ידון דידןבנ ךוהלכ (מדרשא
  ).סימן המקום הוי לא הגיעו

 זהו שאבד קבר זהו' דאמרי 920דפסחים ק"בפ בילר בירא ליהדס קבר בה שאבד לשדה א דמיול
 ,במקרה סבה לאיזה' שהי ידוע הקבר שזה אלא ,אנשי דקברי שכיחא לא דהתם, הנמצא קבר
 ,להכי חייש לא ביור, אחריני קברי כי נמיה האי' בי דקביר היכי כי ואמרי רבנן פליגי ילו הכיואפ
  .מודה רבי אפילו לרבים כבושה בדרך כ"משא

 מקום' סי יש אם גם והילכך וממון חפץ אבדת כמו שכיחא גט דאבידת ,למיתה גט בין לחלק ואין
 לאחריני דאתרמי נןחיישי לא המקום מןסי בצירוף והלכך שכיחא לא מיתה כ"משא ,מהני לא נמי
' ראי ומייתי נןדחיישי לאביי בירא ליהס דיבמות ו"ברפט יצחק תרי גבי דהא ,כלל שכיח דלא

  .למיתה גט בין בהכי לחלק בירא ליהס דלא אלמא ,'כו גיטא מההוא

                                                 

 
 .א, קכא 907
. תנשא לא ה"ד )ב, מח(נמוקי יוסף שם . ז בשם הפוסקים"ג הט"גירושין פי' מגיד משנה הל. א על המשנה שם"רשב 908
 .לז' ולקמן סי, ה אך עוד אחת"לקמן ד. יט' וראה גם לעיל סי. ב"יז סל' ע סי"שו
  .לד-לג' וסי, ה ואין לומר"א ד" סלב' וסי, ב" סל' וסי, ה עוד אחת" דכט' צוינו לקמן סי 909
 .נתבאר לקמן שם ושם. רכד' י סי"פסקי מהרא 910
 .ה והוא"א ד, יח 911
 .ה כאן"א ד, כז 912
 .ב- א' כלל נא סי 913
 .א, כז 914
 .ב, שם כז 915
  .ה שלחו"ב ד, יבמות קטו 916
 .ה מי חיישינן"שם ד 917
 .ה ההוא גברא"ד) א, מג(שם  918
  .ב"סע, מ יח"ב 919
 .א, י 920



צח  אבן העזר–שארית יהודה 

' התוס ש"וכמ ,כלל שכיחא לא דהריגה ,טפי עדיף הרוג שנמצא י ווייל"מהרד בנדון יש לומר מיהו
 םדמצרפי יש לומר ג"ובכה ,ממיתה טפי ועדיף כלל שכיחא דלא אונסא דהוה 921דכתובות ק"ברפ
 נמי דכי ,בהכי לחלק אין מת ונמצא חי דנאבד ג"ואע .שנמצא זהו שאבד זהו ולומר המקום מןסי

 מקברים היו שמת ידוע היה דאם (חי נאבד אחר דאותו ם כןג על כרחך צריך לומר באחר תלינן
 הוא דמוכח דאומדנא ידון דידןבנ ובפרט (שנאבד לנו שידוע באותו לתלות יש יותר ם כןא ,)תואו

 שלא ימים כמה והמתין בזול ת עצמוא ששכר מחמת ,כן ל מנתע' הי עגלה הבעל נסיעת שתחלת
 תינוק ראה 922דפסחים ק"ברפ התם נןדאמרי להא ודמי ,רצחן' הי שכבר נודע וגם ,הטבע כדרך
 י ווייל"מהר לשון פשט אכן .)לפרר תינוק של שדרכו פירורין ומצא אחריו ונכנס ידוב וככר שנכנס

  .הדרא קושיא לדוכתהו ,בפשיטות ש"הרא מדברי' ראי שהביא במה ובפרט ,הכי משמע לא

 מפרש ש"דהרא לעיינין ואנהרינהו ה"זצללה ר"אחמו' הג 923רבינו ביאר כבר ש"הרא בדעת ואולם
 דכרכום אדומי לאנטוכיא שהלכו דקולר דעובדא ,יירות מצויותש שאיןב בתרייתא עובדי תרי הכי
 התיר ום הכיומש ,924במלחמות ן"הרמב ש"כמ לישראל ומלחמה חירום שעת שהיתה ביתר
 לנו בידועים תלינן מכל מקום זה בדרך שהלכו אפשר הם שגם מאחרים לנו נודע לא לואפי ש"הרא
א ל הוחזקו לואפי יירות מצויותהש בשאין דהא ,925כדבריו האמת ודאי הדין לענין והנה .יותר

 ,926רב המגידה ש"וכמ ,)מהוחזקו גרע לא הוא מי נודע שלא ומה (נפל חדשמא כשידוע חיישינן
 לא לואפי בהוחזקו לחוש יש דיותר תבכ ש"דהרא ג"ואע .בהדיא 927דגיטין ג"פ' התוס ש"וכמ

 .לדעתו הטור ש"וכמ ,'התוס ברילד דמסכים באופן דבריו המפרשים רשופי כבר, שיירות שכיחי
 עם שנתלוה בישראל 928יודן דאבא קמייתא עובדא דהא ,יפה לי נהלם לא ש"הרא לשון בפשט אבל
 מייתי דהכי ודומיא ,עמו דנתלוה מןסי איכא דהא ,מצויית בשיירות לואפי מיירי ודאי' כו הגוי
 טעמא והא לחוד טעמא הא רשפי ומדלא, מחתינהו מחתא אובחד אחריני עובדי תרי הני ש"הרא
 שיבינו שצריך 929'ז' סי בתשובות י"הב ש"כמ לפרש נכון ויותר .לכולהו טעמא דחד מכלל לחוד
' כו רחוקות לעיתים שמא לחוש יש ם לא כןשא ,'כו מדבר הוא הפעם אותו שעל הגוי דברי מתוך
 שנאבד זה רךבד שהלך אחר מאדם ידענו שלא מכיון יש לומר ל פי זהוע .'כו אחרת בפעם כלומר
 לנו שידוע יהודי אותו על ןושכיו בודאי תלינן ,שמת מצא פעם שבאותו אומר והגוי ,פעם באותו
 עבר אם נןידעי דלא מכיון ,930לאלתר מצאו אם גטגבי  כמו מןסי הוה שהזמן, פעם באותו שהלך
א לד ,קמייתא דעובדא דומיא הוה והשתא .זולתו פעם באותו שם עבר שלא תלינן שם אחר אדם

 פעם אותו שעל הגוי דברי מתוך שמובן שלפי ,אי טעמאמה נמי דהוה אחר נתלוה שמא חיישינן
 נקט וקולר ,לחוד טעמא בהאי סגי בקולר כי נמיוה ,שם י"הב ש"כמ הדרך אותו ועל מדבר הוא

 יצא אם לבדוק צריך דקולר בעובדא אם ,י"ב בתשובות ש"ייוע (931בהדיא ש"הרא ש"כמ לרבותא
 ,ין צריךדא משמע ש"הרא לשון פשט ולפי ,לאורו זכינו ולא ,רסהקונט בסוף בארית אחר עוד

 נודע לא ההוא שבזמן דכל ,חדא מקום אל הולך הכל' שיהי ואיך ).קמייתא דעובדא ודומיא
 נודע ולא מצויות שיירות היו לא ההוא דבזמן מאחר ,מצוייות השיירות אין כמו הוה משיירא
 .'בי תלינן זה אלא שהלך

ריך צ ,מקומות בהרבה שותים אנו ומימיו םהאחרוני גדול' שהי ,י ווייל"מהר דעת ליישב כדי אך) ב
 שהלך בו שידענו יוסף בן שמעון לאותו מצוי הוא אם ,יירות מצויותכשהש דגם לומר דסבירא ליה

 ,הז לענין יירות מצויותהש אין נמי מקרי ,זה דרך ל כךכ מצוי אינו נודע שלא ולהאחר ,זה בדרך
 932רבא דחייש והא . יוסף בן שמעון'ב הוחזקו לואפי ,לנו שנודע יוסף בן שמעון באותו דתלינן

 היינו ,בהתשו באותה' גופי י ווייל"מהר ש"וכמ ,יירות מצויותכשהש לא פרחאלגמ לואפי בהוחזקו

                                                 

 
 .ה איכא דאמרי"א ד, ג 921
 .ב, י 922
  ).ג"ש צע"י ווייל בדעת הרא"ש מהר"ולכן כתב שמ(ו "כח ס' ר הזקן סי"מות אד"שו 923
  .והתם שעת מלחמה וחירום גדול לכל ישראל היה): ב, מב(יבמות  924
  .ש"ר הזקן בפירוש דברי הרא"של אדמו 925
 .ט"ג ה"גירושין פ' הל 926
  .ה כאן"א ד, כז 927
  .א, יבמות קכב 928
 .ת"דיני מסל 929
  .א, במשנה גיטין כז 930
 ).'אלא חבורת בני אדם כו, ולא מיבעיא זה שהיה יחידי (שם 931
 .א, יבמות קטז 932



צט  אבן העזר–שארית יהודה 

 אתימצ ג"וכה .בנודע תלינן נודע לא' והב נודע' הא אם אבל ,זה בדרך הלך מהם איזה נודע לא אם
  .'כו יצחק תרי גבי דיבמות ו"דבפט' התוס דברי לפרש 933א"ל' סיושב הכהן  בתשובות

 דאתי כלל שכיח דלא ,ם הכפוריםיו אחר םימי שני היה המעשה' דידי דבנדון תי שפירא והשתא
אי מה להתיר השואל ל דעתע עלה ום הכידמש .מנין בלא ום הכפוריםבי והיה מעלמא אחרינא
 מי נודע דלא וכיוןלגמלא פרחא  נןחיישי דבהוחזקו משום ,934זה דחה וויילי "מהרש אלא ,טעמא
 תלינן זה בדרך הלך האיש שזה דכשנודע ,ש"הרא בותתשו מחמת בו חזר ושוב .דמי כהוחזקו הוא

 דהא בירא ליהוס .זה בדרך הלך מי כלל נודע בלא אלאלגמלא פרחא  א חיישינןול ,שנודע באותו
 ש"וכמ ,שם עבר אם אחר מאיש ידענו לא פרק שבאותו מפני היינו רדקול בעובדא ש"הרא דהתיר
  .בדומה דומה ממש' דכוותי כא נמיוה ,935ית יוסףהב תשובותשם ב לעיל

 אינש שמא נןחיישי דהתם ,דלעיל' גנני' בי נורא דאיתלי גברא מהאי תקשי דלא נמי תי שפירוא
 ,להצילו נפשו מסכן בסכנה בירושח אדם שכשרואה היא דשכיחא ומילתא ,'לאצולי אתי אחרינא
 ם לא כן לא הוה ליהדא ותדע .לנו נודע כשלא כלל אחרינא לאינש ו הכי לא חיישינןבלא כ"משא

 ערק דהוא אלא ,'כו ערק כיסופא ומחמת מומא' בי' איתלי גברא האי למימר לרב חייא בן אבין
 גברא האי פ"ועכ ,טפי מסתברד במאי אלא לא ודאי דלא חיישינןא ,הוו אחריני ותרי מום בלי שלם
 .מומא' בי דאתיליד רק כולו נשרף דלא אלא נורא' בי איתלי נמי
 עשרה המנין בצירוף או ,מןסי הוה דקולר, דקולר אבעובד שמפרש 936ם"הרמב דגם יש לומר ז"ועפ

 גמלים דשכיחי בדוכתי מןסי הוה דלא ,גמלים שנושאים אותב גם כן מדכ מכל מקום .אנשים
כמשאת  דלא (938ז"הט ש"כמ מןסי הוה לא נמי ומנין ,937ה"זצללה ר"אחמו' הג רבינו ש"כמ

 ש"כמ ם תמצי לומרא ואף .יירות מצויותשהש במקום למקום ממקום ההליכה וכן ,)939בנימין
 מכל מקום ,כאלו אנשים שנסעו ידעו שהם להם שמספר םהרואי לפני מןלסי הגוי אומר שזה ז"הט
 אין' כו סימניו וכך כך לוניפ במקום עמנו יהודי מת אמרש ישראל לודאפי 940ם"הרמב תבכ הא

 תבכ 942י"מהרא ובפסקי ,תאדאוריי לאו םדסימני הטעם 941הטור תבוכ ,'כו הדעת מאומד םאומרי
 משום מצטרפי לא יםנלו סימנים בינודאפי משמע ,'כו חד וכל הואיל מהני לא סימנים' ק לודאפי
 דהידיעה לא ודאיא .ברורה' ראי ולא הדעת אומד אלא זה דאין אי טעמאומה ,'כו חד דכל

 לא םוהאחרי הללו והוכחות תבאומדנו זה בדרך שהלכו לנו נודעו הללו שהאנשים מה מצטרפת
 תאומדנו דהצריך והא .הזאת להידיעה לאיצטרופי מהני הדעת אומד לואפי ג"דבכה ,לנו נודעו

 למהוי וההוכחות תהאומדנו םימועיל ובזה ,יירות מצויותכשהש לואפי דמיירי משום ,והוכחות
 .הללו והוכחות תאומדנו להם שהיו םמאחרי לנו נודע שלא מאחר ,יירות מצויותהש אין כאילו
 מיירי ש"דהרא ,ר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגימ 944ש"והרא 943ם"דהרמב יש לומר ומעתה
 או ,אחרת שייראמ זה בפרק לנו שנודע אף מיירי ם"והרמב ,כלל משיירא לנו נודע לא זה שבפרק
 נודע שלא כיון מכל מקום ,ם כןג אחרת שיירא הלכה שבודאי תמיד תעוברו שהשיירות במקום
 שאינו יינו טעמאוה, לנו שנודעו םבאות תלינן שם הלכו הללו תאומדנו להם שהיו אחרים שאנשים

' סי י"ב בתשובות' א חכם ן כתבוכ .מהם ידענו ושלא כאלו תאומדנו םלאחרי שיהיו ל כךכ מצוי
 לאיש מצוי אינו למקום ממקום דההליכה יינו טעמאדה ,)עמו שהסכים נראה ג"סס י"והב (945'ב

 ל שכןומכ .ש"ייע הראשון שהלך למקום ליסע ם כןג ויצטרך הראשון שהלך ממקום שיסע אחר

                                                 

 
 .הקודם' ראה מה שנתבאר בזה לעיל סי 933
  .עט שם' בתשובה הראשונה שבסי 934
 ).שצריך שיבינו מתוך דבריו שעל אותו פעם ועל אותו דרך הוא אומר(ז ' ת סי"דיני מסל 935
 בני אדם כאחד ממקום למקום והן אסורין בקולר או נושאים גמלים וכן אם יצאו עשרה: ו"ג הכ"גירושין פי' הל 936

 .וכיוצא בדברים אלו
 .ה בהגהה"כח ס' ת סי"בשו 937
 .ק יח"ס 938
 ).ז שם"הובא בט(מד ' סי 939
 .ז"שם הכ 940
 .ל סימנין לאו דאורייתא"וטעמא משום דקיי... ם "כתב הרמב: ב, לד 941
 .רכד' י סי"בשם פסקי מהרא, ד"א סכ"רמ 942
 . שהצריך אומדנות,שם 943
 .שלא הצריך אומדנות, שם 944
שאין זה מצוי שיצא יהודי אחר מאותו מקום שיצא : ר שמואל סמוט"בשם רבינו יעקב בכ, ת"בדיני גוי מסל 945

  .הראשון ושילך נמי למקום שילך הראשון



ק  אבן העזר–שארית יהודה 

' ראי  שםש"וכמ ,הענין לפי והכל תמיד עוברות תשהשיירו במקום אף כאלו והוכחות תבאומדנו
 דלמא א חיישינןל תו המת הוא שהוא מוכיחים שהדברים היכא דכל ]ד["קפ' סי ק"מהרימ

 דכל םהאחרוני תשובות בכמה איתא ג"וכה .'כו שמו שיזכיר לואפי נןבעי דלא ש"ייוע ,אתרמי
 שלא לאחר א חיישינןל תו בו שידענו יהודי לאותו שכיון הגוי דברי מתוך םמוכיחי שהדברים היכא
 שהוא םמוכיחי הדברים אם ,כלל הגוי במאמר שלא לודאפי י ווייל"מהר דלמ ומזה .לנו נודע
 .'ראימ גדולה שמיעה תהא דלא ,כלל לאחר א חיישינןל תו בו שידענו האיש
 על שכיון דבריו שניכר מפני םסומכי הגוי במאמר דדוקא ,בזה לחלק שיש ם תמצי לומרא ואף

 בודאי ,בו שידענו האיש בזה שיש ההוכחותו תהאומדנו אלו לנו שמספר מאחר ,בו שידענו האיש
 ם כןשא ,לנו נודע שלא לאחר א חיישינןול ,בו ידענו שאנחנו להגוי שידוע מפני נתכוין האיש לאותו
 ,מוריד ולא מעלה לא ידיעתנו הרי כלל הגוי מאמר ל ידיע שלא אבל ,בסתם לנו מספר הגוי היה לא

 שיוציא נןדבעי ,946ם"להרמב אלא זו בסברא לחלק אין מכל מקום .לנו נודע שלא לאחר נןוחיישי
 947הצריך הגוי עם שנתלוה בישראל ומשום הכי נמי ,נתכוין ל זהשע להבין תהאומדנו מפיו הגוי
 ,949כמשאת בנימין דלא ,948ז"הט ש"כמ ,דוקא ומכאן (עמי מכאן שיצא ישראל הגוי שיאמר דוקא
 אדרבה ,'כו םיודעי ואנו הואיל' וכ יודע הגוי שאין פ"ואע ם"הרמב שסייםזה  מה ם לא כןדא

 צוו דלא תבכ ש"הרא אבל .)950ש"הרא ש"וכמ' כו יודעים אנו שאין פ"אע למימר וה ליהה עדיפא
 האיש הוא שהוא דתלינן הוא ואנן ,שמת להודיע אלא הגוי אמירת דאין משמע ,'כו הגוי מן לחקור
 ,בו שידענו הוא שהוא תלינן תשמ שראינו הרוג במצאו הטעם והוא ם כן הוא הדיןא ,בו שידענו
 וזה אחר עוד שיתלוה מצוי שאינו דבר שהוא משום ש"דהרא וטעמא .ל"כנ' כו שמיעה תהא ולא
יירות הש שאין במקום נמי דבהוחזקו' לטעמי ואזיל .יירות מצויותהש אין כאילו והוה ,לדרכו ילך

 וסרו .ביתר וכרכום דקולר יתאבתרי בעובדי  לעילש"וכמ , יוסף בן שמעוןלתרי מצויות לא חיישינן
 הראשון בעד דדוקא ,תמוה הוא ,'כו ה"בס דהא 952ש"ומ( 951וכל מכל ש"הרא מעל ז"הט תתלונו
  .)'כו הגוי מן ששמעו אמרו דהעדים מיירי ש"והרא ,953עד מפי בעד ולא הכי נןאמרי

 יירותש א שכיחאול הוחזקו וא הדיןדה ,ף"הרי תוכדע ,ש"כהרא בירא ליהס ם"הרמב דגם ואפשר
 משום היינו ,עמי מכאן שיצא ישראל הגוי שיאמר דהצריך והא .הטור ש"כמ 954לאחר ין חוששיןא

 מיירי ש"הרא אבל ,'כו ידעת היאך לחקור צריך הראשון ובעד ,לבד בעצמו מספר שהגוי דמיירי
 ןהדי הוא שכן ,'כו לחקור צוו דלא ש"הרא ל זה כתבוע ,ית דיןלב והגידו הנכרי מן שמעו שהעדים

 .עד מפי בעד
 י אםכ ריהת לא ום הכיומש .ם"הרמב כדעת' לי מספקא ספוקי נמי י ווייל"מהרד 955נמי ואפשר) ג

 כלל ש"הרא תשובותמ' ראי שהביא ש"ייוע .ם בינוניםוסימני בבגדים מנים מובהקיםסי בצירוף
 956מכאן שהוליכם לנו הידוע פותהתוס להם והראה שכתב ,סיני בר אשר' דר בעובדא' ב' סי א"נ

לא א .משלו להעתיק לאחר הניח שמא ועוד ,לשאלה נןחיישי הא זו היא' ראי ומאי ,'כו נתברר הרי
 כי נמיה ,מהני אחריני לטעמא לצרפו מכל מקום מהני לא ני עצמודבפ דנהי ודאי דרוצה לומר

 מאיגר ן"שמהר ודכירנא עוד תבוכ .'כו הדרך אותו על בודאי' ושהי גופו וסימני כליו מניסי נצרף
 מתית ושמו חדא פרבס תובכ מצא שכן תבוכ, מהני הדדי בהדי גופו וסימני כליו דסימני תבכ
 .957ל"עכ

                                                 

 
 .כדלעיל, ו"ג הכ"פי 946
 .ז"ע סי"ה בשו"וכ. ה"שם הכ 947
 .כדלעיל, ק יח"ס 948
  .דלאו דוקא הוא האי מכאן, )ז שם"טהובא ב(מד ' סי 949
כי שמא אותו היהודי הלך לדרכו , ד לחקור מן הגוי אם היה אותו יהודי שנתלוה עמו"ולא הזקיקו ב: בתשובה שם 950

פ שאין "היינו אע[אלא כיון שאותו יהודי נתלוה עמו תלינן בודאי שאותו היה שמת , ושוב נתלוה אחר עמו ומת אותו
 ].ר הגוי שמתאנו יודעים שעליו אמ

 .ש בתשובה זו"ונסתלקה תמיהת האחרונים מעל הרא: ר הזקן שם"ת אדמו"ראה גם שו 951
אם אומר העד אני ' והלא איתא בסעיף ה, ז למה לא נשאל אותו בזה כיון שאפשר לשאלו"תימה רבה ע: ז שם"בט 952

 .'ראיתי שמת שואלים אותו איך ראית כו
 .ה"ע ס"שו 953
  .ולכן אין תולין שאותו יהודי הלך בדרכו ושוב נתלוה עמו אחר ומת, השיירות מצויותוהכא נמי הוי כמו אין  954
  .לב' וסי, ג" סלא'  לקמן סי–מהדורה נוספת מהבא לקמן  955
  .ש"צל הראשהביא אתו מזמן לימודו א, ש על כמה מסכתות"שהראה להם את תוספות הרא 956
 .י ווייל מצרף סימני כליו לעוד צד להקל"שמהר, ח"כח ריש ס' ר הזקן סי"ת אדמו"וראה גם שו. י ווייל שם"מהר 957



קא  אבן העזר–שארית יהודה 

 ן כתבושכ ,958הוה רבא דגברא' וקלסי מאיגר ן"מהר דברי הביא א"קס' סי י"מהרא בפסקי והנה
 רשופי ,'כו עמו נשא כתונת וכמה שמצאו כתונת או בבגדיו מניםסי יש אם וישאלו 959א"מהר בסדר
 לשאלה נןדחיישי הוא ערוך דתלמוד ,לחוד כליו ל פיע לסמוך דעתו היה לא דודאי 960דבריו הוא
 לבסוף אמנם ,'כו והוכחות תאומדנו שאר עם דכלים מניםהסי לצרפו מסתמא היה דעתו אלא ,'כו

 חששא דשאלה חששא דהך מתלמודא דמוכח דנראה, דא שריותא על מאד מהסס ולבי מסיים
 ואי, 962מ"דב ב"ובפ 961דיבמות בתרא רקבפ תלמודא מדפריך ,לצרף לואפי מהני אול ,היא גמורה
 יינוה דהתם נימא פריך ומאי ,'כו וטבעת וארנקי בכיס קשור מצא דתניא הא לשאלה נןחיישי

 אנו ואין הגט שאבד ויודע הגט שואל שזהיון כ ,הגט שזהו אחריתי אומדנא דאיכא משוםטעמא 
 דחייש דאביי אליבא 964דגיטין ג"ופ 963מ"דב ק"בספ אלהדי' התוס םימחלק והכי', כו אחר מכירין
  .םאחרוני ויתר 965א"רמ אחריו ונמשך .ד"עכת' כו הוחזקו לא לואפי יצחק לתרי

 דשאלה דחששא ם כן סבירא ליהג שהוא ,ש"הרא בותמתשו' ראי הביא י ווייל"מהרש לפי אך
 לו אם תמצי לומרואפי 966דמציעא ב"ובפ דיבמות בתרא רקבפ בוכדכת היא גמורה חששא
כל ומ ,תאמדאוריי לואפי דשאלה חששא' לי דמספקא הרי ,'כו תאמדאוריי לשאלה נןדחיישי
 'מהל ג"בפ ם"הרמב שמדברי ד"נלפע וכן .תאומדנו לשאר םכלי מניסי לאצטרופי' לדידי חזי מקום
 בכלי צאושמ מה עם ם הארץבע לואפי יעות עיןדטב אומדנא נןדמצרפי משמע ם כןג 967גירושין
 ואף .970י"רש בשם 969משנהגיד ומ 968ן"הר כ"וכ .לאצטרופי חזי לשאלה נןדחיישי ג"ואע, שהניחו

 משום ,דצירוף לטעמא צריכין דלא בירא להודס אלא ,זו בסברא עלייהו אר פוסקים לא פליגיש
  .השאיל שלא ויודע בעצמו שמצאו דמיירי

 לשאלה נןחיישי י אמרתוא דפריך זו אימסוג תקשי דלא י"מהרא תקושיי לתרץ עלינו חובה הלכך
 דאף אם תמצי לומר דלהאי לישנא ,חדא ,גווני בכמה לתרץ ד"נלפע העיון ואחר .'כו קשור מצא

 ראבגמ אחרינא שינויא איכאום הא קדחיישינן לשאלה לא מהני לאצטרופי לשאר אומדנות מכל מ
 ושאר ם"והרמב ש"דהרא ונהי .)למסקנא הכי בירא להוס 971םפוסקי והרבה (וסומקי בחיוורי כליו
 אלא ,נפקא לא ספיקא מידי מכל מקום ,)972י"הב הכריע וכוותייהו (םמחמירי יםהפוסק גדולי

 היא וכך, אשינוי אידך על לסמוך דיש סברי תאומדנו שאר ובהצטרף ,מספק להחמיר שחששו
 םפעמי הרבה מצינו ,ענין בכל מיקל והמיקל ענין בכל מחמיר דהמחמיר ג"ואע .תורה של דרכה

 םמחמירי דהמחמירין אף ,להקל צד איזה עוד ימצאו אם םומקילי להקל צד כשאין םשמחמירי
 ,ף"הרי לדעת 973ש"הרא בותבתשו נמי תאוכדאי .המקילין ל דעתע בזה סמכו מכל מקום ,בהא נמי

 ובתרי זירא' כר בגט 974פסק ף"והרי ,בגט זירא' ור דרבה בפלוגתא פליגי יצחק בתרי ורבא דאביי
 אביי וכן בי זיראור דרבה ג"אע ,למיתה גט בין ומחלק ,כרבה בירא ליהדס כרבא 975פסק יצחק

                                                 

 
ת דמצרפי סימני כליו "אחד ושמו מתי' מצא בס, ל"הנקבר באדמת קודש זצ, ר נתן"שמורי הישיש המופלג מהר" 958

 ".לשאר אומדנות
 ...".וישאלו אם יש סימנים בבגדי , ל"ו שכתב וז"ר אליה יצ"כדמשמע בדברי סדר מה" 959
  .ר אליה"י פירש דברי מה"מהרא 960
 .ב, קכ 961
 .ב, כז 962
 .ה נפק"ב סד, יח 963
  ).שלפנינו ליכא שם התירוץ השני' שבתוס, ה עוד זאת"ראה לקמן ד(ה כל "א ד, כז 964
 )שאר אומדנות המוכיחותואפילו להצטרף ל, ואפילו מאה סימנים שאינן מובהקים אינם כלום(סעיף כד  965
 ).נ' סי(א דמציעא "ל ובפ"אוצ 966
  .הרי הוא בחזקתו ותתגרש בו, כרוך' יש לו טביעת עין בארכו ורחבו של גט שהי, שמצאו בכלי שהניחו בו: ט"ה 967
  ).י"כך כתב רש' אם מכירו גם לגט כשר כו, כלי ויש בו בכלי סימן והוא שלו, מצאו בחפיסה(' ה מתני"ד) ב, יג( 968
 .שם 969
 .א"רע, י שלנו בגיטין כז"דלא כגירסת רש 970
, )ב, לו(יז ' י סי"הבאו בב, ה גמרא"ד) א, מה(ז "ונמוקי יוסף יבמות פט, ה אי חיישינן"ב ד, מ כז"ן ב"חדושי הר 971

 .שלמסקנת הגמרא אין חוששין לשאלה
 שם מהיכן הוכיח כן כ"וראה בנו. ש דחיישינן לשאלה"ם והרא"ף והרמב"ל כדעת הרי"י שם כתב שקיי"בב 972

  .בדעתם
 .ז ואילך"א וסט"כח ס' ר הזקן סי"ת אדמו"הובא ונתבאר בשו. ג' ג סי"ובפסקיו גטין פ, ב"כלל נא ס 973
 ).ב, יג(ג "גיטין פ 974
 ).א, מג(ו "יבמות פט 975



קב  אבן העזר–שארית יהודה 

 במיתה ולהקל בגט להחמיר מדעתו ף"הרי ראה מכל מקום ,כלל בהכי מחלקי לא גופייהו ורבא
 .םהאמוראי בדברי כלל נזכר לא זה בטעם זה וחילוק ,אחר לכתוב יכול בגט כ"משא ,עגונא משום
 נןחיישי לשאלה נןדחיישי דלשינויא ,תאומדנו שאר עם לצרף דשאלה בחששא  נמים כן הכיוא
 בלי לואפי כלל לשאלה א חיישינןל וסומקי בחיוורי דכלים ולשינויא ,תאומדנו בצירוף לואפי

 .צירוף ל ידיע ולהקל אומדנות צירוף בלי להחמיר םהפוסקי וראו ,אחריתי אומדנא צירוף
' בתוס הנה ,'כו 978הגט כל' ובפ 977מ"דב ק"בספ' התוס יםמחלק ידהכ י"מהרא ש"דמ 976זאת עוד

 980דיבמות ו"ופט הגט כל רקבפ' בתוס אבל ,מ"דב ק"דספ' בתוס רק ,979אינו הגט כל רקבפ שלפנינו
 להדיא מ"וכ .למיתה גט בין מחלקי ולא פליגי זירא' ור דרבה בפלוגתא ואביי דרבא כתבו אדרבה
 ל שכןכ דדרך ם תמצי לומרא ואף .'כו גיטא מההוא' ראי מייתי אביי דהא ,שם דיבמות ראבגמ

 לבא בדיו מינה עדיפא ולא ,גיטא דההוא בגוונא אלא למיסר בעי דלא משמע מכל מקום ,לה מייתי
 מהני ולא נןחיישי אמר ואביי ,נהרדעא תיבדק נןאמרי גיטא דבההוא ג"ואע .981'כו הדין מן

תי א ומשום הכי נמי .984ש"הרא בותבתשו ש"מכ ,עירו שם הזכיר 983דהתם משום היינו ,982בדיקה
 כל תיבדק איתא דאי גיטא בההוא התם דדחי דלרבא 985הכהן ושב בתשובות הקשהשפיר מה ש

 לימא ,'כו ננאי בר דחבו שטרי מהנהו לה אמינא מנא למימר' לי איצריך אמאי ,י ליהמבע העולם
ושב הכהן  בתשובותו (ירוע שם דהזכיר התם דשאני משום אלא ,986איתא דאי גופה גיטא מההוא

 .987למיתה גט בין כלל לחלק אין ו הכיבלא אבל ,)יותר נכון הוא ש"מ ד"ולפע ,נין אחרבע רץתי
' ראי הביא שמתחלה ,מלול בן במכלוף' דידי בעובדא ,שם בותבתשו ש"הרא לשון מיושב ובזה

 שזה כיון םהת דשאני ודחה ,'כו מתא בשוירי דאשתכח גיטא דההוא מהא 988מ"דב ק"מספ להתיר
 ורבא דאביי מפלוגתא' ראי הביא אחר כךו ,989שם מ"דב ק"ספ' התוס ש"וכמ ,'כו גט שואל האיש
 הא דאביי אי טעמאמ שיירות שכיחי ולא הוחזקו בלא אי מיירי במאי שם ומדקדק, יצחק בתרי
 בהך למיתה גט בין לחלק יש שפיר הא' לי' קשי מאי והשתא, יחזיר רי זהה ד"ב מעשה וכל תנן

, אומדנא בהך לחלק לעיל דחה' גופי ואיהו ,'כו גט שואל האיש שזה כיון 'התוס תבושכ אומדנא
 בין לחלק סבר דמתחלה ג"דאע ,תי שפירא ש"מי לפ אבל .קסבר מאי ולבסוף קסבר מאי ומתחלה

 דמייתי הא נמי ומייתי ורבא דאביי פלוגתא דמייתי לבסוף מכל מקום ,אומדנא בהך למיתה גט
 .אומדנא בשום לחלק אין ם כן על כרחךא ,'כו גיטא מההוא' ראי אביי
 ואדרבה, וחזקה בריאה מ"דב ק"דספ' תוס מדברי י"מהרא הוכחת ש לומר דמכל מקוםדי אלא

 והא', התוס תבושכ אומדנא בהך למיתה גט בין לחלק היא טובא סברא ודאי דהא ,יותר נתחזקה
אי מה נמי היינו, דגיטין ג"ובפ תשובותב ש"אוהר תביבמו' התוס רושלפי בהכי אביי מחלק דלא

 יצחק דתרי לחששא וא הדיןוה, היא גמורה דחששא, דשאלה בחששא י"מהרא טעמא שכתב
 ם לא כןדא ,י"מהרא לדעת כן על כרחך צריך לומרו .בגט לואפי לה נןחיישי ום הכיומש, לאביי

 מחלק דלא כרבא ל"קיי דהא' לי תקשי ,בהכי דמחלק לאביי' התוס מסברת סייעתא אדמייתי
 בירא ליהוכדס, בכך לחלק היא טובה סברא דודאי ,דבריו הצעת הוא כך לא על כרחךא ,בהכי
 ל כרחך היינו טעמאע בהכי מחלק דלא כרבא ל"דקיי ונהי, מ"דב ק"ספ' התוס רושלפי לאביי
 יצחק לתרי א חיישינןדל לרבא בירא ליהוס ,מורידין ולא מעלין לא והוכחות תדאומדנו משום

                                                 

 
 .ל"י הנ"לתרץ הוכחת מהרא, י ווייל"תירוץ נוסף למהר 976
 .ה נפק"ב סד, יח 977
 .ה כל"א ד, כז 978
 .רק התירוץ הראשון, )מ שם"שבב(שני לתירוץ ה 979
  .ישנים שם מביא גם התירוץ השני' אבל בתוס. ה אמר רבא"ב ד, קטו 980
 .משמע שאין לחלק בין מיתה לגט 981
 .הרי בעל כרחינו יש כאן חילוק בין מיתה לגט. אם אין עוד יצחק ריש גלותא בעיר זו 982
 .ולכן מועלת בדיקה בנהרדעא, בגט דאשתכח בנהרדעא 983
לא הוה אמר אביי חיישינן ... שהרי העדים לא העידו כי אם על שמו אבל לא הכירו לא את מקומו (א ' כלל נא סי 984

 ).כדקאמר בתר הכי תבדוק כולי נהרדעא, לתרי יצחק אלא הוה אמר יבדק אותו מקום
  .לא דלעיל' סי 985
  .שמזה שלא הצריכו לבדוק בכל העולם מוכח שאין חוששים לתרי יצחק 986
י שאין מצרפין "כ ליתא להוכחת מהרא"וא';  סבירא לן האי טעמא דכיון שידוע לנו שמפלוני נפל גט כודלא 987

 .אומדנות לסימני כלים
  .א, יח 988
 .ה נפק"ב סד, יח 989



קג  אבן העזר–שארית יהודה 

 איכא לואפי נןחיישי דשאלה בחששא ם כןוא ,במיתה כמו כלל והוכחות תאומדנו ליכא כי לואפי
 בתר אזיל ולא ,לגמלא פרחא לוואפי בגט לואפי חייש בהוחזקו ומשום הכי נמי ,והוכחות תאומדנו
 אשה גט לאהדורי דרבנן מניםדסי 990מ"דב ב"בפ בגמרא דבעי מהא לדקדק יש וכן .כלל אומדנא

לא ודאי א .םסימני לענין אומדנא בהך םמחלקי ולא ,רצוף פניםפ על אלא מעידין דאין האמ
 חיישינןו לא אי אומדנא שום איכא בין לחלק אין תו דרבנן מניםסי דאי לתלמודא דסבירא ליה

 וכללא .ורבא אביי פליגי יצחק ובתרי ,שאלה לענין י"למהרא סבירא ליה כי נמיוה, אתרמי דלמא
 ליכא כי לואפי למיחש דליכא היכא וכל, תאומדנו בכמה אפילו נןחיישי למיחש יכאה דכל הוא
 ולא מעלין לא והוכחות תאומדנו דכל, כלל אומדנא בתר נןאזלי דלא, א חיישינןל אומדנא שום

 .מורידין
 ד"ולפ ,דלעיל א"ומהר ר"מאיג ן"ומהר י ווייל"מהר דעת אבל .י"מהרא לדעת יש לומר זה כל

 גיד משנהוהמ ן"והר ,ם"הרמב דעת הוא כן 991ה שנתבארמי ולפ (ש"הרא דעת ן הואכ לי וויי"מהר
 אומדנא דאין יש לומר יותר ,אומדנא בהך ומיתה גט בין חילוק דאין דאשכחן כיון ,)י"רש שםב

לחלק דהתם ידעינן שאבד ' חדא דהא דכתבו התוס, טעמי מתרי בהכי לחלק כלל סברא ואין, כלל
דמיתה לא דמי לאבדה אלא למציאה , ]יצחק מת[צחק לא ידעינן איזה אבל בתרי י' גט כו

 נןדידעי היכא זו אומדנא נמי יש לומר במיתה דגם[...]   והאבדה,שמצאוהו מת או שנודע שמת
 ,ונאבד העין מן נתעלם אם כלל נודע לא ומהאחר העין מן ונתעלם זה בדרך בודאי הלך חדשהא
 נודע שלא להמפרשים לוואפי .בקורטבה דר חדשהא נןדידעי יצחק דתרי בעובדא להמפרשים וזהו
 מן שנתעלם האבידה בצירוף מכל מקום ,)מכללם ד"רכ' סי י"ומהרא (בקורטבה יצחק היה אם
 ם כןג יש לומר שפיר ,העין מן ונתעלם ונאבד מכאן שהלך אחר הוחזק ולא ,מאחר נודע לא העין

 דאפילו ,אינו מוכרח' יוסף בן שמעון זה אבד גט כו שנןדידעי' ש התוס"ואף גם זאת דמ. זו אומדנא
שיטה ' עי, ל דמשום הכי לא חיישינן אלא ממשאיל לשוא,בלא עדי נפילה מהדרינן כמו אבדה

 אבל בלא ,' כגון דידעינן כו993ג דדגיטין"פ'  התוסתבו אלא דבהוחזק כ,992מ"ב דב"מקובצת בפ
  .כל עניןהוחזקו מהדרינן ב

 הגט אבד כשהשליח אלא שייכא לא ,גט גבי מ"דב ק"ספ' התוס בושכת זו דאומדנא זאת ועוד
 לה חשדינן דהא ,זו אומדנא לה אזלא הגט מבקשת והיא הגט אבדה כשהאשה אבל ,הגט ומבקש

ש וי ,הגט מבקשת והאשה י"פירש גיטא ההוא גבי שם ביבמות והנה .שם' התוס ש"כמ במשקרת
 דדמו גיטא מההוא שפיר אביי מייתי ום הכיומש (זו אומדנא וליכא אבדה שהיא דמיירי לומר
 נמי דבמיתה בירא ליהס' כו איתא אם גיטא בההוא בירא ליהדס ורבא, ל שכןכ דרך ולא להדדי

 ,'כו קשור דמצאו מהא דפריך המקשן דגם יש לומר ם כןוא ,)וכדלעיל יצחק לתרי א חיישינןל
ילו הכי לא ואפ ,זו אומדנא כאדלי הגט אבדה כשהאשה לואפי גוונא בכל דמיירי לקא דעתיהס

 זו באומדנא למיתה גט בין לחלק דיש ם תמצי לומרא לואפי דין כל מן ובר .)לשאלהחיישינן 
על  דהא ,זו אומדנא ליכא ל כרחךע דהתם ,'כו קשור ממצאו שפיר פריך מכל מקום ,'תוסה שכתבו

 הוה לא ם לא כןדא ,בכיס קשור איבדו אם ידע לא עצמו שהוא דמיירי ד"דס כרחך צריך לומר
 כי ,כזה גט שאבד כלל ידע לא כאילו וה ליהוה ,994חפיסה גבי' התוס ש"כמ כלל לשאלה נןחיישי
 .כלל מןסי בו היה לא מאילו גרע ידע לא והוא בכיס שקשור מןסי בו יש זה שגט מאחר

 לדורות הלכה לקבוע דקשה נראה ,שם י"מהרא וסיים שחתם מה, החיתום אחר הולך 995והכל) ד
 לת עדותתח בכלל הוא הזאת האשה של בעלה שהוא המת את להכיר מניםהסי דכל ונראה' כו

רבינו נתן שם ב 998הות מיימוניותוהג 997מהמרדכי' ראי שהביא ש"ייוע ,'כו 996רבנן בה דאחמור

                                                 

 
 .ב, כז 990
  .ה אך לפי"לעיל ד 991
  .ן"ב בשם הרמב, כז 992
  .ה כאן"א ד, כז 993
  .ה מצאו"א ד, גיטין כח 994
י שמחמיר מטעם "דלא כמהרא, ייל מתיר בצירוף אומדנות לסימני כליםי וו"עתה בא לבאר הטעם שמהר 995

י "כ דעת מהר"משא, )כדלעיל בתחלת הסימן, י ווייל אסר מטעם זה בתחלה"וגם מהר(שהחמירו חכמים בתחלת עדות 
ל ל להק"וגם דעת הרבה פוסקים דקיי, שגם המחמירים בתחלת עדות יודו כאן שאינה תחלת עדות, )במסקנתו(ווייל 

  .אף בתחלת עדות

  .יטי "ולעיל סוס, ב" סלב' וסי, לא' וסי, ד" סל'  לקמן סי–מהדורות נוספות מהבא לקמן 
  ).ללישנא קמא(ב "סע, בבכורות מו 996
  .צא- צ' ות סייבמ 997
 .ג אות א"גירושין פי' הל 998



קד  אבן העזר–שארית יהודה 

 אחרינא אינש ואימא' כו ניסא אתרחיש דלדידך היכי כי ש"מ לת עדותתח דחשיב ורבינו שמחה
 .'וכו 999'לאצולי אתי
 אלא בעלה שזהו להכיר מניםהסי בכלל זה דאין ,ענהטה ממין זה אין' כו לדידך היכי דכי הא והנה
 ר"אחמו' הג רבינו תבכ כבר' לאצולי אתי אחרינא דאינש והא, מת אם חי אם הידיעה בכלל

 מילתא וגם .'כו בדדמי אומרת דהאשה נןדחיישי משום יינו טעמאדה 1001א"הרשב שםב 1000ל"ז
 ום הכיומש ,חבירו את להציל נפשו את מסכן בסכנה חבירו רואה שכשאדם) גופא (היא דשכיחא
 נןדחיישי דהא בירא להוס רבינו נתן ורבינו שמחהד אלא .קצת דשכיחא במילתא לואפי נןחיישי
 1002וצלוב במגוייד רבנן דאחמור כולהן וכן ,רבנן בה דאחמור עלה אתינן לת עדותתח מטעם בדדמי

 דליכא משום והיינו , תחלת עדותמטעם נמי היינו ,חיים חזקת בתר נןדאזלי ,למיתה דרובייהו' כו
 םחכמי דעת א חיישינן על פיל אי, ית דיןלב מסור שהדבר אלא עדים דאיכא היכא אבל .כלל עדות

  .כלל תחלת עדות בכלל אינו]ו[ רהוובר שלמה עדות רי זוה

 נודע לא לואפי הקיל) ד"רכ' בסי (עצמו י"ומהרא ,לקולא כרבא ל"קיי 1003יצחק בתרי דהא ותדע
 וכן . תחלת עדותבכלל אינו בעלה אינו שמא ית דיןדב דחששא מכלל ,בקורטבא יצחק' שהי כלל
 בעדות רבנן דאחמור לקא דעתאס הוה לא 1004תאדאוריי לקא דעתא וללישנא קמא דסימניםלס

' כו רצוף פניםפ על אלא מעידין אין דתנן מהא 1005בעיין למיפשט אתינן ום הכיומש .יותר אשה
 נןאמרי ולא ,תאדאוריי מניםדסי למימרא פריך 1006יבמות בשלהי וכן ,'כו סימנים להם שיש פ"אע

 ולא תאדאוריי מניםדסי כיון לא ודאיא, 1007לת עדותבתח רבנן בה דאחמור אשה עדות דשאני
 והא .כלל לת עדותכתח הוה דלא משום כלל רבנן בה אחמור לא ,באחר דאתרמי כלל שכיחא
 כרבא בירא להוס 1008ש"והרא ף"הרי ואדרבה .הוא לת עדותדתח משום לאו ,לשאלה נןשידחיי
 בעדות תחלת עדות משום החמירו ולא ,רבנן בה אקילו עגונא דמשום ,בגט זירא' וכר יצחק בתרי
 חששת היינו ,לשאלה נןדחיישי הא וכן ,יצחק לתרי חיישינן בירא ליהס דאביי הא אלא .אשה

 ל"דרז חששות כמה כמו ,להחמיר הדבר שראו תורה דעת דעתם שיקול ל פיע שחששו חכמים
 זה שייך ולא ,חכמים גזרת בזה שאין ואמר רבא פליג יצחק ובתרי .1009חכמים דברי גדולים דכמה
 היינו 1010החמירו דהתם הא ,ו הכי נמיובלא .לרבא בין לאביי בין רבנן בה דאחמור לת עדותלתח

 בדמיונם שטעו להיות יכול החוטם עם רצוף פניםפה ראו שלא שמחמת ,העדים דעת באומד
 הדעת באומד טעות כאן אין ,לשאלה נןדחיישי בהא וכן ,ורבא דאביי בהא כ"משא ,1011י"כדפרש

 סברת וקבלת ,וסברתם קבלתם פ"ע נוטה ודעת תורה דעת חכמים דעת באומד אלא העדים של
 .1012רבה האשה פ"ר מוקי יוסףהנ ש"כמ סהדי כאנן הוי חכמים
 הא כגון ,ומסברתם מדעתם ל"חז שהחמירו חומרות שארי דגם בירא להוס ש"והר נ"דהר אלא

 שהחמירו חומרא מטעם נמי היינו ,'כו וצלוב מגוייד כגון למיתה דרובייהו ובהא ,לבדדמי נןדחיישי
' הג רבינו גם האריך וכאשר ,עליהם שהשיגו שלמים וכן םרבי מצאנו וכבר .לת עדותבתח
 םהגאוני בתשובות כ"וכ ,1014מ"דב ב"בפ ני יהושעבפ ן משמעוכ, ליהםע להשיג 1013ר"אחמו

                                                 

 
 .א, יבמות קטו 999

 .א"כח סכ' ר הזקן סי"ת אדמו"שו 1000
, כלומר ואף כאן בדדמי קא אמרה, ה ורב חייא בר אבין איניש אחרינא אתא לאצוליה ואכלתיה נורא"שם ד 1001

 .סברה בעלה הוא
  ).אפילו ראוהו מגוייד וצלוב(א , משנה יבמות קכ 1002
  .ב, יבמות קטו 1003
 .ב, מ כז"ב. א"סע, יבמות קכ 1004
  .מ שם"ב 1005
  .על המשנה שם 1006
 .ל שאף בתחלת עדות הקילו רבנן בעדות אשה"שקיי, ט-ח"כח סי' ר הזקן סי"ת אדמו"שמזה הוכיח בשו 1007
ה הלכך "וכדלעיל ד). ב, יג(ג "וגיטין פ) א, מג(ו "ף יבמות פט"בדעת הרי, ג' ג סי"ובפסקיו גטין פ, ב"כלל נא ס 1008
 .חובה

 .א, יבמות קכא 1009
  ).שהחמירו בתחלת עדות(ב "סע, בבכורות מו 1010
  .עד שיכירוהו יפה, דהיינו ראיית המת לא אקילו, תחלת העדות, ה אבל בתחלה"שם ד 1011
 .בתחלתה' ה הקלת עלי"ד) א, כח( 1012
  .ז ואילך"כח סט' ר הזקן סי"ת אדמו"שו 1013
 .ה אלא הא דתניא"ב ד, כז 1014



קה  אבן העזר–שארית יהודה 

 יבא ומי ,1016אחריהם נמשכו םהאחרוני מגדולי םדרבי אלא ,וספות יום טובהת שםב 1015בתראי
 הדעת אומד בכעין אלא החמירו לא נמי דאינהו ,עלייהו לוסיף דלא הבו ל כל פניםוע .אחריהם
 בגוף הוא דהחשש והיינו ,1017ו"ל' סי ם פאדווא"רמה בתשובות' יע ,העדות של בגופה וחסרון
 אלא חסרון שום בה אין בגופה שהעדות כל אבל ,בשלימות מספקת העדות דאין עצמו העדות
 עדות של בגופה חסרון שום דאין ,יצחק דתרי וחששא דשאלה חששא כמו ,אחר מצד הוא דהחשש
 או הבגדים השאיל שמא חשש דיש אלא מת מקורטבא דיצחק ודאי הוא וכן ,שלו ודאי דהבגדים

 ,הסתם מן רבנן בה דאחמור לת עדותלתח כלל שייכא דלא ודאי ,ג"וכה אחר יצחק עוד יש שמא
 בן יודן דאבא עובדי תלתא הני וכן .אחמור לא אחמור דלא והיכא אחמור דאחמור היכא אלא
 א חיישינןל מבקשים אנו אשר האנשים לאלו שנתכוון נראה הגוי דברי דמפשט כיון ,1018ציידן
 חששא ראנק דבר ואיזה עדות של בגופה חסרון ראנק דבר איזה וההפרש וההבדל .םלאחרי
 .תורה ל פי דעתע במשפט דרכיו ושוקל משכיל לכל יובן בעלמא
 1019ם"הרמב ש"כמ ,הדעת אומד מחמת הוא אם ,בעלה שזהו להכיר מניםדהסי מזה והיוצא
 הוי זה ,'כו הדעת מאומד ין אומריםא צורתו וכך וכך סימניו וכך כך עמנו יהודי מת שאמר ישראל
 ,בעלה הוא שהוא בעליל ניכר הדבר ומשמעות שמשפט כל אבל ,רבנן בה דאחמור לת העדותכתח
 מה שסמכו םפוסקי הרבה ומצינו . תחלת עדותכמו כלל הוה לא ,חששות לכמה לחוש שבאנו אלא

 .לת עדותכתח דהוה לומר פה פוצה יןוא ,מדבר הוא יהודי אותו שעל הגוי בדברי וניכר שנראה
 פ"אע נתכוין האיש אותו שעל ברור נראה העד דברי שמשפט כל ,1020בתשובות תבכ ן"הר ואדרבה
 מןסי אינו להשתנות העשוי מןדסי כלל ספק אינו תלהשתנו עשוי ספק ואותו ספק בו שמטילין

 .כלל ספק שום מטיל ואינו
 בעיקר י ווייל"מהר דברי להעמיד שטרחנו דהיות ,1023לבאר והיתה 1022היא אחת 1021עוד אך) ה

 הוא הנמצא ההרוג שזה יודע מי ואכתי .ום הכפוריםי אחר םימי שני' הי שהמעשה לפרש ,הטעם
 ומעשה ,ימימה מימים שנהרג הוא ההרוג אותו דלמא ,ם הכפוריםיו אחר ויותר ימים שני שנהרג
מן סי' שהי או 1025הים כסהו אשל נןדבעי רגלו אלא עלתה ולא לים ששלשלוהו תוכיח 1024אדעסי

 באותו תלינן הוה ולא ,ימימה מימים שנטבע לאחר נןחיישי הוה ו הכילא הא ,1026ברגלו מובהק
  .מקרוב שנטבע

 דלא ודאי מכל מקום לשאלה נןחיישי דבבגדים ג"דאע ,מוכיחים וגופו בגדיו שסימני לומר ואין
 למה צירף וגופו בגדיו סימני אהד .1027בבגדים יוצא שראוהו כיון ,למאוחר אלא למוקדם השאיל
 לאב גם להתיר מועיל הדרך אותו על ודאיב' שהי לבדו דזה מע מינהש ,הדרך אותו על בודאי' שהי
 א דמיל ובאמת, מועיל לבדו דזה משמע ש"הרא בותדתשו להא מדמדמי וגם .וגופו בגדיו מניסי

 נהרג שראו פ"אע ]כאן [כ"משא ,נהרג בקרוב הדרך זה על שהלך הזש מעיד הגוי דהתם ,להדדי
 איזה שם' דהי יש לומר מיהו .'ראימ גדולה שמיעה זה ובכגון ,זמן באיזה ידעו לאמכל מקום 

  .מגויות ששמעו  שםש"וכמ ,פרק באותו הרגשנ דמוכח אומדנא

 בבגדיו מניםסי יש אם וישאלו ,א"קס' סי י"מהרא שהביא  אליהר"מה סדר על קשה ביותר אבל
 לבוש' הי ולא לבדה מצאו דהכתונת דמשמע', כו עמו נשא כתונת כמה וגם ומצא אשר הכתונת או
ילו אפ ,מועיל ומאי ,כולם לבש לא דודאי ,עמו נשא כתונת וכמה ה שכתבבמ ובפרט ,המת בה

                                                 

 
  .י' סי 1015
  .ז"ר הזקן שם ריש סט"דמות א"כמבואר בשו 1016
 .שמסתפק בכעין זה אי חשיבת חלת עדות 1017
  .א, יבמות קכב 1018
 .ז"ג הכ"גירושין פי' הל 1019
  .לג' סי 1020
שההרוג , בא לבאר את עיקר האומדנא, להתיר בצירוף סימני כלים לאומדנא, י ווייל"אחר שביאר שיטת מהר 1021

  .הנמצא הוא האיש הנאבד כאן
 .ו, פ חגי ב"ע 1022
 .יג, ו' שעיפ י"ע 1023
 .א, במשנה יבמות קכא 1024
 .ה מתניתין"א שם ד"רשב 1025
  .נ"וש, ה ועוד קשה" וכדלעיל בתחלת הסימן ד.תנשא לא ה"ד )ב, מח( נמוקי יוסף שם 1026
  .י ווייל שהרוג זה לא נהרג מימים ימימה"כ נאמר שזוהי הוכחת מהר"וא 1027



קו  אבן העזר–שארית יהודה 

 הרצחנים ובזזוהו שללוהו שלו הבגדים אשר זה דלמא מכל מקום ,לשאלה תימא דלא חיישינן
 ותלמוד. ימימה מימים נהרג אשר אחר הוא ההרוג וזה ,אלעלמ ואזיל וערק כותנתו את ופשטו
 והני, הם םאחרי דלמא חיישינן מעות ולפניו כיס פירות ולפניו דכלי 1028מ"דב ב"בפ הוא ערוך

 ק"ס ית שמואלהב כ"וכ  .הכא שייכי לא ,מידי אשתייר ודלא האפי דמהדר ,ראשבגמ םחילוקי
 נאבד הארנקי שמא נןדחיישי תבשכ אלא ,בושל שהוא םבבגדי שהוא דדוקא ,וארנקי כיס גבי ט"ס

א ול ש"ומ( מכבר הוא וההרוג עתה נאבדה הארנקי שמא לחוש יש להיפך וא הדיןוה ,הרבה קודם
 ה"וכ .)כאן שייכי לא דהתם םחילוקי דהני וצה לומרר ,'כו מציאות אלו רקבפ נןדאמרי להא דמי
 תנן כי נמיוה .'כו כליו בין שנמצא וא' כו קשור מצאו גבי 1030דגיטין ג"ופ 1029יבמות שלהי' בתוס
 ל"ובחו' כו לו חוצה נמכר וירק ירק הנטוע כרם 1032דקידושין ק"ספב לה ומייתי 1031ערלה שלהי
 מיירי דלא 1033דקידושין ק"בספ שם אחרים שםב ן"הר ש"למ לוואפי .ספק דהוה משום מותר
 מילתא דמוכחא םמשו אני התםש ,אסור ל"בחו אף בודאי אבל ,בספק י אםכ הכרם כלאי בודאי

 מספק אסור י"דבא הא ,1034יחפור לא רקבפ ן"הרמבאי טעמא כתב דמה ,הזה הגן פתח על נמכרד
 הכי למימר שייך לא הכא אבל ,ממש מקומן דזהו משום הרוב בתר נןאזלי וקרוב רוב נןאמרי ולא

 בקרוב תלינן ולא ,למיזל נןבעי דעלמא רובא ובתר ,זה במקום כאן שנהרגו נינהו אחריני דלמא
  .החלל אל םהקרובי אלו בבגדים דהיינו

 סמוך לנמצא או ,ית שמואלשבב וטבעת לארנקי או ,לפניו ופירות לכלי א דמידל יש לומר מיהו
 נמי דכי כאן כ"משא ,ני עצמובפ וזה ני עצמובפ' הי זה שמא יש לומר דהתם משום ,'שבתוס לכליו
 דאיתא םבבגדי לתלות יש ויותר ,הוו רטילאיע ולאו מלובשים היו הם גם ל כרחךע באחריני תלינן
 והרבה מכרם נלקט דודאי ,'ראי אין' כו ירק הנטוע דכרם מהא וגם .קמן דליתא מבגדים קמן

 היו לא םאחרי היו אילו הללו םבהרוגי כ"משא, משם נלקט ושמא בו כיוצא ואנמצ כרמים
 הנוסעים של ובגדים ניטלו וא נאבדו בגדיהם שמא אלא לחוש ואין, אחר במקום בגדיהם מפשיטין
 .חיישינן לא האי וכולי ,לעלמא ]לו[ואז ערקי ואינהו נמצאו
 הרוג שמצאו מציאה לדמות דעתו לא עלה על י ווייל"מהר גם דבודאי ,דרכו יורה האמתאבל 

 הזה שבדבר ,זה בדרך שהלך אותו פרק באותו שנהרג הנכרי אמירת שקדמה ,1035דקולר לעובדא
 מחשש יצאנו לא עדיין ,שמצאנו זה בהרוג כ"משא ,ימימה מימים שנהרג הוא אחר שמא לחוש אין
 ששמעו 1036לעיל ש"מי לפ ,י ווייל"מהרדיינו טעמא ה אלא .בדרך שהלך הוא זה לא שמא

 שמעו אם זו בעדות' לי מסתפקא דלעיל ג"ואע .זה בדרך שהלך האיש את שהרגו מהרוצחים
 .מהרוצחים ששמעו הוא העדות רושפי דודאי ,פשטה הדר אדאיבעי בתר יש לומר ,מהרוצחים

תי וא ,לדמות יש עמו דנתלוה 1037קמייתא לעובדא ואף, דקולר לעובדא בדומה דומה הוה והשתא
 יינו טעמאדה ,בהדיא 1039השני חוט בתשובות ן כתבוכ, קמייתא עובדא ההיא 1038דמייתי טפי שפיר

  .עלה אתי הרוצח הודאת דמשום י ווייל"מהרד

 כטסימן 
  1040ל"הנספות מ נוהמהדור

ונאבד הידוע  להיתר על אשה שהלך בעלה על הדרך תבט כ"ע'  סיי ווייל"מהר בתשובותהנה 
 דתלינן שאותו היהודי שהלך , מצאו הרוג באותו הדרךר כך ואח,ונתעלם מן העין ולא נודע ממנו

                                                 

 
 .א, כה 1028
 .ה שנמצא בין כליו"א ד, קכ 1029
  .שמצאו בין כליוה או "א ד"רע, כח 1030
 .ט"ג מ"פ 1031
 .ב, לח 1032
 ).ב, טו( 1033
 .ה אהל ענבי מצנעי"א ד, כד 1034
 .א, שביבמות קכב 1035
  .עט' תשובה הראשונה שבסי 1036
 .שביבמות שם 1037
  .שהוכיח להיתר מעובדא קמייתא שביבמות שם, ש שם"הביא מה שהביא בתשובות הרא, בתשובה השניה שם 1038
 .צה' סי 1039
דשייך ] ראה[נ): י בעל הבוך"ע(ובראשה נרשם . א,  קנד231ק "מכתי, כג' לואים סינדפסה בשארית יהודה מי 1040

  .ושם נסמן, ב- א"והיא מהדורה נוספת של סימן הקודם ס]. חות[והוכ] דנות[בכלים ואומ] מנים[ סי–לוויטעפסק 



קז  אבן העזר–שארית יהודה 

 לפרש האי עובדא דשלהי תבשכ' ב' א סי"ש כלל נ" הראבותונסתייע מתשו. על הדרך נהרג
 בישראל וגוי שהלכו בדרך ובא הנכרי ואמר חבל על היהודי שהיה , דאבא יודן בן ציידן1041ותיבמ

 דלא צוו לחקור מן הגוי אם היה זה אותו היהודי שידענו ,עמו בדרך שמת והשיאו את אשתו
 אלא מכיון שידענו אותו , כי שמא אותו היהודי הלך לדרכו ושוב נתלוה עמו אחר,שנתלוה עמו
 על  מכיון שידענו שאותו היהודי הלךכי נמיוה, ה עמו תלינן בודאי שאותו היה שמתהיהודי שנתלו

  .שנהרג' הדרך תלינן שאותו הי

 על אותו שנתלוה ל כל פנים שהרי התם היתה אמירת הנכרי ע,'ולכאורה אין הנדון דומה לראי
ש עוד "ך אמ דסמיש לומר אלא שי. ותלינן שאמר על אותו היהודי שידענו בו שנתלוה עמו,עמו
 חבורת אנשים לו אדם יחידי אלא אפיא מיבעי דל,1042ש להלן לפרש כי האי עובדא דקולר"הרא
 הרי שאינו מעיד אלא שהיו בדרך ,' הלכו על אותו הדרך כולוני ופלוני מכיון שידענו שאותו פ,'כו

 כיון ,ם אם לא אמר הנכרי כלווא הדין ומינה יליף דה, התירו את נשותיהםילו הכיזה ומתו ואפ
א תהא שמיעה גדולה  ל, מצאום שמתור כך הלכו באותו הדרך ואחלוני ופלונישידענו שאותו פ

 , ויודעים האנשים הללו שהלכו על הדרך,שראו בעצמם שהאנשים שהיו על הדרך מתו' מראי
 עובדא דקולר והביא  וויילי" והא דלא הביא מהר.דתלינן באותם האנשים שידענו בהם שהלכו שם

ש דבריו דלא " משום דהתם ביאר הראיינו טעמא ה,' דרישא בישראל וגוי שהלכו בדרך כועובדא
 דלולי דברי י ווייל"מהר  שםש" וכמ,'כי שמא אותו היהודי הלך לדרכו כו' צוו לחקור מן הגוי כו

 בעובדא ם כן הוא הדין וא, אותו היהודיי אםמפרש שידענו שלא התלוה עם הגוי כ' ש הי"הרא
ש מפרש " אבל מכיון דהרא,לוני ופלוני היה מפרש שידענו שלא הלך בדרך זה אלא פדקולר נמי

 ין צריך בעובדא דקולר אוא הדין ה,זה אותו היהודי' ברישא שלא צוו לחקור מן הגוי אם הי
 אלא מסתמא תלינן שהם הם אותם ,לחקור אם הם אותם יהודים שידענו בהם שהלכו בדרך זה

הרוג לא  אם לא אמר הגוי כלום אלא שמצאו וא הדין וה,ו בזה הדרךהיהודים שידענו בהם שהלכ
  .'ראיתהא שמיעה גדולה מ

ש אלו דמיירי דוקא בשאין " דברי הרארש פי1043ע בתשובתו"ה זי"ר זצללה"אחמו' אך רבינו הג
 שהלכו ני אדם דמעשה דקולר שהלכו לאנטוכיא דומיא דמעשה של ששים ב,שיירות מצויות

 דלא שכיחי ,1044ן במלחמות"ש הרמב" במצור ושעת חירום לכל ישראל כמהיתהשום ביתר כלכר
 ואהני לן רבינו . דלמא אינשי אחריני הוונן אבל במקום שהשיירות מצויות חיישי,אחריני בדרך זה

ש " גם מ, דאטו אין חבורה בעולם אלא זו1045ז"עליו הטה שהקשה ש כל מ"ל דלא תקשי על הרא"ז
 , לשאלה הוא תמוהנןמהא דחיישי' ש עוד ראי"ומ(' חילוף כובמעשה הראשון למה לא ניחוש ל

א קשה  אבל אי מיירי בשאין שיירות מצויות ל,) לתרי יצחקא חייש דרבא לראעל הגמ' דתקשי לי
וא  וה,1046לו בשיירות מצויות לתרי יצחק בלא הוחזקו ואפיא חיישל כרבא דל" דהא אנן קי,מידי
ם  א,א חיישינן הוחזקו ללו אפייירות מצויותיון דבשאין ש וכ,יירות מצויות בהוחזקו ואין שהדין

שלא צוו לחקור מן  שכתב ש במה"ש על הרא"גם מ( לא נודע שמו כלל לא גרע מהוחזקו כן אפילו
 תימה לתמיהתו שלא ראה באספקלריא המאירה בדברי ,'כו' ה' שהוא תמוה דהא בסעי' הגוי כו
 רק שבזה יפה כתב .)' ואמרו איך ששמעו כות דיןי שהעדים שמעו מן הגוי ובאו לבתבש שכ"הרא

ש "פליגי על הרא'  שאומר הגוי שאותו היהודי שיצא מכאן עמי כותבו שכ1048ע"ו וש1047ם"דהרמב
פ " ואעתב דהא כ, שכתב דמכאן לאו דוקא1049שאת בנימין דלא כמ,'ש שלא צוו לחקור כו"במ

לא ידענו שמא אותו האיש הלך פ ש" ולא כתבו רבותא טפי שאע,'ם יודע את האיש כו"שאין העכו
 גמלים לסימנא דיהיב ם קולר ונושאי1050ם ביתר פליגי דמפרשי וכן במעשה דקולר וכרקו.לדרכו
 ,א פליגי אפשר דלדינא ליירות מצויותש מיירי בשאין ש"ש רבינו דהרא"מי  לפכל מקום ומ.הנכרי
 גמלים ם דקולר ונושאיםמניש לקמן דהסי"מי ובפרט לפ (יירות מצויותע מיירו בש"ום וש"דהרמב

  .)יירות מצויות ונכנס בגדר שאין השיירותאינו אלא שבזה יצא מכלל ש
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 .ו"כח ס' סי 1043
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קח  אבן העזר–שארית יהודה 

 ש" וכמ, שיירות מצויותג דוקא כשאין"נמי הכי דמיירי בכה יש לומר י ווייל"מהרוהנה גם דברי ) ב
 דלא שכיח כלל שיבא אחר מעלמא ,ם הכפורים אחר יום לעיל מינה דהמעשה היה שני ימישם

 מהאי טעמא עלה על דעת הרב שכנגדו להתיר משום הכי ד, בלא מניןום הכפורים זה והיה ביבדרך
דהיכא ( דלמא אינש אחרינא הוה ואזיל בגמלא פרחא חיישינן השיב לו די ווייל"מהר אלא ד,לחוד

יינו קודם דאסיק  וה,) וכיון דלא נודע מי הוא הוה כמו שהוחזקו,דהוחזקו חייש רבא לגמלא פרחא
 ,ש הללו חזר בו" הראבותדברי תשו'  אבל בתר דאסיק אדעתי,ש אלו" הראבותדברי תשו' יאדעת
 קרוב והשני חדג שהא" דאע, לגמלא פרחא אלא כשלא נודע כלל מי הלך בדרך זהא חיישינןדל

 לרחוק א חיישינן אבל אם נודע שהקרוב הלך בדרך זה ל, שהרחוק בא בגמלא פרחאחיישינןרחוק 
ו "פט'  לפרש דברי התוסתב כןא שכ"ל'  ושב כהן בסיבתשובותג מצאתי " וכה.לא פרחאשבא בגמ
  .ש"ה יצחק ע"ד) ב"ו ע"דקט(דיבמות 

 ,לאיסור'  בתחלת דבריו ראיי ווייל"מהר דמייתי 1051ו" דרפטא נמי ההיא סוגישתא אתי שפירוה
 דרוב ,דיאואתו חזו גברא חרוכא ופסת ידא דש' בההוא גברא דבשלהי הילולא איתלי נורא בגנני

 דלמא אינש אחרינא אתי לאצולי וההוא גברא אתלי חיישינן דרב חייא בן אבין פסקו כפוסקיםה
 אינש ל כרחךי דההוא פסת ידא מאיש אחר הוה דע" לפירשאפילו ו,'מומא כו' נורא ואתיליד בי' בי

פסת  דדוקא בשנמצא גברא חרוכא ו,ה בהדיא"הרמ בשם 1052רבינו ירוחםכ " וכ,אחרינא הוה התם
הא מסיק עלה  מכל מקום ,א חיישינןידא אבל אם נמצא גברא חרוכא לחוד או פסת ידא לחוד ל

 מבואר להדיא דמטעם , ועוד שהרי אמרה חזו גבראי,ת האשה לומר שזהו בעלה החרוךנדנאמ
  לאינש אחרינאחיישינן אבל אם לא אמרה כלום או שלא ידעה הוה ,ת האשה אתי עלהונאמנ

 שבתחלת דבריו י ווייל"מהר על י פלאא ולכאורה הו.כא לחוד או פסת ידא לחודבגברא חרואפילו 
 ולא זכר ,ש" הראובתלאיסור ולבסוף חזר בו מחמת תש' הביא ההיא סוגיא ומוכיח מהתם ראי

ואין לומר דהתם מיירי דלא נודע (מהתם '  לפרשה בענין דלא תקשי לי, שהביאאיא סוגיהכלל ה
 ,מומא'  לומר דההוא גברא אתיליד בירב חייא בן אבין לן למה ליהם כ דא,'שהיה הבעל בגנני

 ני אדם דשאני התם שהיו הרבה בעל כרחך צריך לומר אלא ,)לימא דההוא גברא לא הוה התם כלל
 שאפשר היו ארחי ופרחי מבני ,שיירות מצויות והוה כ, כדרך העולם שמתקבצים בי הלולא,בגננא

 היינו קודם ,משם'  שהביא ראיי ווייל"מהר ו. מהםחדאו מת אעניים ולא נודע אם נמלטו כולם 
 אבל אחר דשקיל וטרי בענין המעשה שלא ,יום הכפוריםשני ימים אחר ' שבא לומר דהמעשה הי

 בות וחזר בו מחמת תשו, אלא לגמלא פרחאא חיישינן ליום הכפוריםרק שני ימים אחר ' הי
וההיא (ל " שהלך על דרך זה כנחדע כלל מאאלא בלא נודלגמלא פרחא  א חיישינן דל,ש"הרא
ת "ררוש  וגם לפי,1054 דלסניף בעלמא נקטבירא להו ס1053פוסקים הרבה לא פרחא בלאו הכידגמ
  .)א דמתכוין לקלקלה לא שייך במיתה אלא בגט"ז ע"דקט' בתוס

 נאמנות האשה עם דלאו מט,ה"הרמרבינו ירוחם בשם  הבריה ד"נ'  סישובות בתרשח פי"מיהו הב
 ואין הכרח , אלא דכיון שנמצא גברא חרוכא לבד או פס יד לבד ונודע שהיה הבעל שם,עלהאתי 

 רא לישנא דגמ,ה שהאשה נאמנת"הרמרבינו ירוחם בשם  ומאי דנקט ה. איתתא שריא,לאיש אחר
 משמע דתלינן דהבעל היה ודאי שם רא דבגמ לעילש"מ ממ" וכ. עובדא הכי הוהרא ובגמ,נקט

 כיון דלא אשתכח אלא גברא חרוכא ם כן וא,ל"מומא וכנ' דקאמר דאתיליד בי מ,נורא' ואיתלי בי
על '  אין ללמוד משם למי שנודע שהיילו הכי ואפ.לחוד או פסת ידא לחוד למה לא ניתלי בבעל

 אלא ,במקום סכנה שהאש אוכלתו' שהיאני התם  דש,שיירות מצויותהדרך ונאבד במקום שה
 ואין לתלות בנודע לנו ,במקום סכנה כלל'  הכא מי יימר דהי אבל, למיעוטא דנמלטיםחיישינןד

 .ל" וכדברי רבינו זשיירות מצויותאלא במקום שאין ה
עליו ' ש כיד ה"ל ורב כחו בעצמו לחדש דבר מדעתו ולפרש דעת הרא"ז' והנה גדול אדונינו רבינו הג

 בות להדיא מתשון משמע שכ, כדבריואר פוסקיםלא אמנע להביא הוכחה מש מכל מקום ,השכיל
ש " שכולם פירשו דעת הרא1055לקת מחוקקח והח"נ'  סיצמח צדק תשובותומ' ל' ט סי"מהרי

 לא ילו הכי ואפ,' שהיה נודע להאשה או להעדים שהלך לפאס וסביבותי,בעובדא דמכלוף בן מלול
ל " דקיי, ומטעם דלא הוחזקו שם מכלוף בן מלול אחר,התיר אלא משום שהגידו שמו ושם אביו

נודע שמו ושם אביו דכהוחזקו '  אבל אם לא הי, לתרי יצחק היכא דלא הוחזקוא חיישינןרבא דלכ
 .נודע שבעל אשה זו הלך על דרך זה בודאי אפילו ,שיירות מצויותש כיון ד"דמי לא היה מתיר הרא

ש אלא בנודע המקום "דלא התיר הרא' אי " סוסת" בדין מסלבתשובותי "ש הב"מי  לפל שכןוכ
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קט  אבן העזר–שארית יהודה 

שאותו יצחק '  שידוע הי, שיצא מקורטבאיש גלותא דומיא דיצחק ר,משם מכלוף בן מלולשיצא 
  .ש" עוד כהןדב  הר בשם1056הרבינו ירוחם ונסתייע מדברי ,בקורטבא ויצא משם' הי

ב שנה " להתיר באשה שהלך בעלה ממנה והרחיק נדוד יתבד כ"רכ' י בפסקיו סי"ואמנם מהרא
 שזה כמו שלש שנים ראו בארץ אחרת איש ששמו כשם יית עדות ושוב בא גב,ולא נודע מקומו איה

ש בעובדא דמכלוף " הראתשובות דדמי לתב והתיר את אשתו וכ,הבעל ושם אביו כשם אבי הבעל
ש " דברי הרארשפי אלמא ד, דלא הוחזקו שני משה בן יונתן שנאבדו ונתכסו מן העין,בן מלול
 דכיון , מקרי לא הוחזקוילו הכים הליכתו אפפ שלא נודע מקום יציאתו ולא מקו" שאע,כפשטן

 תלינן , מפאס נאבדחד ונודע שא,שלא הוחזקו כאן שני משה בן יונתן שנאבדו ונתכסו מן העין
 ן משמע וכ.עוד אחר במקום רחוק שלא נודע לנו'  שמא היין חוששיםבאותו שידענו בו שנאבד וא

 , בשמו1057ע"ר נ"ש רבינו אחמו" ממן משמע וכ.ל" מהריבשםב ב"כ'  סיונטרס עגונותקצת בק
רבינו נתן  דלא כ,לת עדותבתח אפילו  דהקילובירא ליהש שהקיל בעובדא דתרי יצחק ס"דהרא

ם " דלהרמבלא ודאי א. שהרי עובדא דתרי יצחק תלמוד ערוך הוא דרבא לא חייש,ורבינו שמחה
דות ברורה היא דע , תחלת עדות אין זהלוני דוקא כשאמרו לו אם תלך למקום פבירא ליהדס

 משום דמפרש ,ש אין כאן ידיעה ברורה כלל"כ להרא" משא,ם"ש הרמב"כמ' כו' הואיל ואנו יודעי
ש "ש הרא" מי זה קשהאלא דלפ(קורטבא ביצחק ' לא נודע כלל שהי אפילו ש שהקיל"שדברי הרא
 לת עדות דבתחישנא קמא כלבירא ליהם ס" והרי הרמב,' כוותיבירא ליהם דס"בדעת הרמב

ע שלא זכר "וצ (לקת מחוקק והשיג על הח,כהן בפשיטותה ושב בתשובותכ " וכ.חמירו כדלקמןה
 גם לא נסתייע , שהם גדולי הפוסקים עמודי ההוראה,צמח צדקט ו"י ומהרי"כל אלו הגדולים הב

  .'ש איך יעלה על הדעת כו"במ) ה בקצרה" בהגלקת מחוקק הובא בח,י"מדברי מהרא

 שיירות מצויותלמוד קולא בנודע מי שהיה על הדרך ונאבד במקום שהואולם גם מדבריהם אין ל
 שמו ושם אביו דלא הוחזקו שנים ששמותיהן שוים נן ולומר דהא דבעי,לא נודע שמו כללאפילו 

 אלו האנשים שהיו על הדרך תלינן שהם הם ו אבל בנודע,היינו דוקא בלא נודע שהיו על הדרך הזה
 , מנין להם ללמוד קולא זום לא כן דא,טא דנודע ולא נודע שוין דאדרבה דלדבריהם פשי.שנאבדו

 , לתריא חיישינןלא נודע מקום יציאתו ולא מקום הליכתו דל אפילו דאם הגידו שמו ושם אביו
 תרתי מקום יציאתו נן דנהי דלא בעי, נזכר שיצא מקורטבאיש גלותאדהא בעובדא דיצחק ר

ש  משום די, דאזיל מקורטבא לאסמפיאיש גלותא יצחק רנןג דהתם אמרי" אע,ומקום הליכתו
 שנכתב שם הגט בצד חד דכיון דבההוא גיטא דאשתכח בנהרדעא לא נזכר אלא מקום אלומר

 דמסתמא במקום שנכתב שם היה , גם בההוא גיטאנן ודאי בעיחד אבל ידיעת מקום א,קלוניא
 ,שיירות מצויותמא משום דה ליצחק דעלחיישינן כיון דלא ודאי דסבירא ליה א,אותו אנדורנילאי

ש שם "ש הרא" וכמ, דידיעת שם המקום לא מעלה ולא מוריד,מה לי נודע שם המקום או לא נודע
  . לחומראל שכן וכיון דנודע ולא נודע שוין לקולא כ.'וכי סגרו שער קורטבא כו

ת אין שיירו אבל בש,שיירות מצויותהמיהו לא אסרי כל הני רבוותא בלא נודע שמו אלא בש
לא '  נודע שהלך דרך זה והבחד והא,חתבעיר א יוסף בן שמעון ' הוחזקו באפילו כיון ד,מצויות

לא נודע שמו כלל לא גרע  אפילו ם כן א,1058החלקת מחוקקש " תלינן באותו שנודע לנו כמ,עדנו
 אין שיירות מצויות דהא ב, דעלמאוסף בן שמעון ליחיישינןדע שמו כלל ו דאף אם לא נ,מהוחזקו

 יש לדון ל פי זהוע.  אם לא נודע שנאבד איש מעיר כללל שכן ומכ, חיישינן לאינש דעלמא כלללא
 ,ם כגון שהדרך כבושה אלא שהיא כבושה למקומות ידועי,שיירות מצויות במקום שהאפילוד

 א חיישינן ל, בדרך זה שהיא כבושה להםםזה שממקומות הידועי יוסף בן שמעון  שהלךנןוידעי
 ולא לאינש אחרינא דאתא ,שהם ממקומות שהדרך כבושה להםוסף בן שמעון  יאלא לאנשים

ושב הכהן  בתשובותש " ומ. שיירות מצויותהוי שאין'  דלדידי,מעלמא שהדרך אינה כבושה לו
 היינו בלא נודע כלל , שכיח שיירות ולהשני לא שכיח לא תלינן באותו דשכיחאחדאפילו להל ד"הנ

 חיישינן אותו דשכיח שהלך בדרך זה לא נן אבל אם ידעי,כיח או לאמי הלך בדרך זה אם אותו דש
 וכללא הוא דאם לא נודע כלל מי .ג"בכהלגמלא פרחא  א חיישינן כי היכא דל,לאחר דלא שכיח

י "מהר בדעת  לעילש"וכמ(' התוס' שם בדעש " לפי מ,לגמלא פרחא אפילו חיישינןשהלך בדרך זה 
 וא הדין דלא חיישינןה ,לגמלא פרחא א חיישינןעל דרך זה דל שהלך חד אבל אם נודע בא,)ווייל

 שוין הן לפי שיטה זו לא פרחא וגמאין שיירות מצויות ד, להשניאין שיירות מצויותבמקום ד
 אפילו ,דלא הוחזקו'  דאזיל מקורטבא כויש גלותא גבי יצחק רנן והא דבעי.כנראה להמעיין שם

שהלך  יש לומר  היינו משום שלגבי אותו האחר נמי,יל לעש"בידוע שיצחק זה יצא מקורטבא וכמ
  . גם להשני שיירות מצויות והוי,'ש וכי סגרו כו"ש הרא" וכמ,בדרך כבושה לו דרך קורטבא
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קי  אבן העזר–שארית יהודה 

 אף ,' גמלים שהלכו ממקום למקום כום גבי קולר ונושאי1059ם"ש הרמב"משתא אתי שפיר וה
 כלל מן ונושאים גמלים לא הוו סים דקולר משולא ודאי א, לא נזכר מקום היציאה כללראדבגמ
ו "מ פ"ה בהדיא במ"וכ (1061ז"ש הט" כממן מנין לא הוי סימן וגם סי,1060ע"ר נ"ש רבינו אחמו"כמ
'  מיהו בתוס. הכותברק פ1064ן" ור1063' התוסת דען משמע וכ,א"ן ורשב" הרמבשם ב1062שאלה' למה

 היכא שאין דרך ,ןגבי פקדו אפילו מןגבי שומשמי משמע דמנין הוי סי) 1065ב"ו ע"דקט(דיבמות 
דהמנין עשרה אנשים ' י' ת סי" בדין מסלבתשובותי "הבש " לפי מ ובפרט.)ע"להצניע במנין זה וצ

 , הוא הקולר או הגמליםמן ועיקר הסי,חד באאפילו ו,ה פחות" דה,ם הוא לאו דוקא"דנקט הרמב
 דהיינו ודאי אלא ,מן והדרך אינו סי, אלא בצירוף הדרך שהלכו לשם, כלל מצד עצמומןואין זה סי

 , שיירות מצויות הוי כאילו איןם כן וא, כזהמןמחמת שאינו מצוי שילך גם אחר על דרך זה בסי
אינם מצויים  מכל מקום ,פ שהוחזקו בעולם הרבה שאסורים בקולר או נושאים גמלים"דאע

 מפני שהדרך היא כבושה ממקום זה למקום זה ולא למקום אחר ולא ,שיילכו באותו דרך
 וכיון שידענו שבאותו הדרך הלכו בקולר או נושאים גמלים אנשים הידועים ,קומות אחריםממ
 ולאנשים שהדרך כבושה להם אינו מצוי , לאנשים אחרים שאין הדרך כבושה להםא חיישינן ל,לנו

 מנא ם לא כן דאאינו אלא משום דקולר או נושאים גמלים מן וסי, כאלומניםשהלכו אנשים בסי
 אפילו  ומשום הכי סגי, ממקומות שהדרך כבושה להם למקום זהם כןהלכו אחרים ג שלא נןידעי

  . רק היכר בעלמא להבדיל בין מצוי לשאינו מצויין צריך דא, גרועיםםבסימני

 מכל מקום כיון דבמקומות אלו , כזה בדרך שהיא כבושה להםמן מצויים הרבה בסיאפילוועוד ד
 כגון שהוא דרך , ולא נסתפקו אלא על מקומות הללו, זהלא נודעה שנפקד איש בסימן כזה במקום

 , ודרך הליכה זו ידענו שאינה מתחלת דרך כבושה אלא ממקומות הידועים,הליכה ולא דרך חזרה
 מכל מקום כיון , ויכול להיות שהדרך כבושה למקום רחוק,אף שהולכת הדרך למקום רחוק

 שכבר א חיישינן וגם ל, שהלך משםאחדא חיישינן לשאינה דרך הליכה מכאן אלא דרך חזרה ל
 פ שהוא גרוע" כזה אעמן דסי, כזהמן מאחר שלא נודע שהלך בסי,יצא משם ועכשיו חזר לביתו

במקום שמצויים  אפילו  גמליםם כזה אסורים בקולר או נושאימן דסי,'קלא הוה לימכל מקום 
ד שנאב' הוה קלא הוה לי אי איתא דאינש אחרינא ,פ בצירוף האבידה" ועכ,הוא דבר של תמהון

 , ידועים ועגלה ידועם כגון שהלכו במנין סוסי, אחרמן והוא הטעם לסים כן הוא הדין וא.איש כזה
 ובסביבות אותו מקום לא נשמע שאחרים ,1066וידוע שהרוצחים העבירו מן הדרך דרך הליכה

 .להו קלא הוה ני דאי איתא דהוו אחרינן אמרי, כאלו ועגלה כזוםשנסעו במנין סוסי

 לסימן 
  1067ל"הנמהדורה נוספת מ

להיתר אשה שהלך בעלה ונאבד בדרך ונתעלם מן העין  כתב ט"ע'  סיי ווייל"מהר בתשובותהנה 
 ונסתייע . דתלינן שאותו היהודי שהלך על הדרך נהרג, מצאו הרוג באותו הדרךר כךולא נודע ואח

ישראל וגוי שהלכו בדרך  דאבא יודן בן ציידן ב1069 לפרש האי עובדאתב שכ1068ש" הראתשובותמ
 דלא צוו לחקור מן הגוי ,ובא הנכרי ואמר חבל על היהודי שהיה עמי בדרך שמת והשיאו את אשתו

 כי שמא אותו היהודי הלך לדרכו ושוב נתלוה עמו ,אם היה זה אותו היהודי שידענו שנתלוה עמו
  תלינןכי נמי ה,יה שמת אלא מכיון שידענו אותו היהודי שנתלוה עמו תלינן בודאי שאותו ה,אחר

  .שאותו היהודי שהלך על הדרך נהרג
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קיא  אבן העזר–שארית יהודה 

אמירת הנכרי על אותו היהודי  על כל פנים  שהרי התם היתה,'דון דומה לראייולכאורה אין הנ
 אדם יחידי אלא' דלא מיבעי שכתב ,ש שם"דסמיך אסיפא שברא דיש לומר  אלא.שנתלוה עמו

 ומשמע שאינו ,' הלכו על אותו הדרך כופלוני ופלוני  מכיון שידענו שאותו,'חבורת אנשים כואפילו 
 לא כי נמי וה, התירו את נשותיהםואפילו הכימעיד כלל שנתלוו עמו אלא שהיו בדרך זה ומתו 

 , כיון שמצאו הרוג באותו הדרך הרי ראו שמת האיש שהלך בדרך,'ראיתהא שמיעה גדולה מ
 יינו ה,מסיפא'  ראיי ווייל"מהרהא דלא הביא ו(ותלינן שהוא הוא האיש שידענו בו שהלך בדרך זה 

 דלולי דברי  שםש" וכמ,פלוני ופלוני שידענו שלא הלכו בדרך זה אלא ש לומרמשום שיטעמא 
ש הוא דמפרש " אלא הרא,מפרש גם ברישא שידענו שלא נתלוה עם הגוי אלא זה' ש הי"הרא

  .)ק"א ודו דמפרש כן בסיפוא הדין ה,ברישא שלא ידענו אם נתלוה עמו אחר

ש אלו דדוקא בשאין שיירות " דברי הרא1070ה ביאר בתשובתו"ר זצללה"אחמו' אך רבינו הג
 ,ום ביתר שהיתה במצור ושעת חירום לכל ישראלכ דומיא דמעשה דכראדמעשה דאנטוכי(מצויות 
 אבל ,דלא שכיחי אחרינא דאזלי בדרך זה)  שאז אין יוצא ואין בא1071ן במלחמות"הרמב' כדפי

 דלמא אחרים חיישינן , בזה הדרךםלא נודע שהלכו עוד אחרי אפילו ,יירות מצויותבמקום שהש
 וגם . במעשה הראשון1072ז" עליו הטה שהקשהש כל מ" דלא תקשי על הרא ואהני לן רבינו בזה.הוו

ז איך לא צוה "ש הט" ומ.שיירות מצויות דלא מיירי אלא ב מודה1073ם"דאף הרמב יש לומר דבזה
ין  ובעד מפי עד א,ש יראה דמיירי שאמרו עדים ששמעו מן הגוי"ן ברא המעיי,לחקור לכתחלה

  .1074 חקירהצריך

שני ימים ' ש שם לעיל דהמעשה הי" וכמ,ג"כן דמיירי נמי בכה יש לומר י ווייל"מהרוגם דעת ) ב
 משום הכי ד, בלא מניןיום הכפוריםב'  דלא שכיח כלל שיהא אחר מעלמא והי,יום הכפוריםאחר 
 חשש דילמא אינש אחרינא הוה י ווייל"מהר אלא ד, לחודמהאי טעמאשואל להתיר  הל דעתעלה ע

 כמו כא נמי וה, לגמלי פרחא1075חייש רבא יוסף בן שמעון 'דהיכא דהוחזקו ב(ואזיל בגמלא פרחא 
 אבל .ש אלו" דברי הראל דעתו והיינו קודם שעלה ע,)שהוחזקו דמי מאחר דלא נודע כלל מי הוא

 לגמלא פרחא אלא כשלא נודע כלל אם זה חיישינן דלא ,ש אלו חזר בו"הראכשנתן אל לבו דברי 
בדרך הלך אבל אם נודע שזה הקרוב בוודאי  , אלא שלזה קרוב יותר ולהשני רחוק,הלך בדרך זה

 ושב הכהן בתשובותג מצאתי " וכה.ולא נודע ממנו כלל תלינן בודאי באותו שנודעזה ולהשני רחוק 
הרי הרבה ובלאו הכי (ש "ה יצחק ע"ב ד"ו ע"דיבמות דקט' דברי התוס לפרש תב כןא שכ"ל' סי

 וגם .1077 לגמלא פרחא לסניף בעלמא אמר כןחיישינן דהא דאמר רבא ,בירא להו ס1076פוסקים
 . זה הטעם לא שייך אלא גבי גט ולא גבי מיתה, הטעם דמתכוין לקלקלהרש שפי1078ת"ררוש לפי
 דרבא חייש ,ה יצחק"ב ד"ו ע"לעיל דקט' תוססתמו ה'  דכוותי,1079 מנחםר" הרוש לפיאפילוו

  כרבהבירא ליהוס(משום דרבא משוי מיתה לגט  יש לומר ,גבי מיתה אפילו לגמלא פרחא בהוחזקו
 ,ף" לדעת הרי1080ש"ש הרא" כמ, לחלק בין גט למיתהבירא להו דספוסקים אבל ה,)גבי גטאפילו 
זקו ולא שכיחא שיירות ובמיתה בחדא  תרתי לטיבותא לא הוחבירא ליה כרבי זירא דבעינןדבגט ס

 דגבי גט דוקא יש לחוש להכי , לגמלא פרחיחיישינן בהא דנןנמי דמחלקי יש לומר ,לטיבותא סגיא
 אבל , לגמלא פרחיחיישינן והיינו דוקא בשאין השיירות מצויות אלא ד,)ולא גבי מיתה

 ,והשני הרחוק לא נודע ממנו הדרך ל זהנודע שזה הקרוב הלך בודאי ע אפילו ,כשהשיירות מצויות
  . דלמא אחרינא הוהחיישינן בודאי ,רק שיש זמן רב שגם הרחוק היה יכול לילך

 בתשובותמ איש חי ש" במה שהשיג על מהר,ו"מ'  סימשאת בנימין בתשובות בהדיא ן משמעוכ
ושפתי בגדים ' ה א" שרצה להתיר אשה שנודע שבעלה נסע לגאליץ ועמו קרזיא,ה"מ' שם סי
 והגלח העיד שנתאכסן אצלו בגאליץ ,ץ"רוצה לקנות לקרי'  והי,ש"ברילן יי' ר וב"רין בענדושקו
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 ואותו יהודי הכיר בעלותו מן ,ץ" ושהיה רוצה לקנות לקרי, והיה עמו כל פרטי הדבריםחדיהודי א
 שאם אמר הגוי שיהודי שנתלוה עמו מת אין ,ל"ש הנ" הראתשובותש ב" דדמי למ,המים וקברוהו

 דהתם ראינו , כללא דמי דל,ו"מ'  בסימשאת בנימין השיב הל זה וע.ין שמא נתלוה עמו אחרחושש
 דאיכא למימר שמא אותו יהודי לא ידון דידןכ בנ" משא,'וידענו שזה האיש נתלוה עם הגוי כו

 כיון שידענו שאותו היהודי נסע לגאליץ , ואי איתא דל עדות הגלח מהכא.'נתארח אצל הגלח כו
 כיון לא ודאי א. למיתלי באותו יהודי שידענו שנסע לשםוה לן מיהודי אחר שנסע לשם הולא נודע

 לשיירות וא הדין וה,ןאדבגאליץ שכיחי הרבה יהודים מאן מפיס שזהו אותו היהודי שנסע מכ
  . לאינש אחרינאחיישינן ברים ושביםמצויות כיון דשכיחי הרבה עו

 דמפרשי ,1081לקת מחוקק והחח"נ'  סימח צדקצוה' ל' ע סי"ב חאה"ט בס" ממהרין משמעוכ
ואפילו  ,נודע להאשה שהלך לפאס או סביבותיה' ש במכלוף בן מלול שהי" הראתשובותלההיא 

ל כרבא " ומשום דקיי, לא התיר אלא מטעם הגדת שמו שלא הוחזק מכלוף בן מלול אחר בעירהכי
 אבל בלא הגדת שמו לא הוה ,שכיחי שיירות אפילו  לתרי יצחק היכא דלא הוחזקוא חיישינןדל
ג דלא " אע, הרבהברים ושבים משום שהשיירות מצויות ושכיחי עו,נודע שהלך לפאס אפילו שרי

י  לפל שכן וכ. איש אחר לא תלינן בזה שנודע לנו שנאבד ונתעלם מן העיןנודע שנתעלם מן העין
ר שיצא משם דומיא ש מיירי דוקא בידוע העי"דהרא' אי " סוסת" בדין מסלבתשובותי "ש הב"מ

 וכן ההוא גיטא .בקורטבא ויצא משם'  שידוע שאותו יצחק הי, שיצא מקורטבאיש גלותאדיצחק ר
 היה ידוע שהאנדורנילאי היה במקום שנכתב הגט , בצד קלוניאבו] וכתוב[דאשתכח בנהרדעא 

 . לאחר כיון שהשיירות מצויותחיישינן נין אחרבקולניא אבל בע
ב "להתיר באשה שהלך בעלה והרחיק ממנה נדוד כמו י כתב ד"רכ' ו סיי בפסקי"איברא שמהרא

 שהוא תשע שנים אחרי , שזה כמו שלש שניםיית עדות ושוב בא גב,שנה ולא נודע מקומו איה
 תשובותי דדמי להא ד" מהראתב וכ, ששמו כשם הבעל בארץ אחרת רחוקהחד מת א,הפרדו
פ שהעדים " ואע,בן יונתן אחר שנתעלם מן העין כיון שלא נודע ממשה ,ש במכלוף בן מלול"הרא

 ומה שאמרו שהיה אשכנזי ושאשתו נקראת צפורה אין זה מוציאנו ,לא הגידו שם עירו שיצא משם
 דברי רש דפיעל כרחך צריך לומרלא  א, למימר תבדוק ארץ אשכנז בכללהוה לן וה,מידי ספק

 כיון דלא אפילו הכי , הבעלנופ שלא היה ידוע להעדים מקום שיצא ממ" שאע,ש כפשטן"הרא
מכיון  מכל מקום ,ג דכמה יצחק שכיחי בעלמא"הוחזקו תרי יצחק שנאבדו ונתעלמו מן העין אע

 ותולין אותו בזה יצחק הנודע ,חד הרי זה כאילו לא הוחזקו בעיר א, מהםחדשלא ידענו שנאבד א
קצת  ן משמע וכ.נוממקום רחוק שלא נודע ליצחק אחר '  ואין חוששין שמא הי,לנו שנאבד

 והשיג על ,א בפשיטות"ל'  ושב הכהן סיבתשובותכ " וכ.ל"ב מהרישםב ב"כ'  סיונטרס עגונותבק
 פוסקיםע שלא זכר גדולי ה" וצ.'ש איך יעלה על הדעת כו"במלקת מחוקק במה שכתב הח

 י"גם לא נסתייע מדברי מהרא , שהם עמודי ההוראהצמח צדקט וה" ומהריי"ברי הם השהבאתי ה
  .ל"הנ

 על הדרך הידוע לנו שלא חד שבאם שידענו שנאבד א,ואמנם גם מדבריהם לא נשמע חידוש דין זה
 לא הצריכו הגדת שמו אלא בשאינו ידוע לנו כלל מקום ל כרחך ולומר דע,לחוש לאיש אחר

 דלדבריהם פשיטא דנודע ולא .אינו ידוע שמו שרי אפילו  אבל בידוע לנו מקום הליכתו,הליכתו
 א חיישינןבלא נודע מקום הליכתו ל אפילו מנין להם קולא זו דבהגדת שמו דאם לא כן , שויןנודע
 וכן ההוא גיטא מסתמא היה ידוע ,משמע שהיה ידוע יצחק דאזיל מקורטבא בגמרא  דהא,לאחר

 ,בירא ליה דסאלא על כרחך צריך לומר ,שאנדורנילאי נהרדעא היה בקלוניא מקום כתיבת הגט
ש וכי "ש הרא" וכמ, לאחרחיישינןהיה ידוע יצחק בקורטבא הוה  אפילו י שיירותדמכיון דשכיח

 בלא הוחזקו היינו בהצטרפות האבידה שנאבד א חיישינן אלא הא דל,'סגרו שערי קורטבא כו
 נודע ולא נן לקולא אמריאפילו כיון דם כן וא, נודע ולא נודע שויןם כן וא, וכן בגט,ונתעלם מן העין

ל דברי " רבינו זרש כדפי, ואין להתיר אלא בשאין השיירות מצויות, לחומרא שכןלנודע שוין כ
  .ל"ש כנ"הרא

 דאזי אין , דבהוכחה כל דהיא באיזה הבדל והפרש שיש בין שיירא לשיירא סגי,ד" כן נלפעםאמנ
 ובהכי . מאחר שאינן מצויות באופן זה,נקרא עליה שם שיירות מצויות אלא שיירות שאינן מצויות

 ,ם גבי קולר ועשרה אנשים נושאים גמלים שהלכו ממקום למקום"ד דעת הרמב" לפעי שפירתא
 ,כיון דודאי סימנים גרועים הם לפי דבריו מכל מקום ,מן דאמרו כן לסי1082ז" הטי דעתאף לפ

 פוסקיםה כתבו  גרועיםם ובסימני,)1083משאת בנימיןדלא כ(ע "ל נ"ש רבינו ז"ה הוא האמת כמ"וכ

                                                 

 
  .ק ס"הובא בבית שמואל ס. ק לח"ס 1081
  .ק יח"ס 1082
 ).ז שם"הובא בט(מד ' סי 1083



קיג  אבן העזר–שארית יהודה 

 הא לא ודאי א. איך מוכח שעל האנשים האלה אמרם כן א,1084ובא לא מצטרפי סימנים טאפילוד
 היינו משום דלענין זה דלא הוה שיירות מצויות בענין שהאנשים הללו ,דמהני הכא סימנים גרועים

 שפיר מהני איזה הבדל ,הלכו שהיו בקולר או נשאו גמלים שבענין זה אינה מצויה שיירה אחרת
 דבזה יצאה מכלל שיירות מצויות ונכנסה לגדר שאין שיירות ,ל דהיאוהפרש כל שהוא והוכחה כ

 , וכיון שלא נודעו שלא הלכו אנשים בענין זה בקולר או נושאים גמלים אלא אנשים הללו,מצויות
 נן שמכיון דידעי, שיירות מצויותל בשאין"ט הנ"ע'  סיי ווייל"מהרש " וכמ,תלינן שהם הם שנהרגו
  .ל"ש רבינו ז"ש כמ" ומוכח כן ברא,'ושהיהודי הלך על הדרך כ

ן " ונסתייע ממהר, והוכחותת סימני כליו לשאר אומדנום שם דמצרפיי ווייל"מהר כתב עוד) ג
  מאי פריךם כן דא,ל זהא השיג ע"קס' י בפסקיו סי" ומהרא.ת" מתיפרר שמצא בס"מאיג

שום דאיכא  מיינו טעמא נימא דהתם ה,ממצאו קשור בכיס או ארנקי או טבעת 1085בגמרא
 והכי ,' כיון שזה האיש שואל הגט ויודע שאבד הגט כו,אומדנא אחריתי שזה הגט של זה השליח

 ,שם'  התוסן כתבו ואיברא שכ.' אליבא דאביי כו1087ג דגיטין" ובפ1086מ"ק דב"בפ'  התוסםמחלקי
 ,בי זירא וכתבו דאביי ורבא פליגי בפלוגתא דרבה ור1088'ב חזרו בהו התוס"ו ע"אבל ביבמות דקט

' דהא רבא מייתי ראי , בגמראא והכי מוכח התם להדי.א" כלל נבתשובותש "וכוותייהו פסק הרא
לא מייתי '  ואביי גופי,'הא התם נקט שטרא בידי' לי'  ומאי קשי,'מחבו בר ננאי וננאי בר חבו כו

 כןל שמכ'  דמייתי ראיין לומר דא. משמע דשוין הן,'אלא מההוא גיטא דאשתכח בנהרדעא כו' ראי
 הא אכתי יש לחלק ,'רבא דמשום כבודו דאבוה דשמואל כו'  מאי משני לים כן דא,מההוא גיטא
בקורטבא נאבד ואין אנו '  שיצחק שהינן כיון דידעי, דגבי מיתה נמילא ודאי א.בין גט למיתה

לעובדא '  דמעיקרא אייתי ראי,ש" לשון הראתי שפיר ובהכי א.יודעין מיצחק אחר דמי ממש לגט
 ודחה כמו ,1090ג דגיטין" ופ1089מ"ק דב"שבספ' מההוא גיטא דאשתכח בשוירי מתא כו' דילי

 פליגי אביי תב דעל כרחך וכ,יש גלותאמיצחק ר'  חזר ואייתי ראיר כך ואח,שם' שתירצו התוס
ל מההוא גיטא ע'  כיון דאביי אייתי ראילא ודאי א, האא ליה ומנ,בי זיראורבא בפלוגתא דרבה ור

  .]1091... [כרחך

 להכיר שזה הנמצא הוא בעל מניםיר משום דכל הסיחמי שם הטעם לה"ש עוד מהרא"גם מ )ד
  דהא, כי הנה לכאורה דבריו תמוהין, צריך להבין,' כו1092האשה הוי תחלת עדות דאחמור בהו רבנן

 ,' כוםפ שיש סימני" דאין מעידין אע1094ניתין מוכח ממת1093מ"ב דב"להי יבמות ובפשבגמרא 
ואפילו  תא דאוריימנים לימא דסי, דהוה תחלת עדותי סלקא דעתך וא,את לאו דאוריימניםדסי
 דרבא ישנא קמא וכן לל,למימר בגמרא  דנהי למאי דבעיש לומר אלא שי. אחמור רבנןהכי
 לא , לאתרמיא חיישינן וגם דל, הויא הכרה יפהמנים דהכרה דסי, באבידהתא דאוריימניםדסי

פ "מרו בתרי יצחק לרבא היכא דלא הוחזקו אע כמו דלא אח,אחמור רבנן בהא מילתא כלל
  .1095שהשיירות מצויות

י " דהא מהרא, או מקום הליכתו,יצחק בקורטבא'  שידוע שם עירו שהיין לומר דשאני התםוא
לא היה ידוע כלל בעיר של משה בן יונתן ולא  אפילו ש"ד פסק כהרא"רכ' בעצמו בפסקיו בסי

ג לא הוה כתחלת עדות " משום דכה.ך וכדלעיל שלא ידעה האשה כלל אנה הל,מקום הליכתו
 דלא אחמור אלא בהכרת העדים שיכירו יפה ולא שיאמרו מאומדנות והוכחות ,דאחמור בה רבנן

 שיקול דעתם דעת תורה ודעת נוטה לא ל פי אבל באומדנות והוכחות הנראה לחכמים ע,שלהם
 אין די באר , הקילוםו ופעמי החמירםומה שלפעמי(ש מכמה סוגיות " וכמו שהוכיח הרא,החמירו

 ספר שלם נקרא ל זה מגדולי הספרדים וחבר עחד וכבר ראיתי בזה א,והדברים ארוכים ועתיקים

                                                 

 
 .ז"כח סט' זקן סיר ה"ת אדמו"ראה שו 1084
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קיד  אבן העזר–שארית יהודה 

 ישנא בתראל כל" אבל אנן קי, דרבאישנא קמאאין זה אלא לל מכל מקום [)].שמו עגונא דאיתתא
מת יהודי עמנו כך  שכתב ישראל שאמר 1096ם" הטור בדעת הרמברש והרי פי, דרבנןמניםדרבא דסי

 אלמא , דרבנןמנים דהטעם הוא משום דסי,' מאומד הדעת שזה הוא כוםאין אומרי' וכך סימנין כו
 ואין זה מאודמנות והוכחות , הם רק אומד הדעת שלנום דרבנן כל הסימנימניםל סי"דלמאי דקיי
' לם בה"ש הרמב"מי  ואף לפ. הכרה יפהם לפי שאין הכרה זו של הסימני, התורהל פישל חכמים ע

שת  אלא דלגבי א,ברי תורה מדם אחר הסימניםח שבממון הולכי"גזילה פי' ל ובה1097ז"נחלות פ
 , דהוה כתחלת עדות שהחמירו בו חכמיםעל כרחך צריך לומר ,ם חומר הוא שהחמירו חכמיאיש

ה  מובהק דהכרמן אבל לגבי סי, מיהו כל זה אינו אלא לגבי סימנים בינונים.דהא בסופה אקילו
 אף דחששו חכמים לכך והחמירו יותר מבתרי , לשאלהחיישינן אלא ד,טובה ומעולה היא בודאי

 דהא לא שייכא כללא ,כיון דהיא חששת חכמים בלבד ולא מגופה של עדות מכל מקום ,יצחק
  .בהכרת העדים

 לאסימן 
  1098ל"מהדורה נוספת מהנ

 ,'בכלל תחלת עדות הוא כו שהוא בעלה של אשה זאת מניםי עוד ונראה דכל הסי"ש מהרא"ומ
' י בפסקיו בסי" ובזה הקיל מהרא, לתרי יצחקא חיישינן דהא מצינו דל,לכאורה דבריו תמוהין

 רא ועוד דבגמ.לעילש כד" כן דברי הרארש ופי,לא נודע מקום יציאתו ומקום הליכתו אפילו ד"רכ
 מנים דסי,'ימנים כופ שיש ס" דאין מעידין אעתיןלמיפשט ממתני מ בעי"דבב "שלהי יבמות ובפ

 תא דאוריימניםג דסי" אע,' ליא דהוה בכלל תחלת עדות מאי קשיי סלקא דעתך וא,תאלאו דאוריי
ש " לפי מ הואל שכן וכ, שיש להחמיר בגטם כן הוא הדין ודוחק לומר דא.אחמור רבנןמכל מקום 

דקשה טובא מאי  י זה כל שכן דלפ.ף גבי תרי יצחק דבגט מחמיר יותר מבמיתה"ש בדעת הרי"הרא
 דהא ודאי , לאהדורי גט אשהפקא מינה ונ, או דרבנןתא דאוריימניםבגט אי סי' לי' קמיבעי
  . בגטל שכן מחמרינן במיתה כלת עדותדבתח

 ישנא קמאוכן לל (תא דאוריימנים דלמאי דבעי למימר דסי,דהא בהא תליא דיש לומר אלא
וא  ה, לאתרמיא חיישינןהיכר טוב ויפה ול היינו שהסימן הוא תא דאוריימנים כיון דסי,)דרבא
לת  דלא אחמור רבנן בתח, לתרי יצחקא חיישינן למהאי טעמא ו. לאתרמיא חיישינן מדרבנן להדין
 אבל אם , והוכחות שלהםתים יכירו יפה ולא שיאמרו מאומדנו שהעד, אלא בגופה של עדותעדות

 דלמא אתרמי עוד אחר בשם זה או ןחיישינ ד,העדים כיוונו יפה אלא דיש לנו ספק ממקום אחר
 ויש מהם שהקילו ויש , הלכו חכמים אחר אומדנא שלהם ושיקול דעתם דעת תורה,בסימן ההוא

 ,ם והדברים עתיקי,אך באיזה מקום החמירו ובאיזה מקום הקילו אין די באר(מהם שהחמירו 
 ועל .)גונא דאיתתאע'  שלם נקפר סל זה שחבר עם המפורסמים מגדולי הספרדיחדוכבר ראיתי לא

 משום ,ש שאמרו חכמים להקל בעגונה" הולכים כל הסוגיות שהביא הראםקוטב ויסוד זה סובבי
 מאחר , אלא דעל הכרת העדים שיאמרו באומדנות שלהם חששו חכמים,1099שדומה להם דבר הגון

  .לוני המוכיחות יקילו ראש בדבר להעיד סתם שמת פתשיראה בעיניהם שיש אומדנו

 1100ז"קכ' א בסי"ש רמ"ה לתרץ מ"בזה שמעתי בימי חורפי מפי מורי אחי הרב זצללהוכיוצא (
ו " כלל מורת חטאת הקשה בת1101נחת יעקב והמ.דאין האשה נאמנת בדבר שיש בו צדדים להקל

 ותירץ . משום שיש הרבה צדדים להקלםא דהאשה נאמנת בברירת תולעי"רמ כתב  דהתם,'ט' סי
 שיש לה צדדים להקל ראש רוש בדבר שיש בו צדדים להקל פי דמה שאין האשה נאמנת,ל"הוא ז
 הדין ודת של תורה ודעת חכמים ל פי להקל עם אבל כשיש צדדי,אומדנא שלהו דעתה ל פיבדבר ע

  .)האשה נאמנת

 לאביי אפילו ו. דעת תורהל פינראה בעיניהם ע'  שכך הי, נמי לא חששו לתרי יצחקמהאי טעמאו
 אבל . כך משמע שלהי יבמות,תא דאוריימנים מודה אי סיםבסימני  מכל מקום,דחשש לתרי יצחק

 אלא דרבנן תקינו , טוב כלל ואין זו הכרה יפהמן דאין זה סינן דרבנן אמרימניםללישנא דסי
 ומשום הכי נמי .לת עדות ודאי דהוה כתח, כדמפרש רבא שם בהדיא,'כו' באבידה משום דניחא לי
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קטו  אבן העזר–שארית יהודה 

 ם אין אומרי,' שאמר מת יהודי עמנו כך וכך סימניו כוישראל שכתב ם"הטור בדעת הרמבכתב 
נחלות ' לז מה"ש פ"מי  ואף לפ.תא לאו דאוריימנים משום דסייינו טעמא דה,'באומד הדעת כו

 ,גזילה' לח מה"ש פי" כמ,תא דאוריימנים סינןומדינא אמרי'  כושת אישדחומר הוא שהחמירו בא
 ולא , דהא בסופה אקילו,לת עדותתחכיפה דהוה האי חומר הוא משום שאין זה היכר מכל מקום 

 הא תי שפיר אומשום הכי נמי . עדיפי מתרי יצחק כדלעילמנים דהא סי,משום חשש דאתרמי
ג " אע,ר מיתהלהשתנות לאח' בבן גילו ולעשוי'  דרבא לשומא מצויישנא קמאלל אפילו חיישינןד

 מן העשוי לידרס הוי סימניםן סי וכ, במניינא ומתקלא דשויןי אםג כ"דבאבדה לא החמירו כה
 משום דהוה ,שת איש רבנן החמירו באואפילו הכי ,ין תורה מדמןם דלעיל הוי סי" ולרמב,לרבא
 ויש , אין זו הכרה יפהר מיתהלהשתנות לאח'  או שעשוין גילובב'  שמכיון שמצוי,לת עדותכתח

 אבל אם הספק ,פה של עדותוכל זה לא שייך אלא בגו . אומדנא שלהםל פי יאמרו עםלחוש שהעדי
 לרבא , בהא אזלו חכמים בתר אומדנא שלהם להקל ולהחמיר, לתרי יצחקחיישינן כגון אי ,מבחוץ

  .'ולאביי כדאית לי' כדאית לי

ג דחששו חכמים בדבר להחמיר יותר מבתרי יצחק " דלענין חשש שאלה אע, זכינו לדיןי זהולפ
ג דלא הוה " דהוה כמו תרי יצחק לאביי דחייש אע רק,אין זה מגופה של עדות מכל מקום ,לרבא

לת  דדוחק לומר דאביי ורבא פליגי בהא דתרי יצחק אי הוה כגופה של עדות ותח.מגופה של עדות
בירא  סואפילו הכי , דלאו מגופה של עדות הואבירא להו דתרווייהו סלא ודאי א, הוא או לאעדות
 דהא לא שייכא כלל ,ולי עלמא בשאלה לכיןוא הד וה, להחמיר מסברא ושיקול דעת חכמיםלהו

  .בהכרת העדים

 וקצת .ג לא גזרו רבנן" מובהק להקל ולומר דכהמן שפיר יש לצרף אומדנות המוכיחות לסים כןוא
' ו מהל"ם פ" לרמב,ם לענין פקדון להוציא מן היתומימנים לסית אומדנונןמהא דמצרפי' ראי

 .דוןבלא עדי פק אפילו 1104ש" ורא1103' ולהתוס,1102שאלה

 לבסימן 
  1105ל"מהדורה נוספת מהנ

 , בכליו בצירוף אומדנות והוכחותםט סמך להתיר בסימני"ע'  סיי ווייל"מהר בתשובותהנה 
 פרן מאיגרא שמצא בס"ש מהר" וגם ממ,אשר בר סיני' ש בעובדא דר" הראתשובותוהוכיח כן מ

י בפסקיו " ואולם מהרא.ש"יי בכליו עמנים מובהקים בגופו עם סיימנים בינונים בסרת להתי"מתי
 מצא ם כן ניחוש לשאלה אי סלקא דעתךוא 1106 בגמראא השיג על סברא זו מהא דפריך"קס' סי

  שאותונן בגט דידעיאני התם והוכחות נימא דשת ואי איתא דיש לצרף אומדנו,'קשור בכיס כו
' התוס' י והכי מחלק,'אבד גט ושואל ומבקש ואין מכירין אחר שאבד גט כזה כויוסף בן שמעון 

 אבל .)ב"ו ע"טו דק"ביבמות פט( לחד שינויא אליבא דאביי דחייש לתרי יצחק 1107מ"ק דב"פסב
 , הך שינויאבירא להולא ס) א"ז ע"דכ(ג דגיטין "ובפ) ב"ו ע"דקט(ו "ביבמות פט' באמת הנה התוס
ן וכ ,'א' א סי" כלל נבתשובותש " להראסבירא ליה כי נמי וה,זירא ורבא כרבה' אלא דאביי כר

 לרבא דמייתי ל שכן וכ,'מההוא גיטא כו' אייתי ראי'  דאביי גופי,דיבמות שם בגמרא א להדימשמע
והוה אומדנא דמוכח '  ואי איתא הא התם נקיט שטרא בידי,' בר ננאי כוימההוא שטרא דחב' ראי

ח שאילו מן האחר " ר בשם1108רק גט פשוטם בפ" רשברש וכדפי, לנפילה דחדא חיישינןטפי דל
 אלא דהוכיח ,לנפילה גבי שטראא חייש שם דרבא נמי ל כתבו ' ואף שהתוס.'ל היה צועק כונפי
שם דרבא מדמי נפילה דגט למסירה ' התוס כתבו הא מכל מקום ,'כו'  דלמא מסר ליא חיישמדל

 נן אלמא דאי הוה אמרי,כ בגט"משא' ר זהיר בילנפילה דמזהא חיישינן  דדוקא בשטרי ל,דשטרא
הא  דאם לא כן , גבי מסירה דשטרינן הוה אמריכי נמי לנפילה הא חיישינן בגט דלאומדנא דמוכח
  . לחלק בהך אומדנא כללבירא להודאביי ורבא לא סלא ודאי  א.לא דמו להדדי
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  .ושם נסמן, ד-סעיפים ג, דלעיל
 .ב, מ כז"ב. ב, יבמות קכ 1106
 .ה נפק"ב ד, יח 1107
וכיון שלא צעק נתברר כי , שאילו מן האחר נפל היה צועק ומבקש' ורבינו חננאל פירש כו(ה עיקר הלשון "ב ד, קעב 1108
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קטז  אבן העזר–שארית יהודה 

 בהכי נן מדלא מחלקי, דאין לצרף אומדנות והוכחותנןואין לומר בזה דאדרבה מהא גופא שמעי
 דאף ,'ובי' מיני' תקשי לי דאם לא כן ,י" בדעת וכוונת מהרא כןעל כרחך צריך לומרו(לאביי ורבא 

דמהא גופא  אלא ודאי . אבל רבא ודאי לא מחלק בהכי, אלא לאבייתב כןמ לא כ"ק דב"בפ' התוס
 דיש .) דאומדנות והוכחות לא מעלין ולא מורידין, והוכחותתדאין לחלק מחמת אודמנו' משמע לי

 1109פוסקיםכמה ש " לפי מ,ייך נמי שפיר הך אומדנאבפשיטות דהתם גבי תרי יצחק שלומר 
 1110 וכבר הבאתי לעיל.)ד"רכ' בסי' י אזיל לטעמי"ומהרא(בקורטבא ' שיצחק הי' דמיירי שידוע הי

 ולכאורה .ג" נמי בכהתשובותש ב" הראת בתשובותיהם לפרש דעצמח צדקט ו"י ומהרי"דעת הב
 שמתחלה הביא ,במכלוף בן מלול' יל בעובדא דיל" הנתשובותש ב"משמע כדבריהם מלשון הרא

 ודחה שיש לחלק בהך ,ג דגיטין"מ ופ"ק דב"מההוא גיטא דאשתכח בשוירי מתא שבפ' ראי
 דאזיל יש גלותאמיצחק ר'  הביא ראיאחר כך ו,ל"מ הנ"ק דב"בפ' אומדנא שכתבו התוס

ם  דא,ת פליגי בלא הוחזקו ולא שכיחי שיירואפילו דאין לומר דתב וכ,מקורטבא דפליגי אביי ורבא
 לכאורה הוא תמוה דהא יש . יחזירית דין הרי זה וכל מעשה ב1111 הא תנן, דאבייכן מאי טעמא

 וכמו שחילק בעצמו לעיל בההוא גיטא דאשתכח ,מ"ק דב"בפ' לחלק ביניהם כמו שחילקו התוס
וע ירי שהיה יד משום דמי, אין לחלק בהכייש גלותא דגבי יצחק רבירא ליהדס אלא ודאי .בשוירי

' ש שם מאי דמייתי אביי ראי" הביא הראמשום הכיד יש לומר  מיהו.שהיה יצחק בקורטבא
 דלכאורה הוא ,' תבדק כום כןרבא א'  ומאי דאותיב לי,לדבריו מההוא גיטא דאשתכח בנהרדעא

 ם דהא אביי ורבא לא מחלקי, אלא דבעי למימר דאין לחלק בהך אומדנא בין גט למיתה,שפת יתר
ואפילו  ,בקורטבא' ש דמיירי אף שלא היה ידוע שום יצחק שהי"בדעת הרא יש לומר ןם כ וא,בהכי
 שהאומדנות והוכחות לא מעלין ולא , אין לחלק בין גט למיתה מחמת אומדנות והוכחותהכי

 שפתם ברור מללו דמיירי בידוע פוסקיםדעת כמה  מכל מקום ,ש"דעת הרא' ואיך שיהי .מורידין
השגה זו '  ואזדא לי, והוכחות שבגטת אומדנום כן איכא התם גם כן וא,שהיה שם יצחק בקורטבא

שם יצחק בקורטבא שיש '  דאדרבה מדבריהם מוכח מדכתבו דדוקא בידוע שהי,י"של מהרא
מנים  מועילין לצרף לסיכי נמי וה,והוכחות מועילין להתיר' אומדנא והוכחה טובה מכלל שאומדנו

  .י ווייל"מהר שבכליו כדעת מובהקים

 דהא בגט מיירי שלא נודע ,ועוד שלענין שאלה ודאי אין אומדנא והוכחה גבי גט יותר מבמיתה
 ם כן וא,סהיפח גבי 1112'ש התוס" לשאלה כמחיישינןלא  דאם לא כן ,שאיבדו קשור בכיס וטבעת

  ידוע שמאותו האישכי נמי הרי ה,היו לו כלים אלוו זה נפל גט וסף בן שמעוןמה בכך שידוע שמי
  .אנו מבקשים היו לו כלים אלואשר 

 ן פסקו וכ,1113 שאלה'מהלו "ם פ" מדברי הרמבי ווייל"מהרלדברי ' ד להביא קצת ראי"ועוד נלפע
 אומדנא דלא אמיד ן דמצרפי,ז גבי פקדון"רצ' מ סי"ע בח" והטוש1116ן" והר1115ש" והרא1114'התוס

ן " דלא כרמב.דוןבלא עדי פק אפילו  מובהק שנותן בפקדון להוציא מיד היתומיםמןהנפקד לסי
דהיכא ) א" ע]ו["דצ(ז דחולין "בפ' התוס כתבו  וכבר.ך שהשיג עליהם"ש בש"יי וע,1117א"ורשב

ה "ש פ" ורא1118'ה בתוס" וכ, יש להתיר במיתהכי נמי מיד המוחזק הל ידי סימניםדמוציאין ע
  .ש"גבי שומשמי ע) ב"ו ע"דקט(במות ו די" בפטן משמע וכ,)א"ע' ע' ד(מ "דב

לצרף עם אומדנות  אפילו  נחלות משמע דסימני כליו לא מהני'מהלז "ם פ"הרמבאלא דמדברי 
ש " דהוה נמי אומדנא והוכחה כמ,דוקא אם אבד זכרו כתב בסימני גופו אפילו  שהרי,והוכחות

ן  וכ.מנים מובהקיםסי אפילו  בגופו ולא בכליומנים ומשמע דוקא סי,ט"קל' י סי"בפסקי מהרא
 .)שלא במשפט'  שהוכיח מדברי התוס,1120דלא כבעל נתיבות משפט (1119ד"רפ' ע סי" בסממשמע
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קיז  אבן העזר–שארית יהודה 

 משום והיינו טעמא, נן דהכרה בעי,ם שם והכירוהו"כשנדקדק עוד בדברי הרמב יש לומר מיהו
 ואפשר . אלא בצירוף הכרה,ז"ז סק"רס' מ סי"וך ח"ש'  ע,ם גרע מעדימן מובהק וסים עדינןדבעי
הכיר על ל מן מובהק דאינו סי,ו שדייק הטור גבי שומא וכמ, הכרהנן בעדי מיתה בעיאפילונמי ד
 1121 גירושין'מהלג "ם פ"רמבמ'  ועוד ראי.ט"רל' ה סי"ז שבת"ול כהא" אבל אנן קיי.'ידה כו

 לשאר וא הדין וה, לשאלהא חיישינן לענין דלביעות עין שהניחם שם מצטרף לטידמצאו בכל
 .אומדנות

 להכיר שזה המת הוא בעל האשה הזאת הוא בכלל מניםי עוד ונראה דכל הסי"ש מהרא"גם מ) ב
ל " דלא קייבירא להוהנה מלבד שיש רבים וכן שלמים גדולים חקרי לב דס', תחלת עדות כו

לסופה  תחלת עדות  ואין לחלק בין, אלא כשינויא בתרא1122 יש בכוררקכשינויא קמא דבכורות פ
 הגאונים בתשובות 1124'ול א וכן ראיתי לגד,1123ע"ר נ"וכמו שהאריך בזה רבינו הגדול אחמו

 . ברמיזותיו1126מ"ב בני יהושע וגם נראה דלזה כיון הפ.1125בתראי
 ,ישנא קמאל כל" ומרדכי דקייהות מיימוניות שבהגרבינו נתן ורבינו שמחהעוד זאת אף גם לדברי 

 י ווייל"מהרי ו" ואחריהם נמשכו כל האחרונים מהרא,לת עדותדבעדות אשה מחמרי רבנן בתח
'  ומצאתי און להם בס. רבים וכן שלמיםאר פוסקים ושמשאת בנימיןי ו"גם הב ,בתשובותיהם

 מכל ג דאיכא שינויא אחרינא" דאעתב וכ, יש בכורבירא ליה כלישנא קמא דפרקת דס"הישר לר
ם " הרמבן דעת וכ.משמע דקושטא קאמר'  בהאי לישנא שאני עדות אשה כוראמדקאמר גממקום 

ע " גם הטושם כן וא. וכדלקמן1128ע"ר נ"ש רבינו אחמו"כמ ,ישנא קמא כל1127נחלות' לז מה"פ
'  גבי ישראל וגוי שהלכו כו1130ע כאן"ו מדברי השן משמע וכ.בירא להו נמי הכי ס1129ד"רפ' מ סי"וח

  .1131ז"ט' י ע,'יצא מכאן כו

רבינו נתן ורבינו  שטת ל פי מתחילה צדד להחמיר ע,ט"ע'  סיבתשובות י ווייל"מהרהא מכל מקום 
 שזו היא , שמא אחר נתלוהין חוששיןש שא" דעת הראל פי נטה דעתו והקיל ע ולבסוף,שמחה

ם "ש הרמב" כמ, אמר יצא מכאן עמים כן אלא א, שאין כאן ידיעה ברורה כלללת עדותקולא בתח
ם שם "הרמב שכתב ל" וכמו בתרי יצחק כנ,ונ עדותו וידיעתםפ שאין הגוי מכירו מצרפי"שאע

רבינו נתן ורבינו  דעת ל פיזה החמיר ע' י עצמו שבסי" וכן מהרא.לכדלעי'  כוםהואיל ואנו יודעי
יצחק בקורטבא ' לא נודע שהי אפילו  ומפרש דבריו לקולא,ש"ד פסק כהרא"רכ'  ובסישמחה

רבינו דעת  כתבו תשובות נמשך להקל בעדות אשה ובכמה תשובותי בכמה " וכן הב. לעילש"כמ
 לא נמנעו מלחפש צדדי םת הנמצאי" בשואר פוסקים ואחריהם כל ישרי לב ש.נתן ורבינו שמחה

רבינו נתן ורבינו  תג שכולם הביאו דע" אע,ש"ש הרא"היתר וקולות להתיר אשה משום עגונה וכמ
  . אחמור רבנןלת עדות דבתחשמחה

 והכרה שלהם משום דאמרי 'ראי דלא החמירו אלא בגופה של עדות בבירא להודסאלא ודאי 
 ,לת עדות דהחמירו חכמים בתחרבינו נתן ורבינו שמחהזה הולכים דברי  ועל קוטב ויסוד ,בדדמי
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קיח  אבן העזר–שארית יהודה 

 א חיישינן אבל הא דל,אומדנא דמוכח טובא אפילו  אאומדנא בכל הני סוגיות שהביאוסמכינןדלא 
 אלא שמכיון שהעדים ידעו מה שאמרו שמת בודאי ,לתרי יצחק לא משום אומדנא והוכחה הוא

 ומפשט דבריהם נראה שעל יצחק זה הידוע לנו ,ם על מי העידו רק שאין אנו יודעי,והכירו יפה
 וכן הגוי שאמר יהודי שנתלוה . לא נכניס עצמינו לבית הספק ולבקש חומרות לחוש לאחר,אמרו

 .עמו מת או יהודים שהלכו בדרך זה מתו לא נכניס עצמנו לבית הספק לחוש לחששים ולהחמיר
 ובזה הקילו בעדות אשה שלא להחמיר , להחמיר בזהדחוששין שמא יש' וזהו כל לשון חשש שבגמ

ש "י במ" הבתשובות מם כן ודבר זה הבנתי ג.עליה רק כמו שנראה מפשט לשון העדות כן יקום
ס בהשגתו על "ש בדין משאל" ובמ,'ב'  בהשגתו על החכם המשיב בסי,'ג' ת בסי"בדין מסל

 תחלת עדותש בתרי יצחק לא הוי כ" ומוכח שנדון דהרא,ש"ש ע"ט שהשיג עליו מדברי הרא"המבי
 רק שאצלנו נולד חשש על מה העידו ,משום שאין ספק בדברי העדים כלל לא במיתה ולא בהכרה

 הא דלא חיישו להו חכמים אין זה מחמת אומדנא ,דדלמא אתרמי שמא כשמא או שאר חששים
וכן עד מפי (עגונה  בד אחד וכמו שהאמינו ע,פ דעת תורה ודעת נוטה"אלא שכך היה שיקול דעתם ע

 דאין זה ,1132פ האשה רבה"בר' ש התוס" משום שהדבר הגון להאמין כמ,)ת" גוי מסלאפילועד ו
ש " וכן הרא.ית דין מאחר שאין ספק בעדות עצמה מצד העדים אלא מצד הבבתחלת עדותאומדנא 

  .ש"יי חששא דתרי יצחק לעד מפי עד ע,להו להדדי'  מדמי להדיבתשובותג דגיטין ו"פ

 תא דאוריימנים דסילקא דעתא דלס,מ ודשלהי יבמות"ב דב"דפ'  פשט הסוגישתא אתי שפירוה
 ושאני עדות אשה תא דאוריימנים נימא דסיי לא תימא הכי דא,משמע דלא מחמרי בה חכמים כלל

 אבל . דאחמור בהותחלת עדות מכלל דלא הוו כ,1133רצוף פנים כמו דאחמרי בפ,דאחמורי בה רבנן
שת  נחלות חומר הוא שהחמירו חכמים בא'מהלז "ם פ"הרמב כתב  דרבנןמניםישנא בתרא דסילל
ללישנא  אפילו  וכן. דהא בסופה הקילו,תחלת עדות משום דהוה כעל כרחך צריך לומר ו,איש
בבן גילו '  דמצוים תמצי לומרא אפילו  והרי, לשומא מצויה בבן גילוחיישינן דאורייתא מניםדסי

  בהוחזקו אם איןאפילו ד1134מ"ק דב"בספ'  משמע מדברי התוסהא מכל מקום ,הוה כהוחזקו
 דהא לרבה הא דתנן וכל מעשה ,ס מדרבנן" אינה אלא חששא דרבנן כמו משאלשיירות מצויות

 דשוין הן  שיירות מצויות להוחזקו ואיןוא הדין וה, מיירישיירות מצויות יחזיר בית דין הרי זהב
 אלא חיישינן לא שיירות מצויותהוחזקו ו אפילו א דבממונ1135ו"דיבמות פט' כ בתוס" וכ,לרבה

  .נןבאיסורא מחמרי

 אינו היכר טוב ויפה מנים דרבנן הרי הסיישנא בתרא דסימנים דודאי לל,ש יתיישב הכל"אבל במ
 כל מקוםל דמ" ואף דקיי. רק שבאבדה תקינו רבנן,לסמוך עליו שיאמר כי הוא זה של בעל האבדה

 ,ל זה לא סמכו חכמים עשת אישמשום חומר דא מכל מקום ,תא מדאוריימניםבאבדה הוי סי
ר  להשתנות לאחם העשוימנים וכן בסי.בתחלת עדותואמרו שמא אין זה היכר טוב ויפה והוי ספק 

בשאין שיירות  אפילו בבן גילו'  ובשומא מצוי, חששו חכמים כיון שאין זה היכר טוב ויפהמיתה
 נודע שהלך איש לא אם כןא(מלא פרחא היכא דהוחזק דחייש לג' דרבא לטעמי יש לומר ,מצויות

תא לא  וגם מדאוריי, שהוא היכר טוב ויפהתא דאוריימנים דסילקא דעתא אבל לס.)כזה כדלעיל
 כיון שאין ספק זה בגוף העדות מצד , להכיא חיישינן מדרבנן לוא הדין נמי ה, דאתרמיחיישינן

ם כן הוא  וא.ית דיןינו ספק אלא מצד הב וספק דאתרמי א,העדים שהכירו בהכרה טובה ויפה
 אין , דחששא גמורה היא וחששו לה חכמיםם תמצי לומר אף א, והוא הטעם בחשש דשאלההדין

 בתחלת עדות ואין זה ספק ,זירא'  כרבירא ליהחששא זו אלא כמו חששא דתרי יצחק לאביי דס
ו מדנא דמוכח טובא בלאדאי איכא או אלא ,באומדנא דמוכח טובא אפילו שהולכין בה להחמיר

 פשיטא , דכיון שאין הספק בגוף העדות מצד העדים אלא מצד חשש חכמים, יש לצרף להקלהכי
זירא אם אמרו העדים מעולם לא ' לאביי ור אפילו א חששו וכמו דל,ג לא חששו" דבכהש לומרשי

 הוכחה  והטעם משום דאיכא, דלמא אתרמי שמא כשמא ועדים כעדיםא חיישינן דל,'חתמנו כו
 . והוכחותת בשאר אומדנוכי נמי וה,טובא

                                                 

 
  .ה מתוך"א ד, פח 1132
  .ב, בבכורות מו 1133
 .ה איסורא"ב ד, כ 1134
  .ה והא"ב ד, קטו 1135



קיט  אבן העזר–שארית יהודה 

 לגסימן 
  1136ל"מהדורה נוספת מהנ

להתיר באשה שהלך בעלה על הדרך ונאבד ונתעלם מן העין  כתב ט" סעי ווייל"מהר בתשובותהנה 
 , דמאחר שידוע שהלך על דרך זה תלינן שהוא הוא הנהרג, מצאו הרוג באותו הדרךאחר כךו

 1137תאהבריירוש  שכתב בפי,אשר בר סיני' א בעובדא דר" כלל נש" הראתשובותוהוכיח כן מ
עמי בדרך ' דאבא יודן בן ציידן במעשה שהלך גוי וישראל בדרך ובא הגוי ואמר חבל על יהודי שהי

 אלא אמר סתם יהודי , דהגוי לא אמר שיהודי זה שיצא מעמנו עמו מת,ושמת והתירו את אשת
 דאנן תלינן שאותו היהודי שנתלוה עמו הוא שנהרג ,אשתו התירו את ואפילו הכי ,עמי בדרך' שהי
  .על הדרך הוא שנהרג'  תלינן שאותו היהודי שהיכי נמי ה, שמא נתלוה עמו אחרא חיישינןול

 ואנן ,עמו בדרך מת' שהיהודי שהי על כל פנים  דהתם הגוי אמר,'ולכאורה אין הנדון דומה לראי
פ שמצאו הרוג באותו " והכא אע,על אותו יהודי אמר דמסתמא נן אמרי,עמו יהודי' ידעינן שהי
 דלמא אינש אחרינא נמי אזיל בדרך ,שהלך על דרך זה'  בינן שהוא אותו יהודי דידעיא לןהדרך מנ

יום שני ימים אחר '  שהי,באומדנא המוכיח אפילו  וכמו שחשש בעצמו מתחלה להחמיר.זה
דיש  כתב ואפילו הכי , בלא מניןהכפוריםיום  ואינש אחרינא דאתא מעלמא איך היה ב,הכפורים

 וגם , ועוד דחייש לגמלא פרחא, בלא מניןיום הכפוריםלחוש שמא קרה לו איזו מקרה ששבת ב
 וכמו שהביא , למיעוטא ומיעוטא דמיעוטאחיישינן באומדנא דמוכח טובא אפילוהביא ראיות ד
 ואתו ואשכחו גברא ,ו גבראיואמרה האשה חז'  דבשלהי הילולי איתלי נורא בגנני1138מההוא גברא

י " לפירשאפילו ו. דלמא אינש אחרינא אתי לאצוליחיישינן ואפילו הכי ,חרוכא ופסת ידא דשדיא
בינו  הרן כתב וכ, אינש אחרינא הוהל כרחךדההיא פסת ידא היא לבדה לבר מגברא חרוכא ובע

 מכל מקום .וה שריגברא חרוכא לבד או פסת ידא לבדה ה'  דאם הי,ה להדיא" הרמ בשם1139ירוחם
 מאחר דחזינן גברא , משום שהיתה נאמנת האשה לומר שזהו בעלהיינו טעמאהא מסיק עלה דה

 אפילו  ומשמע להדיא דאם לא ידעה האשה כלום לא הוה שרי,חרוכא ועוד שאמרה חזו גבראי
ל ע ולא הוה תלינן האי גברא חרוכא או פסת ידא בב,בנמצא גברא חרוכא לבד או פסת ידא לבדה

  .האשה הזאת

ן  וכ, בתשובותיהם1142צמח צדק וה1141ט" ומהרי1140י"הבש " לפי מהזאת ביתר שאת' ותגדל התמי
 לפרש האי עובדא דמכלוף בן ,)1144לקת מחוקקה בח"וכ (ל" מהריב בשם1143ונטרס עגונות בקכתוב

ילו  ואפ,ידוע להאשה שבעלה הלך על הדרך הזה' א דמיירי שהי"ש כלל נ" הראבתשובותמלול ש
ש "והיינו בעיר שהלך שם כמ(התיר אלא מטעם שלא הוחזק מכלוף בן מלול אחר בעיר  לא הכי
 מאחר שיש הרבה נוסעים על הדרך ,על זה הדרך לא התיר כלל'  אבל מטעם שידוע שהי,)ט"מהרי

 .מאן מפיס דהא גברא בעל האשה הוא

 לדסימן 
  1145ל"מהדורה נוספת מהנ

 מצאו אחר כךהלך בדרך ונאבד ונתעלם מן העין ובאחד ש כתב ט"ע'  סיי ווייל"מהר בתשובותהנה 
וחזו גברא חרוכא '  דאיתלי נורא בגנני1146 ומתחלה צדד להחמיר מההוא גברא,הרוג באותו הדרך

 בתר אומדנא נן דלא אזלי,רבינו נתן ורבינו שמחה שם ב1148רדכימ ומה1147הות מיימוניות ומהג,'כו
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קכ  אבן העזר–שארית יהודה 

'  בעובדא דר1149ש" הראתשובותהיתר מ מסיק לאחר כך ו. ומהא דחייש רבא לגמלא פרחא,דמוכח
 ולא צוו ,עמי בדרך מת'  הא דאבא יודן בן ציידן שהגוי אמר סתם יהודי שהירש שפי,אשר בר סיני

 אלא מכיון שידענו שהיהודי נתלוה עמו תלינן שאותו היהודי ,לחקור מן הגוי שמא נתלוה עמו אחר
  .ד" על הדרך נהרג עכת' תלינן שאותו היהודי שהיכי נמי וה,שידענו בו הוא שמת

 חדא שלא סתר הראיות שהביא להחמיר מההוא גברא ,והנה לכאורה תרי תמיהי חזינא הכא
 , היה שם איש אחרל כרחך דע,י שהפסת יד היתה מאיש אחר הבא להצילו" לפירשאפילו ד,חרוכא
וכא גברא חר'  דאילו הי,ה להדיא" הרמ בשם1150הרבינו ירוחםש " וכמ,ו הכי לא חיישינןהא לא

הא מסיק עלה דמטעם נאמנות האשה הוא דהאשה  מכל מקום ,לחוד או פסת ידא לחוד הוי שרי
 ומשמע להדיא דאם , מאחר דחזינן גברא חרוכא ועוד שאמרה חזו גבראי,נאמנת לומר שזהו בעלה

  ולא עוד אלא.לא היתה יודעת כלום לא הוה תלינן האי גברא חרוכא שנמצא שם בבעל האשה
 השתא , מתחלה דילמא אתא אחרינא בגמלא פרחא לכאןי ווייל"מהר פרחא חייש לגמלאאפילו 

 דאייתי מעיקרא ות לתרוצי הנך סוגיוה ליהש ה" הראתשובות מחמת י ווייל"מהר' דקא הדר בי
  .להחמיר

 דהתם הא קאמר הגוי שהיהודי שהלך עמו בדרך מת ואנו ,'ש אינו ראי" הראתשובותועוד שגם מ
 הדרך נהרג מכיון שלא הגיד על'  אבל הכא מאן לימא לן שאותו שהי,די הלך עמוידענו שאותו היהו

 , דהכפרי ששמע מגיות שהרוצחים הוליכוהו לא אמרו אלא מפי השמועה, מהריגתוחדשום א
 ומאין נתחדש לו ,הודאה על היהודי הזה'  וגם הודאת הרוצח לא חשיב לי, בעצמו לעילרשכדפי

  .א שנהרגעתה שבודאי אותו היהודי הו

ש " הראתשובות רוש בתשובותיהם בפי1153צמח צדק וה1152ט" ומהרי1151י"הבש " לפי מואדרבה
 לא התיר ואפילו הכי ,בעלה הולך לפאס' ידוע להאשה שהי' בעובדא דמכלוף בן מלול דמיירי שהי

 רשוהיינו בעיר שהלך לשם כדפי(בעיר ש אלא מטעם דלא הוחזק מכלוף בן מלול אחר "הרא
 משמע ם כן וא,1155לקת מחוקקכ בח" וכ,ל" מהריב בשם1154כתב בקונטרס עגונותן  וכ,)ט"מהרי

על הדרך שהלך '  ולא תלינן שאותו שהי,בהדיא דהיכא דלא ידענו שם הנהרג כלל ליכא מאן דשרי
  .לפאס הוא שנהרג

 והרבה עוברים ושבים היו סביב עיר פאס שהלכו ת שהשיירות מצויואני התםדש דיש לומר איברא
 לעיל מינה י ווייל"מהרש " ובפרט למ, מיירי במקום שאין השיירות מצויותי ווייל"מהר ו,לשם

 אלא ,מצוי שיסע יהודי מעלמא באותו זמן'  שלא הייום הכפוריםשני ימים אחר ' שהמעשה הי
 שמא נתלוה א חיישינן דכי היכא דל,ש" הראתשובות ולבסוף חזר בו מחמת ,דחייש לגמלא פרחא

ם כן הוה  דא, אך כל זה דוחק. לאיש אחר שבא לשם בגמלא פרחא חיישינןכי נמי לאעמו אחר ה
 . וגם הא דחייש רבא לגמלא פרחא לא תירץ כלום. לפרושיי ווייל"מהר לליה
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קכא  אבן העזר–שארית יהודה 

 להסימן 
  1156אי חיישינן לתרי יצחק

דמדמי האי דלא חיישינן לתרי יצחק להא ' וב' א' א סי" כלל נתשובותש ב" הרא1157מה שכתב
 .1158וכן להא דאבא יודן בן ציידן בתלתא עובדי דבשלהי יבמות', כו] בד[י עדמשיאין אפילו על פ

דהא דמשיאין על פי עבד ועל פי אשה משנה ערוכה היא וכולי עלמא , לכאורה תמוה הדבר מאד
ובתרי יצחק פליגי בה , וכן הא דאבא יודן ברייתא היא והלכה פסוקה היא, מודו לאחר שהוחזקו

  .מא דאבייואם כן מאי טע, אביי ורבא

  לון סימ
  1159שיכור שנטבע תחת הקרח ואבד זכרו וניסת

  וויטשניא'  פה ק1160ד כסלו"י' י יום א"בעזהש

ושנון הותיק משכיל ' ידידי המפו' אה,  יענה את שלומו ברוך הוא וברוך טעמוםאלקי
  י"ה נתן סגל נ"ת מו" כשםדורש אלקי

 1162י מאושאץ"נחמן נ' הוותיק מוה ג ושנוןואמת גוף הענין כבר שמעתי מידידנו המופל .1161ק"גיה
ד דפאלצק " והוא סיפר לי דרך חידוש איך שהב,שבועות ויותר'  זה דבליובאוויץבהיותינו 

פ "ע'  בנוי1163מהרב דפאסוויל וכבר יש בידם תשובה להיתר ,ס"מזדקקים להתיר עגונה במשאל
 ומה גם ,ובתראימקמאי '  שהיא סברא דחוי,תן שבמרדכי שלהי יבמו"יר אליעזר מוורד"הסברת 

'  ואיך שהרב דקאבאק אמר לו שחידש היתר מחמת שהי,עד שתצא נפשו  כללשהעדים לא שהו
שאינך רוצה וכמדומה לי שאמר על מעלתך . זה בעיני לפלא גדול' והיהנטבע שיכור כשנטבע 

  .עמהם להיתר להצטרף

לפני ידידינו   העניןפרתיקאליסק וסי' שנית בליובאוויץ ובחזירתי הייתי בק אירע שהייתי אחר כךו
ובבואי לביתי ביום . העבר' זה ביום ד' והי.  וגם בעיניו יפלאי" נ1164 אברהםר"הרב מההמפורסם 

  .אגרתך החמודהאת שאהבה נפשי ההוא לעת ערב מצאתי 

ולהיות דבריך  .והכל הולך אחר החיתום שבקשתני להשיבך בכל פרטי הדברים שיש לעיין בזה
 ראעה חדא ואחשבה לדעת זאת מאין לאין ימצא מקום עיון בגמ אשתומם כש,ערבים עלי

וחזיוהו לאלתר ' כו' דאסקוהו בשעתי דבעינןמבוארים  אדרבה פשטא דסוגיות , להיתרםופוסקי
אבל כל זמן שלא העלוהו אלא אבר '  ואף גם בזה כמה דיואות נשתפכו כו,'וקאמרי סימנים כו
 והיינו , מלבנוםא לבדות חילוקי" ואין בזה כ.שאם מן הארכובה ולמטה לא תנממנו אמרו חכמי

יק במרדכי שם ובפסקי  כדמס, אבל אין רוח חכמים נוחה הימנו,וןר אליעזר מוורד"ה סברת ל פיע
 דצורבא דרבנן אם איתא דסליק קלא לומרד " דהוה סרא מהגמ גםהוכיח כןו ,ט"לק' י סי"מהרא
 בתר אומדנא והוכחה מסברת נן משום דלא אזלי והיינו,'כולא שנא צורבא דרבנן ומסיק ' אית לי
 והוכחות היינו תואדרבה כל אומדנו. כרו ונשכח שמו אבד זלוע אפי"ם וטוש" ברמבן הוא וכ.הלב

 סברת הלב הן הן בדדמי דכל , להחמיר עליהם ולומר דאמרי בדדמי,הא דמהני לאכחושי סהדי
ל ואין לנו לחוש לתקנות "נו אלא משארז כי אנו אין ל,יהו בתרנןולא אזלי ,ואומדנות המוכיחות
 ואמרתי למעני שבודאי מצאו ,'ועד שאני במבוכה הזאת לא מזיגנא רישאי כו .עגונות יותר מהם

ין דלא חזו רבנן אפילו לאצטרופי ר אליעזר מוורד"ה זולת סברת מפוסקיםו בגמרא ]ם סמך[לה
  .לטעמי אחריני
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קכב  אבן העזר–שארית יהודה 

 בתתשווהוא מ ,ה"רכ'  סיונטרס עגונות בקשכתבה  לא ניחא לי במאי טעמאוהאמת אגיד לך דמה
 אם לו ומסיק הטעם שאפי, שקשור בלוח הספינה ונטבעה הספינה אשתו מותרתחדט בא"המבי

 ,וןר אליעזר מוורד"ה סברת על ם כןג' כמדומה שהיא בנויו .'יזדמן לו דף לא יוכל להנצל כו
 מוכח מלשונו כאן כי נמיוה ,י הכבירא ליהט ס" דהמבי,ס"י בענין משאל" בבתוכמבואר בתשו

 בתר ון דאזלינןר אליעזר מוורד"ה שהיא היא סברת ,'אבל בהצטרף כו' דאין לנו כח לאסור כו
י שם " בבת בתשונתבארוכבר  .'כו' והוכחות והדבר מסור לחכמי הדור ויראי אלקי] מדנות[או

 אם לו שאפי שכתבהטעם דגם ועוד .לאסורי " והסכימו חכמי הדור עם הב,על פניו אותו שהוכיח
 ,' דף היבי עקיבא על ידי שנשברה הספינה וניצול רבן גמליאל נהי דבמעשה דר,'יזדמן לו דף כו

' י וע. וחבירו לחבירו גל שטרדו לחבירול ידיע' הי בי מאיר שניצול רבי עקיבאאבל מעשה השנית דר
 , בדיעבד תצאלופי עץ או קורה אל ידי שהצלתו ע הספינה שנשברהשבאםן " להרמבתשובותב
 עץ או קורה אלא ל ידי אין הצלתו על כרחךע ו, היינו ספינה שנטבעהס דבדיעבד לא תצא"משאלו
 אין ללמוד ל כל פניםע'  ואיך שיהי.]יבשה[ וחבירו לחבירו עד שמגיע ל גל שטורד לחבירול ידיע

יוכל להנצל   מקוםכלמבוש מלבוש כבד לבוש ל'  שאף אם היה הנטבע שיכור והי,ידון דידןמשם לנ
  .]קורה[דף או  ל ידיע

ז מעשה אירע בימי הקרח "ש הט"ממ  הוא,מה שמצאו סמך בגמראאמנם מה שלבי אומר לי 
 הקרח והיה שם מקום פתוח כמו שרגילים להשקות הבהמות ל פני הולך עחדא' שנגלדו המים והי

 וראייתו מהא דטעה רב ,ה"א זצללה"הרב מהרש'  ובתוכם הי,ונפל שמה ונטבע והתירו את אשתו
י אגמא דסמקא עומד " ופירש,שילא באגמא דסמקא כיון דקוו וקיימו כמים שיש להם סוף דמי

'  המים ברחוק הילכך אי איתא דסליק חזו ליל פניבמקומו ואינו מים חיים שאינו יכול לשוט ע
שבודאי לא  מלבוש כבד עליו' היגם שיכור ו'  כיון שהי,ם כן יש לומר דהכי נמי בנידון דידן וא,ל"עכ
ואפשר שלכונה זאת סיימת דלהוי ( וףסהם לש שינמי כמים רחוק והוה הרבה למ יכול לשוט 'הי

מטה ל מ לו לשוטי אפשרא ראשו נגד זרם המים' כיון שהי כלומר ,' כו שהלכו נגד זרם המיםידיעא
את משכו ר שאלהודיע   ובודאי לא לכך כיוונת אלא, נתהפך בנפילתואולי כי , אך זה אינו.למעלה
בהסתכלותם הרבה  שהות 'והי ששהו הרבה בהליכתם  על הנמל בהליכתם ברגלההספינ

ולא היא כיון  בגמרא ג דמסיק" ואע.)לאחוריהם עד שיעור כדי שתצא נפשו ולקמן נדבר מזה
ש ותרומם גליו יעלו שמים ירדו "הים יכולים להשפיל וכמ [ דוקא גליש לומר י,'דאיכא גלי כו

כן .  למשוך ולהשפיל איש נרדם ולבוש מלבוש כבדל כך אבל זרם המים אינו חזק כ,'ומות כותה
 אבל באמת זה .לא מצאתי להם סמך אחרלולי זה ו, ]1165ד להראות פנים לדברי המתירין"נפלע
בנהר איכא נמי גלים וגם לפעמים  ( שזרם מים כבירים שוטפים בנהר המושך כמו גלים בים,אינו

 ,י דאין לבדות מלבנו" המרדכי ופסקי מהראשםוהוא הדבר שכתבתי לעיל ב ,)ערהרוח סכשעומד 
עומד ' אלא במיא דקוו וקיימו דאי לאו דאיכא גלי הי' כיון דאיכא גלי כו בגמרא ולא אמרו
 ליכא גלי המים שטפוהו אפילו ,דווינא דרדיפי מיאבנהר ] בפרטו[ אבל בנהר המושך ,במקומו

  ומעכבזה מונעכל שיכור ולבוש מלבוש כבד אין '  שהימה ו.ו למקום רחוקועברו על נפשו והוליכוה
 . ועינינו רואות שכמה משאות כבדות שוטפות הנהרות,ומרוצתם מלמעלה למטהנגד זרם המים 

כיון '  הא דאמרי,י זה צריך לומרולפ( נמי למחילה של דגים נןס חיישי"ועוד שהרי אמרו דבמשאל
 ושב הכהן בשם בתשובותש "ז שאני כמ"א וט" ונדון דמהרש.) נקט חדא מתרי טעמי,דאיכא גלי
ריך  וצ.ס" דמים הנקרשים בימי הקרח הוו כמשיל,) אינו בידיח" הבתשובותוגוף (ח " הבתשובות

מן  לו לצאת כל מקום אי אפשר מ, דאף שהמים הולכים ונמשכים תחת הקרחלומר דסבירא להו
 דלא ום הכי נמי אתי שפיר ומש.כולי האי לא חיישינן ו, יזדמן לו מקום פתוחלא אם כן אהמים

י מה  ולפ, למחילה של דגיםא חיישינן אמאי ל,ל" הנב הכהן ושתשובות בה שהקשהקשה עליו מ
ולבסוף ורו ח ולפי שעה לא הכיר ,למחילה של דגיםדנכנס  חיישינן דנהי ד,שנתבאר אתי שפיר

 שיכיר י אפשר שא,א חיישינןל] מהקרח[ה שיזדמן לו שיצא דרך מקום פתוח שלמעל אבל ,הכירו
 אפשר להמים ,בימי הקרח'  שלא היידון דידןכ בנ" משא.המקום הפתוח בעודו במים תחת הקרח

 .ויש לחוש לכל החששות דלעיל' ום שיהי]מק[להפליטו היבשה באיזה 
מעשה  ,)וכעת לא ראיתי מי שהביאו (א"תתקע'  סי1166ן ברוךם ב" מהרבתשובותשוב מצאתי 

 והשואל ,' שנטבע סלעים וטרשים והגליד גדול כוםובמקו'  שהלך בספינה ונטבע כוחדחור אבב
 אבל ,'ס כי יכולני לתלות שגל זה מוסרו לגל אחר כו"היה מסופק שמא מה שהחמירו במשאל

 וחתיכות גסות של ות הנהר וסלעים וטרשים באמצעבנדון זה שיש מכשולין ותקולין ונסין באמצע
 ,ראוי להתירה' בודאי שהי'  הנטבע והם דוחקין אותו לעומק ומפרקין גופו כוגליד מכסות את

 ש להם סוףכלום חלקנו אלא בין מים שי ,ל זה עם"השיב מהרו .שלא תשב הבחורה עגונה כל ימיה
 , להיכא דליכאם וטרשים רבנן בין היכא דאיכא סלעיא פלוגס גופייהו ל" אבל במשאל,ס"למשאל
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קכג  אבן העזר–שארית יהודה 

אנו היינו מוצאין ברצון אם  ואף ,'ת אשה נפל לגוב אריות כוול בעד"חזוכזאת וכזאת החמירו 
 הנך רואה בעיניך כמה החמיר .ל"עכל "ז אבל מה נעשה אין לנו אלא דברי רבותינו ,תקנה לעגונה

 ,ל שכן וכל שכן בנידון דידןכ , רבנןמשום דלא פלוג וטרשים ם אפילו במקום סלעין ברוךם ב"מהר
אלא  ,ס" לחלק במשאלשאין לבדות איזה חלוקים בסברות קלושות, ידליכא סברא לאיפלוג

ם בודאי לא היו " אילו ראו את דברי מהרש לומרכן י'  חדא דאף אם לו יהי. רבנןא פלוג לאמרינן
 ואבתרייהו גרירי כל ,ם גרירי" בתר מהרהות מיימוניות כידוע שכל פסקי מרדכי והג,חולקין עליו

 ,ם בפומייהו שכיחי"דמהר'  ותמיד שמעתתי,י"ל ומהרא" מהרי כמו,גדולי אשכנז שלפנינו
מפורשת שהביאו ' ם הראי" ועוד בכדי שלא תקשי אמהר.ומימיהם אנו שותים ונהיגין כוותיהו

דמסיק ולא היא היינו '  ובגמ, באגמא דסמקא כיון דקוו וקיימודטעה רב שילא בגמרא דהא חזינן
ן נמחלקי והרי מבואר בהדיא דהוה ,ל כרב שילא"ה קייהוה "לאב הא ,' כודאיכא גליכיון משום 
ל כרחך צריך לומר דמה  וע. רבנןא פלוגם בפשיטות דל" מהרתבואמאי כ ,ס גופייהו"במשאל
ג דאיכא טעמא לחלק לא רצו חכמים לחלק "או למימריה דאע]ל[רבנן א פלוג ם ל" מהרשכתב

 מע מינה ש להיכא דליכאם סלעיחילקו חכמים בין איכא כיון דלא ,כי קאמר אלא ה,בגזרתם
 מהא דטעה רב שילא א קשה מידי והשתא ל. מלבנום ואין לבדות חלוקי,דליכא טעמא לחלק בהכי

ולא היא כיון דאיכא גלי '  אי לאו דדחי הגמ, דהתם טעמא איכא כיון דקוו וקיימו,באגמא דסמקא
זוהי כוונת  .ם שאין טעם משו, אבל בין היכא דאיכא סלעים להיכא דליכא לא חלקו חכמים,'כו

  .ד"ם לפענ"מהר

 משום ,ז בנידון שלהם דהוה ממש כמיא דקוו וקיימי"ח וט"א וב"ש מהרש" משתא אתי שפירוה
 ועוד שהקרח עצמו שמכסהו דומה לגיגית ולביתא , לו לצאתי אפשרדבמים שתחת הקרח א
ם וטרשים אין כ הסלעי" משא,שחזקתן למיתה) א"ז ע"דע(ט דסנהדרין "דשישא ומרמרא דבפ

רך בין דאפשר שזרם המים יעבור  ו,מעכבים את מרוצת המים ולא הוו מיא קוו וקיימא בשבילם
ש ם משום די" מהרהו וגם האומדנא של השואל מחתיכות הגסות לא חש ל,הסלעים או על גביהם

 ר כך חתיכה ואחל גבילה עו שנטפס ועולהצילו הועילהחתיכות גסות של קרח הם  אדרבה לומר
א לדם " מהרי נמי יש לומר דמה שכתבא .)בכך ניצול חדשמעתי שאאשר כ (הלך מחתיכה לחתיכה

 וכדמשמע נמי מסוף לשונו וכזאת וכזאת החמירו ,ג שיש טעם לחלק" דאע,הוא כפשוטו רבנן פלוג
 והא דטעה רב שילא באגמא דסמקא היינו משום שיש שינוי במים עצמן דקוו וקיימי ויצאו ,'כו

ז "ח והט"א והב"נדון דמהרש וכן בענין ה.ש להם סוףונחשבים כמים שי ,ס"ם שאלמתורת מי
ם "כ בנדון דמהר" משא,ס" שיצאו המים מתורת משאל,פ המים"שהגלידו המים ונעשו קרח ע

א  שכיון שאין השינוי במים עצמן ל,ס"שבשביל הסלעים וטרשים לא יצאו המים מתורת משאל
'  אף שהנטבע הי,ס" בנידון דידן לא יצאו המים מתורת משאלניםל כל פע'  ואיך שיהי. רבנןפלוג

 ,ם"ש בשם מהר"מי  לפ,טעם לחלק'  רבנן אפילו אם היא פלוג ל,לבוש מלבוש כבד'  והי,שיכור
 .ו שנתבאר שאין טעם נכון לחלק כמל שכןומכ

ו עד כדי  מקום עיון אם שה יש עודידון דידן אבל בנ,ס שהוא לכתחלה"והנה כל זה באיסור משאל
מדבריך משמע שכאשר ו ,תא דהוה ספיקא דאוריי, שאם לא שהו אפילו בדיעבד תצא,שתצא נפשו

 תיוהא שלא שהו בעמדם על גם בזה חזיתי( מרבע שעה וקרוב לחצי שעה די בכך רחקרת ששהו יות
 .)ל כךכ לראות ם ואי אפשר וידוע שהמים מתעמקי,הביטו אחריהםבהליכתם ש אלא ,חדמקום א
 ,' הא דתניא מעשה בנחוניא חופר שיחין כו, דהכאתין שהביאו על מתניראת משמעות הגמובאמ
 ,ז"שע' ש סי"ריבבתשובות ה בהדיא וכן הוא מבואר .עד שתצא נפשושעות יש שהות במים ' דב

 רש ופי,ימים במים מעת שתצא נפשו'  שהה גלא אם כןא'  דחזיוהו בשעתינןשעלה בדעתו דלא בעי
 שעשה ,י"בשם מהרא' ך' ב סי" חטה אהרן פרח מבתכ בתשו" וכ. שלישיתשם דהיינו משעה

ט " מהריבתשובות אבל .]1167ש" מהרחתב עוד שכן כתב וכ,ל"הנ' מגמ[ש "סמוכות לדברי הריב
' מסוגי[נלמד הוא  מתחלה צידד לומר מדעת עצמו ששיעור שתצא נפשו ו"כ'  סיז"לק אהעב חפר ס

 מיירי בשעות קלות רא דחה זה ואמר דהגמ]1168אחר כךו' ממעשה דנחוניא כו) דהיינו (,דהפרה
 וכמדומה שלא ראה .]1169ש"ייע'  אלא כלומר פעם ראשונה ושניה כששאלוהו כו,ולא שעות ממש[

'  וגם מה שדחה דהגמ.ל כך כותב נגדו בפשיטות כ שאלמלי ראה לא היה,ש בשעה זו" הריבבתתשו
 סיפרה פקא מינה וגם למאי נ.י" רשרושיובפרט בפ ,הכילא משמע  לישנא ,מיירי בשעות קלות

 אם לא ללמדך דבשעות , עלתהמר להםשלישית א' כו'  שלום שנימר להם שעה ראשונה אתאהבריי
משמע דלפרושי דהכא  תין מתניי על האזו' בריי'  מדהביא הגמתוו .י" מילתא וכדפרשאתלי
 בשעת עיונו דההיא כרנזשלא ט " ולולי דמסתפינא אמינא שנעלם לפי שעה ממהרי. אתאתיןמתני
  .דהפרה' נלמד מסוגי שום הכי כתבומש , דהכאתיןביבמות אמתני'  שנויתאבריי

                                                 

 
  .והושלם מהמהדורה הראשונה, נחתך מהגליון 1167
  .והושלם מהמהדורה הראשונה, נחתך מהגליון 1168
  .והושלם מהמהדורה הראשונה, נחתך מהגליון 1169



קכד  אבן העזר–שארית יהודה 

 ם דבמקו,ביאו לפסק הלכההא " ורמ,ט"קל' י סי"פ פסקי מהרא"איברא שיש לצדד בזה ע
 והרי עדות זו , לא תצא חכםל פי ע אם ניסת, שאלהל ידי עהגוי בעדות לואומדנות והוכחות אפי

אלא ( אף היכא דליכא עדות כלל לקת מחוקק ובית שמואל וכן למדו מכאן הח.דות כלללאו ע
 ,עדה בצירוףי אלא " כמהראבירא להו משום דלא ס,שכתבו דלמעשה צריך להתיישב בדבר זה

 ,'פ האשה רבה שדומה הגון להאמין כו"ר'  התוסיח לפי תומו כתבומסגוי  וכן ד אחד ענאמןדדהא 
כ היכא " משא, על ידי שאלהלווכחות דומה הגון להאמין להעד אפידנות והוכן היכא דאיכא אומ

יש ודאי  ,מהימן תא מדאורייסיח לפי תומומבם ד" הרמבש"מי  לפל שכן וכ. עד כללאין כאןד
 ,תאדאוריי שת איש א בחזקתדהויא ,) עד כללאין שאלה להיכא דלו על ידילחלק בין איכא עד אפי

ם או . מועילות אומדנות והוכחות לענין שלא תצא בדיעבדילו הכיאפ ו,א להדי בעצמוו שביארכמו
כדי שתצא ששהו  נן והא דבעי.שתצא נפשוה כדי  לא שהלויס אפ"הוא הטעם במשאלוכן הוא הדין 

 אבל היכא , היינו היכא דליכא אומדנא והוכחה, בדיעבדלו ואפי,ש להם סוףשיים  במלונפשו אפי
ומה שאבד זכרו ונשכח שמו חשיב  . שהה נמי לא תצא בדיעבדאפילו לא הדאיכא אומדנא והוכח

 נחלות 'מהלז "ם פ" ברמבן משמע וכ. אפילו באדם בינוני,אומדנא גמורה והוכחה י התם"מהרא
 ואמרו שטבע תב ומדכ,'ס ובאו עדים ואמרו שטבע בפניהם ואבד זכרו כו" מי שטבע במשאלתבשכ

 ', וכט" ילכה גירושין ה'מהלג "ו שדקדק לכתוב בפי כמ, ומת או ולא עלהרש ולא פי,בפניהם סתם
 אם אבד זכרו יורדין לנחלה כל מקום מ, לא שהו עד שתצא נפשולו משמע דאפי,ש במפרשיו"ייע

ד דאם אבד זכרו " רפי"וססבע " הסמל שכן לפי מה שכתבוכ .משום דהוה אומדנא דמוכח טובא
ד "כ בנ"וא . נישאת בדיעבד שלא תצא והוא הטעם לענין אםוא הדיןוה , שמתשמעו בומסתמא 

 אפילו , שמתושמעו בו ובודאי אבד זכרו , שניםהשעברו שכבר  זה ,ב"תקעמ סוכות "שנטבע בחה
  .  ואם ניסת לא תצאשת איש דאורייתאלא שהו עד שתצא נפשו יצאה מחזקת א

קי מהו איכא לספו מן הזה באדם בינוני הויא הוכחה בזלו דאפי,י" מהראתבברם הא מילתא דכ
 לפי ,ממקום למקום קרוב ולא נודע מקומו איו  דודאי יש מדלת העם שעוקר דירתו,אדם בינוני

 מדלת העם שיש לו לו ולפעמים יש אפי,שאין דורש ואין מבקש שם על לב בהמצאו או בהעדרו
אם  לו אפי, ויודעים אנה פנהאותו אנשים כמותו ודורשים ומבקשים ם כןאוהבים ושכנים והם ג

 ן הואוכם " ולכן הוגה ברמב.סובבים מעיר לעירהולכים ו עניים ל ידי יחקרו ע למרחקיםהלך
 אין זו כל מקוםן מיודעים כ ם כןג משום שאף שאנחנו ,כךאמרו  שהעדים ,ע ואמרו אבד זכרו"ושב
מכמה העדים שחקרו על הדבר ש לא א, דוגמא לדבר לא ראינו ולא שמענו אינו ראיה,ל כךאיה כר
דוגמא לדבר  ,נראה ונשמע להם'  הי באחת המקומותנמצאהיה  ואלו , הידועיםשביםוברים וע

ולפי הנראה שאדם בינוני הוא שיש לו . ש" עז"ל' מ סי"ך בח"ש הש" כמ,ג"במנהג וכהג "אמרו בכה
 גדולי העיר לפני האפילו משפחה בינונית רק שבעלי המשפחה חשוב,משפחה בכמה קהלות 

בת ידים לפני הסוחרים הגדולים ומילתא דתמיהי מידכר דכירי אינשי  וכאשר הארץ רח,וקציניה
וגם מילתא דתמיהא זו שהאיש ההוא נטבע ונעלם מן העין חידוש הוא ושמים  , זה לזהםומספרי

שאז  , ישימו על לב לספר בפני אחרים ואחרים לאחריםששמעווגם הסוחרים  ,על לב לדבר מזה
אין לולי זה  ו.ו יודעים ממנו פרסה הי'ש לוחי ברחוק אפיהיה  י שאילו"ש מהרא" כמאפשר לומר

 וכל זה לפי הנראה לא .' והרי לא ראינו אינו ראי, ומה האות והמופת כי אבד זכרו,אתי יודע עד מה
 אם לא שהו , אפילו בדיעבד תצאואם כן, ל כך שאין לו דורשים כ,ימצא באיש הזה שמקהלתכם

  .י דלעיל"רא לדברי מהלו אפי,עד כדי שתצא נפשו

באיסור דאורייתא  אפילו שלמד דאומדנות מהני בדיעבד ,לי טובא' י קשי" דברי מהראותו דעיקר
 ,היינו לכתחלה' ג דמסיק לא היא כו" ואע,'דצורבא מרבנן קלא אית לי בגמרא ד"מהא דהוה ס
ס " ממשאלוהאיך למד איסור דאורייתא, י"ל מהרא"יעבד אין לכתחילה לא עכ דראוכדאמר בגמ
 ,ל הא"דמנ ,שתצא נפשוכדי  אפילו לא שהה עד דמייריודוחק לומר דמשמע ליה  .דהוה דרבנן

  ובאינש דעלמא,' אינש דעלמא כוא שנא צורבא מרבנן לא שנאל רא דגמאואדרבה פשטא דלישנ
 לצורבא ם כן הוא הדין א,עד כדי שתצא נפשו' ודאי דבעי שהיי התלמוד ]בזמן[ דליכא הוכחה

י בכתובות "מטין אחר פירש] י"אהר[דלכאורה דברי מ ועוד .' כוא שנאדהא קאמר ל ,מרבנן נמי
ן "הראבל  ,תצא לא משום הכי ד,בא' חי הי' באומרת ברי שאין לבי נוקפי שאילו הי) ב"ב ע"דכ(
 בתר אומדנא והוכחה נן מכלל דלא אזלי,הביאוהוהאחרונים ו ,באשם תלוי קיימאד, עליו] לקוח[

  .ע"וצ' מדאוריי

 .1170עד כה דברתי

                                                 

 
  .י ג"כפי שנדפס לעיל סוס, הראשונה של תשובה זושכאן צריך להשלים קטע האחרון שבמהדורה , היינו 1170



קכה  אבן העזר–שארית יהודה 

  לזמן סי
 1171ס במקום סלעים וטרשים"נטבע במשאל

 ולא אחריו וחפשו שנטבע' א בבחור מעשה א"תתקע' סי 1172בותבתשו ן ברוךב ם"מהר ה שכתבמ
 ס"משיל בין אלא חלקנו כלום ,תשובה', כו גדול והגליד וטרשים' סלעי שנטבע ובמקום מצאוהו
 .ל"עכ' כו וטרשים' סלעי דאיכא היכא בין כלל רבנן פלוג לא גופייהו ס"במשאל אבל ס"למשאל
 הא ,מאד תמוה הדבר וגם .1174הזכירוהו לא 1173הות מיימוניותוהג המרדכי כליו נושאי והנה
 םסלעי דאיכא היכא ל שכןוכ ,לא או וקיימי דקוו מיא בין 1175ראבגמ' מחלקי מינה עדיפא

 ,רחוקלמ המים ל פניע לשוט יכול שאינו אלא לצאת יכול הרי וקיימי דקוו דבמיא ,וטרשים
 םבעיטמ ופשורי דעקולי 1176ב"דב ב"בפ נןוכדאמרי ,כלל לצאת יכול לא וטרשים םובסלעי
 התורה דבכל ג"אע ,'כו 1177דקרא מהאי אפילוו מעלמא להכי דאתו תלינן ולא ,מיד במקומם

 היכא כל מקוםומ ,1178הרוב אחר הולכין וקרוב דרוב ,קרוב במקום לואפי רובא בתר נןאזלי
  .ס"משאלב ופשורי עקולי דאיכא

 1179לאלתר נןבעי נמי הנטבע דנמצא ,ג"ובכה למרחוק צף שמא טובא נןמחמרי ס"דבמשאל ואף
 או הים כסהו שלא 1182א"הרשב תבדכ ,'כו ברגלו ששלשלוהו יוכיח 1181אדעסי ומעשה ,1180נ"וכמש
 .נולפני דהנטבע ג"אע ,מעלמא אתא שמא ו הכילא הא ,1183מוקי יוסףהנ ש"כמ ,ברגלו מןסי לו שיש
 םכיימול שוטפים םכבירי מים שזרם אזיל דנהרא דבחריפותא משום דוקא היינו כל מקוםמ

 ס"במשאל ופשורי בעקולי תלינן דלא לו אם תמצי לומרואפי .ופשורי בעקולי כ"משא ,למרחוק
 למה ופשורי עקולי במקום שנטבע ידענו אם אבל ,איסורא דאתחזק משום ,1184יינם בסתם כמו

ש שי כמים הוי וטרשים םסלעי דבמקום כיון וסלעים טרשים למקום נפל אם פקבס לוואפי .נאסור
 ש להם סוףשיים מ ספק כמו הוה ם כןא ,לכדלעי מינה ועדיפא ,וקיימי דקוו במיא כמו ,להם סוף

 .1185האחרונים דמקילין ס"משאל ספק

                                                 

 
והוא .  דלעילכח' שם היא רשומה בהמשך לסי, )2470(ק "מתצלום כתי, ז ואילך' נדפסה באור ישראל גליון מג ע 1171

 .ואילך, ה שוב מצאתי" דלו; ג' ש בזה לעיל סי"וראה מ. ם מרוטנבורג"מה שרשם לעצמו בביאור תשובה זו של מהר
 .דפוס פראג 1172
 .שמרבים להביא דבריו, מ מרוטנבורג"תלמידיו של מהר 1173
א החמיר מאד שלא לסמוך על "תתקע' מ מרוטנבורג סי"וכן בתשובות מהר: "סט' ת צמח צדק סי"הובא גם בשו 1174

, ק רנט אות א"יז ס' וראה אוצר הפוסקים סי". י"ל נ"והריל הראני כבר דודי הרב מ"ותשובה הנ, ס"אומדנות במשאל
 .דברי הפוסקים האחרונים שדנים בתשובה זו

 תא לשמואל רב ל"א ,לדביתהו שילא רב אנסבה) מקום שם (דסמקי באגמא דטבע גברא ההוא: א"ע א"קכ יבמות 1175
 ואגמא ,אסורה אשתו להו שלח ,ותרתמ או אסורה אשתו סוף להם שאין מים' לי שלחו ,ברישא' לי נשלח ל"א ,'נשמתי
 ,הכי עבד טעמא מאי ומר, הוא סוף להם שאין מים להו שלח, סוף להם שאין מים או סוף להם שיש מים דסמקי
 אשפלו גלי אימור גלי דאיכא כיון היא ולא, דמי סוף להם שיש כמים וקיימי דקוו כיון סברי אנא טעינא מיטעא

 ).יצא ומשם רחוק למקום(
 ארוכים סלעים כיפי מחמת אחד במקום כגלגל ומתגלגלין מתעקלין שהמים ,עקולי: )י שם"וברש (א"ע ד"כ 1176

 אצל הנקוים שלגים תוהפשר, פשורי .וטובעות שם מתגלגלות והספינות עליהם מכסין והמים הנהר תוך אל הבאים
 .)וקיימי וקוו הנהר

 .]הסמוכה למקום שנמצא [פרת נהר על הוא מחוז שם: י שם"רש 1177
 .גמרא שם 1178
 .)המים מן כשהעלוהו מיד שיראנה והוא (ו"כ' סעי ז"י' סי ).וחזיהו לאלתר וקאמרי סימנין(ב "רע, יבמות קטו 1179
 ).ה והכל" דלו' ג וסי' ראה לעיל סי(וכמו שנתבאר  1180
 הארכובה מן חכמים אמרו רגלו אלא בידם עלתה ולא לים ששלשלוהו באחד בעסיא מעשה( א, אקכ יבמות 1181

  .ב"סל יז' סי ).תנשא לא ולמטה הארכובה מן תנשא ולמעלה
 .ה מתניתין"שם ד 1182
 עליו מעידין אין ולמעלה הארכובה מן אחד והעלו מצודה והשליכו לים שנפל אדם אבל: תנשא לא ה"ד )ב, מח( 1183
  .ה אך עוד אחת"ה ועוד קשה וד" דכח'  וסייט'  וראה גם לעיל סי.מובהק סימן בו להם יש כ"אא
  .ב שם"שבזה מיירי בגמרא ב 1184
  .י"סח ס' ז סי"ת צמח צדק אהע"ראה שו 1185



קכו  אבן העזר–שארית יהודה 

 תשובת על ט"ל' סי ד"בי י"הב ש"כמ זו בהתשו על אומר אני ולכן .ג"צע זו ב"ב ם"מהר תשובותו
 .1187עלה חתים ב אשידר' ברי מר דלאו 1186א"הרשב
 ,הבהמות להשקות שעושין בנקב בקרח שנפל במי התירו 1190ז"והט 1189א"ומהרש 1188ח"הב והרי
 שיש פ"ואע .'כו לגלי למיחש היכא אלא וקיימי דקוו במיא חששו דלא ל"הנ ראמגמ דידהו וחילא
 כמו ,הנמנעות מן זה ואין אחר בנקב לצאת יכול שהרי ,'לראי דומה הנדון שאין ,בדבריהם לדון

כל מ ,אחר נקב דרך ועלה הקרח תחת ונשמט בנקב לטבול שירד כזה מעשה שאירע 1191ששמעתי
 דאיכא היכא לא אם ,לא או וקיימי דקוו מיא בין דמחלק ל"הנ ראמגמ להו דמשמע בהא מקום
 .וצדק אמת דבריהם ,לגלי למיחש

                                                 

 
 א"הרשב לאו לאיסור ב"ר' סי תשובותב א"להרשב שנמצאת והתשובה: הצלע נשבר אבל ש"ומ ה"ד לסוף קרוב 1186

  .'עלי חתים
 ).ק קלג"הובא בפתחי תשובה ס (ח"י' סי דוד נחלת ת"שו גם הרא 1187
 .ל"מ הנ"ליישב פסק זה עם תשובת מהר, לו' וסי, ד-ג' וראה לעיל סי .עט' סית "שוב 1188
 בוכתו זה להיתר הסכים) א"המהרש (ל"סג יודא ר"מהר בן שמואל ר"מהר הגדול והרב :שם ח"הב בתתשוסוף ב 1189

  .זו תשובות בסוף שכתוב מה כל בפסקו
 .ק מה"יז ס' סי 1190
  .לטי " ראה לקמן רס–המעשה בפרטיות  1191



קכז  אבן העזר–שארית יהודה 

  לחסימן 
  1192קרחנטבע תחת ה -עגונה דפולוצק 

 רק אחר שני וויארסט , כל הנהרל פניקרח ע'  והי,בענין איש שנטבע במים בחורף תחת הקרח[
 .]מקום פתוח' ממקום שנטבע הי

  1193גביית עדות
שבעת שנסע קודם פורים ערך שבוע ומחצה ,  פאלצק1194נ"טוביה מעבה' משה במ' בפני העיד מ
יסענקע ערך שלשים ווייארשט מנהר והיה נצרך לו ליסע דרך נהר הנקרא ד, ב לדיסנא"שנת תקפ
, ובאותו חורף לא היה הקרח חזק, ל לנהר הגדול דווינא"אשר שם נופל הנהר דיסענקע הנ, דווינא

' והיה מקום א. בערך מאה אמה ויותר, והיה כמה מקומות בנהרות שלא נקרשו על כמה אמות
והיה נוסע עם ,  חזק שםוהיה נראה הקרח, אשר היה צריך לנסוע על הקרח שהיה שם דרך כבושה

                                                 

 
, בשאלה זו דנות שש התשובות שלפנינו. א,  קלז231י "מכת, יח' נדפסה בשארית יהודה מילואים בהמשך לסי 1192
  :ותוכנה. ע-סח' ז סי"ת צמח צדק אהע"ושו

. דרך הנהר דיסענקא שנופל לנהר דווינא, יחד עם עוזרו, ר טוביה מפולוצק לדיסנא"משה ב' ב נסע ר"לת אדר תקפבתח
דהיינו שצפו תחת הקרח עד המקום הפתוח , משה אחז בעגלה וניצל' ר. באמצע הנסיעה נשבר הקרח ונפלו תחת הקרח

וגם בסוף הקיץ חיפשוהו בנהר ולא . ום ולא מצאוהוואילו את עוזרו חיפשו כל הי, ושם הצילו אותו, בסוף ששים אמה
  .מצאוהו

ד של "אשר יחד עם חברי הב, ץ דפולוצק"ר נתן הורביץ מ"עגונתו שבעיירה פולוצק פנתה אל הגאון החסיד מוה
המספר את כל הפרטים , בנוסף לכך קיבל את מכתבו של הרב של דיסנא. ל"משה הנ' קיבל את עדותו של ר, פולוצק

  .י שנודעו לו מאנשי דיסנאכפ, ל"הנ

לקמן (עם תמצית השאלה , ר הצמח צדק"ושלחו אל אדמו, )מועתקת כאן(ד רשם גביית עדויות אלו "בתחלת שנת תקפ
  ).בשאלה, מ' סי

ר " אדמוואל) כמועתק כאן(ל "ושלחו אל מהרי, ר נתן מפולוצק דיון ארוך בנושא"ח כתב מוה"אחר כך בחודש מ
וגם לכבוד ידיד נפשינו הרב המפורסם דודו : ובתחלתו שם. לה- כא' ו ע"כמועתק בקובץ יגדיל תורה חכ(הצמח צדק 

, ח"פ היתר הב"ת זו מבאר שאין להתיר ע"בשו). ה יהודא ליב שלחתי כעת על הפאצט תוכן הענין עם הפלפול הזה"מו
מלבד המקום שהצילו (ו מטעם שכל הנהר היה מכוסה קרח אבל יש להתיר, כיון שהוא תחת הקרח אי אפשר להינצל

ויש , וכדי להגיע לשם בשחיה לוקח יותר מחצי שעה, וויארסט' עד רחוק ב) ושם לא מצאו את עוזרו, משה' את ר
  .מקילים ששיעור כדי שתצא נפשו הוא כחצי שעה

עד , צריך לברר אם הקרח הגיע למיםאמנם , שאפשר לסמוך על זה ולהתיר) סט' שם סי(ר הצמח צדק השיב לו "אדמו
  .שהמים מכסים את פיו בעת השחיה

' או ג' שהעיקר הוא כדעת המחמירים ששיעור כדי שתצא נפשו הוא ב) שלפנינו' כאן בסי(ל משיב לו "ואילו מהרי
  .כ אין להתיר מטעם זה"וא, שעות

ל השיב "ומהרי. להוכיח כדעת המקילים, בחודש כסלו, ל"ר שאול עפשטיין דיין צדק דפולוצק למהרי"שוב כתב מוה
  .להוכיח כדעת המחמירין) לט' לקמן סי(לו 

  .להוכיח כדעת המחמירין) מ' לקמן סי(ל השיב לו "ומהרי. להוכיח כדעת המקילים, ל"ר נתן למהרי"שוב כתב מוה

ואז התקבלו גם ). מאי "לקמן רס(בעת היריד , ל בהיותו בליובאוויטש"הגיע לידי מהרי, ר נתן"ת השניה של מוה"השו
ר "ואחרי היריד השיב אדמו, ר הצמח צדק בזה"ר שאול אל אדמו"ר נתן ומוה"ת הנוספים שכתבו מוה"שתי השו

  .לא הגיע עד המיםלבאר שאין לחוש שהקרח , )ע' שם סי(הצמח צדק לשניהם יחד 

, ששמע שתחת הקרח הולכים המים במרוצה יותר, )ו"שם ס(ר הצמח צדק "ל לאדמו"אלא שבעת היריד אמר מהרי
  .ושם ניצל, וויארסט' כ אפשר שהגיע תוך חצי שעה עד המקום הפתוח שבסוף ב"וא

אם , ששוב אולי יש מקום להתיר) מא' לקמן סי(ל משיבו "ומהרי, ל בזה"ר נתן בשלישית אל מהרי"אחר כך כתב מוה
ושוב . כ אינו יכול להציל את עצמו גם מתוך הנקב שבקרח"וא, יתברר שהמקום הפתוח מקרח לא הגיע עד שפת הנהר

  .לבאר דבריו בזה) מב' לקמן סי(כתב לו תשובה נוספת 

ולא נודע לי סוף , ארכו הימים ואין חזון: המתחלת, )מג' לקמן סי(ל תשובה נוספת "מהריכעבור איזה זמן כתבו לו 
  . באם יתבררו איזה פרטים–ומבאר שאפשר יש טעם נוסף להתיר , "דבר מה עלתה להעגונה

 שיעשו שם גביית עדות נוספת על שיסע לדיסנא ויראה, את אביה של העגונה, ר נתן מפולוצק"בהתאם לזה שלח מוה
  .וכן עשה. איזה פרטים

ודנו שם בפרטים שנתחדשו במשך , נ מפולוצק בוויטבסק"ל ומוהר"נפגשו מהרי, ד"ג בעומר של אותה שנה תקפ"בל
  .ל להיתר"ואז הסכים מהרי, החדשים האחרונים

): כו' ו ע"קובץ יגדיל תורה ח(מוז ת' בי ,ר הצמח צדק"ת שכתב אל אדמו"בשו, נ מפולוצק מספר על כל זאת"מוהר
גם דעת . והתרנוה... דיסנא ' ד דק"ע לפני ב"והביא לנו גב, לשם' שלחתי אבי, נידון העגונה שנטבע בעלה תחת הקרח

 .וויטעפסק' ג בעומר בק"כאשר ראיתי עמו בל, שיתירו אותו' י הי"ה יהודה ליב נ"דודו הרב ידידינו מו
ונדפסה משם בקובץ יגדיל תורה . א,  קנט233י "פ גוכת"והושלמה ע, י סח"ז רס"ת צמח צדק אהע"נעתקה משו 1193
  .כ' ו ע"חכ

  .מעבר הנהר 1194



קכח  אבן העזר–שארית יהודה 

והוא , ונתן לנערו לאחוז בו) פריפרוז' שנק(והתיר סוס אחד מן הצד ,  עם עגלה ושני סוסים1195נערו
ונשבר הקרח ונפלה , הולך מאחר העגלה עם הסוס השני בידו' נהג בידו בסוס שבקרון והנער הי

, מים עד קרוב לצווארוואחז עצמו בהעגלה והיה ב, ל"ל בנהר הנ"משה הנ' העגלה עם הסוס עם ר
ונראה שהנער נפל עם [ובתוך כך ראה שהנער שהלך מאחריו צף עם הסוס שבידו והקדימו בנהר 

משה אחריו אוחז בהעגלה ' ור, ]וזרם המים נשא הנער עם הסוס והקדימו, הסוס קודם שנפל הוא
דיסנא שבאו ק "אך האנשים שמק.  אינו זוכר עוד מה נעשה בו מתוך בלבול הדעתאחר כךו, וצף

' וכן כתב לנו הרב המנוח דק. עד שצף תחת הקרח, ראו שצף הנער אוחז בהסוס, לקול השמועה
  .שכמה אנשים שהלכו סביבות הנהר ראו שצף תחת הקרח, 1196דיסנא

וחזר ,  היה מקום פנוי בלא קרח על כמה אמותאחר כךוהקרח היה אורכו ערך ששים אמות ו
 היה אחר כךו, ד שנופל לנהר דווינא שנקרש על כמה אמותע, ונקרש ערך קרוב לשני ווייארסט

ל צף גם כן תחת הקרח "משה הנ' ור.  חזר ונקרשאחר כךו, בנהר דווינא מקום פנוי על כמה אמות
ל לא "אך נערו הנ, ונסעו אנשים עם ספינה והצילו, במקום שנפל עם העגלה עד שצף למקום הפנוי

ביבות המקום שנפל וברחוק לצד הילוך המים עד אורך וחפשו כמה שעות כמעט כל היום בס, ראו
וחפשו על המעות , ס"משה נפלו מן העגלה שק מעות שבעה מאות וחמשים רוכ' כי אצל ר. וויארסט

עד , וחפשו כמה ימים אחר המעות כמה ערלים, עם עצים ארוכים עם קרוקעש עם שפיצין בראשם
רק הסוס שהיה , ונערו לא ראו עוד, ל"שה הנמ' כך סיפר ר, שמצאו השק מעות באותו מקום שנפל

רק זה האיש שעמו , אוחז בידו צף תחת הקרח הראשון עד למקום הפנוי ואחזו בו והצילוהו מת
או שצף תחת המים עד תחת , נראה שנשאר תחת הקרח הראשון, לא ראו ולא נודע ממנו מאומה

עת שהמים היו הלוך וחסור חפשו  בסוף הקיץ באחר כךו. הקרח השני על שני ווייארסט ונשאר שם
ד "וכן העיד בתורת עדות בפני הב, משה בפנינו' עד כאן הגיד ר. גם כן בנהר באותו מקום ולא מצאו

  .דיסנא כתב לנו גם כן שחפשו שם בשפת הנהר כמה שעות' והרב המנוח דק. 1197דמחנינו

  .ולא נשמע מבעלה כלום,  שהיא יושבת עגונה1198והנה זה יותר משנה ומחצה

  ובאתי על החתום

  נתן הלוי הורוויץ

  1199שאלה
ימים אפקוד נא לשלום רב רחומאי ידי עליון וידיד נפשי הרב המופלג המפורסם יונק עדרי  מרוב

ה יהודא "כבוד מו'  מרוח מבינתו הותיק וחסיד כוהסכלותצאן קדשים משדי חכמתו מפיץ ענני 
  י ויזרח עד בלי ירח"ליב נ

 מעת שהגיעני תשובתו הרמתה על , הדיבור של חיבה מצוי בינינו'הנה ימים רבים עברו שלא הי
 ומרוב טרדותי ,1201בדקדוק התפילה'  ובאיזה עניני,1200ע"ר נ"ע אדמו"שאלתי בפתחי נדה בש

הפנאי מסכים לצרפם בכור ' ר וסיבות מתהפוכות הבלי הזמן אשר לא ניצלתי מהם לא הי"בעוה
בר  בנידון עגונה אחת ממחנינו מע.ר הנצרך למעשה ועתה של תורה באתי עוד הפעם בדב.העיון עוד

 ונסעה האשה לשם ,ב קודם פורים"ק דיסנא תחת הקרח בשנת תקפ" שנטבע בעלה סמוך לקהנהר
 שחפשו אותו כמה שעות כמה אנשים שעמדו על ,ק דיסנא"והביאה לנו מכתוב מהרב המנוח דק

                                                 

 
  .שנטבע והשאיר את אשתו עגונה בפולוצק, הוא עוזרו הצעיר 1195
ח חשון "בער, יחיאל מיכל זוסניץ' ב החסיד ר"שחותם עצמו על קבלה לשו, אפשר שהוא הרב ברוך מדיסנא 1196
, ה"ווארשא תרל, אפרתי(ונזכר גם בתולדות אנשי שם ). ג"ב אגרת ז בשוה"ח, ר האמצעי"ק אדמו"ראה אג(ד "תקע
  ".ק דיסנא"ל אב"ברוך ז' הרב הגדול ר): "ב, כא

לכן כתב את כל , סמוך לעיר דיסנא והעגונה דרה בפולוצק' וכיון שהטביעה הי, ב"עדיין בחיים בשנת תקפ' והיינו שהי
 לפני כתיבת גביית עדות זו –ואחר כך נפטר הרב מדיסנא , הלוי הורביץ רבה של פולוצקפרטי הדברים אל הרב נתן 

 .ד"בתחלת שנת תקפ
  .ד"משה העיד לפני הרב הכותב ולפני חברי הב' שר 1197
 .ד"ב עד תשרי תקפ"מחודש אדר תקפ 1198
  .ל"ת ששלח אל מהרי"והוא העתק שהעתיק המחבר לעצמו מהשו. א,  קכג231י "נעתקה מגוכת 1199

אל ) בשינויי לשון(ת זו "ובאותו יום התחיל להעתיק שו, "ד"ח תקפ"י מ"יום ח: "ת רשם את התאריך"סיום השוב
וגם לכבוד ידיד נפשינו הרב : שבהתחלתה, )כא ואילך' ו ע"נדפסה בקובץ יגדיל תורה חכ( ר הצמח צדק"אדמו

  .פול הזהה יהודא ליב שלחתי כעת על הפאצט תוכן הענין עם הפל"המפורסם דודו מו
  .ג"פ תקפ"בתאריך מחרת יוהכ, כא' ד סי"יולעיל  1200
 .כ' ח סי"לעיל או 1201



קכט  אבן העזר–שארית יהודה 

  ממחנינו שנסע תיכףחדאיש א אך האנשים לא היכירו את האיש הנופל רק שמעו מ,שפת הנהר
 כאשר מבואר המעשה ,ם כןב שלו שנפל ג"הבעה'  אך עם הנופל הי,ממחנינו' ואמר שהנופל הי

בביתו עד '  לא היאחר כך ו,חולה'  והי,ב" והצילו את הבעה, באריכותביית עדות המוסגר פהבהג
'  והנה האשה עני.ת למראה עיניו" באריכות כאשר מעכביית עדות השגתי ממנו הג,קיץ העבר

 אמרתי , אשר לא נעלמת ממנו ערכי עלי, ומחמת חומר הנושא וקוצר המשיג,וילדה וצועקת אלי
ביאה '  ושלא תהי.1203ץ" סיעות חברי המ1202 אי דרי טונא דלינא בהדי,םארוצה נא עד איש האלוקי

 זה המעט  כי גם, ואם שגיתי יוריני, אסדר לפניו אשר השיגה דעתי הקלושה בעזר האלקי,ריקנית
] אשר צועקים אלי כלה מעשיך' לקול העגונה ואבי[כתבתי פסקי ולא אוכל עוד לאטום אזני 

  . וזה החילי בעזרת צורי וגואלי.םלהמתין עד שאסדר הדברי

 המים על ל פני מעשה באחד שהלך ע1205 והובא בארה היטיב1204ז"הנה לכאורה דבר זה מפורש בט
ס והתירו חכמי "באותו מקום ונטבע והמים היו שאלשם מקום אחד פתוח ונפל שם ' הגליד והי

ומסתמא  .כ" ע,ים שיש להם סוףכיון דהמים היו נקרשים דינם כמ' הדור את אשתו וטעמם הי
וכמו שהיו במקום , שם עוד נקבים פתוחים' פ שיש לחוש שמא הי"ואע .צא נפשושהו שם עד שת

בעיר '  אם היל שכןוכ,  ועוברי דרכיםוכן דרך להיות בנהר נקבים שעושים להשקות בהמות, שנפל
 שמא צף מתחת המים למקום אחר בריחוק מקום ם כןוא, בודאי דרך להיות כן בהרבה מקומות

לזה א חיישינן כ ל"אעפ, ויצא משם, צא נפשו בתוך שיעור שתל זה וכולים לראותוכ שאין יל כךכ
 חכמים רבים ל פיעשה עשנ, ומעשה רב. ם כן הוא הדין בנידון דידןוא. שישוט תחת הקרח

  . ל זהמי יחלוק ע,  מסכים לזהם כןז ג"והט, ושלמים

,  היו מקומות פתוחים לגמריידון דידןדכאן בנ, ידון דידןלנ' ז לבד אין ראי"אך באמת מהוראת הט
ם כן יש וא, ביית עדותכאשר מבואר בג, שלא נקרשו המים ברוחב כל הנהר ובאורך כמה אמות

עד מקום הפתוח ] 'או זרם הנהר כו[או גלי אושפלוהו למקום רחוק , ח שמא צף תחת הקרלומר
זה האיש עמו ' האיש שהיוכמו שאנו רואים שגם . ויצא משם וניצול והלך לארץ רחוקה, בלא קרח

ואף שחפשו שם כמה אנשים ושהו כמה שעות ולא .  שםוניצוללמקום פתוח צף תחת הקרח , משה
  . מקום הפתוח שבנהר דווינא וניצול שם תחת הקרח עד צףשמא , מצאו אותו

לכן אף אם נאמר , נקבים פתוחיםעוד ' רק שהי, ששם נקרש כל הנהר, ז"ואינו דומה למעשה שבט
עיניו פתוחות לראות תחת הקרח לצמצם המקום להגיע ' איך הי,  תחת הקרח עד נקב השניצףש

איך ראה במים , ו לנקב השניאו גלי אושפלוה, ואף אם נאמר שבמקרה צף. שם דוקא וליצול משם
 ששואבין בו מנקב כזה[לעלות  ם כןגובכחו , ל כךדעתו צלולה כ' וגם לומר שהי, שיש כאן נקב

'  שבנקב שנפל לא היל שכןומכ.  שידוע שקשה מאוד לעלות ממנו, על הקרח שנקרש סביבו]מים
 לכן , במקום הנקב ונתייגע יצמצם לעלותולאחר שצף תחת הקרח ונתקרר, יכול להתחזק ולעלות

, 1206תראכן אמרו בסוף האשה ב, ואין לחוש למעשה נסים, י מעשה נסים"אם לא ע, י אפשרודאי א
, ז" אפשר לא היו מתירים חכמי הדור והטידון דידןאבל בנ. ש להם סוףולכן הוה ממש כמים שי

שיעור נהר על כמה אמות בארכו של פתוח ' והי, כיון שהיו מקומות פתוחים שלא נקרש הנהר כלל
או אנשים ראוהו צף ,  לחוץ דנהרישםמויצא שלא ראוהו פתוח ה עד המקום צףאפשר , גדול

  .  לארץ רחוקה משםוהלך, והצילו אותו

יש בנידון זה שתי ח "הב' ובת, ח"אך הנה באמת מקור דין זה דתחת הקרח הוא מתשובת הב
ששם , ח"עט בב' ל המעשה שבסיז נראה שכיוון ע"והנה מעשה הט, ד"ק' ט ובסי"ע' תשובות בסי

, רק שהיו עוד נקבים אחרים בריחוק מקום, נקרש' וכל הנהר הי, איירי שנטבע בנקב שבקרח
שבמקום שנטבע היו המים סובבים עליו כמו  עמדה שם ושהתה בערך שעה וראתה חתוערלה א

יון שהיו מזה נראה שנפל לקרקע הנהר שם ולא צף להלן כ אשר[גלגל וגם היו המים מבצבצים 
ח שיעור שעה הוא יותר "ולדעת הב, ש באריכות" יעו]ק" ודוחדמבצבצים ונעשים כגלגל במקום א

. יבואר עוד לקמןו, ש"ועוד טעמים יעו.  למעלהומתיר שם מטעמים שכתבנו, צא נפשומשיעור שת
ומזה . ונשאת לאיש, הסכימו עמו רוב הגדולים בארצינו וגם א"הגדול מהרש הרבש םוסיים ש

  .ל כך לנידון דידןכ' אמת אין ראיב

                                                 

 
  .ב"סע, ק צב"פ ב"ע 1202
אזי יצטרף גם הוא עם סיעות חברי המורי צדק להתיר , ר הצמח צדק להיתר"ל ואדמו"אם יסכימו מהרי, כלומר 1203

 .אשה זו
 .ק מה"ס 1204
 .ק ק"ס 1205
 .אין מזכירין מעשה נסים: ב, יבמות קכא 1206



קל  אבן העזר–שארית יהודה 

, ונשבר תחתיו ונפל במים שהלך על הקרח, מבואר שם המעשה, ד"ק' שבסי 'שניאבל תשובה 
'  היאחר כךו, הנהר נקרש סביב המקום שנפל שם כמה אמות' והגידו העדים כי הי, ולמחר חפשוהו

ס לא אסרו רק מטעם "שב מטעם דם כןומתיר ג. מראה עיניהםלכל וחזר ונקרש הכל , פתוח קצת
וליכא למימר נמי , אבל תחת הקרח ליכא גלים, מן לו בנשברה הספינהד או דף נזאושפילוהוגלי 

א כהילו  לחומרא מן הסתם שמא דף נזדמן א חיישינןול, כיון דלא נשברה הספינה, דף נזדמן לו
סין לפיו תחת הקרח ומת נכנ דהמים היו ,מועיל כלום'  נזדמן לו דף לא הילו ואפי,דליכא דף לפנינו

נידון  דמיא לכאורה לם כןוא. ומסיק להתיר בלי גמגום, ומאריך שם עוד, ל הנצרך לנו"עכ, מיד
, א"הסכמת המהרשבבזה נעשה מעשה בכיוצא וכבר , ויש לנו עמוד גדול לסמוך עליו, דידן

  .תר נמי מונידון דידן בם כן להיתר מטעמים אלו אםמי נראה שמסכיז נ"ומדהביאו בט

יהושע מהורדנא ' אלו שהרב מו תשובות' בבח גופא הביא "דהנה הב, אך אחר העיון יש לגמגם בזה
 1207 הפרהרקמעובדא דפ]  מגיני שלמהל המחברתשובות פני יהושע בעהוא בעל [שדא בה נרגא 

ח "ותמוה הוא שלא הביא הב[דמבואר שם שיכול לחיות במים שתי שעות , חנינא בן דוסאבי דר
,  יש לתמוה כןשובות פני יהושעוכן על ת, האי עובדא גופא 1208כת בסוף המס יבמות'מסממקומה ב
ובאמת נמצא . ]1210 אלי זה כמה שניםת" כבוד מעכבתשובת [1209ט"זה על מהריכ' מעלוכבר העיר 

מביא המעשה באריכות ', ז'  סיבן העזר חלק אני יהושע פשובותל בת" הנני יהושעמחלוקת הרב הפ
' ח בסי"ו האי עובדא גופא שבבונראה שהיינ, ]ל"ח הנ" הבשובותבפרטיות בתאשר לא הובאה [שם 
רחוק ממקום הנפילה ' שנמצא יהודי א, ע"אחר שהביא המעשה באריכות עם הגל שם "וז ,ד"ק

אם באנו , ל"כתב וזבאריכות ש "יעות הגיד בגדיו "ונכרי מסליותר משלשים פרסאות אחר שנה 
אי ההתיר מש לעלות משם כמו ששמעתי חכם אחד י אפשרואלהתיר מטעם שהיו המים קרושים 

ובעיני קשה מאד להתירה , ]ק"ט אשר מקודם ודו"ע'  אולי על המעשה דסיח"כוונתו על הב [טעמא
 פרסה או שתי י אםדלמא לא היה קרוש כ, להו דמאן לימא לן שהנהר היה קרוש כ,מהאי טעמא

הפרה גבי '  שהרי משמע פ,ם פתוח ועלה משם היה בו מקור כךואח,  עיני העדיםהפרסאות למרא
 מר להםדקאמר שעה ראשונה א, חנינא בן דוסא דאפשר לחיות שתי שעות תחת המים' עובדא דר

ן הוא דעת  וכ,' הוא עד תחילת שעה גצא נפשו דשיעור שתבירא ליהמשמע דס (,שלום וכן שניה
 שמא צף תחת המים כןם  א,) הוא עד סוף שעה ג1213ש" ומהרא1212ש" אבל דעת ריב,1211ש"הרחמ

ש ו אם היו העדים מעידין שהיה הנהר קרלוולא עוד אלא אפי. שתי שעות למקום רחוק ושם עלה
 יש לחוש שמא כל מקוםמ, למקום פתוח פחות משתי שעות  שלא היה באפשרי לבא,מאה פרסאות

ך הנהר כי כן דר, ל כך להעיד שהיה נקרש כי אפשרובלילה כשנפל א, ביום שראו העדים היה כן
 ש"מהן אמת כי יש לדון קצת להתיר מ. ועתה הוא פתוח ולמחר הוא נקרש, 'א' א נקרששהוא 

ה אגמא דמסקי "כתב שם ד, שילא באגמא דמסקי'  גבי עובדא דר1214 האשה רבהרקי סוף פ"רש
בנוסח שלנו כתוב על  (',כמים שיש להם סוף דמי שאינו יכול לשוט על פני המים למרחוק וכו' כו

הרי משמע מדבריו דהטעם במים שאין ) ק"ודום כן לא קשה כל כך  וא, המיםני ולא עפ,פניהם
 י אפשר בכאן שהקרח הוא על פני המים ואם כןוא, להם סוף חייש שמא שט על פני המים למרחוק

 מאן לימא לן דחשו חכמים שישוט למרחוק תחת ם כן א, והוא תחת המים, המיםל פנילשוט ע
ו ג דאפשר לחיות שתי שעות כמ"כי אע, לשוט שם למרחוק תחת המים י אפשרדשמא א, המים

אין לנו להוסיף חומרא  וכיון דכבר תש כחו תחת המים, י אפשר לשוט שם אכל מקוםמ, שנתבאר
ש "כיון דמים שאין להם סוף עצמו חומרא דרבנן היא כמ, ל" שהחמירו זרושמה שלא מצינו בפי

', ס שמא צף תחת המים וכו"ה מים שאל"ד' בפיי "ב רשו כת"האשה שלום דף קט' אבל בפ. לקמן
ל שאפשר לחיות תחת המים כמה שעות אין "וכיון שאמרו חז, א למיחש להאכ גם הכא אים כןא

כיון דלא מצינו , שאינן קרושיםמים לבדות סברא מלבינו לחלק בין מים קרושים ל] וליםכי[אנו 
 כי הוא ,ג שאין לו שום אויר"ו לחיות כה לי אפשרדאמדסברא פשוטה  ואף. חילוק זה מבואר

ז כפה עליה גיגית "הנשרפין דף ע'  שלו עצמו כדאמרינן בפו והוא מת בהבל,סתום מכל הצדדים
כל  מ, הכא שאין לו רוח כללל שכן וכ,וכן בביתא דשישא ,ואמרינן התם דהוא מת בהבליה', וכו

 ילו הכיואפ  דרובן לאיבודס" במים שאלין צריך לומר וא, קשה להתיר אשה מסברהמקום

                                                 

 
 ).א, ק נ"ב(פרק שור שנגח את הפרה  1207
 .ב, קכא 1208
  .וכ'  סיז"לק אהעב חפר ס 1209
 .ה והנה כל זה"ג ד' דלעיל סי 1210
 .א, דיני עיגונא דאיתתא סג' קונ, ר חיים שבתי"ת תורת חיים למוה"שו 1211
 .שעז' סי 1212
  .ה אבל מי שלא עמד"י א ד"סוס, ר אהרן ששון"ת תורת אמת למוה"שו 1213
  .א, קכא 1214



קלא  אבן העזר–שארית יהודה 

 משום ילו הכי אפ,ג דפשיטא דמעוטי דלא שכיח הוא"אע, חכמים והלכו אחרי מיעוט החמירו
,  מני אלף שיכול לחיותחד איכא למיחש דילמא איכא אכי נמיה,  חשו למעוטישת אישחומרא דא

כל מ, סברא אי הוי אפשר להתיר מלוואפי.  שלא מתי אפשר היכא שאי אםולא התירו חכמים כ
ולכן אין , ום קרוב היתה פתוחק כתבתי כבר שהכא שראו בלילה איכא למיחש שמא בממקום

 הנצרך 1215ווהעתקתיו כול[ל "עכ' שהיו כו' אבל נראה להתיר מטעם הסי. להתירה מהאי טעמא
  ]. ל"הנ'  הסנו מצוילפי שאי, לענינינו

יותר משעה  הוא לא צא נפשוור שתח שיע"חדא דלהב, ני יהושע הפוהנה אחר העיון שבתרתי פליג
ברי לנו שכל הנהר על עשרה ' הי אפילו ם כןוא',  הוא עד תחלת שעה גני יהושעבודאי ולהפ

אסור ' הי, שעות בעת שנפל' רק שלא עמדו עליו יותר מב, פרסאות וכדומה נקרש בלי שום נקב
'  לחיות תוך המים בכיון שיכול, מטעם שמא לאחר שהלכו מן המקום עלה משם ויצא לארץ אחרת

בבור ' שהי  שאניבי חנינא בן דוסאושם בעובדא דר,  במיםל כךח אינו יכול לחיות כ"ולהב ,שעות
  . ש" יעומה פעמים כהלעוטפס ומ' שהי

צא  אפילו אם שהו עליו עד שתני יהושעפהאסור ל, והשנית בשהיו מקומות פתוחים שלא נקרשו
ך שיעור זה צף תחת המים ותחת הקרח למקום רחוק כ אסור לדעתו שמא בתו" אעפ, בודאינפשו

' ומשמע נמי לדעתו דיכולים לשוט ערך ב. צא נפשושלא ראוהו מכאן ועלה שם קודם שיעור שת
פרסאות תחת ' אדם יכול לשוט ערך ב' ובאמת הוא רחוק מן השכל שיהי[פרסאות תוך שיעור זה 

בירא ליה דאי  דס, לזהא חיישינןתו לח וסייע"אבל להב, ] שעותשניהקרח מלובש בבגדיו בתוך 
  . דליכא גלים ושאר טעמים,  לשוט תחת הקרח כללאפשר

 ני יהושעשהפ, ד"ק' ח בסי"הוא המעשה שבב, ני יהושע לכאורה דמיא למעשה הפנידון דידןוהנה 
ואף . ח נראה דיחידאה הוא"והב, רק שהתיר שם מטעם סימני גופו ובגדיו, ח"פליג על היתר הב

, ושם לא היו סימנים כלל,  חכמי הדורא ושאר"בהיתר זה המהרשט שהסכימו "ע' י בסתבשכ
כמו , נקבים' כל רוחב הנהר נקרש באורך כמה פרסאות רק שהי'  שהיני התםיכולים לומר דשא

 אפשר , רחוקות זה מזהמקומות בכמה] שקורין בלשון רוסי פראפלעקות[שעושין לשאוב מים 
 תחת הקרח ולצוף תחתיו אף דליכא גלי  שנאמר שיכולים לחיות אףם כן וא,קרוב לתחום שבת

וכי היו עיניו פתוחות תחת הקרח לראות , אבל האיך יצמצם המקום הפתוח שיעלה משם, ובלא דף
ח בעצמו סברא "ש הב"וכמ, וכאשר כתבנו למעלה', ובפרט לאחר שעיף ויגע כו, כיונה במעי הדגה

  . ד"ק' זו בסוף סי

 נפל ר כךואח,  שיצילו אותוחתוצעק פעם א, פעמים' ט עוד אומדנות שעלה ג"ע' בסישם ' היוגם 
' לין איז גאדא איז ער אריין גיפ[א "ט המעשה בל"ע' עוד ונראה שכלה כחו כמו שמבואר שם בסי

ן עהאט מ נדןו האט זיך דער צן אוןוועטאן פעם אחת רעשריי האט גןן אועפעמים קען פאר קומ
 ,ולכן הסכימו עמו חכמי הדור]. שםל "כע, ןיפאלין דא איז ער ארונטער געטוואנישט גיהאט צו ר

וגם היו מקומות , ד דליכא אומדנא זאת"ק' סישבאבל במעשה , ז נראה דאההיא קאי"והט
 ני יהושערק דשם התיר הפ, אפשר דלא היו מסכימים עמו בטעמו, פתוחים לגמרי בכל רוחב הנהר

  .ל" הנות פני יהושעשובש בת" משום סימנים כמו הכיבלא

 היו המים סובבים עליו ר כך שבערך שעה אח,עוד סניף להתיר' ט הי"ע'  דשם בסיש לומרועוד י
 וזה מוכח שנשאר מונח , וגם היו המים מבצבצים באותו מקום שנפל כמו שמבואר שם,כמו גלגל

סביב שכן דרך המים להעשות כמו גלגל , המים להלן תחת צףשם על הארץ תחת המים ולא 
צף להלן ' דאם הי, שכלה כחושם וגם מהבצבוץ נראה כן שנשאר מונח , המקום שנופל איזה דבר

  . כ בודאי מת שם"וא', נעשה כמו גלגל עליו על מקום א' ולא הי, לא היו מבצבצין באותו מקום

להתיר וכמו  , אפשר דלא היו מסכימים עמו חכמי הדור,ד"ק' מעשה דסיכ ו,נידון דידןכ ב"משא
שכלה סימנים המים סובבים עליו וגם לא נראה בו '  לא הינידון דידן וב, להדיאני יהושעפליג הפש

 אפשר צף עוד תחת המים גם במקום פתוח ם כןוא, רק שצף תחת הקרח אחוז בהסוס, כוחו
בריחוק '  הבום פתוחעד למק' תחת הקרח הבעוד והוא שט להלן ,  שםמשה' הראשון שהצילו את ר

  . תחת קרח הראשון' אף שהי',  האום פתוחניצול במקשמ " כמו ר,ניצול שםואוהו מקום שלא ר

דהא החוש ,  דףל ידי לשוט כלל תחת הקרח אף עי אפשר שאתבשכ, ח"ובזה נסתר נמי סברת הב
 זאת רק תבח לא כ"אך באמת גם הב. חולא נשאר תחת הקר, ל ידי זה ניצל עמשה' מכחיש זה שר
 לשוט תחת הקרח מקום ארוך קצת דליכא אפשר י דבלא דף אהיאירו ועיקר הית, לסניף בעלמא

  .  עמוחכמי הדור  בזה נמי אפשר דלא הסכימובלא. ק שם"ודו, גלים
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ברור לו למעשה ' ח בעצמו לא הי"כי אפשר שאף הב, נידון דידןלהתיר למעשה ב' ועוד קשה לכאו
וגם נתקרר , כיון דליכא גלים, יםל כל פנ לשוט תחת הקרח בלא דף עי אפשר לבד שאל זהלסמוך ע

הביא כמו ש,  סימנים בבגדים וקצת בגופום כןד היו באמת ג"ק' אלא מחמת שבמעשה דסי', כו
רק כל מה .  סמך עליהם לבדני יהושעוהפ, ל" הנני יהושע פשובותל בת"באריכות המעשה הנ

עשה אפשר עיקר אבל למ, ל להתיר מטעם תחת הקרח לבד הוא להלכה"ח הנ"ב שובותבתשהאריך 
 ל זה כ,ל"ל שסיים וז" הנשובהתהוכמו שנראה קצת מלשונו סוף , ני יהושעסמיכתו על היתר הפ

 שנמצא איש והכירוהו נידון דידן בל שכןכ, נראה להתיר האשה אם נאבד במים ולא נמצא כלל
 ןל כובהצטרפות הסימנים ע, דאיתתא זו שריא מטעם שנטבע תחת הקרח כאשר אמרנו, בסימנים

אף , גם עדייןמגמ'  משמע דבלא הצטרפות הסימנים הי,ל"הסכמתי להתיר בלי שום גמגום עכ
ומעשה [, צ"שנת ש'  שהיתב דשם כ, כמה שניםקודם' ט הי"ע'  ומעשה דסי.ט"ע' שכבר התיר בסי

 שהיו רק ני התםדשא ,כבר כתבנו ,' חכמי הדור כוושם הסכימו גם כן. ]ז"שנת שצ' ד הי"ק' דסיזו 
 איש לכן הזכיר כאן שנמצא ,כ כאן " משא, למעלהם פתוחים ושארי אומדנות כאשר כתבנונקבי

  . וצירף הסימנים

 שתלוי בפלוגתא אם , יש לפקפק עדייןא גופמנים היינו משום דהסי,לבד' והא דלא סמך אסימני
שינן דים חייגוב, להשתנות לאחר מיתה' עשויי' ואם סימני, מובהקשני סימנים מצטרפים להיות ס

לכן לא רצה  ,ל" הנני יהושע בתשובה שם הפפלפל בזה כמו ש, בבגדיומניםסי' וגם לא הי ,לשאלה
אבל , םאבל זה דוקא בצירוף הסימני. ולכן צידד משום תחת הקרח,  לבדםח לסמוך אסימני"הב

  . מתיר שם' בלא זה אפשר לא הי

בר זה דתחת הקרח חידוש הוא ובפרט שד, רה שלא נמצא כלל קשה להתיר לכאונידון דידןכ ב"וא
' ב סי"ם ב" מהרשובותואדרבה בת. הבו דלא להוסיף עליו, שלא נמצא בשום פוסק ראשון ואחרון

פ שיש "אע, ס בשום אופן" שאין להתיר במשאלרהמשמע לכאו] בדפוס פראג [1216א"תתקע
  .ולא אזלינן בתר רוב, ק שום חילוקאומדנות טובות אין לחל

ובמקום שנטבע סלעים וטרשים ' ונטבע כו' שהלך בספינה כו' בבחור אם שם מעשה " מהר1217ל"וז[
 והנני מסופק בדין זה שהרי חכמים הקילו בכל דוכתא ,'שולל ושוטף כל הנמצא כו' והגליד גדול הי

ל זה ג כי יכולני לתלות ש,ס" וגם החמירו במשאל,'בעדות אשה יותר משאר עדות מתוך חומרא כו
וסלעים וטרשין '  אבל בנידון זה שיש מכשולים ותיקולין כו,יש לחושל אחר אז דווקא גמוסרו ל
 והם דוחקים אותו לעומק ומפרקים גופו , וחתיכות גסות של גליד מכסים את הנטבע,באמצע
 ל שכן וכ,לנו לומר דלא מוציא מידי ודאי'  הי,פק ספיקא ולהחמיר איכא ס, וזה ודאי,לנתחים

 כי שקדו על ,'י להתירה שלא תשב הבחורה עגונה כל ימיראו'  שהי,שהעד רוצה להעיד בודאי
  .ישראל תקנת בנות

 ,ס"ס הוא שם שיל"וט[ס " אבל במשאל,ס" למשאלש להם סוףכלום חלקנו אלא במים שי. תשובה
גופייהו לא פלוג רבנן כלל בין היכא דאיכא סלעים ] ק שם" ודו,ס" הרבה טא זהכי יש שם בל

כזאת החמירו חכמים בעדות אשה נפל לגוב אריות נפל לכבשן  וכזאת ו,וטרשין להיכא דליכא
 אבל מה נעשה אין לנו אלא ,היינו מוצאין ברצון תקנה לעגונה] אנו[ ואף ,האש אין מעידים עליו

קמן למצוא צד היתר  וכבר טרחו קמאי ד,ס אשתו אסורה"דברי רבותינו שאמרו נפל למים שאל
  .ולא עלה בידם

  ל "ר ברוך ז"מאיר ב

 תירץ הרב .ז אלו"ח והט" היפוך דברי הב,ס"ל משמע לכאורה שאין לחלק כלל במשאל"הנ למכ
 דלא מצינו שחלקו חכמים בין היכא ,ש לומר דהכי פירושו שי,1218אלי מכברשובתו יאנוויץ בת' דק

 וגם ,1219ם דקוו וקיימו לפי דעת רב שילא ואף שחלקו בין מי,דאיכא סלעים להיכא דליכא
 דקוו ם היכא דאיכא סלעים למיא דמי דל,היכא דאתמר אתמר ,'כו' יכא גלילמסקנא בין היכא דא

 וגם האומדנא מחתיכות הגסות ,ל גביו כי אפשר שזרם המים יעבור דרך בין הסלעים או ע,'כו
ל  שנתפס ועלה על ידי דאדרבה הן הגורמין להציל עש לומר משום די,ם"מהר' אפשר דלא חש לי

 ח הוה כמיא דקוו"כ בנידון הב" משא,תיכה לחתיכה עד שניצול עלה מחאחר כך ות החתיכוגבי
ם  א,' לו לצאת משם והקרח מכסה אותו כוי אפשר ואף שהמים הולכים תחת הקרח כיון שא,ממש

 רבנן היינו היכא שאין שינוי במים עצמן אלא שיש בה סלעין א פלוגם ל"ש מהר" דמכן יש לומר
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 וכן בנידון ,היכא דקוו וקיימו שהשינוי במים עצמןכ " משא,ס"וטרשין שלא יצאו מתורת משאל
ן  וכ,אלישובתו ל הרב בת" עכ.ז חשוב כמו שינוי במים עצמן שנעשו קרח"א והט"ח ומהרש"הב

  .]ק" ודו1220'כתירוץ הב לי עיקר נראה

 על  אבל,1221 זו בתשובתו אלי נידון העגונה שנטבע בעלה שיכורשובהת מת"וכבר דיבר כבוד מעכ
ח שתחת הקרח "ש הב"ובאמת מ. דש הוא להתיר תחת הקרח ואין להוסיף עליודבר חכל פנים 

משמע ' וכולא היא כיון דאיכא גלי , ס" ליצול כמשמעות מסקנת השי אפשראדליכא גלים ולא דף 
דהלא , תמוה הוא בעיני ולא זכיתי להבין ראייתו, ס"אבל היכא דליכא גלים באמת מותר במשאל

 מסיק ל זהוע, ס דמו"יר באגמי דסמקא הוא כיון דקוו וקיימו כמשילד דרב שילא להת"כל עיקר ס
אבל בנהר המושך ,  היכא דקוו וקיימולואפי אשפלוהוס ולא היא כיון דאיכא גלי אומר גלי "הש

 אסור משום דזרם הנהר אושפלוהו למקום אחר ו הכיאין אנו צריכים לסברת גלי אושפלוהו דבלא
 בנפל ם כןוא. ס הוא על קוו וקיימו דווקא"כי כל פלפול הש, וצא נפשועלה משם בתוך שיעור שת
 כל מקוםאבל מ ,ח דליכא גלים תחת הקרח"הבסברת אף אם נודה ל, תחת הקרח בנהר המושך

יכול לצוף תחת הקרח לצד הילוך הנהר מחמת זרם המים שנושא אותו לצד הילוכו של הנהר 
  . מאליו

ם בקרח רק נקבידע לנו שלצד הילוך הנהר במורד ליכא נו'  באם הי,ח"רק דהועילה לנו סברת הב
צא  בודאי בתוך שיער שתום פתוח להגיע למקי אפשרשא, נקרש כולו על כמה פרסאות באורך

 יש כל מקוםאזי מ, פ שלצד מעלה של מקום הנפילה היו מקומות פתוחים בנהר בלי קרח"אע ,נפשו
וגם לשוט בעצמו לצד ,  והלוכוגד זרם הנהרלהתיר מטעם דהנהר בוודאי לא נשא אותו לצד מעלה נ

ם וא, ובפרט תחת הקרח לאחר שנפל בוודאי לא שט בכוונה,  על המיםלוזרם הנהר קשה מאד אפי
 .גליםסברת  אבל לצד הילוך הנהר אין צריך ל, תחת הקרח ליכא גלים,' מאי איכא למימר גלי כוכן
רק ,  בנקרש כולו על פני רוחב כל הנהרכל מקוםרק דמ.  קשה להתיר ביש מקומות פתוחיםם כןוא

אבל . ש למעלה"וכמ, האיך יצמצם המקוםדיש להקל מטעם , דשיש מקומות פתוחים בנקבים
  . רהלכאו להתיר  קשהנידון דידןב

 כבר דברנו בזה ,הוא מחלוקת דקמאי ני יהושעח והפ"הב שנחלקו צא נפשווהנה בענין שיעור שת
אך אין מהצורך . ]ל" בענין הנ1222 אלישובתו פלפל בזה בתות וגם מעל,הנו למעל שכתבשובהבת[
,  שהו כמה שעות וחפשו אחריו וגם הלכו לצד הילוך הנהר וחפשונידון דידןכי כאן ב, נידון דידןל

  . ויצאה אשה זו מחשש איסור דאורייתא לכל הדעות

הרבה חששו כי , והנה אחר שכתבו הפוסקים שמצוה וחוב על כל מורה לחפש ולחזור אחר היתירא
א "ח ומהרש" ולדעת הב,נידון דידןד להתיר ב" נראה כי אחרי העיון נלע,לתקנת עגונותל "חז
  .  מותרתני יהושעואפשר אף לדעת הפ, ז בוודאי מותרת"והט

שש שמא צף חבוודאי אין ,  ראו שצף הנער תחת הקרח לצד הילוך הנהר במורדנידון דידןכי הנה ב
 מלבד ,בודאי אין לחוש לזה, גד זרם הנהרנלאושפלוהו לצד מעלה או גלי , תחת הקרח לצד מעלה

ס "דאף דבש. בוודאי חשש רחוק הוא שיצוף נגד זרם הנהר, ח דתחת הקרח ליכא גלים"סברת הב
 שהרוח נוטה צדרוח יתרוממו גליו לה ל ידירק ע, חששו לגלי אושפלוהו היינו במים דקוו וקיימו

אם , לשאתו נגד הילוך הנהר זה לא שמענו יכולת בגלים'  שיהי,אבל בנהר המושך,  להשפילויםיכול
ובפרט שראינו .  תחת הקרחל שכןוכ, רוח גדולה אז'  וזה לא נשמע שהי,' רוח שאינו מצויל ידילא ע

  שהסוס צף מתחת הקרחר כךוגם ראו אח, שצף תיכף תחת הקרח לצד הילוך הנהר אחוז בהסוס
  . לאחורמים תחת הר זהאחבודאי לא צף , ביית עדותכמבואר בג

ום עד מקלצד מטה  כל עיקר החשש כאן רק שמא צף במורד עם זרם המים שנשאו אותו ם כןוא
 נידון דידןאבל כאן ב. צא נפשו בתוך שיעור שתל זהוכ, ויצא שם בריחוק מקום שלא ראוהו, פתוח

 ם כןוא, ור גדולשיע' ל לא הי" הנום פתוחוהמק, אמות' סרק ערך ' לא הי' שעד מקום פתוח הא
ר שאפשר שהנהר הולך שם אף אם נאמ. אם יצא משם בודאי היו רואים אותו מן המקום שנפל

 שחפשו אנשים ביית עדותאבל מבואר בג.  לראות מן המקום שנפל לשםם כן אי אפשרוא, בעקום
, וגם יש שראו תיכף והלכו לצד הילוך הנהר וחפשו הרבה. הרבה אחריהם שבאו לקול השמועה

 אם יצא ם כן וא,וחפשו הרבה אחר המעות, וגם הסוס הוציאו מת, משה' שהוציאו את ר' ראיו
  . משם בוודאי היו רואים אותו

                                                 

 
  .תירוצים בזה' ל ב"תב מהרישכ, ראה לעיל שם 1220
 .ל"ג הנ' הוא סי 1221
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קלד  אבן העזר–שארית יהודה 

,  דרך הטבע שיצא מעצמו תיכף כשיגיע למקום פתוח בריא וחזקל פי רחוק מאד עו הכיוגם בלא
 כשנתקרר ר כךואח, אחוז בהסוס'  כשהית עצמויכול להציל א' לאחר שבכאן במקום שנפל לא הי

והלך תיכף בדרך מרחוק בריא , יצא מעצמו לחוץ הנהר, וגם נשאר לבדו, עייף ויגע' תחת הקרח והי
  .ועקבותיו לא נודעו ,אולם

ס הוא שמא הצילוהו אנשים אחרים והלך " במשאלל מקוםרק כל עיקר החשש שאנו חוששין בכ
קול '  שהיידון דידןאבל כאן בנ]. ר שםהאיים ונשא' או בים שמא פלטוהו הגלים בא[בדרך מרחוק 

נשמע הקול ' אילו הצילוהו הי, וחפשו אחריו יהודים ונכרים רבים שחפשו אחר המעות, רעש גדול
אף , וכאן לא נשמע ולא נראה מאומה. ובפרט במקום קרוב כזה, שמצאו אותו צף' שניצול איש א

 יולא יתעקש בזה כ.  הראשוןפתוחום בוודאי מוכרח הדבר שלא יצא במק, שחפשו היטיב ודקדקו
  .  עיקש ופתלתלאם

ולכך לא ראו ', במקום פתוח האהמים רק כל עיקר החשש הוא שיש להסתפק עדיין שמא צף תחת 
שלא ראו אותו ולא חפשו שם באותו ,  אחר וניצול שםום פתוחעד מק' וצף תחת הקרח הב, אותו
  . עת

' וגם שם הי, וויארשט עד שנופל לנהר הגדול דווינאנקרש ערך שני '  שהיביית עדותוהנה מבואר בג
בוודאי יותר משני וויארשט מן המקום שנפל '  הים כןוא, ום פתוחנקרש על כמה אמות עד מק

כי [ מוכרחים אנו לומר שצף ערך כזה תחת הקרח ותחת המים ם כןוא. וויארשט' אפשר קרוב לג
  הואצא נפשוז ששיעור שת"א וט"ומהרשח " לדעת הבם כןוא].  הראשוןום פתוחוהו במקאלא ר

ין יעוי [1224ע" בחלק אהשובהי בת"וגם דעת הב,  שהוא דבר מועט1223ט"ודעת מהרי, פחות משעה
א "במחלוקת ארוכה שביניהם בדעת הר, ל זהי ע" בשובותובת', גוה' ט הא" מבישם בתשובות

וכן , בד ולא יותרנראה שהוא חצי שעה ל] 1225ט" מבישובותאלו גם בתשובות  ונדפסו תמווארדין
  . ט" דעת מביראהנ

 ם כןוא,  עד שיבוא למקום הפתוח שבנהר דווינאצא נפשו הוא יותר משתידון דידן הכא בנם כןוא
ותר משני וויארשט מלובש יכי לצוף תחת המים ותחת הקרח , וודאי מת מקודם שיגיע לשם
אבל תחת , נצרך ערך זה' ם היכי אפילו לשוט על פני המים בבגדי, בבגדים בוודאי הוא יותר משעה

,  תחת הקרחל כך לו לחיות כי אפשרוא, וצריך זמן יותר, הקרח והמים בוודאי אינו צף במהירות
  . לדעת הגאונים אלו, להחזיק רוחו בקרבו

החשש שראו מקומות פתוחים ' דשם הי, ט"ע' סישבואפילו ממעשה , ד"ק' ח סי"ועדיף ממעשה הב
ושם לא חפשו אחריו לצד מורד ,  ממקום הנפילהל כך רחוקים כאפשר לא היו, בנקבים בנהר

כ התירו "ואעפ, צא נפשוקרוב שיכול להגיע אליהם בתוך שיעור שת'  אפשר שהים כןוא, הנהר
שמוכרחים אנו לומר שצף  נידון דידןב כאן ל שכןכ. א ושאר חכמי הדור שבמדינתן"ח ומהרש"הב

י וזה א, תחת הקרח כל אותו זמן' והי, עד שניצול, טוויארש' וויארשט אפשר קרוב לג' יותר מב
  . צא נפשו לדעת המקצרים השיעור שתאפשר

ום והוציאוהו במק, אחוז בו' שהי, שמצאו הסוס שלו מת, וגם איכא אומדנות המצטרפות שמת
, ונפל שם תחת הקרח לארץ, ניכר שכלה כחו ונשמט ידו מן הסוס, ואותו לא ראו,  הראשוןפתוח

עוד מקומות פתוחים בנקבים '  שמא הינידון דידןואף אם לחוש כאן ב.  עד שיצא נשמתוונשאר שם
 למעשה ל כל פנים דומיא עמכל מקום. ל זהוהעד המעיד לא דקדק ע, בנהר] פקותעשקורין פראל[

כי איך , ולא חששו לזה חכמי הדור והתירו, דשם ראו עדים שהיו מקומות פתוחים כאלו, ט"ע' דסי
יו מקומות פתוחים  לא ידענו כלל שהנידון דידן וב, למעלה בארוכהו שנתבארכמ, םיצמצם המקו

הלא חפשו באורך וויארשט לצד מורד הנהר ולא ראו ,  ואף אם נחמיר לחוש שמא היו.כאלו
יכול להגיע לשם לדעת '  השני בנהר דווינא לא היום פתוחובמק. בוודאי לא ניצול כאן, מאומה

  .  ומותרתים שיש להם סוףוי ממש כמ הם כןוא, הגאונים אלו

הלא הוא בעיר , צא נפשו שבנהר דווינא קודם שתום פתוח הוה אפשר להגיע עד מקלווגם אפי[
  בתחלהובפרט שיצא קול רעש,  דבר כזה'י אדם בוודאי קלא אית לל ידיאילו ניצל שם ע, דיסנא

דרך  ל פירחוק מאד ע, אדם סיוע ל ידיושיצא מעצמו שלא ע. ש למעלה"שנטבע אדם עם מעות כמ
' ניצול מעצמו הי' וגם אם הי. ואין לחוש למעשה נסים,  מעשה נסיםל ידיאם לא ע, הטבע שיצא
ל ובכ[', וחברך חברא אית לי, י אדםמספר לחבירו כדרך בנ' שהי, במקום קרוב כזה נשמע הקול

                                                 

 
 .וכ'  סיז"לק אהעב חפר ס 1223
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 המים ך על פניר כ שצף אחחיישינןהיינו ש, 1226 בצורבא מרבנןלוס שאסורה אפי" במשאלמקום
ואפשר [ אחר ידי ל אף אם ניצול שם עם כןוא, ושט למרחוק כמה פרסאות, במקום שלא ראוהו

כיון שהוא מקום , דע במקום הנפילהו לא נם כל זהע, והלך משם לעלמא] ם" עכול ידיניצול ע
ו לאאבל באמת ב,  לסניף בעלמא ואומדנות המצטרפותל זהוכ]. ק" ודונידון דידןכ ב"משא. רחוק
  ].  מותרת מטעם שכתבנוהכי

ולדעת , ]צא נפשו שתשמקצרין השיעור[ט בנו "ט ומהרי"י ומבי" אשה זו שריא לדעת הבם כןוא
  . ח"א ושאר חכמי הדור שהיו בזמן הב"ח ומהרש"הב

ויש מהם סוברים [' נ הוא עד תחילת שעה ג" ששיעור שתם וסייעתו שסוברי1227ש"רק לדעת הריב
 ני יהושעוהפ, 1228שה בתרא בסוף פרק האבי חנינא בעובדא דרס"עות השכמשמ, ]'עד סוף שעה ג

 יש לחוש ם כןוא, ]אף שנראה שלא ראה דברי הגאונים אלו מדלא הביאם לעזרתו[סובר כוותייהו 
  .  ויצא שםצא נפשו שבנהר דווינא בתוך שיעור שתום הפתוחשמא צף עד מק

ות רק מטעם שמא הוא תחת המים שע'  איכא למימר שלא חשו חכמים והצריכו גכל מקוםמ
ולכן אם לא , שעות שהוא שיעור שיכול לחיות לפעמים תחת המים' ויצא בתוך ג, במקום שנפל
' אבל שיכול לשוט תחת המים ב, ים שיש להם סוף במלו אסורה מדאורייתא אפיל כךשהו עליו כ

 לשוט י אפשרתנת שאוהסברא נו, ל" הנבי חנינאכי זה לא נשמע מעובדא דר ,שעות זה לא שמענו
' וכמיד ' מת כו'  דבהבליש לומר גם כןוי.  חזקדהקור,  תחת הקרחל שכןוכ,  תחת המיםל כךכ
' שאין ראי] כיון[ ם כןוא. ש למעלה לשונו"כמ, ל"הנ'  בעצמו סברות אלו בתני יהושעש הפ"כמ

שמא צף  א חיישינן מודו דל1229ש"ש ומהרח"ש ומהרא"אפשר לומר דהגאונים אלו הריב, ס"מהש
וגם כל המחמיר בדברי סופרים עליו , ואפושי פלוגתא לא מפשינן, שעות ויותר' תחת הקרח ב
  . 'להביא ראי

ולים לצוף בשיעור כולדעתו י[שעות '  שמא צף תחת המים ב, שחשש גם לזהני יהושע נראה הפאבל
מלבנו לחלק מטעם שאין אנו יכולים לבדות סברות , ]פרסאות ובאמת זהו נגד החוש' בערךהזה 

 לחיות י אפשרואף דסברא פשוטה דא, כיון דלא מצינו חילוק זה מבואר', בין מים קרושים כו
 ין צריך לומרוא, וסיים דקשה להתיר אשה מסברא. ש"יעולשונו ש למעלה " כמ,'ג כו"כה

ג דפשיטא דמיעוט "אע, והלכו אחר המיעוט, ל" החמירו חזילו הכיס דרובן לאיבוד ואפ"במשלא
'  מן אלף שיוכל לחיות כוחד איכא למיחש שמא איכא אכא נמיה',  כוילו הכיאפ ו הואשכיחא דל
  .  עדייןנידון דידן לדעתו אין להתיר בם כןוא. ל"עכ

דהכל הולך אחר החיתום שסיים בסוף , נידון דידן דלדעתו אסור בל כךאבל באמת אינו מוכח כ
איכא , בתי כבר שהכא שראו העדים בלילה כתכל מקום הוה אפשר להתיר מסברא מלוואפי, ל"וז

 להתיר מטעם ראהאבל נ, אי טעמאפתוח ולכן אין להתירה מה' למיחש שמא במקום קרוב הי
 אפשר לומר ם אפשרוא, משום שראו בלילה'  דעיקר חששו הים כן יש לומרוא. ל"עכ'  כומניםהסי

 דליכא ידון דידןאבל בנ. אאי טעמפתוח ולמחר נקרש ולכן אין להתירה מה' שמא במקום קרוב הי
 בוודאי צף כבר ,כי הוא כמה שנים שלא נמצא עדיין[ואם לא נתירה כעת תאסר לעולם , הך חששא

 ם כןוא, ]רחוק הדבר שיכירו אותו, ואף אם ימצא עוד כאן. או הדגים אכלוהו, מת למקום רחוק
  . ק"ודו' צד הסימני היתר מו הכיושם מצא בלא. מחמיר למעשה'  לא היני יהושעאפשר דאף הפ

ויש לחוש שמא צף תחת , ס מסברא"ין להתיר אשה במשאלאואף אם נאמר דלדעתו הוא להלכה ד
וגם ]. ויצא שם לארץ אחרת ולא נשמע ממנו [צא נפשוהקרח יותר משני וויארשט בתוך שיעור שת

 אין  זהם כלע. ולא מחלקי בחילוקים שכתבנו,  כןירא להוש וסייעתו סב"אפשר לומר דגם הריב
'  הוא יותר מבצא נפשודהלא כל חשש זה הוא לדעתם ששיעור שת. נידון דידןלהחמיר למעשה ב

ח "י והב" הברי הםה, ל מקוםעת הפוסקים שאנו סומכים עליהם בכאבל לד, ל כל פניםשעות ע
, אשה זו מותרת לדעתם בוודאי, ש"א שמקצרים השיעור כמ"ט בנו ומהרש"ט ומהרי"ז ומבי"והט

ח דתחת "מלבד סברת הב, צא נפשו השני בתוך שיעור שתום פתוחאפשר להגיע למק' דלא הי
ח החדשות "בשובות ומצאתי לו חבר בסברא זו בת [ל כל פנים לשוט בלא דף עאפשר יהקרח א

, ]ל"העובדא בזמן מהרש' והי, ל"ק אהרן זצ" שמו צבי הירש בהחדם עליו גדול אווחת, ד"ע' בסי
  . יש לנו לילך לקולא לכל הדיעות שבאחרונים, גתא הוא ספיקא דפלום כןוא
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כן פסק ו, אף שמבואר באחרונים שכל מקום שיש פלוגתא בדינים אלו יש לנו לילך לחומרא
 זה כמה 'לכבוד מעלשכתבתי  [שובהוהארכנו בת] 1231שאת בנימיןדלא כדעת המ[ 1230א"רמ

כל זה . צא נפשו דשיעור שתווילנא בפלוגתא זו גופא'  לקשםוכן כתבתי ,  דכן יש לפסוק]1232שנים
  . היינו משום דבדאורייתא הלך אחר המחמיר ככל ספיקא דאורייתא לחומרא

, בסופה של עדות  דזהו דווקאבירא להוהלא כמה פוסקים ס, 1233ל בעגונא אקילו"ואף שאמרו חז
,  בגופה של עדות אקילואפילו לדעת הפוסקים דאפילוו. 1234אבל בגופה ובתחילתה לא אקילו

וכן דעת  [1235'וברים דעיקר הטעם הוא משום דאשה דייקא ומנסבא מתוך חומר כומשום דס
 אין לנו להקל אלא במקום שהקילו כל מקוםמ].  לבארדיצוב שכתב1236שובתו בתע"ר נ"אדמו
' י בפ"ש רש"כמ', מטעם דכל המקדש אדעתא דרבנן כו, משום דבידם יש כח להקל, חכמים

אבל היכא . 'ט'  סיגירושין' ל שבסוף ה מיימוניותהות שבהגשובהבתב "בם "ש מהר" וכמ,1237ב"כ
 בספיקא דפלוגתא וא הדיןוה, ל" לחד לישנא לא הקילו חזם כןוא, ס"דאיכא תרי לשנא בש

ם וא,  לא הקילו רבנן בזהאן דאמרכיון דלחד מ',  אין לומר בזה כל המקדש כום כןוא, דפוסקים
וכמו שהארכנו , ל"הנ שובהע בת"ר נ" אדמוש"וכמ,  יש לנו לילך לחומרא ככל ספיקא דאורייתאכן

 1238ס"ועוד דבמים לא שייך האי טעמא דאשה דייקא דאמרו בש. ת" לכבוד מעכל" הנשובהבזה בת
ככל ספיקא [ בוודאי יש לנו לילך לחומרא ם כןוא, 'דמיד בהאמר ולא דייקאד ,דכמלחמה דמיא

  . ט"ש ומהרי"פא שבין הריבל דיש לילך לחומרא בפלוגתא זו גו" הנשובהש בת"כמ] דאורייתא

ג בפלוגתא "וכה, חתכגון אם לא שהו עליו במקום שנפל רק שעה א, ז הוא בספיקא דאורייתא"כו
ד דבתחלת הנפילה שהו עליו ע, נידון דידןאבל כאן ב,  אסורה מדאורייתאםדלדעת האוסרי, אחרת

רח אין כאן רק איסור תחת הק'  לא הילו אפים כן וא,וחפשו כמה שעות,  לכל הדיעותשתצא נפשו
ם וא, ש למעלה"כמזו ו שיעור כזה תלוי בפלוגתא צוףושי, וכאן תחת הקרח, ס"דרבנן מדין משאל

   . בדרבנןובדרבנן הלך אחר המיקל ככל ספיקא דפלוגתא,  הוה פלוגתא במידי דרבנןכן

 לו אפיםשמחמירי, צא נפשו שתאין מפורש בדברי המאריכים השיעור ד,נידון דידן כאן בל שכןוכ
ם כן וא, ל"ס מעובדא הנ"כלל מהש'  אין ראיל זהשע, גדולזמן ג שיצוף תחת הקרח שיעור "בכה

לבד , י מכללם"והב,  אלום אין ספק מוציא מידי ודאי של הגאונים כןוא. ג" דמודו בכהאפשר לומר
וכל לומר וגם נ. אין לחוש לו בעגונה דרבנןו, הוא ג יחידאה" כהלו נראה שמחמיר אפיני יהושעהפ

ט שתירץ ראייתו "ובפרט דברי מהרי, מדלא הביא דבריהם, ט אלו"י ומבי"שנעלם ממנו דברי הב
. מחמיר כלל'  אלו לא היםלו הוה שמע דברי הגאוניי וא,לכן לא רצה להקל מסברה, ל"בדא הנמעו

חמיר  אין להם כןוא, ש למעלה"כמ נידון דידןמחמיר ב'  דהיל כךובפרט שגם בדעתו אינו מוכח כ
  . בזה

צא  אנו מחמירים בפלוגתא זו גופה דשיעור שתל מקוםאם בכ, ואף שלכאורה הוא תרתי דסתרי
וכאן ניקול בזו גופה , ל כך שאדם יכול לחיות במים כבירא לןוס,  השיעורם כדעת המאריכינפשו

נו שמצי, אין בזה חשש.  תחת המיםל כךונאמר שאין אדם יכול לחיות כ, כדעת המקצרים השיעור
 דאורייתא ם בתשובותיהם בספיקא דסימנים האחרוניתבוכן כו.  בדוכתא טובאםכזאת בפוסקי

 ם דרבנן ובאיסור דרבנן אנו סומכיםדבאיסור דאורייתא אנו תופסים כתירוץ דסימני, או דרבנן
וכאשר הארכנו בענין זה . ג כתבו בספיקא אם חיישינן לשאלה"וכה.  דאורייתאםאשינוי דסימני

  . ל" קריזבורג וקשובה אחת לקהלתבר בתבקיץ הע

 מודו צא נפשושת  בשיעורםדאף המחמירי, א הוה סתרי כלל דלש לומר באמת ינידון דידןותו דב
אף אם , ס"יכול לשוט תחת הקרח זמן ארוך כזה זה לא נשמע מהשדמשום דזה , נידון דידןכאן ב

 אף אם ם כןוא. ת למעלה"ו כמשנ בעצמתב הפני יהושעוכאשר כ, דווקאהוא שעות ' נאמר שעה כו
ולא ,  גם בזה יש לנו לילך לקולא בודאי ככל ספיקא דפלוגתא בדרבנןרושנמצא פלוגתא בפי' הי

  . ק" שלא נמצא מפורש פלוגתא בזה ודול שכןוכ. סתרי אהדדי כלל

                                                 

 
 .ו"סטיז ' סי 1230
  .ק מז"ובבית שמואל שם ס, ק לא"הובא בחלקת מחוקק שם ס, קה' מד וסי' סי 1231
 ).ר נתן לא הגיעה לידינו"ת מוה"ואילו שו; ל"תשובת מהרי(ג ' דלעיל סי 1232
 .מ"א ובכ, יבמות פח 1233
 .ב"סע, כמבואר בבכורות מו 1234
 .יבמות שם 1235
  .וסקים בזהז הובאו דעות הפ"ושם סט. כ-ז"א וסט"כח ס' ת שלו סי"שו 1236
  .ב"רע, שבת קמה 1237
 .א"סע, יבמות קטו 1238



קלז  אבן העזר–שארית יהודה 

א דאמרו אם נשאת ל,  עוד דקיל משאר איסור דרבנן דמותרת בדיעבדש לומרס י" שאלםובמי
דאף ,  בהיפוך דחמיר משאר איסור דרבנןש לומר גם כןואף די. ק לכתחילה אסרור, 1239תצא

ל " החמירו חזם כל זהע, ני יהושעש הפ"כמא שכיח דהקילו בדיעבד מטעם דהוי מעוטי דל
 יש להחמיר בזה טפי משאר ספיקא ם כןוא, א שכיחג דהוי מעוטי דל"לכתחלה דלא תנשא אע

ג דמיעוט " אחמירו אעאי טעמאט דמה"קל'  סיםפסקיי ב"ש מהרא" לפי מל שכןוכ. דרבנן
 אפשר יש ם כןוא, ולא דייקא' ואמרי בדדמי' משום דמים כמלחמה דמי, א שכיחנמלטים ל

 בספיקא דפלוגתא יש לנו לילך לקולא ם כל זהע. ס משאר ספיקא דרבנן"להחמיר טפי במים שאל
  .  בדרבנן הלך אחר המיקל1240ל"חזכמו שאמרו 

 הוה ם כןוא,  לא אחמירו רבנן בכאןאן דאמרמשום כיון דלחד מ, בנן בגוף העניןועדיף מספק דר
וגם [ואין מפרשין לחכם כמותו , ק" ודואחר המיקל בדרבנן הלך אונקטינן כלל, ספק פלוגתא

א "ופסקו הרמ, ח כתב דספיקא דפלוגתא בדרבנן קיל מספק בגוף המעשה"קע'  סירומת הדשןבת
ז לענין "ך מפקפק ע"ואף שהש,  באריכותרומת הדשןך דברי הת"בשש "יעו, ז"י נ"ד סוס"ביו

כ יש כמה " גנידון דידןב, ם בשאר דוכתי חוץ מספק דרוסה דיש כמה צדדין להתיר"מכירה לעכו
  . ש כאן שאפשר אין כאן פלוגתא כלל כאשר הארכנו כבר"וכ]. ק"ודו, דווגם יש לחלק ע. צדדין

 1241ש"הוא דעת הרא, א שכיח הוא מיעוטי דלס"דמים שאלי " ומהראני יהושעותו דזה שכתב הפ
י שם " בשם ר1244' והתוס1243החולץ' ש גופא בפ"אבל הרא, ו"טרק ת בפ" בשם ר1242והמרדכי

ם כן בכהאי וא.  דשכיחאי לכתחילה משום דהוי מיעוטס" דהטעם שהחמירו במשאלבירא להוס
 דפלוגתא בדינים אלו בודאי  הספיקאם כןוא,  כללא שכיח תחת הקרח הוה בודאי מיעוטי דלגוונא

ד " לכן נלע,ואין במה להתפרנס'  ובפרט בעגונא זאת שהיא ילדה עדיין ועני.אין להחמיר כלל
 ובקשתי , לכן אצפה על תשובותו הרמתה, אך מחמת חומר הנושא וידענא מיעוט ערכי עלי.להתיר

   .ח כעל הון רבא דברו הטוב אשמו ובב,1245 ואי דרי טונא דלינא,שטוחה להשיביני מלא דבר

   כל הימים מוכן לשרתו 1246נ" ידידו מלודברי

  נתן הלוי הורוויץ 

  ד"י מרחשוון תקפ"ח' יום ה

ח דאימר לא חייש " ושב הכהן פקפק בסברת הבשובותוהגם שבת] אין זה לקט אלא שכחה[
 ם דנהי דחיישינן למחילה של דגי,1247ל" הנשובהת אלי בת" כבר תירץ כבוד מעכ,למחילה של דגים

 מקום פתוח  יזדמן לום כן לו אלא אי אפשר אבל לצאת למעלה מן הקרח א,יכיר חורו ויצאש
 ם דגם מחילה של דגי,ם ובאמת בתחת הקרח לא קשה כלל ממחילה של דגי.וכולי האי לא חיישינן

  .1248ל"ידוע וק  וזה, דאצל חוץ הנהר דרך לקרוש קודם,בוודאי נקרש

  תשובה
 בדבר אשר ירד לחלק בין שתי , והוצק חן בשפתותיו,גיענישאלתו שאלת חכם ותשובתו בצדו ה

ב המים העשוי להשקות הבהמות וכל  שנפל בנק1249ט"ע'  דהיינו בין ההיא דסי,ח" הבבותתשו
א ושאר " דשם הסכימו עמו להתיר המהרש, לרובם כןהמים היו קרושים רק שהיו נקבים כאלו ג

 שלא היו כל המים קרושים רק ,ד"ק' י ובין ההיא דס.ז הביאו לפסק הלכה" גם הט,גדולים
 היו ו הכי אלא דבלא,מטעמו( דלא הסכימו עמו להתיר ש לומר דבזה י,מקומות מקומות פתוחים

                                                 

 
  .ד"יז סל' ע סי"טוש. ב, יבמות קכא 1239
  .א, ז ז"ע 1240
דהוי מיעוטא דלא שכיחא ', אם נשאת לא מפקינן מיניה כו:) לקמן דף קכא(דמים שאין להם סוף דאמרינן (א ' סי 1241
  .ז"סח ס' ז סי"ת צמח צדק אהע"שו. תםה וגם ראיי"א ד"כח סכ' ר הזקן סי"ת אדמו"בהבא לקמן ראה שו). כלל
  ).מיעוט הוא דלא שכיח' במים שאין להם סוף שאנו מתירין בדיעבד כו(פב ' סי 1242
 ).וחיישינן למיעוטא דשכיחא כמו גבי מים שאין להם סוף דאשתו אסורה(ה ' ד סי"יבמות פ 1243
 ).שאין להם סוףי דחיישינן למיעוט מצוי כזה כמו במים "ואומר ר(ה הא לא שהה "ב ד, לו 1244
  .ב"סע, ק צב"פ ב"ע 1245
 .מלב ונפש 1246
  .ג' לעיל סי 1247
 .יאנוויץ' כ הועתק מתשובתי שכתבתי להרב דק"ע: י מסיים"בכת 1248
 .לז-לו' וסי, ד-ג' ראה אודותה לעיל סי 1249



קלח  אבן העזר–שארית יהודה 

' ת אשר סמך בר פלוגתי" של היתר כתב מעכן הצדדיו ועל אל.ו שנתבאר שםשם צדדי היתר כמ
ד הוא מטעם "ק' ח בסי"הב דעיקר טעמו של .) החולק עליו בהיתר קרישת המיםני יהושעת פ"בשו

 לו לטפס י אפשר וא, שפתי הנהר קרושים על כל גדותיוכל מקוםשאפילו במקומות הפתוחים מ
 לו י אפשר ובשפת הנהר ממש הגידודים גבוהים מחמת הקרח וא,ולעלות על הקרח שמשבר והולך

ריכות הזה ועם כל הא.  וכמו שהאריך בזה להסביר סברתו,לקפוץ ולעלות אחר שנתיגע ותש כחו
 הצלת אחרים כל מקום מ, ונהי דהצלת עצמו ליכא כמו שהאריך.עדיין לא יצאנו מחשש הצלה

  .אפשר ויכול להיות

 ואין בזה משום , אחרים דוקאי אם על ידיניצול כ'  שבודאי לא הי,ומעשה דזה משה האיש יוכיח
ר "אחמו' בינו הגש ר" כמ, מאחר שאין בנס הזה שינוי הטבע,מעשה נסים שנזדמנו לו אחרים

 ,' אחרים קלא הוה ליל ידי וגם לא אמרינן בהא דאי איתא דסליק ע,1250ע בתשובתו"ה נ"זצללה
 1252 וכדאסיק רב אשי,1251ש המרדכי" מלבנו כמם דאין לנו לבדות חלוקי, במקום קרובאפילוו

 נן ובהדיא אמרי. בתר אומדנאנןט דלא אזלי"קל' י סי"ש מהרא"ו כמ והיינ,בצורבא מרבנן
א ובהא ל( דשמא מטרונא עברה ופדאתו יינו טעמא דהא דאין מעידין על הצלוב ה1253ושלמיביר
 וגם ,רת מטרונא קלא הוה להבוהרי הע, )1254ע"ל נ"ר ז"ש רבינו אחמו"במ' י ע. תלמודא דידןפליג

 לא אי טעמא ומ,ג להצלת אחרים" בכהלו חששו חכמים אפיילו הכי ואפ,היא' הצלה שאינה מצוי
 שמא ישבור ם מתייראיאחרים דגם הש לומר ואף שי. הפתוחים להצלת אחריםניחוש במקומות
 ינו בני ישראל חדא שראינו כמה פעמים שאח, אינו כדאי בשביל זה להתיר,הקרח מתחתם

 ואין באומדנות . ועוד שהרי יכולים לשבור הקרח מתחלה, להציל חביריהםת עצמםמסכנים א
פך י אדרבה הה, ואין להם רמזרא כאלו בגמתמדנו בפרט שלא נזכרו או,ס"כאלו להתיר משאל

רי ה ,'כו' דחיישינן שמא אינש אחרינא אתי לאצולי' נורא כו'  בההוא גברא דאיתלי בי1255מצינו
  . שם להצילוחד שמא סיכן בעצמו וירד אנןדאפילו בבית שהאש אחזתו חיישי

 ויישר כחו וחילו ,ד"ק' ח סי"ת שלא רצה לסמוך על היתר דהב"סוף דבר שבזה יפה עשה מעכ
 ומקלו יגיד לו 1256 אשר עליהם נאמר,לאורייתא שלא הלך אחר הקל הקל כדרך הקופצים להורות

  .'כל המיקל כו

 שהמקום קרוב הפתוח שלטו בו עיני כל ידון דידןאך במה שירד להציל העגונה מכבלי העיגון בנ
 ורוצה ,טש בערך שני ווערני הפתוח הוא רחוק והמקום הש,' דאי סליק הוה חזי לי,ומשוטטות בו

 ורוצה לצדד דאף הפוסקים ,ס דרבנן" במאשלצא נפשולסמוך על הפוסקים המקילין בשיעור שת
 ל פני אבל לא שישוט עחד היינו דוקא בשהה במקום אצא נפשו השיעור שתםהמחמירים ומאריכי
 ,1258מדרשט ב" כר,1257 אנכי מושך ידי מזה ואומר לא ירד בני עמכם.ל כךהמים שיעור ארוך כ

 בן אבי חנינ דעובדא דררא ולא שמו על לב הגמ,דהמקילין מקילין יש מהם באומדנות עצמם
 שהביאו ותירצו בדרכים שונים לא נתקבלו על דעתי 1260ט"ח ומהרי" והב, ולא הביאו כלל1259דוסא

י שם בפשיטות כמשמעו דשעה ראשונה " וקשה לי להכריע נגד תלמוד ערוך ופירש,לפי קט שכלי
 קודם תחלת ש לומר וי,י כבר עלתה"אלא דבשלישית פירש(' לה לחיות במים וכן שניהיתה יכו

 .ומי יבוא לעשות פירושים שונים) צא נפשויש שהות לשיעור שת'  דעד סוף שעה ב,שעה השלישית
 סתם ולא ד כדי שתצא נפשו ששהו עש להם סוףשיים  נזכר בכל מקום אפילו במראהן אמת דבגמ

אפשר לומר '  והי,גם זאת לפי הנשמע לא כל אדם שוה ולא כל המקומות שוים ואף , השיעוררשופי
 כלל משום ששיעור זה יכול כל אדם לשער לפי מה כרת הנזראבשטת המקילין שלא הביאו הגמ
 ובכל זה לא נחה . שיער לשעתו ולמקומובי חנינא בן דוסא ור,שהוא באיזה זמן ובאיזה מקום

                                                 

 
 .א"כח ריש סכ' סי 1250
  .לו' וסי, ד- ג' ונתבאר לעיל סי). שהתיר מטעם אומדנות, א מוורדון"שחלק על היתר הר(צב ' סוף יבמות סי 1251
  .לא שנא אינש דעלמא לא שנא צורבא מרבנן: א, יבמות קכא 1252
  .ג"ז ה"יבמות פט 1253
 .ת שם"בשו 1254
  .א, יבמות קטו 1255
  .ב, פסחים נב. יב, הושע ד 1256
  .לח, פ מקץ מב"ע 1257
  .ט, ר צח"ב 1258
 ).ה והנה כל זה"ג ד' ונתבאר לעיל סי. שעות' ששיעור עד שתצא נפשו הוא ג(ב , איבמות קכ 1259
 .ונתבאר לעיל שם. כו' ז סי"ספר ב אהע 1260



קלט  אבן העזר–שארית יהודה 

 לקולא שאין משערים אלא רושו פיד כדי שתצא נפשודהשיעור ע ואף שיש מקום עוד לצדד .דעתי
  . לחומרארשו פי1262ב" ורע1261ם" אך הרמב,כדי שיכול להיות יציאת הנפש בלבדב

מרמרא ו שתחת הקרח שהוא כאילו כפה עליו גיגית ובביתא דשישא ש לומר בנידון דידןהגם שי
) 1264ת" כתבתי מזה למעכוגם אנכי (ני יהושעת פ"ת בשם שו"ש מעכ" כמ1263ט דסנהדרין"דבפ

 1265 מאן ספיןכל מקום מ,רא פחות משיעור הגמצא נפשו המיתה הוי השיעור שתםשהם מקרבי
 ויכול להיות שבשיעור מועט ישוט , שתחת הקרח המים רצין במהרה יותר1266 ועוד ששמעתי.'כו

 אלא בין מיא דקוו וקיימי 1267ס לא חילקו חכמים" ועוד שבמשאל.תחת הקרח עד מקום הפתוח
 בנהר זה המים , נמי יש חילוק בין הנהרותם וידוע דבנהרות המושכי. אבל לא בנהר המושך, לאאו

 לא ילו הכי ואפ,ם עצמו יש חילוק בין הזמניחד ולא עוד שבנהר א,רצים במהרה יותר מבנהר השני
  . במרוצת המים כאלו היו המים רצין ביותרםמשערים כן הכי נמי  וא.חילקו חכמים

ס " כלום חלקנו אלא בין משיל1268א"תתקע' ב סי"ם ב" מהרבתשובותש "י מובהכי מיושב ל
 1269רא דלכאורה הדבר תמוה דהא בהדיא מחלק בגמ,'ס גופייהו כו"ס אבל במשאל"למשאל

ם " למהרי מה שנתבאר יש לומר דסבירא ליה ולפ.שילא בין מיא דקוו וקיימי או לא' במעשה דר
 כל מיא דקוו וקיימי ם כן וא,יימי חלוק מנהר המושךשילא דמיא דקוו וק' ד דר"דהיינו דוקא לס

 תו אין לחלק בין ,' אבל לבתר דמסיק כיון דאיכא גלי כו,ס"ס וכל הנהרות כמשאל"היו כמשיל
 דלא חלקו חכמים , וכן אין לחלק בין איכא גלי או לא,נהרות המושכין ובין מים דקוו וקיימי

 ,קוו וקיימי לא שייך לומר דלא חלקו חכמיםאיסור כלל במיא ד'  דבשלמא אם לא הי.בגזרתם
 אבל כיון דבמיא דקוו וקיימי נמי , ולא אתו למטעיים שיש להם סוףכיון דמיא קוו וקיימי והוו כמ
אלא דבזה .  תו לא חלקו חכמים בין איכא גלי או לא דאתו למטעי,איכא איסור היכא דאיכא גלי
 דאפילו ,ל" הנרא בגמרשו ופי,ט"ע' ח דבסי"הב והסכימו בהיתר ,כבר הורו הגאונים גדולי הדור

 אבל בנהרות המושכין לא נתנו ,לפי המסקנא יש חילוק במיא דקוו וקיימי בין איכא גלי או לא
  . כאלו רצין המים במהרה יותרם ומשערי,דבריהם לשעורין במרוצת המים

 עד ,צא נפשו כשת המקילין בשיעורל דעתבהא אסיקנא ובהא נחיתנא שאין בידי להתיר ולסמוך ע
כלל לשיעורין דדבריהם '  בשגם כי לא הביאו ראי. לפי דעתםראאמצא מקום לדבריהם לתרץ הגמ

 . קצרתי ואומר שלום מאדון השלום1270ולפי שאין הוראה אלא להיתר. 'ומי כהחכם יודע לשער כו
 רארץ הגמ אזי יראו לת,כ" להיתר אעפםת ובית דינו נוטי"דעת מעכ'  אם יהי,ואמנם זאת להודיע

 הגם שדעתי לא נחה גם בזה לדון באומדן דעת , ידונו באומדן דעתם אם ירצור כךואח, ל כל פניםע
 אם היתה הוכחה ידון דידן כגון בנ.מדעתנו בלי שום צירוף סניף אחר והוכחה אחרת מצד אחר

. יף בלי הוכחה אין לעשות מזה אפילו סנכל מקום ומ. במיםם כן דרכן של הסוסי,שהסוס הרגו
  .בקשתי להודיעני' להם תירוץ על הגמ' ועוד זאת אם יהי

                                                 

 
 .אם שהה שם שיעור שאי אפשר לו לאדם לחיות בשיעור זה בתוך המים: ז"בפירוש המשניות יבמות פט 1261
 .ד"ז מ"יבמות פט 1262
 .א, עז 1263
  .ה שוב מצאתי"ג ד' סילעיל  1264
 .א, ק כח"פ מו"ע 1265
  . בשאלה– מ' וראה לקמן סי. ד"סח ס' ת צמח צדק סי"ל בשו"הובא בשם מהרי 1266
 .א, קכא 1267
 .נ"וש, לז' ראה לעיל סי 1268
 .א, יבמות קכא 1269
  .וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל שמח. )ומי איכא הוראה לאיסור(א , כתובות ז 1270



קמ  אבן העזר–שארית יהודה 

 לטמן סי
  1271ל"בענין הנ

,  איחרתי בוא היום להשיב מפני הכבודעל כן, הנה אגרתו החמודה באה אלי בערב חנוכה לעת ערב
 בדברי םלפי שאין אומר ואין דברי,  בשגם שאין זה מקום שאמרו להאריך,והנני בא בקצרה

לסתור ' ואדרבה ראי,  בטענות וראיות מכריחות רק מסברא בעלמאא נפשוצהמקילין בשיעור שת
 וכל זה איננו שוה , אלא שהמקילין מתרצים לטעמייהו.1272תא דרבי חנינו בן דוסאמפשטא דבריי

 תא שקשה עלי הדבר להוציא הבריי,י"ל נ"ן סג" לידידינו הרב מהר1273כאשר כבר כתבתי, לי
ולא רציתי ', יכולה לחיות במים שעה ראשונה ושני כפשוטו שרש פי1274י"ובפרט שרש. מפשטה

 ואדרבה ,ואף לחלק בחילוקים מחמת הקור והקרח,  להכניס בבית הספקלובדברי המקילין אפי
  .וכאשר יבואר עוד, ו שכתבתי שםתחת הקרח המים רצין במהרה יותר כמ

 תב וכ,ת המקילין הכריע כדע1275ו"ל' א סי"חשם ב ו,טה אהרן פרח מפרס' והגם הלום הגיע לידי כו
 וכתב עוד שם , מחמיר1277 אף שבקונטרס,ה"מ'  סיבתשובות שגם הוא הקיל 1276ש"בשם מהרח
 ם גדולים ולא אשא פני איש ואנשי, אני על עמדי עומדכל מקום מ.מקילין' אחרוניהשיש עוד מ

'  סי פאדואהמ" מהרבות ובתשו.ומיראי הוראה אנכי בזה, מוד ערוך נגד משמעות פשט תלםוטובי
 ואני ,' כותס רק שימצאו קצת ראיו" חזינא קמאי דקמן שבקשו עלילות להקל במשאלתבו כ"ל

ת בטענות וראיות ויצא לישע " ועתה בבוא דברי מעכ.בדברי המקילין' לא ראיתי שום ראיבעניי 
  .מוכרח אני להשיב, את המקילין

י אצל אנשים לראות  חקרת, כי אחרי כותבי מכתבי הראשון,וטרם אחל לדבר אודיע דברי אתכם
סיפר לי ' הא,  והגידו לי שני מגידי אמת שני מעשים,צא נפשוהיש משכיל על המוחש בשיעור שת

 והמים , בנהר דווינא עם עגלה וסוסים שנשבר הקרחחדשזה זמן רב כמו שלשים שנה נטבע א
נהר  עד שיצא למקום פתוח ושם נמצאו אנשים על שפת ה,הוליכוהו תחת הקרח ארבעה ווערסט

 וגם היתה סיבה , והצילו את האיש לבדו והעגלה והסוסים נטבעו,)שם דרך לרבים' ואפשר שהי(
 שזה כמו חד והשני סיפר לי ששמע מא. ואינו זוכר,רב ובתחבולה בא לביתושלא בא לביתו זמן 

 בנקב שעשו להשקות ,עשרים שנה הלך הוא וחבירו לטבול בבקר בנהר דווינא בעת קרישת המים
 ועלה לביתו על , ולא המתין עליו, והוא טבל ועלה וחבירו ירד וטבל ונשמט תחת הקרח,תהבהמו

 בא גם חבירו אצל התנור ר כך ובכמו רביעית שעה אח, לא הגיד כלוםני ביתו ולב,התנור להתחמם
 , וסיפר שכשנשמט תחת הקרח הוליכוהו זרם המים במורד רחוק כמו חצי ווערסט,ונזדעזע מאד

 נקב ם כןג'  ושם הי, והוליכוהו המים לעבר השני במקום הכפר, בעבר השני של הנהרכפר' ושם הי
  .להשקות לבהמות ועלה דרך אותו נקבשעשו 

שאין להתחכם בשום סברא ושכל אנושי , 1278ברי חכמיםומאלו המעשים יש ללמוד כמה גדולים ד
' י וע,א"תתקע' ב סי"בם " מהרבתשובות כיוצא בזה תבוכבר כ(בלעדם להתיר מה שלא התירו הם 

' ש בסי"ד הן במ"ק' ש בסי" הן במ,ח" דהא אזדא לה סברות הב,) במכתבי הראשוןה שכתבתיבמ
ל "ן סג"ש גם ידידינו מהר" וכמ, וידים מוכיחות אחרותתט היו אומדנו"ע' אלא שבסי(ט "ע

 ד מסברא"ק' ח בסי"ש הב" דמ,וגם ממוצא דבר נשמע. )ע ואין להאריך" וגם בזה צ,1279מזה
 דפשוט הוא שאותו , אינו מוכרח כלל, לו עינים כיונה במעי הדגהריך להיותשלצאת דרך הנקב צ

 אחר כך ו,תחת הקרח לפי שהמים הגביהו ראשו ונסתבך ראשו בקרח' האיש מתחלה הרגיש שהי
 וגם הרגיש ברגליו שהמקום אינו עמוק ,כשהגיע למקום הנקב הרגיש שאין על ראשו דבר המעכב

                                                 

 
ר נתן "שרצה מוה, הקודם' ונכתבה בהמשך לסי. א,  קלד231י "מכת, יח' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 1271

ל שהעיקר "והשיב לו מהרי). או כחצי שעה, פחות משעה(מפולוצק להתיר כדעת המקילין בשיעור כדי שתצא נפשו 
, ת שלו לא הגיעה לידינו"השו(ר שאול עפשטיין דיין צדק דפולוצק "שוב כתב מוה). ותשע' או ג' ב(כדברי המחמירין 

  .להוכיח כדעת המחמירין, ל בתשובה זו"ושוב משיב מהרי. להוכיח כדעת המקילים, )הבא' ונזכרים בשאלה שבסי

, הבא' בשאלה שבסי, ר נתן מפולוצק להוכיח כדעת המקילין"בא אחריו שוב מוה, ר שאול מפולוצק"ת מוה"אחרי שו
 .שהעיקר כדעת המחמירין, ל משיב שוב בתשובה דלקמן שם"ומהרי

  .ב, יבמות קכא 1272
 .לח' לעיל סי 1273
 .א, ק נ"ב 1274
  .כ' ב סי"ש שם ח"ממ, ה והנה כל זה"ג ד' וראה לעיל סי. ה הן אמת"ד 1275
  .ר חיים שבתי"ת תורת חיים למוה"שו 1276
 .א, י עיגונא דאיתתא שם סגדינ' קונ 1277
  .א, פ יבמות קכא"ע 1278
 .לח' לעיל בשאלה שבסי 1279



קמא  אבן העזר–שארית יהודה 

 שהרי זה שט , וגם נשמע מזה שמרוצת המים תחת הקרח הוא בקלות ומהירות ביותר.ועמד ועלה
 ולא שהה , הלך ברגליו למקום שפשט בגדיו ולבש ועלה לביתו על התנוראחר כךכמו חצי ווערסט ו

 וגם על אותו האיש שט תחת הקרח ארבעה ווערסט אמרו שלא נשתהה . רבע שעהי אםבין הכל כ
ם כן בנידון וא,  לפי שהנסיון מעיד שהמים רצין תחת הקרח יותר מהרה,ת חצי שעה או פחוי אםכ

 .צא נפשו אין כאן שהות שת1280 המקיליןי דעת לפלו אפי,שני ווערסטי אם הקרח כ'  שלא הידידן
 .אשיבנו לפי דבריו, ידון דידןואמנם הואיל ואייתי מר דברי המקילין לנ

 הא רוב , וגם מדרבנן אינו אלא לכתחלה,ס"ל במשאא חיישינןהנה מה שהקשה אהא דמן התורה ל
במקום שנפל דלמא '  ומאי מועיל השהיי,ד כדי שתצא נפשוה עה שישנן דבעיבירא להוהפוסקים ס
 או ,והמיעוט הוא מיעוטא דלא שכיחא (ם כיון דרובן אינן נמלטי,א קשה מידיל. שט למרחוק
יני  בדלור רובא מדאורייתא אפי בתנןאזלי) 1281'ולמר כדאית לי'  למר כדאית לי,דשכיחא קצת

ד  שישהה במקום שנפל ענן בעיכל מקום אלא דמ.מ"ר'  סירומת הדשןש המרדכי ות" כמ,נפשות
ט בהדיא "שע' ש סי" הריבן כתב וכ.קומו מצוי יותר ושכיחא טפי שיעלה דבמ,כדי שתצא נפשו
חילה של דגים או  מל ידי ואז הצלתו עצא נפשוס מעיד שטבע בים ושהה שיעור שת"דטבע במשאל

 , דלא שכיחאיינו טעמא אלמא דה,ל"י מיעוטא דמיעוטא ודלא שכיח עכשיצא במקום רחוק הו
 והטעם .ביותר ושכיחא טפי'  הא במקומו ההצלה מצוי, שיצא למקום רחוקל ידימשום שהצלתו ע

ם  שזרם המיל ידי ואינו יוצא למקום רחוק אלא ע,כי כל עוד נפשו בו מתחזק לעלות במקומו
 מאחר שלא ,ל כךשם כ'  וכיון שכן אין ההצלה מצוי, שאינו יכול להתחזק עוד,ל כרחוהוליכוהו בע

  .יכול להתחזק לעלות במקומו' הי

  שהרי,'ש דתחת הקרח ליכא למיחוש לגלים כו"ח במ"ת ליישב בזה דעת הב"ומה שרצה מעכ
איברא . 'הרות המושכין כווו וקיימו ולא בנקלא איצטריך להאי חששא דגלים אלא במיא דבגמרא 

 כל האריכות הזה ולאיזה צורך למה ליהנמי לאידך גיסא '  אלא דקשי,דקושיא אלימתא היא
 אלא מאי אית לן למימר , לצאת מתחת הקרחו הכי אי אפשרהאריך דליכא למיחש לגלים הא בלא

'  דבסי,חר שמא יצא דרך הנקב הזה או דרך נקב אםדאי איכא למיחש לגלים ולדף היינו חוששי
ד "ק'  ובסי,' עינים כיונה כוריך להיותטעמא דלצאת דרך הנקב צ' ט אכתי לא אסיק אדעתי"ע

 הוה לן למיחש שמא יצא ם לא כן דא, דליכא למיחש לגלים ולדףאי טעמאפשיטא דאיצטריך לה
יכול לצאת במקום הפתוח משום ששפתי הנהר '  ואף דשם ביאר הטעם שלא הי.דרך מקום הפתוח

 גם ם כןוא. ג" בכהלויכול לצאת אפי'  גלים או דף היל ידי הדבר מובן שעכל מקום מ,'ים כוקרוש
כל  מ, היכא דליכא גליםלו אפינן דאף שבנהרות המושכין חיישי,שה מידית לא ק"מעכ' קושיי
  .כיון דליכא גלים או דףא חיישינן ג לצאת דרך הנקב או מקום הפתוח ל" בכהמקום

 לדעתי אין .יכא למיחש לגלים איכא למימר דלא פלוג דלא מינכרא מילתאת דאי א"ש מעכ"אבל מ
 בגמרא וגם. למטעי במקום דליכא קרח'  ולא אתי,לך מינכרא מילתא יותר מן הקרח הזה עצמו

 ואדרבה דהא אמרינן כיון דאיכא גלי אימור גלי אשפלוהי הרי ,אין זכר לדבר לטעמא דלא פלוג
ת דהא " מעכתב ונהי דבזה יפה כ.למיחש ולא משום לא פלוגדבהאי אגמא דסמקי גופא איכא 

לא ' כיון דאיכא גלי כו'  דלשון הגמ,שילא לא הוה משום דלא ידע אי איכא גלי או לא' דטעה ר
ת דהא דמסיק "ש מעכ" אבל לא כמ.י הים אלא דטעה בהני גלי גופייהו לפי שאינן כגל,משמע הכי

' ד דר" דסש לומראלא די. ' דטעמא דלא פלוג מאן דכר שמי,גשייך לומר לא פלו' כיון דאיכא גלי כו
רד לחבירו וחבירו ו טחד משום דבגלי הים חיישינן שגל א,א חיישינןשילא שלפי שאינן כגלי הים ל

 ואסיקנא , ליכא למיחשל כך אבל בהני גלי שאין טורדין כ,לחבירו עד שהגל עצמו מפילו היבשה
 וכמו , שהשפילוהו למרחוק ושם יצא מעצמורוש פי,לוהי אימור גלי אשפנן חיישיכל מקוםדמ

 שהמים הוליכוהו למרחוק ושם יצא אי טעמאג דליכא גלי מה"שחוששין בנהרות המושכין אע
 .מעצמו

 שהרי במיא דקוו ,תצא נפשוש זו להקטין השיעור דראמגמ' הן אמת דלכאורה יש להביא ראי
 והטעם ,מי לא קאמר אלא משום דאיכא גלי ובמסקנא נ,ים שיש להם סוףד דהוו כמ"וקיימי ס

 במיא לושעות אפי'  דבעי שיעור בי סלקא דעתךוא, י שאינו יכול לשוט על פניהם למרחוק"פירש
 שישוט מרחוק א חיישינן אלא דיש לדחות דהא ודאי ל.למרחוקהרי יש שהות לשוט  ,דקוו וקיימי

 אלא , לשוטמה ליה במקומו לדמאחר שיכול לצאת, נןדאטו בשופטני עסקי, מרצונו ודעתו
יכול להתחזק ולעלות במקומו '  שלא היל כרחו שמא המים הוליכו בענןדבנהרות המושכין חיישי

  .כ במיא דקוו וקיימי אין המים מוליכין אותו למרחוק" משא,וכדלעיל

                                                 

 
  .ששיעור כדי שתצא נפשו הוא כחצי שעה 1280
 .בסוף השאלה, לח' כדלעיל סי 1281



קמב  אבן העזר–שארית יהודה 

 דאז , בלא ראו הטביעהי אםש אין דעתו בהחלט להחמיר כ" דגם הריב,ת" מעכה שכתב עודומ
'  דלא בעי,ש לקולא קאמר" תמיהני דהא הריב.ח"ש הב"וכממטפס ועולה '  שמא היןנחיישי
שדרך הוא '  מעלתבג דכ" ואע, משעה שלישית לטביעתוימים'  שהה גלא אם כןא' והי בשעתייחז

 . למיחש למיעוטאוה לן לקולא הכל מקוםלפרכס ולצאת מ
 דהשיעור חצי ש לומרדי,  כךלכ' אין משם ראי, 1282י"ט עם הב" המביתשובות מה שכתב עודומ

 אחר כך ותדע שהרי .צא נפשוולא לענין שיעור שת, העד נחפז' שעה שהזכירו היינו לענין שלא הי
צא כבר שיעור שת' ט שם שמעת שהתחילה הספינה להתהפך עד שנהפכה כולה הי" המביתבכ

 דשיעור חצי שעה הרי,  עמד העד עוד חצי שעה על שולי הספינה אחר שנהפכה כולהר כךואח, נפשו
ומעת שהתחילה הספינה להתהפך עד שנהפכה כולה לא ,  קאמרצא נפשולאו לענין שיעור שת

 משמע ילו הכיואפ, ט הוא מן המקילין"והרי מהרי. שעות' ה בההתש ואפשר שי,נתפרש השיעור
כ הפרח " וכ,)ח"מ בב"וכ(ט שהשיעור הוא לפחות שעה גדולה " קלי"וסמתשובתו בספר ראשון ס

בחצי שעה איך לא הביאו  אפילו ט מיקל"אביו המבי' ואילו הי, ו בשמו"ל' א סי" חטה אהרןמ
 ם מקטיניני אדם אין ב,ני אדםט דמיירי בשעות קלות כפי שמשערין ב" מהריתבוגם ממה שכ. כלל

 . או שליש שעה לכל היותרת רביעיי אם לא יחסר כשעות'  ובב,שיעור רק מעט
ה שכתב  ובמ, וחכמיםבי מאיר בפלוגתא דרים שיש להם סוףדמ' וגית בס"ומה שהאריך עוד מעכ

י  דמתירוץ שלו מוכח דשיעור בכד,אי טעמא מבי מאירה ור"ב ד"א ע"א דקכ"הרשבשם בחידושי 
 קאי די שתצא נפשוא ולעולם טפי משיעור דכ" הרשבמר מאי קאם לא כן דא, מועטשתצא נפשו
 לא ודאי א,' כוא נסתרך בהכיפי דשיש שתצא נפשודי דילמא מיד שהגיע שיעור דכ,משוקע במים

דמשם ', לדידי חזי לי דאייתי חובתא לנפשי. שעד שלא יוכל להתחזק ולעלות להסתבך תצא נפשו
 בי מאירדמשמע שאם היו כיפין של אבנים שאינן אבני שיש גם חכמים מודים לר, מוכח איפכא

 לדברי  במאי מוקמת להנא בן דוסאבי חני ההיא דרם כן וא, כמה ימיםלושיכול לחיות אפי
אי בכיפין שאינן של שיש שהיתה יכולה , ל" לטעמייהו כנתא הבריים ומתרצי,המקילין בהשיעור

,  הא אמרי רבנן דלא מסתבך כלל, ואי בכיפין של שיש, נמישעות'  יותר מבלו אפים כןא, לטפס
 .שעות לא תמות'  דבבבי חנינא בן דוסא שיער רם כל זהוע
 איברא לאו . שאי למדין הלכה מפי אגדה1283בי חנינא בן דוסא על ההיא עובדא דרתב עודה שכומ

 בת חכם צביה נפתלי כץ בתשו" הגאון מותב וכיוצא בזה כ.אמילף הוא אלא גילוי מילתא בעלמ
  .פ שהם דברי אגדה" אע,ל" מדברי רזל שכן ומכ,' כום וחושים מרופאילוו דיש ללמוד אפי"ע' סי

ואף . 1284 לשום לב לדברי הרופאים בחכמי הרפואה שמאריכים השיעור ביותרלכם' ועוד הי[
.  דחיישינן לסמתרי נמי1285מכל מקום הא חזינן בגמרא, שתולים הדבר בעסק רפואות כחכמתם
אבל , ל" ואין להכחיש בחכמות הרפואות את דברי חז,ל"ולדידי ניחא שאני תולה הדבר בדברי רז

 .]1286לדידכו קשיא
יכול ' ד ביאר הטעם שלא הי"ק'  סיבתשובותח " דהנה הב,1288 והיתה לבאר1287אך עוד אחת היא

 לא לו אפיי זהולפ, הפתוח אל היבשה מחמת ששפתי הנהר היו קרושים] מן המים במקום[לצאת 
 מאחר שבודאי לא ימלט על נפשו במקום , אין כאן בית מיחושצא נפשושהה תחת הקרח כדי שת

לי ' דקשי, ה שאלתו שאלת חכם" בד1289מכתבי הראשון כבר כתבתי ב.)ומר שמיט לה(הפתוח 
 ומשום דלא ,ד שיש קצת לקיים דבריו"ענפל והן עתה נ. אחריםל ידי להצלה עשטובא איך לא חיי
 אבל לחוש שמא יזדמן לו דבר מה ,ל אלא לגל ולדף שיש דבר לפנינו לתלות בו"מצינו שחששו חז

ג דליכא גלי "ס אע"מאי שחששו לכל משאל ם כן וא.ראינו מצוי לפנינו זו לא מצינו בגמשא
 אבל אין לחוש שמא אחרים ,שינן שמא יצא מעצמו למרחוקיהטעם דחי', ובנהרות המושכין כו

ג דבכל " ואע. שמא יזדמנו לו אחריםא חיישינן מאחר שאין האחרים מצויים לפנינו תו ל,יצילוהו

                                                 

 
 .קפז' יט ס"ת מבי"והובא בשו. דיני מים שאין להם סוף, י קארו"ת הר"בשו 1282
  .א, יבמות קכא 1283
 .ה הן אמת" דמ' ז גם לקמן סי"עד 1284
 .ב, יבמות קיד 1285
דאם שהא הנטבע רבע שעה תחת , רפואות העם כתב להיפוך' דבס, ע"צ: והעיר, )י המעתיק"ע(הועבר עליו קו  1286

  .המים קשה להחיותו
 .ט, ש ו"פ שה"ע 1287
 .יג, ו' פ ישעי"ע 1288
 .לח' לעיל סיד 1289



קמג  אבן העזר–שארית יהודה 

 גבי צלוב שמא 1290 בירושלמינן וכדאמרי,ג נמי"בכה אפילו נןשאר דברים שרובן למיתה חיישי
ס דקילא טפי "במשאלכל מקום מ',  דעביד סמתרי כו1291 דידןרא אמרינן בגמכי נמיוה', מטרונה כו

 שרובן םכ בשאר הדברי"משא( שאין האיסור אלא לכתחילה , דרובן למיתה,מכל שאר הדברים
 וחילוק .לכך לא חששו חכמים ,)ט"שע' ש סי"ש הריב"מ בדיעבד אם נשאת תצא כלולמיתה אפי

 ,דמחלק בהכי לענין לתלות לקולא'  גבי ספק כלבא כו1292ורת הבית הארוךא בת"זה מצינו להרשב
 זו קשה עלי ביותר לסמוך למעשה כל מקום אבל מ.ח לענין לחוש לחומרא" להבכי נמי יש לומרוה
יט וגם לא אשתמ . אחרים שכיחא טפי מהצלת עצמו והצלת גל ודףל ידי דאדרבה הצלה ע,ל זהע

  .להשמיענו חידוש דבר זה' חד מהפוסקים ראשוני

נודע שבאותו מקום הפתוח אחר שני ווערסט לא עבר שם '  אם הי,אך את זה ראיתי להציע לפניכם
כי . ני אדם על שפתי הנהר דהיינו שלא היו ניכרים פסיעות מצעדי גבר ודריסת רגלי ב,אדם

כים שם היו ניכרים הפסיעות ודריסת רגלי בני ואילו היו אנשים הול, שב על פני הקרח' מסתמא הי
 לא עלה ם כןוא,  כאילו ידענו שלא עבר אדם שםרי זה וה,ובלבד שלא ירד שלג אחר הטביעה, אדם

  . אבל לולא זה אין בידי להתיר כלל,מקום להתיר'  ואם היתה כזאת הי.האיש ולא הועלה

 סקים וכתביםי בפ"ש מהרא"כמואיני אומר לא איסור ולא היתר , 1293קאוסיומא דמילתא משת
והיתר אין לומר שאין על מה , ר משום שלב כולנו יודעים שאינו בעולםמ איסור לא או,א"רכ' סי

 .1294'ואתם אם תמצאו לכם עוזרים מבלעדי עשו כטוב בעיניכם וידי מסולקת כו, לסמוך

 ממן סי
  1295ל"בענין הנ

  שאלה
ברורה עדיין מלשון ' ז אין ראי"אך עכ,  כאשר כתב מר1297י" הוא ברש1296אך עיינתי בפרק הפרה... 
כי , ש אלו"י דברי הריב"גם קשה לומר שלא ראו הב. 1298י"י ואין מפרשין לחכם כמותו יב"רש

, ש לענין אחר"ל מביא תשובה זו של הריב"ט הנ" מהרישובתגם בת. 'בפומי' כולא יומא שמעתתי
אשר מזה קרוב לשמוע . והוא פלא, ולענין שיעור שתצא נפשו כתב בהיפוך מדבריו ולא הביאו כלל

וכאשר האריך , ש אלו"מדברי הריב' אשר מצדד שאין ראי,  דמחנינו1299שאול'  רץ"הדלדברי 
ף "ומדברי הרי, על כל פנים האחרונים אלו שזכרנו פסקו בהיפוך מדבריו' איך שיהי' ויהי. 'למעל
' ת אין רוח חכמימכל זה הייתי אומר שכל המחמיר בכזא. ש משמע כדבריהם"ם והרא"והרמב

  .נוחה הימנו

לאו אנו משערים הלא הגאונים ', בסוף ומי כהחכם היודע לשער כו'  מעל1300ומה שכתב עוד
הלא בכל מקום שלא , וכי אין כדאי לסמוך על דבריהם, האחרונים אלו שנזכרו למעלה שיערו

                                                 

 
 .ג"ז ה"יבמות פט 1290
  .ב, יבמות קיד 1291
 .א, בית שני שער ג מו 1292
 .א, פ מגילה יח"ע 1293
, ותשובה זו נכתבה לפני כן(ל להיתר "הסכים גם מהרי, שאחר בירור הפרטים בתחלת הקיץ, ד- כג' וראה לעיל סי 1294

 ).בסמיכות לימי החנוכה
  .א,  קלו231י "מכת, יח' יהודה מילואים בהמשך לסינדפסה בשארית  1295

, וגם היא באה להוכיח כדעת המקילים). וההתחלה חסרה(א ,  קכז231י " הועתקה מכת–ר נתן מפולוצק "שאלת מוה
 להוכיח שהעיקר –ל כאן "ז משיב מהרי"וע. כ' ל לעיל סי"ש מהרי"דלא כמ, ששיעור כדי שתצא נפשו היא פחות משעה

  .שעות' או ג' שהשיעור הוא ב, ריםכדעת המחמי
 ).א, ק נ"ב(פרק שור שנגח את הפרה  1296
שלישית דהוה לה שהות שתצא נפשה אם , וכן שניה... שעדיין היא ראויה להיות חיה בתוך המים , שעה ראשונה 1297

 .ישנה שם
  .ירבו בישראל 1298
 –ל לדבריו "רק תשובת מהרי, ידינות שלו בזה לא הגיעה ל"השו. פולוצק' דיין צדק דק, א זעליג הכהן"במוהר 1299

  ).ע' ראה הערות לסי(ותשובתו מופנית אל שניהם , ר הצמח צדק"שניהם כתבו בזה גם אל אדמו. הקודם' לעיל סי

ת "והוא נזכר גם בשו. ר הצמח צדק"ת שלו אל אדמו"יש כמה שו) דף רח ואילך (232י "וכת) דף רצו ואילך (231י "בכת
  . בהערות, כג' ושם ספק למי סי.  בשאלה,קיד' ז סי"צמח צדק אהע

  .לחי "לעיל סוס 1300



קמד  אבן העזר–שארית יהודה 

' וונת מעלואם כ. אם לא נמצא מפורש בדברי ראשונים להיפוך, ברירא לן אנו סומכים עליהם
האמת אגיד ולא אכחד , וויארשט ויותר בפחות משיעור חצי שעה' שאולי יכולים לשוט שיעור ב

פשיטא לי דבר זה מהידוע ומפורסם מהחוש שאף ערום השט בנהר דרדיפי ' שלדידי הי מאדוני
ה עם כל זה לשוט שני וויארשט בודאי צריך לכל הפחות שיעור חצי שע, מיא כמו נהר דווינא שלנו

י הוה שיעור שתצא נפשו "ט וכל הגדולים שבדור הב"ז ומהרי"ט ורדב"י ומבי"ולדעת הב, ויותר
ומכל שכן מלובש בבגדים ובקור חזק תחת הקרח , ל"י הנ"כנראה שם בתשובת ב, בחצי שעה

  ].ולומר דנהר דיסיענקע רדיפי מיא טובא זה לא שמענו ואחקור עוד בזה[

ובתחלה כתבתי .  כתבתי כבר1301ם"ע אחיו כבוד מהר"ר נ" אדמוולידידנו החסיד הרב המופלג נכד
ואחר כך כשגמרתי פלפולי , ונתאחרה תשובתו, פלפולים רק ראשי פרקים לו השאלה סתם בלא
ודרך גם כן . 1303וקודם שהגיעה לידו הגעני תשובתו הנעימה, 1302שלחתי לו' אשר כתבתי למעל

בודאי לשוט ערך כזה ממהלך אדם בינוני דצריך שיעור חצי שעה ויותר ' ומביא ראי, כדרך זו
וויארשט על ' ואם כן בקרוב לב, י מינוטין"לדעת כל הפוסקים ח על כל פנים  שצריך,ביבשה מיל

ע פסק "ר הגאון נ"ואדמו, ד מינוטין"ם שמהלך מיל הוא כ"ולדעת הרמב, כל פנים שיער חצי שעה
במהלך הכל קרוב ' יהי, ]ור כרתאף לקולא באיס[ שהעיקר כסברה זו 1304ט"תנ'  סילכות פסחבה
 השט אפילוכנראה בעליל ש, דלשוט במים צריך שהות יותר ובודאי שהחוש מעיד, רבע שעה' לג

ערום על פני המים ובקיץ ששט בישוב הדעת לא ישוט במהירות כל כך כהולך ברגליו ביבשה אצלו 
וגם שט תחת הקרח '  כומים ויכבידו עליו  מי ששט בבגדיו שמתמלאיםל וחומרוק, על שפת הנהר

  .ל הטהור"עכ' כו

אבל אם הולך להציל , ואף שלכאורה יש לדחות דמהלך אדם בינוני שיערו חכמים במהלכו הבינוני
וכן בשט תחת הקרח להציל נפשו כל טצדקי , ואז ילך ברבע שעה הרבה, נפשו בודאי ירוץ בכל כחו

, ובפרט תחת הקרח, ם צריך שיהוי יותרבבגדי על כל פנים החוש יעיד דלשוט. דמצי למיעבד עביד
  .ועל כל פנים לא פחות ממהלך אדם בהלוכו הבינוני ביבשה

 נראה [...]ואף אם אמת הדבר . זו לא שמענו,  דתחת הקרח רדיפי מיא יותר1305'ש מעל"ומ
ל דפסק "ם הנ"צריך שיהוי גדול לדעת הרמב על כל פנים וגם. ח דלא חיישינן לזה"מתשובת הב

  .'תיור כו"אדמו

וצדד שמותר אף לדעת המאריכין , ל גם כן דעתו להקל בנידון דידן למעשה"מ הנ"וידידנו מוהר
דלא שכיחא בחשש  אפילו וכתב שטעמם שהחמירו הוא משום שחששו למיעוטי, השיעור

 אין ם כן וא,ולי עלמאאבל בנידון דידן דבמקומו שהו עליו לכ, דאורייתא שמא עלה באותו מקום
 וגם צדד מטעם תרי רובא .א שכיח למיעוטי דלא חיישינן אפשר דמודו דל, דרבנןכאן רק איסור

  . לו עוד על תשובתוה שכתבתיח נלאתי להעתיק כל דבריו ומ"והאריך בראיות ודפח

 ים אך הטיל בה תנאי שיחקרו אם היו המים מגיע.להעשות סניף להתיר  דעתו להצטרףוף דברס
 ואז ,]כן לדעתו' כמו שאפשר שיהי[ עד הקרח םא היו מגיעי כי אם ל,םעד הקרח באין חלל ביניה

 , ודא עקא באמת. לכן אין בידו להקל,יש לחוש שמא הוציא פיו חוץ למים ושט תחת הקרח
  כאשר ראיתי כמה פעמים,פשיטא לי דבר זה שבודאי אין חלל פסיק ביניהם' ולכתחילה הי
ח " ומשמע כן מדברי הב,תוך המיםעד הקרח וגם הקרח הוא ב' שהמים מגיעי 1306בפראפלעקות

 ונראה שפשיטא להו . לא חשש לזה כללם כל זה ע, אף שחלק עליו,ומתשובת פני יהושע, ד"ק' בסי
 ודוק,  תחת המיםצא נפשו תחת הקרח שיעור שתל כל פניםשהוא תחת המים ושאין יכול לחיות ע

 כיוון שבכאן בנידון ,ל דיבר בבא מכתבו אמרתי דבר גדור כך אך אח.פשיטא לי זאת'  לכן הי,שם
 ל מקום וכ, יכולים לברר דבר זהם כן וא, עמו והצילוהומשה'  שלו רם כן הבעל הביתדידן נטבע ג

 בתחלה השיב ,ל ושאלתיו"הנ משה'  וכאשר השגתי את ר.ל זהשיכולים לברר בודאי ראוי לחקור ע
 ,וכר היטיב כי נוגע לדינא וכאשר אמרתי לו שיאמר דבר ברור אם ז,שהיו מגיעים המים להקרח

 ושאלתיו אולי הוא יודע מן האנשים שהצילו .חזר תיכף ואמר שאינו זוכר היטיב כי נתבלבל דעתו
 רק שאמר . וכפי הנראה אין בפיו דבר ברור,עד הקרח באין חלל' אותו בודאי אם היו המים מגיעי

 ל כךכ'  ומזה אין ראי,המים מגיעים עד הקרח בודאי'  כשנתרפא מחליו ראה שהיר כךלי שאח
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 ,בהקרח כשאין חלל ביניהם' ברור לי שמן הסתם היו נוגעי'  ואף שמתחלה הי.כן' שבאותה שעה הי
 המים בודאי אין חלל ל פני וגם בתחלת התהוות הגליד ע,ני יהושעח והפ"כמשמעת דברי הב

ץ ומצמצם  כידוע דעת הטבעים בסיבות התהוות הקרח מחמת שטבע הקור לכוו,מפסיק ביניהם
 עד ל כךומצמצמים חלקיו כ] והאויר הוא ספוגי ומתפשט ומתכווץ[חלקי המים המלאים אויר 

 ל פני בודאי הקרח הוא דבוק עם כן וא, שהקור החזק מגיעל כךמקשיים בעובי בכמות כ' שנעשי
 ואמרו העולם שגם הקרח . כשנתמעטו המים אפשר להסתפקר כך רק אח,המים באין חלל ביניהם

 ובאמת אנו רואים בחוץ הנהר , עד שבכל עת הוא דבוק עם המים,ל עצמו בעת שפלות המיםישפי
 וזה מוכח שנשפל הקרח שעל המים ונשאר הגליד על החוף בשפתיו ,גליד' באמצע החורף שמלאי

 וזה אומר בכה וזה , עוד לאנשים רביםר זה שאלתי אחר כךאך אח .במקום שלא נשאר שם מים
 ויש ,שבהמעט המים בנהרות יש חלל ביניהם'  כי רבים אומרי, ברור עדיין ואין זה,אומר בכה

עושין פשרה דכשהקור והחורף חזק יש חלל ביניהם אבל כשאין החורף חזק אזי בכל פעם הקרח 
  . עדייןל כך אינו דבר בררו כעל כל פנים. להקור חזק כל'  וידוע שבאותו חורף לא הי,דבוק למים

ואחקור עוד  . אלוני יהושעח והפ"פשיטות דברי הבים עמדי יש להתירה מ יצטרפו הגדולד אם"ולע
ל אינו בביתו " הנמשה'  ור.דיסנא' ל ידי אנשי ק או אפשר יוכל להוודע ע,ל" הנמשה'  אצל רל זהע

  .] ולא ראיתיו עוד לחקור יפה, במחננובר הנהרגם הוא דר בע[תמיד 

 וכתבתי עוד ,ז"ח ותקוה להתיר ויכתוב אלי עד שיש בידו פת1307ל"מ הנ"הגיעני מידידי ר ומקרוב
 ולהצטרף ,ת שיעיין מר עוד בזה" ובקשתי עוד ממעכ.1308ל"מ הנ" לידידינו המופלג רם כןהפעם ג

 ובהתרבות השפע על השלימים , ומבטחוני בטוב לבו ורוחב דעתו.לדבר מצוה בכחה דהיתירא
  . לכן קיצרתי בבקשות,יריקו גם לזולתם

בקשתי , ואני נבוך בים הספקות גדר ומזה וגדר מזה 1309...דידי להודיעניעוד זאת אדרוש מי
פ "וכ, ל אין שואלים שנים כאחת"ואף שאמרו חז, כפול' שטוחה ילמדינו רבינו ושכרו יהי

, דהשואל יכול לשאול בעת אחרת, ד דזה קאי לשואל בבית המדרש פנים בפנים"נלע, 1310הפוסקים
 1311ודעתא צלילא מרגשות גלי הזמן גבהו טורי, יש נוסעאבל במקום רחוק לאו בכל שעתא מתרח

יש לי שאלות , לאגמורי שמעתי מפומי, 1312מי יתן לי אבר כיונה אעופה ובאהלו אשכונה, בינינו
  .ר לאדונייח אל 1313וכעת אשים קנצי למילי, הרבה

  תשובה 
 והנה כאשר לא הספיק לשלוח עד .1315סוראז להניחו על הפאצט'  שלחתי לק1314האגרת הלז[
  ]א אצטרך להגיהומ כי חשש ש, שלח אלי גם מכתבי זה בחזרה עם אגרתו,1316באה תשובתו שניתש

ש רום "מד ,םן לדבריו הראשונייגרי שום חיזוק וסנםהאמת כי לא ראיתי בדבריו האחרוניו
הרי מוכרח לומר  ,שעות'  בנן בעיום הכי ומש, שהיו כיפין דשישא1317תאריית בפירוקא דב"מעכ

 וכשאין שם , בכיפין של אבנים שאינן של שיש יכולה לחיות כמה ימיםל פניםל כלפי דבריו כי ע
וכל כי האי מילתא ,  ונמצא שלשה חילוקים בדין זה,שעה אחת אפילו כיפין כלל אינה יכולה לחיות

ע "ש וטוש"והראף " וביותר תגדל תמיהתו על הרי.לא אשתמט חד מקמאי ובתראי לפרושי
ידוע להם לכל '  הידי שתצא נפשו דשיעור זה דכ,א קשה מידידי ל אבל לדי.שהשמיטו הך ברייתא

י שתצא  סתם ושהו עד כדתאולכן אמרו במשנה ובריי, ל" בעובדא הנכר כנזשעות' העולם שהוא ב
 ם כן וגם כעת אם נלך אחר חקירת אנשים יאמרו ג. מפני שהשיעור ידוע, כמהרשו ולא פינפשו

                                                 

 
 .ר הצמח צדק"אדמו 1307
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 .'הקטן שיש לי פתח תקוה להתירה כו
  .ג' ד סי"הועתקה לעיל חיו, נידון מים זכים בכוליא, השאלה השניה 1309
 .ב"רמו סי' ד סי"ע יו"טוש 1310
 .ב, פ חולין ז"ע 1311
 .ז, פ תהלים נה"ע 1312
  .ב, פ איוב יח"ע 1313
  ).ר שאול מפולוצק"אל מוה(הקודם ' התשובה שבסי 1314
 ).י הדואר שבסוראז"ע, והוצרך לשלחו לפולוצק, דואר ביאנאוויטש' שלא הי 1315
ת "עד שהגיעה השו, )ר שאול מפולוצק"אל מוה ( דלעיללח' השליח לא הספיק לשלוח בדואר את התשובה שבסי 1316

  .ל"ולכן החזיר השליח גם את תשובת מהרי, )זה' ר נתן מפולוצק שבסי"שאלת מוה(השניה 
  .ה ומה שהאריך" דלט' וראה לעיל סי. ב, יבמות קכא 1317
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ותר  ובמעשים רבים בנטבעים כל זמן שלא שהו הרבה י,השהשיעור הוא בוודאי יותר משעה גדול
  .ש לא הזכיר השיעור אלא אגב אורחא" וגם הריב.משעה גדולה אינן מתיאשים כלל

למא  ד,ס"הוי משאל' דמן הארכובה כו' דכתב בפשיטות דמתני' לי' ש דקשי"ומה שהוכיח מהריב
 לא ודאי א,ולמטה לא תנשא מן הארכובה ים שיש להם סוףבמ אפילו מיירי בדלא שהה ולכן

,  הרגל ודאי תצא נפשואת השילשול לים והעליית ועד שיעור שה, מועטי שתצא נפשודשיעור בכד
 דלמה לא נתפרש , גופהתין קשה על מתני,ס כרבנן" במשאלנן אתא לאשמועיתיןואי משום דמתני

 דסיפא ארישא ןתי במתניש לומר ושתי תשובות בדבר חדא די.ד"עכת'  ששהו עליו כותיןבמתני
 ועוד דבסיפא דמן . וכיון שהזוכר ברישא דמיירי בדשהה לא איצטריך להזכיר בסיפא,סמיך

ת " אבד זכרו כמבואר בשורא ובזמן הזה נק, חודשב"הארכובה ולמעלה תנשא היינו לאחר י
 'מהלז "ם פ"בעצמו מדברי הרמב'  וכדדייק מעל,כלל'  שהיינן ובאבד זכרו לא בעי,אחרונים

  .1319א" וכבר כתבתי גם אני כמוהו במ, ודבריו בזה אמת וצדק,1318תנחלו

'  כל כי האי מילתא הוה לי,' דהוה כמו כיפין כו, בים דוקאתב כןש כ" דהריבה שכתב עודומ
 .לפרושי כיון דהאי מילתא טעמא בעי
 ,ס בדיעבד" במשאלד כדי שתצא נפשו שהה ענןם דלא בעי"ומה שהאריך עוד לפרש דעת הרמב

 אבל אם לא אבד ,ל זהא אפשר שלא יחלוק ע" וגם הרשב,ש" בהא מודינא כמ,אם אבד זכרווהיינו 
 א ובהדי.ס לכתחלה" במשאללו וכן אפי.ד כדי שתצא נפשוע'  שהיינןזכרו בודאי כל אפי שוין דבעי

'  רבות ונהי דבתשו.י שתצא נפשוושהה עד כד'  במעשה שירדו בירדן לכמור מכמורת כו1320תניא
דרבנן ב ואנן , אבל מדרבנן מודהד כדי שתצא נפשו ענן לא בעין התורה דמא ליהביר ס1321בצלאל

עסקינן דמן התורה כבר יצאה מחשש איסור כי כבר שהו עליו במקומו וגם כבר אבד זכרו ואין 
  .ל הרבה"ס שהחמירו בו חז"קל במשאל מדרבנן אין להלו ואמנם אפי. מדרבנןהאיסור אלא

 במיעוטא י אם הוא לא נמצא כשעות' שיטות דהשיעור ב בפתאהן אמת שיש לפרש הבריי
לו על שתעלה אפי'  משום שבטוח הי, שלוםם כןג'  בשניבי חנינא בן דוסא ומה שאמר ר,דמיעוטא

 ,'אלא דבר שנצטער כו'  וכמו שאמר לבסוף לא נביא אנכי כו, טבעל פיאפשר ע'  נס אם לא יהיידי
 וכיון ,ה עושה נס בחנם" מיעוטא דמיעוטא אין הקבול טבע אפיל פיאלא כל זמן שאפשר להיות ע

 נןס דרבנן אזלי" וגם במשאל, כולי האינןטא הוא הרי מן התורה ודאי לא בעישכן דמיעוטא דמיעו
ל " ר,' שיחיי אפשר עד שעה שא1323ב"רעה ו1322 המשניותרושם בפי"ש הרמב"ומ. לקולא בתר רובא

 אחמרו ד כדי שתצא נפשושהות מן התורה ע או דמיירי במקום שצריך ל, לרוב העולםי אפשרשא
י ס דרבנן לא אחמרו כולי האי וסגי עד שא" אבל במשאל, למיעוטאלו כלל אפיי אפשררבנן עד שא

 גם כל מקוםאבל מ. והוי תרי רובא,  רוב אינן נמלטיןו הכי משום דבלא, לרוב העולם לחיותאפשר
ג "ואע'  התוסתבו וכ,'רבנן כו צורבא מא שנא שהרי למסקנא דרב אשי ל,לזאת לבי מהסס

 אי נימא דכאן הוו תלתא לו ואפי. בתרי רובא לא מקלינןלו הרי דאפי,'דרובייהו הכי איתנהו כו
 הוא מצוי י שתצא נפשו שזה השיעור המועט בכדר אם לא שנאמ. מה לי תרי מה לי תלתא,רובא
 , מעיקרא דדינא פירכאכל מקום מ.)א"ד ע"דכ(ב "ב דב"בפ'  ורוב ומצוי שאני כדאמרי,ביותר

'  והרופאים מאריכי,פ החוש אינו" וגם ע.היכא אשכחן השיעור מועט עד שנאמר שהוא רוב ומצוי
  .' ואין להקל בלא ראי1324השיעור יותר מדאי

 תשובותב אגב גררא דמייתי ההיא ד"נ'  סימונת שמואל אבתשובותואגב אודיע לכם שראיתי 
 פני בותאך לבסוף מייתי תשו. 'כו שעות כדי שתצא נפשו 'ח כתב בלשון ושהה ב"קכ' ן סי"להרמב
 .ע"וצ'  ולא חלי ולא מרגיש כו,' הלשון כשעה חדא כותב ושם כ,1325משה

 וחפשתי בכל כחי איזה , שאני חפץ מאד למען צדקם,עד כה דברתי והראיתי לכם קצות דרכי
לו המעשים ל אלה א ונוסף על כ,'שלא אוכל לעבור כו'  ואמנם לבי אנסני כו, להתיראםצדדי

דוע  וכי, וההכרח לא יגונה שלא יכולתי להיות סניף למעלתם הרמתה,ששמעתי לא שבקן דלישרי
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קמז  אבן העזר–שארית יהודה 

 ולדעתי האמת הוא , אהוב את סוקראט והאמת אהוב יותרפלטוןא אהוב את 1326מאמר החכם
  .ס גמור ולא יצאה האשה מכלל איסור זה"שזהו משאל

 ם וחפשו לכם עוזרי,כ להקל הרפו ממני"במאד אעפצונכם  רם א,ולזאת בקשתי את שאהבה נפשי
 ל פין עיכי מאחר שיתירוה לינשא ב,  ואזי לא אבוא לערער לומר קבלו דעתי דוקא,עדיאחרים בל

 אין לי לעמוד על דעתי למחות , ואין האיסור אלא לכתחילה,א תצאהוראה או טעותא אם ניסת ל
 מאחר דאיכא רבוותא , במי שעושה כהמקילין למחותל כךוגם אין אני גדול בעיני כ. שלא תנשא
כל  מ,ידון דידן עם היות שכבר כתבתי שאף לדברי המקילין אין להקל בנ, הכיבירא להוטובא דס
 .ל"וד'  כי כל דרך איש ישר בעיניו כו, מאן דלא ציית לי לא קפידנאמקום

  מאסימן 
  1327ל"בענין הנ

 ת עצמיבודאי לא הייתי מונע א, מא להתיראאי הוינא חזי טע, כולי האי שלח לי ואזיל' הנה אהו
ועברתי רק דרך העברה , והן אמת כי אגרתו השנית הגיעני בלובאוויץ ביריד. 1328מצוותא בסימא

 ל פידאי ימצא צד היתר אחר עובו, טרם בוא איגרתי אליו' בשגם כי אמרתי שזה הי. בעלמא
  .מכתבי

'  ודנתי שהי, וראיתי שם שהזכיר מכתבי,' ידידי שי1329א"ל לכבוד נ" בא אגרת עוד מרומער כךואח
 ואגב טרדא ,'א שי" ידידנו נחת ידהמכתב ת'  רק שהי, ורציתי לדקדק שנית במכתבו.ללא הועיל

 נאמר ברוך חכם ל זה וע,ת האריך במילי דסברא" זכורני שמעככל מקוםרק מ, לא מצא לפי שעה
, סברותיו מכריחות להחזירני מדעתיולי אין ,  עומד בשלוחדוכל א, 1330הרזים שאין דעותיהם שוות

  .ועמדתי על עמדי

' ולא ידענא מאי אידון בי, א ממחנינו"שמעון במהר' י האברך מ"וכעת בא אלי מכתבו שלישית ע
שהוא ', א הרב שי"א לידידינו נ"וזה הפלפול אינו נוגע לי כ, שלויית עדות  בגב1331'כי טרח טריי
אשר בארץ המה ' עלי דייני ישראל הגדולי' י נאמניכ. ואני לא באתי לידי מדה זו, 1332פקפק בזה

שגם , י אשר העתיק מר בכתבו הראשון" והפבתשובותח "ה הב"ה, אשר מימיהם אנו שותים
  .שט תחת המים' ראשו במים והי'  היל כרחךשניהם כתבו שע

 רק דרך, א להאריך בו"וא, י"כעת אינו תח, ת במילי דסברא"ד המכתב השני אשר החזיק מעכ"וע
 בשיעור תבשכ) 1333שהעתיקו לי' ויושר כח מעל (ני יהושעכלל אומר כי שבח אני מאד את דברי הפ

 אף שיש ,ום הכי נמי בנידון דידןומש,  סבראל פי עוד שאין להתיר עתב וכ,פרסאות'  בצא נפשושת
אחוז בסוס ' מחמת שהי, ת"ש מעכ"אומדנא דמוכח וסברא טובה שנשאר תחת הקרח הראשון כמ

 מה , סברא מלבינול פי להתיר עכל מקום מ,ץ מתחת הקרח והצילוהו מת ואותו לא ראווהסוס ר
כי אין ,  השיעורםאף לצרף לשטת המקילין ומקטיניו ,קשה הדבר מאד, ראדלא מצינו בגמ

  .כברו שכתבתי י כמ" ופירשראנגד משמעות הגמ' בדבריהם שום ראי

 סתמו דבריהם ולא הזכירו שיעור סקיםאר פו וכן ש,ש עובדא זו"ף והרא"וממה שהשמיטו הרי
ש לא "וגם הריב.  כי גם במשנה וברייתות אחרות לא נזכר שיעור מפורש,'אין ראי', המפורש בגמ

,  העבירו במתק לשונו בהעברה בעלמא לגודל פשיטותוו ומדי דבר,הזכיר שיעור זה אלא אגב גררא
 דדוקא , ואם לחלק בא. סיפור מעשה גופא לא הזכירו אלא דרךבי חנינא בן דוסאוגם בעובדא דר

 ני יהושע הלא זה אשר כבר עמד בזה הפ,במקום שנטבע יכול לשהות אבל לא לשוט תחת המים
  .ואתו היתה ושלחה

שוינא נפשאי הדרנא , ת בכחא דהתירא"איברא מהיותי חפץ צדקו ראיתי הואיל ומתאמץ מעכ
ל הקשה " דהנה רומע.ח ההרוס" הב ולרפא במקצת את משבח, ואוסיף עוד קצת צד להיתר,בקצת

ש ששפתי הנהר היו "ובזה נראה שמתרץ בעצמו במ, עליו דנהרות המושכין הוו כמו איכא גלי

                                                 

 
  .י ט צויין לכמה ראשונים בהם הובא מאמר זה"ת חות יאיר רס"בשו 1326
 .א,  קלח231י "מכת, יח' משך לסי נדפסה בשארית יהודה מילואים בה1327
 .א, פ סוכה נב"ע 1328
 .ר הצמח צדק" אדמו-נכד אחי  1329
 .וראה הקדמה לספר התניא. א, ברכות נח 1330
  .א, חולין נא 1331
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קמח  אבן העזר–שארית יהודה 

 א חיישינןהקשיתי עליו דאמאי ל מכל מקום אך, משבר את הקרח ולא יוכל לעלות' קרושים והי
 .נא עברה ופדאתו שמא מטרוחיישינן ד1334 כמו שמצינו בצלוב בירושלמי, אחריםל ידילהצלה ע

וכמו שדקדק ,  המיםל פני להגיע ליבשה עד שיצוף עי אפשר שא,אבל בהא נראה שסברתו אמת
 זרם וא הדין על ידי דה, דף או גלים ליתאל ידיאלא עה שכתב שאי אפשר  אלא דמ.י"מדברי רש

 ל פני שזרם המים הוליכוהו לשפת הנהר למקום שאינו עמוק שיצוף שם עכל מקום בעינן ומ.המים
 י אפשרכ כשנשקע במים במקום עמוק א" משא, אחריםל ידי ואז אפשר שיעלה מעצמו או ע,המים

 י זה והנה לפ. לא יצילוהו מכיון שאינו רואהם וגם אחרי, ובפרט אחר שתש כחו,לו לעלות מעצמו
 הרי זרם המים דוחהו ,אם שפתי הנהר קרושים עד המקום העמוק ששם הוא משוקע תחת המים

 ובמקום העמוק ,יע למקום שאינו עמוק שהקרח מעכבו לו לעלות אף כשיגי אפשר וא,קרחתחת ה
 י אפשרוכיון שא,  כיון שהקרח הוא למעלה מן המים, לו לעלות ואף לאחוז בידיו בקרחי אפשרא

 מאחר שהוא משוקע במים ואין , אחריםל ידילו לעלות ולאחוז בקרח שוב לא חיישינן להצלה ע
 ואז יכול , דייגים והולכי ספינות שתופסים במשוטי אם על ידי לצייר הצלתו כי אפשרוא, רואה

 לפי ידון דידן ובנ.יש שם אדם וחפשו אחריו והוציאוהולהיות שבמשוט הארוך מששוהו והכירו ש
ואף אם , שבודאי היו מספרים אם מצאוהו, שם באותו פעם דייגים והולכי ספינות' הנראה לא הי

 ולפי שאני .רים כי מסתמא היו שואלין כל עוברי ארח עבור האיש הנטבעלא מצאוהו היו מספ
 .' כו1335 ואי דלו דורא דלינא, אם יש בכל זה כדאי להתיר,מבחוץ ואתם בפנים אתם המדע בכל זה

  מבסימן 
  1336ל"בענין הנ
ם מקהלתכם "מהר'  שהי, רק מחמת הנחיצות.הנה אודות העגונה כבר השבתי לו את אשר בלבבי

את אשר ביקשה נפשו  וגם שכחתי להשיב לו ,לי להאריך' דרך קצרתי קצת במקום שהינחוץ עלי 
ות המים ע והנה הקיצור הוא בסוף דברי שכתבתי שלא יצוייר הצלתו באמצ.עוד שתי שאלות

 הולכי ספינות כגון דייגים וכיוצא בהם י אם על ידיבמקום העמוק כשהוא משוקע במים כ
 מחמת שלפי הנראה ,א חיישינן וכולי האי ל,ו והוציאוהוששוהשתופסים במשוט הארוך ואולי מ

  .'לא נראה ולא נשמע אז מהולכי ספינות דבין אם מצאוהו אם לא מצאוהו קלא הוה לי

 ,' אי איתא דסליק קלא הוה לינן דלא אמרירא בגמנן דהא אמרי,ולכאורה אין זה טעם מספיק
 שמא עברו נן וחיישי,י ספינות קלא הוה להו אי איתא דהוו הולכנן דלא אמריכי נמי יש לומרוה

 דאי נן ולא אמרי,' בירושלמי בצלוב שמא מטרונא עברה כונן כדחיישי,הולכי ספינות והעלוהו
  .ה להוהאיתא דעברה מטרונא קלא 

 אלא א חיישינןי דל"ס ולכאורה משמע מפירש" להעלוהו אחרים במשאלנןומנא תימרא דחיישי
 ים שיש להם סוף לרבי מאירגבי מ'  במתני1337י" כדפרש, יותרשעלה מעצמו ברחוק פרסה או

 וכן .ס" נשמע לרבנן במשאלבי מאיר ומדר. שמא לאחר פירשתו משם יצא והלך לונןדחיישי
 נןס חיישי"ב גבי מן הארכובה ולמטה דלא תנשא ואי משום טביעה הואיל ומשאל"כ ע"י דק"פירש

שמא עלה מעצמו  אלא א חיישינן ומשמע דל.ל"שמא יצא מן המים ועלה ברחוק פרסה או יותר עכ
 אחרים ל ידי להצלה עוא הדין דה,י לאו דוקא נקט" אבל באמת נראה דרש.ולא שהעלוהו אחרים

 דאמר לה בתי מי העלך בי חנינא בן דוסאמעובדא דר'  וראי, בצלוב בירושלמינן כדחיישינןחיישי
 ל פי ואין לומר ע. עלתהמר להםבשלישית א ילו הכי מכלל דלא היתה יכולה לעלות מעצמה ואפ,'כו
 וה ליה בשלישית נמי הם כן דא,' נס שנזדמן לה זכר של רחלים וזקן כול פיבאמת ע'  וכמו שהי,נס

ילו  נס היתה יכולה לחיות אפכל מקום על פיפ שלא היתה יכולה לחיות במים מ" ואע,למימר שלום
ך על נס היוצא מהיקש הטבעי לחיות במים  דלא סמלא ודאי א.רבי מאיר כמה ימים כמעשה דהכי

 אמר שבודאי עלתה שהעלוה אחרים שאין זה נס היוצא כל מקום אלא שמ,יותר משתי שעות
ם  וא, לחלק בהכי1338ה"ר זצללה" הגדול אחמוברי רבינוש במכתבי הראשון ד" וכמ,מדרך הטבע

ין זה מספיק מה שלא  אם כן א,ס" אחרים במשאלל ידיון שזכינו לדין דחיישינן להצלה ע כיכן
  . מצויים שםםנודע לנו אם היו הולכי ספינות ודייגי

                                                 

 
  .ג"ז ה"יבמות פט 1334
  .ב"סע, ק צב"פ ב"ע 1335
 .ב,  קלט231י "מכת, יח' נדפסה בשארית יהודה מילואים בהמשך לסי 1336
 .ה אשתו אסורה"א ד, קכא 1337
 .א"כח ריש סכ' ת סי"בשו 1338
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אבל העיקר מה שסמכתי על סברא זו דיותר קרוב לומר שזרם המים שטפוהו תחת הקרח ושם 
 ספק ים שיש להם סוף מפקי ספיקא לא נפקא והוה סמידל כל פנים  וע.ים שיש להם סוףהוה כמ
 . היכא דיותר קרוב שזרם המים שטפהו תחת הקרחשכןל  ומכ,ס דמקילין האחרונים"משאל

  מגסימן 
  1339ל"בענין הנ

 הגם שאין בפי דבר חדש ודעתי ,ארכו הימים ואין חזון ולא נודע לי סוף דבר מה עלתה להעגונה
' ישעי' רק לפי ששמעתי מהנגיד מוה.  מכתבם הראשון אין בידי להתירל פי שע,כמאז כן עתה
 אמרתי ,ם ורוצים לכתוב אלי להסכים עמהם בכחא דהתיראשעוד הם מתאמצי, מקהילתינו
  . כי פן ואולי מצאו איזה צד אחר,להקדים

, לו לעבור את הנהר ברוחב'  שהי1340יית עדות לפי הנראה בגבם כן שבנידון דידןולבי אומר לי ג
זרם המים מושך מלמעלה '  מכלל שלא הי,שפתי הנהר משה הניצול על' והנה זרם המים דחפהו לר

הולך באלכסון ' כמו ששה אמות אפשר שהי'  ואף שעבר הקרח שהי,מטה כנהוג רק לצד השפהל
'  מתעקמיו ואפשר שבמקום ההוא הי,המים' קצת כדרך זרם המים שהולך במקום שמתעקמי

  .בתי שזרם המים הוליכוהו לצד השני וכמו המעשה שכת,משה' המים לצד השפה שניצול שם ר

עובר '  שבאם זרם המים דחפוהו לצד השפה בודאי לא הי, היתר איפוא יש למצוא צדם כןוא
 דוחפהו מעט מעט מלמעלה ם תמצי לומר שמכל מקוםשאף א, הקרח כמו שני ווערסט בשעה קלה

 בגמרא וכיוצא בזה מצינו. צריך לשהות זמן מרובה ואפשר יותר משתי שעות על כל פנים ,למטה
. 1341י"המים כדפרשל כך על פני  לו לשוט כי אפשר דאנןבמיא דקוו וקיימי היכא דליכא גלי דאמרי

 והוא הטעם לענין שצריך שהות גדול כל מקום הוא הדיןמ', ואף דהתם הוא לענין דאי סליק חזי לי
 מחמיר 1342ב"ם ב"ואף שמהר.  ובפרט נגד הזרם המים שהוא קשה יותר ממיא דקוו וקיימי,לשוט

א "ח ומהרש"לסמוך בזה על הבד שיש " נלפענ, וטרשים משום לא פלוגם במקום סלעילויותר אפי
ואף שיש להסתפק שמא . 1343י הראשוןבש כבר במכת" וכמ, סברא זובירא להולא סדז "וט

 חזר לאותו צד באופן שהלך במרוצה ר כך וכן אח,שכשעבר תחת הקרח נתעמקו המים לצד השני
 דמקילין ס" ספק משאלים שיש להם סוף כמו ספק מוה ליה הכל מקום מ,כל שטח הקרח

 אם הדבר כן הוא יש ,ת ואתם המדע"כל זה ראיתי ונתון אל לבי להציע לפני מעכ. האחרונים
  .מקום לסמוך עליו

 מדסימן 
  1344אם נאמן לאסור, ת שחזר בו מחמת יראה"מסל
א ידידי "ה נ" ה1346 של אולםו לבו פתוח בתורה כפתח,1345 מלך העולםתמנחם יצא לעבוד

 ' שי1347מ מענדל"מוהרידיד עליון ויראיו הרב המפורסם 
 ושאלתיו מה דעתו .י בהיותי בוויטעפסק" נ1348א" הראני ידידנו הרב ר,רי השאלה דסיבל דברע

 ואף שלכאורה .ם כןת ושאמר קברתיו ג"לסמוי  הגל פי והשיבני שדעתו בפשיטות להתיר ע,בזה
ם אמת  שדברי שניהש לומר ועוד שהרי י, לדברי שניהם מתכל מקום מ,מאמר הגוי מכחשת אותו

                                                 

 
  .א,  קלח231י "מכת, יח' נדפסה בשארית יהודה מילואים בהמשך לסי 1339
, וכנראה הכוונה לגביית עדות נוספת. שהמים דחפוהו אל שפתי הנהרלא נזכר , י כ"בגביית עדות דלעיל רס 1340

נידון ): כו' ו ע"קובץ יגדיל תורה ח(תמוז ' ת שכתב לו בי"בשו, ר הצמח צדק"ר נתן אל אדמו"אודותה מספר מוה
ת דודו גם דע. והתרנוה... דיסנא ' ד דק"ע לפני ב"והביא לנו גב, לשם' שלחתי אבי, העגונה שנטבע בעלה תחת הקרח

  .וויטעפסק' ג בעומר בק"כאשר ראיתי עמו בל, שיתירו אותו' י הי"ה יהודה ליב נ"הרב ידידינו מו
 ).שאינו יכול לשוט על פניהם למרחוק(ה אגמא "א ד, קכא 1341
  .לז' דלעיל סי, תתקעא' בסי 1342
 .לח' דלעיל סי 1343
 .א,  קעג231ק "מכתי, כז' פסה בשארית יהודה מילואים סינד 1344
 .ר הצמח צדק מנסיעתו"שזה עתה חזר אדמו, ומתוך סיום התשובה נראית הכוונה. ב, פ חגיגה טז"ע 1345
 .א, פ עירובין נג"ע 1346
  .ר הצמח צדק"ק אדמו"כ 1347
ל בוויטעפסק " שבהיות מהריוהיינו. ת פני יצחק"בעל שו, ץ דוויטבסק"מ, ד"ר יצחק אייזיק בהר"כנראה מוה 1348

 ).שלא הגיעה לידינו(ר הצמח צדק "ק אדמו"ת שקיבל בזה מאת כ"את השו, ד"א בהר"הראה לו מוהרי
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 וגם אנכי לא שאלתיו אחרי רואי , אל החזרה מה שהגוי הראשון חזר בו1349ולא שת לבו. כמובן
 והן אמת .הדבר ברבים ולא רציתי להכניס עמו בפלפולים בפני רבים'  מפני שהי,לבואל שלא שם 

 ליכנס בסלע ,י הסכמת חביריו בללבדו , שלא רצה,נראה כי כל ספיקותיו דמר הוא מחמת החזרה
 ם כן והיא ג,1350' די"וסת ס"י בדין מסל" הבתשובות ןב ובי" ני"וסא ס"ט ס" שבין מהריקתמחלוה

מ " דברי מהררוש בפי,1351א"רכ' י סי"ד ובין מהרא"קס'  סי וויילי"מחלוקת הראשונים שבין מהר
י שם "ד שצדקו דברי הב" נלפענ, שהחזרה יש לה אמתלא מחמת יראהידון דידן ואמנם בנ.1352ב"ב

 ינו נאמן גבי ערלה שא1353 והוא תלמוד ערוך, לאסור יותר מלהתירינו נאמן דא,ובסוף דברי
ואולי חושש . ט מודה בזה" ופשיטא דאפילו מהרי, משום דלא נתכוין אלא להשביח מקחו,לאסור
 ,ג" דנאמן להחמיר אף בכהבירא ליה דס,1355ק"ג דמ" ומרדכי פ1354ש"ה שברא"ת לדעת ראבי"מעכ

 ן פסק וכ, דאף המחמיר לא החמיר אלא בדבר שבידו,1356מ" מהרשםאך הנה שם מחלקותו בצדו ב
ד " רצי"וסד ס"וע י"ו בשן פסק וכ,1359ג" להקל אף בכהבירא ליה ס1358א" והרשב,1357ו"י' ד סי"ובי

 אף בעדות בירא ליהא ס" ולא עוד אלא שהרשב.)1360]מ[ק "סוף ט ס"ס' ד סי"ו ליי חדשפר' יע(
ס דרבנן ודאי דיש " במשאלם כן וא.ר איסורין אלא להתיר ולא לאסור כמו בשאינו נאמןאשה א

ראוי '  והי,י"ט וב" וכן מהרי,י" ומהראי ווייל"מהרם פליגי " שגם לדעת מהרל שכן וכ.לסמוך עליו
 . כשיש אמתלא וניכר שהאמת הוא כךל שכן ומכ,להתיר אפילו בחזרה ממש בלי שום אמתלא

 ל פי ע1361היא ולא רחוקה להתירה לא נפלאת ,ד השאלה השנית אשר נשאלנו בחורף העבר"וע
 לפרש לחכם ין צריך וא1362ד"קפרש  שק"מהרי בות תשול פיא וע"ש כלל נ" הראבותתשו
 בנו מודיעני שכתוב שם שם .ת להודיע לו אם נפל טעות בהעתק" מעכה שכתבאפס מ. 1363ב"כמי

 ,גי שפהגים ולעל וכידוע שכל הכתוב שם הוא בלשון ע, והרי יכול לקרותו שצערא,האחות שטשריע
ובקשתי לזרז . יכול לכוין היטב ביאור השם'  כי לא הי,1364ש"ד במקום הרי"ולכן טעה בנו וכתב יו
 והבטחתי להם , קרובהל ידימני פעמים רבות עמ כי כבר ביקשה האשה ,להחיש מכתבו אלי

 מוכרח אני להמתין עד בוא דבריו ,1365ת" ועתה כבוא מעכ. להתירהית דיןשבבואה לכאן אושיב ב
 .נואלי

                                                 

 
 .ל"א מוויטעפסק הנ"מוהר 1349
  .אם נאמן לאסור, ת שאחר כך חזר בו"במסל 1350
  .אם הפסול לעדות נאמן לאסור האשה 1351
 .י' בתשובות מיימוניות נשים סי 1352
לאוסרם (לא אמר כלום ... עובד כוכבים שהיה מוכר פירות בשוק ואמר פירות הללו של ערלה הן : א, יבמות קכב 1353

 .לא נתכוון אלא להשביח מקחו) י"רש, על כך אלא הלך אחר הרוב
 .לב' סי 1354
 .תתקכה' סי 1355
 .ואינו נאמן לאסור, ה"שחולק על ראבי, שכתבו שם משמו 1356
  .סעיף יא 1357
 .קיח' א סי"ת ח"בשו 1358
  .אם נתכוין להשביח מקחו, שהוא בידואף כ 1359
 .ל"ה הנ"א פליג אראבי"שהרשב 1360
דכל היכא דהדברים מוכיחים שהוא המת לא , די הצורך' לא נתפרש שמו וכו, אף שבמכתב שהגיע להודיע שמת 1361

  .'חיישינן דאתרמי כו
  .ה ומעתה יש לומר"ז ד" סכח' נתבאר לעיל סי 1362
  .תו ירבו בישראלכמו 1363
 ".שצעיא"כתוב במכתב הבן ' כנראה הי 1364
  .כדלעיל בתחלת התשובה, שחזר מנסיעתו 1365
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 מהמן סי
 1366גדולה אשת הקטן שזינתה

' ג שנה וב"וזנתה אשתו קודם שכלו לו י, )ג"או בשנת י(א שנה "קטן שהשיאו אביו כשהיה בן י
  .אם נאסרת עליו או לאו, שערות

  ' תשובה א–בעל דברי נחמיה , א מדובראוונהנחמיר "הגאון החסיד מוהר
הרי היא , 1367ג"מ' ש בסי" מדרבנן כמהנה לכאורה פשוט מאחר שאין קדושי קטן כלום אפילו

ח שהביאו אחרונים "לדעת הב' ואפי. 1368ו' ש בסי"כפנויה שזינתה ומותרת אפילו כשבעלה כהן כמ
, 1371מ"ה דעת המ"וכ, ג תופסים קדושין מדרבנן כשהשיאו אביו"דבשנת י, 1370ג"מ'  וסי1369'א' סי

שתיקנו לה , 1372מיאוןונלמד מקטנה בת , מכל מקום לא נאסרה לבעלה כשזינתה אז אף מדרבנן
, ל דהוי כפנויה"מטעם הנ, לבעלה כהן' קידושין מדרבנן ואפילו הכי לא נאסרה כשזינתה אפי

                                                 

 
, ץ דובראוונא"ר שלמה מ"הג, ר נחמיה מדובראוונא בעל הדברי נחמיה"ח מוהר"הגה, ל"ת שבין מהרי"לפנינו שו 1366

  . ליושגדולה אשת הקטן שזינתה נאסרה ע, ם"בביאור שיטת הרמב, ר הצמח צדק"ואדמו

ומסיק , )התשובה הקצרה לא הגיע לידינו(בקצרה , ר הצמח צדק"והיינו שבתחלה כתב בזה הדברי נחמיה אל אדמו
  .שקטן שהשיאו אביו והגדיל והתרצה חלין הקידושין למפרע, ם"בדעת הרמב

ת צמח צדק "וראה מהדורא נוספת בשו. שסח' ת צמח צדק סי"ושו, יד' דברי נחמיה סי(ר הצמח צדק השיב לו "אדמו
שנים ויום אחד שבא על יבימתו שקנאה ' ם מיירי ביבם בן ט"וברמב, ע"שאין הקידושין חלין למפרע לכו, )לד' סי

  .מהתורה

אלא שתשובתו לא הגיעה , )ר הצמח צדק"במכתב אל אדמו(ץ דובראוונא השיב על תשובה זו "ר שלמה מ"גם הג
  . פנינושבשאר התשובת של, מלבד הציטוטים מתוכה, לידינו

חלקה נדפס גם . טו' דברי נחמיה סי(לחזק את דבריו הראשונים , ר הצמח צדק"כ השיב הדברי נחמיה לאדמו"אח
  ).א,  רב231פ גוף כתב ידו "ע, לד' במילואים לשארית יהודה סי

 עם ,ל"ת הראשונה הקצרה הנ"שהיא השו, )יג' דברי נחמיה סי(כ הכין הדברי נחמיה תשובה כוללת בנושא זה "אח
ר הצמח צדק לא ראה "שאדמו, ל"מודיע המו, יד שם' בראש סי(ל "הנ' שילוב והעתקת קטעים רבים מתוך תשובה הב

  ).כי אם את התשובה הקצרה שכתב לו בתחלה, את התשובה הזאת

ר הצמח צדק "שבה מובאים דברים מתשובת אדמו, ל"ל אל מהרי"שוב שלח הדברי נחמיה את תשובתו השניה הנ
  . ל"ר שלמה הנ"תשובת הגומ, ל"הנ

ת הדברי נחמיה "משיב לשו) א,  קצד231י "מכת, כח' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי(ל שלפנינו "בתשובת מהרי
, שאף שאין חלים קדושי הקטן, ם"ל לבאר את שיטת הרמב"ומסיק מהרי,  ל"ר שלמה מדובראוונא הנ"וצמח צדק והג

שם (ל כוותיה "ם הוא יחיד בזה ולא קיי"אלא שהרמב). סעיף ה(א כתובה מ נאסרה עליו אשתו הגדולה ויוצאת בל"מ
  ).ה ולדינא"ד

  .ל לסעיפים"חילקנו את תשובת מהרי, להקל על המעיין

והיא , ל מוסבת עליה"אשר דברי מהרי', בלי לעיין בתשובת הדברי נחמיה הב, ל"אי אפשר להבין את דברי מהרי
ולכן . והיא מוסבת על הדברים שבתשובת הדברי נחמיה הראשונה, ל"ר הצמח צדק הנ"מוסבת על תשובת אדמו
 'תשובת הדברי נחמיה הב) ג. ר הצמח צדק"תשובת אדמו) ב. 'תשובת הדברי נחמיה הא) א: מועתקים בזה בתחלה

  .ל המוסבת עליהם"כ מועתקת תשובת מהרי"ואח) ד. ל"הנ

  .א' תבו משמו סידברים שנכ, ז"ת צמח צדק חאהע"שו. הבא' לתוכנה ראה גם סי

ודן בה , ו"שם מבואר שהיא מתקופת שנת תקע[ג ' מ סי" לקמן חו–תשובה נוספת אל ואודות בעל הדברי נחמיה 
ר הזקן הזקן "היינו אחר שנשא את נכדת אדמו, ז"ר הזקן בשם מוח"וכאן מכנה את אדמו. בעזבון חותנו בזווג ראשון

 ושזו כוונת –בשנות השלושים הראשונות ' מסתבר שבשעה זו הי, ח"ר נחמיה נולד בשנת תקמ"וכיון שהג. בזווג שני
  ].ד שהיא מימי ילדותו- י יג"ל בכתבו ברס"המו

ם בענין אשת קטן "ר הצמח צדק בדברי הרמב"מה שיישבו הדברי נחמיה ואדמו) א: ל"תוכן המשך תשובת מהרי
קטן ) ג. ולא למפרע, ס"בהדה אלא מדע לא גדלו הקידושין "קידושי קטנה שגדלה לכו) ב. לא מסתבר, שזינתה

קידושי קטן לא חלו ) ה. ל שאם זינתה נאסרה לבעלה"קידושי דרבנן י) ד. שהשיאו אביו וגדל לא הוו קידושין למפרע
 .סיכום בענין קטן שהשיאו אביו) ו. ל הכי"ולא קיי, ל שאם זינתה נאסרה לבעלה"ם י"מ לדעת הרמב"ומ, ס"אפילו מד

 .או נשא אינו כלום דלא תיקנו רבנן נשואין לקטןקטן שקידש : א"ס 1367
 .לא נעשית זונה ולא נפסלה מהכהונה... הבא על הפנויה : ח"ס 1368
  .סעיף ג 1369
 .סעיף א 1370
שכל : "ב"ג ה"אסורי ביאה פ' ש בהל"והיינו מ, "מדרבנן... מכל מקום "אחרי , אולי שייכות תיבות אלו לקמן 1371

 .ש"ה כי הנה מ"ל ד"ונתבאר לקמן בתשובת מהרי". ויה שזינתהשאינה אשת איש מן התורה הויא לה כפנ
ל משיב "ומהרי. ץ דדובראוונא"ר שלמה מ"שזוהי הוכחת הג, ה ועל אשר"ד ד"ל ס"ראה לקמן בתשובת מהרי 1372

  .שאין מכאן הוכחה
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. 1375ג מאסורי ביאה" ופ1374ב דסוטה"ם פ"ה בהדיא ברמב"וכ. 1373ח"י קע"ש הבית שמואל רס"כמ
דאשת חרש שזינתה לא נאסרה , ר יחיאל באסאן" בשם מה1376אישות' א מהל"משנה למלך פי' ועי
כמו שהביא שם , ולמדה גם כן מקטנה בת מיאון, בעלה אף דתיקנו לה רבנן גם כן קידושיןל

  .' כו1377ש הטעם דלא עדיף מיבמה שזינתה"עיי, המגיה

ב "ם פ"שהרי מפורש ההיפוך ברמב, אך מכל מקום הדבר צריך תלמוד ויש להתיישב בזה הרבה
יות לשתות ויוצאות בלא כתובה ו נשים שאינן ראו"שמנאה בהדיא לאשת הקטן בט, ב"דסוטה ה

כמו שפירש , יש לומר דמיירי כשקידשה אביה, ובשלמא קטנה אשת הגדול שמנאה גם כן. 'כו
ואין לדחוק ולומר . אבל אשת הקטן היכא משכחת לה דלהוי קדושין דאורייתא, ד"בעצמו שם ה

מתו דקנאה שבא על יב' ויום א' דהכא במאי עסקינן ביבם בן ט, 1378בעל פה' כמו שאמר מעל
דיש לומר דקנאה , י"אף דאין ראיה כל כך מרש (1379ט]"י[י קדושין דף "מדאורייתא לדעת רש

',  דיורשה וכו1380ח"ל כרבי יהושע ביבמות דף ק"כמו בקטנה בת מיאון קיי, מדרבנן' ליורשה וכו
. ח"יבום הי' ה מהל"הובא במגיד משנה פ, ו"ן יבמות דצ"ה דעת רמב"וכ, ) הטעם1381י"ש ברש"עיי

דאף , ש אשת קטן סתם כוונתו באיזה פרט דלא שכיח כלל"מלבד שהוא דוחק גדול מאד לפרש מ
דסבירא , 1382יבום שם' ם משמע בהדיא מלשונו בהל"עוד זאת דדעת הרמב. אמורא צריך לפרש

שהרי כתב סתם שאינו ,  ושאר פוסקים דגם ביבם קנאה מדרבנן בלבד1384א" ורשב1383'ליה כהתוס
ג הוה ליה לפרש "דאורייתא קונה קנין גמור ורבנן תיקנו שלא יקנו כל כהואם מ, קונה קנין גמור

מגיד ' ועי, ב"כבר ביאר רפ, ובמאמר ודאי הוי דרבנן, וגם הרי כתב שהוא כמאמר בגדול. כדרכו
יש לפרש גם כן דרבנן גרעו כחו נגד , בשלמא בגמרא אמרו עשו ביאתו כמאמר(ב "ה ה"משנה פ

, ם שכתב ביאתו כמאמר"אבל הרמב, ן ביבמות שם"ש הרמב"כמ, דאורייתא ועשאו כמאמר
ודאי , ב דסוטה אשת קטן"ש בפ"ואם כן על כרחך מ). משמע ודאי בין לדין תורה בין לדין דבריהם

דאי בכל קטן מיירי אם כן ' ומה שדקדק מעל. דאשתו שזינתה יוצאת בלא כתובה, כוונתו בכל קטן
ג "איני יודע הכרח דקטן פחות מי, ית דין מקנאין לה דגם אשת קטן ב1385י"א ה"למה לא חשיב בפ

' ג וב"ולא ממעטינן קטן עד בן י',  כו1386דהרי הפעוטות מקחן מקח, אין בו דעת לקנאות מעצמו
גם ולטעמיך למה לן קרא אישה פרט לאשת . 'ה ב"יבמות דק' עי, שערות אלא היכא דכתיב איש

ג מאי שנא "אך באמת צע). 1387ב"ם שם הי"רמב' עי, י עצמו"תיפוק ליה כיון דאינו מקנאה ע, קטן
כ "אדרבה קטנה תיקנו לה קדושין מדרבנן על כל פנים משא', אשת קטן מקטנה בת מיאון כו

י דאינן נאסרין "א ה"ם שם פ"רמב]ב[וכן באשת חרש ושוטה משמע  (1388פ חרש"כדאיתא ר, בקטן
, 1390ון המשנה בסוטה שםה לש"וכ', שנתחרש אחר כך ולא נקט אשת חרש כומדנקט מי , 1389כלל

                                                 

 
 .ק ג"ס 1373
 .הלכה ד 1374
 .הלכה ב 1375
 –ל על זה "מענה המהרי. ה והנה גם"רדה "דלקמן ד' קטע זה הועתק מתשובתו הב. ה וראיתי לדקדק"הלכה ח ד 1376

 .ש"ה כי הנה מ"ד ד"בתשובתו דלקמן ס
' מסי, פ"ה ועכ"בתשובתו דלקמן ד(שזוהי הוכחת הצמח צדק , ה ועל אשר"ד ד"ל ס"ראה לקמן בתשובת מהרי 1377

אן שאין מכ) 'ש מעל"ה ומ"שם ד(ל משיב "ומהרי .ה והנה גם"ד' הובאה בשמו גם לקמן בתשובתו הב). ג"קנט ס
  .הוכחה

ה " ד'השיב עליו גם בתשובת הדברי נחמיה הב, ומה שהשיב עליו כאן. ונתבאר גם לקמן בסוף תשובת צמח צדק 1378
  .ש כתב ליישב"ומ

 .בן תשע שבא על יבמתו קנאה.) נדה דף מה(וקנאה ליורשה כדתנן : ה דמאורייתא חזיא ליה"א ד"ע 1379
 .ה ידיה ובהפרת נדריה ויורשה ומטמא להרבי יהושע אומר בעלה זכאי במציאתה ובמעש: א"ע 1380
ג דנישואין דידה דרבנן הא אוקימנא בהאשה כיון דירית לה הויא לה כמת "אם כהן הוא ואע: ה ומיטמא לה"ד 1381

  .מצוה
 ".יבם קטן בן תשע שנים ויום אחד ביאתו כמאמר מן הגדול שאינו קונה קנין גמור" 1382
 .ה ומדאורייתא"א ד, קידושין יט 1383
  . מהו דתימאה"שם ד 1384
  .לא להשקותה אלא לפסלה מכתובתה' ד מקנין להן כו"ואלו שב: סוטה' מהל 1385
 .א, גיטין נט 1386
 .או שקנאו לה בית דין, מאלו הנשים שאינן ראויות לשתות: ב"בפ 1387
 .תקינו רבנן נשואין... קטנה ... חרש וחרשת דתקינו להו רבנן נשואין : ב, יבמות קיב 1388
 .ר יחיאל באסאן" המשנה למלך בשם מהבשם, ה הנה"כדלעיל ד 1389
 .ד מקנין להן מי שנתחרש בעלה"ואלו שב: א, כד 1390
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, ע"וגם בעיקר טעם הדבר צ). כ שנתחרש אחר כך"כ צריך לדחוק דמיירי ג" ע1391ובברייתא שם
'  מהל1392ג"ש המגיד משנה פ"וכמ, מאחר דאין קדושי קטן כלום הרי היא כפנויה ולמה תיאסר

  .1393דפשוט הוא, אסורי ביאה בקטנה

חר שנתגדלו יהיו חלין הקדושין למפרע אם יש צד לומר דא,  יש לחקור בקידושי קטן וקטנה1394אך
ב מיבעי בקטנה אי "ט ע"הנה ביבמות דף ק).  כן תהיה אשת איש למפרע וראוי לאסור לבעלהואם(

. ' ואיגלאי מילתא למפרע כו1395י"ש ברש"עיי', ג דלא בעיל כו"אמרינן לכי גדלה גדלי קדושין אע
 דהוי ספק 1397ה"י קנ"ע סוס"טושוכן פסק ה',  דספיקא הוא ועבדינן לחומרא כו1396ף"וכתב הרי
 ק"מהריש "וכמ, וזה וודאי דהבעיא דבגמרא הוא לענין דאורייתא כדמוכח בגמרא. 'קדושין כו
 דגדלי קדושין 1400ק" שהוכיח מסמק"מהריש ב"ועיי, 1399 והבית שמואל שם1398ב"בשרש ל

 והבית שמואל שם דצריכה גט ק"מהריואף שמסקנת . ומשמע ודאי ולא ספק', מדאורייתא כו
ף ושאר פוסקים מסקי גם כן "וגם הרי (1401ה דנדה"כמו שהוכיחו מסוגיא דספ, מדרבנן בלבד

 1402וכן דעת הפוסקים, מכל מקום אפשר דהיינו מטעם דהוי ספיקא דאורייתא, )צריכה גט מדרבנן
ב "ה ע"וכלשון הגמרא קידושין ד(דסבירא להו דהא דספיקא דאורייתא לחומרא הוא מדרבנן 

ואף גם להפוסקים . ג"ן שם כה"ש בפני יהושע דמתרץ קושית הר"עיי,  מדרבנןספקא הוי וחיישינן
ח " הפרש"לפי מ(ע דרבנן "ג דיש חזקת פנויה לכו"מכל מקום בכה, דספקא לחומרא מדאורייתא

ה "ף שפתח בספק דאורייתא ומסיים מספ"ואתי שפיר לשון הרי, )1403ד בכללי ספק ספיקא"ליו
דלא איפשטא לאו '  דבעי1405ש הבית שמואל"ומ (1404 נשרו הקילוועל כן בספק, )דנדה דהוי דרבנן
הסכימו , ט"נ'  ובסי1407ופרי תואר שם, 1406'ל' ד סי"תבואות שור ביו' עי, ספק קדושין הוא

וגם הפרי מגדים בכללי , 1411ס" ובכללי ס1410דלא כפרי חדש שם,  דהוי ספק1409י" וב1408ש"כמהריק
הרי , ולפי זה בנידון דידן). ' אות ב1412ט"נ' כ בסי"וכ, נראה כמסכים להקל' ס במחודשים אות ד"ס

ואם כן גם , ל"דלמפרע הוי אשת איש כנ, אם נאמר דגדלי קדושין הרי אסורה לבעלה מדאורייתא
אף אם נאמר דבאיסור אשת איש דרבנן (לדידן דספקא הוא הדרא להיות ספק דאורייתא לחומרא 

                                                 

 
 .ד מקנין להן"שב... לרבות אשת חרש : א, כז 1391
  .הויא לה כפנויה שזינתה: הלכה ב 1392
מדוע באשת קטן גרע , ם"הטעם שאפשר לומר לדעת הרמב, ד"ה ולכן נלפע"ד ד"ל ס"ראה לקמן בתשובת מהרי 1393

 .בעלהונאסרת ל
  .דלקמן דיבור הראשון' העתיק המחבר לכאן מתשובתו הב, ה זה"כמה קטעים בד 1394
  .ה גדלי בהדה"ד 1395
ועבדינן בה לחומרא , וחזינן מאן דכתב דהא מילתא ספיקא היא, ולא איפסיקא הכא הלכתא בהדיא): א, לח(שם  1396
  .צריכה גט מדרבנן... והאי סברא סברא מעליא ... 

 .קדושין ואם בא להוציאה צריכה גט מדרבנןהוי ספק : סעיף כא 1397
ק גבי קטנה "גם כתב בסמ... דעל כרחך דמדאורייתא גדלי הקידושין כשתגדיל ): ף"אחר שהביא דברי הרי(ענף ב  1398

  .שהלך אביה למדינת הים דלכי גדלה גדלי קידושין בהדה דאוייתא
נראה לי אף דבעיא זו מדאורייתא ... רייתא ומוכח שם אי נגמרו הקידושין משגדלה הם הקידושין דאו: ק לב"ס 1399
 .לאו דאורייתא הוא... מ מוכח "מ, הוא
וקטנה שהלך אביה למדינת הים וקדשה עצמה מקודשת מדרבנן בעודה קטנה וכי גדלה גדלי קידושיה : מצוה קפג 1400

 .עמה מדאורייתא
: י"ופרש. אבל מעיקרא לא, רייתאוהני מילי היכא דקדשה בתוך זמן ובעל לאחר זמן דאיכא ספיקא דאו: א, מו 1401

 .אלא מדרבנן... לא הוו בה קדושין גמורין ... דמכי עברה שתא דתרתי סרי ולא בעל 
 .עא' ד סי"ת צמח צדק חיו"נלקטו הדעות בשו. טומאת מת' ט דהל"ם ספ"רמב 1402
 .ע"ה הנה לכו"ק א ד"ס 1403
  .בנדה שם 1404
  .י"ק' ד סי"ועיין ביו, פשטהדלא א' ס הוא כיון דספק אחד מחמת הבעי"לאו ס: שם 1405
  .ה וראיתי"ק א ד"ס 1406
 .ק א"ס 1407
 .ה שנתרוצץ"ל ד' בערך לחם סי 1408
  .ה ולי"נט ד' סי 1409
 .ש"ה כתב הריק"ק ב ד"ל ס' סי 1410
 .כלל ה 1411
  .בשפתי דעת 1412
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ש "דרוגינוס דהוי גם כן ספק כמוכמו בטמטום ואנ, )ל"ש המשנה למלך כנ"כמ, לא נאסרה לבעלה
 1414סוטה' ש בהל"ועם כל זה אשתו שזינתה אסורה כמ,  ובכמה דוכתי1413אישות' ד ה"ם בפ"הרמב

, ם דספקא דאורייתא אינו כי אם מדרבנן"שהרי דעת הרמב, ע לכאורה"אלא שבאמת גם זה צ(
 לא דיברו 1415ראואף דבגמ). ע בפוסקים"וצ, סוטה משמע וודאי דמדאורייתא אסורה לבעלה' ובהל

האף שבקטן אין בו גם . מכל מקום לכאורה נראה דאין לחלק בזה בין קטנה לקטן, כי אם בקטנה
ג בין קטנה יתומה לקטנה שהלך אביה " לחלק בכה1416 שםק"מהריוהרי כבר כתב , קידושי דרבנן
 דאיפשטא בעיין דלא גדלי 1418ד"היינו לפי סברתו כהראב. 1417ג"להחולקים על בה, למדינת הים

והיינו מטעם , 1419כסוגיא דפרק יוצא דופן, אלא דמכל מקום מדרבנן בעינן גט כשגדלה, דושיןק
על כן שפיר יש לחלק בין היכא דגם מעיקרא תפסי , 1420ל"ש הוא ז"אחלופי היכא דבעיל כמ

, ו"קט' מד, 1422ן פרק המדיר"והר, 1421ן בחידושי נדה"ש הרמב"וכל שכן לפי מ(קדושין למיאון 
אין , ל דהוי ספק דאורייתא"וכנ, ף"אבל לדעת הרי). 'שעה ראשונה כוהטעם לפי שלא מיחה 

. ש"עיי' דמה יועיל תקנה דרבנן לענין קדושין דאורייתא כו, ף" לדעת הריק"מהריש "וכמ, לחלק
ש "היינו כמ' דדעה א, 1423א"ז ססי"ל' א סי"דעות שהביא רמ' ולכאורה בזה תלוי סברת הב

ה דנדה שהוא "ש בפ"ל דמ"וכנ, דלי קדושין דאורייתאף דהוי ספקא אי ג" לדעת הריק"מהרי
על כן גם שם דמיירי ביש לה אב דבעודה קטנה לא ', דרבנן היינו לפי שהוא ספקא דאורייתא כו

מטעם ספקא אולי , ) על כל פניםמדרבנן(מכל מקום חלין כשגדלה , היו הקדושין כלום אף מדרבנן
סבירא לה כמסקנת ' ודעה ב. ל"כנ' בין יתומה וכוואין לחלק , הלכה כרב ששת דגדלי מדאורייתא

ה דנדה "וטעם דבעינן גט מדרבנן בפ, דבעיין דפרק בית שמאי נפשטה, ד" לדעת הראבק"מהרי
ג שפיר יש לחלק בין יתומה "ובדרבנן כה, ל"ג כנ"וכה' דאחלופי בבעל כוהיינו מטעם חששא 

וכן היא כוונת .  שם בהדיאק"מהריש "כמ, להיכא דלא תפסי קדושין מעיקרא כלל אף למיאון
ה דהוי "קנ' היינו לפי הבנתו בסי', ף פרק בית שמאי כו"ש הרי"ש כמ"ומ. 1424הבית שמואל שם

ותמה ,  שהבין דהבית שמואל לענין דאורייתא נחלק1425ג"מ' דלא כסברת הפלאה סי(דרבנן בלבד 
דאם כן מאן דעה זו ומה , קהוי מדרבנן בלבד לא מצד ספ' אבל אין לומר דגם לדעה א). ש"עליו עיי
וגם אין . 'ד וסייעתי" מחלק בין יתומה להיכא דאית לה אב לפי דעת הראבק"מהריהרי גם , טעמה

כדמשמע , )ק"מהריק שב"כדעת סמ(סבירא לה כמאן דאמר הוי דאורייתא לגמרי ' לומר דדעה א
', להחמיר כוא דעה זו כלל וכתב דטוב "דאם כן למה הביא רמ, 1426לכאורה בחלקת מחוקק שם

א כלום "ולא הגיה שם רמ, ל דהוי דרבנן בלבד ולא חיישינן לספק נשרו" קיי1427ה"קנ' הלא בסי
ז "ש מוח"מ' עי(ה דנדה " עצמו דחה זה מהלכה מחמת הסוגיא דספק"מהריוגם ', להחמיר כו

                                                 

 
  .הלכה יא 1413
 .ב"ב ה"פ 1414
 .קידושי קטנה מתלא תלו וכי גדלה גדלו בהדה: ב, יבמות קט 1415
 .שרש לב ענף ב 1416
ע "בטוש' שהיא דעה הא). הסובר שתיקנו קידושין מדרבנן גם לקטנה שהלך אביה למדינת היום(קידושין ' הלסוף  1417
 .ד"לז סי' סי

  .ף שם"בהשגות על הרי 1418
 .ל"כנ. א, נדה מו 1419
דלמא אתיא למאן הנבעלת לאחר , לא תקנו רבנן מיאון בגדולה: ה אבל מעיקרא"י נדה שם ד"מרש, ק שם"מהרי 1420

 .שגדלה
או מפני שלא מיחת בקידושי דרבנן שעה ראשונה שוב , מפני שנראית כגדולה שנתקדשה: ה והא דאמר" א ד,נב 1421

  .אינה יכולה למחות מדבריהם
כיון שהגדילה שעה אחת ולא מיחתה שוב אינה יכולה למחות וחלו לה קדושין : 'ה גרסי"סד) ב, לד(כתובות  1422

 .קמאי
, ונתגדלה הבת ושתקה ולא מיחתה גדלו הקידושין עמה וצריכה גטואם לא שמע האב או שהלך למדינת הים " 1423
  .א דבעינן שבעל אחר שנתגדלה"וי

, בית שמאי' ף פר"ש בהרי"כמ, י אמה ואחיה גדלה הקדושין אף שלא בעל"ג קטנה שנתקדשה ע"אע: ק כג"ס 1424
  .ם דהוי קדושין מדרבנןכ ש"משא, שאני הכא דלא הוי שם קידושין כלל כשאב כאן לא הוי קדושין אפילו מדרבנן

לכאורה אינו מובן דחלים קדושי תורה ): אחרי שמביא דברי הבית שמואל(ז שבסוף ספרו המקנה "בחידושי אהע 1425
  .בקידושי דרבנן

אי מקודשת , ובדין יתומה שגדלו קידושין בהדה, ב שהאריך בדין זה"ק שורש ל"בתשובות מהרי' ע: ק כא"ס 1426
 .מדאורייתא או מדרבנן

 . כאסעיף 1427
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א "ולא תמה על רמ, ק"מהרישתמה על החלקת מחוקק בשם , 1428ד"שבסוף יו' ל בתשו"רבינו ז
ל לומר דהוי ספק דאורייתא ולחומרא "יש לומר כנ' א לחוש לדעה א"אלא שכוונת רמ, ל"כנ

דמכל מקום צריכה גט כשנתגדלה , ג שיש לה אב"שאין נפקא מינה בזה אלא בכה, מדרבנן
  ).מדרבנן

דקטן שקידש ' ב' שהרי משנה מפורשת קדושין דף נ, דאי אפשר לומר כן בקטן, ע"אך מכל מקום צ
ועל ). ומשמע אפילו מדרבנן(י וכל הפוסקים "כדפירש רש, לונות ששלח כשנתגדלאין חוששין לסב

דבאיש צריך אמירה , 1429 בהדיאק"מהריש "כמ, ף וסיעתו בין קטן לקטנה"כרחך צריך לחלק להרי
לפי שלא היו תופסין בו , וגם מדרבנן לחוש לאחלופי נמי לא חיישינן בקטן. ש"עיי' ונתינה כו

ן "וכל שכן לטעם הרמב(ל " בקטנה שיש לה אב כנק"מהריש "כמ, דילהקדושין כלל קודם שהג
דבקטנה בת מיאון דהיה אפשר לומר דגדלי הקדושין , ואם כן גדלה התמיה ביותר בתרתי). ל"כנ

ובקטן דודאי לא גדלי קידושין , ע דאינה נאסרת כשזינתה"ם וטוש"כתב הרמב, )מספק(למפרע 
  . ל"כנ' ינתה כום דנאסרה עליו כשז"כתב הרמב, בהדיא

ז סבירא לה בקטנה "ל' א סי"שברמ' דגם דעה ב, ג"מ' והן אמת דלפי מה שהבין בעל ההפלאה בסי
אלא שהחילוק בין , )ל לכאורה"שכן צ',  כו על כל פניםאו ספק(יתומה מדאורייתא גדלי קדושין 

קנו ליה לפי שקטן לא תי,  הוא1430קטנה שבפרק בית שמאי לקטן שבמתניתין שבפרק האיש מקדש
 שהוא 1431שהבין, וכעין שמחלק הבית שמואל לפי דעה זו בין יתומה ליש לה אב, רבנן קדושין כלל

ג על כל פנים לדעת "אם כן בקטן שהשיאו אביו בשנת הי, גם כן לענין שיחולו הקדושין דאורייתא
ש "כמ, ) על כל פניםאו ספק(גדלי הקדושין בהדיא דאורייתא גם כן ,  דהוי קדושין דרבנן1432ח"הב

כמו ביתומה לרב ששת אליבא דרבן גמליאל , ומסתמא היינו גם כן למפרע, ל בהדיא"הוא ז
 1434משמע שם דיש לומר דאף בכל קטן גדלי קדושין' וכל שכן לדעה א. ל" וכנ1433י"כדפירש רש

וגם לפי מה , ואולי יש לומר קידש בלבד שאני. דסבלונות שבפרק האיש מקדש' ע מתני"והניח בצ(
ג על כל פנים ודאי יש לומר "מכל מקום בהשיאו אביו בשנת י, ש"גהה שם בדוחק עיישתירץ בה
הן מה שחילק לדעת , ל" הנק"מהריאך באמת כפי הנראה אישתמיטתיה כל דברי ). 'דגדלי כו

, ש דלדידהו אין לחלק בקטנה בין יתומה ליש לה אב"והן מ, ל"ף וסיעתו בין קטן לקטנה כנ"הרי
ודאי הוא גם כן ' וגם כוונת הבית שמואל שמחלק לדעה ב(ל "וסיעתו כנד "כי אם לדעת הראב

, ף סבירא ליה דצריכה גט מדרבנן בלבד לא ספק דאורייתא"רק שלדעתו גם הרי, ל"לענין דרבנן כנ
א כאן גם "הדעות שהביא רמ' וביותר לפלא שלפירושו הרי ב). ה"י קנ"וכדמשמע מדבריו סוס

אלא שלזה יש (ה "י קנ"שכוותה פסקו כל הפוסקים בסוס, נדהה ד"שניהם הוא נגד הסוגיא דפ
ם שאנו "ובר מכל זה הרי הרמב). ל"לומר דכוונתו גם כן דהוי ספק דאורייתא ולחומרא מדרבנן וכנ

ל "דקיי, ד וסיעתו"ו דסבירא ליה כהראב"א ה"גירושין פי' עומדין עליו משמע בהדיא מדבריו הל
שהרי , כסוגיא דנדה, אלא דרבנן, ואפילו ספק לא הוי', י כולגמרי כרב דפרק בית שמאי דלא גדל

הרי משמע בהדיא , ש"עיי' ותהיה ספק כו' כתב צריכה גט מדברי סופרים שהרי לא בא עליה כו
  .'ספק לא הוי כו' דאפי

ד וסיעתו שפסקו כרב "אף לדעת הראב, )וכן קטנה(אמנם יש מקום לאסור אשת קטן שזינתה 
דאף , )והטור(ם " לדעת הרמב1435ך"ז בשם הרד"אישות ה' ד מהל" משנה פש הכסף"י מ"עפ, ל"כנ

מכל מקום על ידי הבעילה גמרה בלבה שהיא רוצה בו בקידושין ', דסבירא להו כרב דבעיל אין כו
ושכן דעת ,  שהדין עמו1436וכתב הלחם משנה. ש"עיי' הראשונים וחלו קידושי כסף הראשונים כו

עד שכתב שיש לדחוק לפרש , ם על כל פנים"ים אליבא דרמבוגם הכסף משנה נראה כמסכ. הטור
ל "ז רבינו ז"וגם מוח). 1437נ שפירא בהגהת האלפס"וכן נראה שפירש מהר(גם דברי הרב המגיד כן 

                                                 

 
 .י כג"ובדפוסים שלנו רס, )ג, יב(ד "ר בסוף חיו"בדפו, ר הזקן"ת אדמו"שו 1428
ודאי צריך לומר לגבי האיש שהוא עושה מעשה הקדושין וקונה אותה לא שייך למימר דבריצוי : סוף ענף ב 1429

 .שהרי צריך הוא לעשות מעשה הקדושין, כיון שלא חלו הקדושין בשעתן, ושתיקה דגדלות נתקדש לו
 .פ ששלח סבלונות לאחר מכאן אינה מקודשת שמחמת קידושין הראשונים שלח"אע: ב"רע, קידושין נ 1430
  .בעל הפלאה 1431
 .ת"כדלעיל בתחלת השו, מג' א וסי' סי 1432
  .ה גדלי בהדה"ב ד, יבמות קט 1433
 .דלא גרע מקטנה שהלך אביה למדינת הים 1434
 .ז-בית כד חדר ו 1435
 .שם הלכה ח 1436
  ).א, לח (בחדושי אנשי שם יבמות 1437
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ואם כן גם בקטן ודאי נראה . ל משמע דהכי סבירא ליה" רמז על הכסף משנה הנ1438ל"בתשובה הנ
ומתניתין דסבלונות מיירי , ע" הראשונים לכודכשבעיל כשהגדיל גמר קידושין, דיש לומר כן

ולפי זה אשת קטן שזינתה אם נתיר אותה לדור עם בעלה הרי כשיבוא . 'בקידש בלבד בלא בעיל כו
יש לומר דהוי , ומה שאין חייבים עליה משום אשת איש. עליה לכשיגדל נמצאת אשת איש למפרע

שבקטנה שנתגדלה לא הצריך , וטורם "ל מוכרח ברמב"ך הנ"ובאמת פירוש רד(ת ספק ]א[התר
כ "משא, אישות' ז מהל"וכמו בקידש על תנאי ובעל בספ,  שתבעל בפני עדים1439קידושין שם' בהל

ש במגיד משנה דהטעם היכא דעל ידי בעילה "ועיי. במלוה ופחות משוה פרוטה ובעל הצריך עדים
א הצריך "י ל"ז וסוס" כח סט'בסי) ע"וגם השו(וכן הטור . חלין קידושין ראשונים לא בעינן עדים

 1441ט"ל' ש הטור בסי"ומ. ה בקטנה לא הזכיר עדים"י קנ"וכן בסוס,  בתנאי1440ח"ל' ובסי, עדים
כבר עמד בזה , ה בעל לשם קידושין"קנ' ש בסי"ומ. 1442ח"ל' כבר תמה הבית שמואל בסי, עדים

. רי שדר אתהאך יש לדחות כל זה דבקטנה מיי, ותירץ בדוחק, אישות שם' הרב לחם משנה בהל
  ).ה"י קנ"בית שמואל סוס' עי

וזה אינו , דאם כן גם בקטנה בת מיאון ודאי היה ראוי לאסרה כשזינתה,  אינו שוה1443אך כל זה
אין הכוונה , ל דבבעיל חלו קידושי כסף"ך הנ"אלא ודאי ההכרח לומר דאף לפירוש הרד. ל"וכנ

יום אם לא אמר מעכשיו ' ש לאחר לכמו המקד, שחלו למפרע אלא כשבעיל נגמרו וחלו עתה בלבד
ף "ל דסבירא לה כהרי"ז הנ"ל' א סי"שברמ' וכן גם לדעה א. 1444כדאיתא ריש פרק האומר', כו

על כרחך היינו גם כן לענין שיחולו , דבעיין לא אפשיטא אי גדלי קידושין, ל"דפרק בית שמאי כנ
, 1445הנמוקי יוסף שםאלא כמשמעות , י בפרק בית שמאי שם"דלא כפרש, מכאן ולהבא בלבד

דאם לא כן , י"ואין לומר דממקומו מוכרע כפירוש רש. ש"עיי' יום כו' דמדמי לה למקדש לאחר ל
ולמה אמר רבן גמליאל תצא , הרי קדמה זיקה דאורייתא דגדולה לזמן חלות הקידושין דקטנה

 ליה גם כן ומדבריהם משמע דסבירא(ש "עיי' ה וכי גדלה כו" ד1446'ש התוס"יש לומר כמ', הלזו כו
, י"ויש לתת לב מי הכריחם לפרש דלא כרש). דאם כן לא הוי מקשה מידי, י"דלא כפרש, ל"כנ

דאם דגדלי קידושין ניחא טעמא דרבן גמליאל בלא טעם , י"דודאי פשטא דגמרא משמע טפי כרש
, ומנלן להמציא סברא וחילוק חדש', העיקר חסר כו' ולפירוש התוס', דהמקדש אחות יבמה כו

ואין לומר שהוכיחו מדאיפלגו רב . ל"כנ' י נמשך חומרא כשזינתה כו"ה גם שלפירוש רשומ
ל "דקיי, דזה אין ראיה כלל, ושמואל בהגדילה ואחר כך נשאת ולא פליגי בנשאת קודם שהגדילה

דאין מעשה קטנה , אך יש לומר דאין סברא כלל לומר דנתקדשה למפרע. 'קידושין הן מיאוניה כו
אולי אינה ' ד אלא אילו אמר בפירוש לקטנה הרי את מקודשת מעכשיו כשתגדיל כוולא עו, כלום

ל בפרק יש "דקיי', יום ואומר מעכשיו כו' שהרי זה דומה לפודה בנו בתוך ל, ע"מקודשת כלל לכו
ואם כן על כרחך דלמאן דאמר דגדלי קידושין היינו שדומה . ע אינו פדוי"ט דלכו"בכור דף מ

דאם כאומר מעכשיו לא , ומקודשת מכאן ולהבא, ש הנמוקי יוסף"כמ',  כוכאומר לאחר שתגדיל
שאילולי שהוכיח שלא חלין קידושין ',  שם אות בק"מהרי' ועי(ל "היו הקידושין תופסים כלל כנ

עוד ראיה ). ל"והיינו מטעם הנ', למפרע היה מסכים לדברי החברים שאמרו שהאפס לא יגדל כו
הכא בכהן ' א ב"מגמרא יבמות ס, י דגדלי קידושין למפרע"לא כרשד', לדעת הנמוקי יוסף ותוס

ואם , ע כהן גדול אסור לישא קטנה"משמע דלכו, ש"עיי' אמר רבא מכלי לב כו' גדול עסקינן כו
י אי תחלת ביאה "ש קידושין ד"הרי דומה למ, חל קידושין למפרע אמאי) או כשתבעל(כשגדלה 
  .פוסקים שם' עי', קונה כו

מיירי בקטן ', סוטה אשת הקטן כו' ם בהל"דעל כרחך להעמיד דברי הרמב, נראהאמנם כן 
' ב סי"ט ח"מהרי' ועי, 1447 שםק"מהריבנו יצחק בר יהודה שהביא רוקאי בשיטת , שהשיאו אביו

                                                 

 
  .ד"ם מבואר בכסף משנה הלכות אישות פ"וישוב לשונות הרמב: סוף הקטע הראשון כג' ר הזקן סי"ת אדמו"שו 1438
שאם ישבה עם בעלה עד שגדלה גמרו קידושיה ונעשית אשת איש גמורה ואינו צריך (ח "ד ה"אישות פ' ם הל"רמב 1439

 .מג' וטור סי, )לחור ולקדשה אחר שגדלה
 .סעיף לה 1440
 ".אם קידשה על תנאי ובעל סתם ויש עדים על היחוד צריכה גט מספקו" 1441
  .ק נט"סוף ס 1442
  .ר דבפירוש"ש כת"ה ומ"דלקמן ד' העתיק המחבר לכאן מתשובתו הב, ה זה"כמה קטעים בד 1443
  .ב, קידושין נח 1444
 לה כסף קידושיה דהוה ליה בשעה שנתן, קידושיה תלויין עד שתהיה גדולה ואז גמרי הקדושין): ב"סע, לז(יבמות  1445

 .יום' וכאותה ששנינו הרי את מקודשת לי לאחר ל, כאילו התנה עמה הרי את מקודשת לי לאחר גדלות
  .היכא שהקדושין היו באים ממילא נפטרה יבמה מעצמה: ב, שם קט 1446
יו א שנה שקדש לו אב"בן י, נתן המכירי שאל מאת רבנו יצחק בר יהודה' מצאתי כתוב ר: קרוב לסוף ענף ב 1447

עד ', שמצינו בכל מקום שזכין לאדם שלא בפניו כו, שצריכה גט, והשיב. צריכה גט או לא, אם ימאן, בטבעת ועדים



קנז  אבן העזר–שארית יהודה 

חוששין , ם דסבירא ליה דזכיה לקטן מדאורייתא"ובתוכם הרמב, א דלדעת הרבה פוסקים"מ
ש "ועיי(ג "גירושין ה' ו מהל"וכן כתב המשנה למלך פ. ל" הני"לקידושין הללו מדין תורה להר

' ועי. ל"י הנ"א בשם הרבה פוסקים גם כן בשיטת ר"קמ' דרצה להעמיד גם דברי הטור בסי
והן אמת שלומר בקטן שהשיאו אביו חלין ). חששו לשיטה זו' י מינץ ודעמי"ט שם דמהר"מהרי

והוא נגד , אם כן מצינו אישות לקטן מדאורייתאד, הוא תמוה מאד, הקידושין מיד גם בעודו קטן
ועל כן הבית יוסף שהבין . ש שהאריך בראיות"ט עיי"ש מהרי" כמ1448ט"הסוגיא קידושין די

ט דכוונתו "אבל כבר יישב מהרי. ג שדברים תמוהים הם"מ' כתב בסי, ג כפשוטו"דמיירי בכה
, אביו מטעם זכין לאדם שלא בפניווחלין קידושי , דכשיגדיל ויתרצה איגלאי מילתא דזכות הוא לו

ח דמסיק גם כן " מביא בשם מהראנ1449 רב משלםבותוכן בתשו. ש שמראה פנים לזה מגמרא"ועיי
, דכשיגדיל ויתרצה על כל פנים, דגם לפירושם נוכל לומר, וזה ודאי נראה. ג"ל בכה"י הנ"בכוונת ר

ועם היות . 'ה לבעלה כוונמצאת אשת איש שזינתה ואסור, חל הקידושין למפרע על כל פנים
ם "עם כל זה אין אנו אחראין בדבר לומר דהרמב, ט עצמו מפקפק קצת לחלוק על דעה זו"שמהרי
כי היכי דלא נשווייה , ם סבירא ליה כהנך גדולים"ודאי נוכל לומר על כל פנים דהרמב, ע"אתי ככו

. ט שמפקפק בזה"יזולת מהר, ג בהדיא"בפרט שלא נמצא מי שחולק על זה בכה. ו"ליה טועה ח
אבל , הרי זה אינו אלא כשקידש בלבד', שכתב מה הנאה יש לו כו' ומה גם שלפי תשובה הב
אבל , גם כל התשובות שלו אינם כי אם לדחות הראיה שהביא. 1450כשהשיאו ודאי דומה לגר

ל אב' ש שאני גר כו"דמ, גם אין דבריו מובנים כל כך. בעיקר הדין אין ראיה להיפוך על כל פנים
, ע הרי לזה אנו צריכים להמתין שיתרצה כשיגדיל"צ', גמורה גברא בדיק כו' קדושין אינו זכי

והרי גם בגר אילו היה זכות ברור גם [' דבזה איגלאי למפרע דזו ראויה לו וזכות הוא לו כו
אלא לפי ', וכמו כשלא מיחה שעה אחת משהגדיל כו, בקטנותו לא היה יכול למחות כשהגדיל

על כן תלוי לפי מה שרואים בו סוף מעשה , 1451 אינו זכות ברור אולי בהפקרא ניחא ליהשבקטנותו
ריש פרק בן ' ש התוס"ש ועוד לפי מ"וכן מ]. ה בקידושין גם כן"וכ, כשיגדל כן איגלאי למפרע

כתבו זאת רק לתרץ גם אי נימא דבעלמא אין ' דהרי התוס, איני מבין מאי קאמר',  כו1452סורר
ש "וכמ, ש"עצמו דיש זכיה לקטן מדאורייתא עיי' אבל ודאי דעת התוס, ייתאזכיה לקטן מדאור

דבדבר , ולא איצטריך למילף מגר אלא לענין, הרב עצמו קודם לזה באריכות בשם כמה פוסקים
  .ל"שיש בו לזכות ולחוב תלוי במה שרואים דעתו כשיגדל כנ

  "צמח צדק"ר ה"אדמו
  י"נחמיה נ' לידיד נפשי הרב החריף ובקי ר

  .לכן באתי להשיב לו ואתו המדע, הגיעני מכתבו הקטן שדעתו נוטה לאיסור

יחולו ויגדלו למפרע , כמו שבא בשאלה, לדעתי אפשר קידושי קטן שהשיאו אביו, ר"מה שכתב כת
שהוא , ש כשהשיאו אביו"נראה במ. כ"ובפרט כשיבעול אח, ב שנה"ובפרט כשהוא בן י, כשיגדל

' א ראיתי שפירש דעתו משום זכי"מ' ט סי"רק שבתשובות מהרי, ידיוספרו אינו תחת , ק"מהרימ
וכמו , כשהגדיל ונתרצה איגלאי מילתא למפרע דזכות היה, והגם שאינו זכות גמור, דזכין לקטן

דגדלי ,  הוא מטעם אחרק"מהרידהאי ועוד שב, ה פירש"ס' א ששון סי"מהר' ובתשו. 'בגר כו

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 
ג שנה וחצי מאן לימא לן דלא ארצויי ארצי קמיה אחר שגדל ושתק וקבל "ועוד מאחר שלא מחה בקידושי אביו עד י

  .ואינה חזרה ואינה יוצאה בלא גט, ולאחר מכאן חזר בו
אמר רב אשי הכא ביבם בן תשע שנים ויום ... איש פרט לקטן אשר ינאף את אשת איש פרט לאשת קטן : א"ע 1448

  .אחד הבא על יבמתו עסקינן דמדאורייתא חזיא ליה
 .יט' ת דברי רב משלם סי"בשו 1449
כיון ... לין למחות הגדילו יכו... זכין לאדם שלא בפניו ... גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין : א, שבכתובות יא 1450

 .שהגדילה שעה אחת ולא מיחתה שוב אינה יכולה למחות
 .כמבואר בכתובות שם 1451
 .ה קטן"ב ד, סנהדרין סח 1452



קנח  אבן העזר–שארית יהודה 

והוא (ף פרק בית שמאי " מהרי1453ל בים של שלמה" רשוהנה כבר הוכיח. קידושין כמו בקטנה
וסבירא ליה דאין כאן , ף"שחזר בו הרי', אבל הולד השני אינו ממזר כו) א"כ' ה ס"קנ' ע סי"בשו

 המתחלת מה 1454ע"ז נ"ומשנה שלימה היא תשובת אאמו. ספק לחשש גידול קידושין מדאורייתא
דלא , א ליה דאפילו מדרבנן לא אמרינן גדליש היטב דסביר"עיי', ז כו"ל' שכתב החלקת מחוקק סי

י "והטעם שאינה ממאנת כשגדלה הוא כדפרש. 1455א לשם"וכן נראה בחידושי הרשב, כבית שמואל
  .1456א לא תיקנו רבנן מיאון בגדולה"ו ע"בנדה מ

וגם ,  סבירא ליה דלא אמרינן גדלי אפילו מדרבנן1457ג"מ' ועל כל פנים בקטן גם הבית שמואל סי
' ע סי"י ראיה לנידון דידן שלא לאוסרה על בעלה מטוש" נ1458ש"בנן כתב ידידנו הראי גדלי מדר

ח דלרבי עקיבא דוקא דחמיר "גמרא סוטה י' עי. 1460ג"ט ס"קנ' ויש עוד ראיה מסי. 1459ג"ח ס"קע
. וכל שכן בנשואים דרבנן דתפסי בהו קידושין, כ לרבנן"משא', חייבי לאוין כערוה נאסרת כו' לי

אם אפשר לברר , הילל בלא גט'  שהתיר בת מ1461ל"הנ' שכבר יצא מרבינו בתשוומה להאריך בדבר 
, ג"פ שבשעת השאלה היה יותר מי"אע, ג ויום אחד כשנפרד מבית חמותו"שהנער לא היה בן י

ט "גם במהרי. ק"מהריולא חש ל, לקמן' ע, ומסתמא היה גם כן השיאו אביו כמו בנידון דידן כנהוג
, כ באיסור לאו כתב שהקיל"אעפ, ח"שמכללם הראנ, ק"מהרילסברת א בהביאו החוששים "מ' סי

י "י רס"גם הב. ל חולק על זה"הנ'  בתשו1462ש"גם מהרא. ונידון דידן לכל היותר הוא איסור לאו
 יש גם כן סתירה ק"מהריט בדברי " שלפי פירוש מהרי1463ובאמת. ג דחה דבריו בשתי ידים"מ

או שיאמר לה אחר כך אותו , 1465י"שאו שליח כרשאמאי בעי ע, 1464ה"ט ס"כ' ע סי"מהדין שבשו
דאיגלאי מילתא , כ לחוד סגי" בנתרצה אחק"מהריהא ל, 1466ם"פלוני התקדשי כדפירש הרמב

, ולחלק בזה בין אב לאחר אינו במשמע בכמה מקומות. דזכות גמור היה וזכין לאדם שלא בפניו
דלא שייך לומר ארצויי  מצאתי להדיא 1467א לשם"ובחידושי הרשב. אלא ודאי דליתא לדבריו

פירוש , 1468וכן כתב עוד בסוגיא דנתרצה הבן, ולא שייך לומר זכין, כי חוב גמור הוא, לבסוף
ופשוט דבנידון דידן לא שייך לומר , ואי נמי חוששים שמא נתרצה מתחלה בפירוש, מעיקרא

  .דרצון דקטן לא כלום הוא, נתרצה בפירוש מתחלה

                                                 

 
  .ף ממה שכתב לעיל מיניה דהא מילתא ספיקא היא אפילו לא בעלה אחרי כן"וכאן חזר הרי: יט' ג סי"יבמות פי 1453
 .כג' ר הזקן סי"ת אדמו"בשו 1454
דהא דממאנה בעודה קטנה ומכי הגדילה אינה יכולה למאן לאו משום תלייה דקדושין : ה דתניא"ב ד, יבמות קט 1455

 .אלא דמכי גדלה לא תקינו לה רבנן מיאון... היא 
'  בתשובת הדברי נחמיה הב–המענה לזה . לד דיבור הראשון' ת צמח צדק סי"האמור בקטע זה נתבאר בשו 1456

  .דלקמן דיבור הראשון
  .ק א"ס 1457
  .ץ דובראוונא"ר שלמה מ"מוהר 1458
 .כ כשהשיאוה אמה ואחיה"משא, א שנאסרה לבעלה"שדוקא אם השיאה אביה וזינתה י 1459
ש קטן שקידושיו רק "מכ. ת"אף שאסורה מה" (שומרת יבם שזינתה לא נאסרה על יבמה אם הוא ישראל" 1460
 בסוף הקטע –'  הדברי נחמיה האוראה גם לעיל בתשובת. ה מיהו"לד ד' ת צמח צדק סי"ראיה זו נתבארה בשו). ס"מד

 .לה' ת צמח צדק סי"ולענין אשת חרש שזינתה ראה בארוכה שו. נ"וש, הראשון
 .כב' סי 1461
 .סה' ת תורת אמת סי"בשו 1462
ה ומה " ד'המענה לזה הוא בתשובת הדברי נחמיה הב. ה ונשוב"לד ד' ת צמח צדק סי"האמור לקמן נתבאר בשו 1463

 .ל"ה ואף את"ג ד"ל ס"ת מהריועל כך משיב לקמן בתשוב. שדחה
או שלא עשאו שליח ואמר לה אותו פלוני , אמר לה הילך דינר משלי והתקדשי לפלוני ואותו פלוני עשאו שליח" 1464

 ".ז מקודשת"התקדשי לי במנה שנתן ליך פלוני ה
 .ה הילך מנה"א ד, קידושין ז 1465
 .ב"ה הכ"אישות פ' הל 1466
נה מקודשת ואפילו נתרצה לבסוף משום דבשעת קדושין מיהא לא שאם לא עשאו שליח אי: ה הילך"א ד, ז 1467

 .מיקניא
 .ה אמר רבינא"א ד, קידושין מה 1468



קנט  אבן העזר–שארית יהודה 

ובאמת שגם דעת , 1470ם"ה רשב"ה, 1469דזכין לקטן מדרבנן יש אומרים ק"מהריועוד שאפילו ל
וסברא זו נמצא , 1472ן בחידושיו לסנהדרין"וכן כתב הר,  ומגעו ביין1471א"י כן בכתובות י"רש

' וגי, 1475ד דסוכה"א בפ"ריטב' ועי.  שאין להקל נגדם1474ח כתב"רס' ד סי"ח ביו"והב, 1473'בתוס
וכבר נתבאר שכל שהנשואין . 'ן כו שהיא גירסת רוב הספרים מדרבנ1476ספרים דידן באיזהו נשך

ר במה שכתב שהשיאו אביו כמו "ועוד פליאה בעיני על מעלת כת. מדרבנן אין לאוסרה על בעלה
שכוונתם קידשה לו אביו שנתן לה , ט" ומהריק"מהרי ד1477מה ענין זה להשיאו אביו, שבא בשאלה

. 'ש לומר לשיטתם דהוי זכיולכן י, כסף קידושין ואמר לה התקדשי לבני) או לאביו כשהיא קטנה(
כדאיתא במגיד משנה , כי מה דזכין לקטן דין תורה היינו במתנה שהקטן אינו נותן כלום נגד זה

כ "משא. והוא הדין קידושין דהכא שמזכה לו אשה בלא מחיר ובלא כסף, 1478ט ממכירה"פכ
 לה טבעת ומיד הבן נתן, השיאו אביו שבשאלתי מבואר הענין שאביו עמד בשעת החופה כנהוג

ואל . ובנשואין גם לא מדרבנן, והרי זה קנין גמור שאין לקטן לכל הפוסקים מדאורייתא, קידושין
שהרי כתב מגיד משנה שהקטן יכול לחזור ',  יראה לי כו1479ט ממכירה"ם פכ"תשיבני מדברי הרמב

. ום אדםולא עלה זה על דעת ש', ועוד דאם כן מצינו קידושין לקטן על ידי עצמו מתורת זכי, בו
  . הני מילי במילתא דליתא כגון תרומה וגירושין וקידושין1480ן בהתקבל"ר' ועי

והיא , כוונתו שעל ידי הבעילה יגדלו למפרע, ר עוד ובפרט כשיבעול אחר כך"ומה שכתב מעלת כת
ע "ובאמת שצ. א כהמגיד משנה"ה סקל"קנ' וכבר פסק לנו הבית שמואל סי, ך"סברת הרד

ומה בכך ,  לשמואל קסבר על דעת קידושין הראשונים הוא בועל1482גמרא מאי דמשני ה1481ך"להרד
 לרבן 1483גם למה ליה להגמרא לומר. הלא הבעילה מעמיד קידושין הראשונים שהיו תלויים

גם אי יסבור ', אי בעיל אין כו' גמליאל או דילמא קסבר רבן  גמליאל המקדש אחות יבמה כו
' ועי. י הכא דכי בעיל גדלי קידושין למפרעבמקדש אחות יבמה שלא נפטרה מכל מקום שאנ

לטעמיה דרבי , ן שם"והר, ו"ובנדה פ, ן לשם"חידושי הרמב' ועי. 'ג דזיקה קודמת כו" ואע1484י"רש
, ך יש לחלק בין קטנה לקטן"וגם להרד. ך"הכל דלא כהרד,  עד שירבה השחור1485יהודה דאמר

ובתשובת , ג"ז סקכ"ל' בית שמואל סי' עי. שכיון שבקטן לא תיקנו קידושין אפילו דרבנן מי יגדל
  .'אף שנתגדלה כו' י דלא תיקנו כו"לדעת ר, ל"ל הנ"רבינו ז

כי , 1486עוד יש לומר שאפילו להאומרים דגדלי קידושין לאו כולי עלמא מודים דגדלי למפרע
ומשום הכי הוצרכו , י גדלה נראה בעליל דעתם שהקדושין חלין עתה כשגדלה]כ[ה ו" ד1487'מהתוס

                                                 

 
ש "ה ומ" ד'המענה על כך בתשובת הדברי נחמיה הב. ה מיהו"לד ד' ת צמח צדק סי"האמור לקמן נתבאר בשו 1469
  .ר ועוד"כת

תקנו חכמים שיהא אחר זוכה , לעצמו ממון שנותנין לוהואיל ואין לו יד לזכות , ה זכין לקטן"ב במשנה ד, ב קנו"ב 1470
 .ומקבל לצרכו

 .והרי הוא גר על ידיהן ומגעו ביין כשר: ה על דעת בית דין"א ד"ע 1471
  .גר זה אין גר מן התורה אלא מדרבנן: ה קטן"א ד, סט 1472
  .ה מטבילין"כתובות שם ד 1473
 הוא דהוה גר ולא שרינן ליה בבת ישראל כיון דמן ומדרבנן... ומגעו ביין כשר ... י "ל רש"וז: ה נכרי קטן"ד 1474

 .ד שאין להקל לענין מעשה"ונלפע... התורה נכרי הוא 
זכיה דרבנן זכיה גמורה ... שאפילו לדברי האומר דזכותא דקטן מדרבנן היא : ט ינוקא מקני קני"ה מ"ב ד, מו 1475
 .ד הפקר"דהפקר ב, היא
  .ה מטבילין"א ד, כתובות יא' וראה תוס.  ליה זכיה מדרבנןג דלית שליחות אית"קטן אע: א"רע, מ עב"ב 1476
  .ת"ה ומה שהפליא מעכ" ד'המענה על זה בתשובת הדברי נחמיה הב 1477
 .א"ט הי"פכ 1478
פ שאין ממכרו בקרקע כלום "יראה לי שקטן שקנה קרקע ונתן דמים והחזיק בקרקע תעמוד בידו אע: הלכה יא 1479

 .דם שלא בפניושהקטן כמי שאינו בפנינו הוא וזכין לא
 ).א"סע, לא(ו "גיטין פ 1480
 .ר עוד"ה ומה שהאריך כת" ד'המענה על כך בתשובת הדברי נחמיה הב 1481
 .א"רע, יבמות קי 1482
 .ב, שם קט 1483
 .ה או דלמא"שם ד 1484
 .א, ב קנו"ב 1485
ה " ד'המענה על כך בתשובת הדברי נחמיה הב. ז"ה אך כ" ד'האמור כאן נתבאר לעיל בתשובת הדברי נחמיה הא 1486
 .גדלי' ר דבפי"ש כת"ומ
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א ונמוקי "וכן נראה דעת חידושי הרשב. בין זה למקדש אחות יבמה משום שבאים ממילאלחלק 
שהרי בת כהן לישראל , יום' ובשם הקידושין חלין אחר ל, יום' יוסף דמדמי למקדש אשה אחר ל

 1489ז"ל' ע סי"ה וטוש"גם לדעת הרמ. ב"סק' מ'  ובית שמואל סי1488ן"ש הר"תאכל בתרומה כמ
כיון דמעיקרא , ואם כן לפי זה יש להתיר בנידון דידן. הוא הדין בזהיש לומר ד, משעת שמיעה
 שאין לתפוס כל 1490ש"ש הריב"ונודע מ. ד גדלי הוא למפרע"י דלמ"אלא שסברת רש. היתה פנויה

  .חומרי הסברות

ט "ומהרי, גם לידי נזדמנו דבריו אלה, ם וגדולה אשת הקטן"מרמב' והראיה לאיסור שהביא מעל
, גדלי למפרע אינו מתורץ' ומכל מקום במה שכתב מעל. זה שהוא קשיא טובאא כתב על "מ' סי

כ "יגרשנה בעודו קטן ואח, ר אמאי"ולכת, ם משמע שנאסרת מיד בעודו קטן"דמדברי הרמב
 1492שבא על יבמתו' שנים ויום א' ם דמיירי בבן ט"ויש ליישב דברי הרמב. 1491יחזירנה כשיגדל

ולכן סבירא ליה ,  שאין חייבים עליה משום אשת אישרק שגזירת הכתוב, 1493שקנאה מדאורייתא
ואשת . ג דנאסרת על בעלה" מודו בכה1494ח"ם דאפילו רבנן דרבי עקיבא בסוטה י"להרמב

,  אסורי ביאה'ג מהל"ש רפ"שהרי אין חייבים עליה משום אשת איש כמ, אנדרוגינוס תוכיח
  .1495סוטה' ב מה"ונאסרת על בעלה בפ

י נדה "וברש. נכונה היא',  נתפשה מותרת כו1496א"י מכתובות נ"ש נ"והראיה שכתב ידידנו הר
  .ן לשם"ן והר"וחידושי הרמב' תוס' וע.  איתא להדיא קידושי קטנות1497ב"נ

 1498' תשובה ב–בעל דברי נחמיה , א מדובראוונהנחמיר "רהגאון החסיד מוה
  ג שיחיה"ק אהובי ידיד נפשי עוז הרה"כ

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 
  .ב, יבמות קט 1487
  .ה בת ישראל"ד) ב, כג(ג "קידושין פ 1488
. נתרצה האב כששמע הוי קדושין משעת שמיעה... קטנה או נערה שקידשה עצמה בלא דעת אביה : סעיף יא 1489

  ה "ד'  לקמן בתשובת הדברי נחמיה הב–המענה על זה 
ש "ה ומ" ד'המענה לזה הוא בתשובת הדברי נחמיה הב. גן את זודליכא למנקט כל חומרי הסברות לע: י ו"סוס 1490
 .ר ונודע"כת

 .ש שעדיין"ה ומ" ד'המענה לזה הוא בתשובת הדברי נחמיה הב 1491
 .מ הדבר"ה אך מ"ד' ולעיל בתשובתו הא, ש כתב ליישב"ה ומ" ד'המענה לזה הוא בתשובת הדברי נחמיה הב 1492
  .ה ומדאורייתא"שם ד' ש בתוס"לפי מ, תאה דמדאוריי"א ד, י קידושין יט"לדעת רש 1493
הא מני רבי עקיבא היא דאמר אין קידושין תופסין ... אמר רב המנונא שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה : ב"ע 1494

 .בחייבי לאוין
 .הלכה ב 1495
פ שלא נתפשה מותרת ואיזו זו שקידושיה קדושי טעות שאפילו בנה מורכב על כתיפה "ויש לה אחרת שאע: ב"ע 1496

]. אלא יכולה לחזור לבעלה ויכולה למאן בו, שאפילו זינתה לא נאסרה לבעלה, רואים מכאן[ממאנת והולכת לה 
  .'המענה לזה הוא לקמן בסוף תשובת הדברי נחמיה הב

וכגון קטנה דאין מעשיה כלום , כגון על מנת שאני כהן והרי הוא ישראל, שקידושיה קדושי טעות: ה והיא"א ד"ע 1497
   .ן בידה לקדשהואמה נמי אי

 .ה והראיה" ד'ועל ראיה זו משיב בתשובת דברי נחמיה הב
' נדפס אף במילואים לשארית יהודה סי) ה ומה שהפליא"עד אמצע ד(חלקה הראשון . טו' נדפסה בדברי נחמיה סי 1498
  ).א, רב (231פ גוף כתב ידו "ע, לד

  ].ל"כדי לשלחה למהרי, המחבר את התשובהואולי הוא מה שהעתיק . הקטע הראשון וההפניה אינם מופיעים בו[

, רוב הפרטים שדן בהם כאן. ושם נסמנו, דלעיל' י המחבר לתשובתו הא"נעתקו ע, כמה קטעים שבהמשך תשובה זו
שלא הובאו , להלן יצויין למקומות הנחוצים להבנת המשך הדברים. ושם נסמנו, ל לקמן בתשובתו"משיב עליהם מהרי
 .לעיל ולקמן שם
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. 'ליו הגיעני והנאני כי די לי להיות תלמיד המחכים כוהטובה ע' מכתבו בחריפות ובקיאות כיד ה
  .ת"ואכתוב על סדר דברי מעכ, ועתה אשוב לפרש ספיקותי

י ואיני מבין " אינו תחופרהנה ס. ' כו1501ף" שחזר בו הרי1500ל"כבר הוכיח רשר "כת 1499ה שכתבמ
 השני אינו ף הולד"הרי ש"שהביא ממ' והראי. 'ף כו" בפרט על הרידי דיבוראיך שייך חזרה תוך כ
ספק קדושין ב דק"מהרי שםג ב" הגירושין' לי מה" פסף משנהש הכ"מי  לפ,ממזר אינה מוכרחת

והטעם מבואר , י להלכה"א סק"ל'  סיית שמואל הביאו הב, אין הולד ממזרם כן גאדאוריית
, 1502'א וסיעתי" אף גם להרשב, דרבנן לבדם כןהוי ספקא דאורייתא ג' דהיכא דאיכא חזקת פנוי

 וכן ,ף" ניחא מה שסיים הריומשום הכי נמי ,' כלל אפק ספיקאד בכללי ס"ח ביו" הפרש" מלפי
ואין זה סתירה ולא חזרה ). 1504 שםית שמואלדלא כב( צריכה גט מדרבנן 1503ה"קנ' ע בסי"הטוש
קא הוי וחיישינן יספב "ע 'ף הקדושין ד'  כלשון הגמרי זהוה(ש תחילה הוי ספק קדושין "למ

 .ח שם"וכיוצא בזה הן דברי הפר, ג"ן שם בכה"הר'  דמתרץ קושייני יהושעפש ב"יי ע,מדרבנן
 .)ל"ע הוי דרבנן כנ"וג לכ"ח דבכה" הפרש"לפי מ ה אינו ז,'ף כו" שם אבל הריני יהושעש הפ"ומ

ית שמואל ש הב" וכעין מ, בספק נשרו וקראוהו ספק דרבנן1505 ניחא מה שהקילוומשום הכי נמי
 בית שמואלש ה"ומ (]1507ע בזה דהא איכא חזקה דרבא"לכאורה צד, 1506ה"א[דהוי ספק ספיקא 

דמשמע , ש"ק מו עיי"יז סס' ש הבית שמואל סי"ע במ"וצ ( דלא איפשיטא לאו ספק הואאדבעי
י דהוי "ש וב"הריקמט הסכימו כ"נ'  שם ובסיי תארד ופר"למ' ד סי" ביותבואות שור' י ע,)להיפוך
' ות ד במחודשים אפק ספיקא בכללי סרי מגדים הפ וגם.ס" שם ובכללי סרי חדש דלא כפ,ספק

י  והפרבית שמואל ואף לה.ד"ד סק"ק' ב וסי"ט סק"נ' כ בהדיא בסי" וכ,נראה כמסכים להקל
ל כל לבד עב דלענין זה מודו דהוי דרבנן ,ל אינו מוכרח"בשם רש' שכתב מעל' ז הראי" עכ,חדש
ל  וע.ז"וסוף כלל י' וכלל ה' שם כלל אח "ש פר" כמ, חיסרון ידיעהפק דאינו ממש כמו ס,פנים
א שם "ל'  סיבית שמואל' י ע, ממזרפק דהוי הולד סש לומר חיסרון ידיעה יפק הגם שבסכרחך

י "האסורי ביאה ' לו מה"ם פט"ש הרמב" וכן ראיתי שמיישבים דבהכי מיירי מ, שםק"מהריו
 כל מקום אבל מ,ש"ייע' כול " הנק"מהרי'  אשר לכאורה שם מפורש דלא כס,ד"סכ' ד' ע סי"וטוש

 .בית שמואלח ו" אף להפר, על כל פנים לענין זהפקל הרי הוא כשאר ס"דהוי דרבנן כנ' בספק בעי
 אין סתירה מהתם ו הכי בלא, שםאסורי ביאה' י מה שתירץ בעל המגיה במשנה למלך בהלולפ

לקת  על הח1508הל בתשוב"ר ז" ומה שהפליא אדמו.)' דבכאן מיירי דקידשה השני כו,להכא כלל
שיש שמע  מלקת מחוקק דהיינו לפי שבח, בדוחקריך לומר צ,ק"מהרי שםז ב"ל'  בסימחוקק
' ש מעל" ומ.ש"ייק ע" בשם סמק"מהרי תב כן וכמו שבאמת כ. דהוי ודאי דאורייתאמרסברא לו

 אלא ,'כו בית שמואל דלא כ, גדליא אמרינן דאף דרבנן לבירא ליהל דס" בתשובה הנבלעיין היטי
בית  התב בין גדלי דרבנן שכפקא מינה מאי נ,תא דמר לא ידענא בזהו ש.'ו כו"י בנדה דמ"דפרשכ

 הלא גם בעודה קטנה תפסי בה הקדושין דרבנן ולא גדלי אלא לענין ,י שם"ש רש" ובין משמואל
 או מטעם כיון שלא ,ד" לדעת הראבק"מהריש "כמ, לדאינה ממאנת בלבד ומטעם גזירה אטו בעי

ן "י ור"שם ברש' יוע. המדיר' ן בפ"ן שם ור"ורמב, 1509ב"י שם דנ"ש רש"כמ'  כוחת אמיחה שעה
 או משום ,ל" מאחר שהטעם משום גזירה כנכל מקום אלא שמ.'כ וחלו קדושין קמאי כו"סיימו ג

 ,ת דקטנות בזנוידון דידן אין זה שייך לנ, ודאי דאין סברא לומר דגדלי למפרע,ל"שלא מיחה כנ
ה " וכ,ז"ל'  בסיבית שמואלש ה" וכמ,דאי דלא גדלי כלל לדעתם דמה יגדל בקטן ול שכןוכ
 גדלי ידון דידן לומרלדון בזה בנ'  אמנם מה שהי.'ש מעל"ג בקטנה גופה כמ" לחלק בכהק"מהריב

 דמה שצריכה גט מדרבנן , כןבירא להוע ס"ל דגם הטוש" וכנ,ל"נהף " היינו לדעת הרי,למפרע

                                                 

 
  .ב" לקמן בתשובתו ס–ל על זה "מענה מהרי.  ה אך יש"דלעיל ד' נעתקו גם לתשובתו הא, טעים דלקמןכמה ק 1499
  .ף ממה שכתב לעיל מיניה דהא מילתא ספיקא היא אפילו לא בעלה אחרי כן"וכאן חזר הרי: יט' ג סי"יבמות פי 1500
ועבדינן בה לחומרא ,  ספיקא היאוחזינן מאן דכתב דהא מילתא, ולא איפסיקא הכא הלכתא בהדיא): א, לח(שם  1501
  .צריכה גט מדרבנן... והאי סברא סברא מעליא ... 

  .הסוברים שספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא 1502
 .סעיף כא 1503
 .ק לב"ס 1504
. אבל מעיקרא לא, והני מילי היכא דקדשה בתוך זמן ובעל לאחר זמן דאיכא ספיקא דאורייתא: א, נדה מו 1505
 .אלא מדרבנן... לא הוו בה קדושין גמורין ... תרתי סרי ולא בעל דמכי עברה שתא ד: י"ופרש

  ).י"שאינה בכת, ל בדפוס"והיא הוספת המו(אמר המגיה =  1506
 ].ס"כ לא הוי ס"וא[קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנים : א, נדה מו 1507
  .י כג"רס 1508
יון שהגדילה שעה אחת ולא מיחתה שוב אינה יכולה למחות וחלו להו דכ: ה שוב אינה יכולה למאן"א ד, נב, נדה 1509

 .קדושין קמאי
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ה " וכ,ל"כנ'  אי גדלי למפרע דאורייתא כו בית שמאירקיין דפהיינו משום דלא איפשטא בע
 מאחר דאי גדלי , לזנות דקטנותם כן לדידהו ודאי דיש סברא לחוש גם כן וא,ה"קנ' בפרישה סי
 על מדרבנן( דאורייתא ולחומרא פק גדלי הוי ספק גם בסם כן א, ודאי אסורה לבעלהתאמדאוריי
ם דהוי " להרמבבירא ליהס דסוני וכמו באנדרוג.'בעלה כואף אם בדרבנן לא נאסרה ל ,)כל פנים

ש " כמ, אשתו שזנתה אסורה לבעלהם כל זה וע,אישות ובכמה דוכתי' ד מהל"ש בפ" כמ,ספק
 ,ם ספקא דאורייתא לחומרא מדרבנן" מאחר דלהרמב,ע לכאורה"אלא שבאמת צ(ב מסוטה "בפ
 וכן באשת הקטן ,'וי דאורייתא כו דהשמע דמ,ב דסוטה"ס בפוני למה חשיב אשת אנדרוגם כןא

בית ה תב בין קטנה לקטן מטעם שכם כןף וסיעתו אין לחלק ג" וזה ודאי דלהרי.)'ל כו"לפי הנ
ד וסייעתו דגדלי " אלא להראבה אינו בהדיא שם דזתב כק"מהרי שהרי ,ל"ז כנ"ל' בסי שמואל

מועיל תקנתא דרבנן דקטנה ף וסייעתו מה " אבל להרי,ל"נג כ"וכה' מדרבנן בלבד מטעם גזירה כו
 בין קטנה לקטן אין לחלק מטעם זה א הדין הום כן א,ש"ייע' לענין חשש גידול דאורייתא כו

 שגם שניהם ,ז שם"ל' א בסי" שהביא רמתדעו' ת הבו דבזה תלוי סברש לומרובאמת י. לדידהו
, ל"ה כנידף דאין לחלק לדי" לדעת הריק"מהריש "הוא כמ'  רק שדעה א,ל" הנק"מהריהוא מ
ש "ומ (בית שמואלש ה"יש לחלק כמ'  דלדידי,ד" לדעת הראבא גופק"מהריש "הוא כמ' ודיעה ב

 דהוי בירא ליה דס,ה"קנ' ל דלשיטתו אזיל בסי" צ,' כו בית שמאירקף בפ"ש הרי" כמבית שמואלה
ל  וע,'א דיש להחמיר כדיעה תבא שם כ" שרמ,תי שפיר נמי ובזה א.)ל" וליתא וכנ,ל"דרבנן בלבד כנ

תב  לא כק"מהרי הלא גם ,א מאן דעה זו ומה טעמם לא כן דא,ל"וכנ' ף כו" לחוש לדעת הריכרחך
 כלום לחוש הה בספק נשרו לא הגי"קנ'  ואמאי הרי בסי,ל"וכנ' ד כו"ף ולא להראב"אלא להריכן 

ל " וכנ,ק דאורייתא ולחומרא מדרבנן דהוי ספבירא ליהף ס"היינו לפי שגם הרי ו,'ף כו"לדעת הרי
ר " גם אדמול כןוע(' ז שם בקטנה שיש לה אב כו"ל' הדין שבסיבא  אל, בזה לדינאפקא מינהשאין נ

  .)'א כו" ולא על רמ,לקת מחוקק על החי אםל כ"ל לא תמה בתשובה הנ"ז

 אינו ענין ל זה אבל גם אני ידעתי שכ,ל לא כתבתי אלא לפלפולא בעלמא" האמת שכל הנ1510אמנם
 דמשנה שלימה היא ,ע"וג בלא בעיל לכ" גדלי למפרע בכהא אמרינןאי בקטן ל שוד,ידון דידןלנ

י וכל " והיינו ששלח לכשנתגדל כפרש,תב דקטן שקידש אין חוששין לסבלונו"נ ע"קדושין ד
 דבאיש בעינן ק"מהרי תבף מטעם שכ" יש לחלק בין קטן לקטנה לדעת הריל כרחךוע (םהפוסקי

' א סי"הדיעות שברמ' ג הבין שב"מ' הפלאה בסי' שהגאון בעל ס והגם .)ש"ייע' אמירה ונתינה כו
יש '  לפי דעה בל כרחך וע,) על כל פניםאו ספק( דמדאורייתא גדלי בירא להו גם שניהם ס,ל"ז הנ"ל

 דאם השיאו ,ג" בהדיא בקטן בכהם כן מחלק גל פי זה וע,'חילוק בין היכא שיש לה אב ליתומה כו
 על כל או ספק('  דתפסי בה קדושין דרבנן גדלי נמי מדאורייתא כוח"ג דלדעת הב"אביו בשנת הי

ב "כוונתי כשכתבתי בפרט בן י' אשר לזה הי(ש "ייע' א שם כו"אשר ברמ'  לדעה אל שכן וכ,)פנים
 םאפשר דבעינן עדי'  היי זהגם לפ, ת" מלבד מה שיש לדון גם בקדושין דרבנן כמשי,'שנה כו

ש "יי בזה עק"מהרי כל דעת יהל' הנראה אשתמטתיכפי אך האמת  .)'ב שנה כו"י' כשרים שלא הי
א " ומדבריו פי,ב מסוטה"ם בפ"באמת עיקר בנין יסודי הוא על דעת הרמבש ובפרט .ואין להאריך

 בית רקל לגמרי כרב דפ"יעתו דקייד וסי" כהראבבירא ליהו משמע בהדיא דס"גירושין ה' מהל
 ,ש"ייע'  כופקותהי ס'  כו'שהרי לא בא עלי' ס כו" מדריכה גט צתב שהרי כ,דנדה' סוגיכ ושמאי

 .' ספק לא הוי כולוהרי דאפי
 .ל" בזה כנפקא מינה כי כאן אין נ,אכתוב לקמן' וגם אי גדלי דרבנן כו 1511ר"כת ת מעלה שכתבומ
 אין ,ק"מהרי עד ולא חש ל,'ה הילל כו" שהיתיר בת מו1512המלךש ומה להאריך שכבר יצא מ"ומ
 דגדלי קדושין היינו כשלא מיחו אחר שנתגדלו אלא הוסכמו לקיים ת הסברו דלכל,כלל' ראי

ט בהדיא " מהריכתב ,' מטעם איגלאי דזכות כוק"מהרי ובפרט ל,תהקדושין או הנישואין דקטנו
 ר"דאדמוכ בנידון " משא,' דבעינן שיגדלו כדת משה כו1513 ולמד מגר,דבעינן שינהוג מנהג אירוסין

ט " מהריכי היא סברתואף (' ק ולא לקרב כווחי חמותו בפירוד לרתל הרי הבעל נפרד מבי"ז
ח " שמכללם הראנ,ט בהביאו החוששין"ש גם במהרי" ומ.)ש"ייע' שיכולה לחזור קודם שנתגדל כו

' י מינץ ודעימי"ח אינו מהחוששין אלא מהר" עיינתי שם שמהראנ,' באיסור לאו היקל כוכ"עפא
' לו מה" פשנה למלךמ' וע. לא היקל אלא באיסור לאו המיקלח " שגם מהרנתב וכ,ש"ייע' כו

ת " שום כןג' י וע. בשיטה זובה פוסקים גם כן הרשםא ב"קמ'  רצה להעמיד דעת הטור בסיגירושין
 ,ק"מהריט בדברי " מהרירוש שהוא כפי,ח" מהרנארוש מסיק דלפיכם צבירב משלם בן הח

 ,שנה למלך על זהה שהקשה הממ  מידיי זה לא קשה דלפ,א בהכי" שפיר דעת הטור בקמאמתוקמ

                                                 

 
  .ה והן אמת"וד, ע"מ צ"ה אך מ"דלעיל ד' נעתקו גם לתשובתו הא, כמה קטעים דלקמן 1510
  .ה אמנם כן"דלעיל ד' נעתקו גם לתשובתו הא, כמה קטעים דלקמן. ה ועל כל פנים"בתשובתו דלעיל ד 1511
 .כב' ן סיר הזק"ת אדמו"שו 1512
 .א, בכתובות יא 1513
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 זנות בכף הדמיון שהשיאו אביו הוי כקטןע ב"ם וטוש" הרמבונות בזה לשם כןש שמיישב ג"ייע
 ,ג דחה דבריו בשתי ידים"מ' י בסי"ת גם הב"ש מעכ" ומ. לפי שתלוי אם ימתין כשיגדל,'בלבד כו
ם  וא, וזה באמת תמוה מאוד,ושין דגם בעודו קטן חלו הקד, לשונותפשיטובהבין  שי מההיינו לפ

 .תך בראיויט והאר"ש מהרי" כמ,ט"דקדושין י'  והוא נגד הסוגי,קטן מדאורייתא מצינו אשת כן
 בטוב  יהודה רבינו יצחק ברשם בק"מהרי כוונת ,ח" וכן מהרנא,ט"ה לן מהריסבראבל אחר דא

  .מדחה בשתי ידים' א הי ול,ג"ה בכהי יוד" גם הב, דכתובותרא לסברתו מהגמם ומראה פני,טעם

 עד ולחלק בין ,'ה כו" סט"כ' ט מן הדין שבסי" ומהריק"מהרי ברתסר "כת ת מעל1514ומה שדחה
א "אבל עתה הרי גם הרשב .ת מי יתן ואדע אותן מקומו,' כומה מקומותאב לאחר אינו במשמע בכ

דנתרצה ' סוגיי וסיעתו ב" לדעת רשל כרחך שכן מוכרח ע, מחלק ביניהם לעיקר הדיןר"כתשהביא 
 דדוקא בבן אצל אביו אמרינן איגלאי ,ק"מהריסברת ל בפשיטות יותר מרג יוכל לו" וכה,הבן

דאנן ',  לו אחר שלא מדעתו כוקדשמש,  אבל לא באחר,מעשה אביו' מעיקרא וניחא לי' דזכות הי
 .מהנילא  , הואת שמתרצה וזכור כך אף דצוח אחל כרחך וע,והוי חוב גמור' סהדי דלא ניחא לי

 הביאו 1515 בירושלמיא וכדאיתא בהדי,' דומה לגט כשעשה הבעל שליח לקבלה כורי זהוה
 אבל כשאביו .1516מ"ק' ע סי"פ הטוש" וכ,ו דיבמות" ספטמוקי יוסף נ'י וע,פ התקבל"הפוסקים ר
וה ה' עד שהי(במעשיו '  דמסתמא דעת הבן קרובה אצל אביו וסומכת עליו וניחא לי,קידש לו
 והרי זה ,' אמרינן איגלאי מלתא למפרע כור כךתרצה אחי כשל כן ע,)'א נתרצה כו לחוש שמאמינא

דכתובות ' ט דמשמע בהדיא בגמ" מהריש"לפי מ ,ק"מהריממש כמו בגר אשר משם מקור סברת 
וחוב הוא לו '  דגר קטן בהפקירא ניחא לילקא דעתאהוי סד ב הונא דאף לולי דברי ר,א"יף ד

. ש"יינתגיירו בניו עמו ניחא להו במאי דעביד אבוהון וזכות הוא להן ע בגר שכל מקום מ,להתגייר
 דהטעם דאם נתרצה האב כששמע ,1517יש מקדשן בהא" הרש"לפי מ מוכרח ם כןוחילוק זה נראה ג

'  דזכות גמור היר כךדאיגלאי מלתא אח'  היינו מתורת זכי,י"האב מהני משעת קבלתה לדעת רש
 ,י" למפרע לרשם כן ודאי דגם בנתרצה הבן כששמע מהני גשמע ומ,)ט ממש" דמהריבראוכעין הס(

 ם כן בההיא דהילך מנה הביא ג1518ק" בפם כל זה וע.'ש בסוף הסוגי"יי ע, מטעם זהם כןהוא ג
ה בין "ו ד"דמ' תוס'  וע.ל" לחלק בין אב לאחר מטעם הנל כרחך הרי ע,ם" הרמברושי ופי"פירש
ובאמת לפירושם יש מכאן  (.)ש" הראתדלא כמשמעו(ן " כהרם כן בהדיא דמפרשין גשמע מ,היא

 חיילי הקדושין למפרע מטעם ר כך דמאחר דאם נתרצה הבן אח,ט" מהריברתסעד גדול לעיקר ס
 רושועוד נראה דגם לפי). ה דין תורה מה לי בין גדול או קטן להפוסקים דיש לקטן זכים כן א,תזכו

 לכ מ,נתרצה האב או הבן לא מהני כלוםם ד"ף והרמב" וכן אף גם להרי,י"א לדעת רש"הרשב
 , בין בן גדול לבן קטן לענין זכותם כן דיש לחלק ג,ט" ומהריק"מהרילסתור דין ד'  אין ראימקום

לסמוך גם על אביו שלא '  דודאי לא ניחא ליש לומרדדוקא בגדול שיש בו דעת לבדוק אשה בעצמו י
אלא (ל "כנ'  שמתרצה לא מהני כמו בגט כור כךאף דצווח אחן ל כ ע, ונחשב לו חוב גמור,ומדעת
 היינו , וכן האב אצל בתו למסקנא דאין חוששין.)'כ באחר כו"מהני משא' לוי דעתיי גכל מקוםשמ

ש " וכמ, להישר בעיניו בלא דעתות עצמהלסמוך על הקטנה שתתקדש א' משום דודאי לא ניחא לי
 בן קטן נגרר ונמשך ל אב,ל"לא מהני כנ ר כך גם שמתרצה אחל כן ע,'ן שאין דרכו של האב כו"הר

 י אם עתה כנין אחר לו בעי אפשר וגם הרי הקטן א.לדעת אביו מאחר שאין לו דעת לבדוק בעצמו
אליעזר ' רעת ט לד" מהריזו כתב וכעין סברא .'כ בגדול שלא בפניו כו" משא,'להמתין עד שיגדל כו

 היינו דלקטן תאפוסקים זכין מדאוריי דלה, זכין לקטן ולא לגדולבירא לן דס,1519 מי שמתרקבפ
 דשאני מתנה מקדושין ש לומר יבי יהושעואף לר(ל "ש הטעם כעין הנ"יי ע, הוא ולא לגדולתזכו

 , דווקא השיאווצה לומרש דר"יי ע,' ועוד כותב שם בסוף התשובה שכן משמע וכ.)'דגברא דייק כו
 בגדול ם כן כל שכן א,'יגדל כואבל קידש לו בלבד מה הנאה יש לו אם ירצה לקדש בעצמו כש

 הא ם לא כן דא,ל" הנם חילוק זה מוכרח להפוסקיראה ובאמת נ.'שיכול לישא עתה בעצמו כו
מאי דעביד ' וזכות הוא לי'  למה באמת בנתרצה הבן בקדושין לא אמרינן ניחא לי,גופה קשה

וא ובהפקירא ניחא להו חוב הו הכי  אף אם בלא, ובגר אמרינן ניחא להו במאי דעביד אבוהון,אבוה
 כאן דלא אי שנא מ,י"ן לדעת רש"ע גם להר" מה שצתי שפיר נמי ולכאורה בזה א.ל"וכנ' כו

' ן לי בגר דגם בעודו קטן מחזקינאי שנא ומ, לשמא יתרצה הבן כשישמעל כל פניםחיישינן ע
גמור הוא אלא ן גם כאן לאו חוב " אלא דלהר.' רק שיכול למחות לכשיגדל כו, לקולאלו אפיתבגירו
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  .ג"בתשובתו ס
 .ה בגיטי"ב ד, גיטין יא' הובא בתוס. א"ו ה"ה ופ"א ה"גיטין פ 1515
 .סעיף ה 1516
 .ה איתמר"ד) ב, יח(ב "קידושין פ 1517
  . הא לך מנה והתקדשי לפלוניה"ד) א, ג(ן שם "ר 1518
 .ב, קנו 1519



קסד  אבן העזר–שארית יהודה 

 ,)' לקולא כי רובא דאורייתא כולואפי(לחוב לו '  קודם דידעינן דעתו דיינינן ליל כן ע,נוטה לחוב
 אינו דומה לגט ל כל פנים דע,' ואמרינן איגלאי כול כל פנים שמתרצה מהני ער כךתוודע אחיוכש
 יכול ל כן ע,'ת בי קצת צד חוב איכל מקום רק שמ,לזכות גמור'  אבל בגר קטן חשבינן לי,'כו

אינו מקבל  המקבל על העליונה אם אינו רוצה  וכמו במתנה לגדול שלא בפניו דיד. כשיגדלתלמחו
ם "ה ברשב"וכ', ע הטעם דיש בו צד חוב שונא מתנות כו"ש בסמ"ג עיי"רמ י"מ רס"וש בח"כמ
לקמן ' יוע(א "מכירה הי' ט מהל"ם פכ"ש הרמב"כמ' וכן בגר קטן כלא בפניו דמי כו, ח"ב דקל"בב

ל למה בנידון דידן בקטן שהשיאו אביו לא "ע לפי הנ" אלא שעדיין צ).ב"א דקדושין פ"בשם ריטב
ל קטן ע  דדוקא גבי גרריך לומר וצ.ש מגר" ומ,'שלא הגדיל כודיינינן ליה כזכות מסתמא כל זמן 

 , גמור מסתמאתכזכו' חשבינן לי) ' דלא טעים איסורא כולרב הונא, ל ידי בית דיןוכן ע( אביו ידי
 נךלכנוס תחת כנפי השכינה בקטנותו להתח'  משום דניחא לי,)'רק צד חוב כו( שלא הגדיל ל זמןכ

להמתין עד שיגדל לבדוק בעצמו '  קרוב יותר דניחא לי,' אבל בקדושין גברא בדיק כו,'במצות כו
לו ' היא היתה ראוי כשישרה בעיניו ומתרצה אחר שנתגדל אגלאי דכל מקום ומ.)ט"מהרי' ע(' כו

 ר כך אחה צווחלו אפיל כן ע, דהתם חוב גמור הוא לאשה, ואינו דומה לגט,'וזכות גמור הי
ט שם "מה שמפקפק מהרי' והב'  מתורץ התשובה האל זהובכ(ל "כנ'  לא מהני כותשמתרצי

נו  סורר אייש פרק בן רפותש שם עוד מדברי התוס" וכן גם מ,ש"יי גם לפירושו עק"מהרי ברתבס
ל " ולא קיי,ין תורה לקטן דה רק לתרץ גם אי נימא דבעלמא אין זכיתב כןלא כ' הרי התוסש, מובן

' כו'  דיש זכיבירא להוגופא ס'  דגם התוס,ט עצמו מקודם לזה"ש מהרי" וכמ,ת בסמוך"כן כמשי
דנתרצה הבן דלא מהני לדעת ' ט לבין סוגי" ומהריק"מהרי יש לחלק בין נדון ד1520דעו). (ע"וצ
ם כן על  לא אמר אלא כשקידש מדעתו ורצונו של הקטן גק"מהרי כשנאמר דגם ,ם"ף ורמב"הרי

 ).ח"רס' ד סי"וך בי"ח וש"ש הב" מדעתו כמם כן וכמו בגר דבעינן ג,כל פנים
כבר האריך בזה ',  מדרבנן כוה דזכיש אומרים יק"מהרי ללו ועוד אפי1521ר"ה שכתב כתומ

 ה דזכיבירא להו דס) שאנו עומדים עליום"ובכללם הרמב (םי ראשונט שם והביא כמה גדולי"מהרי
ט " מהריש"לפי מ(ז "ה ס"רל'  סימ" חוע" בטושן משמע וכ,ן"ם ור" דלא כרשב,מדאורייתא יש לו

 לו אפיבירא ליהך דס"ש בש"יי וע,ההו בהג"טסג "רמ'  בסין משמע וכ,)ם" זה ברמבשוןעל ל
לק עליו ו אף שחי יהושע וגם הפנ,)1522ה"ש' יסקודת הכסף בנ' יוע(במציאה זוכה מן התורה 

ל כל  בדעת אחרת מקנה עכל מקום מ,1525התקבל'  ובפ1524השולח'  ובפ1523ק דמציעא" בפעאבמצי
ש "ייוע(זוכה מדאורייתא ד' כל הפוסקים שהסכימו כהתוסברי  בהשולח דאין לזוז מדפנים כתב

 שהעתיק ,1526ח"נ תר'ח סי" באון משמע וכ.)ע"ע וצ"ושכתב מילתא דפשיטא הוא אליבא דכ
 שם ק הביתש בבד" וכמ,' כומרן בשם יש מי שאו" הרברי דר כךם בסתם ואח" הרמבשוןתחילה ל
 ,'ן דפשוט הוא כו" הרעל שם 1527לולב'  בהלסף משנהש בכ" וחזר בו ממ,ן"ם פליג על הר"דהרמב

'  בהלן משמע וכ,ח"הפקר ס' ר בשולחנו בהדיא בהל" קבע כן אדמוברוכ.  שםם משנהלח' יע
 ל כל פנים ע, מה בכך,י" להקל נגד דעת רשיןאש תבכד "ביוח " שהבר"כתש "ומ. י"מכירה ס

 גם שם .' העיקר כדעת התוסשמע אדרבה מ,וסייעתם'  נגד דעת התוסם כןפשיטא שאין להקל ג
'  ויהיה משום שמא ימח,ח דאסור בישראלית"שבב'  כטעם האש לומר די,י"כלל מרש' אין ראי

ונישאת '  וכמו בקטנה שנתקדשה לדעת אבי,א שבמגע יין דרבנן סמכינן שלא ימחה אל,לגוי למפרע
' י ע,ואינו מטמא לה( מודה דאינו יורשה כל מקוםשלא לדעתו דאף דלרב אוכלת בתרומה מ

 , אין משם הכרע כלל,ד דסוכה"א בפ"ריטב' י וער"כתש " וכן מ.) שםרק האיש מקדשא בפ"רשב
ב הביא בשמו "ב ע"מ די"ק דב" פהשיטה מקובצתו. ש"יימר ע כן קאמר לדברי האוש לומרדי
כ שם " וכ.ש"ייע' אבל כו' מדאורייתא היינו במציאה כו'  דמאי דאמרינן דאין לו זכי, בהדיאכתבש

ופליג על (' דבכולא תלמודא משמע דזוכה מדאוריי) א"או רשב(א " בשם ריטביזהו נשךעוד בא
 ,ט"נ' סי'  חלק אנים מאירותת פ" ובשו,ב"שין דף מקדול'  בהדיא בחין משמע וכ.)ן שם"רמב

 תב כןז כ" תתקצ'שובות סיא בת" וכן הרשב,ין תורהכתובות בהדיא דזוכה ד' ש בחי"והביא מ
 .בפשיטות

                                                 

 
 .שייך לעיל: בכותרת, ג"שהוסיף בשוה, י"פ גוכת"והושלם ע, מוסגר זה אינו מופיע בדפוס 1520
  .ה ועוד שאפילו"בתשובת צמח צדק דלעיל ד 1521
 .בסופו, ק יא"ז שם ס"על הט, ד"ביו 1522
 .ה בגמרא אלא"א ד, יב 1523
 .ל דדעת"ד וי"ה בא"א ד, גיטין לט 1524
 .ו"ג דמציאת חש"ד ואע"ה בא"ב ד, ין סדגיט 1525
 .סעיף ו 1526
  .י"ח ה"פ 1527



קסה  אבן העזר–שארית יהודה 

'  דהן אמת דהראי, דאין לאוסרה לבעלהר"כתש " מדרבנן יש לדון במן דזכיקיםוהנה גם להפוס
 לכאורה נכונים הן וראוים , מיבמה1529ר"כתשל ' הראי וכן ,ח"קע' מסיי "נ 1528ש"הרידידינו ' שכ

אשות ' א מהל" פישנה למלךמ' י ע, דגברא רבא כוותייהוהשמי מם כן ומתאמרא ג,למי שאמרם
 שם סיים הרי כל מקום אך מ.1530ש בהגה שהביא לשונו"יי ע,יחיאל באסאן' ח בשם הרב מו"ה

ש "ש במ"ייע' ירא ליבר דלא שמע מ,ה ואכתי אני תמה" בדשנה למלךמ וכן ה,שהדבר צריך תלמוד
 שם שאין לה רצון 1532ם"ש הרמב" מרוש בפי1531ח"קע' ח בסי" הבש"לפי מ והנה באמת .'עוד כוו
 ,ל כךח לכאורה אינם מובנים כ" הבברי והגם שבאמת ד.1533להיפוך'  משם ראים כן א,ש"ייע' כו
 ת לכתובודושיו בחיט" אך ראה זה מצאתי במהרי.מה יועיל שאין לה רצון להתירה לבעלה כהןד
 לה רצון ןש שאי" דמ,ג בטוב טעם" בכהם כןל ג"ם הנ" דעת הרמברש שפיתח פתוחדפ' ק בסוגי"בפ

 בהדיא תב וכ,1534 זה גם מהירושלמירושש שהכריח פי"יי ע,להאסר דהיינו דהוי כמו מיאון
ריך צ ו.ג לחלק"צע' אמנם מיבמה שהביא מעל. אסור מדרבנן'  הים לא כןדהוצרכו לטעם זה דא

בסוטה ' תוס' י ע, ולא אשתוראת ויבמתו נק, בדוחק דשאני יבמה דאינה כאשתו לכל דברלומר
ח דהרי היא "יהושע יבמות ק' ל כר"כ קטנה הרי קיי" משא.' בשם ירושלמי מעיני אישה כו1535שם

כל מקום לרבי ומ('  וכל דתיקון רבנן כעין דאורייתא תיקון כו,'ט ב"פף ש ד"ייכאשתו לכל דבר ע
 ממה ,1537ודלאיסור ע'  ולכאורה נראה ראי.)'יותר כו'  אגידא בי, דמשוה ליבמה כערוה1536קיבאע

שני קודם שגירש '  דאם בא עלי,1539ם" ורמב1538ף"כרי' ה בקטנה שהגדילה כו" קני"וסל בס"דקי
 אסורה לראשון מטעם הגט דשני ש לומר דשאני התם דבלאו הכי אך י.'ראשון תצא מזה ומזה כו

'  ודוקא לדידי,נאסרה גם עליו משום קנסא'  אלא שבביאת הב,ש שם"גרושתו כמויאמרו החזיר ל
ף "רי' י וע.' אבל לראשון לא היתה נאסרת גם מטעם קנס כו,'דעביד איסורא קנסוהו רבנן כו

 גירושין' לי מה"פשנה למלך מ' י וע.' כוינת היםם שם שדימו זה לאשה שהלך בעלה למד"ורמב
ם מטעם מחזיר " דלהרמב, שאר פוסקים בטעם איסורא לראשוןם עם"ד דשם פליגי הרמב"ה

 בין תב דנפקא מינה שכ1540ש"יי וע,' מטעם קנס דקנסוהו לדידה כואר פוסקיםגרושתו ולש
וכן בשאר קדושין (כאן בקטנה שהגדילה ם כן יש לומר דהוא הדין  א,' היכא דזינתה כוםהטעמי
ולשאר פוסקים אסורה גם , יד איסוראם לא שייך קנס לגבי ראשון דלא עב"דלהרמב) דרבנן

' ק ב" סד"מ'  סיבית שמואל' י וע.' כואדעבדא איסור דהיינו דקנסינן לדידה ,מטעם קנסלראשון 
כל מקום  מ, שםש"לחשש מחזיר גרושתו כמ'  אף דלא חיישינן בי,דגם באשת חרש שנשאת לאחר

 א הדין ודאי דהום כן משמע וא,)'מטעם קנס כו( דאסורה גם לראשון בית שמואל להסבירא ליה
לקת ה בח"ו ס"ס'  וסי,ה"ד בהג"א ס"ל' סי' י וע.' שם לא קנסינן כובית הלל ולה,'בזינתה כו
 גם זולת ,' כוה בהדיא דגם לראשון אסורה משום ונטמאה לבעלשמע שם מבית שמואל ומחוקק

' ועי . לא נפקאפיקא מידי סל כל פניםל נראה דע" מכל הנ.ש"ייע' טעם חשש מחזיר גרושתו כו
אמנם . 'ה אי בעית שכתב בהדיא בנשואין דרבנן כל דתיקנו כעין דאורייתא כו"ד:) נא(יבמות ' תוס

 מההיא עובדא דהוה בנרש , שם בית שמאירא בפרק מגמרברורה להתי' ראיראה נ' לכאורה הי

                                                 

 
להוכיח מקטנה בת (ץ דובראוונא "ר שלמה מ"בשם מוהר, ה ועל כל פנים"שהביא בתשובת צמח צדק דלעיל ד 1528

, ה כי הנה"ד ד" לקמן בתשובתו ס–ל על זה "מענה המהרי). שאם קידושיה מדרבנן אינה נאסרת כשזינתה, מיאון
 .ואילך

 –ל על זה "מענה המהרי. נ"וש, )שאף שומרת יבם שזינתה לא נאסרה על יבמה(ג "קנט ס' שהביא לעיל שם מסי 1529
  .א"שנ' ש מעל"ה ומ"לקמן שם ד

 .'הובא גם לעיל בריש תשובתו הא 1530
פ דקידושיה מדרבנן היתה "ומה שצריך לומר שאין לה רצון היינו שאם היה לה דעת ורצונה רצון אע: סעיף ב 1531
 .שריא אפילו לכהן אפילו מדרבנן, אבל השתא שאין לה רצון וחשובה כפנויה מן התורה, רת על בעלה מדרבנןנאס
אבל קטנה בת מיאון אין מקנין לה שאין לה רצון להאסר על בעלה ואפילו היה כהן לא : ד"ב ה"סוטה פ' הל 1532

 .נאסרה עליו
  ).לקמן בסוף התשובה, לזהראה בהמשך (שגם אם הנישואין הן מדרבנן נאסרת כשזינתה  1533
 .קטנה שזינתה אין לה רצון להאסר על בעלה: א"ב ה"סוטה פ 1534
 .ה אמרי"ב ד, יח 1535
 .סוטה שם 1536
 .ה והא דאייתי"ד ד" לקמן בתשובתו ס–ל על זה "מענה המהרי 1537
י בה קדושי וכיון דמדרבנן הוא דצריכה גט תפש, צריכה גט מדרבנן... קטנה שלא מיאנה והגדילה ): א, לח(יבמות  1538

דהויא לה כאשה שהלך , בא עליה קודם גירושי ראשון אסורה לתרוייהו וצריכה גט מתרוייהו... שני וצריכה ממנו גט 
  .בעלה למדינת הים שהיא אסורה על זה ועל זה וצריכה גט מזה ומזה

 .ו"א ה"גירושין פי' הל 1539
  .ה אך מסתמיות"סד 1540



קסו  אבן העזר–שארית יהודה 

 ,יאה מאי תינח דקדיש בכספא קדיש בב,'ואתי אחרינא וחטפה כו' איקדש כשהיא קטנה וגדלה כו
כ " וכ, ומשמע דמותרת לחזור לראשון כמו בקדיש בכספא,ש"יי עבעילת זנותשוינהו לבעילתו 

 .' זנות כותבעיל' הב'  הרי דכל שלא בעינן גט משני לא נאסרה לראשון גם כשבא עלי,הטור בהדיא
נס וא לשון הטור דרך ן משמע וכ,' ובעלה ישראל כו, דהתם חטפה באונס גמור מייריש לומראך י
 ואפקיעינהו בעילת זנות לבעילתו נהו שם דשוילהקשות דאם כן למה ליה למימר בגמראין  וא.'כו

 דבאמת מה שאינה . אין אשה מתקדשת שלא מדעתה כדאיתא ריש קדושיןו הכי בלא,'לקדושין כו
 ולא מעיקר ,'ואפקיעינהו רבנן כו'  מטעם הוא עשה שלא כהוגן כום כןמתקדשת באונס היינו ג

ב  והמקשן וכן ר,ב" מי"ס רבית שמואלי ו"ה בב" וכ.ם"ש ברשב"ייע' ח ב"ב דמ"ש בב" וכמ,יןהד
 הוב שם דתלו" כאמימר בבבירא להול כרחך ס ע,צריך גט משני'  דאי לא בעיל היבירא להו דספפא

ש "ג מ"צעי זה אלא דלפ(ב "ש בב"יי לשיטתייהו אזלי עב אשי ורבינא ור,וקדיש קדושיו קדושין
 ,' כופיקא לההיא עובדא משום דהוי סאר פוסקיםף וש"ה בטעם שהשמיטו הרי" קני"וסבסי "הב

 ניחא או הכי ובל,ב" בבאר פוסקיםף וש"ש הרי" וכמ,ב אשי דראל כשנוי"ל ודאי קי"ולפי הנ
ב " ורבינא בבב אשיש להא דר" וסמכו עמ, דלא אצטריכו ואין זה ענין לסוגיא דהתם,שהשמיטוהו

 הטור היינו לגבי הבעל תב ודוחק גדול לומר דהאי דרך אונס שכ.חד דינא הוא ד,שי וקדהבתלוי
 דלענין קדושין ,י מיירי שתחילתה באונס וסופה ברצון" ואולי להב.' כוהראשון בלבד ולא לגבי דיד

 פרס' י וע. דשניעילת זנות הבת דלא נאסרה לבעלה מחמתי שפיר נמי וא.'ל גמר ביאה קונה כו"קי
 ב אשי דרא ודאי ראוי לפסוק כשנוי,ג מיירי" דגם אי בכה,ע" צכל מקום ומ.ב"י מ"הפלאה רס

 יצר ר כך אחת ומה שנתרצי,'א עשה שלא כהוגן כווג שייך לומר ה" דגם בכהמרוא' דקאי בשיטתי
 ).ע"וצ' אלבשה כו

 כל מקום אבל מ,האמת שגם אני העירותי בזה,  השיאו אביורוש בפי1541ת עלי"ומה שהפליא מעכ
לפי עיקר הכוונה בהשיאו אביו הוא רק  דאם ,ל כל פניםלי ע' למר קמבעי'  דפשיטא לימילתא
 אין ם כןא', ש מעל"כמ'  כמתנה כורי זהתן הכסף משלו ומזכה לו האשה בלא מחיר הושאביו נ

' נסתר עיקר שיטה זו מהדין שבסי'  יהים כן וא, וכן בין בן קטן לגדול,לחלק בין אב לאחר בזה
 עצמו כשמקדשה בשטר או בביאה ל ידי מצינו אישות לקטן גם עם כן וגם א,'ש מעל"ה כמ"ט ס"כ

ם  וא,'לו הקדושין גם בעודו קטן כמו במתנה כוו למה לא יחם כןוגם א( בלא מחיר ם כןדזוכה בה ג
אותו הכסף שנתן האב  שהרי הוא מיעדה ב,1542ק דקדושין" מצינו אישות בקדושי יעוד שבפכן

כל  מ,)הוכן אם קדש בשטר או בביא( אף שהכסף משל האב או אחר ודאילא  א.)בתחילה משלו
 דהקדושין ,ט עצמו" וכן מהרי,ב"ק ופ" בקדושין פאר פוסקיםא וש" הרשבתב הרי כבר כמקום

 וכן , עצמול ידי כשמקדשה על כן וע,'כו'  מפני שנאסר בקרובותיל כל פנים ברור עתלקטן אינו זכו
 אף ל כן וע,ע הוי חוב גמור"ש לומר דלכו י,)'ול שלא בפניו כו לגדל שכןוכ(כשאחר מקדש לו 

 ל ידי אלא שכשמקדשה ע.פ התקבל" בשם הירושלמי ר1543ל" כנ,כשמתרצה לא מהני כמו בגט
 וכמו ,' אגלאי כור כך וכשמתרצה אח,תט דהוי קרוב לזכו" ומהריק"מהריאביו דווקא חידש לנו 

 .'אין חילוק בזה בין כשהכסף משל האב או משל הבן כו ם כן וא,ל"וכנ' בגר שנתגיירו בניו עמו כו
 כשהאב י אם אביו לא מהני כל ידי דהיינו דגם ע, לצדד אולי תרתי בעינןראהנ' אמנם לכאורה הי

' ש מעל" לקטן כמין דווקא הוא דזכג" דבכה,' דאז הוי כמתנה כו,הוא הנותן הכסף משלו דווקא
 ם"ר מרמב"כתש " במל זהדאי שפיר יש די להשיב ע אך ו.מכירה' ט מה" פכגיד משנהמדעת המ
ל כרחך  עא" הגיד משנהש המ" מם כןוא,  להלכהז"ה ס"רל' מ סי"ע חו" וכן הובא בטוש,א"שם הי

 דמתנה ודאי הוי ,תי במה שהוא זכוו דהכל תלריך לומר והטעם צ, דהיינו במטלטלין לבדדיש לומר
 לקנותו תדמסתמא הוי זכות סבירא ליה דקרקעו , ובמקח יש חילוק בין מטלטלין לקרקעות,תזכו

ו דמטלטלין "ק ט"ע ס"מש בס"יי ע,סוץ באפטרופ"ר' מ סי"בחו' יסמך לזה ע(כ מטלטלין "משא
 להיתומים ת והטעם תלוי במה שהוא זכו,תכ קרקעו" משא,מעותמוכר לכתחילה כדי להרויח ב

ומה  ).פ בהר" סי"רש' יאחוזתו עבעלמא סוף מוכר '  וכדאמרי,ד"ב דקדושין דמ"א רפ"ש ריטב"כמ
 הרי גם , איני מבין מה בכך, שם שהקטן יכול לחזורגיד משנהש המ" תשובה זו ממר"כתשדחה 

 והרי גם בקנין קרקע ,ט"ש מהרי" עד שיגדיל ויתרצה כמם שאין הקדושין נגמרימרכאן אני או
 ואדרבה .עשה בקטנותו וקונה לו בקנין ש,כשמתרצה אחר שיגדיל פשיטא דשוב אינו יכול לחזור

 אלא שהקטן יכול , שלא חזר בו נקנה המקח ואין המוכר חוזרל זמןהרי התם אף בעודו קטן כ
 יד הקטן על העליונה ל כן ע, רק שיש בו צד חוב, גמורתכזכו'  דחשבינן ליל כרחך והיינו ע,לחזור
 גם א הדיןונראה דהו ( והרי קטן כלא בפניו דמי,ג במתנה לגדול שלא בפניו"רמ' מ רסי"ש בחו"כמ

ב " רפידושיןא ק"ריטב' י וע.א" יתבווש בעל ההפלאה בכת" אלא שזה דלא כמ,במתנה לקטן בפניו
 רק , אף בלא טענה מספקת, שאין בו רק מקצת צד חובה יכול הקטן למחותבר דאף דשמע גם כןמ

                                                 

 
  .ו" לקמן בתשובתו ס–ל על זה " מענה המהרי.ה ועוד שאפילו"בתשובת צמח צדק דלעיל ד 1541
 .א, יט 1542
  .ה ומה שדחה"ד 1543



קסז  אבן העזר–שארית יהודה 

קח  דבמ'רי מעלגם אם כדב ).' במתנה שונא מתנות כום כן הוא הדין א,1544'כמו בהר ניחא לי כו
ל  ודאי לא עדיף עכל מקום גם כשהאב נותן הכסף משלו מם כן א, בכל ענין אין קנין לקטןוממכר
 מטעם שגם הוא ,דהוי כמכר' ח ב"ב דף מ"בב'  שכתבו התוס, מקידשה בשטר או בביאהכל פנים

בי הבעל  דלג,ואף אם נאמר בכוונת מסקנתם (ה קידש בביאה"ש ד"יי ע,'מתחייב לה שאר כסות כו
 .) הרי רצון דקטן לא כלוםכל מקום מ,ש"ייע' שמתחייב ברצון לא חשיב כזביני גם כשמקדשה כו

אך [ אין סברא כלל שמצד הפרוטה בלבד שנותן הבן שלו יחשב כמכר וכחוב לו ו הכיובאמת בלא
 אמת שלפי מה ןוה(].  1545ה דחשיב כמכר מצד הפרוטה"קפרש ק ש" ראיתי במהריר זהאח

 לכאורה ,' לפי שאין נתינתן בדמים נתינה כו,ין תורה מה שאין מקחן מקח דגיד משנהשהטעים המ
 והדין , אך אין לטעם זה הכרח בגמרא ופוסקים שם',ודאי גם בקידושין יש מקום לחילוק מעל

 שאינו ם כן אלא שמדברי מעלתו ניכר ג. ויש לעיין בזה,ל לפי פשוטו הוי תיובתיה"ם הנ"מבכהר
 שמאחר שגם הקטן נותן מחירו אינו , אלא כפשוטו,גיד משנהח כמשמעות מתופס הטעם במק

שוב ).  לחם יהודהפרס' י ע,ל כך שם מובנים כגיד משנה אין כל דברי המו הכי וגם בלא.'זכות כו
 והעלה דאין לחלק בין מכר ,גיד משנההרבה להשיב על המ' ד' ת ושב הכהן סי" בשו1546מצאתי

 השיאו רושועוד נלמד פי. ש באריכות"יי ע,ש"ורא'  להתוס שכןל וכ,ם" גם להרמב,למתנה כלל
 ,ש"יי הכותב עוף פרקדכתובות ס' ק ממתני" שהקשה בתחילה על מהרי,ט עצמו"אביו ממהרי

דודאי גם זה ,  דעת ורצון אביו לבדל פי דילמא התם הבן קידשה בעצמו ע,ר מאי קושיא"ולכת
ומה גם דהתם לענין .  שזה נקרא נשואין,ג"וכה וגם שאביו הכניסו לחופה ,נקרא השיאו אביו

 אף שגם האב עמד , הרי הנשואין שהוא החופה' ולמעל,ה" ני"וסס' י ע,כתובה תלוי בנשואין דוקא
ון ו שכי,א"ז סי" סי"וסש הגאון בעל ההפלאה ס"מ' יוע('  והרי היא ארוסה כו,שם אינו כלום

ן  דלכך קט,שם בטוב טעם) ע"וטוש(ם "מב ותירץ בזה דברי הר,ט"ק ומהרי"מעצמו לסברת מהרי
כ איגלאי למפרע דזכות היה וחלו נשואין " לפי דאח,שהשיאו אביו דוקא כתובתה מאתים

ה בהשיאו אביו  דהמעלם כןומדבריו נלמוד ג. י דעתיש כל דבריו נכונים מאד לפ"יי ע,הראשונים
שנה מ' י וע.ש"ייע' מו בגר כו וניחא ליה במאי דעביד אביו וכ, דעת האבהוא רק מה שנעשה על פי

ומעתה גם  ). ע בזה ואין להאריך" וצ,ו"קט'  סי שער אפריםבות ובתשו,י מהלכות אישות" רפלמלך
 ,ל מבואר דלדידי לא קשה מידי" מכל הנ,' עצמו כול ידי מצינו קידושין לקטן עם כןר א"ש כת"מ

  .ל"כנ'  לכאורה קשה כשמקדשה בשטר או בביאה כו'ואדרבה למעל

ש שתירץ "יי ע,ם משנה כבר קדמו בזה הלח,'ך כו" עוד לדחות דעת הרד1547ר"ומה שהאריך כת
 שהרי ,ם וטור" שבאמת נראה שכן מוכרח ברמב,וטעמו ונימוקו עמו(ך "הכל וכתב שהדין עם רד

ז " וכמו בקידש על תנאי ובעל בספ,ג שתבעל בפני עדים"א מה"בקטנה שנתגדלה לא הצריך בפי
 דהטעם גיד משנהש במ"יי וע. ובעל הצריך עדיםוה פרוטהכ במלוה ופחות מש" משא,אישות' למה

ח "כ' בסי) ע"וגם השו(וכן הטור . 'עדים כו'  הבעילה חלין קידושי הראשונים ולא בעיל ידיהיכא דע
. ה בקטנה לא הזכיר עדים" קני"וס וכן בס,ח בתנאי"ל'  ובסי,א הצריך עדים" לי"וס ובס,ז"סט

 ה שכתב הלחם משנה וז,'ג בקטנה כשתגדל  חלין הקדושין כו"מ' שון הטור סיוכן משמע עוד מל
 ם כן לכאורה בזה אתי שפיר נמי לשון הטור שם בקטן שכתב ג,ך"שדברי הטור מוכיחים כהרד

 נןע מאי דמשמע שם דבעי"צם כן אך א( שם שאינו נכון ק הביתש בבד" ודלא כמ,חלין הקדושין
 וכבר תמה ,ש" עדים גבי תנאי כהראם כןט הצריך ג"ל' בסי' יוע. י"ש בב"ש ע"עדי יחוד כהרא

ן "ר דהרמב"ש כת"ומ). ע"ש וצ"יי שהטור סותר דעת עצמו ע,ט"ח  סקנ"ל'  בסיית שמואלהב
 רק ,סברה זו מוסכמת לגמרי'  שתהי]י[ ודאי לא היה כוונת,ך" כרדבירא להון לא ס"והר

 סף משנה ולחם משנה שדחק הכי מהם לפג( כן בירא ליהב מסוטה יש לומר דס"ם פ"דהרמב
ר "ש כת"אך מ). ן יש לדחוק כן"ן ור"דברי רמב]ב[ם כן גם  א, והטורגיד משנהליישב כן לשון המ

ג ורבינו "ז  סקכ"ל'  בסיית שמואלש הב" ורמז למ,'ך יש לחלק בין קטן לקטנה כו"דגם להרד
 אבל לענין ,ול קדושין דרבנן דלא כתבו כן אלא לענין גיד,ה אינו כבר נתבאר דז.בתובתשו

והן . ל"ק דמה יועיל תקנתא דרבנן דקטנה לענין גידול דאורייתא וכנ"דאורייתא כבר כתב מהרי
ש " כמבירא ליהם עצמו בקטנה בת מיאון שזינתה לכאורה מוכח דלא ס"אמת דמדברי הרמב

ט לכתובות " מהריש בחידושי"אך לפמ).  על כל פנים גדלי למפרעך לא"או דגם לרד(ך "הרד
 אין ם כן א,ל"רצון היינו דהוי כמו מיאון וכנם שאין לה "ש הרמב" מרוש בפי,תח פתוחבסוגיא דפ

 טפי מה שהוצרכו לומר אין לה תי שפירש דאי גדלי למפרע מדאורייתא א"ייוע(משם ראיה כלל 
  ).'רצון כו

                                                 

 
 .'דאיכא דיחא ליה בהר ולא ניחא ליה בבקעה כו, הא חובה נמי איכא, ותיסברא זכות היא: א, בקידושין מב 1544
  .ה ומה ששמחת"ו ד"ל בתשובתו דלקמן ס"הביאו מהרי 1545
  . לקמן בתשובתו שם–ל על זה "מענה המהרי 1546
מענה . ה אמנם יש"דלעיל ד' כמה קטעים דלקמן נעתקו בתשובתו הא. ר"ש מעלת כת"ה ומ"בתו דלעיל דבתשו 1547

  .ה עוד כתבת"ו ד" לקמן בתשובתו ס–ל על זה "המהרי



קסח  אבן העזר–שארית יהודה 

' משמע מדברי התוס ודאי שכן ,'דהיינו למפרע כוע מודים "ו גדלי לאו כרוש דבפי1548ר"ש כת"ומ
 הלא פשטא דגמרא משמע ,ע לכאורה מי הכריחם לכך" צכל מקום ומ', שהביא מעלמוקי יוסףוהנ
'  התוסרוש ולפי,' בלא טעמא דהמקדש אחות יבמה כובן גמליאל דאי גדלי ניחא טעמא דר,י"כרש

כלל לומר  דאין סברא בירא ליהאך יש לומר דס.  להמציא סברא וחילוק חדשא ליה ומנ,עיקר חסר
 כן שהא וראיתי שהק" ריטבדושישוב בא לידי חי. דגדלי למפרע שהרי אין מעשה קטנה כלום

לו י דאף א,בירא להוואפשר דס. א גם כן"דושי הרשב ומעין זה בח,וקי יוסף כהנמרש ופי,בהדיא
  שהרי זה דומה לפודה בנו,אינו כלום' ת מעכשיו לכשתגדיל כו בפירוש לקטנה הרי את מקודשמרא

 מוקי יוסף הנרש פיל כן וע,ע אינו פדוי"ט דלכו"מף ל בבכורות ד" דקיי,יום ואומר מעכשיו' בתוך ל
 דאם כאומר מעכשיו לא ,הקדושין כשגדלה וחלו ,'ד גדלי היינו דהוי כאומר לאחר שתגדיל כו"דלמ

ה  שכשמתרצים אחר שגדלריך לומר דסבירא ליהי צ" לרשכל מקוםומ. היו הקדושין תופסים כלל
 וכעין הסברא שכתב ,'כו' איגלאי למפרע דזכות היה וקנאה מתורת זכי) 'ך כו"או כשתבעל להרד(

ע אין "ל כל פנים לכו מקטן דבלא אב עאי שנאע מ"אלא שלכאורה צ. ט בקטן שהשיאו אביו"מהרי
בשלמא אם (ב דקדושין " דסבלונות בפתין וכסתם מתני,קידושיו קדושין אף כשיגדיל ויתרצה

 ,' אמירה ונתינה כונןק דבאיש בעי"ש מהרי" יש לחלק בין קטן לקטנה כמ,ן חלין כשגדלההקדושי
 ל כרחךוהיינו ע. ל"ט בהשיאו אביו לפי הנ"ש מהרי" אין לחלק בכך וכדמוכח ממ,אבל אם למפרע

' ש בסי" דמהני כמותו ענין וגם אמירתו לא גרע מעסקיו בא,'כו' דמהני נתינה דקטן לקנות בזכי
כחוב ' ע חשבינן לי"ו בלא האב לכל כןע' י דבקטן מאחר דגברא בדיק כו"ך צריך לחלק לרשא). ז"כ

בירא  ניחא לה סל דהוא אבל קטנה אשה בכ,ל"כנ'  כמו בגט כור כךגמור ולא מהני רצויו דאח
 ם לא כן דא,ך נראה יותר כוונתו למפרע"ם להרדאמנ. ' גדלי דהוי נוטה  לזכות כואן דאמרלמ

ג בגמרא יבמות " לכאורה צע, גדלי  למפרע באמתשוראך אי פי(' צרך עדי יחוד כואפשר דהיה נ
 אסור הן גדולע כ"ו דמשמע דלכ,ש"ייע'  עסקינן אמר רבא מכלי לב כוהן גדולהכא בכ' א ב"ס

י פירכא דרבא היא בדרך " דלרשריך לומר וצ,' ואי גדלי למפרע אמאי כו, עצמהל ידילישא קטנה ע
דושי בח' יוע.  ורבנןבי אליעזר בזה לא מצינו דפליג רל כל פנים דע,'מיך כו וכמו ולטע,ל"ואת

 לפי הסברא , בקטן שהשיאו אביול כל פנים וע.)ג לקושיא אחרת" שם תירוץ בכהא"הרשב
 שיהיו הקדושין חלין י זה נראה ודאי דראוי לפ,ח דאיגלאי למפרע דזכות היה"מהראנט ו"דמהרי
 כוונת בעל ם כן וכן משמע בהדיא ג,ח" מהראנ לפירוש1549לםרב מש בותה בהדיא בתשו" וכ,למפרע

ב "ן בפ"ש הר" וכמ,'ם שם כתובה מאתים כו"ש הרמב" שהרי מתרץ בזה מ,ז"ס' ההפלאה בסי
ם  וכמו בגר דמהני ג,ל"וכנ' דחיילי קדושין משעת קבלתה כו) או הבן(ג בנתרצה האב "דקדושין כה

 דמדמי להמקדש ,ט" שזה דלא כדמשמע לכאורה ממהריאלא( ואין להאריך ,' ודאי למפרע כוכן
 אפשר להתקיים ולא ,'ש דאף היא אם רצתה חוזרת כו" מכל מקוםומ .ע" ודבריו צ,' כויום' אחר ל
ושין קד' ש התוס" וכעין מ,' כול כרחו דלאו זכות היה להיות עמה בעם כן אלא דאיגלאי ג,מטעמו

 כבר נתבאר שיש לחלק בין ,ז משעת שמיעה"ל'  בסיה"מדעת הרמ' לש מע"ומ). ה בין היא"ו ד"דמ
  .ה אין ראיה" גם מהרמם כן א,ם דשם"ף ורמב"התם להכא גם לרי

' ש בסי" ונראה שכוונתו למש,ש דאין לתפוס כל חומרי הסברות"ש הריב" מ1550ר ונודע"ש כת"ומ
משם  הנה מלבד שאין .)1552ו"ש בכללים סס" כמ,1551ח"ל הראנ" וצ'ס בדברי מעל"ואפשר שט(' ו

 אף גם אין הנדון דומה . את זו לעגן1553וכדסיים בהדיא,  שהרי במקום עיגון מייריל כךראיה כ
 כשנצרף יחד כל י אםואין לאסור כ,  יש די להקלחת דהתם הביא כמה סברות אשר בכל א,לראיה

ך " הרי להרדידון דידןאבל בנ). ע"ו שהביא גם סברות להקל בהחלט לכתי שפירוא(' החומרות כו
והרי זה (ך "ק זולת הרד" וכן להיפוך למהרי,'ק וסייעתי"יעתו יש להחמיר זולת סברת  מהריוסי

 מסברות חת ואף אם בא,)1554' בכללי ספק ספיקא במחודשים אות ינחת יעקבש המ"דומה קצת למ
 רי מגדיםבפ' יע.  בהצטרפות הסברות יש להחמיר בשל תורהכל מקום מ,הללו אין די להחמיר

 מסברות חתועוד נראה דגם בא. ש"ג מיירי שם ע" דנראה דבכה1555ב"ה אות י"ץ באו"בהגהות המ
ח "ט ומהראנ" מהריי מה שפירש לפ,ק" שהרי לפי סברת מהרי,אלו יש לדון בדבר להחמיר

                                                 

 
  .א"דא' ש מעל"ה גם מ"ו ד" לקמן בתשובתו ס–ל על זה "מענה המהרי. ה עוד יש לומר"בתשובתו דלעיל ד 1548
 .יט' ת דברי רב משלם סי"בשו 1549
  .ה עוד יש לומר"בתשובתו דלעיל ד 1550
  .הובא בפרי מגדים דלקמן. ואין לנו לצרף כל חומרי הסברות: ח' בסי 1551
הובא בפרי מגדים (ח שם "הביא דברי הראנ, סעיף סז) ח"סוף או(בכללים בדרכי הפוסקים שבכנסת הגדולה  1552

 ).דלקמן
 .ש שם"בריב 1553
 ".בספיקייהואין להקל ... כ ספק ספיקא לאיסור "אם יש ג" 1554
  .חומרות' ת ראוי לנו לחוש לב"אבל בד: ב"סדר ג סי, )ח"בריש חאו(הנהגת השואל עם הנשאל באסור והיתר  1555



קסט  אבן העזר–שארית יהודה 

 מה י אם לא נשאר כם כן וא, כבר נתבאר דנראה ודאי כוונתם שיחולו למפרע,דאיגלאי דזכות היה
לל  נכידון דידןואף אם יונח שזה ספק אם נ.  בדאורייתאשיש פלוגתא דרבוותא בזה ולחומרא

 דהרי זה נקרא ספק מאי אמור ,פק ספיקא אין לעשות מזה סכל מקום מ',בפירוש השיאו אביו כו
 רק פ1556לטי גבוריםכהש('  ח]דש[ מחופק ספיקא בכללי סנחת יעקב וכבר פסק לנו המ,קמאי' בי

רבוותא אם הוא קטן לפלוגתא ד' אם נתפס זכיוהן אמת ד. ש"יידלא מיקרי ספק כלל ע) החולץ
מלבד ( בדרבנן יתא וספק אחד בדאוריפק ספיקא יש לומר דהרי זה סם כן א,דאורייתא או דרבנן
פק ך בכללי ס"ג יש להקל כהש" ובכה,)ל"וד ספק אם נאסרה לבעלה כלל כנדאי מדרבנן יש ע

 , כרוב ראשונים וכל האחרוניםנןיאך כבר נתבאר דודאי נקט. ז ושארי אחרונים" אות טספיקא
הפקר באין ' לל בה"ש רבינו ז" וכמ,דאורייתא כשדעת אחרת מקנה לו על כל פניםדזכיית קטן מ

דפלוגתא מלבד מה שיש לדון בספק ספיקא  (1557' ז]דש[ם מחו שנחת יעקבש מ"מ' יוע. ל"חולק וכנ
  ).ת"כמשי

 דהיינו , ולקולאפק ספיקאי זה ס דלכאורה הר,ל בלבד יש לדון"ך הנ" סברת רדל פיוהנה גם ע
 וכבר ,'כו' י או כהתוס"ך ספק אי למפרע כרש" וגם אי כרד,ך או כהחולקים"ספק אי הלכה כרד

 דפלוגתא דרבוותא שפיר פק ספיקא דהעיקר כהאומר דס,' ו]דש[ שם מחונחת יעקבהכריע המ
  בספק פלוגתא מהא דהמורה צריך ליזהר'  ג]דש[ מחו1558 שםרי מגדיםפ' י אך ע.פק ספיקאנקרא ס
 במה שדוחה י אםאינו כ) 1560ית לחם יהודהוב(נחת יעקב ובאמת עיקר הכרעת המ. ' כו1559ז"דרדב
ית לחם יהודה סבירא ז שהעתיק הב" אבל הרדב, דשם פלוגתא חד הוא1561ל" שכתב מהריבהטעם
יע ז הכר"כ'  סיקפו כהןתומים בקיצור ת' יוע. ש"ייע'  טעם אחר דהוי ספק חסרון חכמה כוליה
ם  וא,)ל" טעם הנם כןש שהזכיר ג"ייע('  דפלוגתא אין להוציא ממון מהמוחזק כופק ספיקאדבס

 מרים דלהאו,ג"י אות פ" בגהות בה1562 שםסת הגדולהש הכנ" וכמ, באיסורא לחומראכן הוא הדין
 בירא ליה דס1563שפטי צדקש דאף בעל מ"ייוע('  באיסורא כווא הדיןבממונא אין מוציאין ה

'  סיער אפרים שבותואף שראיתי בתשו).  באיסורא חשש להחמירכל מקום מ,איןבממונא מוצי
כל מקום זה  מ,ש"ייע'  כוסת הגדולה המציא סברא לחלק בין ממונא לאיסורא דלא ככנ1564ט"ע

ז "וכרדב(שכתב דהוי כחסרון ידיעה '  אבל לפי טעם א,שבתומים שם' אינו כי אם לפי טעם הב
ללמד תב כן שם כי אם  לא כער אפריםוגם הש). ל"ל הנ"לטעם מהריבוכן ( ודאי דאין לחלק ,)ל"הנ

 אחר ,ב" עי"שם סוס' יוע.  כדמשמע שם,בירא ליהלא ס'  אבל לי,1565שאת בנימיןזכות על בעל מ
'  להקל באיסור דאורייתא כול זה סיים דאין לנו לסמוך ע, דפלוגתאפק ספיקאשהאריך בענין ס

 ,ג" כי"וסב וס"ח ע"ב דמ"כ' דלפי הנראה מדבריו שם סי ,ל כך אין ראיה כ1566 משהניומבעל פ(
ך שם " כהש1568ל" אבל אנן קיי,ד"ה סק"נ' ך סי" שהביא הש1567שאת בנימין כדעת מבירא ליהס

כל אך מ). פק ספיקא דחסרון ידיעה אינו ספק גם לענין ס,ד וכל האחרונים"ס אות ל"ובכללי ס
 לא חת גם פלוגתא אם כןרון ידיעה א דאם כל ספק פלוגתא דרבוותא הוי חס,ע בזה" צמקום

אך .  ואין כן דעת כל האחרונים שאנו נמשכין אחריהם,ג"מיקרי ספק כלל להקל בדרבנן וכה
 הכל הוא רק בפירוש,  גדלירושבפי' י ותוס" וכן פלוגתא דרש,ך" הרי הפלוגתא דהרדידון דידןבנ

 בענין ם כן שנכלל ג,ן ידיעה נקרא ספק חסרונחת יעקבג נראה דגם להמ" וכה,דברי הגמרא בלבד
ת גבי ניצוק חיבור שהביא "י ור" הוא מהפלוגתא דרשל וחומרוק. 1569ספק מאי אמור ביה קמאי

. ש באריכות"ייע' ל' ת שמש צדקה סי" וכמבואר היטב בשו,ש"יי החולץ שם ערק בפלטי גבוריםהש

                                                 

 
 .אות ד, כא' שעל המרדכי יבמות סי 1556
  ".ב מקרי ודאי איסור ולא ספק"היכי דרבו האוסרין וכיו" 1557
  .עשות ספק פלוגתאי כתב דאין ל"ז הביא הבל"כי הרדב: י קי"ד סוס"שביו, במחודשים 1558
וראה מה שדן וליקט בזה בשדי . שספק דפלוגתא חשיב כחסרון ידיעה ולא הוי ספיקו לקולא, )רצז(שסט 'א' סי 1559
 ).ג, תתסט'א(ודברי חכמים כלל סח , )ד, תרט(כללים מערכת ס אות נב , חמד
  .ק א"מחודשים סוף ס, קונטרס הספיקות 1560
 .מא' ג סי"ח 1561
  .כה' מ סי"חו 1562
  .הובא בכנסת הגדולה שם. ב' יא ס"ח 1563
 .ה ואף שיש לומר"ד 1564
 .ת שער אפרים שם"שדן בדבריו בשו, לה' סי 1565
  .י עב"ת שער אפרים סוס"שדן בדבריו בשו, כה' א סי"ח 1566
  .ס לא איכפת לו במה שהוא חסרון ידיעה"דלענין ס, נ' סי 1567
 .ה והנה מפשט"כב ד' ר הזקן סי"ת אדמו"ראה גם שו 1568
 .מהשלטי גבורים ומנחת יעקב, ר ונודע"ש כת"ה ומ"שהובא לעיל ד 1569



קע  אבן העזר–שארית יהודה 

הרבים מסכימים  דאם אין ,1570ב" רמי"וסד בכללי הוראה שבס"וך בי"ש הש"ומלבד זה הנה לפמ
 בכל ם כן א,1571ה"כ' מ סי"וא  בח" ודלא כרמ, אין לסמוך עליהם להקל בדאורייתאחדמטעם א

 ,1573 וכן בנדון דהאגור, בהדס שוטה1572ק"ש בנדון דמהרי"ייע( דפלוגתא יש לומר כן פק ספיקאס
זו ואדרבה הרי גדולה מ). ע להפריש בינהם" וצ, דפלוגתאפק ספיקא כעין סם כןדלכאורה היינו ג

 יש לנקוט ולצרף חומרי טעמיהם , בדבר שבין למר ובין למר שרילו דאפי,משמע שם בהדיא
 ער אפריםש' ואף שבתשו. 'הטעמים כו'  אי ליכא מאן דפליג על בלו אפי,ולהחמיר בדאורייתא

כל  מ,ך"ה ודוחה כל דברי הש"כ' מ סי"וא בח" והסכים כרמ,ח ראיתי שחולק על זה" סי"רס
וכן משמע .  נראה שתופס כלל זה עיקר1574ג"מ סי"ת' א מהלכות פסח סי"ול בק" ז הרי רבינומקום
 'זף ובאמת לכאורה כן משמע בגמרא עירובין ד. ש"ע' מ כו"ה ומ" ד1575ז"ב סט"תמ' שם סי

 בדבר לו אפים כן  והיינו ג,דלמסקנא עבדין כחומרי דבי תרי היכא דלא סתרי אהדדי בטעמיהן
ל די בצורת הפתח ע'  בההיא דמבוי עקום בין לרב ובין לשמואל הי שהרי,שבין למר ובין למר שרי

 היינו משום דאנן ,1576ל כן"ג דלא קיי"ואע( ואפילו הכי אצרכוהו דלתות כחומרי שניהם ,כל פנים
 אבל , שם1578ש" והרא1577ף"ש הרי" וכמ,דשמואל הוי'  ונהרדעא אתרי,ל הלכה כרב באיסורי"קיי

 ודוחק לומר שהוא רשות .)' דעבדינן כתרי חומרי כוניםל כל פהיכא דלא איתמר הלכתא משמע ע
א  למסקנא לתבא על עירובין שכ"שוב ראיתי בריטב. 1580ע" אך מבוי דרבנן הוא וצ.1579ולא חיוב

רי ש בזה הפ"מ' י וע.1581ה" איום אחר ויתבאר במק,אם רוצה להחמיר משמע רשות'  כסיל כוחשיב
ב "ם בפ" שיש לדון בדבר גם לולא דברי הרמבל הוא מה"והנה כל הנ. ג" תצי"וסא ס" על ממגדים
 מאחר , ובזה לפלא בעיני,ל"ם הנ"יקר יסודי הוא מדברי הרמב אבל כבר כתבתי שע,מסוטה

יסורא מדאורייתא בפשיטות  ממש לא'שבדבריו לפי פשוטן כמשמען מפורש יוצא הנדון של מעל
 רוצה להורות ' שמעל אםי כ, ובשאר פוסקים לא מצאנו שדיברו כלל בנדון זה ממש,דרך אגב

.  באיסור דרבנן אין לסמוך להקללוג נראה דאפי" ובכה,ההיתר מענין לענין ולהבין דבר מתוך דבר
 גם י זהולפ(ש "יי גבי ספק פלוגתא בטהרת ידים ערומת הדשןס בשם ת"ק' ח סי"וי בא"ב' יע

). ' כומוקי יוסףונ' ס אין לסמוך במה שיש להוכיח מדברי התו,י מפורש למפרע" גדלי שברשרושבפי
ג שקשה ללמוד " סקי1582רי מגדים משמע שם בפ, בשום פוסק לאיסורם כן אינו מפורש גלוואפי

יש לדון  שכבר נתבאר מה שוכל שכן,  בדאורייתאל שכן וכ,ש בהגהה"יי ע,'דין ממשא  ומתן כו
  .ם על נכון" ושיבואו דברי הרמב,ולפקפק בראייתו של מעלתו

 ' משמע כוונת מעל,שמשמע דנאסרת מיד בעודו קטן, ם"תורץ דברי הרמב שעדיין אינו מ1583ש"ומ
 ,ל כך אינו מובן כ,' כור כך שהוא קטן בתנאי שיגרשנה אחל זמןל היה ראוי להתירה לו כ"דלפי הנ

א מהלכות איסורי ביאה "ם פכ"שהרי גם זולת זנותה היא עומדת באיסור תחתיו בקטנותו להרמב
י שם הטעם "ש הב" ולפמ,1584'א' ע סי"ע אה"ה דעת הטוש" וכ,זנותה דנשואי קטן הוא כמו "הכ

 אף בדיעבד אסורה ם כן א,)'עד שיגדל כו(נישואין הוי בעילתו בעילת זנות ' משום דלא תקינו לי
ש " וכמ,ש ומרדכי"ורא' י דעת התוס" היא עפ, דמותרת1585ג" מי"א רס"ש רמ" ומ.לעמוד תחתיו

                                                 

 
 .ובקיצור בהנהגת הוראות אות ז, ה וכתב עוד הרב"בסוף הפלפול ד 1570
 .סעיף ב 1571
  .ל"א הנ"שהוא מקור פסק הרמ, שרש מא 1572
שממנו , צב' ד סי"י ביו"המובא בב, )אם אומרים בו חתיכה נעשית נבלה, בענין חלב שנתערב בשומן(קעז 'א' סי 1573
 .ל"א הנ"ק ורמ"דלא כמהרי, ך שם"יח בכללי ההוראה שבשהוכ
 .וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל לז. ק ו"א ס"קו 1574
טעמים חלוקים אינן מצטרפין ' כיון שהקולות הן מב: ו' ר הזקן סי"ת אדמו"ז גם בשו"ועד. ק י"א ס"קו 1575

 .ב"רמ' ך סי"ש הש"כמ, בדאורייתא
 .ה"ר שם ס"ושוע, ג"שסד ס' ע סי"בטוש 1576
 ).א, ב(א "עירובין פ 1577
  .ח' א סי"שם פ 1578
 .ועבד הכא לחומרא והכא לחומרא: הא דאמרינן התם 1579
  .הדעות' מה טעם להחמיר כב 1580
  .ז"ה ולפ"ז אות ד ד"שבריש חאהע" כללים וספיקות", האריך בזה בדברי נחמיה 1581
  .קס אשל אברהם' סי 1582
  .ה והראיה לאיסור"בתשובתו דלעיל ד 1583
 .סעיף ג 1584
ש "והרא' ודעת התוס. ומצויין שם למרדכי. צ לגרשה ומותרת לעמוד עד שתגדיל"מיהו אם כבר נשאת א: א"ס 1585

  .ק ד"א ס' נתבארו בבית שמואל סי
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'  דפנויבירא ליה דס1586ם לטעמיה"ונראה דהרמב. ש"ע' ט'  סירת יקותיאלתו' ת שבסוף ס"בשו
 או גם ,' דכי יקח כוצות עשה דהיינו מ,מדאורייתא (ל כל פנים אסור עחד מיוחדת לאיש אלואפי

 שהביא לו אישות' לא מה" פגיד משנהמ' יוע. ו ואחרונים שם"כ' א רסי"ש רמ" כמ,)'לוקין כו
ג " משמע בהדיא דגם בכהם כןא. ' כות זנותעיל אין אדם עושה בעילתו בנןראיה מהא דאמרי

ש בן "ואף לפמ). ' כול זהולוקין ע( אסור מדאורייתא , כמו בנשואי קטן,שהיא אצלו דהך נישואין
 היינו שהדבר , כמו זנותאסורי ביאה' ל מהא"פכם "ש הרמב" דמ,1587ל" הנכם צבי בתשובההח
 דאם יתקיימו , אסורהה נפשך ממ כאן הריכל מקום מ.' אם יתרצה בנשואי אביו שיגדל כוספק

ועוד כאן . 'כו'  יש כאן איסור ביאת פנוים לאו וא,הקידושין למפרע אסור מחמת הזנות שזינתה
 , גרושת הלברי היא דה, יש איסור לדור עמהר כך בלאו הכי לגרשה אחל כל פניםשמחויב ע

ט " קיי"רס'  וע,)'יא כוטור אותן שכופין להוצ' יע(ה " כי"וסע ס"מ ואה"ר' ח סי"ו באתאוכדאי
 ניכר שזכות הוא ל כל פנים דע,וגם אם יגרשנה רק כדי להתירה לו אינו כלום( שם ית שמואלובב
  ).'ה אפקעינהו כו"ג ד"גיטין  דל' תוס' יועוד ע. לו

הנה מלבד שהוא דוחק גדול . 'כו' ם דמיירי ביבם בן ט" ליישב דברי הרמב1588ר"ש כת"ומ
שקנאה מדאורייתא כאלו הוא '  עוד לפלא בעיני מה שהחליט מעל, בכךדבריו שאין דרכובסתימות 
א ושאר "ורשב('  אבל התוס,)שם' ש בתוס"מי לפ(ט "י קידושין י" הלא זו היא דעת רש,מוסכם
ד להלכה באין חולק "א סק'  סיית שמואל והביאם הב,דחו דבריו וכתבו שהוא דרבנן) קיםפוס

ל " כמו בקטנה בת מיאון קיי,יש לומר קנאה ליורשה מדרבנן דל כךי אין הכרח כ"ובאמת גם מרש(
י שם "ו דקדק מרש"ן ביבמות דצ"והרמב. י הטעם"ש ברש"ייע' ח דיורשה וכו"י יבמות דק"כר

ן " אלא שרמב,ה"י דנדה דמ" וכן משמע ברש,)ז פטורה"ה ה"ב ד"י שם ע"והוא ברש(שהוא דרבנן 
וביותר לפלא שגם דעת ). גיד משנההביאו המ'  כועצמו הכריע דבדברים של יבום קנאה דאורייתא

ושאר '  כהתוסבירא ליהח דס"י הי"ה מה"ם עצמו משמע בהדיא מסתימות לשונו פ"הרמב
דאם , ]1589שהרי כתב סתם שאינו קונה קנין גמור, דגם ביבם קנאה מדרבנן בלבד [פוסקים

 דרבנן יש לפרש גם כן, גם בשלמא בגמרא אמרו עשו ביאתו כמאמר (מדאורייתא קנה קנין גמור
ם שכתב " אבל הרמב,ן ביבמות ונדה שם"ש הרמב" כמ,גרעו כחו נגד דאורייתא ועשאו כמאמר

  ). והאמת יורה דרכו,ביאתו כמאמר משמע ודאי בין לדין תורה בין לדין דבריהם

 קבע בה ' וגם מעל,א"י מכתובות נ"ש נ"שם ידידינו הרר מ" שהביא כת1590והראיה להתיר
 שהרי ,לא ידענא מאי קאמרי רבנן בזה. ב דאית להדיא קידושי קטנות"י דנדה נ"מסמרות מרש

בירא ליה  דס1591ישמעאל קאמר לה'  ור,ינתה לאחר שהגדילה ובנה מורכב לההתם מיירי גם כשז
 והכי ,1593שם' ק דמתני" דלא כוותיה אלא כת1592 וכבר נמנו וגמרו בנדה שם,' דממאנת כוגם כן
ישמעאל נשמע לדידן ' דרואם כוונת מעלתם דמ). ' בבעיל כו1595ברוכ (1594ה"קנ' ל כנודע בסי"קיי

 ולהוכיח מזה דבקידושין דרבנן אינה נאסרת ,עודה קטנה בת מיאון גם לדידן על כל פניםבזינתה ב
'  אין זה דבר חדש דהיינו הך דסי,)ל"ידון דידן וכנ מזה בנפקא מינה כל כךהגם שאין לנו נ(בזנותה 

 סף משנהש בכ"יי וע.1596ד" הסוטה' לב מה" ופאסורי ביאה' למהג "ם פ" שהוא מרמב,ח"קע
 שם סף משנהרק מאי דמשמע בכ( וכן ציין בגמרא בעל עין משפט ,ל"שהראה מקור לזה מגמרא הנ

 ,ג לכאורה" צע,ש"יי ע1597 פיתוי קטנה אונס הואנןל דלא אמרי"שרוצה להוכיח מדיוקא דגמרא הנ
 ,ח"ח בקע"ש הב"מי  דלפ1598 וכבר נתבאר.)ל" כנ'ישמעאל מיירי כשנתגדלה כו' שהרי התם ר

                                                 

 
  .ד"א ה"אישות פ' בהל 1586
 .יט' ת דברי רב משלם סי"בשו 1587
  .מ הדבר"אך מה "דלעיל ד' נעתקו גם לתשובתו הא, כמה קטעים דלקמן. ה והראיה לאיסור"בתשובתו דלעיל ד 1588
 .ל"הנ' פ תשובתו הא"והושלמה ע, שורה זו חסרה כאן בדפוס 1589
  .ה והראיה שכתב"בתשובתו דלעיל ד 1590
  .'אמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל כו: בכתובות שם 1591
 .נמנו וגמרו עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות: א, נב 1592
 .יכולה למאןתינוקת שהביאה שתי שערות אינה : בנדה שם 1593
  .סעיף יב ואילך 1594
  .דבעילה שבעל הראשון משגדלה סתמא לשם קדושין נתכוון: י שם"וברש. א"רע,  קי- ב"סע, יבמות קט 1595
  .שאין הקטנה בת מיאון שזינתה נאסרת על בעלה ואפילו הוא כהן 1596
 .ולכן אם השיאה אביה וזינתה נאסרה לבעלה 1597
  .ה והנה גם להפוסקים"ד 1598
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 1599 משם ראיה להיפך,'ם שאין לה רצון כו"ש הרמב" מרוש בפי,ק דכתובות"פ' ט בחי"ומהרי
 וכן בגמרא בדברי ,ש קטנה בת מיאון דוקא"ם מ" לשון הרמבם כןובאמת לפירושו מדויק ג. ל"וכנ
',  טעם למה מותרת לפי דממאנת כונת דמשמע נתי,'ממאנת כו' י סיים דאפילו בנה מורכב כו"ר

דגם  (תיןק דמתני" כמו למסקנא דנמנו וגמרו כת,ברי סופרים רק מדגט אפילו' משמע דאי הוי בעי
. ב"ק סע"י יבמות ד"לשון רש' יע. היתה נאסרת בזנותה) הגדילה ולא בעיל אינה ממאנת מדרבנן

 זה היה ,' על תנאי ובעל כו דמסקינן משמיה דעולא המקדש,ד"עף וכן משמע בגמרא כתובות ד
 ',והיא לא נתפשה כו'  מהאי תנא כו לאפוקי,מעשה ולא היה כח ביד חכמים להוציא בלא גט

 , מדברי סופריםי אם גט כינה צריכהי שא" אעפ,ל כוותיה נאסרת בזנותה"עולא דקיימשמע דל
ר דלא לאפוקי  ודוחק גדול לומ.ן ושאר פוסקים שם"ש הר" וכמ,'ש ולא היה כח בחכמים כו"כמ
 ם כןגם א. ' ולא בעיקר דינו דיש לך אחרת כו,' רק במה שאמר ממאנת כוי אם כ,ישמעאל' מדר

ישמעאל כהווייתן בקידושי טעות '  רבריסוטה ושאר פוסקים ד' לם בה"למה לא העתיק הרמב
 נןעיאלא ודאי מדעולא שמ. ל כל פניםאינה נאסרת בזנותה ע'  בעל ובנה מורכב כולו דאפי,דתנאי

 ,ל כך הסוגיא דגמרא אינו מובן ככל מקוםאלא שמ('  כו1600 גם בעיקר דינובי ישמעאללאפוקי מדר
 שהרי , בדאורייתא לבדיהודה לא אמר כי אם' אולי גם ר, בי ישמעאלמנלן מדעולא לאפוקי מדר

 ,ן מה שיש לדון עוד אם נאסרה בקדושין דרבנם כן כבר נתבאר לעיל ג על כל פנים.'קרא קדריש כו
כי זכיית קטן (ט יש לומר גדלי דאורייתא "ק ומהרי"ך וכן למהרי" להרדידון דידןוגם נתבאר דבנ

  .ל באריכות" וכנ,'ם גדולה אשת הקטן כפשוטן כו" ובפרט שיש לחוש לדברי הרמב,)דאורייתא

  ל מיאנאוויטש"ק מהרי"הרה
רי לב הנאהבים והנעימים  אשר ירד לפלגות עם גדולי חק,נדרשתי לבקשתך לעיין רבא במילתא) א(

 רק אותך , ולהיות כי את דבריהם לא ראיתי. וערכתי את המערכה מול מערכה,1601חכמים ושלמים
  . ויהיו דברי אתך, יהיו דברי מעטים נגדםל כן ע,1602אשר הראתני דבריהם

 , בגדולה אשת הקטן1603סוטה' לב מה"ם בפ" שיסודו לתרץ דברי הרמב,ובאמת על עיקר הפלפול
ר אש, א"מ' ע סי"ה בחאפר בט ס" כמו שהשיג עליו מהרי,)ט"די(הסוגיא דקידושין שזהו נגד 

 לדידי חזי לי שלא .וקי לה בנשואי קטן שהשיאו אביומ 1605 ומר, הרב מוקי לה ביבם קטן1604א"נ
 ובפרט .ל כךם לפרושי ולא לסתום כ" לרמבוה ליהג ה" דכל כה,ם" הרמבל דעתזה ולא זה עלה ע

 בשגם כי .ם חידוש דין זה בשום מקום" לא השמיענו הרמב,שיאו אביובקטן שה'  מעלה שכתבמ
  וכבר, דברי יחיד הם,1606יסודו'  שעליו בנה מעל,ב"ל'  סיק"מהרי שבבנו יצחק בר יהודהדברי ר

 האריך לסתור כל דבריו 1607 קידושין'ובותיו הל ובתש,ג שדבריו תמוהים"מ' י בסי"הבכתב 
 וכביר מצאה ,האריך בזה'  אך להיות שמעל.אי ובתראיה דבריו בשתי ידים מקדמ ודח,בארוכה

 ,סבראיבעית אימא גמרא ואיבעת אימא  א, ומצא און לו ביגיעו,ידו בספרים הנפתחים לפניו
 לסתור כל בנינו ולהרוס כל , דרכול פי ומן ההכרח להשיב לו ע,ולזאת ארזים לא יעממוהו

 .סברותיו
המסתכל המעיין  ואתה ,ל" וז1608ף"דמתו להרין בהק"ש הרמב"ואולם מראשית כזאת אודיע מ

 שאין בחכמה ,'ה כולן בעיני תשובות נוצחות כו" על הרזיבספרי אל תאמר בלבבך כי כל תשובות
 בהרחיק אחת מן הדעות ]מכל מחלוקת [נו ודיינוי אבל נשים כל מאד,'הזאת מופת ברור כו
 בודאי לא ימצא בדברינו תשובה ,' ואנן יתמי דיתמי מה נעני אבתרי.ל"עכ' בסברות מכריעות כו

ועתה אשיבה על סדר קונטריסו . נוצחת ולא סברא מכרחת רק דעת נוטה ומכרעת את כל ונוכחת
 .אחת לאחת

                                                 

 
 .אין הן מדרבנן נאסרת כשזינתהשגם אם הנישו 1599
דלא כרבי ישמעאל (אם זינתה נאסרה לבעלה , שאין קדושיה אלא מדרבנן, שאפילו לא בעל אותה אחר שגדלה 1600

 ).שמתיר
  .ל"כנ, ץ דדובראוונא"ר שלמה מ"ר הצמח צדק ועם הג"מה שהתכתב בזה הדברי נחמיה עם אדמו 1601
 .מה שהוא ציטט בתשובתו מדבריהם אליו 1602
  .וגדולה אשת הקטן... אלא יוצאות בלא כתובה ... ואלו הן הנשים שאינן ראויות לשתות : ה בהלכ 1603
 .י שסח"בסוס, ר הצמח צדק"ק אדמו"כ, נכד אחי 1604
 .דלעיל' בתשובת דברי נחמיה הא 1605
 .ה אך יש"ד' בתשובת דברי נחמיה הא 1606
  .ז' סי 1607
  .ה"ף מהשגות בעל המאור להרז"להגן על הרי, מלחמות השם' לס 1608



קעג  אבן העזר–שארית יהודה 

'  כדמסיק מעל,ינו ענין לנידון דידןאף שא (1610 במשפט קידושי קטנה1609הנה למבראשונה דרש) ב(
 גם ,' שחזר בו כו1613ף"ל הרי ערק בית שמאי פים של שלמהל ב"ש רש" על מ1612 ותמה,)1611בעצמו
אינה ממאנת שערות ' ש מה שתירץ וחידש מדעתו שמשהביאה ב"ייוע( עמד בזה 1614רבנן נתנאלהק

 ,שערות' אף שלא הביאה ב'  אינה ממאנת משהגיעה לכלל שנותיברי סופרים אבל מד,מדאורייתא
 ואני בער ולא .)'דאינו אלא ספק דרבנן דחיישינן שמא נשרו כו 1615 בגמראוהא פלאי דבהדיא אמרו

 וחזר ושנה ,ף שדבריו מגומגמים"על הרי שכתב 1616ק"מהריל הן הן דברי " כי לדעתי דברי רש,אדע
ג הוי " דספק דאורייתא בכה1617'ש מעל"ובאמת מ(ף במסקנא אינו אלא דרבנן "בסוף דבריו דלהרי

ם אין  דהת,ף ולא בסוגיא שהביא" אינו במשמע בפשט לשון הרי,' כו1618י חדשש הפר"דרבנן כמ
ש " גם מ. לא נזכר1620 דהמקדש את הקטנהתא גם הבריי,1619זכר כלל מפלוגתא דרב ורב ששת

בלשון  כתב ק"מהריאיברא ד). 1621 דהא איכא חזקה דרבא,ע" צפק ספיקאדספק נשרו הוה ס
הוא ( אלא שחיזק דברי הגאון ,ף עצמו מדבריו לדבריו" שאין כאן חזרה בדברי הרי,מכוון יותר

 . דמשמע מינה דאינו אלא מדרבנן,דהוי ספק דאורייתא בסוגיא דנדה בירא ליהדס) 1622ח"ר
 דברי רשו שפי1625א" ורשב1624ן" רמבשם ב1623ע"ה נ"ר זלה"אחמו' רבינו הג כתב והנה כבר

 ריך לומר דסבירא להו וצ,תקשי סוגיא זו להגאון דאם לא כן , דאינו אלא מדרבנןגם כן 1626הגאון
בירא  לאו למימרא דס,'בה לחומרא דהא תניא כוש הגאון דהא מילתא ספיקא היא ועבדינן "דמ
 בגמרא  דאף דנפשטהבירא ליהאלא דס , בגמראדהא משני לה , בגמראלא נפשטה'  דההיא בעיליה

 . כלומר דלהחמיר חוששין לה מדרבנן, בה לחומראנן אשינויא ועבדיסמכינןאנן לא מכל מקום 
ש " וז.'מא ואת לא תעביד עובדא כו כמו דאמרינן בעל,ולשון ועבדינן בה לחומרא הכי דייקא

 דלאו מכללא איתמר מדלא וצה לומר ור,' כו1627ף והאי סברא סברא מעליא דבהדיא גרסינן"הרי
ף " והא דלא ניחא להו להגאון ולהרי. אלא דבהדיא גרסינן הכי דמדרבנן אסור,סמכינן אשינויא

ש "רייתא שריא כמ מדרבנן אסור אלא דמדאוכל מקום ומ,למימר דהאי שינויא דסמכא היא
וכן הקשה  (1630 למיאוןין תלויין לשנויי מאי תלוים כן הכי הוה ליה דא,1629ד" והראב1628'התוס
 ומדלא משנינן הכי הוה משמע לכאורה דבשלא בעיל ,)ש"יי ע]ח"[אישות ה' לד מה" פם משנההלח

                                                 

 
 .ה אך יש"ד' לעיל בתשובתו הא 1609
  .אם יש לומר דאחר שנתגדלו יהיו חלין הקדושין למפרע 1610
 .ה אמנם האמת" ד'ותשובת הדברי נחמיה הב, ע"מ צ"ה אך מ"לעיל שם ד 1611
 .י טו"דברי נחמיה רס 1612
ועבדינן בה , אוחזינן מאן דכתב דהא מילתא ספיקא הי, ולא איפסיקא הכא הלכתא בהדיא): א, לח(ג "יבמות פי 1613

  . צריכה גט מדרבנן... והאי סברא סברא מעליא ... לחומרא 
  .ז אות ק' ג סי"יבמות פי 1614
 ).שערות' ולא מצאו לה ב, ב שנה"כשנעשית בת י(הלכתא חוששין שמא נשרו : א, נדה מו 1615
  .שרש לב ענף ב 1616
ואף גם להפוסקים דספיקא ... דהא ספיקא דאורייתא לחומרא הוא מדרבנן : ה אך יש" ד'לעיל בתשובתו הא 1617

  .ע דרבנן"ג דיש חזקת פנויה לכו"מ בכה"לחומרא מדאורייתא מ
לאו קושיא היא דהתם משום דאית לה חזקת ... ק דקדושין "ת והא אמרינן בפ"ה וא"א ד' ס סי"ד כללי ס"יו 1618

 .ע מוקמינן לה אחזקתה מן התורה"פנויה ולכו
  ).י קידושין בהדהאי אמרינן דכי גדלה גדל(ב , יבמות קט 1619
 .המקדש את הקטנה קידושיה תלויין: יבמות שם 1620
 .קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביא סימנין: א, נדה מו 1621
 .ק שם"כמובא במהרי 1622
 .כג' ת סי"בשו 1623
  .ף שם"על הרי, בספר הזכות 1624
 .ף"ה וכתב הריא"ב ד, יבמות קט 1625
  .ף שם בשם הגאון"הרי 1626
 .שאם לא בעלה אחד שגדלה אינו אלא מדרבנן ולכן אין חוששין שנשרו, )א, מו(ההיא סוגיא דנדה ומביא  1627
 .ה הוא עדיף"ב ד"סע, יבמות קט 1628
 .הזכות שם' הועתק בס, ף שם"בהשגתו לרי 1629
 .היינו דאחר שגדלה לא מהני מיאון מדרבנן, ש בברייתא המקדש את הקטנה קידושה תלויין"שמ 1630



קעד  אבן העזר–שארית יהודה 

יחו הוכ'  אלא דהתוס.דעד מתי הבת ממאנת מיירי כשבעיל'  וההיא מתני,אפילו מדרבנן ממאנת
  .ף אייתי סוגיא דאיתמר בהדיא הכי" והרי,דמיירי כשלא בעיל

 דאין חולק דהוה לקא דעתך לא ס,1631א"ק כ"ז ס"ל'  סילקת מחוקקד נראה דגם הח"ולפע
לא החליט  מכל מקום , דאפילו אי הוה דרבנן1632ק"מהרי אלא שהבין בדעת ,ע"ודאורייתא לכ

דאי מדרבנן בדיעבד קצת  שכתב  אלא,יתומה לינת הים למד]'אבי[הדבר שאין לדמות קטנה שהלך 
 1633'ש מעל"דלא כמ( להתיר ל כך אבל אין הדבר ברור כ, הרי דאין זה אלא סמך קצת,'יש סמך כו
 דגם וצה לומר ור, מפלפל בזה אי מדאורייתא אי מדרבנןק"מהרי דהו שכתב וז.) להיפךתבפשיטו

 שלא ,1634א" ראיתי חולק בדברי רשב שפיר מסיים ולאל זה וע,'אי הוה מדרבנן נמי אסור לדידי
בירא  דאפשר דסוצה לומר ור,כתב אלא דבבעיל הוה ספיקא דאורייתא אבל בלא בעיל לא מיירי

חשובים לקת מחוקק  אגב שלא היו דברי הח1635' ורבינו הג. דבלא בעיל מיהת מדרבנן אסורליה
 . השיא כוונתו לכוונה אחרת,בעיניו לדקדק בהם

 שהרי , עצמוק"מהרי לא משמע הכי ב,1637דלי מדאורייתא גדלי למפרע דאי ג1636' מעלה שכתבגם מ
 יש  דבשלמא בנתרצה האב,בהדיא שיש לחלק ולומר כתב בתחלת דבריו דמדמי לנתרצה האב

 עד ,'כ בנתגדלה הבת ונתרצית שהאפס לא יגדל ולא יצמח כו"איגלאי מילתא למפרע משאלומר 
 מדמי מהאי טעמא ו,דשת אלא משעת שמיעהשהביא דעת האומרים דגם בנתרצה האב אינה מקו

רק בית ף בפ" שהביא דעת הריאחר כך וגם .שת משעת ריצוי ולא למפרעדדנתגדלה הבת נמי מקו
בנו יצחק בר המכירי ששאל את רבנו נתן  וגם מה שהביא מר. לא מצינו שחזר בו מסברא זושמאי
בפרק הבא  בגמרא דבהדיא מוכח ועוד .היינו נמי שתהא מקודשת משעת ריצוי כדלקמן'  כויהודה

א שעתא הוא דקני לה וא אי דקדשה אבוה מהה דאמר רב,דלא גדלי למפרע) ב"א ע"דס(על יבימתו 
  שגםשוב ראיתי( הרי להדיא דאי קידשה נפשה לא קני לה אלא לכי גדלה ,'אי דקדשה נפשה כו

 ם תמצי לומרדא , קאמרם תמצי לומר ודוחק לומר דרבא א.)1638הרגיש בזה בסוף דבריו' מעל
 דגם בירא ליה אבל באמת ס,היאבי אליעזר דקידשה נפשה לא קני לה אלא לכי גדלה הא מני ר

 כרב בירא ליה וגם אין לומר דרבא ס. ודמי לקידשה אבוה,קידשה נפשה קני לה מההוא שעתא
 דודאי 1641 נסתר כל הבנין שלום כן דא,1640 דאינה מקודשת אלא מדרבנן1639בן גמליאלאליבא דר

  .בתראהדהוא פסוק כרבא יש ל

 ק"מהרי כדמסיק ,דאין ללמוד קטן מקטנה'  מסיק גם מעל, בקטןידון דידן בנל כל פניםוע) ג(
 שגם בקטנה שייך האי 1642ע"ל נ"ר ז"בדברי קדשו של רבינו אחמו' יוע(דמחוסר אמירה ונתינה 

רבנו יצחק דברי  לקיים , ותפס לשון אחרון שבו,ל"ט הנ"בדברי מהרי'  זייני1643 אלא שתלה.)טעמא
 ,'הבן כשהגדיל כו' אן לימא לן דלא ארצויי ארצי קמי דהאי דקאמר ועוד מ,ק"מהריבר יהודה שב

ט הרואה בעצמו דברי "מהרי' והנה אם הי. ד"דהיינו דאיגלאי מילתא למפרע שהאב זוכה לו עכת

                                                 

 
, בנערה שנתקדשה שלא לדעת אביה שהלך למדינת הים ונתגדלה הבת ושתקה, דעות' א מביא ב"ילז ס' א סי"ברמ 1631

ובדין , ב שהאריך בדין זה"ק שורש ל"בתשובות מהרי' עי: ז כתב בחלקת מחוקק שם"וע. אי גדלו הקידושין עמה
, א בתשובה חולק על זה"ולא ראיתי בדברי הרשב, אי מקודשת מדאורייתא או מדרבנן, יתומה שגדלו קידושין בהדה

  .ובלא בעל לא מיירי, רק שכתב מלתא דפסיקי אם בעל בודאי חשבינן לה מקודשת מדאורייתא
מסתפק אם צריכה גט , שלדעת הפוסקים שבקידושי יתומה שגדלה צריכה גט מדרבנן(שם קרוב לריש ענף ב  1632

  ).מדרבנן בקידושי קטנה שהלך אביה למדינת הים וגדלה
ד מדרבנן יש לחלק בין יתומה לבין הלך אביה למדינת "שלמ, ק"בדברי מהרי(ה אך יש "דלעיל ד' בתשובתו הא 1633
  ).הים
 .א שם"שהובא ברמ, ריט'א' א סי"ת ח"שו 1634
  .והקשה עליו, שפירש דברי החלקת מחוקק דמהני מדאורייתא, כג' ת סי"בשו 1635
  .ה אך יש"דלעיל ד' בתשובתו הא 1636
  .משגדלה תפסי קידושי מעיקרא ואיגלי מילתא למפרע: דהה גדלי בה"י יבמות שם ד"כפירש 1637
 .ז"ה אך כ"דלעיל ד' בתשובתו הא 1638
  .ב, יבמות קט 1639
  .ף חושש לדעת רב ששת שם דגדלי קידושין בהדה מדאורייתא"ואילו הרי 1640
 .ועבדינן בה לחומרא... ולא איפסקא הכא הלכתא בהדיא ): א, לח(ף שם "של הרי 1641
ונתינתו לידה וגם אמירתו , משום דאין מעש קטנה כלום לעצמה, ומה לא מהני האי טעמאדבית: י כג"ת סוס"בשו 1642

ואמירה הראשונה שאמר לה כשהיתה קטנה אינה כלום מאחר שאינה : ה ומה"ושם ד. לה לאו כלום הן ואין בהן ממש
  .בת קידושין

  .ר וגם"ש מעלת כת"ה ומ"ד' ובתשובתו הב, ה אמנם"דלעיל ד' בתשובתו הא 1643



קעה  אבן העזר–שארית יהודה 

ט לא "רי אבל הנראה שמה,כדבריו'  הייתי אומר באפשר שכן הפי,1644ל"הנ רבנו יצחק בר יהודה
בנו ש לדעת הר"תקשי מ דאם לא כן . ודאי לא הבין כןק"מהרי ו, שהביאוק"מהריראה אלא דברי 

חלים הקידושין '  כיון שלא הייינו טעמא דה,1645 החולקים עליור שמשון ורבנו קלונימוס"שלמה ב
א י סלק וא, דהא בעיקר קידושין ריצויו ושתיקתו למאי מהני,בשעתו לא מהני ריצוי דאחר זמן

 .מעשה אמירה ונתינה בעיקר הקידושין'  הא הי, דהריצוי מהני למפרע משעה שהאב זוכה לודעתך
י ששלח " דתקשי להו הא דקטן אעפ, בקטנה1648בנו פרץ ור1647ח" לדעת הר1646ה שכתבגם מ

י  דהתם האב זוכה לו לפ,ר שמשון ורבנו קלונימוס"רבנו שלמה ב לא שייך כלל להא ד,1649סבלונות
רבנו יצחק  דלדעת , הבין כפשוטוק"מהרי אלא ודאי ד. זה בזהק"מהרי תלה  ואיך,ט" מהרידעת

 דכיון דבשעת חלות הקידושין בירא להו והחולקים עליו ס, מקודשת משעת ריצוי הבןבר יהודה
 נן דהא דאמריבירא ליה סרבנו יצחק בר יהודה ובהא פליגי ד,לא היתה אמירה ונתינה אינו כלום

 , ואפילו אחר הקידושין מהני,הבן'  דארצי האב קמי,'י קמיודלמא ארצויי ארצ 1650בגמרא
 כדעת רוב הפוסקים או בירא להו והחולקים עליו ס,דשתיקתו שהיא כהודאה משוי לה אמירה

 או כדעת ,האב קודם קידושין' היינו שהרצה הבן קמי'  דארצויי ארצי קמי,1651ש"כדעת הרא
בתר קידושין לא ד אבל ריצוי הבן ,בןה'  דארצי האב קודם קידושין קמי1653ה" והרמ1652ן"הרמב
בירא ואין לומר דכיון דס. שום אמירה ונתינה של הבן'  כיון דבשעת חלות הקידושין לא הי,מהני
ם כן הוה  דא, דמהני למפרעוא הדין נמי ה, דמהני ריצוי דבתר קידושיןרבנו יצחק בר יהודה לליה

ומדכתב טעם החולקים עליו בפשיטות  , הכיבירא להו לפרש דהחולקים עליו לא סק"מהרילליה 
 מכלל ,הקידושין חלין מאי מהני ריצויו ושתיקתו בעיקר הקידושין' כיון דבשעת הקידושין לא הי

בריצוי הבן  מכל מקום ג דלא היו חלין הקידושין בשעתם"דאע, בירא ליהרבנו יצחק בר יהודה סד
רבנו  לא הבין כן בדעת ק"מהרי כיון דם כן וא.בלבד ובשתיקתו מקודשת דשתיקתו הוי כמעשה

 כי אולי ,' כו1654 למי שלא ראה את החדשין אומרים א, שהוא ראה וידע אותם,יצחק בר יהודה
ומכאן מוכח נמי דבקטנה לא אמרינן אלא (  אחררוש לפרש פיי אפשרימצא בדבריו איזה לשון שא
 דאינה מקודשת  מכלל,ש דבשעת חלות הקידושין סגי בריצוי" כמ,שתהא מקודשת משעת ריצוי

 דכמו שאין מעשה , ועוד דלמפרע אין חילוק בין קטן לקטנה.למפרע אלא משעת חלות הקידושין
 לשון חלות הקידושין משמע שעכשיו ו הכי ועוד דבלא.הקטן כלום כך אין מעשה הקטנה כלום

  .)חלים ולא קודם לכן

כי דבנתרצה האב  דכי הי,1657י" רשי דעת לפ1656ן" בדעת הר1655'ש מעל" כמם תמצי לומרואף א
 דמצוה יינו טעמאן ה" הא התם כתב הר. בנתרצה הבןוא הדיןאחר הקידושין מקודשת למפרע ה

 1658מ"ב דב" ודמי להא דאמרינן ברפ. בנתרצה הבן שעיקר המצוה שלול שכן שיש לומר וכ,על האב

                                                 

 
 .ן משיב עליו"והראב, )ג, רצט(ן "לשון התשובה נעתק בסוף ספר ראב 1644
לא שייך למימר דבריצוי ... ר שמשון וכן רבנו קלונימוס איש רומי "שנחלקו עליו רבנו שלמה ב: ק שם"במהרי 1645

 .' כודהא בעיקר הקדושין וצויו ושתיקתו למאי מהני... כיון שלא חלו הקדושין בשעתן , ושתיקה דגדלות נתקדש לו
 .ק שם"מהרי 1646
 .משמו שחוששין בקטנה לומר דגדלי קדושין בהדה) א, לח(ף ביבמות "שכתב הרי 1647
וקטנה שהלך אביה למדינת הים וקדשה עצמה מקודשת מדרבנן בעודה קטנה וכי : ק מצוה קפג"בסמ ש"על מ 1648

בעודה קטנה אפילו מדרבנן .. .י אומר דאינה מקודשת "אך ר: הגיה רבנו פרץ. גדלה גדלי קידושיה עמה מדאורייתא
 .ק"מודה לסמ, שלענין גדלי קידושיה עמה מדאורייתא, ק שם"ומזה הוכיח מהרי. כיון שיש לה אב

 .ב, קידושין נ 1649
 .ב, קידושין מה 1650
  .ד"לה ס' ע סי"טוש). כלומר גילה הבן דעתו לאב שהיה חפץ בה(ו ' ב סי"קידושין פ 1651
  .ן"ז בשם הרמב' ש שם סי"רא 1652
  .ה"ע שם ס"ושו, ה"לה בשם הרמ' סיטור  1653
  ).ב, נדה ז(יבוא ויעיד  1654
  .ה ומה שדחה" ד'בתשובת הדברי נחמיה הב 1655
לפי שכל , איכא למימר דהיינו טעמא, וכי תימא ריצוי בתר קדושין מאי מהני: ה איתמר"ד) ב, יח(ב "קידושין פ 1656

, ומיהו טעמא דנתרצה האב כששמע. לא בפניואדם רוצה להשיא את בתו ומצוה דרמיא עליה נמי היא וזכין לאדם ש
אבל כל שנתרצה גלי , לפי שאינו זכות גמור שהרי היא יוצאה   מרשותו לכמה דברים, הא לא נתרצה לא הוו קידושין

  .אדעתיה דזכות הוא לו ומהני משעה ראשונה
 .שמא נתרצה כששמע והוו להו קידושין למפרע: ה והוא ששידכו"ב ד, קידושין מד 1657
  .א, בכ 1658



קעו  אבן העזר–שארית יהודה 

' ד סי"ש ביו" כמ,1659ם"שליח לדעת הרמב'  ואפילו לא שווי,'בכלך אצל יפות דמצוה היא וניחא לי
אי  וה,)1660שם' א ובתוס"א ע"בעירובין דע' ועי(ו "ק ט"ז ס"ח וט"ק נ"ך ס"ש בש"יי ע,א"א סל"של

בנישואי קטנות '  ואפילו לכשיגדל לא ניחא לי, לא שייך בקטן דלא בר מיעבד מצוה הואטעמא
 דיש איסור 1661אסורי ביאה' מהלא "ם פכ" להרמבל שכן ומכ,דלאו מצוה היא בההיא שעתא

ן דוקא בנתרצה " דאפילו לדעת הר,]ז[' קידושין סי' לי ה" בובותבתש' ועי. ג"טן קודם יבנשואי ק
ש " הרארש או כדפי, קודם הקידושיןנןע בעי"ו אבל בנתרצה הבן לכ,האב אחר הקידושין מקודשת

ש שדחה דברי "יי וע.הבן' ה שהרצה האב קמי"ן ורמ"הרמב' האב או כדפי' דארצויי ארצי הבן קמי
 וגם ,' דלא כוותיבירא להו שכל הגאונים קמאי ובתראי סתב וכ, בשתי ידיםק בר יהודהרבנו יצח

 ה שכתבאך מ .ט בעצמו דחה דבריו במסקנתו" גם מהרי,שדברים תמוהים הם כתב 1662י"בב
 ולא סגי במה , שיהא המקדש שלוחו דוקאנן דבעי1663ה"ט ס"כ' מסי' שהחולקים עליך הביאו ראי

'  דאסקינא בירבנו יצחק בר יהודה מה יענו ביום שידובר בהם דברי  לא ידעתי.שנתן הכסף משלו
רבנו לסתור דברי '  הביאו ראי אלא אם כן.הבן אחר הקידושין' מהני ארצי האב קמי' דלדידי

  .ה"ד וס"ה ס"ל' להם להביא מסי'  ויותר הי,1664יצחק בר יהודה

 אחרים ל ידיכיות שזוכה ע דבכל הז,1665 יפה כתבו החולקים עליך, לחלק בין אב לאחרה שכתבומ
 ואמרו קטן ,1666 ואפילו זכיות קטן סתמא קתני זכין לקטן, אחרל ידי אב לעל ידיאין חילוק בין ע

 , אחרא שנא אב ולא שנא ודעת אחרת סתם ל,1667כשיש דעת אחרת מקנה אותו' זכי' אית לי
ן אב לאחר אלא ואין חילוק בי . בגמרא וכהנה רבות,' לא ליקני אינש לינוקא לולבא כו1668ואמרו

' ה שבטור סי"ש והרמ"ן שברא" לדעת הרמב,הבן קודם קידושין ושתק' בארצויי ארצי האב קמי
וא ש דה"הרא כתב האב' אבל בארצי הבן קמי('  דבאב אמרינן הא דשתק מחמת כיסופא כו,ה"ל

 אפילו נתרצה בירא ליה דס1670ם" דאפילו לדעת הרמב1669ה שכתבגם מ. )' אם גילה לשדכן כוהדין
ט בסוף " מהריש" וכמ, אזלת בתר איפכא,'בבן דוקא בגדול כו מכל מקום ,אב אינה מקודשתה

 הוא ,בי אליעזר אליבא דר1671ט"ב פ" המשנה דברושט בפי"ש מהרי"ממ'  ומה שנסתייע מעל.דבריו
 שפיר קאמר הואיל ואין לו יד לזכות בעצמו זכין משום הכיהיא בעודו קטן '  דהתם הזכיי,תמוה

 מצינו ם כן דא, האבל ידי כבר הודית דאין זכות לקטן בעודו קטן אפילו עידון דידן אבל בנ,לו
 ם משנהלח' י ע, דאין לה כתובה עד שיגדיל,לה כתובה] אין[אי טעמא  מם כן ועוד דא.אישות לקטן

ש " ומה הנאה לו עתה כמ,היא לכשיגדיל' ט אלא דהזכיי"ון מהריוזו כי'  ולראי.מלכים' לד מה"פ
  .בסוף דבריוט "מהרי

 דהא בנישואין נמי אין האב , הא ליתא, דאין זה אלא בקידושין ולא בנישואין1672' מעלה שכתבומ
השתא  מכל מקום , לכשיגדיל חלין הנשואין למפרעם כן אם תמצי לומר וא,זוכה לו בעודו קטן

 ם כן א, דיש איסור בנשואי קטן דהוה כזנות1673ם" להרמבל שכן ומכ.בעודו קטן אין לו דין נשואין
השתא מיהת עביד איסורא  מכל מקום , דלכשיגדיל יהיו חלין הנשואין למפרעם תמצי לומראף א

 או שמא יחזור בה הוא או שמא תחזור בה , כי שמא ימות בעודו קטן,מספק שמא לא יגדיל עמה
 אין לומר אגלאי מילתא למפרע דזכות מהאי טעמא ועוד ד.ט"ס'  סיצמח צדקג ב"ש כה" וכמ,היא
 דבאמת גם אם תמצי לומר ואף .איסורא'  אדרבה ספי לי, דבעודו קטן ודאי אין בו זכות,ואה

 וכמו שהוכיח , ומן התורה ודאי אין בו איסור דאינה בעילת זנות,ם אינו זנות גמור"להרמב

                                                 

 
  .ג"ד ה"תרומות פ' הל 1659
  .ה כלך אצל יפות"ד 1660
  .הלכה כה 1661
  .מג' סי 1662
  .ה ועל כל פנים"כדלעיל בתשובת צמח צדק ד 1663
 .שכן הוא באמת לעיל שם 1664
 .ולחלק בזה בין אב לאחר אינו במשמע בכמה מקומות: ה ועל כל פנים"לעיל בתשובת הצמח צדק ד 1665
 .ב, ב קנו"משנה ב 1666
 .נ"וש, ח"הפקר ס' ר הל"שוע. ו"מג סטר' מ סי"א חו"רמ 1667
  .ב, סוכה מו 1668
 .ה ומה שדחה" ד'בתשובת הדברי נחמיה הב 1669
 .ג"ג הי"אישות פ' הל 1670
  .ב, קנו 1671
  .ה אמנם כן"דלעיל ד' בתשובתו הא 1672
 .ה"א הכ"אסורי ביאה פכ' הל 1673



קעז  אבן העזר–שארית יהודה 

 בתשובותיו ורת יקותיאל דלא כת,1674אסורי ביאה' לח מה" פישנה למלךמ' י וע,ג"קצ' ש סי"הריב
 , דלא ליהוי זנות נישואין' דמדרבנן תקינו לי,ד"למ' סיושב הכהן  ובות ובתש,'ט'  סישבסוף ספרו

 . שםהמשנה למלךש " כמ,דאי מדאורייתא הוי זנות איך תקינו רבנן למיעקר איסורא דאורייתא
 1675ד"מלכים פ' לבה' ם לטעמי"דהרמב יש לומר , לפילגשא שם דדמיהמשנה למלךש "מיהו לפי מ

 מה העבריה משמע דא,לאחר יעוד בלבד' ש שסיים אלא אמה העברי"ייוע( דיוטדפילגש אסורה לה
 מהא ריך עיון וצ.1676אישות' לא מה" פסף משנהכתב בהדיא הכ] כן[ ו,לאחר יעוד אינה אלא פילגש

 פשיטא נןא אמרי"ח ע" ושם די,ואי אמרת מייעד מצינו אישות לקטן) א"ט ע"די(דפריך בקידושין 
 שם שנה למלך אך מדברי המ.)ל מעות הראשונות לקדושין ניתנו" קיי ועוד דהא.'דגיטא בעי

 אלא ,בנשואי קטן מודה דעדיפא מפילגש מכל מקום , פילגש אסורהאן דאמר דאפילו למ,משמע
 למען ספות הרוה 1677ט" דסנהדרין פא למה שאמרו בגמררושם דהוי כזנות הוא פי"ש הרמב"דמ
דושי א בח"ש מהרש" והיינו כעין מ, דהתםראמ שהראה מקום מגגיד משנה וכמשמעות המ,'כו

 שמוסיף תאוה להקטן ומרגילו להיות שטוף רשם פי" והרמב,' שם שמוסיף לה תאוה כואגדות
איסורא דרבנן מיהו איכא כל ימי קטנותו עד מלאת  מכל מקום 'איך שיהי' יהי מכל מקום .בזימה
מבואר דהוה זנות משום שאין לו ג "תת' א סי" הרשבבתשובותו(ג שנה משום לתא דזנות "לו י

משמע דאינו אלא מדרבנן כמו  מכל מקום .' וגם מפני שאין לה כתובה וכל הפוחת כו,נשואין
 ובותנשואין גרע מנושא פילגש דשרי כתש וגם מפני שאין לו , דהא כתובה דרבנן,ש"שהוכיח הריב

 ).א" הרשבובות וידוע שהם תש,1678ן"להרמב
 ותנן , שמותר לייבם אפילו מדרבנן,א מיבם קטן"ם ורשב" נגד הרמב'והנה לכאורה יש להביא ראי

וסייעתם '  ותוס1680י" דבשלמא לרש. יבם שבא על יבמתו תגדלנו1679וף פרק בית שמאינמי ס
ם " אבל להרמב, יש לומר דבמקום מצוה לא גזור,דהחשש הוא בנשואי קטן שמא תזנה אשתו עליו

ל  הא העמידו חכמים דבריהם בשב וא,אי תגדלנו אמ,דנשואי קטן גופא הוה איסורא מצד עצמו
 דלא 1681נן דחייש למיעוטא מדרבנן אמריבי מאירא לר]דה[ , ואין לומר משום דכבר ייבם.תעשה
 חיישינן שמא לא יבא לידי בי מאירכ לר"משא( דביבמה דמצוה היא ש לומר אלא שי.תגדלנו
 אבל באשה ,ת יבום קודמת מצובירא ליה דס1682ם" ובפרט להרמב,אין בזה משום זנות) מצוה

 וקטן לאו בר הכי ,1684 או משום דלא לתוהו בראה,1683דעלמא שאין המצוה בה אלא לפרות ולרבות
 לפיכך אסרו חכמים , דקטן לאו בר הקמת שם הוא1685וף פרק בית שמאי שם סנן וכדאמרי,הוא

 רשי פי"ש מיהו ר.די נינהוו דנשואי קטנות דלאו בנות אול1686ב דנדה"רפ' י וע.משום לתא דזנות
 משום דקטנה רבנן ,ם מודה בהא" ואפשר דאפילו הרמב.שם והוא גדול שיכול לפרות ולרבות

 .תקינו לה נשואין
 ,ידון דידן הגם שאינו נוגע לנ,לקטן אי מדאורייתא או מדרבנן'  בדין זכיי1687ועל אשר פלפלתם) ד(

מכל מקום  .1690 לא תלו טעמא בהכי,1689ת עוד לקמן" וכמשי,1688י דקידושין"ש בשם הב"כמ
והנה כתבת  . אם זינתה אם מותרת לבעלה,אמרתי אטפל לדין המסתעף מזה בקידושין דרבנן

                                                 

 
  .ש"ה וראיתי להריב"ב ד"ה 1674
 .הלכה ד 1675
 .העבריה אחר ייעודדאיכא למימר דהנך פלגשים היו אמה : ד"ה 1676
 .עליו הכתוב אומר למען ספות הרוה את הצמאה... והמשיא אשה לבנו קטן : ב, עו 1677
  .רפד' סי 1678
  .ב, יבמות קיא 1679
 .ה סמוך לפרקן"ב ד, סנהדרין עו 1680
  .ב, בגמרא יבמות קיא 1681
 .ג"ב הי"ופ. ב"א ה"יבום פ' הל 1682
 .א"ו ה"אישות פט' ם הל"רמב 1683
 .ב, גטין מא 1684
 .והאי לאו בר הכי הוא: ב, איבמות קי 1685
  .ב, יג 1686
  .ר ועוד"ש כת"ה ומ" ד'והמענה בתשובת הדברי נחמיה הב. ה ועוד שאפילו"ראה לעיל בתשובת צמח צדק ד 1687
  .שבהשיאו אביו אין אומרים זכין לקטן, ז' מג ובתשובות קידושין סי' י סי"הובא מהב, ה ובאמת"א ד"לעיל ס 1688
 .ה ואחר הדברים"ה ד"ס 1689
 .ם שאם זינתה נאסרה עליו"מ סובר הרמב"מ,  שקידושי הקטן אינם חלים אפילו מדרבנןשאף 1690



קעח  אבן העזר–שארית יהודה 

אסורי ' לג מה"ם בפ"ש הרמב"ממ'  הביא ראי1691ש" הרב מהר,להיתר' שהחכמים הביאו ראי
להיתר '  הביא ראי1694מ"א הרב מהרמ" ונ,' בקטנה בת מיאון כו1693סוטה' לב מה" ובפ1692ביאה
  .בזה' ד שיפה כיון מעל"ם נלפענ"ובאמת בדעת הרמב. 1695בריהםדחה ד'  ומעל,מיבמה

 1696אסורי ביאה' לג מה" פגיד משנה הן אמת שהמ,ש בקטנה בת מיאון"ש הרב מוהר"כי הנה מ
 .1697 ראייתו ברורה הריי דעת המגיד משנה ולפ,' דכל שאין קדושי תורה כויינו טעמאכתב דה

שנה ן שבמא באסיחיאל' עליו הוא הרב ר שיש להם אילן גדול לסמוך 1698'ש מעל"ותמהתי על מ
 ואדרבה מה שסמך .גיד משנה ולא זכר אילן גדול יותר הוא הרב המ,1699אישות' לא מה" פילמלך
 ופשט , אין לה רצון על קידושיןרש דפי, הוא כמעט משענת קנה הרצוץ1700ט" מהריל פירושע' מעל

הטעם דאין לה  כתב  ולמה,קואיברא דלשון אין לה רצון דח. ם משמע דקאי על זנות"לשון הרמב
 שה ליועוד ק.  מותרת אפילו לבעלה כהן מחמת שהקידושין הם מדרבנןו הכי ומאחר דבלא,רצון

ה  הו,ם דוקא קטנה שזינתה בעודה בקטנותה" דאם כדבריו למה כתב הרמב,גיד משנהעל דברי המ
 אסורה אלא  אם לא בעיל דאינה, דאפילו זינתה אחר שהגדילה, לאשמעינן רבותא טפיליה

 . לא נאסרה,מדרבנן
 בקטנה שיש לה אב אם זינתה ברצונה 1701ש" מו הכי כי הנה בלא,ם"ד בביאור הרמב"ולכן נלפע

 ודחה כמה ,פיתוי קטנה אונס הוא'  דלית לירש פי1702 שםגיד משנה והמ.קמאי'  כבר צווחו בי,'כו
 אדרבה דרכו בקודש ,ם כלל" דרך הרמבן זה ואי,תח פתוחגבי פ' סוגיות מקמי קושיות התוס

 ואקושיא ופירוקא לא סמיך ,לסמוך על סוגיא מפורשת דוקא מבלי שים לב מקושיא הנופלת
ם משמע דקטנה שיש לה אב יש לה רצון וקטנה שאין לה אב אין " ועוד דפשט לשון הרמב.כידוע

ונס  הא דפיתוי קטנה אבירא ליהבפשיטות דס יש לומר  והנה בזה. הא מהאאי שנא ומ,לה רצון
ש " אלא כמ,ל כרחה לאו משום דיראה לנפשה ומפחדת מפני הבועל כאילו אנס אותה בע,הוא
 שדעתה קלה וצה לומר ור,דהיינו לפי שאין בה דעת כלום) ב"א ע"דס (א על יבמתו הברקי בפ"רש

 ואינה זהירה שלא להזדקק אלא לבעלה , שהבעל והבועל שוין אצלה,מאד שאינה חוששת לבעל
 והיינו דוקא בשאין לה . באיסור זהל כך וגם אינה מבחנת כ,ל כך שאינה מבחנת כמפני קטנותה

' ש התוס" והוא כעין מ,משמרה ומלמדה ומזהירה על הבעל'  אבל אם יש לה אב הרי אבי,אב
 משמרה שלא ה משום שאביל ידי אביה דקטנה מתגרשת ע1703ב"ובקידושין פ) ב"ג ע"דקי(ביבמות 

 ג" וכה,ד מן הבעל ולא תחזור אליור שמלמדה ומזהירה שתיפ והיינו,תהא משלחת וחוזרת
 ה התם דאין אבינןמריג דלענין זנות א" ואע.ד ממנורבקידושין מלמדה ומזהירה שלא תיפ

כיון דלענין  מכל מקום ,ד משום גרירא אפילו בשיש לה אב אסור"וטה למבש ומשום הכי ,משמרה
 ממילא אם זינתה יש , בינו לאחרשבדל והפר משמרה שיהא נחשב אצלה כבעל ויהא הההבעל אבי
 מר ריש לקישא) ב"ד ע"דמ(ד "בכתובות פ' ם כן מהא דגרסי"ואפשר שיצא לו להרמב. לה רצון

 הא ,'פריך טעמא דכתב רחמנא כו'  ובגמ, נערה מלא דבר הכתוב, על הקטנה פטורם רעהמוציא ש
כלל דאם היתה בת עונשין היתה  מ.וסקלוה וקטנה לאו בת עונשין היא' כו' כתיב אם אמת הי

א ילמילף מקרא במוצ'  למה לייש לקיש וגם ר. ואמאי הא פיתוי קטנה אונס הוא,חייבת סקילה

                                                 

 
 .'והובא לעיל בתחלת תשובת הדברי נחמיה הא. ץ דדובראוונא בתשובתו שלא הגיעה לידינו"ר שלמה מ"הג 1691
 .ואם היא בת מיאון מכין אותו מכת מרדות והיא מותרת לבעלה ואפילו היה כהן: הלכה ב 1692
 .אבל הקטנה בת מיאון אין מקנין לה שאין לה רצון להאסר על בעלה ואפילו היה כהן לא נאסרה עליו: דהלכה  1693
  .נ"וש', ש מעל"ה ומ"ד ד"כדלקמן ס 1694
 .ה והנה גם להפוסקים"ד' בתשובת דברי נחמיה הב 1695
 .שכל שאינה אשת איש מן התורה הויא לה כפנויה שזינתה :הלכה ב 1696
 .ס אינה נאסרת לבעלה כשזינתה"דכל שקידושי הקטן הן מד 1697
  .ה והנה גם להפוסקים" ד'ובתשובתו הב. 'בתחלת תשובת הדברי נחמיה הא 1698
  .דאשת חרש שזינתה מותרת לבעלה משום דאינה מקודשת מן התורה: ה וראיתי לדקדק"הלכה ח ד 1699
קטנה בת מיאון : ד"ב ה"סוטה פ' ם הל"שמבאר את דברי הרמב(ה באשת ישראל "ד) א, ט(בחידושיו לכתובות  1700

ט "כ מ"דא, ולא משום דלאו בת דעת): אין מקנין לה שאין לה רצון להאסר על בעלה ואפילו היה כהן לא נאסרה עליו
וכיון שזנתה כמו שמאנה , אלא היינו טעמא משום דהני קידושין מתלה תלו, הא אנוסה לכהן אסורה, שריא לכהן

כלומר אין סברא שתרצה קידושיה כדי , שו אין לה רצון לקייםוהכי פירו, פ שלא מיאנה כשהגדילה"אע, דמיא
 .שתאסר עליו

איסורי ביאה ' ה בהל"וכ. קטנה שהשיאה אביה אם זינת ברצונה נאסרה על בעלה: ם שם בתחלת דבריו"הרמב 1701
  .ב"ג ה"פ

  .אסורי ביאה שם' הל 1702
 .ה וכל"ב ד, מג 1703



קעט  אבן העזר–שארית יהודה 

 ם רע ועוד דכל עיקר מוציא ש. כללם רע כיון דפיתוי קטנה אונס הוא אין כאן ש, דפטורם רעש
 יש לקיש דלא מיירי ר,רת וקטנה דאנוסה היא אינה נאס,הוא לאסור עליו אם זינתה תחתיו כנודע

 ,דקטנה שיש לה אב יש לה רצון אלא ודאי .' כום רע כהן שהוציא שוה ליה למימר דהכי ה,בכהן
 ועוד דמן התורה אין קידושין תופסים ,'ובכתובות מיירי כשיש לה אב כדכתיב בקרא את בתי כו

עת של כלום ואינה כ בקטנה בת מיאון אין לה ד" משא, אקרא קאייש לקיש ור,אלא בשיש לה אב
ש " שהרי היא כמבטלת הקידושין כמ, מותרת נמי אפילו לכהןמשום הכי ו,מבחנת בין בעלה לאחר

 דקאי תי שפיר ולדידי א,ם דקאי על הקידושין" אין לה רצון שברמברש אלא דהוא פי.ט"המהרי
אמת הן  . הרי היא כמבטלת הקידושין משום דהא בהא תליאואפילו הכי ,על הזנות כפשוטו

 דאפילו קטנה שמרוב קטנותה לא ידעה שיש איסור ,1704ז מבואר בכלל דבריו"קס'  סיק"מהרישב
א הרב " וכבר מצאתי כן בבית גנזי נ. אבל המעיין שם יראה דדבריו תמוהים.בדבר נאסרה בזנות

 לזאת לא רציתי לכפול הדברים , לחם יהודהובות כמדומה לי בתש,1705מ באיזה ספר"מהרמ
  . משם תדרשנו,' מעלחת יד ובפרט כי ישנו ת,פרהאמורים עם הס

 ,'שני קודם שגירש ראשון כו'  דאם בא עלי1707פרק בית שמאיף ב" ההיא דהרי1706' מעליוהא דאיית
 פקא מינהדנ כתב 1709המשנה למלך ו,1708דהטעם משום שמא יאמרו מחזיר גרושתו או משום קנס

המשנה  וגם ,' שנבעלה בשגגה כוי"ם בהדיא אעפ"ש הרמב" וכמ, התם מיירי בשגגה.'אם זינתה כו
 ואדרבה .' שזינתה בשוגג דסברה שמת בעלה כואסיים בהדי'  אם זינתה כופקא מינה דכתב נלמלך

) ב"ד סע"דצ( האשה רבה רק בפנן דבהדיא אמרי,מהתם מוכח קצת דבמזיד מיתסרא לבעלה
 קאמר ראמג דבג" ואע,'דהיכא דבמזיד מתסרא בשוגג נמי אסרי רבנן משום שמא יאמרו כו

 דכל , בדרבנןוא הדיןף וסייעתו דה" להריבירא להו ס,דדוקא היכא דבמזיד מתסרא מדאורייתא
 ,' דוקא בנשואין מיחלפא כוכל מקום אלא דיש לדחות דמ.דתיקון רבנן כעין דאורייתא תיקון

 ה שהוכיח ומעתה גם מ.ב"ב ע"וביבמות דצ) 'ש בתוס"וע(ב "פ ע" הזורק דרקפ בגמרא ש"וכמ
 ,)ב"ח ע"דמ(ב "ג דב" דמקשן כאמימר דפלקא דעתיה ונכנס בפרצה דחוקה דס,1710בדא דנרשמעו

 ובאמת אפילו אמימר לא קאמר אלא היכי שגלגל האונס מצד אחר עד .י"והאריך לתמוה על הב
 ולאוקימתא , כמו תלוה וקדיש דהוה כמו תלוה וזבין דאגב אונסא גמר ומקני,שנתרצית בקידושין

 ואפילו אינו , אישות שהאריך בזה'מהלג " פלחם משנה'  עי, שיאמר רוצה אניןנ הכונס בעירקדפ
 ,ל כרחה אבל אם נתן הכסף בע,' דהיינו רצון דידינןאנן אמרי מכל מקום , רוצה אנירושאומר בפי

ל  וכן ביאה בע, לא שמה נתינהל כרחהל דנתינה בע"והשליך לה הכסף הרי קיי' כגון שתפסה בידי
 אפילו גלגל האונס עד שנתרצית ,ל דלא כאמימר" דלמאי דקיי,ג"ם פ" ברמבן משמע וכ.כרחה

 משמע דבאשה ,'אבל האיש כו'  שהרי כתב אין האשה מתקדשת אלא מדעתה כו,אינה מקודשת
 באשה דומיא דהכי כל מקום ומ, ובאיש מיירי דוקא שנתרצה מחמת האונס,דומיא דאיש איירי

 שכסבורה שקידושי השני ,א דנרש שבשגגה הואי אצלה דעובדיינו טעמא אלא ה.אינה מקודשת
 , והיא לא אסקה אדעתא, אלא דרבנן שווינהו לבעילת השני בעילת זנות,קידושין ולא של הראשון

 אפילו במסקנא שהיו קידושי תורה לראשון הרי היא משום הכי ו, דינא גמיריולי עלמאדלאו כ
 , אפילו נשאת בטעות תצא מזה ומזהו הכיא דהא דקאמר וחטפה היינו משום דבל,מותרת לבעלה

 פרק בית שמאיף "ומההיא דהרי( וכן מדוקדק לשון הטור .וחטפה שאני שהוא עשה שלא כהוגן
לא  מכל מקום ,י שהשגגה היא שלא ידעה שיש איסור בדבר" משמע להדיא שאעפ,ומעובדא דנרש

                                                 

 
,  שהשיאה אביה אם זנתה לרצונה שהיא אסורה לבעלהסווטה דקטנה' ב דהל"שהרי רבינו משה עצמו כתב בפ" 1704

ה קאמר דאם זנתה לרצונה "ואפ, ופשיטא שאין לך שוגגת שלא לידע שיש איסור בדבר כקטנה בת שלש או ארבע שנים
 ".אסורה על בעלה

  .ראה באחד מהספרים שבספרייתו, ר הצמח צדק"והיה בבית אדמו, ל בליובאוויטש"כשביקר מהרי 1705
  .ה והנה גם להפוסקים" ד'ברי נחמיה הבבתשובת הד 1706
וכיון דמדרבנן הוא דצריכה גט תפשי בה קדושי , צריכה גט מדרבנן... קטנה שלא מיאנה והגדילה ): א, לח(יבמות  1707

דהויא לה כאשה שהלך , בא עליה קודם גירושי ראשון אסורה לתרוייהו וצריכה גט מתרוייהו... שני וצריכה ממנו גט 
  .ם שהיא אסורה על זה ועל זה וצריכה גט מזה ומזהבעלה למדינת הי

נמצא זה ... צריכה גט מזה ומזה ): ב"סע, יבמות פח(כדאמרינן באשה שהלך בעלה למדינת הים וניסת ובא בעלה  1708
 .קנסוה רבנן... מחזיר גרושתו 

 .ה אך מסתמיות"ד סד"י ה"גירושין פ' הל 1709
איקדישה כשהיא קטנה וגדלה ואותביה אבי כורסייא ואתא ו ההיא עובדא דהוה בנרש): א, קי(בגמרא שם  1710

 הוא עשה שלא  ...הצריכוה גיטא מבתרא  ורב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו התם ולא,אחרינא וחטפה מיניה
 אמר ליה רבינא לרב אשי תינח דקדיש בכספא קדיש ,שלא כהוגן ואפקעינהו רבנן לקידושי מיניה כהוגן לפיכך עשו בו

  .בעילת זנות  מאי שויוה רבנן לבעילתובביאה

גם כשבא עליה ... ומשמע דמותרת לחזור לראשון ): ה והנה כל הפוסקים" ד'תשובת הדברי נחמיה הב(והוכיח מזה 
ל כאמימר "כ ס"ע... והמקשן ... ' אך יש לומר התם חטפה באונס גמור מיירי ובעלה ישראל כו. 'השני בעילת זנות כו

  .תליוה וקדיש קדושיו קדושיןד) ב, מח(ב שם "בב



קפ  אבן העזר–שארית יהודה 

 דלא ,לא גזרו מותרת ובחטפה ד,' אי לאו משום שמא יאמרו גירש זה כו,נאסרה על בעלה
 ).1711ח"קע' א סי" ורמ,ז דלעיל"קס'  סיק"מהריכ
 אך .בדבריו  לא פירש,1712להיתר מיבמה' הביא ראי' מ שי"א הרב מהרמ"שנ'  מעלה שכתבומ

 דאמר שומרת יבם שזינתה אסורה אלא 1713ל כרב המנונא"הנראה מדבריך דהיינו מהא דלא קיי
 , אין זיקהאן דאמר מוקי לה כמ1714מת בירושלמי ובא. ואמאי הרי היא זקוקה ליבם,מותרת היא
 דהא גם בבא ,דלא קנאה לכל' ש מעל" ואין די השיב במ.1715דידן דיש זיקה בגמרא ל"אבל אנן קיי

  אלא.1717 אסורהואפילו הכי ,1716ד דסוטה"רפ' ל כוותי"היבם לא קנאה לכל לשמואל דקיי' עלי
 .יל דוקא ולא בשומרת יבם ומסתבר לאוקמי האי קרא בבע1718דהתם מרבינן מקראדיש לומר 

 ואפילו הכי ,1719ק דקידושין"בפ' קשיא שהרי ארוסה נמי לא קנה לכל כדאי מכל מקום אבל
 דהא זיקה דאורייתא ,מי ניחא'  לדידים כן דא,1721כלל'  אבל באמת אין ראי. בקידושין1720נאסרה

 1722' התוסי דעתפדהיינו לענין זיקה ל' לי'  ומדאורייתא חזי,)א"ט ע"די(בקידושין ' היא וכדאמרי
, ןה'  ומשום דזיקה לאו קידושין דידי,לקידושין כלל'  אלא ודאי דזיקה לא דמי.1723א"ורשב

ד דסוטה ומר אלימא ליה ארוסה משום דקידושין דידיה הוא ושומרת יבם לאו "וכדאיתא רפ
ג דלא תפסו בה " אע. לא נאסרה על היבם מחמת זיקת אחיוומשום הכי נמי ,הוא' קידושין דידי

 1725אחרים היינו משום דכתיב' בה קידושי'  דהא דלא תפסי,' ושמואל מספקא לי,1724ידושין לרבק
 . דפליגי רב ושמואל בהא,' ואשת המת מקריא ולא אשת החי עד שבא עלי,'מת כוהאשת ' לא תהי

מהם ועשה בה ' נכריות ומת א' אחין נשואין ג' ג) ב"א ע"דל (אחין' רק ד תנן בפומשום הכי נמי
י דכל זמן שלא כנסה עדיין זיקת הראשון " רשרש ופי,יבמין' דהויא זיקת ב' מר ומת כוהשני מא

 דמדאורייתא מאמר לא ,קאמר התם דמחמת זיקת השני לא נאסרה אלא מדרבנן'  ובגמ,'כו' עלי
 אפילו ,' מינה לקידושין דידינן והלכך לא ילפי,)'ש בתוס"ייוע(קני ואין לה אלא זיקת הראשון 

ה בסוטה " וכ, דבמומתין על ידו תליא מילתא1727'כ' א בסי"רמש " לפי מ מיהו.1726רבנןבקידושין ד
 , קדושין תליא מילתאל ידי נמי לענין זה דבחייבת מיתה עש לומר י,)ה אבל"ב ד"ו ע"דכ(ד "פ
 ,' על ידו כותהוא ונסקל' דידי' ארוסה דקידושי'  מר אלימא לי,ד דסוטה"רפ בגמרא נןדאמריוכ
 מכל מקום יש לומר דכל . לא מתסרא, קדושין הללול ידי דאינה נסקלת ע,ן דרבנן בקידושים כןוא

  .1728 לעילש"כמ' דתקין רבנן כו

 לא , קידושין דרבנן נאסרה בזנותל ידי דאפילו ע,ם"ואחר הדברים והאמת האלה בדעת הרמב) ה(
 , מדרבנן שאפילו בקידושי קטן ונשואין שאינן כלום אפילו,נפלאת היא ולא רחוקה היא לאמר

                                                 

 
 ]).ז"[ק שורש קס"מהרי(זינתה שסברה שמותר לזנות הוי כמזידה ואסורה לבעלה ישראל : ג"ס 1711
. ג"קנט ס' מסי, פ"ה ועכ"ה ד"לעיל בתשובתו ד. ש באיסור דרבנן"ומכ, י זנות"לא נאסרה לו ע, שגם באיסור לאו 1712

ל "וצ. ג לחלק"ר ודאי צע"אמנם מיבמה שהביא כת: גם להפוסקיםה והנה " ד'הובאו דבריו בתשובת הדברי נחמיה הב
 .בדוחק דשאני יבמה דאינה כאשתו לכל דבר ויבמתו נקראת ולא אשתו

 .ג"קנט ס' ע סי"טוש. ב, סוטה יח 1713
  .ה"ב ה"סוטה פ 1714
 .ה"קנט ס' ע סי"ראה טוש. ב, יבמות יח 1715
שבנפלה לו מן האירוסין לא (ט "קסו ס' ע סי"טוש. )כשמואל דאמר לא קנה אלא לדברים האמורים בפרשה(ב , כד 1716

  ).קנאה לכל בביאת שוגג
 .כגון שבא עליה יבם בבית חמיה) ב, כד(ואוקימנא דגמרא שם , לא שותות ולא נוטלות כתובה) ב, כג(כדתנן התם  1717
מיתור ) רבי יאשיהל(ולענין שתיה , מיתור דבר אל בני ישראל ואמרת) א, כד(לענין לאוסרה על בעלה ילפינן התם  1718

 .ושמואל אמר מדאיצטריך קרא לרבוייה מכלל דלאו אשתו היא לכל דבר): א"רע, כה(ובגמרא שם . איש איש
 .להוציאה מרשות אביה למעשה ידיה ולירושתה: י שם"ופרש. כסף שאינו גומר: א"סע, ה 1719
  .כשזינתה 1720
 .קה דאורייתא אינה נאסרת בזנותדהא הכא אף בזי; ס אינה נאסרת עליו בזנות"לומר שבקדושין מד 1721
 .ה ומדאורייתא"שם ד 1722
 .ה מהו דתימא"שם ד 1723
 .ב"רע, יבמות צב 1724
  .יבמות שם. ה, תצא כה 1725
  .אם זינתה נאסרה עליו, דאפשר שאף בקדושין דרבנן 1726
ה נפקא מיניה בזמן הזה באיזה ביא, ולכן כתב הרב בעל הטורים הרבה דינים אימתי חייבים מיתה או לא: א"ס 1727

  .אשה נאסרת על בעלה
 . יש לומר שנאסרה בזנות, ג"להסוברים דתקינו קדושין לקטן בשנת הי, כ בגדולה אשת קטן"וא 1728
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דאין לומר דמטעם קינוי ( סוטה 'מהלב "ש בפ" דנאסרה על בעלה כמבירא ליהסמכל מקום 
'  ונפקא לי.)' זה הכלל כל שאילו תיבעל ולא היתה אסורה כו1729ב" דהא תנן ספ,וסתירה אתי עלה

 תחת אישה ולא אשת 1731 שנאמר,לשתות'  שאינה ראוי1730 מההיא דרשא שהביא,מהא גופא
' י ע,' דהא תנן זה הכלל כל שאילו תיבעל כו,מקנא לה כלל'  לא הים כן דא,רה מכלל דנאס,הקטן
 היינו נמי ממיעוטא ,דלא מצינו אישות לקטן) א"ט ע"די( והא דאמרינן בקידושין .ד"רפ' תוס

מדאורייתא נמי '  דאפילו ביבם דחזי לי, לרבותא קאמר,' והא דמוקי רב אשי ביבם קטן כו.דקרא
 הבא על אשת קטן אפילו היתה יבמה סורי ביאה א'מהלג "ם רפ"הדיא ברמב וכדמשמע ל,אימעוט

'  לשנויי דמקרא ממעטיהוה מצי,  קראמה לי והא דאמר בגמרא ואי אמרת דאינו מייעד ל.'כו
 אלא דמשני , דאי עבר ואייעדנן דקרא אשמועיוא הדין דהוה מצי למימר דהא ה,אישות לקטן
אלא דרבנן  (ג לא ישא מן התורה"ם קטן קודם י"הרמבובפרט אם נאמר דלדעת (רבותא טפי 

 פשיטא ,)ורת יקותיאל בשם הת1732 לעילש" כמ,נשואין כי היכי דלא להוי בעילת זנות' תקינו לי
ג דמצי לאוקמא " אע,ה לי וכמו דאמרינן ואי אמרת לא מייעד קרא למ,דליכא לאוקמא קרא בהכי

 יסוד בניינו על קושיות ופירוקים שנאמרום שאינו מעמיד " וכידוע דרך הרמב,)כשעבר ונשא
 .ל"ודאי דנאסרה וכנ' לשתות משמע לי' וכיון שמצא דרשה מפורשת מקרא שאינה ראוי ,בגמרא

 , שכל העריות מומתין על ידורוש ופי,גבי יבם וביאתו ביאה 1733 בגמראבשגם דהא דאמרינן
ו "ם פ"הרמבכי נמי כתב ומשום ה . הא מילתא שייך נמי בקטן דעלמא,א"ורשב'  התוסרשוכדפי
אשת '  דכתיב לא תהייינו טעמא דה, יבום גבי הא דאשת קטן פטורה מן החליצה ומן היבום'מהל

 שאמרו אין אישות לקטן היינו דאימעוט ל מקום הרי דמשמע מדבריו דבכ,המת ולא אשת הקטן
 ואין ,מיוחדת לונשואין יש לו מאחר ד מכל מקום , דקידושין אין לואם תמצי לומר ואפילו .מקרא

  .ג"קצ' ש סי"ש לעיל בשם הריב" כמ, ממשלת זנותבעילתו בעי

 הרי , דלעיל דדמיא לפילגש ועדיפא מינה1734אסורי ביאה' לח מה"ש המשנה למלך פי"ובפרט לפי מ
 , הוי פילגשים בכלל איסור דלא ירבה לו נשים דגבי מלך1735 מלכים'מהלג "ם פ"לדעת הרמב

 ן קשי1736 התםתאלדבריו מהא דאי'  שהביא ראיסך משנהש בכ"ייוע (בכלל נשים הןנמי דפילגשים 
 דלאו בנות גרושין , גירושין מכלל דפילגשים אינו בכללןע דאדרבה מדקאמר קשי" וצ,'גירושין כו

 הרי עשר פילגשים אשר , אלא כלומר פירוד ופרישה, דגירושין לאו דוקאאם תמצי לומר ואף .נינהו
 אם ל שכן ומכ.) אין לך פירוד גדול מזה,'א בא ותהיינה צרורות כו שאליהן ל,הניח לשמור הבית

ג דאחר החיפוש לא מצאתי " ואע.נאמר דגם פילגשים נאסרים בזנות כדאשכחן בפילגשי דוד
ת "בשם ר) ה זבוב"ב ד"ע' דף ו(ק דגיטין "רפ'  ואדרבה מצאתי להתוס,ם גילוי דעת בדין זה"ברמב

 ומשמע התם דאפילו ,ל בזה"שנחלקו רז' כ' סי' ק בשמואל ב"ברד' י וע.1737דרכם להחזיר' שלא הי
ע כי אולי ראה " וצ, משמע דאסורה לכלדות דודובמצו( אסור משום דמלך שאני אן דאמרלמ

 ,ם דנאסרו בזנות" להרמבבירא ליהכולי האי ואולי ס מכל מקום ,)ק ולא העתיק כראוי"בדברי רד
' מהלד " פלחם משנהש ה"וקצת יש סמך לזה ממ . דפילגשים בכלל נשים הןבירא ליהכיון דס
 ,שהאריך הרבה) א"י' סי(ב דיבמות " פים של שלמהל ב"שוב ראיתי לרש . בשם המדרש1738מלכים

 , דפילגשים בקידושיןבירא להו אלא שהאוסרים ס,והביא הרבה דעות והרבה ראיות אוסרים
שכתב נמי דפילגשים  אך ,ם מן האוסרים"ש שגם הרמב"יי וע. הכיבירא ליהם לא ס"ורמב

אם תמצי  ואפילו . שםסף משנה ובכ1739אישות' לא מה" פגיד משנהבמ' י וע. והוא פלאי,בקידושין
ק " רפין יעקבף בע"רי' י ע,שאני התם שהיו אנוסות מכל מקום , דפילגשי דוד מותרות היולומר
 כתבו ג"ה וכ. ולא אימעוט אישות לקטן אלא מקרא, בקטן דעדיפא מפילגשל שכן ומכ,דגיטין
 מכל ג דאין אישות לנכרי גבי חיוב מיתה" דאע,)ב"ב ע"דנ( ובסנהדרין )ב"א ע"דכ(בקידושין ' התוס

י " ורש.'ט בחידושיו לקידושין שהשיג על התוס"מהרי' י ומיהו ע.איסור ואזהרה יש בהמקום 

                                                 

 
 .ב, סוטה יח 1729
 .ג"ב ה"סוטה פ' ם בהל"הרמב 1730
 .כט, במדבר ה 1731
 .'ש מעל"ה ומ"ג ד"ס 1732
 .קידושין שם 1733
  .ש"ה וראיתי להלריב"ב ד"ה 1734
 .הלכה ב 1735
 .א, סנהדרין כב 1736
 .ב"לה סוף ס' וסי, י לד"ת צמח צדק סוס"בא בשוהו 1737
 .אמרו במדרש דאחיתופל התיר גילוי עריות במה שעשה לאבשלום שישכב עם פלגשי אביו: ד"ה 1738
  .הלכה ד 1739
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, שפירתי ם א" הרמבי דעתלפ מכל מקום  אבל.דמדין גזל נגעו בה) א"ז ע"דנ( בסנהדרין רשפי
 היינו משום דאין אישות ,שת איש דהא דדרשינן אפילו א,1740 מלכים'ח מהל"שהוא פירש גם כן בפ

ג דאמעוט " דאע,' קושית התוסתי שפיר וא, דמקרא ילפינן לה דאימעוט מאיסור ואזהרה,לנכרי
 של ית דין אלא מב, שאין בו איסור מן התורה,גבי מיתה הוצרך למעט נמי גבי איסור ואזהרה

 ,גבי קטן דמקרא אימעוט אישות לקטן גבי מיתה דיש לומר י זה ונמצינו למדין לפ.1741ונאיחשמ
  .לאסור אשתו עליו לא אימעוטמכל מקום 

 דקודם 1742אסורי ביאה' לא מה"כרק  בפבירא ליה דס,ם"והנה כל הטורח הזה הוא לדעת הרמב
ג "קן אפילו קודם י דסמוך לפראר פוסקים וש1744' ותוס1743י" אבל לדעת רש,ג שנה לא ישא כלל"י

 כיון ,ע מודו דנאסרה בזנות"וג כ"נראה לכאורה דבסמוך לפרקן אפילו קודם י'  הי,מצוה נמי איכא
ם " והוא דעת הרמב,שנאסרה יש לומר  וכבר כתבתי דבקידושין דרבנן.דנשאת במצות חכמים

 אפילו  בפשיטות דאין זנות בנשואי קטןתבג דכ"קצ' ש סי" אלא שמצאתי להריב. לעילש"כמ
 משום ,דמתיר פילגשו לקרוביו' א' ב סי"ש כלל ל"]א[ הרן משמע בתשובות וכ,כשהגיע לפרקו

 1745שהביא' ואמנם הראי ( והוא הטעם לקטן שאין לו אישותוא הדין וה,דאישות כתיב בקרא
' מהלב "ם פ" אך הרמב.)1746 מלכים'מהלד " פלחם משנהמאחיתופל יש לדחות מהמדרש שב

  .ג לא ממעט מאיסור קרובות אלא הבא בדרך זנות"א וי" היאסורי ביאה

 משמע דקרא לא איצטריך למעוטי אישות 1747ק דקידושין" כיון דפשטא דסוגיא דפ,ע"ולדינא צ
 סוטה דאמעוט שאינה 'מהלב "ם בפ" ודרשא שכתב הרמב.1748בסנהדרין' ש התוס" וכמ,לקטן
 ,לא הראו מקום לדרשא זווגם המפרשים  , בגמרא לא נמצא כן,מקרא דתחת אישה' לשתי' ראוי

 ,'אשת המת כו' ם דרשא שלא תהי" דכתב הרמב1749 יבום'מהלו " וגם בפ.'שלא נודע מקומה אי
ש כתב " והריב.)וגם בילקוט לא מצאתי לא הא ולא הא( בגמרא  שלא נמצא כןגיד משנהכתב המ

במות הביא ב די" פים של שלמהל ב" גם הרש.ש"מ מדברי הרא" וכ,בהדיא דאין זנות בנשואי קטן
בירא  האוסרים לא אסרו אלא משום דסאפילו ו, ואף הוא הסכים עמהם,הרבה דעות המתירים

ג "ד פ" דעת הראבן משמע וכ.ע לא נאסרו"ו משמע דלכן הא בלא קידושי, פילגשים בקידושיןלהו
 יש לדחות דאבישג לא סף משנהשהביא בכ' והראי( דכתב דאין פילגשים בכלל 1750 מלכים'מהל

ן א באסיחיאל' גיד משנה ור ובפרט שדעת המ.)ע כדלעיל"זו צ'  ואדרבה ראי,יות פילגשרצתה לה
. ל כל פניםם יחיד בדין זה דקטן ע" הרמבה ליה הו,1751 מן התורה לא נאסרהשת אישדכל שאינה א

גיד משנה דסבירא  ובפרט שהמ,ם" בקידושין דרבנן פשיטא שיש להחמיר כדעת הרמבכל מקוםומ
 מדלא אשמועינן בקטנה שהגדילה , וכבר נתבאר דאינו כן,ם"בדעת הרמב' ני להקל תלה זייליה

 . לעילש"לפי מ ולא עוד אלא שאפילו בקידושי קטן אוסר ,כדלעיל
 ופלפל ,1753 הכותבתין דסוף פרקט ממתני" להחזיק דברי מהרי1752עוד חוזר על הראשונות) ו(

 דאעיקרא דדינא ,ומה אשיב' דון בילא ידענא מאי אי. ' שהאב נותן הכסף משלו כונןבחכמה אי בעי
 ובפרט שעיקר , אם נשא בעצמווא הדיןקתני שהשיאו אביו לאו דוקא אלא הד תין דמתני,פירכא

 ודומיא דסיפא ,' לא כתב שהשיאו אביו אלא שנשא אשה כו1754ם" והרמב,ם"בניינו לדעת הרמב

                                                 

 
 .הלכה ג 1740
  .א, סנהדרין פב 1741
 .הלכה כה 1742
 .ה סמוך לפירקן"ב ד, סנהדרין עו 1743
 .ה נשא"ב ד, יבמות צו 1744
  .ר לאבשלום שיבא אל פילגשי אביווכן אחיתופל אמ: ש שם"הרא 1745
 .ה ובפרט"כדלעיל ד 1746
 .א, יט 1747
 .ה איש"ב ד, נב 1748
 .הלכה ח 1749
 .הלכה ב 1750
 .ה כי הנה"ד ד"כדלעיל ס 1751
  .ה ומה שהפליא" סד'בתשובת הדברי נחמיה הב 1752
 גר שנתגיירה אשתו עמו כתובתה קיימת. מ כן קיימה"קטן שהשיאו אביו כתובתה קיימת שע: א, כתובות צ 1753
 .מ כן קיימה"שע

 .וקיימה אחר שהגדיל יש לה עיקר כתובה... שנשא אשה ... קטן : ז"א ה"אישות פי' הל 1754



קפג  אבן העזר–שארית יהודה 

ל  ומה שעושה ע,' דידי ומטעמא דידך דנשואין לאו דאביו נינהו אלא,שהגר כתב בעצמו בגויותו
 , דמצוה על האב רמיא להשיאום השיאו אביו אלא משותין ולא נקט במתני, אביו אינו כלוםדעת
 ל ידיג לא ישא אפילו ע"ם דקודם י" לדעת הרמבואפילו הכי ,)א"ט ע"דכ(ק דקידושין " פתאכדאי

 ומה . עבר והשיאודינא קתני אם'  דמתני,ג"תת' א סי" וכמבואר בהדיא בתשובת הרשב,אביו נמי
 אין משיבין את הארי , כתובתה מאתיםמשום הכישתלית באילן גדול בעל ספר ההפלאה דכתב ד

 אמאי אין לה ם כן דא, מהייני יודע והפלאה במקום זה א, אבל כבודו במקומו מונח,'כו
 אבל הכתובה שהיא מחמת שנשאה כשהיתה בתולה , חוב הוא לוין לומר דהתוספת וא.1755פתתוס
ג אגלאי " דסוף סוף כיון דהשתא בעולה היא לא שייך לומר בכה,ת הוא לו בנשואי בתולהזכו

 ,אין כאן זכות כלל למפרע'  בינןם דקיימי" ובפרט לדעת הרמב. דמאי דהוה הוה,מילתא למפרע
ם נגד כל הראשונים במה " איך יסמוך בדעת הרמבם כן עוד דא.איסורא כדלעיל' ואדרבה ספי לי
 גם עיקר הכתובה שאין לה ,1756ז"ס' ע סי"לדעת הטושו'  דלא מבעי,רש בדבריושלא נמצא מפו
לטי  אלא אפילו לדעת הש, דהאי שטרא חספא בעלמא הוא1757י" וכמו שפירש,ית דיןאלא מתנאי ב

 דהא , אין חילוק בין אם כתב הבן או האב, דבכתב לה כתובה מיירי1759ג"מ' א סי" ורמ1758גבורים
 ,'ם עצמו כתב קטן שנשא אשה כו" ובפרט דהרמב, כתובה בגויותו דכתבלטי גבורים השם כןבגר ג

 .אביו ולא מידי' הרי דבקטן עצמו נמי כתובתה מאתיים ולא אהני לי
 , דגם במקח וממכר זכין לקטן,'ד'  ושב הכהן סיבתשובות על המציאה שמצאת 1760ומה ששמחת

 ל ידי שזוכין לו עראשבגמאינה ככל הזכיות '  זו דהאי זכייובה דהא מסיק בתש.שמחת ללא דבר
ת  הא האשה היא שמקנה א, שהשיאו אביו כללם כן למה לן וא, אלא שזוכה מיד המקנה,אחרים
ל דאין " והא קיי, לכשיגדיל קידושיו קידושין שקידשקטן'  ואם זכין לקטן כשיגדיל יהי, לועצמה

לא על  א.)ז"ת ה אישו'מהלג " פהמשנה למלךש "כמ(במעשה הקטן כלום אפילו אמר לכשיגדיל 
 שיהא הכסף על כרחך צריך לומר בם כן וא,ק"מהריש "דהקטן מחוסר אמירה ונתינה כמכרחך 

 דהשיאו אביו לא אתי לאשמועינן תין ומתני, שיהא הוא האומר והנותן,ט" מהרי דעתמשל אב לפי
ש "מ גם(ש כל הפוסקים " וכמ,הוא' דנשואין דידי' ש גם מעל" וכמ,כלל שיהא הנשואין של האב

 ועוד דאי .)1761ה בסופו"קפ'  סיק"מהרי לא עיין ב,' כושא ומתןוכי בפרוטה שנותן הוי מ' מעל
 ם כן א, אביול דעתשעושה ע'  וכמו דאסברא מעל, אביול ידיהנשואין נמי הוו נשואין מכיון שהם ע

ה ה ל ולמ,1762 מלכים'מהלד " פלחם משנה' י ע,רבנן כתובה נמי בעודו קטן' אמאי לא תקינו לי
רבנו יצחק בר ט עצמו לסתור דעת " והוכחה זו נזכרה במהרי. כן קיימאל מנתשע 1763תיןלמתני
 דוק ותשכח , אלא שלבסוף קיים דבריו לענין קידושין בלבד ולא לענין נשואין,ק"מהריבש יהודה

אבל כבר . מכיון שהיו אחרי הקידושין'  ואפשר דאפילו הנשואין נמי קיימי,דהכי הוא כמה דאמינא
 ודבריו , דברי יחיד הםרבנו יצחק בר יהודהי שדברי "ש הב" וכמ,בתי לקיים דברי הראשוניםכת

 .דחוים ותמוהים וכל הראשונים ואחרונים נגדו
 כן דעת רשת ופי,הראשונים נגמרים'  בקידושי קטנה שקידושי1765ך"ד לחזק דברי הר1764עוד כתבת

 ואמת כי . עידי יחודנןלא בעיבדבריהם דלדבריו ממה שדקדקת '  והבאת ראי,ם והטור"הרמב
' י ע, הקידושיןם נמי בלשון חלי1766ג"מ' ש הטור בסי"ומ(ד "הדקדוק הזה הנה אמת הנה נכון לפע

 ו שכתב קידושין אחרים כמין צריך והיינו דלא כתב בקטן וא,'א'  סיובותבתשורת יקותיאל בת
די  דעדי יחוד הן הן ע, כתב בקטן דוקא בדאיכא עדי יחוד1768 המדיררקש בפ" וגם הרא.)1767בקטנה

                                                 

 
 .אבל תוספת אין לה, אמר רב הונא לא שנו אלא מנה מאתים: גמרא שם 1755
 .ד"ואפילו העיקר אינו גובה מכח שטר הכתובה אלא מתנאי ב: א"סי 1756
  .ה אלא מנה"כתובות שם ד 1757
 .אות א) א, מט(כתובות  1758
  .לא כתב לה כתובה כשהוא קטן כשיגדיל אינו כותב לה רק מנה דהא ההיא שעתה לאו בתולה היא: א"ס 1759
 .ה ומה שהפליא" סד'בתשובת הדברי נחמיה הב 1760
ה חשיב "ואפ, שכן דרך סתם קדושי כסף, ג דאינו נותן לה כי אם פרוטה"ואע... דבקדושי כסף הוי כתלוה וזבין " 1761

 .בין חצאי רבוע, בהגהה לאחר זמן, ה ומה שהפליא"הובא גם בתשובת הדברי נחמיה השניה ד". כזביניה
 ).מ תקנוה רק במקום שהנישואין חלים"מ, פ שהכתובה דרבנן"שאע(ד "ה 1762
  ).היינו שבקטנותו אין לה כתובה(א , כתובות צ 1763
  .ה ומה שהאריך" ד'תשובת הדברי נחמיה הב 1764
  .ז"ד ה"אישות פ' ה הלשבכסף משנ, ז-בית כד חדר ו 1765
  .ולאחר שיגדיל חלין הקידושין ואפילו אין עדים שבא עליה משהגדיל אלא שנתייחד עמה צריכה גט 1766
  .אבל לאחר שתגדיל חלין הקידושין ואינה צריכה קידושין אחרים, המקדש קטנה אינן קידושין: מג' בסי 1767



קפד  אבן העזר–שארית יהודה 

לא הועיל לומר דגדלי  מכל מקום  אבל. לא הזכיר מזה כללפרק בית שמאי ולענין קטנה ב,ביאה
 לדעתו 1769לחם משנה וכן מה שפירש ה,ך לא משמע כלל למפרע" וכן לשון נגמרים שברד,למפרע
 ל דעת ולא ע,הראשונים הוא בועלריך לומר על דעת הגמר קידושין  דלרב צ,רא הגמרושבפי

מאי איכא בין רב  דאם לא כן , משמע דלא גדלי למפרע,1770קידושי הראשונים ממש כשמואל
 גמר קידושין ל דעת אלא ודאי הא דמועיל לרב ע, הראשונים הןן כיון דסוף סוף קידושי,לשמואל

ג דלא דמי " דאע,' עדי יחוד כמו שדקדק מעלנן לא בעיואפילו הכי .היינו משום דהשתא נגמרים
 נמי למלוה ופחות משוה א דמיל מכל מקום , על תנאי דקידושין הראשונים חלים למפרעלקידש
 שהרי , לומר כן כללי אפשר א,'ש מעל"ך כמ" הרדי דעת לדמות קטן לקטנה לפל שכןומכ(פרוטה 

וה ב דקידושין המקדש בפחות מש"בפ'  ובהדיא תנן במתני, עידי יחוד וקידושין אחריםנןבקטן בעי
 מכיון ,)רא מדמי להו הגמ1771 המדיררק וכן בפ, אלמא דכי הדדי נינהו,כן קטן שקידשו'  כופרוטה

 , קידושיןל דעתג דמדאורייתא צריך לבעול ע" אע,שבהתחלה היו עידי יחוד ותקינו לה רבנן נשואין
 אלמא ,1772יש פרק בית שמאיר' י וע,לת זנותובבועל סתם נמי אמרינן דאין אדם עושה בעילתו בעי

' מהלא "ם בפכ"ש הרמב"למ' ומכאן ראי( כזנות חשיב לגבי קידושין דאורייתא דביאת קטנה
 ועשו ,כיון דמדרבנן מקודשת הויא מכל מקום ,)ג"תת'  סיובותא בתש" והרשב1773אסורי ביאה

  . עידי יחודנן לא בעי, אלא לגמור הקדושיןין צריךחיזוק לדבריהם ואמרו דא

 דהוי כאילו אמר בפדיון הבן מעכשיו ולאחר ,פרע לומר דגדלי למי אפשר דא1774' מעלה שכתבגם מ
דיש ' ש מעל" ומ. נראה סברא נכונה מאד והדמיון עולה יפה,1775ע אין בנו פדוי"ו דלכ,יום' ל

 , דיחוי זה חוזר ונראה,' אגלאי מילתא למפרע דזכות הוא וקני מטעם זכייכל מקום דמ,לדחות
 1776י"ש רש" אלא הטעם כמ.א לפדות בנו בפדיון הבן נמי זכות הוא ומצוה על האב רמים כןדא
 דכוותה דבמעכשו לא שייך קידושי כלל כא נמי וה,ומתנה בעלמא היא' מעכשו לא שייך פדייבד

 בקטנה בת 1778ם" מדברי הרמב1777אתבשה' גם הראי . ובקטן אפילו מדרבנן,בקטנה מדאורייתא
 אמאי תחשב ,י דהיא גופא תקש,1779ט" מהריל פי פירושע' ש מעל" לדחות כמי אפשר א,מיאון

 . כיון דלבסוף תתרצה ואיגלאי מילתא למפרע שאין הקידושין בטלים,כמיאון לבטל הקידושין
 אם באמת , והא הוה ניחא. עוד לומר דגדלי למפרעי אפשר יאמר דאחר שמיאנה אאלא אם כן

 נן אי אמרי,א הכימ ניאי טעמא קשה מ, הכינן אבל אם באמת לא מיאנה אלא דאנן אמרי,מיאנה
 בעיל נן ואי בעי,ך מיירי בבעיל דוקא" שהרי הרד,' ועוד תמהתי על מעל.הוכיח סופה על תחילתהד

 בעיל משם נן אפילו מדרבנן דלא בעי, לומר גדלי למפרעי אפשרדוקא כבר הודית בתחלת דבריך דא
 .ך וביתר הדברים אין להארי. מה יגדל, בעיל דוקאנן מדאורייתא דבעיל שכן וכ,דגזרינן אטו בעיל

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 
דאמרינן הן הן עידי ייחוד הן , יינו בדאיכא עידי ייחודוהא דאמרינן דבועל לשם קידושין ה: י יא"ז סוס"כתובות פ 1768

  .הן עידי ביאה
 .ח"ד ה"אישות פ' הל 1769
  .א"רע, יבמות קי 1770
  .ב, כתובות עג 1771
 ).הטעם דלבית הלל לא יאמרו שנישואי קטנה הוי בעילת זנות(א , יבמות קז 1772
 .ואסור להשיא אשה לקטן שזה כמו זנות היא: ה"הכ 1773
  .ר דבפירוש"ש כת"ה ומ"ד' ה הבבתשובת הדברי נחמי 1774
  .א, בכורות מט 1775
  .ע"ה דכו"בכורות שם ד 1776
 .ה ומה שהאריך"ד' בתשובת הדברי נחמיה הב 1777
 .מותרת לבעלה ואפילו היה כהן... אם היא בת מיאון ... הבא על הקטנה : ב"ג ה"אסורי ביאה פ' הל 1778
 ).ה כי הנה"ד ד"עיל סכדל( שמה שזינתה הוי כמיאון שלה - א , בחידושיו לכתובות ט 1779
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 מוסימן 
  1780 זקוקה ליבםן אינשא אשה ומת בקטנותו

 הנה זה פשוט שאין בקידושין כלום, ב שנה" הקטן שנשא אשה ומת בעודו קטן פחות מבן יל דברע
 דהיינו , דמחמיר אם השיאו אביו1781ח" הבי דעתלפ אפילו ,ב"מדרבנן כשהוא פחות מבן יאפילו 

 וכבר האריך בזה הרב בעל ,םהו האחרוני ואף גם זאת השיגו,ג דוקא דמצוה קעביד"בשנת הי
 והסכימו כמה גדולים חקרי לב , ועשה מעשה רב,1782'ט'  שבסוף ספרו סיבתשובות ורת יקותיאלת

רבנו יצחק בר  שםב כתב 1783ב" לרש שק"מהרי ואף שב.במדינת ליטא ופולין ויצא הדבר בהיתר
 הא תברא בצדו שחלקו ,ו דאם קידש אביו לו אשה צריך ליתן גט דזכין לאדם שלא בפנייהודה
 שם כתב ב1784 ושב הכהןבתשובות גם . איש רומיר שמשון ורבנו קלונימוס"רבנו שלמה בעליו 
 חלק פר בט ס" מהריבתשובות וכבר האריך בזה .ל" הנרבנו יצחק בר יהודה שחלק על 1785ן"ראב
 ושמא ,נסיב דגברא בדיק ו,ל כך דאין זכות כ,' דלא שייך לומר בה זכין לאדם כו,א"מ' ע סי"אה

 ל ידיע אפילו  והאריך שם בראיות דלא תקינו רבנן כלל נשואין לקטן,אין זו אשה המרוצה לו
 ומסתמא בנו קידש , שאין רגילות שאביו יקדש בעצמו לכלתו בשביל בנומן הזה ובפרט בז.אביו

בר  שכ, שהקטן קידש בעצמוינו ענין לנידון דידן שא,ל"הנושב הכהן  תשובותכ ב" וכ,1786בעצמו
 שהסכים ן נראה וכ.םוהסכימו בהיתר זה כמה רבני'  כוורת יקותיאלש בת"יצא הדבר בהיתר כמ
  . ומזה אין להאריך, שבסוף ספרותשובותע ב"ל נ"ר ז"אחמו' בפשיטות רבינו הג

 כמשמעות פשט ,עדים כשרים שהיה קטן בשעת מיתה'  שצריכה ב,ברם כגון דא צריך לאודועי
 ,1788וף פרק מצות חליצהם שבמרדכי ס" מהרתשובת ו,1787ישות א'מהלב "ם פ"לשון הרמב

 וכאשר ,1790ע בתשובתו"ל נ"ר ז"ש רבינו אדמו" וכמ,1789 נשיםמוניות סוף ספר מייבתשובותו
 ולהקל ,1791י דעתי ואף שיש קצת לחלק לפ.א"א ונ"מ' סיספר א ט " מהריבתשובותהאריך בזה 

אין לסמוך  מכל מקום .לה רבנן נשואין יותר מבקטנה דתקינו ,בקטן דלא תקינו רבנן נשואין כלל
 .ין תורה בלי העדאת שני עדים כשרים כד, ספק יבמה לשוקתאעל סברא זו להתיר ספק דאוריי

 מזמן סי
 1792טענה נאנסתי ונתנה אמתלא על אשר לא צעקה

  י"ו דוד נ" הותיק ירא וחרד מה' המופלה" ה1793א"לידידי שב

 לפי ,ל פי דין תורהפך בזכות האשה מזרעצא עלה'  שי1794א הרב"יען אשר יצא הדבר מפי כבוד ב
 . כמחוייב בדבר למלאת דבר קדשות עצמי לזאת מצאתי א,' כו1795שהיא לא היתה בתוך הנועדים

                                                 

 
  :ותוכנה. ב,  קצג231ק "מכתי, כט' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 1780

  .עדים כשרים שהיה קטן בעת מיתה' אבל צריך ב, נשא אשה ומת בקטנותו אין זקוקה ליבם
  .א"מג ס' וסי, ג"א ס' סי 1781
 .י כב"ר הזקן סוס"ת אדמו"וכוותיה פסק בשו 1782
 .הקודם'  בסיהובא ונתבאר בארוכה לעיל 1783
  .ל' סי 1784
  ).ג, רצט(בסופו  1785
, ת"ה ומה שהפליא מעכ"ד' ותשובת הדברי נחמיה הב, ה ועוד שאפילו"הקודם בתשובת צמח צדק ד' כדלעיל סי 1786

  .ו"ל ס"ותשובת מהרי
 .אין סומכין על הנשים במנין השנים ולא על הקרובים אלא על פי שני עדים כשרים להעיד: הלכה כב 1787
  .נט' וסיי נח "סוס 1788
 .יד' סי 1789
דבשעת קידושין היתה קטנה בוודאי רק שבשעת מיאון ... ב שנה כשלא בעיל "דנשים נאמנות שאינה בת י: שם 1790

אבל אם הספק הוא גם על שעת הקידושין אין עדות הנשים מועלת וצריכה ... ב שנה "נסתפק לנו שמא היא עכשיו בת י
  .אנשים כשרים' עדות ס

 . גם בשעת מיתה–קטן '  עדים כשרים  שהי'וכאן בקטן מצריך ב
 .ג"הקודם ס' וראה גם סי. ק א"מג ס' כמבואר בבית שמואל סי 1791
  :ותוכנה. ב,  קמ1027י "פ כת"והושלמה ע. א,  רפד231י "מכת, יז' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 1792

  .עהואפילו באמתלא גרו, ל שנאמנת לומר נאנסתי אפילו בלי מגו ואפילו בעיר"קיי
  ).נה' ראה גם לקמן סי(שאר בשר אשתי : אולי 1793
  .ר האמצעי"ק אדמו"כ 1794



קפו  אבן העזר–שארית יהודה 

 אשר לא צעקה כי ל דבר אשר ראיתיו שלא נתקבלה לפניו האמתלא שלה ע,'ובאתי לעורר לבב מעל
'  כי היראה תלוי,לסתור האמתלא'  ובאמת אין זו ראי. מחמת שלפי הנשמע בעיר אינו כן,יראה

 . ומי יודע דברים שבלב ועד היכן הגיע תכלית היראה,בלב האדם ומחשבתו לפי מקומו ושעתו
 אפילו ו שהאשה נאמנת לומר אנוסה היא"ה קמ"קמ' סי חכם צבי בתשובותוכבר האריך בזה 

 היכא דליכא 1797 והאוסרין,היכא דליכא מיגו אפילו 1796ה"ז בהג"ח ס"ס'  להמתירין בסי,בעיר
 אפילו  ומקבלין ממנה,1798בעיר אפילו בשדה והיכא דאיכא מיגו מתירין גם הם אפילו מיגו אוסרין

 , שיש לה בודאי אמתלאה אמתלא כלל דנין עליה אם לא הוציאה מפיאפילו ו,אמתלא גרועה
ני  כי אולי מפ, האמתלא ביראה זו לא נפלאת היא ולא רחוקהל שכן כ.בדרך דחוק ורחוקאפילו 
'  או שמא יוציא עלי1800לה ליירא מפניו'  והי1799יודע במסתרים מענינים שלה' רגיל שם הי' שהי

מן הפחות  אפילו  ובדברים כאלו יש הרבה עניני יראה,' בשקר ומרמה להעליל עלי1801שם רע
מאחר שלפי מחשבתה  מכל מקום ,לה דמיונות שוא'  ואף אם הי.שבפחותים שאינו תקיף כלל

  .אה הרי זו אמתלא טובהתה יריודמיונה ה

בעיר לומר אנוסה היא  אפילו  שהאשה עצמה נאמנת החכם צביוהכל הולך אחר יסוד מוסד שיסד
 כי דבריו נאמנים ביותר ומקובלים לפני כל , אך לקצר באתי,1802ראוי להאריך בזה' הגם שהי(

 ולכך אין לילך ,)ו"ח חיזוק ממני ין צריךוא' יודעי דת ודין וסומכין על הוראותיו כי רב מפורסם הי
 ומאחר שלפי מחשבתה ודמיונה , אחר מחשבתה ודמיונהי אםבזה אחר מחשבת אנשי המקום כ

משלהי ל זה ברורה ע'  ובפרט שהראי. שוב אין להרהר איך עלה כך במחשבההצדקה בדברי
חיבוק ונישוק '  היעם אחת ואין לפקפק ולומר כיון שהודית שפ.ל" הנ החכם צבי שהביא1803נדרים

 לסברא האחרונה שהפסידה 1804ה"ג בהג"ח ס"קע'  דומיא דנתייחדה בסי,הויא כעוברת על דת
ש " איכא קלא שיש עדים כמלא אם כן חדא דגם התם אינה נאסרת א, דשתי תשובות בדבר.המיגו

 , שמא נבעלה ביחוד זהחיישינן ועוד דהתם כיון דעברה ונתייחדה ,ח"פ'  סיי ווייל"מהרבתשובות 
  .כדי להציל נפשה מבעילה' דרבה הרי החיבוק והנישוק היכ הכא א"משא

ובטוח אני . ו"מכל הלין טעמא אין להחמיר כלל על אשה זו מן הדין ושומעין לקרב ולא לרחק ח
 שכשיעיין בענינה בעין חמלה וחנינה ובהשקפה לטובה ישמע חכם ויוסיף לקח בכחא 'במעל

 ומזקנים נתבונן כמה דיואות נשתפכו וכמה ,' ובפרט באשה זו שיש לה בנים כו.דהיתרא דעדיף
 גם .קולמוסין נשתברו בכמה תשובות ראשונים ואחרונים למצוא פתח תקוה להתיר אשה לבעלה

 1805ד האמתלא"מ נתלבט הרבה בתשובה המתחלת ע"ה נבג"ר זצללה"אור עולם אחמו' רבינו הג
                                                                                                                                            

 

 

 

 

 
 .והיינו שלא נועדה מתחלה לשם זנות. ג, פ פנחס כז"ע 1795
יתבארו השיטות ". א הא דנאסרת באשת ישראל דוקא כשאינה מתרצת עצמה אבל אמרה נאנסתי נאמנת"וי" 1796

  .ל כפוסקים אלו המתירים"ושם יוכיח דקיי. כההבא בארו' לקמן סי
ויתבאר . לפירש המגיד משנה שם, י"ח ה"אסורי ביאה פי' ם בהל"שהיא דעת הרמב, ע שם"דעה הראשונה בשו 1797

  .הבא דעת הפוסקים הסוברים כן' בארוכה לקמן סי
אונס . מפתה לרצונה. סואי זה הוא אונ. ואי זה הוא מפתה: ב"א ה"נערה בתולה פ' ם הל"למרות האמור ברמב 1798

 בדין אנוסה עד שיעידו העדים שברצונה אותה הרי זו בחזקת אנוסה ודנין בשדהכל הנבעלת . שבא עליה בעל כרחה
 אנוסה כגון ששלף לה חרב שהיא הרי זו בחזקת מפותה מפני שלא זעקה עד שיעידו העדים בעירוכל הנבעלת . נבעלה

 .  אותךאהרוגואמר לה אם תזעקי 
 .איזו העלמה מן השר: 1027י "בכת 1799
 .מפני המלשינות: 1027י "בכת 1800
 .שם גניבה: 1027י "בכת 1801
 .הבא' כדלקמן סי 1802
וכותב . ש שם דמיירי באשת כהן"ורא' ומפרשים תוס. ב בכמה עובדי שאוסרים האשה על בעלה ברגלים לדבר, צא 1803
דכל שאומרת זניתי בעיר שוב אינה נאמנת כלל ואי סלקא דעתך , והנהו ודאי בעיר הוו: קמה' ז החכם צבי שם סי"ע

 .כ שפיר הוו מצי לאוקומי הנך עובדי אף באשת ישראל"לומר באונס היה א
א "א דנאמנת במגו דאמרה לא נבעלתי וי"אשה שנתייחדה עם אנשים בדרך ובאה ואמרה נתייחדתי ונאנסתי י 1804

 .דאבדה מגו שלה הואיל ונתייחדה שלא כדין
 .לא' ן סיר הזק"ת אדמו"שו 1805



קפז  אבן העזר–שארית יהודה 

אשה זו שאיני רואה בה צד  בל שכן ומכ.שם הרבה צדדים לאיסור'  אף שהי,'אשר לא נתקבלה כו
 ובזה , חושש פן ואולי יש איזה נידנוד ספקרא שחורה רק מי שלבו נוקפו בתגבורת המ,איסור כלל

 וכבר , אם לא למיגדר מילתא בנשים פרוצות שהדבר ניכר מצד עצמו,אין רוח חכמים נוחה הימנו
 להפך בזכותה וכחא אםי  כ,ו"א שאין לדון באשה זו דין פרוצה ח"יצא הדבר מפי כבוד הרב ב

 ,ו"יצאתי בעקבותיו לבאר שורש הדין שנוטה להתיר ולא לאסור חל כן  ע,ל פי הדיןדהיתרא שע
  .ואין להאריך יותר

  1807ת" כנפשי ונפש ידידו לנצח דש1806ש"ש מאדה"ז יקבל חו"רק זו

 ל"ה ברוך ז"ו מא"יהודה ליב בא

 מחסימן 
  1808ילדה ואמרה נאנסתינתעברה ו

  י" נ1809ה נתן סגל"היא אוצרו מו' ב המופלג בתורה ויראת הידידי הר' לכבוד אה

המכסה אני מאוהבי אשר נשאלתי על האשה ששהתה בלי בעלה יותר משנתים ונתעברה וילדה 
אך איני רוצה לתקוע עצמי לדבר ,  ואחר העיון מצאתי פתח תקוה להתירה לבעלה.ואמרה נאנסתי

לזאת בקשתי את שאהבה נפשי , 1810םהלכה למעשה להתיר לבדי בלי הסכמת חברים מקשיבי
 וגם הבעל אומר , שבאמת הרחמנות גדולה על האשה וילדיה שיש לה מבעלה,לעיין רבא במילתא

 ובפרט שקבלתי מכתב . להפך בזכותהרא שמים וראוי לכל י,אוי לו מאשתו אוי לו מאשה אחרת
ע על האשה הלזו  שמעולם לא נשמ,1811צ דשם וחשובי העיר יראים ושלימים"יושר דברי אמת מבד

.  לזאת ניכר הדבר שהאמת אתה, ולא נראו ממנה דברים מכוערים עם שום אדם,שום שמץ דופי
 והיא הלכה לישן בחדר מיוחד , תקיף ונתארח בביתה1812 שעבר איזה ערבי,ותוכן הענין לפי דבריה

ה לו ל שכר את שפחתה ופתח"אך השר הנ,  וסגרה הדלת בפנים, וגם שפחה ערלית עמה,עם ילדיה
 רצתה לברוח והנה אחר כך ו, והוא נפל על מטתה ואנסה,הדלת ויצאה משם וסגרה הדלת מבחוץ

 והיה בעיניהם ,1813 אינם יהודיםי אם ושברה החלון לצעוק ולא היה בחצר כ,הדלת סוגר מבחוץ
 ולמחר היתה רוצה . והשר ההוא בראותו כי צעקה תפסה וסגר פיה ואנסה עוד הפעם,לשחוק

                                                 

 
  .זולת זה יקבל חיים ושלום מאדון השלום 1806
 .דורש שלומו תמיד 1807
 231. א,  קעב1050ק "פ כתי"והוגהה ע. ל' ז סי"ת צמח צדק אהע"ובשו, כב' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 1808
  .א, רפב

בעת ביקור , ל"ריר שמואל סגל דן בהלכה זו עם מה"ץ מוה"אשר המו, האשה שנידונה היא כנראה מקהלת ראהטשוב
ש מראהטשוב אצל "ביקש מוהר, ואף ששניהם הסכימו להתירה מטעמים האמורים בתשובה זה. ל בראהטשוב"מהרי
  .ש מראהטשוב יחתום עליה"וגם מוהר, )231י "כת(ל שיכתוב את התשובה "מהרי

וגם , העיר' מופלגי' לומדי' א בכנופי"מן הראוי שלא להתיר כ: "ש מראהטשוב הוסיף"ל למוהר"בסוף תשובת מהרי
ר נתן הורביץ "גם לידי מוה) 1050י "כת(ששלח העתק התשובה , וכן עשה". פאלצק' לשלוח לגדולי בעלי הוראה דק

ומסקנתו ). הבא' לקמן סי(נ מפאלצק "כ הוסיף לכתוב בשנית אל מוהר"ואח). בשינוי ההתחלה וסיום(ץ דפאלצק "מו
  . והוכיח כן מעוד פוסקים ומהסוגיא,כדעת רבינו יונה וסייעתו, היא להאמינה

וגם בתשובה (הוסיף עליה הגהות לדון בתוכנה , נ מפאלצק"ר הצמח צדק את התשובה אל מוהר"כ העתיק אדמו"אח
וביאר דעת , והוסיף וכתב עליה תשובה לאסרה, )ק"נ מפאלצק הגיה בכמה מקומות בכתי"המקורית אל מוהר

  .הפוסקים בזה

, ר הצמח צדק"י אדמו"כפי שהוגהה ע, נ מפאלצק"ל אל מוהר"פסה בתחלה תשובת מהרינד, ל' ת צמח צדק סי"בשו
. ר הצמח צדק" עם הגהות ודיון אדמו–כ נעתקה שוב "ואח, )הבא' דלקמן סי(ובהוספת קטעים מתוך התשובה השניה 

  .ר הצמח צדק בזה" תשובת אדמו–לא ' כ בסי"ואח

כפי ) התחלה וסוף(ובין חצאי רבוע יבואו הקטעים , נ מפאלצק"מוהרלפנינו מועתקים שתי התשובות כפי שנכתבו אל 
ויצויין לדיונים . ר הצמח צדק"ג יועתקו השורות שהגיה אותן אדמו"ובשוה, ש מראהטשוב"שנכתבו אל מוהר

  .שבתשובות צמח צדק בזה

  .הקודם' ראה סי, במעשה דומה, קיצור ומסקנה
בחרם דרבינו , וחרם לזרים[ן "ג ופגי"ל בחדר"וח, י"ה נתן נ" מולכבוד הרב הגדול, פאלצק' לק: ועל המעטפה 1809

  .פאלאצק בעיר, גורביץ נתן החשוב היהודי לרב:] וברוסית; ופורץ גדר ישכנו נחש, גרשום

 .נ מפאלצק"ל למוהר"ושם גם אודות השאלות ותשובות שבין מהרי. 13' אספקלריה ע, 1272ד "תצלומה בכפר חב
 ).ר הצמח צדק קו למחיקה"והעביר עליו אדמו(ילתא ודבר גדול הוא בעיני ההמון משום דאקושא מ: י"בכת 1810
 ).ר הצמח צדק קו למחיקה"והעביר עליו אדמו(אתנו : י"בכת 1811
 ).כנראה מיראת הצנזורה; ערבי: ר הצמח צדק"ותיקן אדמו] (קצין, שר גדוד[פאלקאווניק : י"בכת 1812
 ).נינור הצמח צדק כלפ"ותיקן אדמו(ערלים : י"בכת 1813



קפח  אבן העזר–שארית יהודה 

 , שזהו שלא לפי כבודה שיקרה לה מקרה בלתי טהורה כזה, ואמנם מחמת בושה,להוציא הקול
 .1814ד"עכת, היתה כמחריש

  י" נ1816ה שמואל"ידידי הרב הגדול החריף ושנון מו'  אה1815לכבוד[

 על אודות האשה ששהתה בלי בעלה זה יותר משנתיים ,ל" הנ1817היות שנדברנו בהיותי במחניכם
 שבחצר היו ערלים ,ין המאורע שצעקה ואין מושיע לה וסיפרה מע,ונתעברה ואמרה שנאנסה

ת להאמינה ולהתירה " אשר הסכימה דעת מעכ. גם אחר כך סתם הנואף את פיה,ושחקו עליה
 ובקשה נפשו שאנכי אדרוש בתחילה לעיין , רק שאמר לי שקשה עליו הכתיבה,לבעלה ישראל

 לזאת .יבא גם הוא על החתום ואז יגמור לטוב ו,בשריותא דהאי אתתא ולכתוב דעתי הקלושה
  ].אמלא משאלותיו לטובה

  יונהר" דלהר,תח פתוח בשמעתתא דפ1818)'דף ט(ק דכתובות "הנה מקור דין זה נובע מסוגיא דפ
ן  וכ,1823א" והריטב1822א" והרשב1821ן"ד הרמב" וכ, נאמנת לומר נאנסתי1820ן" והר1819ש"והרא
 כתב בשם 1827גיד משנה רק המ.1826 והמראה פנים1825יהושעני כ בשמו הפ"משי  לפ1824ה" הראדעת
 המשניות במשנה דהיא אומרת רושכ בפי"וכ(דבריו שהוא מן האוסרים  שנראה מ1828ם"הרמב

 ובמראה פנים על הירושלמי 1830ט"ספות יותו' י וע,ב שם" וכן כתב הרע,1829בהדיא' מוכת עץ כו
 ונראה ,)עיין שם,  דהיינו דוקא באשת כהן דליכא חזקהרשפי 1832ני יהושעמיהו הפ, 1831במשנה זו

 ,1834ג הלכות מיאון" הבהן כתב ואמת שמצאתי שכ.ם לאו יחידאה הוא" שהרמב1833דבריו שםמ
רוב גדולי הראשונים ועמודי ההוראה אשר בית ישראל נשען עליהם מסכימים  מכל מקום אך

  .1836בינו ירוחם ור1835 הטורן דעת ובפרט שכ,להתיר

                                                 

 
 ).ר הצמח צדק קו למחיקה"והעביר עליו אדמו(י פותח פתח להתירה ואחרי כל ישרי לב ]נ[והנ: י"בכת 1814
  ).נ מפאלצק"במקום הקטע הקודם אל מוהר (231י "שבכת, ש מראהטשוב"מתוך התשובה אל מוהר 1815
ראה אודותיו תולדות . ד בחברון"ץ לקהלת חב"מו' והי, ק"ד עלה לארה"ובשנת תקפ. ץ דראהטשוב"מו, ל"סג 1816
 .ב' ד סי"לעיל חיו. 6' אספקלריה ע, 1233גליון  ד"כפר חב. עט' ק ע"ד בארה"חב

 .ראהטשוב 1817
) ג"בשוה(גם חלק מהציונים דלקמן . ר הצמח צדק"ק אדמו"נוסף בכתי) וכן כמה ציונים דלקמן בפנים(הציון  1818

  .ל' ז סי"בהעתקת התשובה שבחאהע, נעתקו מהגהות הצמח צדק
 .בשם תלמידי רבינו יונה, יח' ק סי"תובות פכ 1819
 .ן"ל הר"ה וז"סח ד' י סי"הובא בב. ה אי"ד) א, ג(שם  1820
  .ה ואיכא דקשיא"ב ד, שם ט 1821
 .י"ח ה"אסורי ביאה פי' מ הל"הובאו במ. רכט'א' א סי"ת ח"ושו. ה הא דאמר"א ד, שם ט 1822
 .ה והא דקאמר"א ד, שם ט 1823
 .ה אמר רב יהודה"ב ד, שם ט 1824
 .כב' א סי"א קו, תובות טכ 1825
  .ה תמן שניהם"ו ד"א ה"בירושלמי כתובות פ 1826
  .י"ח ה"אסורי ביאה פי' הל 1827
 ).ולא חילק בין טוענת נאנסתי או לאו, ספקות' שהתיר באשת ישראל רק בב(שם  1828
מא ש... שהכהן אם ארס בתולה ואחר האירוסין לזמן נשואין טוען שלא מצאה בתולה הרי היא אסורה עליו " 1829

  .והיינו אף שטוענת מוכת עץ אני". אחר הקדושין היא נבעלה
 ".וטעמא דליכא אלא חד ספיקא, ה נמי באשת ישראל וקבל בה אביה קדושין בפחות מבת שלש"וה" 1830
 .ה אשת ישראל במקום דליכא אלא חדא ספיקא"ולאו דוקא אשת כהן וה: ה היא אומרת"ז ד"א ה"פ 1831
 .כ"ה וא"שם ד 1832
ג דליכא אלא חדא ספיקא אסורה היא "מן המפרשים חלוקים בזה ואומרים דלענין איסורא בכהויש : מ שם"מ 1833

 .וזה נראה דעת רבינו, ואין משגיחין על דבריה
 ".אבל באשת איש מעוברת וקאמרה אנוסה אני לא מהימנא, והני מילי בפנויה" 1834
  .שהביא דברי רבנו יונה בסתם, סח' סי 1835
  .ב"נתיב כג ח 1836



קפט  אבן העזר–שארית יהודה 

 והיינו ,לאסור שדעתו גיד משנה שכתב המ,ם" סתם כלשון הרמב1837ח"ע סימן ס"וואמנם בש
א הבי) ז"ח ס"ס' סי(א "והרמ. מדסתם ולא חילק בין מכחישתו או שותקת ובין אומרת נאנסתי

 . כדרכו לכתוב וכן עיקר או וכן יש להורות, ולא הכריע,ש אומריםדעת הגדולים המתירים בלשון וי
ה שבמרדכי " וראביבינו שמחהה הביא מחלוקת ר" ושם בהג,ג"ח ס"ז ועיין סימן קע"וגם סיים ע

ולכאורה מדברי שניהם נלמוד דבלא מיגו לא ,  בנתיחדה אם אבדה המיגו1838ג דכתובות"פ
 דהא , לומר כןי אפשר אבל א.ש"יי ע1839ו" קמי"בתשובה רס חכם צבי  וכך הבין הגאון.מהימנא
 ,תח פתוח גבי פ1841ש" שהיא ראיית הרא, המתיר הביא ראיה מההיא דהיתה מעוברת1840ה"ראבי

 הא כתב טעמו בצדו כיון ,ש האוסר בנתייחדה דאבדה המיגו" וגם דעת הר. מיגווהתם מיירי בלא
 ,ל" עכ1842אסירןד דהוה כהנהו נשי דגנבי גנבי דאי שבקן ואזלי אבתרייהו ,דנתייחדה אינה נאמנת

ה למימר "לראבי'  אצטריך ליום הכי נמי ואפשר דמש. הוה נאמנת אפילו בלא מיגוו הכיהא לא
 1843שכתב חכם צבי  תמיהני מהגאון.'א תהוי כהנהו נשי דגנבי גנבי כוהיכי דל כי ,דלא אבדה המיגו
ש דכיון "הר כתב  דהא בהדיא,' כול דת משום דנתייחדה ועברה עיינו טעמאדדוחק לומר דה

 וממוצא .'אלא משום דהוה כהנהו נשי כו', ו כל דתוגם אין הטעם משום שעברה ע' דנתיחדה כו
וגם אין לפקפק .  שניהם נוספו על רוב גדולי הראשונים שמתיריןה"ש והראבי"דבר נשמע שגם הר
 דכבר ,' דבעיר חזקתה מפותה על דבר אשר לא צעקה כו1844נערה' לא מה"ם פ"מהא דכתב הרמב

 וגם .)כשטוען ברי(להאמינה ליטול ממנו  שם דלא תועיל חזקה זו אלא שלא שנה למלךכתב המ
 דמאין הרגלים שלא צעקה שמא צעקה ולא נשמע ,וו ערער על חזקה ז"סימן קמ חכם צבי בתשובת

 שצעקה ואין מושיע לה ם כן וכן בדין דבכלל חזקת כשרות היא חזקה זו ג,'קולה או שסגר פיה כו
 . שאמרה בהדיא כךידון דידן ובפרט בנ,או שלא היתה יכולה לצעוק

ת כנסת  שבתשוב,ואולם ראיתי חבל נביאים האחרונים מרעימים ומרעישים על הדבר הזה
 ובתוכם היה רבו ,ק בריסק ואסרו חכמי הדור" כתב שמעשה כזה היה בק)ח"סימן ע(יחזקאל 

 וראיתי 1845ל" ועיינתי בתשובתו של הגאון הנ,ר מרדכי זיסקינד רוטנבורג"ד דשם הגאון מהור"אב
 המתירין למידי רבינו יונה שכתב לקיים דברי ת,כתובותדק "ש בפ"דשדי בה נרגא בראיית הרא

 בן גמליאלל כר"ואמרה לכשר נבעלתי דקיי) ה דלעיל"שהיא ראיית ראבי(א דהיתה מעוברת מההי
 דאשה מזנה בודקת בירא ליה לרבן גמליאל דשאני התם דס,דנאמנת אפילו ברוב פסולין אצלה

 , הקשה על התוספותני יהושעוגם הנה הפ. 'ה השבתנו כו"בד) ב"ג ע"דף י(ש התוספות " כמ,ומזנה
 דמזה מוכח ,' דאשה בודקת כואי טעמא חיישינן דלמא נאנסה דלא שייך הדמאי טעמא לא

 ר" כתב שם דהני יהושעאיברא שהפ.  דלא מהימנא לומר נאנסתי לפירוש התוספותם כןלכאורה ג
 משום בן גמליאל הא דכתב התוספות דטעמא דרבירא להוש וסיעתם לא ס" והרארבינו יונה

ק גבי תינוקת שנאנסה "ן במלחמות ספ"כן בהדיא ברמבד משמע " ולפע.'דאשה מזנה בודקת כו
ספות  יהיה מוכרח לומר שהתו זה אכן לפי.ש שם"א וברא" הרשבדושי בחין משמע וכ,ש"ייע

ד שגם דעת התוספות כדעת רוב הפוסקים " אבל באמת נראה לפענ.ל"חולקים על רוב הפוסקים הנ
 ולא , להתיר גם באיסורי כהונהאלא'  ולא אצטריך להו טעמא דאשה מזנה בודקת כו,ל"הנ

ה ספק כתב בהדיא "ד) ב"ה ע"דף ע( ותדע שהרי בפרק המדיר .חיישינן למעלה דעשו ביוחסין
יהושע לא '  והרי ר,תה מעוברת אלא משום דמעלה עשו ביוחסיןויהושע לא אסר בהי' דאפילו ר

 .גבי אלמנת עיסה) א"ד ע"דף י( כדאיתא בהדיא בגמרא ,' כלל דאשה מזנה בודקת כובירא ליהס
 היינו בן גמליאל דהא דנאמנת לר,והא דלא חיישי התוספות לדילמא נאנסה היינו מדלא טענה

  .משום דאלים ליה ברי דוקא כדאיתא בהדיא בגמרא שם

 דהיינו טעמא משום )א"ל' סי(כתובות ' א למס"ו בקני יהושע כבר כתב הפ,ומה שאסרו חכמי הדור
 ם כן שהביא ג,ל" הנ זיסקינדמ" וכן ראיתי בתשובת מהר, כדתשנתייחדה עם הבעל עגלה שלא

ואפשר נמי דמשום השגה , ש" אלא שהביא מתחלה השגתו על ראיית הרא,האי טעמא דנתייחדה

                                                 

 
 .ד"ו סי' סיו, סעיף ז 1837
 .קמז' סי 1838
  ".שהרי נתנו טעם לדבריהם משום מיגו, דהיינו אף מהמתירין" 1839
  .שמעינן מינה אם נסתרה נאמנת... מדברת ... ק דכתובות "ועוד גרסינן בפ: במרדכי שם 1840
  .ברי ומכשיר העובר] ג"[דאלים ליה לר.) דף יג(נראה לי לקיים דבריהם מההיא דהיתה מעוברת לקמן : שם 1841
אף בלא , שדעת רבינו שמחה דבלא מיגו אינה נאמנת, מ הוכיח בהגהות הצמח צדק שם"ומ. ב, כתובות נא 1842

  .נתיחדה
ודוחק לומר דאף המתירים חשו למאי דעבדי איסורא ונתיחדה ולהכי לא האמינוה : ר"ה כתב כת"קמו סד' סי 1843

 .אלא במיגו
  .הלכה ב 1844
  .כו' סי 1845



קצ  אבן העזר–שארית יהודה 

 ,' ועוד כיון דנתייחדה כואחר כך ועיקר סמיכתו על מה שכתב ,זו לבדה לא היה לו כדאי לאסור
 ובר מן הדין התם טענה שנאנסה בדרך מבעל .סורש אלא להגדיל האי"אולא הביא השגתו על הר

 וטענה גרועה היא כי איך היה הבעל עגלה מגיס לבו לשכב את אדונתו ולאנסה ואיך לא ,העגלה
,  וגם בבואה לבית הבעל כבר היתה מעוברת ולא באה לקבול עליו לפני השופט,ירא מן המשפט

דעתו ולסמוך על אלמותו שלא יעשו לו  שנאנסה מן שר וגדול שדרכו להגיס ידון דידןכ בנ"משא
 וכסבורה ,וגם מה ששתקה ולא הוציאה הקול הוא מפני שלא עלה על לבה שתתעבר ממנו, משפט

  .ול תהיה לבוז כמו שאמרה בפירוששבהוצאת הק

ד סימן "ביור, ע"ע וזי"ה נ"ר זצללה"מפי קדשו של רבינו הגדול אחמו 1846שמעתיוכיוצא בזה 
שדן ',  שאמרו למשרתת שאינו נאכל עד שיהיה בו מום כו1848ש"ראבההיא דתשובת ה, 1847ג"שי

 דהקשה .' וגם על סמך זה עשתה המשרתת כו,ת תעשה בו מוםש שמסתמא כיוונו שהמשרת"הרא
דבשלמא קסדור שהוא שר ותקיף , ל"ותירץ הוא ז. 1850 דבמשנה שם מקסדוראי שנא מ1849ז"הט

, משפט כי מי יוכל לדון עם שתקיף ממנוואינו ירא מה, הוא מגיס לבו ודעתו לעשות דבר מעצמו
אילו לא הבינה שגם רצון הבעל הבית בזה בודאי לא היתה , אבל המשרתת, ובודאי עשה כן מעצמו

 אף אנו נאמר לענין טענת ם כןוא. 1851ח"ודפח, מגיסה דעתה לעשות מום ופגם בבהמת בעל הבית
 .אונס לחלק בהכי מסברא זו

ש מההיא דהיתה " על ראיית הראם כן השיג ג1852ובותט בחידושיו לכת"עוד ראיתי במהרי
ל שאין "ור( דהתם נאמנת להכשיר הולד משום דלית לה דררא דממונא ולא פיסול גופה ,מעוברת

חדא דכשם שאדם ,  ושתי תשובות בדבר.כ להכשיר עצמה אינה נאמנת" משא,)הדבר נוגע לעצמה
 ובה אין מכשירין רק תה אפילו לכתחלה בב והא דמקילינן.קרוב אצל עצמו כך אדם קרוב אצל בנו

בדיעבד מכשירין גם  על כל פנים ועוד שהרי, טעמא רבא איכא דבבתה מקרי הכל דיעבד, בדיעבד
ש "יי ע,גבי ההוא ארוס וארוסה 1853 בגמרא ולאסור אשה על בעלה חשיב כדיעבד כדאיתא,בה

לפי אפילו , רות דבתה נמי יש לה חזקת כש,ט" מהריה שכתב עוד ומ.1855 ותוספות1854י"בפרש
 . מהני גם לבתדבריו היינו חזקת כשרות דאם

ג הלכות מיאון כתב בהדיא לחלק בהא דהיתה " דבבה1857 והיתה לבאר1856אך עוד אחת היא
 שאמרה נאנסתי לא שת איש בפנויה אבל באני מילי וה,מעוברת דדוקא לכשר נבעלתי נאמנת

ר נבעלתי אפילו נגד רוב פסולים מכל  דאף על גב דמהימנא לכשריך לומר דסבירא ליה וצ.מהימנא
 שרש ק"מהריש " מל פי ולכאורה טעמו ונמוקו עמו ע.מקום נאנסתי אינה נאמנת נגד רוב דרצון

 כגון חזקה אין אדם פורע תוך ,ב דמצינו כמה פעמים בגמרא דמהני חזקה אפילו לאפוקי ממונא"ע
כ בחזקת הגוף אין " משא, רבות נעשה בגדול וכהנהלא אם כןזמנו וחזקה אין העדים חותמין א

 וכתב הטעם שאין לומר אוקמי ממונא בחזקת מאריה אלא .)אלא בברי ושמא(מוציאין ממון 
 אבל היכא שהחזקה היא מחמת טעם כגון חזקה אין אדם ,בחזקה דאתיא ממילא כגון חזקת הגוף

בל בחזקת הגוף  א,'פשיטא שאין חזקת ממון עומדת כו' וחזקה אין העדים חותמין כו' פורע כו
 שייך לומר נמי בחזקת אי טעמא ה,שאין לנו אלא מטעם שאין לבדות השתנות מחזקה ראשונה

 יש לומר  והוא הטעםוא הדיןוה. ד" שאין לנו לבדות השתנות דממון מחזקתו הראשונה עכת,ממון

                                                 

 
ת "קטע זה נעתק בשו". להעתיק בפני עצמו, ח"מן שמעתי עד ודפח: "צדקר הצמח "ק אדמו"ג צוין בכתי"עה 1846

  .נ' שער השמועה סי, ר הזקן"אדמו
חשוב , אם אמרו לעובדת כוכבים המשרתת בבית יהודי על הבכור שאין לאכלו בלא מום והלכה וחתכה אזנו(ג "ס 1847

 וגם האומרים לה שאינו נאכל בלא מום כיוונו ,מפני שעובדת כוכבים זו כוונה להתירו, ואין שוחטין אותו עליו, לדעת
 ).לכך שתטיל בו מום

 .כב' כלל כ סי 1848
  .ק ב"שם ס 1849
אמרו לו , ואמר מה טיבו של זה, ור אחד]ד[וראהו קס, מעשה בזכר של רחלים זקן ושערו מדולדל(א , בכורות לה 1850

וכן נפסק בטור ). שה לפני חכמים והתירוובא מע, נטל פיגום וצרם אזנו, כ היה בו מום"בכור הוא ואינו נשחט אלא א
 .ב"ע שם ס"ושו
 .ודברי פי חכם חן 1851
  .ה איברא"ד 1852
  .ב"סע, כתובות יג 1853
 ).שנתעברה ואתה בא לפסול העובר ולאוסרה על הארוס(ה והא נמי כדיעבד דמי "א ד"רע, יד 1854
 ).לאוסרה על הארוס(ה חדא "שם ד 1855
 .ט, ש ו"פ שה"ע 1856
 .יג, ו' פ ישעי"ע 1857



קצא  אבן העזר–שארית יהודה 

ות  דבשלמא רוב פסולין דאזלינן בתרייהו אין זה אלא מטעם שאין לבדות ההשתנ,ידון דידןבנ
 , חזקת כשרות דידה עדיפא שהיא כמו חזקה הבאה מחמת טעםמשום הכי ו,מרובא דפסולין

 ולא מחמת שעד עכשיו היתה כשרה ואין לנו לבדות ,שהחזקה בגופה היא דסתם אשה כשרה היא
 עדיפא חזקה זו אפילו נגד רוב משום הכי ו, אלא שגם עכשיו היא בחזקת כשרה,השתנות בלבד

 שגם זה הרוב הוא בא ,כ נגד הרוב דרצון" משא, מטעם שאין לבדות ההשתנותפסולין שאינו אלא
 משום שהאונס היא טענה גרועה דיש קול לאונס ולא אלים חזקת כשרות להוציאה ,מחמת טעם
ה דמייתו ראיה מההיא דמעוברת דמהימנא "ש וראבי" לכאורה קשה על הראם כן וא.מרוב דרצון

 הא יש לחלק ביניהם בסברת ,סולין דמהימנא נמי לומר נאנסתילומר לכשר נבעלתי אפילו ברוב פ
 ,1858ש התוספות"ש דרובא דרצון הוה מדרבנן כמ" להראבירא ליהואין לומר דס . דלעילק"מהרי
  .ש"יי מעיקרא מאי קשיא ליה מהא דרובא וחזקה רובא עדיף עם כןדא

 ,לכין בממון אחר הרוב אלא לענין ממון דאין הוק"מהרי תב כן דלא כ,א קשה מידיאך באמת ל
 שלא לבדות ההשתנות נגד י אם לא מהני חזקה שאין בה טעם כמשום הכי ו, אחר החזקהל שכןוכ

רבה  ואד,ג"ג וכן ברובא כה" אזלינן בדאורייתא אפילו בחזקה כהא אבל לענין איסור,חזקת ממון
 רובא דאיתא קמן  דרוב פסולין הוה,אורייתא יותר מרוב דרצוןדמהרוב דרוב פסולין הוא עדיף 

רובא דליתא קמן כמו קטן וקטנה כ רוב דרצון אינו אלא " משא,1859ק דחולין"חנויות דפ' כמו ט
 דיש .אי טעמא דרבן גמליאל ומ, הא רובא וחזקה רובא עדיף, ואין להקשות הכל טעמא מאי.שם

 נאמן ג דבדבר שהיה לו חזקת איסור אין עד אחר" דאע.בפשיטות דהיינו דאלים ליה ברילומר 
לגבי נאמנות האשה שלא לאסור על  מכל מקום , ורובא וחזקה רובא עדיף,1860 בידולא אם כןא

 ובפרט באשת ישראל דאיכא חזקה דכשרות , משום דהוה כדיעבד,בעלה נאמנת אפילו נגד הרוב
  .מנות דידה הויא תרתי חזקה לקולאוחזקת נא

גיד ש המ" וכמ,1863אמנת משמע דאפילו באשת כהן נ1862א" וריטב1861א"ומיהו בחדושי רשב
 וכבר השיג עליו ,1867ני יהושעדלא כפ (1866 ובית שמואל1865לקת מחוקק והביאוהו הח,1864משנה

 וכן בדין דכל אשה נאמנת 1869ל זה עו וכתב,)1868ד בכללי רובא וחזקה"והפרי מגדים בהקדמתו לי
 ולכאורה אין הנדון דומה לראיה שאינה נאמנת אלא בספק .לומר מותרת אני אם אין מכחישה

 והוי כמו חתיכה , והיינו משום דימי הספירה באין ממילא, כגון מה שהאשה סופרת לעצמה,סוראי
ש התוספות " כמ, או בדבר שהוא בידה כגון הוחזקה נדה נאמנת לומר טבלתי,ספק חלב ספק שומן

 ורובא ,אשה לא מהימנא, אבל אתחזק איסורא ואין בידה, 1870א בריש פרק קמא דגיטין"ורשב
 , במעשה הואא דרובא דתלי, כלל רוב דרצוןבירא להו דלא סריך לומר וצ.דיףוחזקה רובא ע
 משום דרוב פסולין נמי רובא , בתר ברי דידה אפילו ברוב פסוליןבן גמליאל אזיל רומשום הכי נמי

ן ביבמות ריש פרק האשה " וכמדומה לי שכן ראיתי בחידושי רמב.1871דתלי במעשה הוא
 דלא , במעשהאוב נשים מתעברות ויולדות הוי נמי רובא דתלי דר,)וכעת אינו בידי (1872]בתרא[

ש " דבאשת כהן נמי איכא חזקה דכשרה לכהונה כמי נמי דסבירא ליה א.1873ש התוספות שם"כמ
 דהרוב מסייע ,חזקת כשרות עדיפא מכל מקום ,ג דחזקת שתחתיו סותרת חזקה זו" ואע,התוספות

                                                 

 
  .ה ואי"א ד, ובות טכת 1858
 .א, יא 1859
 .א, יבמות פח 1860
 .ה הא דאמר"א ד, כתובות ט 1861
 .ה והא דקאמר"א ד, כתובות ט 1862
 .כשאומרת שנבעלה קודם אירוסין 1863
  .כ באשת ישראל"באשת כהן אי נמי שנאנסה אח: י"ח ה"אסורי ביאה פי' הל 1864
  .ק י"סח ס' סי 1865
 .ק טו"שם ס 1866
 ).שחילק בין אשת כהן לאשת ישראל(כ "ה וא"כב ד' א שם סי"קוו, ר אלעזר"ה א"א ד, כתובות ט 1867
  .קיא' אחרי סי, שנדפסו בפרי מגדים שם 1868
 .א שם"א וריטב"רשב 1869
 .ה אימור"א ד"ורשב. ה עד אחד"ב תוד, ב 1870
בשם , ק יא"כג סוף ס' ד סי"ר יו"וראה שוע. ז דגם המיעוט תלי במעשה"מקשה ע] ג, לט[בהגהות צמח צדק שם  1871

 .שאומרים כן אף שגם המיעוט תלי במעשה) ה ומיהו"א ד, יב. ה מר"א ד, חולין ט(א "הרשב
 .ה אלא"א ד, קיט 1872
 .ה רבי מאיר היא"ד 1873



קצב  אבן העזר–שארית יהודה 

פ " ועכ, אלימא טובא אפילו נגד הרוב דרצון נמימשום הכי ו,לה דרוב נשים בחזקת כשרות הן
 והוי כמו חתיכה ספק חלב ספק שומן דאשה נאמנת נמי בדלא אתחזק ,למהוי פלגא ופלגא

ובריש פרק קמא ) א שם" בחידושי רשבן כתבוכ(ש התוספות ריש פרק קמא דגיטין " כמ,איסורא
  .אשה דכתיב וספרה לה דהא דעד אחד נאמן באיסורין בדלא אתחזק איסורא נפקא לן מ,דנדה

 ,1874'ן מהירושלמי דאתמר על מתניתין דהנושא את האשה כו"ט על ראיית הר"עוד הקשה מהרי
 אבל תם הדא דתימא שלא להפסידה כתובתה דקאמר ה,שהוא סותר להירושלמי דבריש פרקין

 1875 וכן המשנה למלך,)ן בדרך רחוק ודחוק"ופירש דברי הירושלמי שהביא הר(לקיימה אסור 
א "א וריטב"והנה ראיתי בחידושי רשב. ריש פרקיןם מן הירושלמי דר" ראיה לדברי הרמבהביא

 ,ן" משום דבגמרא דידן משמע כאידך דירושלמי שהביא הר,שהביאו הירושלמי הזה ולא חשו ליה
 ועיין .ומאחר שהיה למראה עיניהם הירושלמי הזה אין לסתור דבריהם אלא בראיה ברורה

דהאריך לפרש במאי פליגי הסוגיות ' למי דמתניתין הנושא את האשה כובמראה הפנים על הירוש
ט מהא דפריך "עוד הקשה מהרי .ן"דהירושלמי אהדדי ומסיק דהלכה כאידך דירושלמי שהביא הר

ם תמצי  והא לאו קושיא היא אפילו א,'וניחוש שמא תחתיו זינתה כו) א"ב ע"דף י(בגמרא דידן 
 בדעת  לעילש"כמ מכל מקום יש לומר ,ילו באשת ישראל דהיינו להפסידה כתובתה אפלומר

 עוד הקשה מה הועילו . טענה דאלים ליה ברי דוקאלא אם כן דלא מספקינן בנאנסה א,התוספות
, חכמים בתקנתן בתולה נשאת ליום הרביעי משום טענת בתולים דהא כל אשה תטעון נאנסתי

 יצא הקול ויתברר ל ידי זה שמא ע1876י הא פירש" למאן הקשה אי לפרש,ושותא דמרן לא ידענא
 הא באשת כהן אנוסה ,' דמשום אשת כהן תקינו כור פירושים ושא1877 ואי לפירוש התוספות,'כו

 סוף דבר לא מצאתי תשובה . הרי הוה מקח טעות,או תחתיו זינתה ואם תטעון ל,נמי אסורה
 שכל הפוסקים ,ים והם עמודי ההוראה ומפיהם אנו חיין בכל הפוסק,נוצחת לדברי הראשונים
 ובפרט שדבריהם ,ואף בכאן לא תטה אשורנו מני דרכם,  בעקבותםל מקוםהאחרונים הולכים בכ
 .ישרים למוצאי דעת

 מכל  ואף שהיה העם מרננים אחריה, לפי שהסתירה עוברה, איכא קצת מיגוידון דידןעוד זאת דבנ
 ויש שאמרו שהיה לה ,ע לכל ואף אחר שילדה לא נוד,יש מהם שלא האמינו לקול השמועהמקום 

 והוא בא , אלא שבפני בעלה גלתה האמת.עצירת הדם כדרך מקרה הנשים והפילה חתיכות דם
 . נתפרסם הדבר דחברך חברא אית ליהל ידי זה וע,לשאול

 , יש לו פנים וקרוב לשמוע,דאיכא מגו יש לומר  נמיידון דידןת שבנ" זאת מה שכתב מעכ1878ועוד[
ידון בנ מכל מקום ,ומגו במקום עדים הוא'  שהרי כריסה בין שיני,יכא מגודאף דבסתם מעוברת ל

 ויש שלא האמינו לשמועה , רק שיצא עליה קול שהיא מעוברת, ידוע שהסתירה עוברה לפני כלדידן
בספק ' פ הי" ועכ,זו שאמרו שחולי הוא זה שנעצר הדם בקרבה כדרך הנשים שיש להם מקרה זו

 ואדרבה יש מהם שהוכיחו שלא היתה , וגם מן הלידה לא ידעו הכל,זה אומר כך וזה אומר כך
 רק לפי שהיא . שמכיון שלא היתה לה לידה שמע מינה שנפלה ממנה חתיכה וכיוצא בזה,מעוברת

עד '  וחברא חברא אית לי, וגילה לפני אוהביו וריעיו, והבעל בא לשאול הדין,גילתה בפני הבעל
 ,נודע לשום אדם משום לידה כלל' הי ולא ,גלה בפני הבעל כלללא היתה מ'  ואי בעי,שנודע הדבר

  ].ואין צריך לפרש יותר למבין מדעתו

ל שהחמיר על האשה לפי שהמיתה את "ז הנ"עוד רגע אדבר לפי שראיתי בתשובת הגאון מהרמ
 שאין מזה ראיה כלל ,ובאמת אין טעם לזה,  ולכך נחשדה בעיניו גם בענין זה,הולד ועברה על דת

ואנוסה נמי היא דלבה ,  דמה שהמיתה את הולד כעין שגגה הוא,שודה לעבור על דת במזידשח
 שיאמרו הבריות זאת האשה ,אנסה משום תקלה וקלון שתהיה לבוז ולחרפה בעיני כל כל הימים

 אף ,זר דמו מותר ומרגלא בפומא דאינשי שממ, וגם בעיני העולם נחשב לממזר,'וזה בנה החי כו
  .ואשהאמת לא כן ה

אך לפי שדבר גדול הוא בעיני . מכל הלין טעמי הדבר פשוט וברור בעיני שיש לה היתר לבעלה
 ,לזאת לא חפצתי שתצא ההוראה מאתי לבדי, 1879 ויאמרו יהא רעוא דלישרי תרבא,העולם

 , לחזק הקושיות של האחרונים, ואם יש בידו להימין או להשמאיל,ת לעיין בדבר"ובקשתי ממעכ

                                                 

 
 ).אבל אומרת נאנסתי נאמנת, ן שלא נאסרה אלא בשותקת או במכחישתו"שמכאן הוכיח הר(ו "א ה"כתובות פ 1874
 .י"ח ה"אסורי ביאה פי' הל 1875
 .ה בשני"א ד, במשנה ב 1876
 .ה שאם"שם ד 1877
  ).נ מפאלצק"במקום הקטע הקודם אל מוהר (231י "שבכת, ש מראהטשוב"מתוך התשובה אל מוהר 1878
 .ב, פ שבת קלו"ע 1879



קצג  אבן העזר–שארית יהודה 

 יודיעני ואראה אם יש ממש בדבריו , או שיקשה בעיניו על דברי,יא על קושייתםאו להוסיף קוש
  . אשובה לי ואודה על האמת

 ,ת להאמין את האשה שנאנסה ולהתירה לבעלה" הלין טעמי גם אנכי מסכים עם מעכ1880מכל[
 ונודע שבחלבים ועריות , ודעתו סומכת בלי שום ספק שהאמת אתה,'ובפרט שבעלה מאמין לדברי

לזאת מן , ואולם מפני שדבר גדול הוא בעיני הבריות ואוושא מילתא. ' כו1881לי בתר לבו נוקפואז
'  וגם לשלוח לגדולי בעלי הוראה דק,העיר'  מופלגי'לומדי' בכנופיי אם הראוי שלא להתיר כ

 שאין רצוני ,1882 ואי דרי דורא דלינא ואי לא לא דלינא,ח בהיתר זה" שיבואו גם הם עה,פאלצק
 ומה גם זימנין . לחשדאחיישינן ו1883יתר הזה בהסתר דלא להוי כמילתא דטמירתאשיצא הה

 ולא באתי רק .א מבעשרה כנודע"ין ביד ומוטב שיחתוך ה,שמשכח לה פירכא ושגיאה מי יבין
 וגם להיות סניף לעושי מצוה ולהסכים עם הרבים שיסכימו ,למלאות רצונו לפתוח בהיתר תחלה

  ].בהיתר זה

 1884נ"ת מלו"דשידידו לנצח ' ד
 יהודה ליב מיאנוויטש

  מטסימן 
   1885ל"בענין הנ

   ל"ה נתן סג"מו' ידידי הרב המפורסם כו' לכבוד אה

 סך חמשה ושלשים 1886'נה מרדכי מאב"מהודענא שהגיע לידי המעות הנשלח מעזבון המנוח מו
, דח על העבר ובקשה על העתי"ות, י על הפאצט" נצ הירש" כמו שנכתב באגרת מוהר,1887'רובל סיג

אפס אחת אני שואל לשון . ות על ריוח בהכשר לטובת היתומיםוואני אעשה מה שמוטל עלי להל
' והא, שנים כבר נשאו נשים, אברהם מקהלתינו ארבעה בנים' להמנוח מו'  כי הנה הי,הצוואה

והגיעו לפרקם , ושניים מהם שעדיין לא נשאו, והניח בן קטן יתום אצל אמו' מהם שבק חיי
אם צוואתו היתה רק להיתומים , ם"ואיני יודע כוונת המנוח מהר. שות שידוךוצריכים לע

 ולא ,ולעולם אמדינן דעת הנותן, ל כולםוהרחמנות גדולה ע, שצריכים להשיאם או לכולם בשוה
או האיך נאמרו הדברים קודם , לשון הצוואה' ת האיך הי"עד שיבאו דברי מעכ, אתי יודע עד מה

  .  כיון שהשליטו בנכסיו וחלק על פיול זהה נאמן ע"צואפשר שגם מהר, הצוואה

בענין השאלה על האשה שנתעברה אחר ששהתה , שכוח אצלי במכתבי' ומדי דברי נזכרתי מה שהי
' וגם לא הי, ה העבר"ומגודל הנחיצה אשר כתבתי בח. אחר בעלה יותר משנתיים ואמרה נאנסתי

, לובאוויטש ביריד בהעברה בעלמא' תיו רק בקכי ראי, ם זיסקינד אשר הבאתי"ת מהר"שו' לפני ס
גיד א שהביא המ"ן ורשב"הרמב ש על" אך במ,ש"וכתבתי מה שעלה על זכרוני במה שהשיג על הרא

  .  לא ידעתי מה ענה ביום שידובר בו1888משנה

דאין עדים , תח פתוחדלא נאמרו הדברים אלא בטענת פ, וכעת כמדומה לי שיש להשיב לכאורה
מכיון , תיכה דאיסוראח' אנפשי' ג לא שווי"ובכה, תיכה דאיסוראח' אנפשי' יאלא דשוו, בדבר

, כמו ההיא דהיתה מעוברת, אבל כשיש עדים בדבר. ן"ש הר"שאין לו טענת ברי להכחישה כמ
אך באמת המעיין בחידושי . 1889ש"ודבר זה לא למדנו אלא מתורת הרא. מינייהו' אכתי לא שמעי

 נן לחוד אמריתח פתוחיראה לעינים דלאו בפ, וויטעפסק'  בקא שזכיתי לראותם"א וריטב"רשב
שכתבו בהדיא וכן הדין בכל מקום האשה נאמנת לומר מותרת ,  הכינןאלא בכל מקום אמרי, הכי

                                                 

 
  ).נ מפאלצק"במקום הקטע הקודם אל מוהר (231י "שבכת, ש מראהטשוב"מתוך התשובה אל מוהר 1880
 .ה לאחד מעדיה"ב ד, י כתובות כב"ראה רש 1881
  .ב"סע, ק צב"פ ב"ע 1882
  .ב, ב מ"פ ב"ע 1883
  .דורש שלומו תמיד מלב ונפש 1884
 . א,  קעה1050ק "מכתי, טו' ו ע"חכ. י.נדפסה בקובץ יגדיל תורה נ 1885
והשאיר בצוואתו חלק , ר צבי הירש"פ מוה"והוא חילק את נכסיו בצוואתו ע. או שם משפחה, כנראה שם מקום 1886

  .אברהם מיאנאוויטש' מעזבונו עבור יתמי המנוח מו
  ).למעט רובל כסף ששוים יותר, שטרות(ציות סיגנ 1887
 .י"ח ה"אסורי ביאה פי' הל 1888
 .שנאמנת אף בהיתה מעוברת, )א, כתובות יג(שהוכיח כן מרבן גמליאל , יח' א סי"כתובות פ 1889
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  למד מתוך דבריהם להקלני יהושעוכן הפ. וכמו שהבאתי דבריהם במכתבי, אני כל שאין מכחישה
, לרבותא קאמר,  בטענת שמאתיכה דאיסוראח' שין דלא שויא אנפ"ש הר"ומ. במעוברתאפילו 

,  בשאינו מכחישה כללל שכןומכ,  מותרתאפילו הכי מכחישה בשמא ואינו מאמין לדבריה אפילוד
  . דפשיטא שנאמנת, ואדרבא שמאמין לדבריה

,  טעו לכתוב בשמובינו יונהשמתחלה כתב שהתלמידים דר, ש"ד ליישב לשון הרא"ובזה נפלע
 אך. ט"וכמו שהקשה מהרי, ולא מחק דבריו הראשונים,  לקיים דבריהםראההו נומי כתב ולבסוף
  מכחישה כלל]ו[אלא משום דאינ, דלבסוף לאו משום ברי ושמא אתי עלה, תי שפיראש "לפי מ
אבל הטעם דברי ושמא הוא טעות כמו שכתב , ג הוא דמקיים דבריהם דווקא"ובכה, בשמאאפילו 
  . מקודם

רק ,  נחוץ מאד ולא נתנני די השיב רוחי1891ד"ובפרט בעה,  לפרש יותריךין צר א1890ב"יולחכם כמ
  . אמרתי תן לחכם ויחכם עוד

  1892נ"ידידו מלו' ד

  ה "ה ברוך זללה"יהודה ליבאאמו

והרי ,  דמכשר ברוב פסוליןאי טעמא דרבן גמליאלעוד זאת נתחדש לי ישוב נכון במה שהקשיתי ה
ולומר דגבי .  בידולא אם כן נאמן אד אחדורא אין עובדבר דאתחזק איס, עדיףרובא וחזקה רובא 

 היכי ם כןא, ד בכללי רובא וחזקה"וג בהקדמתו לי" כמשמעות הפמ,רוב פסולין נמי מקרי בידה
 דרוב דרצון אינו אלא 1893'ש התוס" כמבירא ליה ואין לומר דס.לרוב דרצון' ש ראי"מייתי הרא

  . רובא וחזקה רובא עדיף' לי' קרא מאי קשי ועוד דמעי,הש לא הזכיר טעם ז"הרא דהא, מדרבנן

היינו משום שהיה ידוע תחלה , אך האמת יורה דרכו דנהי דאין עד אחד נאמן בדאתחזק איסורא
כ לגבי רוב דאף דרובא וחזקה רובא עדיף היינו להוציאו מחזקה "משא, שהיה ודאי בחזקת איסור

אבל לגבי נאמנות , ודאי שיצא מחזקתומאחר דאיכא רוב כנגדו הוה כאילו ידעינן , שהיה בתחלה
וראיה לדבר . דעל כל פנים איכא מיעוטא דמיגרע כח הרוב, העד לא הוה כאילו הוא ודאי גמור

איזו מהן אלמא דאם היה יודע מ', מתשע חנויות דקתני ולקח מאחת מהן ואינו יודע מאיזו מהן כו
ג דרוב תינוקת מטפחין " ואע,'ק כוא לשמור את התינו"ח ע" הזהב דנרקוגם ראיה מפ. היה נאמן 

 בספרו אוןואף שראיתי לרבינו הג.  עד אחד נאמן לגבי רוב אפילו הכי , כדאיתא בפרק כל היד,'כו
ינו הי,  שחיטתו כשרהומד על גביו דבערש שוטה וקטן דבחתבדכ, 1894ד הלכות שחיטה"הקדוש ביו

רש שוטה משום דח, ומד על גביוע הא לאו הכי לא מהני , דהוה בידוומד על גביוכשנמסר גם להע
דהבהמה היתה בחזקת שאינה , שאני התם דאתחזק איסורא.  רוב מעשיהם מקולקליםוקטן
  . ותו לא מידי. זבוחה

   ל" הניהודא ליב' ד

 , עולה גם אליוחדזכרון א, י"צ הירש נ"הראש וקצין מוהר' הרבני המופל' גם לאה' ואקרא שלו
ח על העבר "ות,  והלויתי על ריוח בהכשר לטובת היתומים,י"שהגיעני המעות בשלימות בעזה

אם אינו כתוב ומפורש , ת בחלוקהוגם אליו בקשתי להודיע דעתו מה לעשו. ל"ובקשה על העתיד כנ
בתקנות  והאמת אגיד שלדעתי היה חפץ יותר. שומע מפיו בחייו' מן הסתם הי על כל פנים ,בצוואה

  .' כו1895שאנו מדמין אך וכי מפני ,הבחורים שהגיעו לפרקן

   1896נ"ידידו מלו, ש"ז יקבל החו"וזו

  יהודא ליב מיאנוויטש 

ז שהולך "ועכשיו אתרחיש מוכ, ונתעכב הדבר, ח על הפאצטוה הכנתי לשלזהנה האגרת ה
ובודאי יגיע , ז לשלוח על ידו"נאמן הוא מוכ, ומהודענא שאם נעשה אצלו מזומן', למחניכם הט

  ל " בלי שום הוצאה ודיליד

                                                 

 
  .כמותו ירבו בישראל 1890
  .בעל הדואר 1891
 .מלב ונפש 1892
  .ה ואי"א ד, כתובות ט 1893
  .ק יב"א ס"א קו' סי 1894
 ).א, ין יטגיט(נעשה מעשה  1895
 .וזולת זה יקבל החיים ושלום ידידו מלב ונפש 1896
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 ל"ודא ליב הניה

 נמן סי
  1897וטעם לאי כתיבת גט בלילה,  כפוף'יהיבגט ' ט

 י" נ1898ר יצחק אייזיק"ן ותיק ונחמד מוהוורב חביבי הרב המופלג ושנ' וד אהלכב
ר  והשט.1900ז"ץ וקרענוהו ויקבל מיד מוכ"ח כ" חלק על נייר הארבאווע החזיר מהר1899י"הח[

 מאחר שלא נכתב על נייר הארבאווע קאר עיס בשטל כךובאמת אין חשש כ,  אמר שנאבדעיסקא
, ל צד היותר טובוהשובר כתבתי ע, ובזה ודאי די בשובר, ין תורה שיתבע בדלא אם כןואין לחוש א

, ובגוף הגט בודאי קבלה ברצון. אין לך סימן גדול מזה, ב"י חלק לי"ובפרט אם נכתב בו שניתן הח
  .]1901 לכתובוזולת זה אין לי מה. ז" מוכל ידיוהספרים החזירה ע

ת על "כמו פלא בעיני שלא דקדק מעכקצת  ש,ברי תורה להשתעשע עמו קצת בד)באתי(רק 
 ,ן"ן פפי" לא יעשה טיתי1902ראהגמ כנודע מ,ן שיהיו כפופים מעט לתוכן ראשן הימני"הטיתי
  .1903ריך להיות שלא יעשה כפופין יותר מדאי אבל מעט כפוף צרוששהפי

וכגון דא .  אינו סימן טוב,השליח בסיום סופי השורותגם הסימן שרשום במכתבו להיות אצל 
 לא ל כךהנייר רחב כ'  שהרי אם לא הי,1904 אריך וגוץמןמ דהיינו סי"ל נבג"ר ז"לתי מאחמוקב

' ג בשיטה שני" וכה, מאותבת אלא בתי,1905 שבעיםבתהיתה מסיימת סוף שטה ראשונה בתי
  .בין יביןשלישית והמ

 היא ת חד, דנפל בפומי מילתא חדתא, מענין לענין,ינא דגט באתי בדרך אגב גררא מענ1906עוד זאת
 בענין מה שהחמירו האחרונים לסדר גט , וזה איזה ימים שנתעוררתי בזה ימים לא כבירים,לי

 וכבר התעוררו בזה , שדומה לדין)ו" קלי"סוסב(י " והטעם שמע הב,)ה"ג בהג"קכי "סוס( בלילה
 שהאריך 1909חלת שבעהבנ'  וע.1908אוכלא לדנאכי  אפילו  כללא דמי דל1907רבים וכן שלמים
בעיני תמיד '  והי. שהביא בעצמו מבואר דמותר לגרש בלילה1910דסנהדרין'  ובתוס,בטעמים דחויים

ה עד "נ' א מסי" רמבתשובות , והייתי מתפלא תמיד על שהרעישו כמה גדולים,כחומרא בלא טעם
 דנהי דמותר לגרש ,נתיישב בלבי אבל עכשו . שניתן הגט אחר שהתפללו הקהל ערבית על,'ס' סי

 ואם נקרע , הגט שיוצא מתחת ידהל פי עדים או על פי להתירה לינשא עיםצריכ מכל מקום בלילה

                                                 

 
  :ותוכנה. א,  רכו231ק "מכתי, ל' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 1897

הטעם ) ד. מסופי השורות' הסימנים על הגט לא יהי) ג. כפוף מעט למטה' ת יהי"ראש ימין של טי) ב. הסכם גירושין) א
 .שאין נותנים גט בלילה

  .ט- ג"שהיא מבין השנים תקע, וראה לקמן. א עפשטיין מהאמיל"או מוהרי; ץ דוויטבסק"מ, ד"בהר 1898
לידי האשה ) בוויטעבסק(ונשלח מאת הבעל , )ד"בהר(י אייזיק "י מוהר"דמיירי בגט שסודר ע, מהסגנון נראה 1899

  :להחזירץ "ח כ"הוצרכו האשה ואביה מהר, הנה לפני מסירת הגט, אלא שלפי הסכם הגירושין. ביאנאוויטש

ושלח את , ל קבלו וקרעהו"מהרי]. כנראה שטר התחייבות של הבעל, הארבאווע[חתימת יד חלק על נייר רשמי )  א
  .י השליח"הקרעים ע

, עם סימנים, ל על כתב שובר"והחתימו מהרי, ץ אמר שנאבד לו"ח כ"מהר]. כנראה על עסק של הבעל[שטר עיסקא ) ב
  .כתב על שטר עיסקא זהח שהשובר לא נ"שלא יוכל לטעון מהר

  .י השליח"ונשלחו ע, האשה החזירה אותם. הספרים של הבעל) ג
 .מוביל כתב זה 1900
ונכתב , ]ץ דליובאוויטש"מ, ר ישכר בער הורביץ"מוה, י בעל הבוך"ע[הקטע דלעיל הועבר עליו קו למחיקה  1901

  .הגט נתקבל ברצון: במקומו
 .ב, שבת קג 1902
  .לו אות ט' ר סי"כמבואר בשוע 1903
ת עגונה "ע הוא בשו"ל נ"ובדברי רבינו ז(ת "וכן מצאתי מבואר בסה :ג"ב הלוי הורביץ עה"הגהת מהרי 1904

  ). דזה הוי כמו אריך וגוץ ולא הוי סימן]ז"כח ס' סי [ב"סע' דברדיטשוב שנדפסה דף ב
 ].פ"והיינו שהגט והתשובה שלפנינו נכתבו לפני שנת תק[' שנת חמשת אלפים וחמש מאות ושבעים כו 1905
  .נח' לקמן סי) טעם נוסף(ראה , בהבא לפנינו 1906
 .ק ט"ובית שמואל שם ס, ק יד"קכג ס' ובחלקת מחוקק סי, י שם"בב 1907
  .ב, פ סנהדרין כח"ע 1908
  .ק מט"מה ס' סי 1909
  .ה חיישינן"א ד, מד 1910



קצו  אבן העזר–שארית יהודה 

 הגט שניתן ם כןאו ,1911 התקבלרק כמבואר במשנה מפורשת פ, דוקאםהגט צריכה להביא עדי
 ,פיהם ועל פי ראייתם להתיר על ם אם ראוהו בלילה אין יכולי,ית דיןבלילה אף אם ניתן בפני הב

 לקרוע הגט ולהתירה ן ואנן נהיגי,אם לא שיבאו שנים למחר ויעידו בפניהם כמבואר בכמה דוכתי
 משום ,י הטעם ששמע שדומה לדין"ש הב" וז.1912 בעצמםית דיןהב  ראייתל פיבשעת מעשה ע

ג "בפ' תוסש ה" כמ,יינו משום דראייתם הוי כתחלת דין ראייתם בלילה הל פידהטעם שאין דנין ע
 ודאי עדות גמורה ם דלהתיר האשה צריכי, ראייתםל פי אין להתיר האשה עכי נמי וה,1913ה"דר

  .1914ב"קנ' כמבואר בסי

כי לא ,  אם דעתו מסכמת לזה1915 וישיבני מלא דבר,ת ישמע חכם ויוסף לקח"ועוררתי בזה למכ
' ש סי" הריבבותבתשול נראה בחוש להמעיין "ש כנ" גם מ.מצאתי כעת שום טעם מספיק זולת זה

  .1916 ולחכם כמותו יספיק הקיצור,צ"ש' ח וסי"שפ

 ידידו לנצח, 1918ש" מאדהם יקבל ברכה ושלו1917ז"וזו
 יהודה ליב

  נאסימן 
  1919כתיבת ותרוכית בגט

  ג" תקפיום הכפוריםמחרת 

  1920נתן סגל' ושנון הותיק מ' ידידי הרב המפו' אה

  .פשאי בפלפולא טבאוחדאי נ, ה העבר מצאתי דאתאי לידי איגרתך החמודה"קודם ר

 ולא זכיתי לשאול את פי קדשו של רבינו ,אגב ראיתי לעוררך מאי דתמיהא לי מלתא טובא ו1921...
ו שיהא " ומאריכין הוי,לכף' ו בין הר" במה שנוהגין לכתוב בגט ותרוכית בוי,ע"ר נ"הגאון אחמו
 לישתמע שהיא דלא) ו"קכ' יס(י "ש בב"דמ. פ הדקדוק" ולדידי חזי לי שאינו ע,ניכר היטב
כלומר שהבעל מדבר ( דהיינו שלא לטעות שהוא לשון עבר לנקבה נסתרת או נוכחית ,המגרשת

 ,ו"להתי' ד בין הכ" לכתוב יווה לן דבין כך ובין כך לא ה,)עמה בלשון נוכח כמו אנת אנתתי
 בלשון אלא ש,ד"בה נסתרת או נוכחית לא שייך יוכ לנק" משא, למדבר בעדומןד הוא סי"שהיו

ושלשתן . 1923א" ובשודגושה' א וגם הת"בשו' ון נוכח הכ ובלש,1922'רפוי' ח והת"בפת' נסתר הכ
ו " והתיא"בשו' והת' בחירק והכ היוד ,1925ְתיְכִי מתורגם וַח1924 בותצחק שרה, נאמרוחדבמקרא א

                                                 

 
  .ב"סע, גיטין סג 1911
ואין הרב נאמן , ד שנתגרשה"שצריכה כתב מעשה ב, ק ז" סובית שמואל שם, ק ג"קמב ס' ז סי"כמבואר בט 1912

  .נז' וראה גם לקמן סי. להעיד על זה יחידי
  .ה כגון"ב ד, כה 1913
 .סעיף ח 1914
 .כז, פ שמואל ב יז"ע 1915
בלילה וליתנו ד מותר לסדר גט "ט דבשעה"ד ספ"קנ' ע סי"סדר הגט שבשו' ע: ג"ל עה"הגהת מוהר ישכר בער הנ 1916

  .קכד לענין כתיבת הגט בלילה' קלו וסי' י סי"ועב. קכג' סי. מהבעל לאשה
 .וזולת זה 1917
 .מאדון השלום 1918
  :ותוכנה. מח' פ הנדפס במילואים סי"והושלמה ע). בסוף החידושים לגמרא(ד , נדפסה בשארית יהודה מז 1919

  .יתאו ותריכ, ל ותרכית"פ הדקדוק צ"שע, כתיבת ותרוכית בגט תמוה

אמנם בנוסח הגט : וסיים, וכתב שגם בפחד יצחק ערך גט הקשה כן. ק סא"ס, תשובה זו הובאה בקב נקי סעיף קכד
  .ו ואין לשנות"י והטור הוא בוי"ש ור"ם ורא"שברמב

 . ואילך8' אספקלריה ע, 1272ד "כפר חב. קסו' מפתחות לצמח צדק ע. א, אודותיו ראה בית רבי עה. הלוי הורביץ 1920
ז מוסיף להעיר "וע(כא ' ד סי"והחלק השני נדפס לעיל ביו, )בעניני דקדוק(כ ' ח סי"ק הראשון נדפס לעיל באוהחל 1921
  ).עוד פרט בעניני דקדוק, כאן
 .ותרוַכת 1922
 .ותרוְכּת 1923
 .יב, וירא יח 1924
 כי צחקת ובלא. 'רפוי' ח והת"בפת' א והכ"ד בשו"היו, מתורגם וַחְייַכת: ל"ואוצ, )השלישי(כנראה חסר כאן  1925

  ].ובדפוסים שלנו ַחָיְכְּת[מתורגם ַחִייְכְּת 



קצז  אבן העזר–שארית יהודה 

 למדבר מןד הוא הסי" שהיו,'והת' ד בין הכ"ביו ,1927ַחְייִכית מתורגם לא 1926 ובלא צחקתי,דגושה
  . כן הוא בותרוכיתכי נמיוה, בעדו

'  קודם הכ,ו הוא בשרש המלה"שהרי הוי.  הוא מלתא דתמיהא טובא,ו בסימן"אבל להיות הוי
 שאחר שרש ת באותיות השימושיוי אם כ, ושם אין שייך כלל מקום ההבדל,שהוא מעצם הפעולה

  .ו נוספת" ובשרש המלה עצמה נמי אין להיות הוי,המלה

 אלא ,'ש לכ"ד בין רי" ביו,משמע שיש לכתוב ותריכית) ה"קמ' יס(ן " להרמבבתשובותובאמת 
' ד נוספת בין ה" דכל לשון כבד מתורגם ביו,ד הטעם פשוט" ולענ.עליו שאין לו טעם כתב י"שהב

) ב"ה סע"דפ( המגרש רק וכן בגמרא פ,ריךת מתורגם ו1929 כמו ויגרש את האדם,1928ד"מפעל להל
 ,ו" לא שייך הויכי נמי ה,ד"יך היויבות המלה לא שואם כוונתו שבר. אתקין רב פטיר ותריך

) ב"ו ע"דקט(ו "וביבמות פט. ד פעל"פ ללמ"ו לא מצינו נוסף כלל בשרש הפעל בין הע"ואדרבה הוי
י "בציר בגמרא  נראה דהקריאהכל מקוםומ(ו "אנא אנדרונילאי פטרית ותרכית בלא יוד ובלא וי

 ,)ד בתרגום בלשון כבד" המלה לא נשמט היו בשגם כי מצינו שגם ברבות,1930בקמץ' הריש והת
 .ו אינו ענין כלל"אבל הוי

  רשנו לטובהדת כנפש 1931ש" מאדהש"ז יקבל החו"ווז

 ל מיאנאוויטש"ר ברוך ז"א מוהר"יהודא ליב בא

  נבן סימ
  1932ובאוויטשילולא לובאוויץ או , כתיבת לובאוויטש בגט

  1933ב"ם ר"זיין אייר שנת שלו' ה יום ד"בעז

' א הרב המופל"נ' ה אה"אהבתה ישגה ותמיד יומם ולילה בה יהגה הלאוהב תורה וב
  ' שי1934מ מענדל"ת מוהר"נחמד ונעים ושכיל דורש אלקים כש

 דבין שם , הנה אמת נכון הדבר שלא מצאה הקפידה מקום לנוח בדיעבד,יב מרע הגט שכל דברע
הוא ' ש' ן לובאוויטש בט כי זה שקורי,באוויטש אין כאן שינוי שם העיר כללוהעיר לובאוויץ או ל

 כזה' וז'  ובכתב פולין בצ,]רוסית' להכניס צ[חזק בלשון רוסיא צערף כזה ' לפי שבלשונם הוא בצ
 וכן נוהגין לכתוב כל השמות .'ש'  בטי אםכ'  ובלשוננו אין להדגיש הצ,]פולנית' להכניס צ[

 ולכן מה שכתבו .1935 ובוויטעפסק נהר רוטשייא, כמו כאן יאנוויטש,חזק' ם בצהשבלשונם 
 , כי דמתקריא כותבין על שם הרגיל בפי גוים, מן המובחרין זהבלובאוויץ דמתקריא לובאוויטש א

' חזק ט'  רק בלשוננו כותבין במקום הצ,חזק' רק בצ' ש' ובלשון גוים אין כותבין לובאוויטש בט
 ואנו ,ל"לחות הם בגימ שבכתב ג,י בנורענבורג ורעגנשבורג ורוטנבורג"ש בפסקי מהרא"וכעין מ .'ש

כמו '  שבמקומות שקורין הח,1937א"רל'  סירומת הדשן וכן כתב בת.1936 יפהםף להטעי"כותבין בקו
וכן .  כדי להטעים יפהחד והכל טעם א, כמו יחיאל מיכל וכיוצא,'במקום ח' לכתוב כ' רפוי' כ
ן "ושי' יטש בטלובאוו ולכן אין לכתוב אלא .ן"ושי' החזק כותבין ט'  להטעים הצידון דידןבנ

                                                 

 
 .טו, שם יח 1926
 .ַחֵיִכית: בדפוסים שלנו 1927
  ]. כבד–הפעיל ,  קל–פעל : כלומר[ד "ע להלמ"בין הפ: ל"אוצ 1928
  .כד, בראשית י 1929
 .וָתֵרכית 1930
 .וזולת זה יקבל החיים ושלום מאדון השלום 1931
  :ותוכנה. א,  נא935י "מכת, מא' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 1932

ד "צ לכתוב ליובאוויטש אף שהלמ"א) ב. וסגי בלובאוויטש, אין צריך לכתוב לובאוויץ דמתקריא לובאוויטש) א
מלא (ובאברויסק נהגו לכתוב על מי בארות . הטעם שנהגו לכתוב על מי מעיינות בעיירות שיש רק בארות) ב. מודגש

  ).ו"וי
  .ח"תקע 1933
 . צדקר הצמח"ק אדמו"כ 1934
כי הן קרובות מאד ', ש' בפי כל היא נכתבת בט' זה ידוע לכל שקריאת הצ: י לז"ר הזקן רס"ת אדמו"ראה גם שו 1935

  .כמו טשעריי וטשערקוב ודומיהן, במבטא
 . זליג–בשם זעליק , ובית שמואל שמות אנשים, י"וראה סדר השמות למהרמ. קמב' סי 1936
 .א"קכט סל' א סי"ונפסק ברמ 1937



קצח  אבן העזר–שארית יהודה 

 אם לא שיאמרו .)ת" אף שבכתב פולין ויון הוא בבי,' נמי כותבין וויטעפסק בפמשום הכיו(
 . להםחד אבל כמדומה לי שמקרא א,1938'רפוי' ל כך אלא קורין בצכ שהיהודים אין מדחיקים

 כן  רגילים לכתובת והרי בפוזנא כותבין פוזנן משום שבשטרו',ש'  כותבין ודאי בטתובפרט בשטרו
  .1939ם מקראקא" של מהרדר גטיןבס ש"כמ

 לפי שבלשון יון אין ,1940ד ליובאוויטש"ד אחר הלמ"אך מה שיש לדקדק בזה הוא אם לכתוב יו
ד " פולין כותבין הלמשון וגם בל, אלא יּו, שהוא אות אּו,ם"מלאפו ד נקודת"כותבין אצל הלמ

 אלא ,ד יתירה" אין כותבין אות יוכל מקום אלא שלפי שמ.ד שקורין ֶעְל"שקורין ֶעְלְי ולא הלמ
 שאף שאנו , והענא וכיוצא1941 דומה קצת לשם בילארי זה ה,ד באיזה תנועה"שמדחיקין את הלמ
ד "ד משום שאינו יו"אין כותבין את היו מכל מקום ן כאלו קורין ביליא העניא"מדחיקין את הנו

  ).ד" לכתוב ביו דגם שם העניא יש,ז"ק י"טיב גיטין שמות נשים אות ה ס' ע(גמור 

שון  שנגזר מל, נשיםמות בשכר הנז,וגם נראה דשם לובאוויטש דומה בדומה לשם לובקא ממש
 הכל הוא משמעות , לובייעצקיראנק'  וכן השר הראשון שבנה העיר על שמו הי. אהבייתאחד לשון

 ם כןג ונכתב , וגם שם אהביית נכתב בלשונם לאוהב נאמן לובייעזני. מלשון אהבייתשון אהבהל
 כותבין שם האשה ואפילו הכי ,יֶעְל' ד הנק"פולין בלמ' ובל, ד"בלשון יון בנקודת ֻיו אצל הלמ

 דהתם מיירי אם תמצי לומר ואף . בשם העירוא הדין נמי בנידון דידן וה,ד"לובקא בלא יו
 ,)אּו ובנקודת(ד כצורתו " אלא כותבין בלמ,ד בלשון האהבה" שאין מדחיקין את הלמתבמקומו

ין  ולכן א,ד מגוף השם" הרי אין היו,ד" שאין מדחיקין את הלממאחר דיש מקומותכל מקום מ
 ת משום שיש מקומו,ן" ומהאי טעמא נמי אפשר שאין כותבין שם בילא והעניא ביודי. לכותבוצריך

  .ד מעיקר השם כלל"היום כן אין  וא,ן"ד והנו"שאין מדחיקין את הלמ

 שנהגו ,1942 שאשתומם על מראה בענין מי מעיינות,ת היא לי חד,לעורר דבר חדש' עוד בא מעל
בעיר ' צ' ח ישנות סי" בתשובות' י ע.'ש מעל" שמסתפקים ממי בארות כמף א,לכתוב בכל גיטין

 חתה א" שם שמצא בהגכתב,  בארותולא בגט על מי מעינות תבשרוב תשמישו מהבארות וכ
יקר הסיפוק הוא מהמעינות כותבין רק  אלא אם ע,כשמסתפקים ממעינות ובארות כותבין שניהם

קכח ' ע סי"ו ובש.כותבין בארות לחוד) כמו בעיר בינא( ואם הרוב מסתפקין מבארות ,מעינות
 עיקר ספיקה מבארות אלא אפילו דמשמע ד,ה כשסיפוקם ממעינות כותבין על מי מעינות"בהג

ימי '  שבעולם מוכיון שסיפוק מעינות הוא מסדר נוהג מכל מקום ,שמסתפקת גם ממעינות
 ועוד דכל בארות רובם יוצאין ונובעים .כ בארות דנעשה בידי אדם" משא, כותבין אותובראשית

 ולכן בכל הקהלות .כ להיפך" משא, בכלל מעינות הם מי בארותם כן וא,מתחת הקרקע ממעינות
  אלא דבמקום שאין.י שרובן משתמשין בבארות" אעפ, בארותןכותבין מעינות ואין כותבי

י " אעפ, מעינותם כן אבל במקום דאיכא ג,משתמשים אלא מבארות בלבד אין כותבין אלא בארות
' הי אפילו ,)עיר טיקטין (1943ידון דידן ולכן בנ. כותבין מי מעינות בלבד,תשמישן בבארות שרוב

 ל שכן כ, אלא מעינותלה אין לכתוב לכתח, מעינותם כן כיון שיש ג,עיקר סיפוקם ממי בארות
וכמדומה (ל "ר גורם שיוציא לעז על הגטין עכ והמערע,ערער על מה שכבר נכתב וניתן הגטשאין ל

 ואף אם .שבכל הערים אשר סביבותינו לא נמצא מעין היוצא מן הבריכה בגילוי שמסתפקין ממנו
  .) והרוב אין מסתפקין אלא ממי בארות זולת הנהר,ימצא בודאי הוא מיעוטא דמיעוטא

 , בכלל מעינות יחשבום כןשהבארות הם ג'  הב בתירוץ1944ית שמואלהבש "ואפשר שסמכו על מ
מעיינות במקום בארות יש  כתב שאם כתב ו"קרש  שק"מהרי אכן . החפירה נתגלה המעייןל ידישע

 שלפי שבמדינות אלו , יש ללמד זכות על המנהגכל מקום אלא שמ.י לפסק הלכה" והובא ב,לפסול
 שהם מים ,הבדילו מבורות מי גשמים או מים מכונסים ל,ז על הבאר מים חיים"אין שם לע

ז בשם "בלע'  שהכל נק, שימצאו בעומק מעט במקום נמוך ואינו נובע מתחת לארץיםהעליונ
 אלא כדי להבדיל בין מים ,ני עצמו בשם בפרא ואין שם באר מים חיים מים נובעים נק,ן"ברוני

 ק"מהרי ובימי . המעייןל שם עיקר קריאתו עם כן וא,ן"ניורל ב"קוואים חיים למים קורין לבאר מ

                                                 

 
 ].שם נכרי[דמתקריא לובאוויטש ] שם ישראל[קום לכתוב לובאוויץ שאז יש מ 1938
 .אות קט 1939
 ).ב, פח(רמא . ד"רלד ס. ריט. רח' ב סי"ז ח"ת צמח צדק חאהע"ראה גם שו 1940
 .ז-תכו). א, צב(רמו ). ב, פח(רמא . ו-רלג. ד- ג"קעב ס' ב סי"ז ח"ת צמח צדק חאהע"ראה גם שו 1941
ר שסיפוקה ממי בארות כותבין על מי בארות ועיר שסיפוקה ממי מעינות ועי: ד"קכח ס' ע סי"שמבואר בשו 1942

  .כותבין מי מעינות
  .ח שם"של הב 1943
  .ק טז"קכח ס' סי 1944



קצט  אבן העזר–שארית יהודה 

 וזה ידוע דבגיטין .הבדל בין קריאת באר לקריאת בור גם בלשון לעז' או במדינתו אפשר שהי
  .שמייהו דאשתני  כידוע מהני תלת מילי,הולכים אחר קריאת שם

 בעיר ונראה דהכי יש לנהוג לכתחלה(בארות  באבראייסק כותבין על מי כל מקום בקהלתומ
 וכן נוהגין בהרבה שמות , כי החסר שכתבו מלא כשר,1945ו" ושם ראיתי שכותבין מלא בוי.)חדשה

  .בגטין לכתוב מלא במקום חסר

   לחדש אין1946ז"וזו

  דודו יהודה ליב

  נגסימן 
  1947ז מרגליות" לתשובת הגראשגותה ,צבי המכונה הירש דוב המכונה בער

   1948ה אפרים זלמן מרגליות מבראד"מהרב הגאון המפורסם מו
 וכינויו בפי העולם הירש , לתורהרא וכך נק, מכתבו קבלתי בדבר איש ששמו צבי דוב,1949כ"אדש
ת בית "ר בספרי שו"הנה כבר ראה כת.  ונכתב בגט צבי המכונה הירש דוב המכונה בער,בער

ד פה "ל האב"מאיר ז'  וכן עלה בהסכמה אז מהגאון המפורסם המנוח מו, שהגט פסול1950אפרים
  .1951ק"ק

 שם פסולו ם כי מלבד הטעמים הנאמרי,התבוננתי בדבר שהגט פסול ובטל מדאורייתאאך עתה 
נכתב כמו '  פשוט שמה שצריך לכתוב שמו בגט צריך שיהי)א( ,ברור שאין לך שינוי השם יותר מזה

 אנא בעל 1952]אם כתב [והגע עצמך.  הוכחות שזהו הבעלל ידי ולא שיהא בא בהרגשה עראשהוא נק
 ,כאלה' מובהקי' תה בסימני]י[י עד מ" בעצמו שמתירין אשה עםתן סימני ונו,האשה פלונית

 האלה כדאי ם מובהקים אין הסימניאפילו הכי, דאורייתא ומחזירין גט על ידו ם מובהקיםדסימני
וכבר , 1953'בגיטין דף כ' וכמבואר מדברי התו, והגט פסול ובטל מן התורה, להיות במקום שם הבעל

 כשכותב שמו ל שכן ומכ.ל שצריך להזכיר שמו ושמה"הכי קבלו חז וטעמא ד,הארכתי בתשובה
 תופשיטא שאין מועיל כמה הוכחו,  שתצא מזה ומזה1954ס"שמבואר בש, בשינוי ממה שהוא

,  ואין לך שינוי שמו גדול מזה כשמחלק שמות העיקריים שעולה לתורה וחותם בהם)ב( .להכשיר
 ואין מי שיכתוב השם הזה )ג( ,ם לשנים בגט והוא חלק אות,וגם חילק השמות שנקרא בהם יחד

 שכותבין כאן ל דרך משל כגון ע, כשכותבין קבוצת אנשיםי אם כ)ד( ,בשטרי הדיוטות על הדרך הזה
ברי וכן תמצא בד. וכן הרבה, שלמה המכונה זלמן, דוב המכונה בער, נמצא צבי המכונה הירש

',  פשחור כוה ירמיה עזריהשרי' ומים כו ועל החת1956'ט'  ובנחמי,' אדם שת אנוש קינן כו1955הימים

                                                 

 
 .ו"וכותבין בארת בלא וי: ד"קכח ס' א סי" אף שמבואר ברמ–ולא בארת , בארות 1945
 .וזולת זה 1946
  .י"מתצלום כת, תרכט' ג ע"חכ. י.נדפסה בקובץ יגדיל תורה נ 1947

נדפסה בספרו " (צבי המכונה הירש דוב המכונה בער" שכתב בענין נכתב –" מכתב הראשון"ב התשובה הוא העתק רו
הרב המופלג החריף ובקי ' לכבוד אהו' שלו: "ומתחיל, נב' סי) ו"ירושלים תרל(ת בית אפרים מהדורא תנינא "שו

ובסוף מסיק בנוגע לנידון , )ד"ב וסקמ"שמות סמגם נעתקה בקיצור בספרו טיב גיטין לקוטי ". י"ר יוסף חיים נ"מוהר
  ".מנחם דמתקרי נחום זאב המכונה ואלף"דידן שנכתב 

שהביא מכמה שחלקו , א"ראה גם קב נקי כלל לח סכ(ל חולק עליו ומכשיר בשניהם "ומהרי, מ פסל בשניהם"הגראז
  ).מ בזה"על הגראז

  .מ"מנו השגותיו באותיות שבתשובת הגראזולכן נס; על גליון התשובה, כנראה, ל נכתבו"השגות המהרי
 .ל"י מעתיק הנ"ה בכת"כ 1948
  .אחרי דרישת שלום כבודו 1949
 ".אליעזר המכונה ליברמאן דמתקרי זאב המכונה וואלף"בנכתב , פא' סי) ח"לבוב תקע (- 1950
קלופדיה  אנצי–אודותיו . ה"ז ניסן תקע"נפטר ט). ד"ווארשא תרל(ס יד המאיר "מח, ק בראד"אבד, קרינספולר 1951

  .620' ד ע"לחכמי גליציה ח
 ].וכן שאר התיבות שנדפסו לקמן בין חצאי רבוע[פ הנדפס שם "תיבות אלו הושלמו ע 1952
  .ה הא בעינן"א ד"ע 1953
 .א, משנה גיטין פ 1954
  .א, י א א"דה 1955
  .ד- ב, י 1956



ר  אבן העזר–שארית יהודה 

 מי שבאמת שמו כפול כגון אברהם כל מקוםומ. ו העיטוף"והם גופים מחולקים אף שהוא בלא וא
כיון , שהרי יוכל להתפרש ששם אחד הוא, אין כאן בית מיחוש כשכותב אברהם יצחק יחד, יצחק

וכמבואר , אין חשש, א נקראשהושהרי נכתב כמו , וכיון שנכתב כהוגן, ו העיטוף"שהוא בלא וא
אבל בזה . דמי ששמו כפול לוי יהודה כותבין כן בגט, 1958]בספרי [ שהבאתי1957ק"מהרי תבתשובו

וכתב באמצע שם החול המבדיל בין , ולא הספיק לגמור את שמו הקודש, שיצא לחלק השמות
רא יוכל אף אם נאמר שהקו, וכן בשמות שנקרא בהם הבדיל ביניהם בשם הקודש, קודש לקודש

, הדבר ברור שאין כאן כתיבת שמו של הבעל, להרגיש מחמת הוכחות מלשון הגט שזה המגרש
ובגט זה שנעשה פירוד בין , ששמות הקודש וכן שמות החול דבוקים יחדיו ולא נפרדו בשום פעם

שהרי מעולם לא נקרא צבי לבד , הרי אין זה שמו של הבעל כלל, הדבקים וכתב שתים שהם ארבע
אין זה שם , קאי' וכיון שהוראת המכתב הוא דכל חד לחודי, וב לבד וכן הירש לבד ובער לבדולא ד
אין כל זה מועיל , די מסירהוגם יש ע, הוכחות טובא שהכוונה על בעל אשה זו' אף שיהי, הבעל

 אף שידוע לעדים וגם מוכח מתוך הגט שכותב את, 1959 וכמו נפאתה ותפאתה)ה(במקום שינוי השם 
רק ,  לעז]לטעם [ואין צורך בזה. אין כל זה מועיל כלל,  וידוע שאין לו אשה אחרת רק זו,]אנתתי[

  . והוא בטל מדאורייתא, מצד השם עצמו שנכתב בשינוי

במשולם בן אורי המכונה   שכתב1960ל" כנדון דמהרי,לכותב הכנוי אחר שם האב, ואין לדמות זה
 . היכא שאפשר לכתוב אחרי אםדאינו פוסל כ ]ק יד"ס [ט"מ' מ סי"ך בח"וכתב הש, ווייפש דפסול

 מה שנכתב הכינוי אחר ]על פי [הדבר פשוט דהתם שם הבעל כתוב כהלכתו אלא שיש מקום לטעות
, 1961ח"מטעם שכתב תחלה בשם מהראנ,  בגט אחרי אפשרך להקל כשא"ובזה דעת הש, שם האב

ין בהם דין חלוקה כ כאן שחלק השמות שא"משא, ע לפרשו דקאי אלפני פניונשאין מן הנמ
ג נראה ברור שיכול לטעון לאו "כה ובשטר,  גמור הוא]השם [בלי ספק דשינוי, והעמידן על ארבע

  . אנא הוא

 ', לענין שם ידידי1962ל" שהביא ממהרשפר שמות בסוף הסית שמואל מזו מבואר בב)ו"וי(וגדולה 
שמות שאנו קורין כדרך אבל ה', פ הנביא כו"דכותבין בשני שיטין משום שנקרא כן עדיש לומר 

 דאם ית שמואלומסיק הב. 'פשיטא דשם אחד הוא וחד תיבה בעינן אפילו אור שרגא כו, הדיוט
אז בשם , ואם נשאת בגט זה,  השמות שאנו קורין]שאר [ל שכן ומכ,בשני שיטין פסול' כתב ידידי

ה "אשר יצא אי(ן ואמנם בחבורי טיב גיטי. ש"לא תצא אבל בשאר שמות שאנו קורין תצא ע' ידידי
ל שכוונתו על שמות "במה שהבין מדברי מהרשית שמואל תמהתי על הב, ) לאור עולם1963בקרב

] באמת[אך . שהורכבו בשם הזה ונעשו תיבה אחת, אחרים שאנו קורין כגון אור שרגא וכיוצא
דכותבין  דיש לומר ש"ומ. שם אחד הוא, כדרך הדיוט' שאנו קורין ידידי' גופי' כוונתו על שם ידידי

שיכול לכותבו בשני  יש לומר ,ם הבא לכתוב ספר נביאיוצה לומרר', בשני שיטין משום שנקרא כו
 והארכתי בזה שכן נראה , הנביאל פי הוא נקרא עם בספר נביאיםלפי שהשם הזה שכותבי, שיטין

שרגא  ל דאפילו אור" וגם כתבתי דאף דכתב רש. גיטיןים של שלמהל ב"בעליל מדברי מהרש
, שאור אינו שם לעצמו כלל היינו משום',  נעשה כמלה מורכבת כום כןא, חר שקראו שם לאדםמא

שנותנין אחר שמות שני בני אדם , אברהם יצחק אבל מה שרגיל בזמנינו לקרות לאדם שני שמות
שהרי רצון הקורא שעל הטוב יזכר , אינם שם אחד ממש לכותבם בחד תיבה, שמתו ממשפחתו
 ל אחדכ מכל מקום ,ששנים באו אל התיבה אף, ושפיר יש לחלקם בשני תיבות, שמו של זה ושל זה

ושם כתבתי שאפשר שאף בשני . וידוע לכל שהם שני שמות ונזכרין בזכירה אחת, נפרד לעצמו
  .שיטות יכול לחלקם

 כגון , לשניםחתלק תיבה איאף שח,  לחלק בין כתיבה בתורה לגט1964ז"ש הט"גם תמהתי שם על מ
דאין זה ענין כלל לחניכא ', אינו פסול דלא גרע מחניכא כו, דינו להיות אחת'  אם היאף' ידידי

                                                 

 
 .שרש צח 1957
ר הזקן "ת אדמו"ונתבאר בשו. )פא בתחלתו' סי(ל בספרו בית אפרים "תשובה הנ. טיב גיטין ליקוטי שמות דין א 1958
 .נ"וש, י מ"קב נקי רס. קפ' ע סי"ת צמח צדק חאה"שו. מ' סי

 .ב, גיטין סג 1959
  .ט"קכט ס' א סי"שברמ. ב, גטין סט' הל 1960
 .י מג"כח וסוס' סי 1961
 .'לא בשם ידידי' ד סי"ים של שלמה פ 1962
, ח" תקע–ע "ת בית אפרים חאה" שובין הדפסת) מכתב הראשון(כ נכתבה תשובה שלפנינו "וא. ט"קארעץ תקע=  1963

והוא שם בסוף ). כדלקמן(נכתב לאחר הדפסת הספר טיב גיטין " מכתב השני"ואילו . ט" תקע–לבין ספר טיב גיטין 
  .ק ב"ה גרסינן בפרק אלו טריפות ס"הסדר ד

 .בשם עמינדב, בשמות אנשים 1964



רא  אבן העזר–שארית יהודה 

כ בחולק שם שדינו לכתבו "משא, פ שאינו שמו המובהק"ודי בזה שהכל קורין כן אע, שנכתב כהוגן
ואם לא , פסול כיון שצריך כתיבת שם האיש והאשה בגט מדאורייתא, אפילו בלא חשש לעז, כאחד

 בתשובותא "דברי הרשב' ת אשתמיטתי"ובמחכ. ואם חלקו הוי כלא כתב כלל, כתב פסול
בתרי שיטי לא מיקרי ' אלמא אי אפסיק לי, בשני שיטין לא פסקינן, ל"ח וז"קמ' המיוחסות סי

, ושם הארכתי וביארתי כל הצורך וכאן קצרתי. פ"והביאו בג. ל"כתיבה ובגט כתיב וכתב לה עכ
 בשמות שאנו קורין אפילו ית שמואלשלדעת הב, בא משני שיטין פשיטא דגרע טוידון דידןדבנ

כ כאן שאין כאן לא "משא, דהתם מדמי לחניכא, ז פשיטא דמודה בזה"ואפילו הט, נשאת תצא
. וסכינא חריפא דכינויים מפסיק ביניהם, והך חלוקה עדיפא מחלוקת שני שיטין, שם ולא חניכא

ועינינו הרואות , הקודש ולא באגרות ושטרי הדיוטותוהדבר פשוט שאין זה דרך כתיבה לא בספרי 
ולא יבדיל בין , הוא חותם בשתים יחד, כפולים בשם ובחניכא' שכל ששמותי, בחותם יד כל אדם

בלי ספק , יכול לחתום'  אם המגרש עצמו היל שכןומכ. הקודש בחניכת החול כאשר נכתב בגט זה
חותם גם ' ואם הי, בור כדרך עלייתו לתורהחותם כדרך כל אדם צבי דוב בתכיפה אחת חי' שהי

והחתימה בזה . כמו שהוא נקרא בפי כל, בלי ספק כי יחודי מייחד להו כהדדי הירש בער, בכינויו
ויש להפליא  .ף בשם אלז גוטא" בסדר שמות נשים סוף אות אלית שמואלכמבואר בב, עיקר גדול

ונכנס , על צווארו שנשען על בינתווהקולר תלוי , על המסדר הזה מה ראה לחלק בין הפרקים
מדרשא כדת מה ' לשיולי בי' בדרבה מיני' ולא קים לי, לתחום שאינו שלו להכריע משקול דעתו

ומה .  לכנופי מאן דגמיר וסביר ועמו בעצה ישאלה ליההו על כל פנים ,זמנו בהול' ואם הי, לעשות
 ובפרט בעסק גיטין לעשות במתון ',זהיר שלא למעבד עובדא בנפשי' ועל העתיד יהי, שעבר אין

  . המכשלה הזאת תחת ידו' ולא תהי, מתון

וצריכה לחזור אחר הבעל לקבל ,  הדבר ברור כשמש שהגט פסול ובטלידון דידןודאתאן עלה בנ
ש "וכמ, נכתב בו צבי דוב המכונה הירש בער' ויהי,  שליחל ידי עצמה או על ידי ע,ממנו גט אחר

שצריך , כ מאיר ליב"ט במי ששמו מאיר יהודה ונקרא בפ"קי'  סיינאהדורא תנ מודע ביהודהבנ
בכתיבת ' א שבארתי כמה חששו"פ'  סי1965ובספרי. ש"לכתוב מאיר יהודה המכונה מאיר ליב ע
שלפי , לא הייתי זקוק לבאר אם כתב בדיעבד מה דינו, הנוסח הזה לכתוב כל שם וכינוי לעצמו

 והמעיין , לכתוב כלשון הזהי אפשר גררא ביארתי שארק אגב, הענין אשר נשאלתי אשתני דינא
וזה מקרוב העירותי בצדק . מהנך טעמי דכתיבנא התם, הוא פסול לדעתי אף בדיעבד שם יראה כי

לא עשו העדים ,  דאפילו אם הגט פסול מדרבנן1966ב"קכ' ל בסי"דלפי מה דקי, חת אהתשובב
, סול אף מדרבנן הוא פסול מדאורייתא אם נמצא הגט פם כןא, שליחותן ויכולין לכתוב גט אחר

היינו שכל שלא יוכשר בעיניו אף , כשר לדעת הרב' הא' ומה שאומר עד שיהי. שהרי בטל השליחות
רק שהרב טעה ,  אבל פשיטא כל שנמצא פסול מצד עצמו,יכול לכתוב אחר' משום חומרא יהי

ט פסול מדרבנן דאכתי ב לו ג זה שיכתותאין דעתו לשליחו מכל מקום ,והכשירו בשעת מעשה
ובגירושין נראה , ג"ושין כהד מסתפק בשליח קי1967 אישות'מהלז " פשנה למלך ובמ.אגידא

 1968ז"קכ'  סיט פשוטש בספר ג"ושם הבאתי מ. דפסול דאורייתא מטעמא דכתיבנא' דפשיטא לי
ושם כתבתי . ת גיטיןרי בספר תו"ב הגאון נ"ודברי ש, ש בגט מוקדם שהוא בטל"ליישב הרא

שהעיקר ,  וקצרתי,דמודו בזה יש לומר ,1969 בכתיבהתד אף דלהפוסקים דלא בעינן שליחו"נשלע
שאין מי , שאין לך שינוי השם גדול מזה,  הגט פסול מדאורייתא מטעם שכתבתיו הכיבעיני דבלא

  .זה כללשיכתוב או יחתום על הדרך ה

 מה פעמיםא בשמו כשבשעת סידור הגט הוא קור,  המסדר לעשות כןל דעתונפלאתי איך עלה ע
',  שאמר לו אתה צבי המכונה הירש דוב המכונה בער כול כרחך וע,לוני בן פלוניואומר לו אתה פ

לא , איך יעלה על לב להיות דובר אליו דבר ולהיות קורא בשמו בענין שלא נקרא בו מעולם
 בפה מלא וכן הסופר והעדים שאומרים. לתורה ולא בחתימה' מעריסה ולא בפי העולם ולא בעלי

 1970ית שמואלל וב"ש רש"כמ, ואין זה דרך קריאת שמו, לוני בן פלוניפשכותבין לשם האיש 
 דלענין  לעילש"ואף לפי מ. 'שהשמות שאנו קורין כדרך הדיוט שם אחד הוא וחד תיבה בעינן כו

, אין להפסיק ביניהם במלה אחרת מכל מקום ,כתיבה שפיר פסקינן להו להנך דידן בשני תיבות
 לא יבין את זאת ומע זאת שאומר הרב והסופר והעדיםופשיטא שהש.  שלא יבין לדבר כןל שכןומכ

                                                 

 
  .ז"ת בית אפרים חאהע"שו 1965
  .ק א"א ובית שמואל שם ס"ס 1966
 .כהלכה  1967
 .ק ו"ס 1968
לג ' ר הזקן סי"ת אדמו"שו. י קכג"י קכ ורס"וראה בית שמואל רס). א, קל(ע נ "ג מ"סמ. ט- קיח' ספר התרומה סי 1969
 .ה ומה"ד

 .נ"וש, ה וגדולה"כדלעיל ד 1970
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ושם בער , לתורה'  יודעין לדורשן שדוב מחובר לשם צבי מעריסה ובעלי]ואין[, ששמותיו אחד הוא
או אם שמע מי , אם היו מביאין לפניו מכתב כזה' והמסדר גופי. מחובר לשם הירש בחניכתו

' והי, בלי ספק שלא יפול לבו עליו לקרב המרוחקים בזרוע,  שאינו מכירו בנוסח הזהשקורא איש
ומקצת  [או מקצת קורין כך, שנקרא במקום אחד כך ובמקום אחד כך, מפרש הדברים ככתבן

 חמת חוליאו שהאחד הוא שם מ,  זה ונשמט תיבת דמתקריל דרך וכן בגט יתפרש ע,]קורין כך
 1971א" הרמבתשובותאו כעובדא דפעסלן אסתר המבואר , ט" קכי"וס סלקת מחוקקוכעובדא דח

אם לא מחמת ,  לא ימצא מי שיפרש שירכיב את הפרידהל כל פניםוע. שלא כתבו תיבת דמתקרי
 יענה ויאמר כי חלקו השמות ל כרחוובע, מדעתו עביד פירושא, שיודע ומכיר האיש ההוא
נכתבים בגט מצד  האבל השמות. י העולם כינוי של השם הזה בפל אחדהמחוברים כדי לסמוך לכ

והוא פסול ,  בלשון שהורגלו ההדיוטותל שכןומכ, אין הפירוש סובל כן אף בלשון המקרא, עצמם
  . 1972'ן כו"ת הר"ש בשו"ובטל כמ

והנה . דבר בעתו'  למראה עיניו הי1974קבלתי ושמחתי כי ספרי טיב גיטין'  מכתבו ק1973ש"ואד
 וראיתי 1975והנה עיינתי בספר ישועות יעקב. קצת באורך בזה תשובותש ב"לכבודו העתקתי מ

רואה ' וברור בעיני שאם הי, ל כך כהלכתא בלא טעמא רק כתב שאין קפידא בזה כםשכתב הדברי
 בנידון הלז שכתב ל שכן ומכ,1976מקיל ראשו בדבר זה'  שבתשובה שבדפוס ובכתב לא הידברי

ויש בזה מקום , קדש לקודש וחול לחול שקשה מאד לצרף ,מנחם דמתקרי נחום זאב המכונה ואלף
דקאי , ה וואלףונשיש לכתוב נחום זאב המכ, שמו נחום זאב והכינוי וואלף' הגע עצמך שהי. לטעות

פשיטא ,  למנחםחמת חולי כן נשתנה שמו מראואם זה שנק. ש לענין משה ליב" כמ',אדסמיך לי
, ל האשה הזאת לא נשתנה שמווכיון שבע. שיש לכתוב מנחם דמתקרי נחום זאב המכונה וואלף

שמעולם הוא , יאמרו שאין זה המגרש, רק מלידה ומבטן שמו נזכרו מנחם זאב וכינויו נחום וואלף
וזה הנזכר בגט אחר הוא שהיה שמו וואלף או , שמו מנחם זאב לתורה ונחום וואלף בפי העולם

  . ועכשיו נשתנה שמו מנחם מחמת חולי, נחום וואלף

 אפילוונראה ד. ש"יי פסל גט שהיה כתוב בו דמתקרי ליבא מטעם זה ע1977אית גאוני בתר"ובשו
רק מטעם שאין דרך ,  יש לפסול בלא זהידון דידןוקצרתי דבאמת בנ. ח שם מודה בזה"הב

והארכתי , והוי שינוי השם גמור כאשר כתבתי באריכות שגט כזה פסול מדאורייתא, הכתיבה בכך
  .  במהרה לאורוהוציאויזכני ל'  בספרי אשר בכתב התשובותעוד בכמה 

  , ע"ר ואה"ש באה"נ ד"ושלומו ושלום תורתו יגדל כנפשו ונפש או

  אפרים זלמן מרגליות מבראד ' הק

  1978וויטשנל מיא"זה שכתב עליו הרב מוהרי
  ש הגאון במכתב הראשון"מ

וגם . נויכלל לענין שי כתב  לא ידענא לאיזה צורך הביא הא דלא.'דפשוט שמה שצריך לכתוב כו) א(
ד מלבד שאין זה די "לפע, )1979ך' ד( וכמבואר בתוספות מניםדלא מהני סי' ראי בלא כתבו כלל אין

ופשיטא ,  דבעי מוכיח מתוכובי מאיראליבא דר כתבו  דהא התוספות,באר אדרבא מבואר הפכו
י  דכוונות התוספות דרבנן נמם תמצי לומר אף אם כןוא. 1980 מקרי מוכח מתוכו כמומן סיל ידישע

 דהוה רבותא ,בשינה שם יהודה בגלילילו מדמודו אפ, וכן הוא למסקנתם, בי מאירלא פליגי אדר

                                                 

 
 .מ' ר הזקן סי"ת אדמו"שו. ק כד"קכט ס' נתבאר בבית שמואל סי. פד' סי 1971
  .תיבות האחרונות ליתא בנדפס שם' ג 1972
  ".מכתב השני"מכאן מתחיל . חרי דרישת שלומווא 1973
ד "ב וסקמ"וסמ, "אליעזר המכונה ליברמן זאב המכונה וואלף"בענין כתב , ו-ה"ד וסק"ראה שם בלקוטי שמות ס 1974

  ".צבי המכונה הירש יהודה המכונה ליב"בענין כתב 
 ".צבי המכונה הירש יהודה המכונה ליב"ז בענין כתב "ט סקט"ז סקכ"חאהע 1975
 .כ שחלקו על הטיב גיטין בזה"א שהביא מכו"ל ראה קב נקי כלל לח סכאב 1976
 .ג' סי 1977
 .ל"י מעתיק הנ"ה בכת"כ 1978
  .ה הא בעינן"א ד"ע 1979
  .י נשאר חלק תיבה אחת"בכת 1980
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 מכל ,)1981ית שמואל להצילו מהשגות הבית יוסףובהכי יתיישב דברי הב(טפי מאם לא כתבו כלל 
  .  במוכח מתוכו מחמריאפילוד, בי מאירלא נאמר דרבנן עדיפא מדרמקום 

דהרי , דלא חילק כלל, אנא חילוק לא ידענא. 'י גדול מזה כשמחלק כוין לך שינו ואה שכתבומ) ב(
 ת עצמווכן כשחותם א, בשם העריסה קורין כל השמות כסדר הזה מנחם נחום זאב וואלף

ובגט כשבא לכתוב מתקרי והמכונה אז נראה , אלא שקורין בלא דמתקרי או המכונה, בשטרות
והגע . א כינוי למנחם ושם וואלף הוא כינוי לזאבלומר שנחום הו, כמחלק להפריד בין הכינויים

פ שמפריש "אע, עצמך אם היה כותב מנחם זאב דמתקרי נחום והמכונה וואלף בוודאי היה כשר
' הי דאם לא כן ,צריך לכתוב בויו העיטוף והמכונה' אלא שהי, בין נחום לוואלף בתיבת המכונה

אבל כשכותב זאב המכונה . שני כינוייםובאמת יש לו , משמע דנחום עצמו הוא המכונה וואלף
ין וא, שיש לו שני כינויים,  ממילא משמע דכינוי וואלף הוא לזאב ונחום הוא כינוי למנחם,וואלף
וידוע , רושאלא דמפרשינן הכתיבה דרך פי, שהוא הוא,  הבעלשון הגט שהוא לשון הוכחה מלצריך

 בעצמו בשם ה שכתב ממש כעין מוהוה, בפירוש הוה כאילו נכתב רוששמה שמפרשין דרך פי
  . 1982ל"מהרי

או , לא ידעתי אם מנהג מקומו הוא כן. ' ואין מי שיכתוב כן בשטרי הדיוטות כוה שכתבומ) ג(
 ובפרט כמו שסיים בעצמו דמסיק ,מכתיבת שטרי הדיוטות ומשם העריסהולא ידע ' דטריד בגרסי

 וכן בשם , וכן בחתימות,טרי הלואותועינינו רואות בשטרות אפילו בש, דהחתימה עיקר בדבר הזה
בחידושי ' ואדרבא ראיתי בשם גדול א. ואצל כל שם כינויין, העריסה כוללין יחד כל השמות

אין לחוש שמא טעו דליב וואלף הוא כינוי ד שכתב ,זאב'  בשם ארי1983ג"ם ח"ס רמב"הנדפס בס
אלא , כך' האי גברא נקנים  על כל פא הולכאורה מה בכך שיטעו בזה. מן הפסוק' ומביא ראי, לזאב

' וכותבין ארי, וודאי כיון שבשם העריסה ובשטרות כוללין השמות ומערבבין השמות והכינויים
דאם '  וגם מראייתו יש ראי, דחיישינן שמא יטעו שאין זה הבעלד"ומשום הכי ס, ליב זאב וואלף

  . הבדיל כשר

אני . אבל לחלק' מי ששמו כפול כום  מכל מקו'אנשים כו  כשכותבין קבוצתה שכתב כי אםומ) ד(
דאף מי ששמו וכינויו כפול , כפול' מה לי ששמו כפול או ששמו וכינוי ,אומר דא ודא אחת היא

ובזה אין ,  בתיבת דמתקרי והמכונהי אםואין הפרש והבדל בגט כ. ש"קודש וחול כמ מערבין
  . ונהדמה לי אם בלא מתקרי או המכונה או אם כותבין מתקרי והמכ, לחלק

 .'אם מוכח מתוכו כגון שידוע שאין לו אשה אחרת כו אפילו , מנפאתה וטפאתהה שכתבגם מ) ה(
ועדיפא , 1984 גבי מוקדםא]י[' י סי"ש בפסקי מהרא"דזה לא מקרי מוכח מתוכו כמ, אינו מדוקדק

או ' ת במקום הכ" וכמו שכותב מרדכי בחי,כגון שאין שם אשה כלל בשם טפאתהוה ליה למימר ה
  . 1985ת"במקום החי' קאל בכיחז

,  אינו ענין לכאן כלל.'ואור שרגא כו'  גבי ידידיית שמואל וגדולה מזו מבואר בבה שכתבומ) ו"וי(
והביאו הגאון , )ח"קמ' סי(ן " להרמבבתשובותש "כמ, דהתם כיון שמחלק השם אין זו כתיבה כלל

רי וה, א נכתב הגט כהוגן הא דשינוי השם פוסל בגט מחמת שלבירא ליהוכנראה שהוא ס. בעצמו
אבל , וכן משמע מלשונו כמה פעמים שמתהפך משינוי ללא נכתב,  כאילו לא נכתב שם הבעלזה

 בשינוי ל שכןש בעצמו וכ"וכמ, י טפשהביא בעצמו מבואר דשינוי גרע) כ"ד('  התוסשוןבאמת מל
וכו ממש הוא ייף מת מבואר דמזו1986ג"פ ם"]ב[וברמ.  מזויף מתוכוידהו יש לומר  והטעם,'וכו

 גבי מודה 1987ק"רפ' ע בתוס"וצ(אינו פוסל אלא מדרבנן   אלא שבנראה כמזוייף,'ובטל מדאוריי
כל  שכתב כיון', כנראה כמזוייף כו אפילו 'כזה ודאי דלא חשבינן לי  בשינוים כןא). ' כובי אלעזרר

  . 'הכינויי השמות וכל

                                                 

 
לא ' דהתוס, ש שם"והקשה עליו הב, דבלא כתב כלל בטל מדאורייתא' י מהתוס"שהוכיח הב, ק כא"קכט ס' סי 1981

  .רכתב כן אלא לרבי מאי
  .בענין משולם בן אורי המכונה וייבש, )ט"קכט ס' א סי"שברמ(ב , גטין סט' הל 1982
' מ דק"יהודה שמשון שפירא מ' ברדיטשוב בסוף הספר מר' ם ד"וכן הוא ברמב: א"בקב נקי כלל לח סכ 1983

 ).בסוף העמוד האחרון, ט"והוא בהוצאת ברדיטשוב תקס(זאב המכונה ליב וואלף ' טארניפאל לכתוב ארי
  .כשדילג האלפים או המאות 1984
 .ב- א"לא סי' ראה שדי חמד מערכת גט סי 1985
  .ח"גירושין ה' מהל 1986
 .ה מודה"א ד, ד 1987
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 תשובותמ' והביא ראי, מת חוליח במכתב השני חשש משום שמא יאמרו שנשתנה מה שכתבגם מ
חמת כי בשם מ, עיינתי שם וראיתי שלא חשש אלא משום שעשה הטפל עיקר. 1988 בתראיםהגאוני
וגם אין דרך לשנות מנחום ',  ידעי כוולי עלמאדכ כתב ואדרבא.  הוא עיקר וכאן הוא טפלחולי
  . םחמנל

אין דרך לערב ד 1989אמר ושגם הגאון לא , איני רואה בזה שום חשש דאורייתאכללא דמילתא
כ במדינתינו שמערבין השמות "שא מ,וכן כשחותם בשטרות, השמות והכינויים דשעת העריסה

 דהוסיף דמתקרי , דמתקרישוןבגט הפסיק בלדג " אע.וכותבין אצל כל שם כינויו םוהכינוי
 ש הגאון בכמה"כי אף שדמתקרי והמכונה קאי אגברא כמ, אין בכך כלום, והמכונה אצל כל שם

. קאי נמי אעיקר השם מכל מקום ,רא לכתוב כל כינויים ביחד כמו שהוא נקוה לןוה, מקומות
ותלוי אם השם , וכידוע ממה שמפרישין ומבדילין שפעם כותבין דמתקרי ופעם כותבין המכונה

   .ש האחרונים"ז או לא כמ"נתכנה כלשון לע

 נדסימן 
  1990 בער איסרדמתקרייששכר איסר 

  שאלה 
   ה יהודא ליב מיאנוויטש"רב המפורסם מולכבוד ידידי ה

'  לשאול אולי יש לו בדרכאשר מחוייב המס, ושאלתי ממנו מה שמו,  לסדר לו גטחדבא אלי איש א
והשיב המגרש שנתנו לו שמות בעת המילה ישכר בער , שמות ואפשר שנשתנה שמו מחמת חולי

, את המגרש לאביו לחקור הטיבושלחתי , ואשתומם כי לעולם שם איסר הוא כינוי לישראל. איסר
אבל גם , ראל איסר שאמר לו אביו ששמו בעת המילה הוא ישכר בער ישמר ליובא עוד הפעם וא
 ישכר ם בשי אם וכן בשטרות אינו חותם כ, ישראלם אינו עולה בשפר תורה ולס.אביו מסופק בזה

   .1992ר לחקור היטיב ולהודיעני איך לכתוב בגט" בקשתי מכתל כןע, 1991בער איסר

אבל אינני רוצה לסמוך עליו , שמות'  לי המגרש שיש לה במרשא,  שמות אשתו1993גם נא לחקור
  .1994 גם שמו היטיבינו יודעכאשר אני רואה שא, אשאינו בר סמכ

  הבתשו
 םכך בש' נק אפילו , לכתובין צריך ישראל ודאי אם ש.1995ז" שמות של המוכשני ל דברהנה ע

 1997 ישראלם בשפר תורה לסרא חותם בשטרות ולא נק זה ואינום מאחר שנשתקע ש,1996העריסה
 כי עיקר הכינוי , ישראל הוא טעותם איסר כינוי לשם אצלינו שרא מה שנק1998 ולא עוד אלא.כלל

 שיכתוב המכונה 1999םהאחרוני כתבו כ"שאעפ[ לבסוף שהוא דומה לשם ישראל ד"מל בלָריְסהוא ִא
                                                 

 
 .ג' סי 1988
  .רק במקום: ל"ואוצ, י"ה בכת"כ 1989
י "בכת) ב. קמה' מ ע" שעל פיה נדפס בקובץ יגדיל תורה ח–בעלים נפרדים ) א: ת זו יש בידינו שתי העתקות"משו 1990
ועל פיה נדפסה בשארית יהודה , )יד' ז גם לעיל סי"ראה עד(ר הצמח צדק "ק אדמו"וגהת בכתי מ– ערב א 231

  .לב' מילואים סי

והושלם על פי כתב , בכמה מקומות חסרים איזה תיבות(לפנינו מועתקת כפי שהיא בנוסח המקורי בשני כתבי היד 
 .ר הצמח צדק"ק אדמו"ג נעתקו תיקוני כתי"ובשוה). היד השני

 .ונקרא בפי כל בשם בער איסר, וחותם בשם ישכר בער איסר, נו שעולה לתורה בשם ישכר איסרהיי 1991
  ).'ובגט נכתב כו: 231י "וראה במועתק לקמן מכותרת בכת(היינו שהגט עדיין לא נכתב  1992
 ).ל"עירו של מהרי(ועתה היא דרה ביאנאוויטש , שבילדותה היתה דרה אשה זו בנעויל, מלשון סוף התשובה נראה 1993
נקרא בפי כל בער איסר ולא ' מי שהי: ר הצמח צדק"ק אדמו"ונוסף בכתי,  לא היתה רשומה השאלה231י "בכת 1994
.  רק עולה לתורה בשם יששכר איסר איך לכתוב בגט,ת"ואינו חותם ואינו עולה בו לס, נודע ששמו ממילתו ישראל' הי

 וכן קורין ,שמה לאה פרידא'  אמר שמעריסה היחדאיש אאלא ש,  לאהתיבה והנתינה במקום הכי כלאשה בפושם ה
  .ובגט נכתב רק שם לאה, אותה במקום לידתה

 .המוביל כתב זה 1995
  .ממילתו: ר הצמח צדק"ק אדמו"תוקן בכתי 1996
  .זה: ר הצמח צדק"ק אדמו"תוקן בכתי 1997
 .'וכינויו איסר כו, נקרא בשם ישראל' אף אם הי 1998
 .המכונה איסרל... ראל יש: ד"שמות אנשים אות יו, בית שמואל 1999
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 2001ה ופשיטא שיש לכתוב המכונ,]2000 לא שהוא דומה לשם ישראל,ר איסם אבל ש,ולא דמתקרי
י שהוא " אעפ,ד" להתלמד במקום אחר נראה דכותבין שם איסר בלא למכל מקוםומ. ל"ומאי קמ
  .2002נה המדישון מאחר דקורין כך במדינתינו אין לך אלא ל,ישראלשם כינוי ל

 בודאי ששם איסר הוא עיקר השם , יששכר איסרפר תורה בשם כיון דנקרא לסידון דידןאבל בנ
 .2004 בערם בשפר תורהוכמו שאינו נקרא לס, ת" שבשם הכינוי אין רגילות לקרות לס,2003ולא כינוי

 של לעז חדד בשני שמות של קדש וא"ק כ"ט ס"קכ'  סיית שמואלש הב" דומה למם כן הרי זהוא
 אבל ,לכתוב משה יהודה המכונה ליב כתב והנה שם. משה ליב'  כגון משה יהודה ליב ונק,ביניהם
 ליב לבד םניכר ונראה לכל שלא נקרא בש'  כדי שיהי,תר נכון לכתוב דמתקרי משה ליבבאמת יו

 מצאתי כן אחר כך .2005 וכן תקעתי עצמי לדבר הלכה בשנים ושלשה גיטין,אלא בצירוף שם משה
ולדידי חזי לי דלא שייך ,  אלא שכתב שאין לשנות המנהג, שכן ראוי ונכון2006 תורת גיטיןפרבס

 שאם באנו  שכן בנידון דידן2007לומכ .תא דלא שכיחא וגם מסורה לדיינים דהוא מל,מנהג בזה
ית הב אפילו  דבהא, יששכר איסר שוב לא יתכן לכתוב המכונה בער דקאי אלפני פניוםלכתוב ש
י ששם בער הוא כינוי "ואעפ. שיש לכתוב יששכר איסר דמתקרי בער איסר 2008אלא,  מודהשמואל

 דאם כתבו דמתקרי במקום 2009םהא כבר כתבו האחרוניום  מכל מק,וראוי לכתוב עליו המכונה
 , מפני שם איסר שאינו כינוי אלא הוא עיקר השם, לכתוב המכונהי אפשר וכאן א,המכונה כשר

 םגם בש מכל מקום , לעזם והוא ש, אמום על שראי שנק" אעפ,ם כן לספר תורה בו גראכיון שנק
 פר תורהנקרא לס' הן אמת אילו לא הי. ו כינוילעז שהוא עיקר השם אין לכתוב המכונה כיון שאינ

ראוי לכתוב '  והי,המכונה  איסרםראוי לכתוב גם על ש'  יששכר לבד היםבשם איסר כלל אלא בש
ל בענין המכונה זימל והמכונה "מהרי םהאחרונים בשש " כמ,2010רוהמכונה איס המכונה בער
 , עיקר השםרי הוא הם כןשם איסר ג בפר תורהלס ראאבל כיון שנק ,הדברים ל וחומרזעמליין וק
 יששכר פר תורה לסרא וכמו שנק,פר תורה לסראבשניהם נק  שהרי,יששכר םעם ש וראוי לצרפו

 רא בשםאך מפני שלא נק,  הכינוי המכונה בעראחר כך ו,איסר כך ראוי לכתוב בגט יששכר איסר
 אין לכתוב המכונה בער , ולא עוד אלא לפי שנכתב כבר שם איסר,בער לבד אלא בצירוף שם איסר

  . 2011 לכן העיקר לכתוב יששכר איסר דמתקרי בער איסר ואין לשנות,ש"בלבד דקאי אלפני פניו כמ

 ואין יודעים , חקרתי ואמרו שבכל העיר הזאת לא נקראת רק בשם לאה בלבד,ם האשהל דבר שוע
 לפי ששם ,ריידאז אמר שבנעוויל קורין שמה בשני השמות לאה פ" אלא שהמוכ,משם פריידא כלל

אין חוששין לשם שיש לה במקום ו 2012 העריסהם וכיון שבכאן נשתקע ש,בשני השמות' העריסה הי
  . מקום הנתינה כידוע2013 שאינו,אחר

                                                 

 
 . חסרים תיבות אלו231י "בכת 2000
 .ואם אינו דומה קצת לשם העברי יכתוב המכונה: ז"ד סט"קכט ס' ע סי"לדעת המחבר בשו 2001
  .צריך לכתוב ישראל המכונה איסר, כ כשעולה לתורה בשם ישראל ונקרא בפי כל בשם איסור"וא 2002
דמתקרי בער איסר : או, )לדעת הבית שמואל דלקמן(נה בער המכו: אלא או, ולכן אין לכתוב המכונה איסר 2003

 ).ל לקמן"כמסקנת מהרי(
אף שבמילתו קראו , ובפי כל בשם הלעז בלבד, שלתורה היו קוראים בשם הקדש בלבד, רגיל' באותה תקופה הי 2004
 ).י קפז"ת צמח צדק רס"ראה שו(וכן רגילים לחתום , השמות' בב

ו ' ובלקוטי שמות סי] מ"ובכ, קיט[' סי' ז מרגליות בתשו"ר' וגם בספרי הג: ר הצמח צדק"ק אדמו"נוסף בכתי 2005
  .פסק גם כן דלכתחלה יש לכתוב דמתקרי משה ליב

  .ק כ"חידושים סוף ס 2006
רק (ר הצמח צדק "ק אדמו"ונכתב במקומו בכתי, הועבר עליו קו למחיקה, "ש"אלפני פניו כמ"מכאן עד  2007

ועיין בגט . וגם עולה בו לתורה,  דאיסר הוא שם העצם שלו שנקרא כן על שם אמוואין לכתוב המכונה כיון): התמצית
  ].ולא המכונה, ששם לעז שהוא שם העצם כותבין עליו דמתקרי, ק אלו מבאר"שבשלושה ס[ב "ח פ"ד ע"ק ס"פשוט ס

אלא דמתקרי , שוב אין לכתוב בזה המכונה, )המכונה בער: ולא סגי בכתיבת(כיון שצריך להוסיף שם בער איסר  2008
  .בער איסר

  .ק ל"בית שמואל ס. ה ועוד נראה דאפילו"פד ד' א סי"ת רמ"שו 2009
 .בער איסר: י תוקן"בכת 2010
 מאחר שידוע , לכתוב יששכרה שכתברק במ: ץ דליובאוויטש"ר ישכר בער הורביץ מ"י מוה"נוסף על הגליון בכת 2011

 ,שינין'  בברת גיטיןש בתו" ומ.רה וכן עולה לתו,חתן א"ישכר בשי)  פוליןנתבמדי(שמו בער חותמין עצמם ' שכל שהי
 רהואם עולה לתו. ן הגט פסול"בחד שי כתב  אם,שינין וכן חותם'  בברה אבל אם עולה לתו.חדן א"בשי' נקמכל מקום 

  .יב גטיןובט, ז"ק'  סיהדורא תנינאב מ"ו נשובותז בת"כ' ע. כשר' ן א" בגט בשיתבן וכ"או חותם בחד שי
 .כשר הגט לכולי עלמא: ר הצמח צדק"ק אדמו"כתינוסף ב 2012
  .לא מקום הכתיבה ולא: ר הצמח צדק"ק אדמו"נוסף בכתי 2013
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   דברי רחימו לנצח2014ש"ש מאדה"ז יקבל החוה"וזו

   יהודא ליב

  נהן סימ
  2015 בגטדמתקריתכתיבת 

י אייזיק הלוי " מוהרב המפורסם"ושנון חו'  הרב המופל2016א"ידיד שב' לכבוד אה
  2017צ דקהלתו"עפשטיין וסיעת מרחמוהי הבד

 , וכתבתי בלשון דמתקרית צירא, לגרש אשתו,מ אשר"אליעזר ליפמן ב' סדרתי הגט שנכתב פה לר
מות ש ש" ובכיוצא בזה יש לכתוב דמתקרית כמ,צירל ונקצר השם' כי אמרתי אולי שם העריסה הי

 שדעתו שאין ,ז מרגליות" להריב גטיןספר ט' יע (2018חנולהבשם ' בשם אבגלי ואות ב'  אות אנשים
 םש באורך בלקוטי"יי ע,לכתוב דמתקרי אלא בידוע שנשתנה עכשו משם העריסה אבל לא בספק

 לכתוב ין צריך אלא דא,ט" דלא כמהרי,ב"ק קל"ז וס"ק ס"ט ס"קכ'  סיט פשוטבג' י וע.א" לק"ס
  ).א" י2019ם דף" אות מיב גטין שמות נשיםט' יוע. דמתקרי

 שהוא לשון ,י דקדוק הלשון שבגט" דעת לנבון נקל עפ,ש בגט דמתקרית ובהרשאה דמתקריא"ומ
 זולת שלא רציתי לשנות המנהג שהנהיגו , לפרשין צריךוא. כ בהרשאה" משא,2020נוכח אנת אנתתי

  .ג" לכתוב אגרת בכה2021האחרונים

 שלא להאריך ,ע"ל נ"ר ז"מואח'  כך קבלתי מפי קדשו של רבינו הג,וגם קיצור לשון שבהרשאה
  .ל"בעשיית שליח ושליח שליח כמה פעמים שלא לצורך וד

   ידידו לנצח2023ב" בשברי ד,2022ש"ש מאדה"ז יקבל החו"וזו

  ל"ו ברוך ז"יהודה ליבאאמ

                                                 

 
 .וזולת זה יקבל החיים והשלום מאדון השלום 2014
ובהערות , תל' תיג וסי' ת צמח צדק סי"וראה גם שו. ב,  יח935י "מכת, מב' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 2015
ובהרשאה יכתבו , עדיף לכתוב אנת אנתתי דמתקרית, חניכה שספק אם נגזר משם עריסהשם : ותוכנה. תל' לסי

 .ר הזקן שלא להאריך בהרשאה בעשיית שליח ושליח שליח כמה פעמים"קבלה בשם אדמו. דמתקריא
 ).ב"בש: לקמן בחתימה. מז' ראה גם לעיל סי(שאר בשר אשתי : אולי 2016
 .האמליע 2017
". ר שיכתבו אנת אנתתי דמתקריא אבגלי"לכן נ): "בספר שמות בשם אבגלי(ט "הביא ממהרי, בבית שמואל שם 2018

הכרעתו לכתוב , ד-נד' שער השמועה סי, ר הזקן"ת אדמו"וראה גם שו. ובבית שמואל חולק ופוסק לכתוב רק אבגלי
קבלתי מאחי ... ליב מיאנוויץ שכתב אלי ' קבלתי אגרת מהרב ר: נו' ושם סי. או דמתקרית, אנת אנתתי דמתקריא

 .ר שיש לכתוב דמתקרית"אדמו
 .א"ק י"ס: ל"אוצ 2019
לכן יש סברא יותר ' שבנוסח הגט מדבר עמה לנוכח אנת אנתתי פטרית יתיכי כו: תל' ת צמח צדק סי"ראה גם שו 2020

ד של "מהגטין שסדרו בבמ ראיתי ברשימה "ומ. כ בשם העיר"משא. פ"ש בג"כ לנוכח כמ"לכתוב דמתקרית דהוי ג
 .וכן ראיתי בשאר נוסחי גטין. כ נראה שהמנהג כן"א. פ כתוב הכל על שם האשה דמתקריא"הג

 .ק יח"ז שם ס"וט, ד"קמא סכ' א סי"ראה רמ 2021
 .וזולת זה יקבל החיים ושלום מאדון השלום 2022
  ).א"שב: ראה גם לעיל בהפניה(בעל שארת בשרו : אולי 2023
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 נון סימ
  2024גט מומר שהעדים במקום אחד והסופר במקום אחר

אשר בעלה עיגן , מהאדיץמרת העניא בת יהושע זעליג ,  הנעצבת קשת רוח ומרת נפשצעקת האשה
וזה שנתיים נודע שהחליף דתו והוא ברוסיא רחוק משם כמאתים , אותה זה יותר משנים עשר שנה

וכן עשה , ובהיותו שם בזאוואד סינדרווע פעלו ממנו שיצוה לכתוב גט פטורין לאשתו, פרסאות
גם הגיד להם שם , והגיד להם שמו צבי הירש בן גרשון, לעדים לחתום] וכתב[וצוה לסופר לכתוב 

גם יש עוד סימן , ונתן סימנים אשר בעת פרידתו ממנה שבק לה בן ממנו, ל אשר בהאדיץ"אשתו הנ
והנה הסופר לא כתב . בהמגרש שראו העדים שיש לו בעין השמאלית נקודה שחורה וכן הוא באמת

משם יותר הרחוקה , לאזני' וכעת הסופר הרחיק נדוד מסינדרווע ובא לביתו שהוא ק, אז הגט
ל בוכה ומבכה "והאשה הנ. והעדים שיחד הבעל לעדי חתימה הן בסינדרווע, ממאתים פרסאות

  . אולי יש לה מזור ותרופה להכתיב הגט כעת וליתן לה

  קמה'  צמח צדק סית"ל לשו" מהרימענה
ועתה אמרתי להשיב מפני הכבוד קצת מן , כבר כתבתי באגרת בקצרה שכל הדרכים בחזקת סכנה

  .על פי סדר האותיות, םהטעמי

הכניס ראשו בין הרים גדולים וצלל ',  כו2026 בענין אם הבעל מודה שעשאו שליח2025ה שכתבמ. א
ומנין לנו , לסמוך על הודאתו בכתב בחתימת ידו להעדים, במים אדירים ולסוף העלה חרס בידו

וך על ואם דעתו לסמ. ד"ואף קיום הב, שהרי אין חתימת ידו ניכרת לנו, שזהו כתב ידו
 יש לסמוך על 2028ש בעצמו דאף להמגיד משנה"וכמ, למה ליה הודאת הבעל, 2027ץ"הרשב
וכנראה שהיא קושיא , 2030ז"אך עדיין לא יצא ידי חובתו שלא תירץ קושיית הט. 2029ץ"הרשב

וקושיא זו תקשי גם להבא כשיובא על ידי הפאצט קיום על חתימת ידי העדים בגט . חזקה מאד
ן שנכתב מדעת הבעל ]א[ לא שייכא כ2032אך קושיית התורת גטין (2031ואין כאן מי שמכיר הקיום

                                                 

 
ת הצמח צדק שם "למה שנתבאר בארוכה בשו, והן השגות קצרות. י קמה"ז סוס"אהעת צמח צדק "נדפסה בשו 2024

  :ותוכנה). להקל על המעיין, ג"תמצית הדברים יועתקו לקמן בשוה(

, עדים כתבו וחתמו שהבעל מינה את הסופר' ג. ואת עדי החתימה מינה בכתיבת וחתימת ידו, מומר מינה סופר בפניו
ר "אדמו. חד שיתוודעו יחד למקום אי אפשרוא, ופר נמצא בלאזניא והעדים בסינדרוועהס. וחתימתם אינה ניכרת כאן

שהוא , וישלחוהו בחזרה אל הסופר, וישלח לעדים שיחתמו, שהסופר יכתוב הגט, הצמח צדק רצה להתיר בשעת עיגון
שהמומר , הזקןר "והציע לעשות כהוראת אדמו, ל חלק עליו מכמה טעמים"ומהרי. גם שליח הולכה שיתנהו לאשה

  .וגם בכתב שישלח להם,  בפני עדים–וימנה עדי חתימה במקום הסופר , יאשר בפני עדים שמינה את הסופר בפניו

  .א"בהמשך התשובה נזכר שהיא משנת תקפ
 .א"ת צמח צדק שם ס"בשו 2025
. ינהו סופרמ סגי בהודאת הבעל שמ"מ, ב"קמא סי' ע סי"כמבואר בטוש, שאף שהסופר צריך עדים שמינהו הבעל 2026

כ אולי יש לסמוך "וא. יש לסמוך על דעת המחנה חיים שם שמתיר, ב מחמיר"ט הל"גירושין פ' ואף שהמגיד משנה הל
שבזה הודה הבעל שמינה את , פ משמי"שהם יחתמו על הגט שיכתוב הסופר פב, על הכתב שכתב הבעל לעדי חתימה

 .הסופר
בית שמואל . ט"קמב סי' א סי"רמ. א, קמא נד' י סי"הובא בב( רסו 'ש סי"ת רשב"ושו, כב' טז וסי' ג סי"ץ ח"תשב 2027
אף אנו נודה שלכתחלה ולרווחא דמילתא טוב הוא להתקיים אם ... דעתי שאין הקיום מעכב ): ק לח"קמא ס' סי

  .אבל היכא דלא אפשר לא מענגינן אשה משום הכי, אפשר

 .דים שהבעל מינהוע' כ אולי יש לסמוך על מה שיש להסופר שטר בחתימת ג"וא
 .שהודאת הבעל אינה מועלת 2028
לא עיין היטב כי הודאת הבעל מהני ): א, קמה שבסוף הספר שם עא' ראה הערות לסי(ר הצמח צדק "הגהת אדמו 2029

  .ועדים לא מהני לשיטתם דהוי מפי כתבם, ]א"ת צמח צדק שם סוף ס"הובאו ונתבארו בשו[ז "אביגדור וריא' גם לר
 .ק יח"קמב ס' סי 2030
  :צ שם"ועל דבריו השיב הצ 2031

תמצא מעשה קרוב , ר"הע' הנה אחר זמן רב מצאתי בסדר הגט שבסוף ספר גט פשוט סי, פ שדודי הרב הפליג עלי"אע
, ובזו לבד באמת אי אפשר בדליכא קיום, י"י קיום והכרת חת"רק שם היה ע. ט כדברי ממש"ל נעשה על פי מהרי"להנ

', ט כו"ל הגט פשוט שם טופס שטר שנעשה בבית דין של מהרי"וז. ל"ל זצ"מוהרי' גאבל לא כמו שהפליג דודי הרב ה
  .עד ושריר ובריר וקיים

ומכל מקום . ל"ט כהנ"שנעשה מעשה על פי מהרי, ה"ער'  זמן מצאתי בסוף ספר גט פשוט סיושוב אחר: תלב שם' ובסי
  . השטר שביד הסופראי אפשר לקיים חתימת ידי' מצד שהי, אפשר להקל' בנידון זה לא הי

  .לכן לא נעשה מעשה, שהשיב על דברי, ל מייאנעוויטש"יהודא ליב זצ' מדודי זקני הרב הגדול החסיד מו: ועוד שם
שבשליחות קבלה של האשה לא סגי , )ה והנה בנידון"א ד"הובא בצמח צדק  שם ס(ג "קמב ס' וסי, ז"קמא סכ' סי 2032

  .וכאן נכתב רק מדעת האשה,  רק כשנכתב מדעת המתחייב שהוא הבעלשאינו חשוב שטר, בשטר שחתומים עליו עדים



רח  אבן העזר–שארית יהודה 

ש "וכמ, ג אין צריך לומר כתובו"שמצד הסברא דבכל כה, 2033ואף שלא אמר להם כתובו. המגרש
גם מה שכתב התורת גטין בענין שליח . ואינו בידי רק קיימתי מסברא, 2034ן"בשם חידושי הר' מעל

ירצת שאינה עושה שליח לקבל גיטה אלא אם ירצה ויפה ת, קבלה של האשה אין קושייתו כלום
ומהאי טעמא האשה עושה שליח , דהגט חוב הוא לה, ואני מוסיף שנכתב מדעת המתחייב. הבעל

וכנראה שאפילו חתימתן , ובפרט שבנידון דידן נראה שהבית דין הם הדיוטות). קבלה ולא האיש
 .2035ה נהפך לשמה ולשנינהומש, גם משה גם אהרן שקולים, אינם יודעים לחתום היטב

. 2037פרי חדש' עי, והרבה מן האחרונים מחמירים,  נפל ברבוותא2036 כתב לעדים בכתב ידובענין. ב
אך שהתנה שהבעל ימנה , ה התיר בזה במומר לעבודת כוכבים ומזלות"ר זלה"ורבינו הגדול אחמו

ון דידן הנה לא אמר ובניד, שיאמר להסופר לפני עדים אחרים, גם כן העדים בעל פה על ידי הסופר
ר "ונוסחת הרב אחמו, הבעל שום דבר בפני בית דין המקיימים לומר דעו שאני ממנה פלוני ופלוני

  ,2038ל כך הוא"ל בגט כנ"ז

זאלשט פארין למקום פלוני שרייבין , פ"פאר אייך בעט איך דיך פב, הערט צו אתם עדי פלוני ופלוני
און זאלסט בעטין פון מיינט . 'לשמי ולשמה כואון שרייב , פ"אגט כשר לגרש בו את אשתי פב

וויא איך שרייב צו ', פ אז זייא זאלין חתמנן דעם גט לשמי ולשמה כו"פ ופב"עדים פב' וועגין ב
. 'און בעט דיך און מאך דיך פאר אשליח צו געבין דעם גט כו. זייא אבריביל בחתימת ידי ממש

והעדים היו מכאן . ם העדים שאמר בפניהםומקיימי, ם בחתימת ידו"וחותם הבעל המומר לעכו
וחותם . 'פ בקשתי אז איר זאלט חתמנן כו"פ ופב"ואחר כך כותב להעדים בשם פב. ששלחו לשם
  .מקיימים העדים]ו[בחתימת ידו 

שתיסע למקום פלוני , פ"בפניכם הריני מבקש אותך פב, שמעו נא אתם עדי פלוני ופלוני: תרגום[
עדים ' ותבקש בשמי את ב. 'ותכתוב לשמי ולשמה כו, פ"אשתי פבלכתוב גט כשר לגרש בו את 

כפי שאני כותב להם במכתב בחתימת ידי ', פ שיחתמו עצמם על הגט לשמי ולשמה כו"פ ופב"פב
וחותם הבעל המומר . 'והריני מבקש אותך וממנה אותך להיות שליח לתת את הגט כו. ממש
ואחר כך . והעדים היו מכאן ששלחו לשם. יהםומקיימים העדים שאמר בפנ, ם בחתימת ידו"לעכו

מקיימים ]ו[וחותם בחתימת ידו . 'פ בקשתי שאתם תחתמו כו"פ ופב"כותב להעדים בשם פב
  ].העדים

  .זו היא נוסחת הרב ומינה לא תזוז

וגם בענין נוסחאות ולשונות הגט בענין הזמן והמקום . וביתר הדברים הרגשת בעצמך הדוחק
וסוף סוף לא יהיו עדים המכירים את האיש . 2039 אשר לא שערום אבותינויצטרך נוסחאות חדשות

, אך זה יש לומר שהשליח יודע שהבעל אמר לו שם האשה ושם עירה, שהוא בעלה של זו המתגרשת
  .ועדים יעידו לו על זה אצל הבעל

 והוא לשלוח לשם על, ועלה בידי עצה אחרת לתקן כל החששות, אך אחר כותבי נתיישבתי בדעתי
, ם שיכתוב להסופר דלאזני שיכתוב הגט"הפאצט לאנשים ידועים שישתדלו אצל המומר לעכו

ובתוך האיגרת , ויחתום ויקיימו עדים שניכר חתימת ידם בכאן, כאשר אמר לו בעל פה זה שנתים
וכמו , וגם יכתוב להם אגרת גם כן, יכתוב שיבקש את פלוני בן פלוני ופלוני בן פלוני עדים שבלאזני

, ל"ונמצא שיגרש על פי מינוי עדים שלא בפניהם ועל פי חתימת ידו הנ, 2040ל"וא בנוסח רבינו הנשה
אינו אלא גילוי מילתא בעלמא , ואף שעכשיו כותב לו. והסופר כבר היה לפניו והגיד לו בעל פה

 מאחר שכך יכתוב באיגרת, וגם יהיה לפנינו עדים על ככה שהגיד לו בעל פה, שכבר אמר לו בעל פה
ואם אפשר שיהיו . ועל זה יחתום בקיום עדים שיהיו ניכרים לנו, כאשר אמרתי לך כבר, בלשון זה

, והרווחנו בזה הרבה. ואז אין צריך להודאתו אלא לרווחא דמלתא, עדים על זה שאמר לו בעל פה

                                                 

 
 .כ אין לזה דין שטר"וא 2033
אם העדים , דכיון שאין שם שום הקפדה בדבר ואין שום נזק למי שעושה ההודאה: ה מטלטלי"ב ד, סנהדרין כט 2034

  .אנן אמדינן לי לדעתו דמודה זה דליכתבו שטרא, יכתבו שטר מזה אם לאו
 ".משה"במקום " שמה" העדים חתם כנראה אחד 2035
ובזה דן בצמח צדק . רק שכתב להם בכתב ידו שיחתמו, שעדי החתימה לא שמעו מפי הבעל שיחתמו, כמובא לעיל 2036

 .ב"שם ס
 .ק יז"קכ ס' סי 2037
 .נז' ר הזקן סי"ת אדמו"נעתק בשו, וגם הנוסח המפורט יותר, נוסח זה הקצר 2038
, א"בשנת תקפ: לכן יכתבו רק, יון שלא נחתם בזמן ומקום החתימהכ, ו-ה"ת צמח צדק שם ס"כמבואר בשו 2039

 .ובסופו יוסיפו שהוא נחתם ביום פלוני במקום פלוני, ויכתבו מקום הכתיבה
  .ובכתב ידו ששולח להם, פ בפני עדים"ואת העדים ממנה בע, שאת הסופר ממנה הבעל פנים אל פנים 2040



רט  אבן העזר–שארית יהודה 

ואין צריך לשלוח הגט על , גם יהיו הסופר והעדים במקום אחד ויוכלו לכתוב הזמן והמקום
  .ט הנה והנההפאצ

ובאמת , ם שלא בפניה" אומר שלא ישתדלו אנשים אחרים אצל המומר לעכו2041ז"אמנם המוכ
וכולי האי ואולי עניה זו לשוא תשמור , קשה הדבר מאד לעשות על ידי אחרים דבר הצריך זירוז

, ושם תעשה אפילו להתגרש שם, גלל כן המחוור שבכולם שתיסע בעצמה). 'ש מעל"וכל שכן לפי מ(
כי מי יחוש חוץ , ש לעיל"על כל פנים תפעל אצלו שיעשה כמ, ו אם לא יעלה בידה שתתגרש שםא

  .צריך לשלוח להם הנוסח מתוקן, ואם יעלה בדעתם לשלוח על הפאצט לאנשים ידועים. ממנה

  נזן סימ
 2042ץ בלבד"י המ"כתב היתר בחת

במינסק ' אני חקרתי עלי אך לפי שאמרה ש, ואת שמה איני זוכר,הנה האשה לא באה לפני להכירה
 , הביאה ממינסק כתב פטור שנתגרשהחתשאשה א. גופא דעובדא היכי הוה'  ואימא לי,נזכרתי

 מאנשי חדא'  ובאותו פעם הי, לא ידעתי אז להכירותימת ידו וגם ח, לבדו2043ץ" הרב המתימתבח
ור אצלי חתימתו שמ'  ובקשתיו שיחתום בפני ויהי, מינסק פה מדי עברו מליובאוויטשהלתדק

 ויתן הרב שנית כתב פטור אחר ,ץ כפי הסימנים שאמרה האשה" ושיחקור עם הרב המ,למשמרת
 ,2044 תרי מגו תלתא סגיתימת ידי ומכיון שיהא ניכר לי ח,ית דינוץ וב"ויחתום גם הוא עם המ

 בכדי שנוכל ליתן ,י האיש אשר בקשתיו בפני שנים שעמתימת ידץ וגם ח" המתימת ידיוהראיתי ח
  .2045ית דין כדין תורהה במעש

  ובא לכלל כעס, שהוא נגד רצונו וכבודו, היטב חרה לו עלי,וכאשר בא האיש להרב לבקשו בשמי
 הייתי וגרושה שת איש האשה שאמרה א2046 ואמר עלי שטעיתי בדבר משנה שלימה,בא לכלל טעות

מלבד  (2047' מחמת צעיפה שעלישת איש שהרי הוחזקה בא, ובאמת איהו מטעי קא טעי.'אני כו
במקום  כתב 2048ב"ם ברפי" והרי הרמב,) שאפשר מזה לא ידע הרב,שראיתי בנה מורכב על כתיפה

 ,'ברישא לא הוחזקה כו כתב ב"קנ'  וכן הטור סי,' כושת איש הוחזקה א,דבסיפא' ואם יש עדים כו
י דן היכא משכחת לה הא דלדי,ל"ר ז" בזה רבינו הגאון אחמושא ונתן וכמה פעמים נ.ופשוט הוא

 וכמדומה שדקדק מכאן , ולא הבתולותם דמאחר שהנשואות דוקא נושאות צעיפי,דינא דמתניתין
 ותקח 2049 ובאמת כן משמע בתמר שנאמר.שבימיהם גם הבתולות לא היו הולכות פרועי הראש

 וכן גבי ,'בה קידושין כו'  שנתנה עינים לדבריה שלא הי2050ל" וארז,הצעיף ותשב בפתח עינים
שהיתה ]כ[ד אלא " האי דינא לדידן לפענת ולא משכח,' הצעיף ותתכס כו ותקח2051רבקה כתיב

  .' הייתי כושת איש וחזרה ואמרה אינת היוםאצלנו בחזקת אלמנה או גרושה והלכה למד

 מחמת שהאיש אשר ביקשתי הפציר בו ,לא די לו שטעה בזה אלא שהוסיף עוד ל"והנה הרב הנ
 בזה שהוא יעיד בפני י אם לו לתקן כי אפשריב שא והש,כ יתקן הדבר כדי להשיב לי"מאד שאעפ

                                                 

 
 ).שהשתדל בסידור הגט(המוביל כתב זה  2041
  :ותוכנה. א,  רעט231י "מכת, מג' סה בשארית יהודה מילואים סינדפ 2042

ל אם יש "ובדיעבד הסתפק מהרי. ואין הרב נאמן להעיד על זה יחידי, ד שנתגרשה"ז פוסק שצריכה כתב מעשה ב"הט
ומחלק בין דבר שמפורסם , ש סובר דהיינו רק מדרבנן בעדות אשה"הריב. פ עד אחד בדבר שיכול להתברר"להכשיר ע

ל תשובה אחת שלא "וכבר כתב בזה מהרי. לבין מילתא דעבידא לגלויי שאפשר שיתגלה באיזה זמן, לכל ויתגלה מיד
ת ואף במילתא דעבידא "שבדבר שיכול להתברר נאמן עד אחד אף מה, וכאן בתשובה השניה מוכיח. הגיעה לידינו

  .לגלויי באיזה זמן
קמב ' הובא בפתחי תשובה סי(כב ' ת שלו בית דוד סי"בזה בשוובאמת הוא דן . ק מינסק"ר דוד טעביל אבד"הג 2043
ומסיק שראה מכמה רבנן , וכותב טעם האיסור האמור כאן שהוחזקה באשת איש מחמת צעיפה שעליה, )ק ז"ס

  .קשישאי דסמכי על עדות המסדר לחוד
איש מתוך מה שחתם ואת חתימת ידי ה, הראשון" כתב פטור"ץ מתוך ה"ל מכיר את חתימת ידי המ"שהרי מהרי 2044
  .לפניו

ואין הרב נאמן , ד שנתגרשה"שצריכה כתב מעשה ב, ק ז"ובית שמואל שם ס, ק ג"קמב ס' ז סי"כמבואר בט 2045
  .נ' וראה גם לעיל סי. להעיד על זה יחידי

 .א, כתובות כב 2046
  .םת בית דוד ש"שו. י רצט"ז סוס"ת צמח צדק חאהע"ראה גם שו 2047
 .א"ב ה"גירושין פי' הל 2048
 .יד, וישב לח 2049
  .א, סוטה י 2050
  .סה, חיי שרה כד 2051
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 וגם האיש אשר ,א אמיתית ושנתן לאשה צעטיל כזה להנשא בוי שהתימת ידו על חית דיןב
 ,ית דין שהרב העיד כן בפני בחד וחתם הוא עם עוד א,תימת ידי הבית דיןבקשתיו ראה וידע ח
 וגם אינו ידוע לי אלא מתוך , לבדואין כאן אלא עדות הרב  כי סוף סוף,וסבר לתקן ולא תיקן

  .תימת ידי האיש אשר בקשתיוח

ומשם  , כי לקחתי ממנה הכתב פטור שלה ושלחתיו למינסק,ל צעקה אלי במר נפשה"והאשה הנ
'  כי לפי דעתה הקלה היתה סבורה שהכתב פטור הי, והייתי בעיניה כגזלן ממש,לא בא בחזרה

  .מועיל

ץ דמינסק ולא "הכתב פטור של המ ת הראית"ם בפני מעכ מתוך דבריה הודית שגאחר כךאך 
 אשר , לפי שנשתדכה באותה האגרת,ת" ועכשיו אינה מבקשת אלא להודיע למעכ.התירה להנשא

 ושם כתבתי איך שהרב , והנחתי שם הדברים שהובאו ממינסק,ת" באתי במגלת ספר למעכל כןע
  .2052הרבה והארכתי ,ד"כ יש צדדים להתירה לפע" ואעפ,טעה בתרתי

  דאיןם תמצי לומר אאפילו ד,2053]ז["ט סקי"ת' א סי"ש המ"פ מ"ד שעיקר הבנין הוא ע"וכעת נלפע
כי  וה, שלא שינהנןאמרי על כל פנים  מכל מקום,חזקה שליח עושה שליחותו לקולא בדאורייתא

תימת   וכיון שאמת הדבר שהרב העיד על ח,ו" יש לסמוך על האיש אשר בקשתיו שלא שינה חנמי
מן המנהג לקבץ   שבודאי לא שינה,בשעת כתיבת הגט'  ומסתמא לא הוא לבדו הי, במקומודוי

'  ובפרט שדרך הרב לגנוז הגט והי,יכף ומידיכול לברר שם ת'  והנה כאילו העיד בדבר שהי,מנין
 ד אחד דע2054ב"ו ע" ובדבר שיכול לברר מצינו בקידושין דס.ומידיכף  הגט תל ידייכול לברר ע

שת  להוציא מחזקת איסור אוא הדין וה, והתם מיירי מחזקת היתר.להוציא מחזקהו  אפילנאמן
 ואם יש ,' כו2055 אך כעת טריחא לי מלתא ומגמר בעתיקא, וכמדומה לי שהרביתי בראיות.איש

  .ת לעיין בזה עוד חזון למועד"נפש מעכ

מה שכעת  ו,ת את האשה תודה ותוציא את האגרת שלי"ומה גם שכמדומה לי שאם יחקור מעכ
כי לא ( להתירה ית דין לפי שאני לא אמרתי לה שמותרת ולא הושבתי ב,מכחדת תחת לשונה הוא

 ולפי דעתה ,ת"רק שכתבתי למעכ, )ל" למאהבי כמו רומעי אםרציתי לפרסם ההיתר בישראל כ
 , הכחידה תחת לשונה את האגרת שליל כן ע,לה ממינסק' הקלה נוח לה יותר בכתב פטור שהי

 ושם יראה כל ,ת שעיקר ההיתר תלוי באותה האגרת תוציאנה מחיקה"יאמר לה מעכאבל אם 
  .הדברים באריכות המענה

 מוטעת בדברי רסה גי2057 אף כי קרה לשלשלת המלכים האדירים שם,ה"קנ' ש סי" בריב2056יןיוע
 מדתלה הטעם בדבר ,כן יש לומר  שלנורסהלגי אפילו  מכל מקום,2058יבום' ד מהל"ם פ"הרמב

 דלאו אמילתא ה שכתב במ2059ף"ב בדעת הרי"קפ' ש סי" הריבש"לפי מ ובפרט ש.גלותשעתיד לה
 מכלל דלא ,ם זה" מדהשמיט הרמבם כן א,2060 דהיינו שאמרו קודם מעשה דוקא,'דאיסורא כו

                                                 

 
הנמען (י האשה אל הרב הזה "שתשובה זו נשלחה ע, ומתוכן הדברים דלקמן נראה. ולא הגיעה לידינו תשובה זו 2052

ה תשובה ולכן החביאה והכחיש, אלא שהאשה חששה שמסקנת התשובה היא לאוסרה להנשא, )של התשובה שלפנינו
  .זו

ידעינן שעשה שליחותו אלא שספק אם שינה אמרינן ודאי לא שינה  ל אם" וז]ז["כ' רבינו בצלאל סי'  בשם תשו2053
 .ל"עכ

מכאן יש להוכיח דכל דבר שיכול להתברר עד אחד נאמן עליו ואפלו עד אחד : "ה שלח אחוי"שם ד' ראה תוס 2054
  .רו' ז סי" צדק חאהעת צמח"ראה שו, בירור דעות הפוסקים בזה". מכחישו

  ).א, יומא כט(קשה מחדתא  2055
  . ראה לקמן במהדורה נוספת–מכאן ואילך  2056
 .כדלקמן, "וכן בשאר עדיות"ם "ושלשתם העתיקו לשון הרמב, כי הרב השואל שם הביא מדברי הרב שחולק עליו 2057
פלוני וזו היא יבמתו וחולצין על עבד או קטן שהוא מכיר ונבון נאמנין לומר זה פלוני אחי  ואפילו אשה או: א"הל 2058
לעדות ממון בין לעדות   של תורה בין]וכן בשאר עדיות: ש וסיעתו"וגירסת הריב [ מה שאין כן בשאר עדיות,פיהן

 . שזה דבר העשוי להגלות הוא אפשר לידע אמתת הדבר שלא מפיהן,איסור
רב ] ב, בגמרא שם לט[פליגי ,  דמיתנא הואואישתמודענוהו דהדין פלוני אחוהי דמן אבוהי): א, יג(ד "יבמות פ 2059

והלכתא גלויי מלתא בעלמא הוא ואפילו קרוב ואפילו , אחא ורבינא חד אמר בעדים וחד אמר בקרוב ואפילו אשה
דלאו אמילתא דאיסורא קמסהדי ולאו אממונא מסהדי אלא מלתא בעלמא הוא דמגלו דהדין ניהו גברא פלן ... אשה 

הלכך שרי ליה לסהדא למיסמך אפומייהו ולמיסהד עלויה דהווא גברא או עילוה דהך  ... והיא ניהו איתתא פלניתא
 .איתתא בין לענין איסורא בין לענין ממונא

ל נראה שאין אשה וקרוב נאמנין לומר זה אחיו של פלוני "ף ז"ואני אומר שלפי לשון הריא: ש שם"כן פירש הריב 2060
 .הוחזק על פיהם... אלא שאם אמרו כן קודם מעשה  ... כשמעידין כן בממון או באיסור בשעת מעשה
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ומה  ,ף כן הוא"דאדרבה גם דעת הרי יש לומר 2061קנז' י סי" שבבאר פוסקים ולש. הכיבירא ליהס
 שבלא עדותו אין אנו , לאפוקי העיד בדבר איסור או ממון,'ו דלאו אמילתא דאיסורא כשכתב

  .' כו2063 שלא הקפידה תורה2062גירושין' לם סוף ה" והיינו ממש כלשון הרמב,יודעים כלל

 ,'ף בהא דואשתמודענא כו"ש הרי"ם הללו מ" אדברי הרמב2064 שםהות מיימוניות בהגהו שכתבוז
 שדחה ,2066מקידוש החדש'  ראי2065אש עוד שהבי"ייוע .ף נמי הכי הוא"ונת הריומשום דכ

ם " הרמב שםש" וכמ,אין עתיד לברר מיד אפילו ם" בדעת הרמבבירא ליה מכלל דס,2067ש"הריב
 כגון אשה ועבד ,באלו דלאו בני עדות כלל אפילו  היינו,2068ש לכך הקילו חכמים"מו. בהדיא
 דעיקר , ביבמהד אחדם לטעמייהו בע"ף ורמב"דהרי דיש לומר  אלא.ם משנה דלא כלח,ושפחה

 דעיקר הטעם משום דייקא בירא להוש שם ס" והרא2069' אבל התוס,הטעם משום גילוי מלתא
 כל מקום ומ.'במלתא דעבידא לגלוי אפילו מן התורה כללד אחד  אין נאמנות לעם כן א,ומינסבא

 ל כך כדי דלא לאפושי פלוגתא כ,ש מודים"ורא' דגם התוס יש לומר היכא שיכול לברר מיד
והוא וא הדין  ה,ל שיכול להוציא מתורת היתר"קידושין הנ בגמרא בפרט כיון דמצינו ו.בינייהו

 משמע דדוקא מחזקת 2070ז"קכ' ד סי"א בי" ואף דמלשון רמ.הטעם שיכול להוציא מחזקת איסור
 איתמר 2072' ואף דהסוגי.ך אין לחלק" השי דעתולפ ,2071ך שם" כבר השיגו השו הכי הא בלא,היתר
  . רבא מודה בהאאפילו ד2073 שםים של שלמהל ב"רש כתב הא כבר ,לאביי

 2074ל"נמהדורה נוספת מה
 כי ,2076 האשה שנשלחה אליו משקלאבל דבר ע,ס למלאות דברי" מד2075ועתה באתי שנית

 לפי ,יבום' לם מה"ה בדעת הרמב"קנ' ש בסי"ש הריב" דחיתי באמת הבנין מ2077למבראשונה
 דהתם ,'לאו ראי'  כו2078א פרסאהמשטר' ש ראי"גם מ .ש במכתבי" מוטעת כמרסהשנזדמן לו גי

ש " גם מ.ת"מני בתורת עדים אלא משום דמסלי ולא מה,ודאי מן התורה לאו בני עדות נינהו
  .ש"יי ע2081 משום חזקה דרבאתב דהיינו טעמא וכ,2080ב"קפ'  חזר בו בסי2079 שבבן ובבתמניםמסי

                                                 

 
ואין נראה כן מדברי הפוסקים אלא אפילו לא אמרו כן אלא בשעת : י"ש סיים הב"שאחר שהביא דברי הריב 2061

 .מעשה סומכים עליהם
ם המסיח "אל יקשה בעיניך שהתירו חכמים הערוה החמורה בעדות אשה או עבד או שפחה או עכו: ט"ג הכ"פי 2062

 שלא הקפידה תורה על העדת שני עדים ושאר ,הכתב ובלא דרישה וחקירה כמו שבארנו לפי תומו ועד מפי עד ומפי
לעמוד על בוריו אלא מפי העדים ובעדותן כגון שהעידו שזה הרג את זה או  משפטי העדות אלא בדבר שאין אתה יכול

 כגון זה ,ואין העד יכול להשמט אם אין הדבר אמתהעד הזה   אבל דבר שאפשר לעמוד על בוריו שלא מפי,הלוה את זה
 .העד בשקר  שדבר רחוק הוא שיעיד בו,שהעיד שמת פלוני לא הקפידה תורה עליו

  .היינו שנאמנות עד אחד בדבר שעתיד להגלות היא מהתורה 2063
  .אות כ 2064
 .ה"הגהות מיימוניות בשם ראבי 2065
מהימן מאי טעמא כל מילתא דעבידא לאגלויי לא .. .כי אתא עולא אמר קדשוה לירחא במערבא : ב, ה כב"ר 2066

 .משקרי בה אינשי
 .ש דחה אותה"וריב, קנה' ש סי"זו הביא השואל בריב' ראי 2067
  .א נאמן בדבר שעתיד להגלות אלא מדרבנן"שאין ע, שמזה הוכיח בלחם משנה שם 2068
א ונאמן עד אחד בכך מן התורה י דלית לן למימר אנן סהדי דדייקא ומינסב"נראה לר: ה מתוך"א ד, יבמות פח 2069

 .אלא מתקנת חמכים הוא דנאמן
 .דבדבר דאיכא לברורי כגון שאומר לו אחד בא ואראך עובד כוכבים מנסך יינך צריך לחוש לדבריו: ג"ס 2070
ך "ש הש"לפי מ: וראה לקמן במהדורא נוספת(דאפילו הבעל דבר מכחישו נאמן בדבר דאיכא לברורי : ק כד"ס 2071

וכשם שמוציאו מידי חזקת היתר הוא הדין , ום חשש וספק כלל אלא שהעד מוציאו בודאי מידי חזקהשם אין כאן מק
 ).והוא הטעם שמוציאו מחזקת איסור

 .ב, קידושין סו 2072
 .כה' ג סי"קידושין פ 2073
 . ראה לעיל מהדורה הקודמת–הציונים . ב,  רעט231י "מכת, מד' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 2074
 .ל בריש המהדורה הקודמת"כנ, י האשה"ל ע"ששלח אותה מהרי, ובה הראשונה שלא הגיעה לידינואחרי התש 2075
 .ששם ניתן לה הגט, כנראה האשה היא משקלאוו והבעל ממינסק 2076
  .ש"ודחה הוכחות הריב, ת בדבר שעתיד להגלות"ל שאין עד אחד נאמן מה"שאז סבר מהרי 2077
כותים מקרי להו לשני כותים זה שלא  טרא פרסאה דעביד בערכאות שלרב פפא כי הוה אתי לקמיה ש: ב, גטין יט 2078

 .בפני זה במסיח לפי תומו ומגבי ביה ממשעבדי
 .כל הנבדקות נבדקות על פי נשים: ב, נדה מח 2079



ריב  אבן העזר–שארית יהודה 

אלא הטעם כתב  ם לא" שהרי הרמב, שלפנינו יש לקיים דבריורסהועתה שבתי וראיתי שאף לפי גי
קא מסהדי ולאו  ף דלאו אמילתא דאיסורא"ש הרי" והשמיט מ,'עתיד להגלות כו מפני שדבר זה

 קודם וצה לומר שצריך להעיד דר,ב בדעתו"קפ' ש בסי"ש הריב"מי  ולפ,'אמילתא דממונא כו
אר  ולש. במילתא דאיסורא וממונא מיהמניאפילום ד" להרמבבירא ליה מכלל דס,מעשה דוקא

ש דלאו אמילתא " ומ,ף כן הוא"דאדרבה אף דעת הרי יש לומר ח"קנ' י סי" שבביםפוסק
 י אפשראלא בדבר שא' גירושין שלא הקפידה תורה כו' לם סוף ה"ש הרמב" כונתו כמ,דאיסורא

הות  והיינו דכתב שם בהג. בדבר האיסור או בדבר שבממון,לידע מבלעדי העדים שהעידו
עוד ' י וע.ף בהא דואשתמודעינהו דאחוה דמיתנא הוא"ש הרי"מם הללו " אדברי הרמבמיימוניות

ם בכל " דהרמבבירא ליה מכלל דס,ש"מקידוש החדש שדחה הריב'  שמביא ראיהות מיימוניותבהג
אינו  אפילו ,ש" כהחולקים שבריב, בדאורייתא במקום דאיכא גילוי מלתאד אחדגווני מתיר ע

ת "לוי מס היינו מפי אשה ועבד ושפחה וג,חכמיםם לפיכך הקילו "ש הרמב" ומ.עתיד לברר מיד
ם לטעמייהו "ף ורמב"דהרי דיש לומר  אלא.ם משנה דלאו כלח,דלאו בני עדות הן כלל מדאורייתא

'  אבל לתוס, דגילוי מילתא עיקרבירא להו דהאי טעמא משום דס, ביבמהד אחדאזלי דמקילי בע
דמדאורייתא לא מהימן  יש לומר ,נסבא דעיקר הטעם משום דאשה דייקא ומיבירא להוש דס"ורא
לאפוקי מחזקת  אפילו  נאמןד אחד דחזינן דע, בדבר שיכול לברר מידכל מקום ומ. כללד אחדע

מחלוקת '  דלא נשוי, להוציא מחזקת איסורוא הדיןדה יש לומר ,ב"ו ע"בקידושין דס' היתר כדאי
 כתבו 'ובפרט שהתוס. עדיף טפי וכל למעט במחלוקת ,ש"והרא' להתוס ם"ף ורמב"גדולה בין הרי

משום דהאמינתו  דהיינו טעמא על כרחך צריך לומר ו, מכחישוד אחד עאפילובקידושין שם ד
ובלאו  .להוציא מחזקת איסור נמי אפילו ם כן וא,התורה כשנים ואין דבריו של אחד במקום שנים

 היתר יש לחוש א דבחזקת"ש רמ" אלא כמ,אין טעם לחלק בין חזקת היתר לחזקת איסורהכי 
ך שם אין כאן מקום חשש וספק כלל אלא "השש " לפי מ אבל, דהיינו חשש וספק בעלמא,לדבריו

 והוא הטעם וא הדין וכשם שמוציאו מידי חזקת היתר ה,שהעד מוציאו בודאי מידי חזקה
 שם ים של שלמהל ב"רש כתב  כבר,ג דההוא סוגיא איתמר לאביי" ואע.שמוציאו מחזקת איסור

  .נמי מודה בהאדרבא 

 .'ת ישמע חכם כו"את זה ראיתי ונתן אל לבי למלאות דברי הראשונים ולהציע לפני מעכ

 נחסימן 
  2082סידור גט מתוך הקיצורים, מסדר גט סגי נהור

  )2083ב שלום"מר(

לאהבתך פניתי את לבי לעיין רבא במילתא ובפרט כי דבר גדול הוא לאפרושי מאיסורא ויישר כחך 
  . בזה שעוררת2084'וחילך ארי

 משום שצריך המסדר לעיין בגט היטב אם יארע , מצד הסבראה שכתבת מ,והנה ראש דברך אמת
 שהסומא הוא היודע והוא המסביר גמיר וסביר והמקרא הוא , הוא כדברךם כן וא,בו איזה פסול

 כי מה בצע בידיעה ,' ודאי דהסומא לא עדיף ממי שאינו יודע בטיב גיטין כו,מסייע שאין בו ממש
 מדמה  בפירוש2085למוד תורהת' לע בה"מ זי"ה נבג"ר זלה"אחמו' ג וכמו שביאר רבינו ה,'לא ראיב

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 
, ולא דמי לההיא דגלויי מילתא, שהרי נשים נאמנות בסימני הבת ואפילו בשעת מעשה כעדות שני אנשים בשנים" 2080

  ". טעם חזקה דרבאולזה הוצרך ל
 .רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימניןאמר : נדה שם 2081
  :ותוכנה. א,  רכז231ק "מכתי, לא' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 2082

קריאת הגט סגי בעדים . מ לא דמי לסידור גט בלילה שיש אוסרים"מ. לא סגי בעד הקורא הגט לפני הרב הסומא
 .וכן במסדר גט מתוך הקצורים, כשטועה בדבר שאינו שכיח לא חשיב אינו יודע בטיב גיטין וקדושין. חודל

 .ח"משנת תקע=  2083
 .ב, פ יבמות קכב"ע 2084
ואף שהמורה , שזו המעשה שבאה לפני המורה לא באה היא בעצמה ממש לפני חכמי הגמרא: ק א"ב ס"א פ"קו 2085

  . שמא יש איזה חילוק ביניהם נעלם ממנו ולא ידע,רואה מעשה כזו ממש נפסק עליה בגמרא



ריג  אבן העזר–שארית יהודה 

 , למילתא דכתיבאפוסקיםע ו"ודלא כתיבה בש שמדמה מילתא רושלמילתא שאין הפימילתא 
 ראבימי הגמ'  הנה המעשה שבא לפניו אינו המעשה עצמו שהי,אלא אף במילתא דכתיבה

 ואין ,ע"ווש בגמרא ה שכתובעשה שאירע לפניו אם הוא דומה ממש למ וצריך לדמות המ,ופוסקים
'  ומה שישנו בראי,אשר למראה עיניו ישפוט בשכלו וידיעתו' חכם כבעל הנסיון מצד חוש הראי

 ולא , והוא אומן בלא כלים, כמי שכלי אומנתו בידו ואינו אומןרי זה שה,אצל אחרים אינו מועיל
  . בזה אך למותר והאריכות,לאצטרופיחזי נמי 

משום דסומא דומה ללילה לענין סידור '  הא,ר שלשה פסולי גיטין"אך מה שעורר עליו עוד כת
 אפילו  יש לחוש, ולכל הפחות לכתחילה,בדיעבד אפילו  לפסול2086 שכתבו קצת האחרונים,הגט

 , עדיםבדיעבד לענין אפילו שמעכבת , על כל פניםמצד קריאת הגט קודם נתינה' והב. במקום עיגון
 משום הכי ו, משום שהעדים אינם בקיאים, לענין קריאת החכם המסדרוא הדיןוכתבת דה
' והג. מהאי טעמא 2087 היו מעמידים ממונהרא וגם בימי חכמי הגמ, החכם המסדרל גבםמעמידין ע

 וסמך על שלא מצאו , מפני שלא ידע איסור הסומא,' שאינו יודע בטיב גיטין כוישדנת אותו כמ
  .הנה שלשה אלה המה נפלאו ממני ולא כן אנכי עמדי. ד"יצורים עכתמפורש בק

ששמע הטעם שדומה ) 2088ו"קל' סי(י "ש הב"ת שדומה ללילה ותפסת במושלם מ" כה שכתבמ
 שהטעם שדומה לדין 2091וקי יוסף והנמ2090י" לפירש2089מחליצה'  וחיזקת דבריו והבאת ראי,לדין

י " סוסית שמואלש הב" לך מא אלא דקשי.2092 והוא הטעם לגטוא הדין וה,משום שגובה כתובתה
 ל ידי וניחא לך משום שהדין נגמר ע, דהתיר להמסדר ליטול יותר משכר בטלה2093א"ג על רמ"קכ

'  הנה אה.) דיש לחלק קצת בין לילה לסומאם כן כתבת גמהאי טעמאו(הבעל והאשה והעדים 
ה והיבם בחליצה ורקיקה  היבמל ידי דהא התם נמי נגמר ע, מחליצהאי שנאלדבריך אכתי תקשי מ

'  בגצות חליצה אלא מאי אית לך למימר שאני חליצה דמ,' עדים דאשתמודעינהו כול פיוגם ע
 אינו דומה לדין כלל שהרי אין ומשום הכי נמי , דיינים כללין צריך אבל בגט אשה א,2094דיינים

ש גם " וכמ,2095י" אלא דהוו ממני הבקי אגיטי ללמדם כדפירש,צריך ליתן לה אלא בפני עדים
כ " משא, אבל מסדר הגט לאו דיין הוא כלל, ואם תצטרך לגבות כתובתה תושיב דיינים,ת"מעכ

 הרי ישיבתם דומה , ואם תצטרך לגבות הכתובה תגבה בפניהם,בחליצה שהדיינים יושבים
 משום שהכל ,ר דין ולרבנן הוי כגמ,2096 דפוסל בלילהבי אליעזר לר,יני ממונותלאתחלתא דד
 לוני ובלילה פוסקים איש פ,ר החליצה תגבה כתובתה והוי כאילו נשאו ונתנו בדין כבריודעים שאח

 שכתב ית שמואל יפה עשה הבי זה ולפ. וכל זה לא שייך בגט,2097אתה חייב ליתן לה כתובתה
 שהחמירו בו 2098 אלא הטעם.א" גם דעת רמן הוא ושכ,י אין בו ממש"שהטעם ששמע הב

 ושם מפורש 2099דסנהדרין' ש שהביא מתוס"וע(ט " סקמה"מ'  סיחלת שבעהבנ' האחרונים ע
 2100'ה' ע בסי"ש הסמ"י מ" ולדידי חזי לי טעמא אחרינא עפ.]ו["ק ס"וס) שאשה מתגרשת בלילה

אלא דמה שיצא ('  בלילה צריך להדליק נרות כדי שיכירו היטב כונין סודר דלק קובץ ישןשםב
דחששו הרבה לקרות קודם הנתינה שמא  בגיטין ם כןוא) ש"יי ע2101ך"ללמד לענין דין השיגו הש

 מאחר שחשוד לקלקל ם כן וא,והחליף' ידי'  ואחר הנתינה דילמא עייל לבי,שטר פסים הוא בידו
 שמא יפנה לצד אחר , הדלקות כמה נרות לא יועילואפילו שם כן חששו ג,ל כךולהחליף הרבה כ

                                                 

 
  .נ' וראה גם לעיל סי. י קכג"א סוס"רמ 2086
 .ב"סע, גטין ה 2087
 .בסוף הסימן 2088
 .ו"קסט ס' ע סי"טוש. א, משנה וגמרא יבמות קד 2089
 .וחליצה דין הוא דגובה כתובתה: ה לנגעים"שם ד 2090
  .ליצהה גבי ח"ד) ב, לג(שם  2091
 .י קלו"י סוס"חדושי הגהות על הב. י אות יד"הגב, קלו' כנסת הגדולה סי. י פד"א מזרחי סוס"ת מוהר"ה בשו"וכ 2092
  .ד"סדר הגט ס, קנד' סי 2093
 .א"קסט ס' ע סי"טוש. א, משנה יבמות קא 2094
 .והוו ממנו גברא רבה לאורויי היכי נעביד: ב"סע, גיטין ה 2095
 .א, במשנה יבמות קד 2096
 .ב"ה ס' מ סי"ע חו"טוש. א, כמבואר במשנה סנהדרין לב, תרשזה מו 2097
 .נ' טעם נוסף ראה לעיל סי 2098
  .ה חיישינן"א ד, מד 2099
  .ק ז"ס 2100
 .ק ד"ס 2101



ריד  אבן העזר–שארית יהודה 

 אין חשש זה ואם כן. ל כךקו כ והעדים לא ידקד,במחשך מעשיו'  והי,שלא כנגד האור לסתור עצה
 .' שלא עליו מוטל הדבר הזה וכמו שית, ולא לגבי המסדר,אלא לגבי העדים

 משום , המסדרוא הדין שכמו שהעדים צריכים לקרותו ה,ת לפסול משום קריאת הגט"ש מעכ"ומ
צל  חדא מה ענין הקריאה א, תרי תמיהי חזינא הכא.ד"שרוב מצויין אצל גיטין אינן מומחין עכת

 ואין זה ,ת"ש גם מעכ" וכמ,2102 שהקריאה היא משום דחיישינן דלמא שטר פסים הוא,בקיאות
ש שרוב " ועוד מ. אבל לא ידיעת הדינים וההלכות,וידיעה לקרות' אלא עדות בעלמא עדי ראי

וא  וה,דריש גיטין סתם ספרי דדייני מיגמר גמירי' הגמ הוא היפך ,מצויין אצל גיטין אינן מומחין
בי  דמודה ר,נן משום דחתימה לשמה נמי בעי,ם כןם ג בפני נחתריכים לומר דהא צ,העדים הדין

 היו ראממה שהבאת דגם בימי חכמי הגמ 2104ומטונך. 2103 בגמראתא במזוייף מתוכו כדאיאלעזר
 שינה שמו 2105 דהא תנן,דאין לפסול בלי קריאת החכם'  משם ראי,ממנים בקיאים על הגיטין

 א ומשני איבעי להו לאקרוי, למיעבדוה לה מאי ה2106האשה רבה' במות פעלה בי'  ופרכי,'ושמה כו
 דוקא שינה ואפילו הכי , קמי חכםאמיירי בדלא אקרוי'  הרי דמתני,י לפני חכם" ופירש,לגיטא

 . לאו הכיהא לא' שמו ושמה כו
  מחמת שלא ידע בעצמו איזה חשש,ת כמי שאינו יודע בטיב גיטין"והאחרון הכביד שדן עליו מעכ

 ,במזרח וכתב במערב'  שאפילו הי,שהבאתי בגמרא והנה גדולה מזו משמע. איסור וטעה בדין
ל מוקי לה בדלא " הנרא ובגמ,2107פ הזורק" סתא ורב הונא כדאיבשהסופר והעדים טעו בדר

 לא פסלינן אלא מטעם ואפילו הכי , ונמצא שכל הגט נעשה על פיהם בלבד,קמי חכם' אקרויי
 .מהאי טעמא שפסל גופו של גט 2108ם" לפי דעם הרא,ט נעשה בפני הדיוטות ולא משום שהג,שינוי

לא  מכל מקום ,בארנה וכמו שית לא פסל אלא לכתחלה קודם נתים" שהראש לומרואף שי
 והא .ג דהעדים טעו בדין פסולים לכתחלה גם בשאר גיטין"אמורא למימר דבכהואשתמיט תנא 

הא  אפילו  דהא מיבעי לן אי לא ידעי, תברא בצדו,'ו דכל שאינו יודע כ2109ק דקידושין"ברפ' דאמרי
 ,אדמיבעי לן אי הוה מילתא דשכיח' י ותוס"ופרש, בי יוסי הלכה כרמר רב הונא אמר שמואלדא
דלא  יש לומר  אבל מילי מסר, היינו נמי דוקא במילתא דשכיחי, אין הכי נמי2110ם כן כי אמרינןוא

 פסול ם כן הכי נמי וא.מי לגמלא פרחא או קפיצה דד2111]ז[" ביבמות דקטן משמע וכ,ל כךשכיח כ
 משום שלא ידעו עיקרי דיני סידור לשון מינוי ,ם דפסל הגט" והרא.הסומא להיות מסדר לא שכיח

 לא , שמשמע מדבריו שחשש לכמה חששות רחוקות שכתב2112צ"ש' ש סי"ן שבריב" והר.השליחות
 , בלבדית דין היינו לענין המעשה ב.נןחיישי מכלל דלראוהו בלילה נמי ,'לראוהו בלילה לבד כו

ת " כהש שבחנם הגי"ייע(סומך על דיינים כאלו '  להתירה לא הישה בית דיןשמכיון שצריך מע
  .)שאינן כתיקונו במקום שאינן כדאים

 ידעו שהוא אפילו ו, בדין חתם סופר ועד טעואפילו ד,2113ה תשובות משאת מששםת ב"ש מעכ"ומ
ת לדון בדבר חדש שאין " ומזה יצא למעכ.'נא או חומרא בעלמא כואסור אלא שלא ידעו אי מדי

 הנה זה משה האיש .' שלא ידעו שרש ומקור ההלכה על בורים מתוך הקיצוריםלסמוך על המסדרי
 לקרות ,דת למד מן הלמ"שך למעכ מה שנמל שכן ומכ.ל כך להחמיר כא ליה ומנ,לא ידעתיו מנו רב
 אפילו ש.ל הא" לא ידעתי מנ, יודעים בטיב גיטין שאיןם מתוך הקיצוריםאותם המסדרי

                                                 

 
  .ב, גיטין יט 2102
 .ב"סע, גיטין י 2103
 ).א"רע, ה ד"י ר"רש(ממשאך שבאת עלינו להשיבנו אני משיבך תשובה  2104
  .א, גיטין פ 2105
  .ב, צא 2106
  .א"סע, גיטין פ 2107
גם הגט עצמו פסול מאחר שמוכח שמסדרי הגט היו עמי (ל "א שם ס"רמ. י קמא"י סוס"הובא בב. לה' ת סי"בשו 2108

 .ט"קמב ס' א סי"וראה גם רמ). יש לחוש לכמה מיני פסולין... הארץ ולא ידעו 
 .עמהםכל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהא לו עסק : א"סע, ו 2109
  .בגמרא שם 2110
  .אי נמי מילי מסר, אי נמי בקפיצה, דלמא בגמלא פרחא אזל: א"ע 2111
, וכמו שכתבת שלשונם מוכיח עליהם, שאפשר שהדיינין מוחזקין שאינן יודעין בטיב גיטין וקדושין כראוי: בסופה 2112

ואנחנו ... להזדמן בגט אלא לכמה פסולין שאפשר , וכגון זה ודאי יפה חששת שלא לראוהו בלילה ודאי יש לחוש
  .היודעים ועדים שאינן כדאי שיהו הענינים הצריכים בגט מתבררין להן

ד שכתוב "ז מעשה ב"ואסר עפי, ל"ש הנ"ת הריב"ן שבשו"הביא מדברי הר, ה ואני"כב ד' ז סי"א הלכות אהע"ח 2113
 .פר ועדד דחתם סו"ואחר החקירה אשמודע להו לב, ל"שנתגרשה בפניו בגט כשר כתיקון חז, בו
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תלמוד ' לל בה"ר ז"אחמו'  כמבואר בדברי רבינו הג, להורות מתוך הקיצורים2114האוסרים
 , דחששו גם בדיעבדם תמצי לומר ואף א. אבל בדיעבד לא שמענו, אין זה אלא לכתחלה2115תורה

ם "על הלומד מתוך ספרי הרמבא "ש כלל ל" כי לשון הרא,אין זה אלא בדבר דשייך בהו הוראה
 וזהו ,לא יבין דבר לאשורו סבור שמבין ואינו מבין ויכשל בדין ובהוראה בגמרא שאם אינו בקי

 אבל בדברים פשוטים הרי אדרבה נגלה לעין ,דוקא בסברא שצריך עומק השכל והרבה ישוב הדעת
ים בהקדמת  כתב ל" אלא שרש.ם העמיד הכל בלשון צח לשון המשנה ובשפה ברורה"כל שהרמב
 גט וחליצה כמו שמסדרים הגדה ם אחרי שרש הלכה ומסדריו לא חקרם רבי, ליבמותשל שלמה

 ולברר ם לחלוק על הקיצוריתחון פה לבעל דין ומיירי לענין שיש פ.'של פסח מתוך הסידורים כו
מ "הר יחכמו בדור הזה להכריע בדבר ההלכה הערוכה בסידור מם ולא רבי, שאינו כןראמתוך הגמ
 אבל יש ויש . ובעל נפש יחוש לעצמו,ם להורות מתוך הקיצורים וכל זה להאוסרי,2116מקראקא

 כאידך בירא להו משום דס, וכן שלמים גדולים חקרי לב שעשו הלכות פסוקות בקצרה דוקאםרבי
 או ,' הא מני כונן אמרירא משום דבגמ, בהא שמורים הלכה מתוך משנתם2117י" שברשרושפי

 ולכן דור אחר דור ראו הלכה למעשה המוסכמת מפי גדולי ראשונים ואחרונים ,'חסורי מחסרא כו
י "ופרש בגמרא  ואפילו רק היודע, למען דעת כל מבין במעט הבנה,ועשו הלכות פסוקות בקצרה

  .ברוב המקומות

 ואפילו הכי ,2118ראבדיעבד מדינא דגמ אפילו  החמירו מאד ואסרורא שבגמ,ב"שו' לצא ולמד מה
 בגמרא  לב להביןם כןלהם ג'  לא החמיר אלא שיהי2119ל"ר ז"אחמו'  ורבינו הג.ריםיצו בקםבוחרי
 אבל ,ב"שו' לבקי אלא בעיקר ה'  וגם אין צריך שיהי. ומטעם שכתבתי,י ברוב המקומות"ופירש

 . והוא הטעם לענין גיטיןוא הדין וה.' ומסתפק ושואל יודע קרינן בי,לא בדבר ששייך להוראה
 כי לא , ואף שאינם מורי הוראות בישראל,אמרו סתם ספרי דדייני מיגמר גמירי ומשום הכי נמי

 אלא בעקרי ההלכות ,עליהם מוטל הדבר הזה להיות בקיאים בכל פרטי ההלכות ודקדוקיהן
 .2120 וכל שיארע בגט איזה דבר הקשה להם יביאון אל הרב המורה,השכיחות וצריכות לכתחלה

רע הגיטין שניתנו בפני עדים שנמצאו שאין יודעים בטיב  למפ2121ש" לא פסל הראומשום הכי נמי
חזקה '  מאחר שלא הי, השתא הוא דאיתרענןג לא אמרי" ובכה, שאף דאיתרע חזקתייהו,גיטין

ש " ומ.'א' ד סי"ו והובא בי,א"ש הרשב" וכמ,' שמא אירע כוחדלהם כלל אין כאן אלא ספק א
 ואף , ויקוב הדין את ההר, איסור מדינא אין זה כדאי במקום,'כוש קשה לאסור למפרע "הרא

 אלא ודאי . שאף אם נשאת תצא,ם לקיים גזרתם לפעמיברי חכמיםבמדרבנן כמה גדולים ד
 שיארע לפניהם איזו ריעותא א שייך כל כך משום דל,פסול דרבנן אפילו  דאין כאןבירא ליהדס

 ,ה דהויא ספק מגורשת דלמא לא קראו הגט קודם הנתינא חיישינן וגם ל,בגט הפוסלת מדינא
כ " משא. ואף שלא אתם יודע עד מה אתרמי להו כסומא בארובה,משום שמסתמא עשו כמנהג

  .ם לא פסל הגט אלא לכתחלה קודם הנתינה שלא ינתן" והרא.ב דלא שייך זה"בשו

 והיתה ההרשאה ,ל נשלח גט והרשאה מסמאלענסק ללאדי"ר ז"אחמו' וזכורני שבימי רבינו הג
לגערה ' ל שראויי" ואמר הרב ז, במקום עדי הגט,אהשכתבו ועדיו החותמים בו עדי ההר כי ,פסולה

 ולא .ם" דלא כרא, ולא פסל את הגט ולא הדיינים,2122 וצוה לשלוח הרשאה אחרת,)יגווארא וו"בל(
 ובפרט ,ם או מפני שעכשיו הכל בקיאים בקיצורי,'כלומר לא סבירא לי' ידעתי אי לא שמיע לי

 וכמדומה לי שזה הטעם שמעתי שעכשיו אין לדון כלל אחר .מ מקראקא"רמבסדר שסידר מה
 .' בעיר כוחד לא ימצא אר זה אם באנו לדון אח,דייני הדיוטות

                                                 

 
 .ט' ש כלל לא סי"ת הרא"שו 2114
 .ק א"א ס"ב קו"פ 2115
כנספח , ע"כ בשו"ואח, ל"שנדפס בתחלה כנספח לחלקת מחוקק ת, יוספש מקראקא' ר מיכל ר"סדר הגט של מוה 2116
 .קנד' לסי
  .ה שמורין הלכה מתוך משנתן"א ד, סוטה כב 2117
 .חיטתוכל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה אסור לאכול מש: א, חולין ט 2118
  .ה ולכן"ק ב ד"א ס' ד סי"ביו 2119
 .ק יז"ר שם ס"שוע 2120
כי מרבים ממזרים , דע כי הדבר קשה מאד, ועל הגט שנתן בפני עדים שאינן יודעין בטיב גיטין: טז' כלל מה סי 2121

אבל מכאן ולהבא טוב לפרסם ולהכריז שלא  ישתדל אדם בנתינת , ואם באנו לפסול למפרע קשה הדבר מאד, בישראל
  .טין אלא הבקיאין בהןג

 .י"ק' סי] הישן[ צמח צדק שובותה כזו הובא בתשמע: על הגליון) בעל הבוך(ר ישכר בער הורביץ "הגהת מוה 2122
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 נטן סימ
  2123מת בלא בנים ושמעו ממנו שאין לו אחים

 עד שבא סמוך לכאן ם שיצא ממולדתו ומבית אביו בקטנותו עם עניים המסבביל דבר אחדע
 ולא נודע משפחתו ובית אביו איך לחקור אחריהם ובאיזה ,ה ומת בלא בניםוניתגדל ונשא אש
מספר לו איך שנשאר לבדו יתום מאביו '  שהי, ששמע מפי המנוחד אחד רק שיש ע,מקום תחנותם

 .בכלל שידוכין ונשואין' מספר מעת בואו לגבול זה טרם הי'  וככה הי,ואין לו אח ולא אחות
 ,הוחזק בלא אחין במה שלא נודע מולדתו כלל' אי חשבינן לי'  הא,תספיקו' הנה יש לעורר בזה ג

 בלא ת עצמו אי מהני מה שהחזיק א, לאחיןחיישינןאי  אפילו 'והב. ג" לאחין בכהחיישינןואי 
כיון שיצא מעירו בעודו '  הג.שייך בעדות כלל'  ולא הי,אחין טרם ידיעתו מענין נשואין ושידוכין

 שהוא ם דרך שיחה וספור דבריאפילו ו,להעיד בגדלו מה שראה בקטנוו  אפילקטן שמא אינו נאמן
בכיוצא בזה ודילמא  בגמרא  וכבר אמרו,בלא דעת ולא דייק'  שיחת קטן חשבינן לי,ת"כמסל

  .'קמצא בעלמא כו

 מי שאמר בשעת מיתתו יש ,משנה) א"ד ע"דס(ברר הסוגיא דקידושין לצריך ' והנה על הספק הא
 והנה .דלא מוחזק לן לא באחי ולא בבני בגמרא  ומוקי לה,לי אחים אינו נאמןלי בנים נאמן יש 

, ל" יש לי אחים זקוקה ליבם והיא היתה עד הנה בחזקת שאינה זקוקה עכ, במשנהרשי פי"רש
ן  וכ.משמע דצריכה חזקת היתר דוקא ולא סגי לן במאי דלא אתחזק לא התירא ולא איסורא

 כתבו רא דבמקום לא הוחזק באחי דבגמ2125ינו ירוחםב ובר2124ש" בקיצור פסקי הראמשמע
ג " דכה, שהוא דר בארץ מולדתו ולא אתחזק באחיתין מיירי מתניל כרחך וע,'הוחזק בלא אחי כו

 ואפילו הכי ,נודע לשכניו ומיודעיו' לו אח ודאי הי'  שאילו הי,דוקא שייך לומר דאתחזק התירא
 משום שאין כאן עדות ברורה שמא ,לא אחיב לא הוחזק באח ולא הוחזק ראמיקרי בלשון הגמ

כ מי שבא ממדינת הים איזו " משא, איזו סיבה רחוקה ונפלאהל ידינתגלגל לו אח במדינה אחרת ע
ג לא " דבכה2127ט"כ מהרי" וכ.2126 דילמא בארץ מולדתו הוחזק באחין,חזקת היתר יש לאשה זו

 2128ג"ש כלל י" הראתשובות ש מה שיישב דברי"ייוע( לאסור ד אחדהוי אתחזק התירא ונאמן ע
 דהא דאינו נאמן , הוא עצמו הוה מהימן לומר יש לי אחיםוא הדין וה,) זהםשלא יהיו כסותרי

 ניתן לי יבם והיא הלכה בחזקת ,2129פ האשה שהלכה"י ס" בפרשן משמע וכ.היינו לאפוקי מחזקה
סיפא ) ב"ט ע"ידק( בגמרא  עלהנןפ האשה בתרא גבי היה לה חמות דאמרי" וכן בר,שאין לה יבם
 הרי מכל זה משמע ומבואר להדיא ,'י שהרי בלא יבם היתה תחלה כשיצתה כו" פירש,חזקה לשוק
'  והיינת הים שמפרש כל המשניות שהיו דרים בארץ מולדתם פה קודם שיצאו למד,י"מדברי רש

תה  ושם היינת היםכ אם היו דרים במד" משא, וזו היא החזקה שסומכין עליה,להם חזקה גמורה
  . לעילש"ארץ מגורתם אין זו חזקת היתר כמ

אמר זה אחי או יש לי אחים אינו נאמן '  האומר זה בני כו,יבום כתב' ג מהל" רפ2130ם"אבל הרמב
 מכלל , משמע דמיירי דוקא במוחזק באחין דהיינו שידוע שיש לו אחין,'היה מוחזק באחין כו' כו

ינת ג דלא אתחזק התירא כגון שבא ממד"אע ,סתמא אינו נאמן לומר יש לו אחין אפילו דרישא
 בגמרא ' דמוקמי,)א"ד ע"דקל(ב " דהיינו משנה דב,' ותדע שהרי פתח דבריו האומר זה בני כו.הים

ם כן הוא הדין  וא.רב המגידש ה"ם כמ" סתם הרמבמשום הכי ו,ג דמוחזק באחין"אע) ב"שם ע(
ג דלא הוחזק בלא " אע,ירי בסתמא מכלל דמי,ם" דסתם הרמב, אמר זה אחי או יש לי אחיםנמי

                                                 

 
  :ותוכנה. א,  רפו231ק "מכתי, לג' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 2123

  .ואפילו קטן, אחד להתירולכן מועיל עד . במחלוקת שנויה אם חוששין לאחין מדרבנן, כשלא נודע מולדתו כלל

ואסורה לדברי , שאם לא נודע מולדתו כלל אין לה חזקה ולא רוב, כז האריך להוכיח' ר הזקן סי"ת אדמו"וראה שו
 .הכל
אינו , והוא היה בחזקת שאין לו אחים, אמר בשעת מיתה יש לי אחים והיא זקוקה ליבום: יא' ג סי"קידושין פ 2124
 .נאמן

  .אמר זה אחי ואיתחזק לן דלא היה לו אח אינו נאמן לאסור אשתו להזקיקה ליבם: ב, ג ריח"ה ח"נתיב כ 2125
 .כז' ר הזקן סי"ת אדמו"וכן נתבאר בשו 2126
 .פב' א סי"ח 2127
 .ר הזקן שם"ת אדמו"ונתבאר בארוכה בשו. ה"כלל נב ס: ל"וצ, ט שם"ת מהרי"ה בשו"כ 2128
 .ה ניתן לי יבם"ב במשנה ד, יבמות קיח 2129
: ז"ג הי"יבום פ' ש בהל"על פי מ, דלעיל' ם וטור כדעה הא"ביאר גם בדעת הרמב,  הזקן שםר"ת אדמו"אבל בשו 2130

אשה שאין לה בן ולא : י קנז"ש בטור סוס"ועל פי מ. אלא נעמיד אותה על חזקתה' אינה חוששת שמא ילדה חמותה כו
 .אחים לבעלה
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' מוחזק כו'  ובהדיא מבואר מסוף דבריו לא הי.'מוחזק כו' אלא הי'  ובסיפא לא אשמועי,אחי
  . משמע דבלא קול הוי מהני אמירתו,'פ שאמר אין לי אח כו"אע

 האשה שהלך ,במשנההתם  והכי איתא ,2131פ האשה בתרא"פ הסוגיא דר"וטעם מחלקותם הוא ע
 ,' לא תנשא ולא תתייבם עד שתדע כורי זו ובאו ואמרו לה מת בעליך הינת היםלמדבעלה וצרתה 

 פריך ראובגמ .יהושע אמר אינה חוששת' יצתה מלאה חוששת ר ,היה לה חמות אינה חוששת
 בי מאיר ומוקי כר,'ארישא אמאי לא תנשא הלך אחר רוב נשים ורוב נשים מתעברות ויולדות כו

מא סיפא היה לה חמות אינה חוששת הא כל היולדת יולדת מחצה  ופריך אי,דחייש למיעוטא
 ומסקנא דרבא רישא חזקה ליבום ורובא , למיעוטאחיישינןזכרים ומחצה נקבות ומיעוט מפילות ו

 זכרים מיעוטא דמיעוטא וי ליהסיפא חזקה לשוק ורובא לשוק וה' לשוק וסמוך מיעוטא לחזקה כו
 ,רבי מאיר בסיפא חזקה לשוק לא איצטריך אלא לר דקאמ ולכאורה הא.' כובי מאירולא חייש ר

 סמוך מיעוטא לחזקה היינו כי נןאלא דברישא הא דאמרי(סגי ' לחודיאבל לרבנן ברובא לשוק 
 לא כתבו ומשום הכי נמי .)מוקי יוסףא ונ"ש הרשב" כרבנן וכמתיןתיקום מתני]ד[היכי 
 ואדרבה פשט לשון דבריהם ,םינת הי דהחמות יצאה מכאן ריקנית למד2133 והטור2132ם"הרמב

אלא דקשה על  .ש"יים הכא דייק טפי ע" ולישנא דהרמב,ינת היםמשמע דהחמות היתה דרה במד
 ינת הים ואיזו חזקה היא כשהיתה חמותה דרה במד,ם שכתב הטעם דנעמידנה על חזקתה"הרמב
 אך . לעילש" דהאי טעמא עיקר לכאורה וכמ, הטעם משום דרובא לשוקוה ליה למימר וה,מעולם

 בתר רובא נן דיצתה מלאה חוששת ולא אזלי,בי יהושעק דר"דפסק כת' ם לטעמי"אמת הרמבב
 , דעיקר הטעם משום חזקהעל כרחך צריך לומר ו,)2134ג דבכורות" יהושע רפבי דריינו טעמאדה(

 משום , מעולם הוי כמו חזקה להתיראינת היםכ דרה במד" משא,וביצתה מליאה איתרע חזקתה
 דלרבינא דאסיק בבכורות ,ן" הרמבדושיכ בחי" וכ, לחד שינויא2135'ש התוס" כמיהבירא לדס
 משום הכי ו, רוב נשים מתעברות ויולדותנן בתר רובא דתלי במעשה לא אמרינן דלא אזלי2136ג"רפ

 ולא ינת היםהיתה דרה מעולם במד אפילו  דאוקי בחזקת שלא ילדה,אלים ליה האי חזקה דחמות
 ולא הוחזק באחין הוי כמי ,ם" ומקרי אתחזק התירא להרמב,ריקניתנודע כלל שהיתה בחזקת 

 ,' דאמרינן רוב נשים כופוסקים אך לשיטת ה,ם"וכל זה הוא לשיטת הרמב .שהוחזק בלא אחין
  . היתה דרה פה והלכה מכאן בלא יבם אלא אם כן,ליכא חזקה מעלייתא בחמותה

 אינה ינת היםתה החמות כבר במד היאפילו ד,ם"ומאי דמשמע מהטור שגם הוא פוסק כהרמב
 היינו מטעם ,)' האי דרוב נשים כו2137ש שהעתיק" אהראא פליגומסתמא ל ( לעילש"חוששת וכמ
 ומשום רובא לחוד לא הוה אתחזק .ל כוותייהו" דהוא עיקר הטעם לרבנן דקיי,2138רובא לשוק

 .ו"קנ'  סימואלבית ש' י וע,ש"ייפ האשה שהלכה ע" כדמוכח במשנה ס,התירא דלא יועיל נאמנות
 וביותר קשה דהא . בתר רובאנן ולא אזלי, ביצתה מליאה חוששת2139 קשה אמאי פסקם כןאך א
י זכרים יאכלו דאין חוששין "א פסקו כרשב"של' ד סי"ו והטור בי,2140 אלמנהרקש בפ"הרא

ש שם שהביא "רא' יוע( זכרים מיעוטא וי להו וה,ת משום דמחצה נקבות ומיעוט מפילו,למיעוט
 לחלק בין 2141א"ן ורשב" כרמבבירא ליה לומר דסי אפשר אומשום הכי נמי( לה חמות' מהי' ראי

                                                 

 
 .א, יבמות קיט 2131
ות במדינת הים אינה חוששת שמא ילדה חמותה וכבר ניתן האשה שמת בעלה והיתה לה חמ: ז"ג הי"יבום פ' הל 2132

 .שלא גזרו בדבר זה אלא נעמיד אותה על חזקתה והרי היא מותרת, לה יבם במדינה אחרת
ולא , מותרת לינשא, ומת בעלה בכאן, וחמותה וחמיה במדינת הים, אשה שאין בן ולא אחרין לבעלה: י קנז"סוס 2133

 .א זקוקה לוחיישינן שמא ילדה חמותה זכר והי
 .'מאי טעמא דרבי יהושע קסבר רוב מעוברות יולדות כו: ב, כ 2134
  .ה רבי מאיר"יבמות שם ד 2135
  .א, כ 2136
 .כדלקמן בסמוך, י ד"ז סוס"בפ 2137
  .ולא מטעם חזקת היתר 2138
  .יצתה חמותה מכאן מעוברת חוששין שמא ילדה זכר: ט"קנז ס' ע סי"טוש 2139
אבל אם יש , נראה דעובר יש לו זכיה ופוסל בעבדי אביו אם אין לו אחיםולענין פסק הלכה : י ד"ז סוס"יבמות פ 2140

דכל היולדות יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות ומיעוט , י דאמר כולן זכרים יאכלו"לו אחים אינו פוסל כרשב
) א, קיט(והכי אמרינן לקמן בפרק האשה . מפילות וסמוך מיעוטא דמפילות למחצה נקבות והוו להו זכרים מיעוטא

משום דכל המתעברות יולדות מחצה זכרים , ג דרוב נשים מתעברות ויולדות"אע, היתה לה חמות אינה חוששת
 .ומחצה נקבות ומיעוטן מפילות וסמוך מיעוטא דמפילות למחצה נקבות והוו להו זכרים מיעוטא

דכיון שעוברה אין . ..דהא דקתני יצאתה מלאה חוששת : ן"בשם הרמב, ה אלא אמר רבא"א סד, ביבמות קיט 2141
 .ומסתבר לי דלשמא תפיל חיישינן לשמא הפילה לא חיישינן... אומרים שמא תפיל 
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 יש לומר  מיהו.)2143 ואיך לא זכר סיפא דיצתה מליאה,'כו) 2142מכאן' תפיל להפילה דהא מייתי ראי
 ,)ש"ייע'  כושת אישא ניקל באיסור א"ה ע"ב דקל"בבתא ג אי"וכה (שת אישדאלים להו איסור א

 ומיעוטא ,דהוה ריעותא דאתחזק עוברה , על כל פניםג דיצתה מליאה"וטא בכה למיעחיישינןד
 גבי תולעים תמרי דכדא דלא אסר ורת הבית הארוךא בת"רשב' יע( הוה מיעוטא דשכיחא םדזכרי

פק דאועוד הא יש ס יש לומר  מיהו. אבל בדיעבד מדמי לה לבא זאב ונטל בני מעיים,אלא לכתחלה
 .) שיהיו מטריפותל כךדסרכות מצויות אבל אינו מצוי כ יש לומר בא זאב וגבי ,סמיך'  כוספיקא

 בהדיא בלשון שני תא אי2144 ובירושלמי,פק ספיקאועוד דהאי רוב דנקבות ומפילות הוי כעין ס
 .כ גבי תרומה מקילין" משא,פק ספיקא לא סמכי אסשת איש ובדאתחזק איסורא דא,ספיקות

בן קיימא זכר או נקבה בין '  דלאחר שיולד בין שיהי,כךל ועוד דגבי תרומה לא הוי ריעותא כ
בן קיימא '  דעובר פוסל משום חשש שמא יהי, אלא עיקר החשש בשעת העיבור,שתפיל לית לן בה
 הספק באר הרי נת.ל" כנפק ספיקא ארובא או אססמכינןשפיר ד'  לזה אמרי,והשתא הוא עובר

  .דבמחלוקת שנויה' הא

 דהטעם משום דמילתא 2146ף"הרי כתב , גבי ואשתמודעינהו2145לץ החורק הנה בפ,'והספק הב
' ל סוף הן פסק בהגהות מיימוניות וכ,ב דלא מתכוין להעיד"קפ' ש סי" הריברש ופי,בעלמא מסהדי

 הות מיימוניותה בהג" לראביל שכן ומכ. והוא הטעם להאומר אין לו אחיםוא הדין וה,ןגירושי
 דמשמע ,'לאסור את אשתו כו'  ולהניחה זקוקה כו,2148יבום' ג מהל"ם רפ" ברמבן משמע וכ,2147שם

ד "דס(י בקדושין " מפירשן משמע וכ. ביבמהד אחד וכדפסק לקולא גבי ע,הא כדי להתיר מהימן
מיהו הא דאין ( דאי אתי אח ואמר אחוה דמיתנא הואי ,)2150ב"ד ע"דקל(ב "ם בב" ורשב,)2149א"ע

 דאי פקא מינהנ כתב ש בקידושין שם"א אבל הר.'כו) ע"צ' האיש נאמן לומר מת אחי שאייבם כו
 . ביבמה לחומראא דעד אחדמשום דפסק בעי' משום דאזיל לטעמייינו טעמא  וה,'אתו סהדי כו

וא הדין בנידון  וה, ביבמה לקולאד אחד שבשעת הדחק יש לסמוך גבי ע2151םהאחרוני כתבו וכבר
 ,נן ומדרבנן הוא דמחמרי,תאלכל הדיעות הרי רובא לשוק מדאוריי ה שנתבאר לפי מ ובפרט.דידן

  . לקולאסמכינן ובדרבנן ,'ולמר כדאית לי' למר כדאית לי

 כמו עד כאן , דבכל מילי דרבנן נאמן הקטן,בית מיחוש' לית בי'  גם הספק הגאי טעמא נמיומה
  .' כו2153מכאן יצא נחיל של דבורים'  כו2152היינו מהלכים בשבת

                                                 

 
 .מיירי במעוברת) ז"בפ(וכאן  2142
 .אם מוכח דלא אזלינן בתר רובא, ק דחוששת"ל כת"דכיון דקיי 2143
ספק בן קיימא ספק , ספק זכר ספק נקיבה, רבי יהושע אומר אינה חוששת שהן שני ספיקות: א"ז ה"יבמות פט 2144

  .שתי ספיקות מדברי תורה להקל, אינו בן קיימא
 פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעדים וחד אמר אפילו ...ואשתמודעינהו דאחוה דמיתנא מאבא ניהו  :ב, לט 2145

 .אשה והלכתא גלויי מילתא בעלמא הוא ואפילו קרוב ואפילו אשה קרוב אפילו
סורא קמסהדי ולאו אממונא מסהדי אלא מלתא בעלמא הוא דמגלו דהדין ניהו דלאו אמילתא דאי): א, יג(שם  2146

  .גברא פלן והיא ניהי איתתא פלניתא
 .שאפילו מכוונים להעיד נאמנים 2147
אמר זה אחי או שאמר יש לי אחין אינו נאמן לאסור את אשתו ולהניחה זקוקה ליבם שהרי זה מתכוין : ב"ה 2148

  .לאסרה לאחר מותו
 .ואי אתי אח לאחר מכאן ואמר אחוה דמיתנא אנא לאו כל כמיניה דאהני דיבור לחזקה: ק לןה דלא מוחז"ד 2149
 .ה ומשני התם דלא מוחזק לן"ד 2150
 .ע אם יש להקל"ובכל זה במקום עיגון צ: ק ט"קנז ס' ראה בית שמואל סי 2151
 .א, משנה כתובות כח 2152
 .א, ק קיד"משנה ב 2153



 ת חשן המשפט"שו
  אן סימ

  1ד עצמו"שליח שמחל ע
  י"ר מרדכי נ" אשיב שלום כפולה לידידי הרב המופלג הוותיק מוהרוברך לקחתי ול

 בראובן שעשה קשר עם , שיש מגמגמין על פסק שיצא מלפניו,יני ממונות השאלה בדל דברע ו2...
ן "ג טו"וחו מחל לו המותר ל ושל, ולא העמיד רק שבעה וששים,פ"ן ז"שמעון להעמיד לו מאה טו
 לומר שהשליח עשה לטובת המשלח להציל ממנו המעות ' והאריך מעל,3ג"בעד ששה מאות רובל סי

  .ס"מ תשעה מאות וחמישים רו"חייב לו מן המו' שהי

 כי לדעתי בזה ניצול שמעון . בחזרהי אפשר אחרי את אשר כבר עשהו וא,'לא ידענא מאי אידון בי
השליח יכול להציל ממונו בלתי המחילה '  אחרי אשר לא הי,ל באש הגדולהמן האש הקטנה ונפ

 וטענה זו לא שייכה אלא לגבי . ומה זו טענה אצל שמעון,הרי היתה המחילה באונס ואינה מחילה
 לא זו שלא , אבל שמעון שתים רעות עשה,השליח שפטור מלשלם בשביל שהיתה כוונתו לטובה

 שלא ' מעלי ואם נראה בעינ.פץ להחזיר לו ממונו בלתי המחילהקיים כפי הקשר אלא שלא היה ח
 ה נפשך וממ, הרי השליח עיוותם כן א,יכול להציל ממונו גם בלא זה'  והי,ל כךאונס גמור כ' הי

  .נלכד שמעון

 דמחילה לא , שיכול שמעון לומר שהתנה ראובן עם השליח בין לתיקון בין לעיוות' מעלה שכתבומ
 דבגביית חוב ,' אין הנדון דומה לראי.4'ה' ג סעי"קכ' מסי'  והביא ראי,עיוות שינוי אלא אתנקר

 ואדעתא דהכי שלח אותו שיכול , דאשראי ספק אתי ספק לא אתי,ודאי מקרי עיוות ולא שינוי
 בודאי לאו ,מחל לו על הכל' אפי) שם(ע "ום והש" הרמבתבג דהתם כ" ואע.לגבות כל מה שיוכל

 .מה שמחל לו הוא מפני שראה שהלוה טען על המלוה שיש לו כנגדו יותר אלא ,נןבשופטני עסקי
ה דעיוות נקרא מה שהוא טעות אצל השליח "פ' מ סי"וב חח"ט ס"מהרי' וכן ראיתי בהדיא בתשו

 שהרי צריך השליח ליזהר ,ב ודאי מקרי שינוי" אבל לעשות מה שלא אמר לו בעה,שטעה ונתאנה
 ובפרט בקשר הזה שמפורש בו באם שיחזור ולא יקיים כפי ,ב"שיש קפידא לבעה' ולמרמא אנפשי

 אמר ידון דידןואף שבנ . הרי ראה שמצא הקפידא לנוח,5ה"הפשר מחוייב בקנס והוצאות וג
 לא עדיף מהאומר לשלוחו שיעשה בשלו ,במקומו בכל האופנים' לשלוחו בפני שמעון שהוא יהי
  .' דעל מחילה לא אסיק אדעתינןי דאמר,'ו' ג סעי"קכ' כדרך שעושה בשל עצמו בסי

 שבעד ששה ,'וגם זה לפי מכתבו דמעל(אנוס בדבר '  הילא אם כןואין להשליח מנוס להמלט א
 ובין כך ובין כך יתחייב ,) איזה הצלה הוהם כן א,בטוח מהם' מאות וחמישים רובל נתערב לו והי

ש " מ,ב"מ'  ובסי,ט שם"מהרי' י ע. כיון שעכשיו ידוע הוא,ידוע בעדים'  ואף שהאונס לא הי.שמעון
  . עיוותרי זה וה, לשליח למסור מודעאוה ליה הל כל פניםק ע" מהריברי ואף לד.ק"על מהרי

 שיטעון שמעון שמא קנוניא עשה השליח ,ה"קפ' ד שבסי" הראבברי כד'ל יאמר מעלא אם כןא
 לידע דהמשלח לא צוהו  לשמעון'ידון דידן הוה לי דבנ, אינום זה אבל ג.ושמא עשה ברשות המשלח

כ התם " משא, ומנין לו לומר שהמשלח צוהו למחול לו, שהרי החוב ברור ומבואר בקשר,על כך
 וסתמא , למידע שעשה שלא ברשותוה ליה לא הו,ון שהסרסור נתפשר עמו במקרהיכאדרבה 

  .צוהו המשלחדמלתא כך 

 אך רחוק ,'בודאי מה טוב היאפשר להחזיר '  ואם הי. עליו בזהןסוף דבר גם אני מן המגמגמי
 , ללמד דעת את המשלח, עצות מרחוק אשמעינןכל מקום ומ.6'הדבר מאחר שנכתב כנימוס כו
 ואזי כתורה , עד שיבוא לדין שנית7 שלא בעדיםשא ומתן מל ידישיתפוס אצל שמעון איזה סך ע

  .יעשה

                                                 
  :ותוכנו. א,  קמ1027י  "פ כת"והוגהה ע, א' מ סי"נדפסה בשארית יהודה חו 1

אם , ושלוחו של הקונה מחל לו הקיום בכדי שיציל ממנו ממונו, ולא קיים כפי הקשר, אחד עשה קשר עם חבירו
  .או ששינה בשליחות, או שהמחילה היתה באונס, נ"ומסיק שאינה מועלת ממ. מועילת מחילתו

  .אל' כג וסי' ד סי"לעיל יו –תחלתה  2
 ).למעט רובל כסף, של שטרות(עס נאצירובל אסיג 3
  ".אם התנה עמו בין לתקון בין לעוות אפילו אם מחל על הכל מחול" 4
 .וגרם היזק 5
  ].וים[ג] ל[ש] רכאות[לך בע]וה[ה "מאחר שנכתב על נייר הקיר: ל"י הנ"בכת 6
  .ויכפרנו: ל"י הנ"בכת 7



2  חושן משפט–שארית יהודה 

  ש"דברי ידידנו לנצח דו

  ה" ברוך זללה8ה"יהודא ליבמו

  בן סימ
  9הכלנה בהקפה והוזל והפסיד סוחר שק
 שהרבה קנו סחורה בהקפה יותר , בסחורה דריגא דשנה זו,נדרשתי לאשר שאלוני משפטי צדק

 , וידוע שבשנה זו הוזל השער בריגא מאד, להוליך לריגאל דעתמהשגת ידם בכפלי כפליים ע
י מדי יום הלוך  כ,ונתייעצו בזה סוחרים להמתין לרחמי שמים אולי יתעלה המקח ולא עלתה בידם

 אם חייב הקונה באחריות כל ההפסד ולשלם להמוכר בשלימות .וחסור עד שנשארו הסחורות בעין
 ואם פשע הקונה במה שהמתין זמן רב .על המוכר'  או שאחריות ההפסד יהי,'מגלימא דעל כתפי

שחייב  אלא , או שקנה במזומן, ואם כבר שילם הקונה להמוכר.10ל כךולא מכר תיכף שלא הוזל כ
 על מי חל ההוצאה מהולכת הסחורה , וגם אם ההפסד על המוכר. מה דינו,לו ממקום אחר

 .11ומטיפולה בריגא כל משך זמן ההוא
 12ם" שדעת רשב,לונימקום פל להוליכה ל דעתהנה ידוע מחלוקת הפוסקים בקונה סחורה ע

 המכירה שדעתו  בשעתרש שאפילו פי,ו"ק ט"ע שם ס" הובא בסמ,ט"ל ס"ר'  בטור סי13י"והרר
 כיון שגילה ,ח שגם בלוקח דינא הכי" ודעת הר. אין אחריות הזול על המוכרלונילהוליכה למקום פ

 אלא שחילק ,14ה" הרמן כתב וכ. כאילו התנהרי זה הלונידעתו בשעת המכירה להוליכה למקום פ
לו התנה דהוה כאי) לוניאו אחרי בואו ממקום פ (לוני במקום פן פירעוןבין אם קבע לו הזמ

 בשעת המכירה רשי שפי" אעפ, במקום ההואן פירעוןכ אם לא תלה קביעות הזמ" משא,רושבפי
 והרי יש דברים דלא מהני בהו גילוי . אין זה אלא גילוי דעת בלבד,לונישדעתו להוליכה למקום פ

 לא כא נמיה דה" להרמבירא ליה וס,15ז דגיטין"ופ) ט' סי(א דכתובות "ש פי"ש הרא" כמ,דעת
  .הני גילוי דעת בלבדמ

 , דאם לא נתן מעות מספיקא לא מפקינן ממונא,מ"ק' שער אפרים סי' ולענין דינא כתב בתשו
 , דכיון דספיקא דדינא הוא בפלוגתא דרבוותא מהני תפיסה, אם חייב לו ממקום אחרוא הדיןוה
  . בידוו אם תפס ברשות שהמוכר בעצמו התפיסל שכןומכ

 בכל ם כן הוזל גלוני דהיינו שמשהוזל במקום פ,עלה דבמכת מדינהה) 16שם(נתיבות משפט ' ובס
ד "בפ' ש התוס" וראייתו ממ.י מודה דאחריות הזול על המוכר" והרר17ם" גם הרשב,המקומות
 כל ם כן שהקשו דא, לכונסהל מנתגבי שלא כתב לה אלא ע) 18ה"ר רפ"והגמ) (ב"ז ע"דמ(דכתובות 

א דהדבר  וסוף דבריהם דהיכ.ימא אדעתא דהכי לא קנהאדם הלוקח בהמה ונטרפה או מתה נמי נ
 .) כיון שיש דעת אחרת שכנגדו,כי מה לי בדעתו('  אדעתא דהכי כונןתלוי בדעת שניהם לא אמרי

נמי תלוי ' הקשה דהא גבי לא כתב לה כו) 19ש הלוי"מהר' בתשו(' זכיי' ו מהל" רפשנה למלךובמ
דזבין ולא ) 'ז א"כתובות דצ(וכן בההוא  , שאין האשה מתקדשת אלא לדעתה,בדעת שניהם

פנויה '  שכשימות הבעל תחזור ותהי, ותירץ דהתם אין הפסד להאשה.20שם' איצטריכו זוזי שבתוס

                                                 
 ).ה"ליב במו: כאילו נכתב(היא מלעיל ומלרע ' האות ב 8
וטעמי , מ להוליכה למקום פלוני אם אחריות הזול על המוכר"כשקונה ע,  התשובה מברר שיטות הפוסקיםבהמשך 9

או מטעם שהיא אומדנא , או מטעם שהיא מכת מדינה, אין האחריות על הקונה ומסיק שבנידון דידן. החילוקים בזה
  .או מטעם שהוזל לפני סיום המכירה והוי זביני בטעות, דמוכח

 .שאין הקונה חייב על כך, בסוף התשובהבזה כותב  10
  .שהוצאה זו היא על הקונה, בזה כותב בסוף התשובה 11
דינא , אהא דאמר רבא האי מאן דקביל חמרא אדעתא דממטי ליה אפרוותא דזול שפט ואדמטי התם זל(ע , ב צח"ב 12

ן מחבירו על דעת להוליכו הרי שאם הוא לוקח יי; דמיירי בקיבל למחצית שכר, ם שם"פירש רשב, הוא דמקבל ליה
  ).המקח קיים, למקום פלוני והוזל

  .א"סע, ב צח"עליות דרבי יונה ב 13
 .ה שם אות סא"יד רמ 14
 .ט' פרק מי שאחזו סי 15
 .ק א"ביאורים ס, רל' סי 16
 ).וקודם שהגיע לשם זל היין בכל המקומות ופיחת מכדי דמים שקיבלו(ה האי מאן דקביל "ב שם ד"ב 17
 .קעו' סיבמרדכי שם  18
ש על דבריהם בעל "ומ, ר שמואל הלוי"ר יצחק הלוי ובין מוה"ת בין הגאונים מוה"במשנה למלך שם מובאת השו 19

 .ש הלוי"ש שם מהר"וכאן מדייק ממ. המשנה למלך
  .ה זבין"ד 20



3  חושן משפט–שארית יהודה 

 אך עוד .ל דזוזי יהיב וזוזי שקי, וכן בההוא דזבין ולא אצטריכו זוזי אין הפסד להקונה,כבראשונה
' מה שנפלה לפני מוכה שחין נימא אדעתי גבי הא דפריך יב21ק"ט דב"בספ' ש התוס"אחת היא מ

 דבקדושין לבד אין לה , דמיירי שעדיין לא נישאת להבעל אלא נתקדשה לו,דהכי לא קידשה נפשה
 , והוזל קודם שהגיע לשםלוני להוליך למקום פל דעת בלוקח עם כן הכי נמי וא.שום טובה עדיין
 דאין פסידא , שייך לומר אומדנא זו נמי,לו שום טובת הנאה שיכול להרויח שם' שעדיין לא הי

 אין זה אלא ,יכול למכור ביוקר' ג דמפסיד הריוח שהי"ואע(למוכר דסחורה יהיב וסחורה שקיל 
 אומדנא זו בירא להוי דלא ס"ם והרר" דהרשביינו טעמא אלא דה.)כמבטל כיסו דהוה גרמא

' התוסדי מה שהקשה א קשה מי ול,הודגרם ונסתחפה ש' דידי'  משום דיש לומר מזלי,בלוקח
'  דלוקח שאני דתלינן במזל דידי,' כל אדם הלוקח בהמה ונטרפה כום כןדא) כתובות שם(

 וביבמה שמת הבעל לא שייך לומר נסתחפה שדהו ,'כ גבי שלא כתב לה כו" משא,דנסתחפה שדהו
אשה  אדרבה הורע כח ה,' לה כותב דהא גבי שלא כ,ע"ולכאורה צ(שהרי אין הבעל שדה של האשה 

ם תימצי  א22ק" וכדאמרינן בפ, דהיכא דאיתניס שאניש לומר אלא די.'ג דלא שייך נסתחפה כו"אע
ג " אלמא אע,'נסתחפה שדהו כו'  אי מציא למימר לי, חלה הוא אנוס הוא חלתה היא מאילומר

כ במכת " משא,) בחלה הוא פטורכל מקוםדאיהי מציא למימר נסתחפה שדהו ומעלה לה מזונות מ
 היכא דאין ,דליכא למיתלי במזל דלוקח שייך שפיר לומר אומדנא דאדעתא דהכי לא זביןמדינה 

  .ל" הנד כאן תוכן דברי הנתיבות משפט ע, ולהלוקח לא הגיע עדיין שום טובת הנאה,פסידא למוכר

 לפי שידוע שהמקח של המדינה תלוי , הוי כמו מכת מדינהי זה יש לומר דגם בנידון דידןוהנה לפ
 ם כן ואם הוזל שם הוזל ג,)בשנה זו'  וידוע שלא הי, אחרים23דין'אם אין פאדרא(יגא במקח דר

שנה  הרי כתב במ,ולי עלמא בתר אומדנא לכנןג אזלי"ולפי דבריו שבכה .בכל המקומות במדינה זו
 , בשתי ידים24ש יונה" ודחו שם כל הרבנים סברת הר. שם דאמרינן אומדנא זו אפילו להוציאלמלך
 לו בתר אומדנא אלא אפינן דדוקא להחזיק אזליא תימא דל,ט להדיא"ק שרש קכ"יכ במהר"וכ

 דרב 25ה" רפנןמהא דאמרי'  ומייתי ראי.) דבריושנה למלךע שלא הזכירו הרבנים במ"וצ(להוציא 
ת " לרבירא ליה נמי סאי טעמא ומה, כתירוץ הראשוןבירא להו דסריך לומר וצ,אזיל בתר אומדנא

ש " כמ, ברשות האבאבעוד הנדוני' ג דמחשיב להבעל מוחזק אפי" אע,ניםאומדנא בנדוניית חת
ואפילו לסברת  (,)ה שאם"ב ד"ה ע"דנ(שם ' של התוס' ב בשם תירוץ א" רפכהות מיימוניותבהג
 אם חייב לו כנגדו מקרי להחזיק מאחר שאינו רוצה להוציא ,' ותירוץ השני של התוס,ש יונה"הר

  .)ממנו

 שהרי ,י לא משמע הכי מדבריהם כלל"ם והרר" בדעת הרשב משפטבותש בנתי"הן אמת שמ
י " והרר,לו רשות להמקבל למכור כאן'  בהדיא הטעם במקבל עסקא משום שלא היתבם כ"הרשב

 משמע להדיא ,' שמפני אונס מוכר כו,אלא במוכר'  אומדנא דאדעתא דהכי כונן דלא אמריתבכ
 אלא דאין ,דהלוקח'  במזליא בתר אומדנא דתלינן ולא משום דאזלי,דבלוקח אין כאן אומדנא כלל

 דלא יינו טעמא דה,ד דכתובות שם"להדיא בפ' ש התוס" וכמ,'כאן אומדנא דאדעתא דהכי כו
 אלא . ספק זה נכנסל דעת משום דאנן סהדי שע, אומדנא בלוקח בהמה ונטרפה או מתהנןאמרי
 היכא דליכא פסידא , הלויש"הר'  בתשו,שנה למלך המה שכתב נמשך אחר מבות משפטדהנתי

וכן '  דהא גבי שלא כתב לה כו,' ליא והוציא כן ממאי דקשי.דהכי לא נכנס'  דאדעתינןלאידך אמרי
 אבל באמת מעיקרא .ו שנתבאר לעילגבי זבין ולא אצטריכו זוזי נמי הרי תלוי בדעת שניהם וכמ

 נןי בדעת שניהם לא אמריא דהדבר תלודהיכ'  לפי שהוא הבין דלמאי דמסיק התוס.א קשה מידיל
ל דע' ש מעיקרא לחלק בין הלוקח בהמה ונטרפה כו" ממ,הדרי בהו' אומדנא דאדעתא דהכי כו

 דהיכא דתלי בדעת בירא ליה וס, כן נכנסל דעתשלא ע'  להא דשלא כתב לה כו, ספק זה נכנסדעת
שלא כתב לה  ולכך הוצרך לומר טעמא אחרינא בהא ד, כן נכנסל דעת שלא ענןשניהם לא אמרי

  . כיון דליכא פסידא לאידך, משום דלא תלוי בדעת שניהם, וכן בזבין ולא אצטריכו זוזי,'כו

 דלא חידשו במסקנתם אלא דהיכא דאין הדבר תלוי בדעת שניהם אלא ,אבל האמת יורה דרכו
 כן ל דעת ענןדתלוי בדעת שניהם יש דברים דאמרי אבל היכא ,בדעתו לבד לא נכנס לשום ספק

וכבר ( ספק זה ל דעת אנן סהדי דלא נכנס עכל מקום תלוי בדעת שניהם מלו שאפים ויש דברי,סנכנ
' ש בתשו" מא קשה מידי דל,'א' ד סי"ש כלל ל"הרא'  וישבתי בזה תשו,26א"הארכתי בזה במ

'  ובתשו27ז דגיטין"א דכתובות ופ"ש בפי" הראתב והיינו כעין שכ,)ק"עליו ועל מהרי' ח' ח סי"הב

                                                 
  .ה דאדעתא"ב ד, קי 21
 .א, כתובות ב 22
 .מאפיות 23
  .)ג"שאלוניקי תי(ת שי למורא "בשו, ר שבתי יונה"מוה 24
  .ב-א, כתובות נה 25
  ).ח"ה והב"ד(יב ' ד סי"לעיל חיו 26
 .ט' פרק מי שאחזו סי 27



4  חושן משפט–שארית יהודה 

ובהכי ניחא ('  והוא בענין שמוכח מתוכו כו,נן דאפילו גילוי דעת לא בעים דיש דברי,'א'  סיד"כלל ל
 כאשר ,ט"מ' ע סי"ב חאה"ט בס" עליו מהריה שהקשה מא קשה מידי דל,ל"ש הנ"הרא' הא דתשו

וך הענין שלא  דכיון דמוכח מת,) ואין כאן מקום להאריך,הארכתי שם והרביתי להביא ראיות
וכן ' ש התוס" מי זהמיהו לפ('  הרי אנו רואין בחוש אומדנא זו דאדעתא דהכי כו,זהנכנס לספק 

כ בלוקח " משא,)א דמיירי שגילה דעתו"ש בפי" למאת עצמו סותרים ,בזבין ולא אצטריכו זוזי
 בין מכת ם ואין מחלקי,י כאן" הררם כןש ג" וכמ, ספק זה נכנסל דעת דודאי ע,ליכא אומדנא כלל

 וכן .ם כןג' הפסד לאחרי'  אם נכנס לספק הפסד שלו מה לו אם יהי,ה נפשך דממ,מדינה או לא
 דכל היכא ,30ע"ש בסמ"יי ע,29א" רמת בין לדע28ם פאדוא" מהרתא בין לדע"שכ' מצינו להדיא בסי

בות משפט סבירא ליה דהכי נתיה אלא ד. או לאת מדינה בין מכםדבעמוד והחזיר קאי אין מחלקי
 והא ,' ומהני מכת מדינה דליכא למיתלא במזל דידי, דאדעתא דהכי לא קנה בלוקח אומדנא זונמי

  .ו שנתבאר לעילליתא כמ

לקנות פשתן הרבה בלי שר  שפעם אחת בשעת מלחמה הוצרך , במעשה שבא לידוכל מקוםמ
 קאנטראקט על ם כן והלך ראובן ועשה עם שמעון ג, עשה קאנטראקטין עם הרבה אנשים,מספר
 והוזל ,לאיזה סיבה לא רצה ליקח הפשתן כפי הקאנטראקט שעשה עם ראובן ר כך ואח,סך רב

ראוי למוכרו רק ' ג שלא הי" דבכה, ודן שפטור ראובן ליקח הפשתן משמעון.הפשתן בכל המקומות
 ששלח תב וכ.ע מודו"ו כ,הנות בו והיינו להרויח עד שהוזל בכל המקומותיראוי ל'  ולא הי,לשר

 בירא ליהדס'  ולא מטעמי,ד דיפה דנו ויפה הורו"נלפע(ימו עמו כולם תשובתו לכמה גאונים והסכ
 דבודאי אין , אלא משום שהענין מוכח מתוכו ממש,דינהדמאחר שהוזל בכל המקומות הוא מכת מ

 דבודאי , יותר מבכל השנים אלא בשביל שרם כן גם ומסתמא העלו בדמי,דרך לקנות סך רב כזה
  .)ש" בשם הראו שנתבאר לעילכמ ,ע"ו בתר אומדנא לכנןבזה אזלי

 מה שאין דרך לקנות אלא , הרי קנו סך רב והרבה יותר מכדי השגת ידם, נמים כן בנידון דידןוא
 , דריגאם בכאן לא היו מוכרים אלא להסוחרידעתן למכור'  אם הילו ואפי,בשביל המסחור דריגא

 יכול ,ו להסוחרים דריגא אפיל, למכור בכאןל מנת עד שאין הקונה עםש שאם העלו בדמי"וכמ
 וכבר .ע"ו בתר אומדנא לכנן ואזלי, הרי הענין מוכח מתוכו,להעלות כמו הסוחרים דריגא עצמן

  . להוציאלו אפינן בתר אומדנא אזלינןכתבתי דהיכא דאזלי

השר רוצה '  שנתברר למפרע שבשעת קנין לא הי,' בעובדא דידיתב בנתיבות משפטגם בזה יפה כ
 ואף .' כאילו נתבררה האונאה למפרע כורי זה ה, החצילול העולם אינו שוה אפי ולכ,לקיים המקח
א דכתובות "מפורשת ותלמוד ערוך הוא בפי'  לדידי חזי לי ראיכל מקום מ,לדבריו' שלא הביא ראי

 דאיגלאי מלתא , התם דזביני בטעות הוונן דאמרי,'בההיא בצורתא דהוה בנהרדעא כו) א"ז ע"דצ(
לו ידעו י וא,י שגדל הנהר הוצרכו הספינות ללכת עקלקלות"שע(וו קיימי דארבא בעקולי ה

 נמי ם כן בנידון דידן וא.)י" רש, טעותוה ליה ומשעת מכירה ה, מוכרים בתיהםו כן לא היםהמוכרי
פ שלא נגמר הקנין " ועכ,ם והיה קודם שקנו הסוחרי,לפי הנשמע התחיל הזול בריגא בסוף שבט

 ,קנין אחר בשעת מעשה' הי'  ואפי.קנין אחר בשעת מעשה המכירה'  היאם לא (31במשיכת הפורין
 על הקונה שקיבל ל כךדהמוכר כ' ברשות המוכר לא סמכא דעתי'  כיון שהוזל בעוד שהיש לומרי

 םלו ידעו הקוניי וא,עד שהוזל שם בריגא) ע" רק שבזה צ,מן הדין לקבל'  אף שהי,במקח היוקר
 ואדרבה לפי הנשמע מתחלה בחדש . הוה זביני בטעותואם כן,  כךם כל בדמיםבודאי לא היו מעלי

ואם , ר כך ולא ידעו שהוזל אח,םמכו הקוניל זה ס וע,חשוון וכסלו עשו קאנטראקטין במקח טוב
  .בטעות'  הוה ודאי זביניכן

 להוליך למקום ל דעת כמו המוכר לחבירו ע, לומר להמוכר שיקבל הסחורה בריגאם יכולים כןוא
 כמו המוכר , דכאן גם במה שהמתינו לא פשעו מידי. דאינו חייב להשיב,ונמצא בו מום לוניפ

רך העולם פטור  דאם עשה כד, ועשה בו מום אחר קודם שנודע לו מום זה,לחבירו דבר שיש בו מום
 , ההליכה לריגא וטיפולה שם כל ימי משך זמן זה חל על הקונהתאך הוצא .32ב"רל' וכמבואר סי

וצאה אלא מדיני דגרמי כמבואר  ומשום דאינו חייב בה,ם כן מום שלא ידע המוכר גכמו בנמצא בו
  . וראוי לפשר,' כי לא מפני שאנו מדמין כו,ע" ולמעשה צ,ד" נלעל זהכ .33שם

 ואם פיחת פיחת לו ואם , אבל מה שמכר ודאי מכר לעצמו, לענין הסחורה שבעיןל זהאמנם כ
  .ל" כדאשכחן גבי מום כנ,הותיר הותיר לו

                                                 
 .לט' סי 28
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  .א"רלב סכ' סי 33
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 כל מקום מ, שמצינו הרבה אפי דהדרי זביני,ו ודאי אין המוכר מקבל אחריות"וכן לענין אונס ח
 וכן הנוטל כלי מבית ,הלוקח כלי לשגרו לבית חמיו) ו"י קפ"ע ברס"וש( כמו ,באונס חייב הלוקח

 מום  ואפילו נמצא בו,'דמי'  לבקרו דקיציל מנתע)  דלוקח הוי ולא שואלםש בפוסקי"ייע(האומן 
 . הוא ברשות לוקח לענין אונסיןכל מקוםדהדר זביני משום מקח טעות מ

  34גסימן 
  35אם מועיל קנין נגד הסכמת הפשרנים ונגד גילוי דעת המוכר

 ולמען האהבה , לולי פניכם אני נושא,ני לעלות חוץ למקומיו והרגזת,הנה אהובי הקשיתם לשאול
ואחרי רואי ראיתי שאלת החכמים . ור באמריכםלעשות רצונם חפצתי ופניתי את לבי לדרוש ולת

 . ואעביר ראשון ראשון, ולזאת אבא אחריכם ומלאתי את דבריכם,חצי תשובה
 והוסכם אצלם לבל ,צ רוצה למכור חלקו"והנה למבראשונה דרשתם במשפט הפשרנים שידעו שר

.  לטובת גיסתכם וכוונתם היתה רצויה,37ע"ל נ"ר ז"א חלקו בלתי ידיעת רבינו אחמו" כאו36ימכור
 , דשלא ברשות אשתו מה צורך להסכמתם,ברשות אשתו' צ אפי" שלא ימכור רצו לומרונראה שר

 יש לדון בזה אם ם כן וא. לא עשה ולא כלוםכסי מלוג הוא שהאיש שמכר בנ38הלא תלמוד ערוך
 לפקח על הנכסים ולעשות בהם כטוב בעיניהם לטובת ,נין סודרקבלתם את הפשרנים עליכם בק

 לא גרעי הפשרנים בקנין כמו שותפין , ושעליכם לקיים ככל אשר ימצאו הפשרנים,כל היורשים
 ובאנו ,ש"למי שנדר או נשבע שלא למכור יעו' ק שרש כ" דמדמי מהרי,שמתנין ביניהם בלא קנין

כל מקום בנידון  מ,ך דהוה ספיקא דדינא" דאפילו לדעת הש.39ח"ר' כ בסי"ע והש"למחלוקת הסמ
 . הנה המוכר הוא המוחזק ויכול לומר קים לי דהמקח בטל,וכר רוצה לבטל המקח שהמדידן
ך "ש הש"לפמ'  ואפי. דשטר העומד לגבות לאו כגבוי דמי40ל"ג דהלוקח נקיט שטרא הא קיי"ואע

 אבל אם , היינו היכא דהשטר ברור,ל דבעל השטר הוא המוחזק"ק' בספרו תקפו כהן סי
 ודאי דבעל הקרקע או הממון , הוא כדינו או חספא בעלמאהמחלוקת הוא באותו שטר עצמו אם

                                                 
  .ב' אחר סי) ר"דפו(נדפסה בשארית יהודה  34
  .מ"ת דברי נחמיה סוף חלק חו"ט בשו"שקו: ע"ר זי"ק אדמו"הערת כ 35

ואחת מהן , השאיר יורשיו רק בנות, מדובראוונא' ר נחמי"חותנו של הג, זלמן' אשר ר,  תוכן המעשהרשם מסופו
והשאיר בדובראוונא בית חומה שבו בית חרושת של טליתים עם כלי מלאכה . ר זלמן"צבי ב' נשואה בעיר בליניץ לר

ר "יחזקאל ב' שלמה פריידעס ור' פנחס משקלאב ור' וקיבלו לפשרנים את החסידים ר. וטליתים ומזומן ושטרות
צבי ואשתו ' ל אמר לר"יחזקאל הנ' אמנם ר. ל רצה לקנות"הנ' ר נחמי"ל רצה למכור חלקו והג"צבי הנ' ר. יצחק
  .ומכר לו בזול בקנין סודר ובשטר, והוא עצמו רוצה לקנות, אינו רוצה לקנות' ר נחמי"שהג

א "וקיבלו עליהם עוד דיינים בזבל. נין אינו מועיל מכמה טעמיםל טען שכל זה נעשה בערמה ואשר הק"הנ' ר נחמי"הג
  ).ר משה מקאפוסט ושליש"ר אהרן והרב מוה"הרב מוה(

ק "היתה לפני הסתלקות כ) ר הזקן"ק אדמו"שלא למכור חלקו בלתי ידיעת כ(שהסכמת הפשרנים , עוד מסופר כאן
שבזה , כירה עצמה היתה לפני או אחרי ההסתלקותאם המ, ל"ועל כן שואל מהרי, )ג"ד טבת תקע"בכ(ר הזקן "אדמו

  .תלוי אם המכירה מועלת

ר "ת שלו ושל הג"השו(ר יהושע צייטליש "בשאלה זו אל הגאון מוה) בהסכם הבוררים והשליש(אחרי כל זאת פנו 
  ).שתשובתו נדפסה כאן(ל "ק מהרי"ואל הרה, )שם' נדפסו בדברי נחמי, ל"הנ' נחמי

. ומסתבר שגם התשובה שלפנינו היא מאותה תקופה לערך, ו"אדר תקע' היא בתאריך חי צייטליש "תשובת מוהר
  :ותוכנה

כ יכול "וא, יש פוסקים שהקנין אינו מועיל, ר הזקן"כיון שהפשרנים הסכימו שלא ימכרו בלי הסכם אדמו  )א
  . המוכר לומר קים לי כפוסקים אלו ולבטל המכירה

הפשרנים ' הרי זה מבטל המכירה לא, וגיסו רצה לקנותו, וכיון שהמוכר גילה דעתו שרוצה למכרו לגיס  )ב
 ).והיינו אם הקונה מודה שאמר כך(שאמר לו שגיסו אינו רוצה לקנות 

 .אין קניינה מועיל', אם האשה פחותה מבת כ  )ג
 .אין הקנין מועיל, )גם במטלטלין שבמכירה(בזה אונאה במחיר ' כיון שהי  )ד
  .כול המוכר לבטל הקניהי, השותף' נחמי' מטעם דין מצרנות של ר  )ה

  .שעכבו הפשרנים שלא למכור עדיין: שם' ז גם בדברי נחמי"עד 36
 ).ראה לקמן בהמשך התשובה(ובעת הסכם הפשרנים עדיין לא נודע דבר ההסתלקות , ג"ד טבת תקע"שנסתלק בכ 37
  .ג"צ סי' ז סי"ע אהע"טוש. א, ב נ"ב 38
נגד הסכמת הפשרנים שלא למכור , מה שקנה אחד מהפשרנים(כ "א, י הפשרנים בקנין יש להם דין שבועה"כיון שע 39

  אם המכירה מועלת כשנשבע שלא למכור , )ק ב"ס(ך "וש) ק ג"רח ס' סי(ע "תלוי במחלוקת הסמ, )עדיין
  .א, מ סב"ב. ב, סוטה כה 40
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וכמדומה (ך שם " דפליג על הש41רים ותומים האול שכן לפי דעת וכ.ש בהדיא"הוא המוחזק כמש
  .)ע"ל נ"ר ז"פ רבינו אחמו"לי שכ

'  סי]א"ח[ט "ש מהרי" וכמ,ד עדיף טפי ממה שנדר או נשבע מפי עצמו"ועוד דמה שיצא מפי הב
 דלא אמר רבא דאי ,'ד' סי' ש כלל ז"הרא'  אלא שדחה זה מההיא דתשו.רמי ציבורט לענין ח"ס

 אבל התקנה שאפשר לבטלה ולשנותה בהא מודה , לבטלןי אפשרעביד לא מהני אלא במצות שא
ש " להראבירא ליה זו משמע דסבה דמתשו,42ל"ר' ד סי"וך בי" השן כתב וכ.רבא דאי עביד מהני

ש בקהל שתיקנו שלא " הראתבכ' ד' סי' אך בכלל ה.  אי עביד מהנידבנדר או נשבע' כדעת התוס
 . דאם התירו מכירתם מכירה ובאם לאו אינה מכירה, בעד חובבית הכנסתלמכור מקומות ב

ש לומר  ולכאורה י.ד הקשה שתי תשובות אלו אהדדי"ק מ"ה ס"ח סל"ד סימן רכ"ז בי"והט
 ]אפשר[דבמצות ש'  בכלל זה שכתב ומ,ידאי עביד לא מהנ' ש כדעת הגמ"להראדסבירא ליה 

 ולכן אף , כיון דבידם לשנות,43 היינו שהתקנה שניה קיימת אף שלא התירו,לבטלן אי עביד מהני
כ מכירת " משא, דמכאן ולהבא הוא גובה,היחיד שאין בידו לשנות שכתב שטרות לא נפסלו

יחיד שאין בידו לשנות  אין מכירת ה,המקומות דהקנין חל בשעת המכירה שהיתה שעת האיסור
  .חשובא מכירה

 והסכים על ידם רבינו ,ב"סכ' ב'  שם סי]חדשה[מלה  והש44א"סי' א' ד סי"ח בי"ש הפר"אלא דמש
 דאין במשמע דבריהם ,' בקהל שהטילו שלא ישחוט אחר כובהש בתשו"הרא'  בפי45ל"ר ז"אחמו

 בירא ליההדיא דלא ס משמע ב,ש"ייע' כו'  אם פסלו בפילא אם כןלפסול השחיטה דיעבד א
 ית הכנסתבמקומות ב' ד' סי' ש בכלל ה" לדבריהם דמריך לומר וצ.46הות מרדכיש כהג"להרא

' ד סי"ז בי" וכמשמעות הלשון שהעתיק הט,דיעבד' מיירי שהתנו בהדיא שלא תועיל המכירה אפי
  אלא48ך"ע והש" כהסמבירא להוש משמע דלא ס"ל דפסקו כהרא" והנה האחרונים הנ.47ח"רכ

ך דהוה ספיקא " דלענין ממון מודו להשש לומר מיהו י.49ז"א וט"ש רמ" וכמ,ל אי עביד מהני"דקיי
כ לענין איסורין הלכו " משא, במועט נגד הרובלו משום דיכול המוחזק לומר קים לי אפי,דדינא

  .50אחר רוב הפוסקים להקל

 אי כבר נח נפשיה ,ינו ואחר שתלו הפשרנים את המכירה בידיעת רב,ברם כגון דא צריך למודעי
 . אחר שנודע חלה המכירה למפרעכל מקום מ,52י שלא ידעו מזה" אעפ,51דרבי קודם המכירה

ג " וכה. כיון שהחכם עוקר הנדר מעיקרו הותר למפרע,'ד' סי' כלל ז' ש בתשו" הראתבג כ"וכה
 והלכך קונה ,ר יוחנן וכבר בא חכם" דא,' גבי מתנה אדם על ערובו כו54 ובעירובין53אמרינן בביצה

 משום דלמחר שיודע אגלאי ,י שלא נודע אם בא החכם לכאן או לכאן" אעפ,ן השמשותהערוב בבי
 ,55 הקנין אינו חל בשעת המכירה, אבל אם היתה המכירה בעודו בחיים חיותו.מילתא למפרע

 .56 אין לו על מה לחולר כךואח
 באמרו שאין ,צ וזוגתו"ר והטעה את ,ח בערמה" איך שעשה רי,עוד הארכתם בסיפור המעשה

צ וחיזק את דבריו לומר לו " אף שלא חזר ר, והנה ודאי אם הדבר כן הוא.'רצונכם כלל לקנות כו
 שהרי הן הן הדברים הנאמרים , כן מכר לול דעת אנן סהדי שעכל מקום מ,ראה שאני סומך עליך

                                                 
  ).י כה"סוס(בהערותיו לקצור תקפו כהן  41
  .ק ד"ס 42
  .ד" שרק שיטה אחרונה יכתוב סופר ב–' ותקנה הב, יכתוב השטרותד "היתה שרק סופר ב' דמיירי התם שתקנה הא 43
  .ק לח"ס 44
 .י י"ת סוס"ובשו. ק נג"א ס' ד סי"ר יו"שוע 45
שמי שנשבע שלא ימכור ועבר ומכר אין , )רח' מ סי"ך בחו"ע וש"שהובא לעיל מהסמ(תשפד ' סוף שבועות סי 46

  .במעשיו כלום
 .דוקא כתב סופר'  יהיבקהל שעשו תקנה בחרם שכל שטר: ק מד"ס 47
  .דלעיל, רח' מ סי"שבחו 48
 .רח' מ סי"בחו 49
 .שהוא המוחזק, צבי לבטל המכירה' גם בנידון דידן יכול ר, ואם כן 50
 .או אחר כך, ג"ד טבת תקע"בכ, ר הזקן"ק אדמו"ל לא ידע עם המכירה היתה לפני הסתלקות כ"שמהרי 51
  .לא ידעו מההסתלקות בעת המכירהעדיין , ד טבת"אפילו אם המכירה היתה אחרי כ 52
  .א, לח 53
 .ב, לו 54
 .ר הזקן"מחמת הסכם הפשרנים שלא ימכור בלי ידיעת אדמו 55
 .שאחרי ההסתלקות לא עשו קנין ולא כתבו שטר 56
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תחלה גמר והקנה  ולא שייך לומר פטומי מילי אלא כשמ.לעיקר תועלת המכירה קודם המכירה
כ אם אמר לו מתחלה קודם " משא, אלא שקודם גמר המקח אמר לו לנחמו,סתם בתחלת המקח

 והן הן דברי .א"ו ע"מ דס"ה דב" בפאר פוסקים וש59י" ונ58ש" ורא57'ש התוס" כמ,התחלת המקח
 איפכא שהלוקח התנה וא הדין וה, שאם המוכר התנה טובת הלוקח,א"ז ס"ר' ה סי"א בהג"רמ

 כדמשמע , אמר דרך סיפורי דבריםלו ולאו דוקא התנה בתנאי גמור אלא אפי,המוכרטובת 
ג דיהיב אדעתא דידה הרי פטומי מילי "ל דאע"מ כלומר דק,60ל"בהא דקאמר קמ'  התוסרושמפי
הוי תנאי ' ג דאמרה דרך סיפור דברים כמו אי קיימת כו" משמע דאי לא הוי פטומי מילי אע,הם
כל  מ, ואף החולקים עליו במעשה דגט דווינא.61ב בהדיא"קכ' ם לובלין סי"מהר' כ בתשו" וכ,גמור
 אף שהוא מן החולקים על ,62ו"קמ' ע סי"ז לאה"ה בט" וכ. הגמרא לא נחלקורוש בפימקום
  . שםם לובלין"מהר

 ושלח לאביו אם ,שעזב את אשתו'  על א,ח"ע' ם אלשיך סי"מהר' הן אמת שראיתי היפך זה בתשו
 והאשה עשתה בערמה והשלישה הכתובה אחר שנתנו לה , הכתובה אשלח לה גטתשליש אשתי את

 ואחר שקבלה הגט תבעה , והבעל לא ידע ושלח לה גט בלי שום תנאי, וגם מסרה מודעה,טופס
 שתמחול ל דעת שלא נתן לה הגט אלא ע, שהרי הטעתו, ונזקק על הגט אם הוא כשר,כתובה
 דבגילוי דעת כי ם תמצי לומר וא,ין כאן אלא גילוי דעת דתנאי כפול א, וזה אשר השיב,הכתובה

 וכן ההוא דזבין ולא אצטריכו ,'האי ממון וגיטין שוין ובממון מהני כההוא דזבן אדעתא למיסק כו
גיד כ המ" וכ,אגילוי דעת בשעת המכר דוק'  דבעי64ש"והרא' 63ס הא כתבו לה התוכל מקום מ,זוזי

כ נמצא "ואח' היה הוא כותב לאביו והיה אביו כותב לו כו דהא אם לא ,'ם כו" בדעת הרמב65משנה
'  המוציא אשתו משום נדר כו66מהא דתנן'  וראי,'בערמה האם נאמר שהוא גט בטל כו' שהי

 ואם לא אמר הכי בשעת גירושין לא מצי ,דקאמרינן בגמרא דקאמר משום נדר אני מוציאך
נמשך שכתב לה הגט הוה כאילו '  דעת כו גילויל ידי וליכא למימר דכיון שע,'לקלקלה ואמאי כו

 ,י" ופירשא והאריך לבאר ולדקדק מלשון הגמר,' דהא ליתא כו,הגילוי דעת בשעת מעשה' הי
 קאמר ילו הכי ואפ,י במתניתין משום נדר דאמר אי אפשי באשה נדרנית"ש רש"והעיקר ממ

המשך לשונו שהרחיב  כי נלאיתי להעתיק ,ד בקצרה" עכת,' והוא שאמר לה משום נדר כוראבגמ
 כיון ,י שהבעל התחיל בתנאי צריך שיהא בשעת מעשה דווקא" ומכלל דבריו אתה למד שאעפ.מאד

  . שאם אחרים התחילול שכן וכ,'לתנאי' דלא כפלי

 אמנם דלפי'  ועם היות כי מי אנכי לפני הר הגדול כו,' דהא אם לא היה הוא כותב כו67ה שכתבוז
 והדבר , יעשה המקחר כךמר טובת חבירו וישהה שעה ושתים ואח שיא, אהני לרמאה רמאותיהזה

  . להזכיר עוד מה שכבר זכרו חבירו בתחלהין צריך וא, הראשונה הוא עושהל דעתגלוי וידוע שע

 כידוע מענין הרעשת ,ובאמת דעת כל גדולי האחרונים שאנו נמשכים אחריהם בגלילותינו אינו כן
את אבי האשה שהלך בעקבה והוציאו הקול איך שבקנס  שחשדו ,הגאונים במעשה דגט דווינא

 וכשתבע , והכתובה עלה יתר על הקנס,שעשו לשידוכין הטעו את הבעל שלא נתבטלה בכתובה
 .ל את תשובתו" ועל יסוד זה בנה מהרמ,הבעל את הקנס תבעה היא את כתובתה יותר מסך הקנס

ם מלובלין אלא במה שחידש "על מהר ולא ערערו ,טעות כלל' ו לא הי"והחולקים עליו אמרו שח
 ל אחד ואחד שהאריכו למעניתם כ, באורךם וכמבואר בדבריה,מ"י מפריש בסתם גט שכ"בתקנת ר
'  כיון שבשעת נתינת הגט לא הי,היה טעות לית לן בה' ך אפי"ם אלשי" מהרי דעת ולפ.בתשובתו

ל יסודו דאפילו התחלת ם בנה כ" ומהר. אם התחילה האשהל שכן כ, ואפילו התחיל הבעל,תנאי
ר ונתן וטעות גמ'  אלא שאמרו שמאחר שלא הי, והחולקים עליו הודו לו,האשה מהני כמו תנאי

 ,' גט על תנאי רק תעשו בטחונות כום שאין נותנירוש בפים כמו שאמרו לו המסדרי,בלי שום תנאי

                                                 
  .ה פטומי"ד 57
 .כז' סי 58
  .ה דאמר ליה מדעתיה"ד) א, לז( 59
  .ל"ה קמ"שם ד 60
שלדעת , ואם תעמוד מחליך תחזור ותינשא לך, יזקק לחליצהמ שיגרשנה שלא ת"שאמרו לבעל שכ, בגט דווינא 61

 .ל"ם לובלין שם הוי תנאי מטעם הנ"מהר
 .ם לובלין במעשה גט דווינא"שחלק על מהר, ק ו"קמה ס' ז שם סי"ראה ט 62
 .ה זבין"א ד, כתובות צז. ה דברים"ב ד, קידושין מט 63
  .ט' א סי"כתובות פי 64
 .ט"א ה"מכירה פי' הל 65
  .ב, הגיטין מ 66
  .ל"הנה דברים אלו לא נראים למהרי, )כמובא לעיל(מ אלשיך "מוהר 67
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 אנן כל מקוםמ בשעת נתינת הגט שנותן בלי שום תנאי רוש אמר בפילוטעות אפי' אבל אם הי
  . הראשונה הוא עושהל דעתסהדי שע

 האי וליכא ,'נמשך שכתב לה הגט כו'  הגילוי דעתו כול ידי וליכא למימר דכיון שע68ה שכתבומ
והוא שאומר ' ש בהא דתנן המוציא משום נדר כו"ומ.  דהכי אצטריך למימר,למימר הוא אדרבה

 נן דהא בעי, גמורילוי דעתג לא הוי ג"כהדאפילו ב'  הא כתבו התוס,'משום נדר אני מוציאך כו
 אין כאן ידים מוכיחות כל ,י דאמר אי איפשי באשה נדרנית" רשל שכן מה שכתב וכ.תנאי כפול

  . דיכול להיות שאומר אי אפשי אבל מה אעשה,עיקר

וגבי זבין ולא אצטריכו זוזי ' ש גבי ההוא גברא דזבין אדעתא למיסק כו"והרא'  התוסתבוהא דכ
 . לאו דוקא בשעת הקנין ממש אלא קודם התחלת הקנין,מיירי בגילה דעתו בשעת המכרד' כו
 שלא הזכיר כלל שרוצה למכור ,לא אתי אלא לאפוקי שלא בשעת המכר כלל,ש ולא קודם לכן"ומ

 וכשמכר או אמר שרוצה למכור לא גילה דעתו , או הא דאצטריך ליה לזוזי,רק הא דבעי למיסק
 דשמא רוצה , על המכירה כללילוי דעת בכי הא אמרינן דלא הוה ג,מכורכלל בשביל מה רוצה ל

 הא לא כל מקום מ,ע ידעי דבעי למיסק או דאצטריך ליה זוזי"וג דכ" דאע,בר אחרלמכור בשביל ד
 שבשעה שהמכירה ידועה יהיה אז רוש פי, בשעת מכרנן גילוי דעת ולכן בעי,ידעי דבשביל זה מכר

 ותדע דאטו .שום דבעי למיסק או בשביל דאצטריכו ליה זוזי הוא מוכר על המכירה דמילוי דעתהג
ני גד ובני  הא כל תנאי דעלמא מתנאי ב, בשעת מעשה או סמוך לה דווקאנןכל תנאי דעלמא מי בעי

ילוי  אלא הג,התנאי נמשך שנים רבות עד שעברו את הירדן בימי יהושע'  והתם הי, ילפינןראובן
 אלא זכרון מעשה נן לא בעים כן וא, להיות כמו תנאיילוי דעת ניכר הג סמוך כדי שיהאנן בעידעת

  .ולא המעשה ממש

 כי לכאורה פשוט שאין לומר אפילו . לא ידענא מאי אידון ביה,69ח"אך טענה זו אם יכחישנה רי
ב גבי "ב סי"פ'  וכמבואר בסי, ובפרט אם מבואר בשטר בלי שום תנאי,70בינינו נגד שטר' תנאי הי
  .71ס" וכמדומה שאין לכם עליו רק ח, שטר שביד המלוהלוה נגד

 מאחר שהודה כך לפני הפשרנים שברצון , אין טוב ממנהנין סודרוהטענה שהחזיר את המקח בק
 ובפרט שפסקו עליו שישליש את השטר ,ירת מודעההחזיר שוב אינו יכול לטעון טענת אונס או מס

  .ן אינו חוזר וטוע,והבטיח להם ולא טען שום טענה

 אבל אם אין , אם יש בירור בדבר ודאי מועלת,72'גם הטענה שהיתה גיסתכתם פחותה מבת ך
  . נעשה בגדוללא אם כן הרי חזקה על העדים שאין חותמין א,בירור

ו שנתבאר  והמוכר הוא המוחזק כמ, נודע דהוה ספיקא דדינא73ולענין טענת אונאה בקרקעות
 אם לא שמפורש . ומוכר לעולם חוזר,טלין בכלל המכירהגם מטל'  שהיל שכן בנידון דידן וכ.לעיל

 גם בזה יש לדקדק דלמא נכתב לשופרא דשטרי בלא המלכת , שאין לך עלי אונאהל מנתבשטר ע
  .74הבעלים

'  היוא הדין וה,' היה בן המצר במדינה אחרת כו76ד"ל' ש בסעי" שנסתפקתם ממ75ולענין המצרנות
ידון דידן  הנה בנ. בלבדל זהש ע" ושם מבואר ח,77יתק הבש בבד" במדינה אחרת כמעבעל הקרק

א מבוארים בהדיא " ודברי רמ, דתלי בראות עיני הדיינים78א"ש רמ"י מ לפ, שותף שאנירמיש לו
 בשם הגאונים דתקנת הגאונים 80ם" וגם המעיין ברמב.79ך" דלא כש,ש"ז ע"שי' ע סי"וג בש"כה

 והיינו שאין המצרן ,אצלו בעיר אחרת לא ימצא מי שיקנה ם לא כן שא,היתה בשביל המוכר

                                                 
  ).כמובא לעיל(מ אלשיך "מוהר 68
 .אינו רוצה לקנות' נחמי' צ כי ר"שמעולם לא אמר לר, ח"שיטען רי 69
 .ח"נגד השטר שבידי רי, תנאי' צ אינו נאמן שהי"שהר 70
  .חרם סתם 71
 ).ד, עו(שם ' ת דברי נחמי"כמבואר בשו 72
 .שם' ת דברי נחמי"כמבואר בשו 73
 .ב ואילך"עדות ושטרות סי' ר הל"ראה שוע 74
 ).ב, עו(שם ' ת דברי נחמי"כמבואר בשו 75
  .קעה' מ סי"בחו 76
  .שם אות מח 77
 .ד שאין השותף השני נוח לו כראשון"יכול השותף השני לסלק הלוקח אם נראה לב: ג"שם סנ 78
  .א"שחולק על הרמ, ק נה"שם ס 79
שאם אתה אומר כן , בא ההולך אינו יכול לסלקו... ואחר זמן ... היה בן המצר במדינה אחרת : ג"ד ה"שכנים פי' הל 80

 .אין אדם יכול למכור קרקעיתו
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 ,שאר ביד המצרן מביד הלוקחי יותר שתם כן אבל אם המוכר חפץ ג, של המוכרל כרחומסלקו בע
 שומעין )אין( שהאומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו ,לא על פי תקנת הגאונים מתקנת חכמים

  .81 דאמר האי תקנתא לא ניחא לי,לו

 82ש"ש מאדה"ז יקבלו החיוה" וזו.' תן לחכם כו,בי להציע לפניכםאת כל זה ראיתי ונתון אל ל
  כנפשם וכנפש תדרשנו לטובה

 ל"זו ברוך "במה יהודה ליב

 83דסימן 
  84ומתי נפטרו מטעם בעליו עמו, מתי נעשו השותפים שומרי שכר זה לזה

עה  דפשי,מפשיעה' ם דשותפין פטורים אפי"בשם מהר) ח"תקל' סי( חזקת רק המרדכי פה שכתבמ
 דאהא מייתי ,85 דומיא דנדון שהביא המרדכי, לבדו מתעסקחד משמע אפילו אם א,בבעלים פטור

 יןיוע .86ב"ג עשין פ"ל בביאוריהם לסמ" ומהרש שטייןא" דלא כמהר.ם" מהרן כתבראיה שכ
 דכשנשתתפו נתרצו  שביאר הטעם,ו"י'  סי87מ" מהרבותג שהעתיק תשו"קכ' ט סי"מהרי' בתשו

 88פ השואל"בר'  כדאי, ובעלים באמירה בעלמא מיקרי בעליו עמו, לצורך חבירוחדלטרוח אז כל א
  .ל"עכ

ך "ש בש"וע(ג "ו ס"שמ' מ סי"ע ח" והטוש,90'ו' ש שם סי" והרא,89פ השואל"ר' והנה התוס
 דבאמירה בעלמא לא חשיב בירא להו דהא ס,ם" כמהרבירא להו ודאי לא ס,)ג" דדבריו צע91א"סק

' ש פ" והרא92' התוסום הכי נמי כתב ומש.'הליכתן או שמזמנין עצמן כושאלה בבעלים אלא משעת 
ודברי '  והמרדכי הרכיב דברי התוס.'ח אם התחילו להתעסק כו"ו ס"קע' ע סי" והטוש,חזקת
 דמה שנשתתפו יחד חשיב התחלה כמו יכא למימר ול.ע" כאילו אין מחלוקת ביניהם וצ93ם"מהר

גבי ' דאמרי) ב"א וע"א ע"פ' ד(פ האומנין "מייתו ראיה מספ השואל "ר'  דהא התוס,הכנה והזמנה
 חד והא התם אדעתא דהכי אתנו בתחלה להיות כל א,אהלויי אגלאי מילתא דשיכרא הוה שתי

 ילו הכי ואפ,ל כוותיה מיירי דאיגנוב ביומא דידיה"ד פשיעה בבעלים פטור דקיי" ולמ,אופה ביומו
  .ה בבעליםאי שתי שיכרא קודם התחלה לא מיקרי שמיר

מוקי איברא דמדברי הנ .ש והטור"והרא' ו לא הביא שום חולק על התוס"שמ' י בסי"והנה הב
 95פ האומנין מתרץ לטעמיה שם" וההיא דס, משמע להדיא דאמירה בעלמא סגי94פ השואל" ריוסף

 ז"צ' ד(השואל '  וכן גבי ההיא דפ.' משום שלא היו שכורים כל היום כויינו טעמאר דה"בשם הרנב

                                                 
 .ב, ק ח"ב 81
  .וזולת זה יקבלו החיים והשלום מאדון השלום 82
  ).ב השני' בתור סי(ב ' נדפסה בשארית יהודה אחר סי 83
  .ביאור שיטות הפוסקים 84

 משום דבאמירה ,לבדו מתעסק' אם א'  אפי,מפשיעה' ש המרדכי דשותפין פטורים אפי"במ: ל"י המו"תחלתו נוסף עב
  . חבירו מקריב עליו עמוךתפו ונתרצו אז לטרוח כל אחד לצורבעלמא בעת שנשת

  .קנו בשותפות בסתם ולקח אחד מהם ושמר בסתם וחבירו שתק ונגנב או אבד: בתחלת דבריו שם 85
א שטיין "ז הביא מהר"וע. השותפין נעשין שומרי שכר זה לזה: ג"כותב הסמ) א, שותפין קסח' הל(ע פב " מבסוף 86
ם מיירי ששניהם עוסקים ומשום הכי אקרי "הך דמהר... ונראה לי : ומפרש, ם"ל בשם מהר"ש המרדכי הנ"ממ

  .ל שם"כ במהרש"וכ. שמירה בבעלים ופטורים אף מפשיעה
 ).הקצרות(ז "דפוס קרימונא שי 87
  .ב, מ צד"ב 88
דלאו דוקא בעידן עבידתייהו אלא בשעת הליכתן או אפילו מזמנים עצמן לילך ולעשות חשוב (ה פרה "א ד, מ צד"ב 89

 ).בעידן עבידתייהו
  ".היינו אמירה דלעיל, בשעה שמזמנים ומנידין עצמן ללכת מיקרי עידן עיבדתייהו" 90
ל דמוכח התם דלא בעינן עידן עבידתייהו "ש והיינו אמירה דלעיל ר"ש הרא"דמ, ש"ד אינו מוכרח בהרא"ולפע" 91

ה והנה "ד(ויבואר לקמן ". ש כן"ס קאמר בעידן עבידתייהו פירש הרא"אלא דבש, והוא הדין דלא בעינן הכנה, ממש
 ).ך"הש

  ).התחילו שניהם לשמור יחד(ה אמאי "ב ד, ב מג"ב 92
 .' רבינו מאיר כווכן פסק: כתב, ל"הנ' שאחר שהביא דברי התוס 93
  ).דאמירה דידהו כהתחלה מלאכה היא ובאמירה בעלמא חשוב נשאל(' ה ואמרי"ד) ב, נד( 94
לפיכך כשלא התחיל זה במלאכה , לא היו שכירים כל היום רק לאפייתם בלבד... ל "ר ז"הרנב' וכ(ה שיכרא "ד) ב, נ( 95

שכבר נתחייב זה לעשות ,  שהתחיל במלאכה דמיאבל אם היה שכיר לכל היום כמי, לא נחשוב אותה שמירה בבעלים
 ).מלאכתם
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ד האחרונים דלאו דוקא "לא העתיק רק דברי ראב' בעידן עבידתייהו כו'  שתלא וטבחא כו96)א"ע
כיון שהתחיל '  אם אמר לו השאילני כו97ש שם" ולא העתיק דבריו הראשונים שהביא הרא,'כו

 וכדמסיים בהדיא ובעלים , בהכנה והזמנהלו התחלה כלל אפיין צריך דא98 משמע,'ללכת כו
 מאחר שצריכים להתעסק בכל עת ובכל שעה אשר , לשותפין יש לומר דהוא הדיןם כן וא,באמירה

ולכאורה  . לאהלוייא דמי ול,'יזדמן להם למכור או לקנות הרי לכך הם עומדים כשתלא וטבחא כו
כיון שהתחיל ' ד אם אמר לו השאילני כו"ש בשם הראב"ש הרא" דמ, דאין כאן מחלוקתש לומרי

 ה שכתב אחר כך וז.ר"י והרנב" הנרושל לכל היום דומיא דאהלויי לפי מיירי דלא שא,'ללכת כו
ש בתחלה " וחזר בו ממ, באמירה בעלמאלו אפיוצה לומרר' ד כו"הראב' ובעידן עבידתייהו פי

 אלא שאין כאן חזרה בדברי , כןרש גם בטור לא פי, אך זה דוחק גדול.'משעה שמזמנין ומנידין כו
ש לומר דלא בכל יום " הראי דעתם קאי אדבריו הראשונים לפד האחרוני" ודברי ראב,ש"הרא

  . הוי התחלה טובהעם אחת אלא מכיון שהכין פ,ני עצמהויום בעינן התחלה בפ

 דנהי דסגי אמירה בעלמא כמו התחלה ,ם לכאורה פליאה נשגבה" דברי מהרכל מקוםאך מ
 עסק להתחדד שהתחיל הא והכא מי, עמו בשעה שנעשה שומרריך להיות הא צ,ומיקרי בעליו עמו

 לא מיבעיא לדעת . שהרי לא נתקיימה מחשבתו,נסתלקה אמירת השני שנתרצה לטרוח בעד חבירו
ם " למהרסבירא ליה כי נמי וה, דתקנו משיכה בשומרים להתחייב בשמירתו100ם" ורמב99י"רש

 הרי לא נעשה שומר אלא משעה שמשך לרשותו ונסתלקו ,ש"יי ע101פ השואל במרדכי"עצמו בר
 דמיד שקבל עליו 103א"רצ'  וטור סי102ש" הראי דעת לפלו אלא אפי,ממנו בעליו הוא השותף השני

 וכיון דנסתלק השותף השני , הא בעינן שיסתלקו הבעלים משמירתוכל מקום מ,לשמור הוי שומר
 דנהי דנסתלק ין לומר וא. שקבל עליו לשמור אין זו שמירה בבעליםל זהמשמירתו וחלה ע
 כי , עדיין לא נסתלק לגמריכל מקום מ,משך או שקבל עליו השותף השני לשמורמשמירתו מפני ש

 דהא שמור לי היום ואני אשמור לך למחר לא הוי ,מוכן ומזומן לטרוח בכלות שמירתו של זה
 , לשמור לי היום ואני אשמור לך למחרא דמי דלש לומראך י .)ב"ג ע"ב דף מ"ב(שמירה בבעלים 

'  אבל הכא אמירתו היתה בסתם והי,שם' ש התוס"ירתו עד למחר כמדהתם לא משעבד עצמו באמ
 נסתלק השני באותה שעה לא חשיב חד אלא מפני שקדמה שמירת הא,מוכן בכל עת ובכל שעה

 והביא ,105 באשה שעשתה שליח אחר שליח104השולח'  וכעין זה מצינו במרדכי פ.ג סילוק גמור"כה
משמע אם היה השני מביא גט כשר ביטל שליחות ג דהתם " ואע.' כו106ראיה מחבורה שאבד פסחה

 ין צריך שאני התם דאם השני הביא גט כשר שוב א,' דדמי לשלו נשחט ראשון כו107הראשון
 אבל הכא עדיין לא , וכן אם שלו נשחט ראשון נמשך מחבורתו לגמרי,לשליחות הראשון כלל

 לא נתבטלה אמירתו ןם כ א, שהרי בכלות שמירתו של זה מוכן ועומד לשמור,לק לגמריתנס
 וחשיבא ,נעשה שליחכמו שלא נתבטלה שליחות הראשון שמשעה ראשונה ש ,שמשעה ראשונה

  .אמירתו בשעה הראשונה שהיתה בסתם בלי קביעות זמן למהוי שמירה בבעלים

ו "שמ'  ונמשך לשיטתו בסי,ם" שדעת כל הפוסקים כמהרוצה לומר ר108ו"קע' ך בסי"והנה הש
 ומלבד שפשט לשון .)ע"ש דצ"וע(י דבאמירה בעלמא סגי "ש ונ" ורא' התוסרוש בפי109א"סק

                                                 
דלאו דוקא בשעה , ל"ד ז"ל לפירוש הראב"הסכימו האחרונין ז(ה בעידן עבידתייהו "ד) ב, נה(בנמוקי יוסף שם  96

כדאמרינן בריש , בעליו עמו קרינא ביה... שכיון שלכך הם עומדים , אלא בשעות המיוחדות למלאכה קאמר, שעושים
  ).ובעלים באמירה) ב, צד(פירקא 

היינו , אלא בשעה שמזמנין ומנידין עצמן ללכת מיקרי עידן עבידתייהו, דבעידן עבידתייהו לאו דוקא(ו ' ח סי"פ 97
 ).ל"ד ז"וכן פירש הראב, אמירה דלעיל

  .מדברי הנמוקי יוסף 98
 .שלא יתחייב שומר בשמירה עד שימשוך, ה תיקנו משיכה בשומרים"א ד, ק עט"ב 99

 .ח"ב ה"שכירות פ' הל 100
 ).דבמאי מחייב באונס המשכון הא לא משך(שעא ' סי 101
מיד שסלק בעל הבהמה שמירתה מעליה מדעת ... להתחייב באונסים אפילו קודם משיכה נמי (טו ' ח סי"מ פ"ב 102

 ).השומר קמה לה ברשות השומר לשומרה
  .ה"ע שם ס"בשו' ודעה הא 103
  .י"מתשובת רש, שסו' סי 104
 .בטלת בזה את השליח הראשוןשאינה מ 105
אם שלו נשחט ראשון , והם לקחו ושחטו, ואמרו לאחר צא ובקש ושחוט עלינו והלך ומצא ושחט: ב, פסחים צח 106

 .הוא אוכל משלו והם אוכלים עמו משלו
 .וכל הדיון שם הוא בשקיבל השליח האחר גט שאינו הגון 107
 .ק טז"ס 108
 ).בתחלת הסימן(שהובא לעיל  109
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 ואם יטעון השותף תבג דכ" הסמרוש בפי112ה שכתב דמ.111ט" ומהרי110א"הפוסקים מורה כמהרמ
 זה ודאי , שמור לי היום ואני אשמור לך למחרמר ליה שכירות דמיירי בדא'לש בה" דסמך אמ,'כו

ועוד שגם .  לומר כןי אפשר והתם א113ף" משערים דריג העתיק כן" חדא דהסמ.אינו מכמה טעמים
 ועוד . ולא דין שותפין, שכירות'ל וחיובן ופטורן ביארנו בהומר שכרג לא קאמר אלא ודין ש"הסמ

 ולא , שמור לי ואני אשמור לךמר ליה דהוי שמירה בבעלים אלא כדאתבשכירות לא כ' לשהרי בה
וה ג ה" דכל כה, הוא דוחק גדול114)'ד' ט סי"ל פכל(ש "הרא'  תשורוש בפיה שכתב וכן מ.בסתמא

' ה מה"ם בפ"ש הרמב"והיינו מ (115 בדעת הגאוניםה שכתב וכן מ.ל כך לפרש ולא לסתום כליה
 ם ושותפיםשלוחי' לה מה" בפשנה למלךמ' י ע,בטעם דהוי כמזיק בידים) 116שלוחים ושותפים

 משמע דאין בהש בתשו"רי הרא לדבכל מקום מ,ז" בשם רדבתב כן ואף שלבסוף כ,117ע"שהניח בצ
 כמו ,ג דהוי מזיק בידים" אע, דהוי פשיעהתבדהא גבי שמעון שהחזיר שטר פרוע כ ,לחלק בהכי

 והרי סתימת לשון הפוסקים מורה בהדיא ,ל"ם והגאונים הנ"שותף שמכר בהקפה שברמב
ל ע וב120מוקי יוסף ונ119ש" הרארוש בפי118ך עצמו" אף גם זאת דדברי הש.ט"א ומהרי"כמהרמ
 דשותפין הוו בי עקיבא דלרתבש דלעיל דכ" דהא לדברי הרא, זהרוש פים דלעיל סותרי121המאור

 כמו בשור , משמע דבחפץ של שניהם נמי לא נעשה שומר אלא על חלקו,'הוי כמו חפץ של שניהם כו
 לא מיקרי בעליו עמו ם כן וא,ש"ייש בהדיא שם לשון זה ע" הראן כתב דכ, בדתפסבי עקיבאתם לר

 וכן המאור מדמי התם להדיא שותפין בעלמא לשותפין .ל מאחר דאינו שומר חלק חבירו כללכל
 דלא שייך התם כלל טעמא , והתם ודאי לאו משום שמירה בבעלים נגעו בה,בי עקיבאור תם לרשב

 ,י מווינא" שלמד לפני הר122 ואותו התלמיד שבמרדכי.'ם בשותפין דכשנשתתפו נתרצו כו"דמהר
 שהרי ,)ך"דלא כש(ם הוא " ודאי לאו מהר, אינוומר חנם שלוניח דשותפין אפיפ המ"דדייק מס

 אלא דהמרדכי ,פ המניח" ואינו דומה כלל לס, הטעם משום שמירה בבעליםבירא ליהם ס"מהר
ה כתב אותה דעה "ק שרש קנ" וכן מהרי. ולא מטעמיה, כהלכתאן כתב שכ,ם" מהרן כתבהביא שכ

 דאין דרכו להכחיד ,ם היא" מכלל דלאו דמהר,זכר שם האומרה ולא ,בסתם' שהביא המרדכי כו
אך  .ם שהיה פוסק מפורסם בדורו וכל האחרונים בתשובותיהם גרירי בתריה"תחת לשונו שם מהר

' ד' ט סי"כלל פ' ש בתשו" שלא יהיו סותרים למ,ל"ק הנ"ד דב"ש דפ" הראתצריך ליישב דע
  . שנתבאר לעילו שכן עיקר כמ,ט דלעיל"א ומהרי" מהרמרושלפי

 שהרי משמע התם ,ומר שכר זה לזהג דשניהם מתעסקים הוו ש"וגדולה מזו משמע התם אע
 ואחרי פטירת שמעון היה ראובן לבדו המתעסק , עוסקם כן דראובן היה ג לעיל מינהבהבתשו

ג " בסמן משמעוכ . לא הוי שמירה בבעליםילו הכי ואפ,ש"ייובחיי שמעון היו שניהם מתעסקים ע
 ואהא מסיק ואם יטעון ,'בין שיתעסקו שניהם כו' י אדלעיל מינה שיתוף ממון בממון כודקא

 ,' מהם בהקפה כוחד סתם שותפין שמכר אתב כםשלוחי' לה מה"ם פ" וכן הרמב.'השותף כו
ג " דהסמרשוג פי"ל בביאוריהם לסמ"ש ומהרש" ואף שמהרא. שניהם עוסקיםלומשמע דאפי

                                                 
ך שם "הובא בש). ם מרוטנבורג"שמדברי המפרשים ומהחברים נראה שחלקו על מהר(ד ' ם אלשקר סי"רת מה"שו 110

  ).וחלק עליו בזה(
 .ם אלשקר בזה"שהסכים למהר, )שהובא לעיל בתחלת הסימן(קכג ' סי 111
ואם יטעון השותף מאורע שאירע בממון ) "א, ע פב קסח"מ(ג "ם אלשקר הוכיח כן מדברי הסמ"ת מהר"בשו 112

דאמר שמואל בפרק חזקת הבתים , השיתוף הרי דינו כשומר שכר להתחייב בגניבה ואבידה ולפטר מן האונסין
משמע מדבריו שסתם ". ודין שומר שכר וחיובן ופטורן ביארנו בהלכות שכירות. השותפין נעשין שומרי שכר זה לזה

  .'דמיירי כו) ע פט"מ(ירות שכ' ג בהל"ש הסמ"דסמך על מ, ך שם"ז בש"והשיב ע. שותף שומר שכר הוא
 .שער ח 113
ך שם "והשיב הש. ם אלשקר דלא הוי שמירה בבעלים"והוכיח מכאן מהר, שכתב בסתם ששותפין שומרי שכר הם 114

  .דמיירי דוקא שאמר לו שמור לי היום ואשמור לך למחר
. ירה בבעליםם אלשקר דלא הוי שמ"והוכיח מכאן מהר. שותף שמכר באשראי דפשיעה היא ומשלם לחבריה 115

  .ולכן חייב אף דהוי שמירה בבעלים(ך שם דהוי כמזיק בידים "והשיב הש
 .הלכה ב 116
  .אם מזיק בידים חייב אף בשמירה בבעלים 117
  ).ק טז"קעו ס' סי(בתחלת דבריו שם  118
ה שומר לא נעש] ... המזיק והניזק בשור תם שהזיק[דלרבי עקיבא דשותפין נינהו , פירשו' והתוס(א ' ד סי"ק פ"ב 119

דלרבי עקיבא הוי כמו חפץ שהוא של שניהם שלפעמים זה שומרו ... דעל כל אחד מוטל לשמור חלקו , אלא מחלקו
 ).ולפעמים זה שומרו ולעולם אחריותו על שניהם

 ).א"רע, יח(שם  120
 ).ב, יז(שם  121
א "ר יצחק מוינ"ק בפני ה"ושוב בלומדי בב... דמאחר שלא אמר לו בפירוש אינו נעשה שומר שכר : תקלח' ב סי"ב 122

, וכן פסק רבינו מאיר דשותפין פטורין אפילו בפשיעה... הייתי רוצה לדקדק שודאי שותף אפילו שומר חנם אינו 
  .דפשיעה בבעלים פטור
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ם " דמהרבירא להו וס,ם"ג עם דעת מהר"נו כדי ליישב דעת הסמ היי, לבדוחדמיירי בנתעסק א
 לבדו חד בנתעסק אלום מיירי אפי" ובאמת במרדכי מוכח להדיא דמהר.מיירי בששניהם עוסקים

ג " אין לדחוק להוציא לשון הסמם כן א,ג פליג" דהסמל כרחך ובע,ו שנתבאר לעילוכמ
ד "ש פ"ש הרא" לפמ,וכן בדין לכאורה .ם בששניהם עוסקילו ופליג בכל ענין אפי,'ממשמעותי

ל דבחפץ של שניהם שלפעמים זה שומרו ולפעמים זה שומרו לא נעשה שומר אלא על "ק הנ"דב
 שומר אלא חד כששניהם שומרים זה שומר מקצת וזה מקצת לא נעשה כל אם כן אפילו א,חלקו

 אם רק התחילו לו ואפי,ואמאי שמירה בבעלים היא) ג"מ' ד(חזקת ' פ'  ולא פריך בגמ.על חלקו
א "ש רמ" וכמ, אלא בדהתנו כך מתחלה לשמור יחד,ע"ש וטוש"ורא' התוס' לשמור יחד כדפי

 אבל בדלא , שאול לחבירוחד נעשה כל אה עם זהך דמאחר שהתנו ז" השרש גם כן וכדפי,ה"בהג
  .ה לזה זומר שכר נעשים שילו הכיואפ .התנו לא נעשה שאול לחבירו כלל אלא בדידיה קא טרח

 היינו כגון חפץ של ,ק דהאחריות על שניהם"ד דב"ש בפ" הראתב משום דהא דכ,יינו טעמאאלא ה
 חד וכיון שרשות ביד כל א,שניהם שלפעמים זה משתמש לצרכו ולפעמים זה משתמש בו לצרכו

 מאחר שאין לו ריוח כלל בחלק חבירו ואינו , כללומר שכרלהשתמש בו לצרכו הרי לא נעשה ש
ג שעומדים להשתכר בהם " אבל שותפין בממון או בעסק בסחורות וכה,כר כלל על השמירהנוטל ש

 שהרי אינו רשאי להוציא לעצמו ואף לא לשנות מדעת ,ולהרויח הרי יש לו ריוח בחלק חבירו דוקא
ילו  ואפ.ומר שכר לכך נעשו ש, אלא כל מה שהשתכר ומרויח הוא ברשות השותף דוקא,השותף
 כי מאחר שתחלת ירידתו לעסק זה הוא בשביל עצמו לא ,רה בבעלים בשביל זה לא נעשה שמיהכי

 ,ין לומר ממה נפשך וא.דלמיסר טעונא נפק) ד"צ' ד(' בגמ'  ודמי להא דאמרי.נעשה שאול לחבירו
 ומר שכראם נעשה שומר על חלק חבירו הוי שמירה בבעלים ואם לא נעשה שומר על חלק חבירו ש

 כיון דאין ש לומר דהוה מילתא דתליא בסברא שפיר יומר שכרדלענין ש ש לומר די.נמי לא הוי
 אבל לענין שמירה בבעלים , נעשה שומר גם על חלק השותףרי זהרשות להוציא בלא דעת השותף ה

 דלא מיקרו בעליו עמו עם חבירו ולא עם עצמו אלא ש לומר י,שהוא מגזרת הכתוב אם בעליו עמו
  .בל היכא דאיכא נמי צורך עצמו לא מקרו בעליו עמו עם חבירו א,היכא דליכא כלל צורך עצמו

 דגבי נןג דהתם אמרי" ואע.'לצרכו ולצרכה מאי כו) א"ע' ל' ד(ב דמציעא " בפנןודמי למאי דאמרי
 אבל גבי שמירה , מרבינן מקרא יתירא דלצרכו ולצרכה הוי כמו לצרכובד עבריפרה אדומה וע

ש " הוא מדרבנן בעלמא כמ,ל דהוי כמו לצרכו"סות דקיי ובשיטוח כ,בבעלים ליכא קרא יתירא
 דהעיקר הוא ש לומר אבל הכא י, היינו היכא דמוכחא מילתא דהוי לצורכו ולצורכה.123'התוס
 .א והנאת חבירו ממילא אתי,לצורכו

  חלק שני
  הן סימ

 124בתי מרזחוניתוספו או נחסרו ,  החזקת בתי מרזח בעיררשיוןהחוכר מהקהל 
שאינם מבוארים ברשימה '  אותן אנשי,125יד החוכרים שיינק מאת אלופי הקהל ב'להיות לראי

 אך .באו מחדש שייך להחוכרים הכל' אפיכל מחזיקי שיינק , שלהם שהתפשרו בסך קצוב לשנה
 בין 127 יקוב הדין או הפשר,126אם יגיע ריעותא מזה לאנשים שהתפשרו בסך הקצוב לשנה

וספת  על החוכרים עבור ה128מ"ל אין שום טולהקה אך .החוכרים ובין אותן אנשים שנתפשרו

                                                 
  .ה לצורכו"שם ד 123
 הלוי ר ישכר בער"י בעל הבוך מוה"בכת, ונוסף עליה. א,  צד232ק "מכתי, מז' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 124

  :תוכן השאלה, )ץ דליובאוויטש"מ(הורביץ 

אם שייך להחוכר או ' כ שיינקי"ונתוספו אח, ויחידים חכרו מהקהל השיינקין כפי הרשימה, אורענדי שחכרו הקהל
' יכולים למחות שלא יתוספו שיינקי, בעד שיינק שלו' שנתפשרו ליתן דבר קצוב כל א' ואם השיינקרש הקדומי, להקהל
  . פחתו להם ממקח הקצובפ י"או שעכ

שאת רשיון החזקת בתי מרזח , )ר האמצעי אגרת מא"ק אדמו"אג. כא' ת שלו סי"ראה שו(רבנו הזקן תיקן  125
  ).ולא היחיד(הקהלה חוכרת מהשר ' בעיר תהי) שיינקען(

  .שנה לפי המכירות או סכום קצוב ל–משלם לקופת הקהל ) שענק(כל אחד שמקבל מהקהל רשיון החזקת בית מרזח 

ומקבל תמורת זאת את , משלם סכום מסויים לקהל, מהקהל את זכות החזקת בתי המרזח בעיר) ארענדער(החוכר 
  .תשלומי הרשיונות ממחזיקי בתי המרזח

זכותו לתבוע שלא יותנו רשיונות חדשים לבתי מרזח , מחזיק בית מרזח שהתפשרו לשלם תשלום קצוב לשנה 126
 .ולכן צריך לרדת גם מחיר הרשיון, וחותז הם מפסידים לק"כי עי, נוספים

 .ילכו לדין תורה או לפשרה 127
  .טענה ומענה 128
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מ עבור חסרון איזה אנשים שהיו " וכן אין להחוכרים שום טו,המחזיקי שיינק הבאים מחדש
  .ל"מחזיקי שיינק בעת כתיבת כתב החכירה הנ

  ה"בע'  ולראי129ג"ל יצא לתפסד"כל הנ

  ה" ברוך זללה130ר"יהודא ליבאאמו

  ון סימ
 131 במס הקהלהטוען נגד השמאים

שרצה לישבע אצלם ' וזהו מי שטוען נגד השמאי, 133 אשר על הסכומות132ת"פסק הכולל בעניני הטו
אם אין השמאים , או שגמרו בלי רשותו ובלי שאלת פיו, 134והם לא הניחו בידו, כתיקון הפנקס

להראות בכמה העריכוהו כדי ' הנה כעת מחוייבים השמאי, מכחישים אותו או שאינם זוכרים
ואזי יש לו רשות לישבע אצלם כתיקון הפנקס כפי , פרנסתו שיספיק לו במילוי ובריוחדמיו או כדי 
איבד זכותו במה שלא רצה לישבע , 135ואם השמאים מכחישים אותו. לו בעת ההיא' המעמד שהי
הנה אם מטה ידו קודם , אך מי שמטה ידו אחר עשיית השומא במה שלא אמדוהו בכך. בעת ההיא

, 137ז ויגרע מערך סכומו כפי ערך הערכת השמאים"ו רשות כעת לישבע עיש ל, 136עשיית הרייסטר
אם לא שישבע שאין לו , לא יגרע מערכו, 138'ואם מטה ידו אחר עשיית הרייסטר והתחלת הגבי
  .ואזי יפטר מסכומו לגמרי עד שיורחב גבולו, במה שלשלם זולת במכירת כלי תשמישו וצרכי ביתו

  יאנוויץ' ק פה ק"ד לפ"שבט תקס' ט' ה היום יום א"בע'  ולראי139ג"ל יצא לתפסד"כל הנ

  ה" ברוך זצללהה"יהודא ליבאאמו

  זן סימ
  140גביות הקהל אצל הדר בעיר אחת ונרשם בעיר אחרת

 141' נתפשרו אלופי הקהל עם הישובים שאינם נכתבים ברוויזי,ת"ב כסליו תקעטי"י' אור ליום ה
ה באופן " ורעקרוצקא המגיע לסקרב הקירנ"בנדון התשלומין בעד החסרים שבעיר בעד ד, 142דפה
 143דפה ברייסטרעש' שמחצית הדמים ישלמו אנשי העיר עם הישובים הנכתבים ברוויזי, זה

ומחצית הסך , ולא יוטל על הישובים שאינם נכתבים פה שום הערכת סכום כלל, שעליהם בלבד
 144ה לפי ערך סכומםשיתנו לזה גם האנשים שאינם נכתבים פ, י הערכה על הכלל כולו"יושם עפ

 הן הוצאות ,הן הוצאות השייך להעיר לבד,  ושארי הוצאות והצטרכות הערך.)145ל"והערך ית(
                                                 

  .לתורת פסק דין גמור 129
  .וכן לקמן בכמה תשובות). א"ליב בא: כאילו נכתב(היא מלעיל ומלרע ' האות ב 130
 .ב,  קנח1027י "ומועתקת אף בכת. א,  צו232ק "מכתי, מו' נדפסה בשארית יהודה מילואים סי 131
 .הטענות ותביעות 132
שהחיוב לתת (שהצריכוהו ליתן להוצאות העיר יותר מכפי ערכו , שטוען שהשמאים העריכוהו ביותר מכדי ממונו 133

 .ובמקום חילוקי דעות הוצרך לישבע). נ"וש, ג"א ה"ז פ"ת לאדה"ת' כמבואר בהל, כל נתינות הקהל הוא לפי ממון
  .לישבע 134
  .ואומרים שהוא לא רצה להשבע 135
  ).תקציב הוצאות קופת הקהל(רשימה  136
  .שהרי אין עליו חיוב אלא כפי ערכו שבשעה זו 137
 .'שכבר חל עליו חיוב ליתן כפי ערכו בעת התחלת הגבי 138
  .לתורת פסק דין גמור 139
ובאו שם כמה קטעים שנרשמו בפנקס , "הראדישץ' העתק מפנקס דק" בכותרת –א ,  קנח1027י "נעתק מכת 140

  .ז" תקצ–ג "נים תקלהאראדישץ בין הש
שאינם קהלה בפני עצמם ואינם רשומים ,  הישובים הסמוכים להראדישץ–כלומר , )ספר חשבון" (ביקורת" 141

  ).י הקהל"שנגבים ע, לענין מסים(של קהלת הראדישץ ' ברוויזי
 עם אנשי יש גם עליהם החובה להשתתף, כיון שהישובים הקטנים אלו הם סמוכים לעיר האראדישץ, אולי הכוונה 142

  . אף שאינם רשומים בקהלה זו–) שהם גם לצורך הישובים האלו(האראדישץ בהוצאות אלו 
  ).תקציב הוצאות קופת הקהל(רשימה  143
 –חצי ממנו יתחלק בין תושבי הראדישץ והישובים הרשומים , ל"כלומר שכל סכום של הוצאות הקהלה הנ 144

 בין הרשומים ובין אלו שאינם –ושבי הראדישץ והישובים וחצי השני יתחלק בין ת, שישלמו כל אחד לפי ערכו
 . שישלמו כל אחד לפי ערכו–רשומים 

 ).ל"י הנ"בחלק שלא נעתק בכת, בהמשך הפנקס(יתבאר לקמן  145
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 בין קבועים  בין ,)היינו בכלל זה גם הוצאות שעל פאדעגעש כמו זאקוצייעש(משא מלך ושרים 
 ,כוםי ס"דפה ליתן חלקם עפ'  מחוייבים גם האנשים שאינם נכתבים ברוויזי,146שאינם קבועים

  . בלי שום הפרש והבדל כלל,דפה' כמו שאר אנשי העיר והישובים הנכתבים ברוויזי

  147ה"ולראיה בע, י שמאים כתקון"ל נעשה עפ"כל הנ

  ה" ברוך זללהה"יהודא ליבאאמו

  

י  לעזור להנחסרים שבמקום שדרים כ אינם מחוייבים148ם שהדרים בישוב דפה כש,וזאת לדעת
כך האנשים ', לעיר שנכתבים שם ברוויזיליתן יבים ימחו' יהשנומחצית ,  ממחצית הדמיםאם

דפה מחצית הדמים מן ' ליתן ברוויזי' דפה מחוייבי' הדרים בישוב אחר ומוכתבים ברוויזי
  .הנחסרים ומחצית השנית במקום שדרים שם

  ה"בע' ולראי

  ל"יהודה ליב הנ

  חן סימ
 149ל"בענין הנ

 מחוייבים ליתן סכומם ,פה ודרים בעיר אחרת ד151' שהאנשים הנכתבים ברוויזי150ג"יצא לתפסד
, ובעד הוצאות העיר מחוייבים ליתן במקום שדרים שם', בעד החסרים במקום שנכתבו ברוויזי

לזאת יתנו חצי סכומם במקום שנכתבו וחצי סכומם במקום , ושיערתי שקרובים להיות שוין
  .153ק רובל"ו לסכום ת יתן החצי דהיינ152דהיינו כמה שנערך לסכום אלף רובל, שדרים שם

   יאנוויטש'ה קק פ"פ לפ"ך אלול תק"ז' ח היום יום ד"בעה' ולראי, ג"ל יצא לתפסד"כל הנ

  ה"ה ברוך זללה"נאום יהודא ליבאאמו

  טסימן 
  154קנין סודר במקום שכותבים שטר

  שאלה
ן  וגם נת,נין גמור אגב סודרבקוקנה שמעון מראובן , 155ס"ראובן שמכר ביתו לשמעון בסך מאה רו

 ולא ידענא מאי אידון ,ין תורה ובאו לדה ונתחרט שמעון מהקני,ס"לו שמעון כסף סך עשרה רו
 באתרי דכתבא נין גמור אגב סודרק ומסופק אני אם קונין קרקע ב, שעדיין לא נכתב השטר,בזה

  .שטרא

                                                 
  .בין הוצאות קבועות בין הוצאות חד פעמיות 146
  .באתי על החתום 147
 .של עיר אחרת' ונכתבים ברוויזי 148
  .ב,  קנח1027י "ומועתקת אף בכת. א,  צה232ק "מכתי, מה' ם סינדפסה בשארית יהודה מילואי 149

  ).בקשר לעיירה הראדישץ(הקודם ' דומה באיזה פרטים לפשר שבסי, )בקשר לעיירה יאנאוויטש(זה ' תוכן הפשר שבסי
  .לתוקף פסק דין גמור 150
  ).י הקהל"שנגבים ע, לענין מסים(של קהלת יאנאוויטש , )ספר חשבון" (ביקורת" 151
ז "ת לאדה"ת' כמבואר בהל, לפי ממון(העריכוהו השמאים שיתן סכום מסויים , שמכל אלף רובל שיצטרך הקהל 152
  ).נ"וש, ג"א ה"פ

יתן רק רובל אחד , ) לכל אלף רובל של הוצאות העיר2שהוא צריך ליתן ( לאלף 2שאם הוא נערך בסכום , כלומר 153
 ).ק רובל" לאלף מת2שהוא (

מ נראה הנוסח "בכ[א ,  שם קיד–והשאלה . א,  קיז1333י "מכת, שלג ואילך' ה ע"רה חננדפסה בקובץ יגדיל תו 154
  ].משובש קצת בהעתקה

להוכיח (ל "ואחר שהשיב לו מהרי). קע' ראה אודותיו מפתחות לצמח צדק ע(ץ דלאזניא "השואל הוא הרב שמעון מ
לשאול חוות " צמח צדק"ר ה"זו אל אדמושלח את התשובה ה, )שקנין סודר לחוד אינו מועיל במקום שכותבים שטר

ומסיק שקנין סודר מועיל במקום , לא' מ סי"ת שלו חו"נדפסה בשו" צמח צדק"ר ה"תשובת אדמו. דעתו בזה
ושם ראיתי שפסק ', ל שי"נ הרב מוהרי"שלח אלי פיסקא דמר דודי ידי' ולהיות כי מעל: ז"ושם ס. שכותבים שטר

  .'מ תורה היא כו"מ' ה כוואף כי קטנו עב, היפך ממה שכתבתי
 ).למעט רובל כסף, של שטרות(רובל אסיגנאציעס  155
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 נין גמור אגב סודרק ולא ביררו אם קונין קרקע ב,רהנה באמת הפוסקים אשר לפנינו סתמו הדב
 .'ימסרו שטר כיון דרגילין לכתוב שטר כוו או אינו קונה עד שיכתבו , שטרםבמקומינו שכותבי

ינם לפנינו ואין ת בענין זה שזה פסק כזה וזה פסק כזה אך א" מביא כמה שו156אר היטבהגם שבב
 אך אם אלמוד סתום מן המפורש הייתי אומר שגם בקנין סודר לא קנה בלא . טעמםםאנו יודעי

 םלא שנו אלא במקום שאין כותביו אהא דכסף קונה אמר רב "קדושין דף כ' יתא במס דא,שטר
 דלוקח עד הי כיון שרגילין בהכי לא סמכא דעתי"ופירש,  שטר לא קנהםשטר אבל במקום שכותבי

י מה לו אם " רשרושוהנה לפי פי. ועיקר דעתו דלוקח לקנות על השטר הוא' דנקיט שטרא בידי
 עד קנין סודר כיון דעיקר דעתו דלוקח דווקא על השטר הלא לא קנה ב,סודרנין קנה בכסף או בק

  .דנקיט שטרא

 במקום שרגילים לכתוב שטר לא קני עד שכתבו קנין סודר שגם ב,ל זהע' ועוד נראה לי להביא ראי
א אף " והגיה הרמ, שחזקה קונה אף בלא שטר157]ב"[קצ'  בסישן המשפטוע ח"ו שכתב בש,לשטר

 ין צריך דחזקה עדיפא שעושה מעשה בגוף הקרקע ולזה א158ע" בסמרש ופי, שטרםבמקום שכותבי
 שאף , שאין עושה מעשה בגוף הקרקע הרי הוא כקניית כסףקנין אגב סודר שגם ב זה ולפי.שטר

כ כיון שאינו עושה מעשה בגוף הקרקע אינו קונה הקרקע בכסף "אעפ, מן התורהשקנין חשוב הוא 
 גם קנין סודר לא עדיף ,י" וכמו שפירשתי בשם רש,לין לכתוב שטרעד שכתבו שטר כיון שרגי

  .נין עד שיכתבו וימסרו שטר כיון דבמקומינו רגילין לכתוב שטרומכסף ולא ק

 מוכרחים , אין צריך לא כסף ולא שטרב סודר שקנין אג159שן המשפטע חו"י בשו" הבתבואף שכ
י בקניות חזקה "א להגיה אדברי ב" הרמ מדצריך, שטרםאנו לומר שזה היינו במקום שאין כותבי

 וודאי זה ,שטר' י בהנהו קניות במקום שאין כותבי" משמע שכל דברי ב, שטרםאף במקום שכותבי
 האי תב בעצמו כ160י"ושגם שהב.  שטרם שטר במקום שאין כותביאין צריך בקנין סודר שתבשכ

 וזה אינו ,ף הקרקעטעמא דחזקה קונה בלא שטר מחמת שהקנין אלים הוא שעשה מעשה בגו
  .נין סודרקב

ו  המוכר את הספינה שתי שטרות הן אמר זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לרק פ161 באלפסיתבוגם שכ
 לצורך אותו נין סודרק וכשקנו מידו ב162י בגמרא שם" ופירש,שטרא חוזר בשטר ואין חוזר בשדה

 שטר םל במקום שכותבי" היכא אמרינן דאין חוזרים בשדה הא קיי163מוקי יוסףומקשה הנ, פלוני
מוקי  ואם לא ראה הנ.קנין אגב סודרי שזהו לפלוני ב" הרי כבר פירש,164עד דכתבי לשטרא' לא קני
מוקי  ולמה תירץ הנ,אף בלא שטר'  וקנינין סודרק לתרץ שזכו לו במוקי יוסףלהנ' י הי" פירשיוסף
עד שיכתבו לו '  לא קניודרקנין ס אף במוקי יוסף הנ דעת משמע שלפי, שזכו לו בקנין חזקהיוסף
 שטר אף במקום ין צריך ובזה כולם סוברים שא, לתרץ שזכו לו בחזקהמוקי יוסףוהוכרח הנ, שטר

דקנין חזקה הוא מעשה בגוף , ]ב"[קצ' י סי"פ הב" וכ,ע"הסמ'  וכמו שפי,דרגילין לכתוב שטר
  .ל"הקרקע וכנ

בשדה זו לפלוני וכתבו לו שטרא  האומר זכו תבו כ"ו הט" פלכות מכירהל בה"ם ז"וגם הרמב
ם במתק לשונו החזיק ולא כתב " ומדכתב הרמב,'והחזיק הזוכה בקרקע אינו חוזר בקרקע וכו

נין ם שבאם שהיו קונין ממנו בק"הרמב משמע של, או סתם וזכו לו,קנין סודרבלשון וקנו לו ב
  . בעינן שטרקנין סודרחוזר אף מקרקע מחמת דב'  היסודר

 ,יכול לחזור אף משטר'  לא היקנין סודרם שבאם שהיו קונין ממנו ב"ין לומר שלדעת הרמבוא
 ,165מף  דבא בתראם אמימרא דרבא ב" הרשברש וכמו שפי,מחמת שסתם קנין לכתיבה עומד

בסודר בפני עדים '  דכיון דמקני לי,דאמר דסתם קנין לכתיבה עומד משום דאין לאחר קנין כלום
 ואינו מדחהו עד שילך וימשוך במטלטלין או ילך ויחזיק בקרקעות מתכוין וממהר להקנותו מיד

                                                 
  .דעות כמה פוסקים לכאן ולכאן, ק א"ועוד הובאו שם בפתחי תשובה ס. י קצ"רס 156
 .סעיף טז 157
 .ק כח"שם ס 158
 .א"קצה ס' סי 159
  .לו' א סי"ש קידושין פ"בשם הרא, ג"קצב סי' סי 160
 ).א, לט(ב "ב 161
 .ה זכו בשדה" א ד,ב עז"ם ב"רשב 162
 ).ב"רע, לט( 163
ולכאורה למה . ומתרץ אי נמי ההיא בכסף אבל הכא מיירי כשזכה בחזקה: ל"ואוצ, י"חסר כמה תיבות בכת 164

  .'י כו"הרי כבר פירש, הוצרך לומר כשזכה בחזקה
 .ה דסתם קנין"ד, א"סע 165
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ה לו  בשטר מכירה כשזכ166ת" וכן הוא דעת ר.הוא להקנותו בעין יפה ומסתמא רוצה שיכתבו לו
 שדעת כל הפוסקים מה שקנין לכתיבה ,ם" זה אינו לדעת הרמב. בשטרלובקנין שאינו חוזר אפי

ב "ש בב" וכן מסקנת הרא,אבל אם הוא עומד וצווח לא כתבינן',  ביעומד היינו דלא צריך לאמלוכי
ל קנו מידו שהוא חייב לו " וז168א"מלוה ולוה פי' ם בעצמו בהל" הרמבשון וכן משמעות מל,167ז"ע

ינן  שסתם קנין לכתיבה עומד וא, להן כתובומרי שלא א" אעפם ונותניםמנה הרי אלו כותבי
  .אבל אם עומד וצווח בוודאי לא כתבינן' ו לא מלכינן בי משמע אמלוכ,ל" להמלך בו עכצריכים

אף ' ם מדכתב החזיק משמע דבחזקה הוא דאינו חוזר בקרקע דקני"ונחזור לענינינו לדעת הרמב
  .חוזר' בקרקע הי'  אפיקנין סודרקונה ב' אבל אם הי, בלא שטר וחוזר בשטר

 לו תבור זכו בשדה זו לפלוני וכ אמידון זה בנ169ב" ברא בגמרשם שפי" רשברושאך זאת לדעת לפי
לצורך אותו פלוני כאשר ציוה  נין סודרקם אהא דזכו בשדה זו לפלוני שהם קנו ב" רשברששטר ופי

 לא כתבו ומסרו לו לו בקנין סודר אפיםם שקוני" משמע לדברי רשב.כ אינו חוזר בשדה"להם ואעפ
רב אמר זכו שדה זו לפלוני ם מוקים הך דאמר רבה בר יצחק אמר "אך הנראה לי שרשב. שטרא

 ל זמן דכרושם בפי" רשבתב וכמו שכ, להם זכו לפלוני במתנהמרמוקים לה שנתן לפלוני במתנה וא
ם מוקים לה בשנתן "הנך רואה דרשב, שלא בא השטר ליד המקבל מתנה זו יכול לבטל שליחותו

י בעי האי קונה וזה לא קשה למא.  ובזה וודאי קונה בקנין אף שלא כתבו ומסרו שטר,במתנה
'  שצריך לראיש לומר וי,ובשביל אחריות נמי לא צריך, 'למתנה האי שטר כיון שבלא זה קני

  .בעלמא

לקנות עד שיכתובו וימסרו שטר כיון '  דגבי מכר כיון שנותן מעות לא סמכא דעתי,ולא דמיא למכר
ות גבי מכירה שכתב י לענין אחרי"ש הנ" ובזה בוודאי רוצה ליפות כחו כמ,שרגילין לכתוב שטר

 ...הגם שעדים

  תשובה
  י " נ170וןשמע' השנון הותיק מ' ידי המופלידאהובי 

 ם לבד אינו מועיל במקום שכותביקנין סודר דה שכתבת בנידון מ,ראיתי דברך טובים ונכוחים
 וגם . היא נכונה,' גבי זכו בשדה לפלוני כו171ב" בפרק דבה שכתב הנמוקי יוסף וראייתך ממ,שטר

  ].ת[א שייך גבי קנין סודר כמו שכתב לאי טעמא ה, גבי חזקה172ע"עם שכתב בסמלפי הט

 בטעם 173ש" הראה שכתב שם ומ.הגם שיש לומר טעם אחר משום דסתם קנין לכתיבה עומד
יכול ד לא סגי אלא אי טעמא כל ה, קנין לכתיבה עומד הא יכול למחותםג דסת"דחוזר בשטר דאע

 , הוא קונה משעת הקניןכל מקום באתרא דכתבי שטרא מול אבל לחזור בשדה אפי,לחזור בשטר
אבל האמת יורה דרכו דהא דכתב בקנין משום דלכתיבה .  הוא עומד לכתיבהיכף ומידשהרי אז ת

 השטר נגמר הקנין ל ידי שמכיון שע,ידן כמו שטר ד174 אבל לא בשטר קנין,'עומד היינו בשטר ראי
 ו לענין מכירת שטרות דבעי שיכתוב ל175ובסוף דברי מוקי יוסףש הנ" כמ, לבדקנין סודרלא סגי ב

  . ב"ו ס"ס' מ סי"ול בח" והכי קי,ולא סגי בקנין' קני לך איהו וכל שעבודי

וחתום בה עד ט על הכתובה שכתב בה סך יותר מן המנהג "פ' י סי"וגדולה מזו כתב בפסקי מהרא
,  בקניןם כןומים קבל ג דוודאי בפני אותם החת,'ספא בעלמא הוא כוחאחד פסול דהאי שטרא 

אבל האי קנין לאו כלום הוא דסתם קנין לכתיבה עומד ואדעתא דהכי מקנה בקנין כדי לחתום 
 שהדבר ידוע שכל המקבל קנין על הכתובה אין דעתו להקנות אלא ,טעמו א שם ביאר"צ' ובסי. 'כו

ה "א בהג"יו ס"ס' ע סי"והובא בא. ל"בכתיבת הכתובה ובמסירתה והאשה לא סמכה דעתה עכ
 .י" גם בשם הב, זובה על תשוה שכתב מ176לקת מחוקקש בח"ייוע(לפסק הלכה בסגנון אחר קצת 

                                                 
 .ק יג"ך ס"ק יד וש"ע שם ס"סמ', ד דעה הב"לט ס' ראה סי 166
 .ה' ה סי"פ 167
 .הלכה א 168
  .ה זכו"א ד, עז 169
  .ץ דלאזניא"מ 170
  ).ב"רע, לט(ה " פ171
  .ק כח"קצב ס' סי 172
  .ה' ה סי"ב פ"ב 173
  .ז"לא ס' מ סי"ת צמח צדק חו"ראה מה שדן בדבריו בשו 174
 ).ק ב"ראה גירסת חדושי אנשי שם ס(ה אגב שאני "סד) ב, לט(ה "ב פ"ב 175
  .ק מב"ס 176
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 ה שכתב גם מ.והגמגום יש ליישב,  על עיקר הדין אלא שמגמגם על סוף דבריוכל מקום לא פליגומ
 הדיןם כן הוא  וא.) ואין להאריך,ל"לא ראה גוף דבריו הנש ,י לא כוון יפה"ה בדעת מהרא"שבהג

 ם כן האי טעמא וא.177והוא הטעם באתרא דכתבי שטרא שאין דעתו להקנות אלא בכתיבת השטר
 דאדעתא דהכי מקנה כדי לכתוב ,דסתם קנין לכתיבה עומד הוא אדרבה שמגרע טפי כח הקנין

  . דווקא

 בן עזרבא' וי דלכאורה הוא מילתא במחלוקת שנ, מצד אחרריך עיוןי הללו צ"איברא שדברי מהרא
 אלא . בלא כתיבהלותובה אפיכל בים דקנין מוע" דמבואר בהדיא שם לדעת הרמב,ו"י ס" ברסשם
 דמיירי במקום 181ם" דמפרש דברי הרמב180ג" כתב בשם סמ179 ובית שמואל178לקת מחוקקשהח

 , שלא בשעת הדחקלוירי אפיי דמש מפרשים וי, כןרשו לא פיםאבל שאר מפרשי, םשאין כותבי
 דפליגי היינו דווקא ם תמצי לומרד דאף א" נלעכל מקוםומ. י"רא דלא כמהם כן סבירא להווא

י בזה שהדבר ידוע שכל המקבל קנין על הכתובה "ש מהרא" כמבירא להו משום דלא ס,בכתובה
וכתיבת הכתובה ,  דמקנה בקנין לחודבירא להו אלא ס,אין דעתו להקנות אלא בכתיבת הכתובה

 הרי שטרי דידן שטרי קנין הם ואין ,תבי שטראאבל בשטר מכר באתרא דכ, בעלמא' היא לראי
י מיירי שכתב לה סך יתר " דמהרא, כללא פליגי דלוד יש לומרוע. דעתו להקנות אלא בשטר

כ בעיקר הכתובה בוודאי סמכה דעתה אפילו במקום "משא, מהמנהג דלא סמכה דעתה עד שיכתוב
תו בלא כתובה לא יחזור  שמאחר דאסור לשהות עם אש,שנותנין שבוודאי לא יחזור מהשטר

ל  שמכיון שרוצה להתייחד עמה ע,ך מפרשיםנ להבירא להו דסד יש לומרועו . בשטר שתיאסר עליו
במקום ' ל דאי פריש פריש אפי"וקיי,  בהדיא שתיקנה בקנין זה לחודרש כאלו פירי זה קנין הידי

  . 182שכותבים

י נמי הכי " ומהרא,םשאין כותביקנין מועיל אלא במקום ג ברור מללו דאין "ומאחר ששפת הסמ
 ש לומר דלא פליגיג נמי י" על הסמםי ודברי החולק, מביאו לפסק הלכהם כןא ג" ורמ,בירא ליהס

  . םא המפורשי"י ורמ"ג ומהרא"ברי הסמ לא שבקינן ד,קח וממכר בשטרי מל כל פניםלענין דינא ע

   ידידו לנצחברי ד183ש"ש מאדה" רק חו,ותו לא מידי

   ה"ה ברוך זללה"א מו"יהודה ליב בא

  יסימן 
   184שן משפטע חו" לשותגהוה

  . 186א"ן ע" ג' בכתובות ד'ב עי" נ:°ח"וי 185'י ב"ב ססע"י'  סי

כ אמאי אותיב רב לשמואל "ע דא"ב וצ" נ:187ש"ל כראב"ע ס"כ ד°משמעך "א בש"ק י" סד"י' סי
  . א"ד ע"בשבועות דל' ועי, ק שם"מת

                                                 
  .שםת צמח צדק "גם בזה דן בדבריו בשו 177
 .ק ה"ס 178
 .ק ד"ס 179
 ).ב, קכו(ע מח "מ 180
 .ט"י ה"אישות פ' הל 181
 .ח"קצ ס' מ סי"ע חו"טוש. א, קידושין כו 182
  .חיים ושלום מאדון השלום 183
ובעט אחרת , "ל"אנאויץ זיל מ"רי]מה[ג "מהה"ובראשה  ,1333י "מכת, שלט' ה ע"נדפסו בקובץ יגדיל תורה חנ 184

  ".ל בעל שארית יהודה"ג מהרי"ע של הרה"מה שמצאתי בגליון הסמ"

ל העתיק את "והמעתיק הנ, ליד התיבה שעליה קאי ההגהה, ל ציין את הגהותיו שעל הגליון בעיגול קטן"ק מהרי"הרה
נכתב " [=ב"נ"ולפני העתקת כל הגהה הוסיף ,  ליד התיבה-ל "וסימן גם את העיגול הקטן הנ, התיבות שעליהן קאי

  ].בצדו

מען השלימות נעתקו גם ול, קנו בדפוסים שלנותומהם כאלו שכבר נ, ם תיקוני טעויות הדפוסבין הגהות אלו ישנן ג
  .ג שבדפוסים שלנו כבר נתקן"וצוין בשוה, הגהות אלו

נראה שנכתבו על , בפרט בתיקוני הטעויות, ובכמה מהן, ע נכתבו הגהות אלו"המעתיק לא פירש באיזה דפוס של השו
גם ההגהות . אך באחת מהן נראה שנכתבה בדפוס מאוחר יותר. )הערותבראה לקמן  (א" דפוס פיורדא תנמ"ע חו"השו

  .לא נתברר באיזה דפוס נכתבו, ל"שלא נדפס בדפוס פיורדא הנ, ז"שעל הט
 .ח"פ שנראה להם שהוא מן הראוי וי"ד יכולין לכוף ליכנס לפנים משורת הדין אע" ואין ב185
 .)י" רש-בתמיה (מ מדעתיה לעשויה נמי " ה186
איתיביה רב לשמואל ראה . . . כ באו עדים רב אפר פטור ושמואל אמר חייב "איתמר מודה בקנס ואח: א, ק עה" ב187

ר שמעון "רבי אלעזר ב . . . רןעדים שממשמשים ובאים ואמר גנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי אינו משלם אלא ק
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  . 'ק ה"ך שם ס" ובש189ב"ס' ל' בסי' עב ו" נ:°מ"ומ 188ה"בהג' ג' ו סעי"ט' סי

על הכל , ב דכשמטילין חרם לרעתו"נ: 190 שכן°'כ' סי' כלל ו' ש בת"הראב "ק י"ע ס"ז סמ"ט" ס
  . א לקמן"וכתב רמ, חל החרם ולא עליו

  . 'ק ב"א שם ס"במג' א' א סעי"מ]ק[' ח סי"בא' ב עי" נ: חולק°ח"והב' ק ה"ך ס"ז ש"י" ס

' סעי[ד ולא לקמן "ק אות י" הסוןד שכאן צי"ב לפענ" נ:ריך הדיין לפסוקצא "י' י סעי"ז בב"י' סי
  . 191ל"כן נ] ב צריך הדיין לומר"י

  . ק"ש ודו"ע גבי מחול לך ע"ב וצ" נ:192ל" וק°תחת ידוב "ק י"ך סס"ה ש"כ' סי

ק "ז ס"ע' ך סי"בש'  וע194ג"ו ס"ל' ל סי"ב וע" נ:193ש"ישל ב"כן פסק מהרש°' ק ד"ב ס"ל' ך סי"ש
  . 195ו"ט

  . 196ב"ק נ"ה ס"ל' ל סי"ב וע" נ:ח" בב°ןועייג "ק י"ד ס"ל" ך ס"ש

  . 197ע"ד בסמ"ט סקי"ט ס"שנ' ל סי" וע:וכן האמת(בלא דמי משמע ב "ק ל"ד ס"ל' ע סי"סמ

  ). 198ג"באה(ב "ה זו מקומה בסכ"ב הג" נ: מחל לו הנמסר°'ואפיה "בהג' כ' ד סעי"ל' סי

  . 'ק ז"ך ס"ה בש" ל"ל ס"ב וע" נ:°נראהג "ק ל"ך ס"ד ש"ל" ס

בתורת ' ועיי, 200ל דאשעה שהעיד"ל דר"ב נ" נ: שהעיד°בשעהדכיון  199ח"ק ס"ד ס"ל' ע סי"סמ
  . ג"בכתובות דף י' ועיי, ק" ודו201ז"ל' ד סי"יקותיאל בי

                                                                                                                                            
לרב מי לימא תנאי היא אמר לך רב אנא . . . אי כוותי ש דק"ל שמואל לאו איכא ראב"א. . . יעידו ואומר יבואו עדים 

  .י מחמת ביעתותא דעדיםודש התם אלא משום דקא מ"ש עד כאן לא קאמר ראב"לראב' דאמרי אפי
מ אין "ומ. ידרוש בו ויחקור הרבה בדרישה וחקירה של דיני נפשות. . . ין שבא לפניו דין שיודע שהוא מרומה י הד188

 ).ו"רס' ש סי"ריב. . . (מן החקירות אינו יודע שיתבטל העדות ' בא' נ שאם א"דינו כד
ש לקמן "עמ: ך שם"ובש. ז בדרישות או בחקירות עדותן בטלה"ח אם הכחישו זא"מ צריכין דו"פ שאין עידי ד" אע189
ל " דההמהן איני יורע עדותן בטל'  או בקנסות או בדין מרומה ואמר איןה אם אירע שחקר הדי"ז דה"ג סט"ל' סי

  .ש"כעדות שאי אתה יכול להזימה ודלא כהריב
פ "ל ע"והשלימה כאן מהרי, ע"מך נשמטה כאן שורה שלימה בס"ע וש" עם סממ"ע חו" בדפוסים הראשונים של שו190

 .ששם נדפס כהוגן) ח"פראג שפ(ע "פ רפוס הראשון של הסמ"וכבר תוקן בדפוסים החדשים ע, ההשערה
ן ייב דכתב דצריך הד"ונרשם על סעיף י. ל"אלו מגלחין עכ' מ פ"כ'  הדיין כוד צריך"ק י"ך ס"ש: "כ בשמן רקח" וכ191

א שכתב המחבר " לסעיף י'שייכיך "ד דברי הש"ס כי אין לדין זה שם שום רמז ולענ"לומר שקר אתה דובר והוא ט
נה את דינו ב דפרכינן נמצא אתה מפ"ד ע"ס שם דף י"מדברי הש' ין לפסוק הדין מיד ולזה שפיר יש ראייצריך הד
  "ך דקאי גם על דיני ממונות"וסובר הש

 להיכן -ע "לא נסמן בפנים השו) א"פיורדא תנ; ג"ד תכ"אמ(ך "ומקור הטעות הוא כי בדפוסים הראשונים של הש
ע "בפנים השו) ד"סקי (וןב ואילך נסמן הצי"ובדפוס הומבורג תק, )ג"פעמים סקי' ושם נדפס בטעות ב(שייכת הערה זו 

  .ב"סי
ד "למ' ך שם דאפי"ז בש"וכתב ע. בלא קנין רק שדנו לפניו סגי' בעלי דינים שקיבלו עליהם דיין לדון יחידי אפי ב192
ז "וע. לאחר גמר דין שאני הכא שכבר זכה זה שכנגדו' לחד פסול כתלת יכול לחזור בו אפי' א דבקבלי"ב ס"כ' בסי

מחול מה שהיה טוען על פיהן בין שקבל עליו שיתן כל בין שקבל על עצמו לאבד זכויותיו ול"ש שם "מל מ"מקשה מהרי
  ".מה שיטעון עליו חבירו בעדות זה הפסול או בדינו

כ צריכים להחזיר המעות אף שאמרו "ים אחודאם מ, נעשו עדים' ד וב"נעשה בע' וא'  היכא שיש תביעה לאחד עם ג193
 .ש"ל ביש"פ מהרש"כ, שבדין לקחו ממנו שהוא חייב להם

 .ו שיש להם חלק באותו חוב שהעידו כבר עליו אין באותה הודאה ממש עדים שהעיר194
 ".ק"ל ודו"ואין דבריו נ"וסיים , ל"ל הנ" שהביא את דברי מהרש195
 .ח"שם דן בדברי הב', ב: ל"וצ, י"ה בכת" כ196
ם וכבר העיר על סתירה זו בבאר היטב ש. ש שכתב שגם לפי האמת אינו עובר על לאו דאורייתא" שם חלק על הע197
  .ו"סק
 שהגהות אלו נכתבו על , שבתחלת סימן זהוראה לעיל הערה,  בדפוסים שנדפסו עם באר הגולה תוקן זה בפנים198
 .שנדפס בלי באר הגולה, א"ע פיורדא תנ"שו
ע דפוס פיורדא " שהגהות אלו נכתבו על שו, שבתחלת סימן זהוראה לעיל הערה, ט"ק ס" ובדפוסים שלנו הוא ס199
 .ח"ק ס"ששם נסמן ס, א"תנ
ז ספק ואין מוציאין "והעידו שאינו פסול ה' שהוא פסול ובאו ב' שהעידו בא' ח בב"ד סכ" שחילק בין הדין שבסל200
בשעה "ך דהתם "ומחלק הש. כ מוקמינן אחזקתו"ג באין יודעים אם עבר קודם שהעיד או אח"ובסכ.  בעדותווןממ

כיתי עדים המכחישים והעיד לפני שנודע הריעותא ' ם בבהדין כן ג' ז יהי"ולפי, "שהעיד לא נודע ריעותא מהגברא
ולכן מוקמינן , "אשעה שהעיד לא נודע ריעותא מהגברא"ל "ל שצ"ז מתקן מהרי"וע, שנעמידו על חזקת כשרות
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 203ת ד"דל' ל דאשמועי"ב ועוד י" נ:202יןד בקדוש"רי'  הקשו התוס°וכך' ק ב"ט ס"ל' ך סי"ש
  . ב"ח ע" דס204'אחר שחלקו עי' נ אפי"א. ב"א ע"ק די"ב' תוס' ע, מואלושללקוחות כמו לרב ' יתומי

' ש פ"ורא' בתוס' ב ע"נ:  אמאי יתמי לאו בני מיעבד מצוה°ואם איתא דשעבודא דאורייתאשם 
  . מ" ולק205הכותב

' ב כשהחייב מודה כו" א206'א להמעיין בגמ"ב ז" נ:ג כעין דאורייתא תקון" וכה°כגון בשטרשם 
פ ולא משום שעבודא דאורייתא "פ נמי גבי משום תקנתא דר"בע' י אפי"ה בדר"דרל "ש אלא די"ע
  . ש"כמ

   .207ב זה אינו" נ:ם מכמה טעמי°נין בו קיןלפי שא' ק ט"ט ס" ל'סיך "ש

שהם ' ב אלו השיטות נשמטו ממקומן ונראי" נ:208 עדיו בחתומיו°שחייב באחריותב "ק כ"שם ס
  . תיבת אוק שלפני זה מתיבת עדיו עד "שייכים לס

 : בשטרי הקנאהין ולענ°ש מר הוי כמכר"ש הרא" לי על מ'ה ועוד תמי"בדט "ק ל"ך ס"שם ש
ושייכים בסוף הדבור המתחיל [ב אלו השורות נדפסו שלא במקומן מתיבת ולענין עד ועוד "נ

  ]. ש לדרך האמת תהלה לאל"ן אחר מ"ראב' ומדברי תשו

ל משמע לחלק "א הנ"י וריטב"ב ומדברי הנ" נ:°209מאחר שהוא תוך זמןט "ק י"א ס"מ' ך סי"ש
  . כ מאי מקשו"הדי שהוא תוך הזמן ואסבהכי דהרי גבי כתובה אנן 

פ שם אלא לטרוף מלקוחות אבל "כ ל"ב ליתא דע" נ:ד ובשבועה" קאמר הראב°ולהכישם שם 
  . ל היסת"ד ואפשר די"ליכא למ' מיני

כ "ג' א עצמה שכ"הרשב' בתשו' ב ע"נ: תנה דהא בשטר מ°למה הוצרך לזהב "כק "ך ס"ג ש"מ' סי
  . י קיצר בהעתקה"והב' עוד קאמר ועוד דאלו העדים כו] ך[טעם זה בהדיא אלא דר

  . א"ק י"ב ס"קמ' ש סי"ב' ב וע" נ:°ע"וצז "ק י"ך ס"ש] ו"[מ" ס

' יות הללו מתורצים בתירוץ קושיושב ק" נ:°מה צדקה שייך בזה' ק ט"ך ס"ב ש"ע' סי
  . 210השלישית

מ להחזיר "דמי קצת למתנה עדל "ב י" נ:אלא ודאי קונה אותו °לקנות בו עבדים וקרקעות 211םש
. ק"כ הכא ודו"ה דהתנה וביטל תנאו משא" דמחייב באונסין ש212דסוכה] ג"ש פ"ד הרא"לפ[' ואפי

אבל הכא ' ניהלי' דבמתנה יהבי] ה"בגניבה ואבידה ש[' מ להחזיר אפי" דפטר במתנה ע213ם"ולרשב

                                                                                                                                            
ולכן לא , שאין לחלק בזה בין קודם שהעיד ולאחר שהעיד, כיתי עדים' כ בב"משא. אחזקתו לומר שנפסל לאחר שהעיד

 .פ שלא נודע הדבר עד אחר שהעיד"אע, קתומוקמינן אחז
 .תרי ותרי לא מוקמינן אחזקהבוחילק דהכא שאני ד, ע"ם שתמה על חילוק זה דהסמ"ה גם מדברי הרמב"ד ד" סק201
גובה מהיורשים שלא תנעול דפ טעמא "פ ג"פ שעבודא דאורייתא בכל מילי והא דקאמר ב"ל לר"ף דס" לדעת הרי202

  . אוקמוה אדאורייתא קשה דמה צריך טעם לומר דאוקמוה רבנן אדאורייתאה"דלת בפני לוין היינו דמש
 ".נןימדמד"ל "ואוצ. ל"ק מהרי"שכנראה לא הצליח לקרוא תיבה בכי, ה בהעתקה" כ203
ואי לאו תקנת חכמים לא , "האחין שחלקו לקוחות הן,," [ב"ט ע"ק דס"ב: "ל"ואוצ.  תיבה זו מטושטשת בהעתקה204
 ].גובה מהן' הי
 .ח מצוה"ה פריעת בע"א ד, ות פו כתוב205
מאי ,  אמר אימר צררי אתפסהי"ה בדר"ח מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו ר"פ פריעת בע"אר: א,  ערכין כב206

 .בינייהו איכא בינייהו בשחייב מודה
  .א מכמה טעמים"ז : ובדפוסים שלנו תוקן207
  .רהא ואילך תוקןטלו בדפוסי אוסואי, ד תכג"ך אמ"וגם בש, ה בדפוסי פיורדא והומבורג" כ208
בפעם ) אלא, ד"בהעתקת דברי הראב, לא מיד בתחלת דבריו(וכאן קאי , ך שם"פעמים בש'  תיבות אלו מובאים ב209
  .ש"ע, ם"ד בהשגתו על הרמב"בבארו כוונת הראב', הב
לא בשעת ש אף ש"קושיות על הפוסקים שהמלוה את חבירו על משכון לא הוי אלא ש' ך הקשה ג"ל דהש" ר210

 .קושיות הראשונות' ז יתורצו גם ב"ועי, ך"ל קושיתו השלישית של הש"ז יתרץ מהרי"ובקטע שלאח. הלואתו
 .או נסמנו בנקודות, א בין חצאי רבוע"והושלמו בד, י" כמה תיבות שבקטע הבא מטושטשות בכת211
 מיהו בנפקד ושולח יד כפקדון יהושהרי קיבל עליו להחזירו ואם לא החזירו המתנה בטלה ונהי דשואל לא : ב,  מא212

  .שלא ברשות הוי גזלן
 בתוך הזמן דפטור מלשלם דלא הוי שואל להתחייב תונראה בעיני דאם מ: ז מוקדש ומוחזר"ה ה"ב ד, זב קל" ב213

 .ב אלא בפשיעהייבאונסין ואף לא שומר להתחייב בגניבה ואבידה אלא מקבל מתנה הוא ולא נתח
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הויא חזרה מדנשבע שאינו ] חזרת דמים לא [214ומיהו. ון בעד חובו והוא קנין ולא מתנהקונה משכ
ועוד דלא . דומיא דאתרוג. . .] להחזירו [דגוף החפץ ] אדעתא' נהלי[ כיון דבמשכון יהיב 215ברשותו

)  כן216ן"ואפשר דמכאן יצא לו להרמב(אמרינן מה לי הן מה לי דמיהן אלא כשאינו מצוי בשוק 
  .  מיירי שאבדהובאצטלית

ב והוא גבי שדי מכורה לך חוץ משדה פלונית " נ:°וחפשתיו ולא מצאתיו' ק ה"ך ס"ה ש"ע' סי
ב "א ע"ש דקצ"ע' מזאת ההלכה נפקא לן כו' ומסיים בהדי' דותיו כושלא מכר כל ] 'א כו[דה

צאתי שוב מ. ש"ב ע"א וע"ג ע"ובדפוס סלאוויטא הוא בדף ס] ולצבאךזדפוס [באלפסין הגדולים 
  . כ"ת שהרגיש בזה ג"באו

א "ב ס"רכ' איכא רמאי מבואר בסי' א דאפי"ב ז"נ:  רמאי וכמו°כיון דליכא' ק ז"ו ס" ע'יך ס"ש
ביד המוכר כיון שאין תובעים את המוכר דהא אין עליו אלא ] המקח[אם ' כ דיחלוקו אפי"ג
ם "רמב[א וב"ז ס"שי' ד סי"בי' ה ועזש והטור מודים ל"ם הראוג, ז" אלא הם תובעים זא217ש"מ
מ "ל למידק ואין להם עליו כלום מ"דלא ה' בכרך א' אפי' כ במנה שלישי"בכורות משא' מהל] ה"פ

כ "משא, ש"ש הרא" כמחמונ]  יהאמרינן[מהם א' אלא של א' ידוע לו מתחלה שלא הי' מכיון שהי
' כמו שלא היז "ב דכיון שאין להם על המוכר כלום אשתכח דהשתא הוא דקא קנו וה"רכ' בסי

  .ידוע קודם מחלקותן

' ב וע"נ: ' ומצאתי בתוס°ע"ש בזה צ"מ דברי ר"כ מ"ואב " דמגו אות כ]יכלל[ב " פ'יך ס"ש
  . ח"י' ק דכתובות סי"ש פ"ברא

ט "ק נ" סז"סי] ה"ע[' ל סי"עוב " נ:218לל מכחישו כ°אבל כשאינוה מיהו "ז ד"ק ט"ך ס"ח ש"פ' סי
  . ב"א סק"א ס"פ" ובס

ט דכדי חייו לא קאי "ל דה"ס' ב אך התוס"נ:  דהא שקיל°די חייוכ' ק ט"ט ס" פ'יך ס"ש
ש "ב ע"ב מ"ע' ם דלעיל סי"הרמב' ל גם לדע"ימשוא[ט דלא שייך הכא "ל דה"מיהו י. במסקנא

ח קאי במסקנא "ש דטעמא דכד"ן יפה טען לפי שיטתו ושיטת הרא"והר. ק"א ודו"ק נ"ך ס"בש
ל למידע "לא ידענא בענין דלא ה' ידענא ונ' ד לנ"ול, ב לכלום"עהב] טענת[ל' ה לא חשבי"נמי ומש

  . י שלא טובה"דהתם טענת א

כ "סק] ך שם"ש[ט וב"י מ"סס' ב וע"נ:  ועיין בספרי°219קאי אלוה כותיט "ק י"ך ס"ט ש" קכ'סי
ח נכרי אבל בישראל "ח אלא בבע"פ דלא נסתפק הב"ה דו"בהג' וע. ק"ח ישראל נמי ודו"בבע' אפיד

מחמת דברי ' ק כ"ט ס"מ' ך דלעיל סי"ת שהשיג על הש"באו' וע, א"ט דלא כרמ"י פטור מהודא
הוא ' פ אלא משום ארי"ם ל"הרמב' ג דאפי"י ס"ק' ש בסי"מ' ואשתמיטתי, ש"א דכאן ע"רמ

ל "ח גבי ערב כלל לפרעון ה"ש פרעון דהתם להכא מאחר דל]בחש[ש ודוחק לחלק "ע' דרביע כו
  . וקכאלו ידע דלא פרע וד

כ העביר "ואח[ש "ונו עשא במשמעות ל"ב ז" נ:ף" משום שהרי°יינוה' ק ח" סז"קנ' ך סי"ש
  ]. הקולמוס על תיבות אלו

ל ולזה יש לכוון לשון "בלקוחה ומתנה אבל באני בניתי פליגי כמש' ב פי" נ:פ"י ועכ"בכ °ודלאשם 
רה מדבריו דבאני בניתי נמי מ ודלא כדמשמע לכאו"מ להדיא במ"וכ) ע"ע צ" בש]אבל לשונו([י "הב
  . לדבריו כלל' ראי[ . . . ] מ "א כמשמעות לשון המ"דז' ם מודים להתוס"ף והרמב"פ והרי"ל

                                                 
ג "אע"ש שם בשם בעל העיטור "מ להחזיר כתב הרא"דגבי מתנה ע, מ להחזיר" ע להא לא דמיא משכון למתנה214

דוקא באצטלית , אמרו חכמים תתן לו את דמיהדגבי אצטלית .) גיטין דף עד(' דחזרת דמים הויא חזרה כדאמרי
כ גבי "משא.  חובהידיאמרינן מה לי היא מה לי דמיה אבל אתרוג כי אמרינן החזירו לו אתרוג דוקא קאמר לצאת בו 

 .משכון חזרת דמים לא הויא חזרה
כל היכא שהמלוה צריך לישבע שאינו ברשותו אפילו שאמר הריני משלם כפי שתבע הלוה : ו"ע סט" כמבואר בשו215

ואם היה דבר שכל מינו שוה ומצוי בשוק לקנות כמותו באותן , ואיני נשבע אין שומעין לו דחיישינן שמא עיניו נתן בו
  .ז משלם ואינו נשבע"לם ההדמים שרוצה לש

שומר חנם שאמר הריני משלם ואיני נשבע אם הפקדון דבר שכל מינו שוה ומצוי בשוק : שאלה ופקדון' ו מהל" רפ216
  .'לקנות כמותו כו

ל שאפשר שלמד זאת "ז כותב מהרי"וע". פ שלא נתבאר בגמרא נראה נכון"החילוק הזה שכתב רבינו אע: " שםמ"ובמ
רת דמים לא הויא זבי אתרוג אמרינן דחוגמהא דגבי איצטלית אמרינן תתן לו את דמיה ) ל"כמו בעל העיטור הנ(

 . דוקא קאמרוגדאתר, חזרה
 . מי שפרע217
  .א,  בשורה האחרונה של רסב- בדפוסים שלנו 218
 ."ם"קאי אלוה עכו"ובדפוס הומבורג ואילך נדפס , ה בדפוס פיורדא" כ219
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ד דזה "ב נלפענ"ונ): 'ק ב"ך ס"נכתב שם ציון לש (יש מי שאומר שכופין] ב[' ח סעי"קנ' ע סי"שב
  . ה"ך בס"הציון עשה הש

  . ע"ב וצל"נ: כ הטור" וכ°בשביל זה] 'ב[ק "ך ס"שם ש

לדבריו [ב היינו לשנויי קמא דלשם אבל "נ: ה במרדכי" כ°פטורז "ק ט"ך ס"ג ש"קס" ס
  . ע ודוק"ז צ"מ ע"ש בד"ומ' שי בשם הירו"ב דק"י בב"בנ . . .] 220האחרונים

ה דלא נעשה שומר אלא "מ דש"ב לק" נ:ל"פ מהרש" וכ°ש"י והרא"ר' בז "ק ט"ך ס"ו ש"קע' סי
השותפות ודמי ] לטובת[כ גבי מתעסק "ן שאינו תופס אלא בשבילו משאלעצמו ולא לחבירו כיו

  . א"כ בע"ל לצורך עצמו משא"ז דלמיסר טעינה ה"השואל דצ'  בפ'ילהם דאמר

  . ב של שניהם"נ: ' ר°כמו חפץ ששוהשם שם 

' א דלדידהו לא הוי שומר כלל ומטעם דפרישי"ב ז" נ:ם והמחברים שכתבו סת°ם"כמהרשם שם 
  . י מודה"נין כלל לשמירה בבעלים וגם מהרואין זה ע

ג הועתק מדעת "א חדא דלשון זה בסמ"ב ז" נ:'ש בתשו"ש הרא" וכן מ°שכירות' בהשם שם 
ש "משמע דוקא לענין חיוב ש' ש וחיובן כו"ג ודין ש"ש הסמ"גם מ, א לפרש כן"ף והתם א"הרי

לא דע "ש וטור וש"ורא'  לתוסל" דס221ו"שמ' בסי' שכירות ולא על דין השותפין וע' ש בה"סמך אמ
, ש"ל בעלים באמירה בעלמא ע"ג דס"קכ' א סי"ט ס"מהרי' בתשו' ם ע"דטעם דמהר, ם"כמהר

  . ג ודוק"צע' ק א"ו ס"שמ' ך בסי"ודברי הש

ב גם לקמן "א ע"מ די"ג גם בב" וצע222ב"ז ע"גיטין דע' ב ע"נ: ק" ודו°כאחד' ק ג"ך ס"ב ש"ר' סי
  . ק"ט ודו"ס

. א"רשב' חי' ש שם וע"מ וב"א ובח"ב ס" מ'יע ס"בא' ב וע" נ:°אינו קניןה "בהג] ב"י[' ה סעי"ר' סי
  . ק דקדושין"רפ

  . ב בתמורה"נ:  דדבר°בתרומה 223ח"ר' סי

  . ב בתמורה"נ: °דשם בתרומהשם שם 

  . ד"ד ס"רי' ל סי"ג וע" וצע224ב"ז ע"גיטין דמ' ב ע"נ:  הפרש°ומה' ד' ע סעי"ב בש"רי' סי

  . 225ל"ב צ"ט ס"ב ר" נ:°ו"סי רנג "ק י" סא"רמ' ע סי"סמ

פ נערה "ע במשנה ר"ב וצ" נ:]226אינו מוריש וכיוצאר "ע' סי' ק ה"ע ס"או בסמ[' ה' א סעי"רע' סי
  . שנתפתתה

ב קנה כולן אבל אם החזיק סתם ולא " נ: לא קנה°נות כולןאם פירש לק' ז' ה סעי"ה בהג" ער'יס
  . 227 לקנות כולן'יפ

 אבל רבא 229ק אלא לאביי"ס ל" דהש228ע"ב צ" נ:יירי אלא מ°ולחנם דחק' ק ב"ך ס"ז ש"סי ש
' ל סי" וע231ק"שם ובב' ש התוס"לכתחלה כמ' ומתני] 230צוני[ל הטעם דאין ר"קאמר בהדיא דלא ס

  . ע"ו והיינו ממש כהסמ"א סכ"רצ

                                                 
ל אין שום "ם האחרונים במרדכי הנ"ד כתב דלדברי מוהר"י סימן קם"אבל בפסקי מהרא: י" ראה דרכי משה סק220

ב בירושלמי אכסניא של מלך עד שלא תבוא עליהם "ט ע"י דף קנ"וכתב נ. . . דרך המועיל לפטור ולהפרד פן הקהל 
ם הראשונים "ונראה שהוא כדברי מוהר 'מותר לתת להם שכר שלא יתן כלום אבל לאחר שבא עליהם אסור כו

 .ה שכתבתי למעלהבתשוב
א שם "ך סק"ובש". אבל באמירה שאומר להיות שאול לו ולא הכין עצמו למלאכתו לא הף שאלה בבעלים: "ג"ס 221

 ".ש"ד אינו מוכרח בהרא"ולפענ, כ הטור"כ"כתב 
ק כתוב "מב שגם בשט"ח סק" קצ'יג ובס"וראה גם בקצות החושן סק.  דאמרינן התם גיטה וחצירה באין כאחד222
 .ס"ה נראה סותר לכמה סוגיות בשזלא שא, ך"כבש

  .ובדפוס הומבורג ואילך נתקן, שבדפוס פיורדא נכתבו בטעות, ג"ע סק"ה זו ושלאחריה קאי על הסמ" הגה223
 .א"א סקי"וראה בזה ביאור הגר. מכירה לפירות למכירה לזמן קצוב'  שדימו בגמ224
  .ולא נתבררה הכוונה, ע בעצמו" אלו הם דברי הסמ225
ולכן לא ידע , ה"א ס"רע' פסו תיבות אלו ליד סידששם נ, אלא שההגהות נכתבו על גליון דפוס פיורדא[ון  והוא הנכ226

  .ה"א ס" רע'יאו על ס,  קאי על תיבות אלווןהמעתיק אם הצי
 .ובדפוס הומבורג ואילך תוקן,  תיבות אלו נשמטו בדפוס פיורדא227
  .כ בהגהות אמרי ברוך" וכ228
  .ב שם"את מהימנת בעה "וראה תוד. א, מ לו" ב229
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דודאי אין '  דומה לראיוןב ואין הנד" נ:ק"ש ודו" ע°'אין הדמים ראי' ק ד"ך ס"ב ש"שי' סי
ה אבל הכא ודאי השכירות ידוע שכר קצוב בכך וכך ואטו "היכא שאין ידוע בלא' דמים ראיה

השותפין ' ש פ"ע ברא"מ צ"אלא דמ, השכר נימא דהמעות מתנה או הוספה הוו' משום דהקדי
  . ה"ק מ"א ס"רכ' ד סי"ע י"שנדרו ובש

ם ואינו מתחייב ב מפני שמשעה שהגביהו חייב לשל" נ: שינסך°דע'  ב'יע סע"ה בש"שפ' סי
  . 232בנפשו

א מטולא מיירי בגוונא דלא "ע דהא ר"ב צ" נ:ה" ואפ°רחלהציל בענין אק כו "ך ס"ח ש"שפ' סי
  . 'עביד אינש דינא לנפשי

רב כהנא ' ב א"ב ע"בנדה די' ב וע"נ:  ועוד קשה לי°ס"ש בכאן בש"להרא' ק ג"ך ס"ט ש"תי' סי
 דרב יהושע והם היו בימי רבא כדאיתא בכתובות 'פ ורב הונא ברי"דר' שאילתינהו לאינשי ביתי

  . ה"דפ

  . 233ל"ן לגימ"ל חמשים שהסופר טעה בין נו"ב צ"נ:  סלעים°משלם שלשהא "ע סע מ"כ בש" ת'יס

 בזמן 'יב פ" נ:כ נמצא שלא חל" אח° באיזה זמן שיקבעו'וואם שמו המס כג "ג ס"קס' ז סי"בט
ע "ודעת הסמ. י בהערכה שבאותו זמן מצד המנהג פיסוק אחר והערכה אחרת ולכן הדבר תלו'ישיה
ממש ' כ הגיע זמן הגבי"נ אדעתא דהכי לא העריכו אא"ז וה"ב סט"רל' ד סי"ש בי"ל דדומה למ"י

ב שלא פקע "ב סי"רל' א ובסי"ח סמ"רכ' ד סי"שאז חלה ההערכה דומיא דנדר ושבועה שבי
לפי דלא שכיח הענין כולי '  בכל גביש שאין עושין שומא חדשה"וא, ש"הארכת זמן ע] י"השבועה ע[

 לא 'יואפשר דאפ, ע"ש בדעת הסמ"א לפמ"רי הרשבייהאי שיצטרך למכור כלי תשמישו דבהכי מ
אם ' ה אין עישין הערכה חדשה בכל גבי"ממש ואפ' כ אין חלות ההערכה אלא בזמן הגבי"העני כ

  ]. 'חסר כמו תיבה א[לא שברור הדבר שלא אמדוהו בכך והוא 

  .ב"י ב"רו "בש' ב וע" נ: ותמוה הוא°א"הם דעת י' מי שמחל כו 'ו' יז סע"שם בט

  . 234ל"יי צ"ב דריב"נ: °ק"ק דריב"ג דזבחים כת"בפד "ז ס"י' שם בהשמטת המדפיסים סי

  .235ל שחייה"ב צ"נ: °מכח שחייבשם 

  . ל"ב שחייה צ"נ:  ועמידה°שדין שחייבשם 

                                                                                                                                            
 . שיהא פקדוני ביד אחר230
 .ה את מהימנת"ב ד,  יא231
 .ובדפוס הומבורג ואילך תוקן,  תיבות אלו נשמטו בדפוס פיורדא232
 . גם תיקון זה הוא לדפוס פיורדא233
 .רבי יוסי ברבי יהודה: ב,  ראה שם יט234
  .ה בכל הדפוסים שראיתי"וכ,  בדפוסים שלנו תוקן- הגהה זו ושלאחריה 235



 

  על גמראםחידושי
 אסימן 

  בא קמאב
ה ומפגל כהן ששחט קרבנו של ישראל חטאת לשום שלמים דאין הקרבן " ד)י"א פרש"ע' דף ה(

י ענין פיגול כפשוטו דהיינו במחשבת " רשרש מה שלא פיני יהושע כבר האריך בזה הפ.'עולה כו
 עד שרצה להגיה ,ספיק מרושש שכמעט לא נמצא פי"יי וע.חוץ לזמנו שזהו פיגול האמור בתורה

 . וגם בזה לא מצא מנוח אשר ייטב לו,1רבי פסחיםפ ע"י ס"ש רש"ל שלמים לשם חטאת וכמ"שצ
ש "יי וע,3נקט) א"ט ע"דמ(ד דמנחות " פראי לישנא דגמ" דרש2אבל האמת יורה דרכו והוא פשוט

  .ק" ודו5' ותוס4י"בפירש

ובפרט ( דהקרבן נפסל לגמרי רש ולא פי,רי דאין קרבן עולה לחובת בעליו וצריך אח" רשה שכתבומ
 היינו משום דלא מיחייב לשלם מחמת שעשה ,)6 שלא לשמו נמי פסול לגמרילודגבי חטאת אפי

 ואין ,9ש"והרא) 8זף ד('  התוסרש כדפי, אדם המזיק נמי פטורלו ואפי,7פסול בקרבן דרעהו כתיב
  .חיובו אלא מחמת שגרם להפסיד לבעלים קרבן אחר

 משום דבפיגול ,ג דשחיטה בזר כשרה" דאע,'י כהן ששחט כו" רשתב הא דכ שפירשתא אתיוה
במחשבת זריקה או  והפיגול לא נקבע אלא ,רשתיבמחשבת חוץ לזמנו קמיירי כדפיגמור דהיינו 

 ם הכהני10תין קתני מתניום הכי נמי ומש. ולא שייכא בישראל,אכילה שכהנים אוכלים או זורקין
דכהני ) ו"ל' ד( בנדרים תא כדאי, דתני הכהניםתין וכן מתני,דנקט כהן י נמי א.שפיגלו במקדש

מכל , ראג דדחי בגמ" אע.'תיקוני שדרתיך כולכ בישראל מצי למימר " משא,חא דשמיא נינהוושל
 דלא ש לומר י, דכהני שלוחי דשמיא נינהו12 דבעיין איפשטא11 הפוסקיםי מה שכתבו לפמקום
 . בעלמא הואאיפשט בעיין ודיחוי דלא למראהגמ' במאי דדחי' מידחי

 בסימן 
'  דהא מלשון התוס,ע" ודבריו צ.13א"מהרש' י ע.' מיהו נראה כו,'מ כו"ה ה" ד' תוס)ב"ח ע"דכ( 

 והתם בפירות , נמי לפי פירושםתי שפיר דההיא דמחזרת אוצה לומר משמע שר,דקאמרי מיהו
ולקרן ' דברי תוס' שוט דאשתמיטתי אבל האמת יורה דרכו ופ.14מיירי דומיא דאבנו וסכינו ומשאו

 .15)א"ו ע"דנ(

                                                 
מים הן ואין לכהן בהן אלא חזה ושוק וישחטם במזיד לשם חטאת כדי דשל(ה משום חשדי כהונה "א ד, פסחים קכא 1

  ).לאוכלין כולם
 .ז פירש בהגהות בצלאל רנשבורג שעל הגליון"ועד 2
  .דידע דחטאת היא וקא מחשב בה לשום שלמים' הכהנים שפיגלו כו 3
, חוץ לזמנו דפיגול הואדהשתא חישב לאכול חטאת , לאוכלן שני ימים ולילה אחד, ה ומחשב בהו לשם שלמים"ד 4

 .דדין חטאת יום ולילה
 .וכפירוש הקונטרס, כלומר לאוכלן שני ימים, בה לשלמים] חשב[ה וקא מ"ד 5
 ).חוץ מן הפסח והחטאת' כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים כו(כמבואר במשנה ריש זבחים  6
 .ב, ק לז"ב. לה, משפטים כא 7
 .א"ריש ע 8
 .ב' א סי"פ 9

 . ב,גטין נד 10
 .ה"ו ה"נדרים פ' ם הל"רמב 11
  .ב, בקדושין כג 12
ר "כ אבנו סכינו ומשאו דברה"משא, דמקום הבור הוא רשותו", הטעם שלדעת שמואל הפקיר רשותו ולא בורו פטור 13

  ".ג דלא אפקרינהו לאו רשותו הוא"מונחים אע
 .רותיוכשהפקיר רשותו ושטח שם פי, שלדעת שמואל פטור) א, כא(מ אמרינן התם "ומ 14
 .ה בבור"א ד, נ' וראה תוס. לא נתבררה הכוונה 15
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 גסימן 

  בבא מציעא
 כשאין חייב תין דהנה לכאורה שמואל דמוקי למתני,ל"וי ' כואי טעמייהוה מ"ד'  תוס,]ד["י' ד

 שאינו מודה ש לומר דהכי פירושו אך י,' כו16ית דין מפני שבתין לישנא דמתניתי שפירמודה לא א
 ש לומר י,18 מגבי גביחריי  מבנ17ס"והא דפריך הש. דה בגוף החובפ שהוא מו"בכתיבת השטר אע

 מגבי גבי חריי  מבנכי פירושו וה,' מוקדמת כול פה דמלוה ע19ג"ד סי"ק' מ סי"וש בח" מל פיע
 20בירא אבל שמואל ס,אד שעבודא דאוריית"מ היינו למ"ו והנה הא דבח. מאוחרל חובקודם בע

 דכששעבד בפירוש 22ף" לדעת הרי21ע"ש הסמ" כמ לומרריךצ'  ולדידי,שיעבודא לאו דאורייתא
 . הואעות סופר לא כתב בו אחריות כמאן דכתוב דמי משום דטלו ובשטר אפי,מהני

 דסימן 
ישועות הכוס '  הקשה בס.' דגרס ולא ידע כותי שפירוהשתא א. 'ה ולחזי זוזי כו"ד' תוס) ב, ב( 

 אי הוה לו דאפי, למיתני שנים אוחזיןי זה למה ליה דלפ,מואל שאטין כהןר ש"להגאון מוהר
 בהכי ונקט שנים תין דבאמת מיירי מתניין לומר וא.המקח ביד מוכר נמי יחלוקו כיון דלא ידע

 מאי ם כן א,ה יחלוקו"לעיל בד'  וכדכתבו התוס,אוחזין משום שהמוכר תופס בחזקת שניהם
 לוקמי ,משום עד המסייעס ולחזי בשאין המקח בידו ו"לאוקמי הא דפריך הש' דהתוס' דוחקי

  .ש"יי של מוכר ע בידובפשיטות כשמקחו

 דאיכא למימר דלרווחא דמילתא כתבו ,ל כךפ שקושייתו זאת לא נפלאת היא בעיני כ"והנה אע
 הא דפריך ילו הכי אתי שפיר אפ,דהא סתמא קתני' ג דכשאין מקחו בידו מיירי מתני"דאע' התוס

לומר דדוקא בשאין מקחו בידו '  התוסםופשוט דמוכרחיד נכון " אמנם כן נפלע.ד אחדדהוי כע
פ שלא ידע מהי " והנה אע.' ולא ידע כול כרחיהומחד בע'  דהא קתני מחד מדעתי,ס"מוקי הש

 , דחד מינייהו הואם כן על כרחךנקיט וא' פ ידע דמחד מדעתי" הא עככל מקוםמ' מינייהו מדעתי
כא נמי  וה,הקנות המנה אחרי שהוא ביד חבירוה ויחלוקו דאין דרך ל"לעיל בד' וכדכתבו התוס

 החלוקה יכולה להיות ם כן ובשלמא אם אין המקח בידו של מוכר רק שניהם אוחזין א.'דכוותי
 אבל אם המקח בידו של ,להשני חציו'  אפשר פרע האנן בשטר דאמרים ודמי לשנים אדוקי,אמת

טעמא בחלוקה אם ' דתלי' תוס והא לא קשיא לדברי ה.ש"מוכר תו לא הוי החלוקה אמת וכמ
שחזר וקנה  כיון דהחלוקה יכולה להיות אמת ,יכולה להיות אמת מאי פריך ולחזי זוזי ממאן נקט

יחלוקו  לא אמרינן דהיכא דהחלוקה יכולה להיות אמת ל כרחך דע,זה אינו. מהשני חציו' הא
ן דהוה ספק לדידן מי הוא  וכיו, איזהו האחדנן היכא דודאי דחד מינייהו הוא אלא דלא ידעילואפי

 אבל אי הוה ידעינן מתחלה איזהו , יחלוקו היכא דהחלוקה יכולה להיות אמתם מוחזקיםושניה
כיון שטען '  לא מהימנינן לי, היכא דהחלוקה יכולה להיות אמתלו אפי, יחלוקונןהאחד לא אמרי

 גם חזקתו אינה ,ורכולה שלי ואני קניתיו מיד המוכר בעצמו וטענתו מתברר לנו שהוא שקר גמ
 ומשני דלא ידע מהי ,'ס ולחזי זוזי כו" כי נמצא דפריך הש, דכל חזקה שאין עמה טענה,חזקה

  . דהשתא שפיר מהני חזקתם,ש" ומיירי באין מקחו בידו וכמ,'מדעתו כו

י " דרש,עליו'  התוסו שכתב כמ, שלא על חנם דחק לפרש,י" יכולים אנו לתרץ דברי רשי זהולפ
היכא דהחלוקה יכולה להיות '  אפי,ח]נ[ דהיכא דחד מינייהו רמאי מובירא ליהתו דסאזיל לשיט

 דאיכא למימר לשניהם נתרצה קח וממכרי כמה פעמים גבי מ" מדקדק רשום הכי ומש.אמת
פ ידע " מאי משני ולא ידע הא עכם כן הכא אי הוה המוכר נאמן באין מקחו בידו אם כן וא,המוכר

 . דאין המוכר נאמןלא ודאי א, חד מינייהו ודאי רמאי ואמאי יחלוקום כןדחד מינייהו מדעתו וא
 דשמא לשניהם נתרצה , ולדידן ספיקי טובא איכא, וכיון דאנן הוא דלא ידעינן, ולא ידעינןנןוגרסי
  .המוכר

ס ולא ידע מהי מדעתו מיירי כשהמקח "ף שכתב הא דמוקי הש"ע על הרי" צ,ואחר שזכינו לדין(
צריך לחלק בין ' י ובין להתוס" ואמאי דהא בין לרש,דיחלוקו'  ובהכי מיירי מתני,בידו של מוכר

                                                 
  ).בשטר שאין בו אחריות נכסים(נפרעין מהן  16
 .ב, יב 17
 .כשחייב מודה בגוף החוב, ולכאורה מה מוסיף השטר שאין בו אחריות 18
  .מלוה בשטר ומלוה על פה מוקדמת מלוה על פה מקודמת לגבות מבני חרי כיון שעדים מעידים שקדמה 19
 .ב, ב קעה"ב 20
  .ק יד"ובפרישה שם ס. ק לא"שם ס 21
 .פ מוקדם"שמלוה בשטר מאוחר קודם לגבות למלוה ע, )הובא בטור שם(קצז ' בתשובותיו סי 22



3  חידושים- שארית יהודה 

 , אי משום דהחלוקה יכולה להיות אמת או משום דודאי רמאי,23תובין מנה שלישי' הא דמתני
ס ולא "ש הש" מרש דפיין לומר וא.ש"ובענין זה ודאי רמאי ואין החלוקה יכולה להיות אמת וכמ

 , נתרצהםאו אם לשניה'  ומחד כוהינו שלא ידע כלל אם קבל מחד מדעתי הי,ידע מהי מדעתו
 24ע"ו ועוד דדברי הש. דזהו דוחק,ס לא חשש לפרש כל הנך ספיקות דממילא משתמע חדא"והש

 ל כרחואם נטל מחד מדעתיה ומחד בע'  דאפי, לפרש כלל בענין אחרי אפשרמפורשים באופן שא
  .ו שלא ידע מהי מינייהו נמי יחלוקאלא

 ל פי עלו אפי,י שלחנם דחק כן"על פירש'  שהקשו תוסם כן ויתיישב ג, ביישוב בזהראה ליומה שנ
 ד אחד הא המוכר לא הוי רק כע,ג דלדברי המוכר חד מינייהו ודאי רמאי" דאע,ל"י ז"דרך פירש

ו ברור  כיון דאינ, ואין לומר שצריך שבועה דאורייתא נגד המוכר דאינו רמאי.כיון שאין מקחו בידו
דאין ' ש לדברי התוס"אלא דבמקחו בידו דודאי נאמן כשנים בזה נראה כמ. מי ישבע כנגדו

 בירא להודס' אמנם זהו לדברי התוס. י" או חד מינייהו רמאי לפירש,יכולה להיות אמתהחלוקה 
ף "אבל הרי. ש" נאמן על כל דבריו ושפיר איכא למימר כמם כן וא,דבמקחו בידו נאמן במיגו

 דטעמא דמקחו בידו נאמן משום דהאמינוהו חכמים ,25גיד משנהע אפשר דסובר כדעת המ"ווהש
 אבל לענין שיאמר , האמינוהוקח וממכר איכא למימר דוקא לענין מם כן וא,כבי תרי כמו דיין

ג דאומר "בנו דאע כבר כתד אחד ובע, דעלמאחדדחד מינייהו הוא תו לא האמינוהו והוי כעד א
שבועה '  או דחד מינייהו רמאי לא מהני ואינו מחוייב אפי להיות אמתכולהשאין החלוקה י

 .)תאדאוריי

 הסימן 

  בבא בתרא
 ,ל דאי הוה חזית הוה מהני אפילו בחצר" ר.'כיון דאין חזית כו' ה לפיכך כו"ד' תוס) א"ע'  בףד(

י "רדלה(אלו '  מדברי תוס27ז"קנ' מ סי"ך בח" וכן דקדק הש.י הלוי" דלא כהר,26ש"ש הרא"כמ
  .) בדאיכא חזיתלו דאפיתין מתנינן דאשמעיש לומרהלוי י

 כיון דיש חזית , דקאי אחזיתל כרחך צריך לומר ע28 דהא לפיכך דסיפא,ע מאי קשיא להו"אבל צ
 לפרושי ם כן מנא לן א,29 בגמראתא כדאי, דאם אין חזית לא לזה ולא לזהוא הדין וה,בשניהם

 , דלא הוי דומיא דסיפא,) שהו הרבה יותר מן הרגילותלופיוא (ל כרחםלפיכך דרישא כיון דבונין בע
ל ט דאין חזית לפי שבונין בע" אלא דה.דילמא לפיכך דרישא נמי הכי מתפרשא כיון דאין חזית

כ בסיפא איידי דתני דינא תנא " משא,30 לא תני תקנתא אלא דינאום הכי ומש, משל שניהםכרחם
י " וגם להב,32 הדרישהרושש לפי"ורא (31ם" ורמבף" דרי,אי טעמאובאמת נראה מה. נמי תקנתא
 .בזה'  התוסתדלא חשו לקושי) מספקא ליה

 .אמרינן דהוה במקום חזקה) 33ה"ד(ע דלקמן " צ.'דהוה מגו במקום עדים כו) ד"בא(

 וסימן 
 , דבריהם תמוהין.'גויל וגזית כו]מ[אבל כי רצו עושין מסיפס ' יפס כו במסוה אמינאה ה"ד) ב"ע(

 , דנהוג בכותלל כרחך צריך לומר ולפי האמת ע.הכל כמנהג המדינה וליחזי היכי נהוגדהא קתני 
 דבונין אותו ודאי דמיירי תי שפירי א"רשרוש  אבל לפי. דסגי במסיפסלקא דעתך היכי סם כןוא

 כלומר שרצו , ורצו דקתני משום חלוקה, דמחיצה היינו מסיפסלקא דעתך אלא דס,'בגויל וגזית כו
 , כיון דלא תני כותל,משום בונין אותו) ולא לחצות( ומחיצה דקתני ,ס כדי לחלוקלעשות מסיפ

                                                 
 .א, לז. א, שם ג 23
 .א"רכב ס' מ סי"חו 24
  .ד"כ ה"מכירה פ' הל 25
  .ז"קנז ס' ע סי"טוש). י הלוי וחלק עליו"שהביא את דברי הר(י ו "א סוס"פ 26
  .ק י"ס 27
 .לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם, ועושין חזית מכאן ומכאן 28
 .ב, ד 29
 .כמבואר בגמרא שם 30
  .מ שם"וכמבואר במ. ח"ב הי"שכנים פ' הל 31
 ).שותפין לא קפדי אהדדי, שאפילו נשתהו ברשותו זמן רב, ש"ם ורא"ף ורמב"שמפרש ברי(סעיף יג  32
 .א"רע,  ו–ב "סע, בגמרא ה 33



4  חידושים- שארית יהודה 

כמנהג '  בגויל וגזית כול כרחם בונין אותו בע,וכיון דרצו במסיפס בעלמא דהיינו משום חלוקה
 .ק"י ודו"מעל רש'  ובזה סרו כל קושיות התוס. ולא במסיפס,המדינה

  34זסימן 

  יבמות
 דמוקים ,)אי]ו[ה "ד' ב תוס"ב ע' ד(א ריש יבמות "ת לשאול בדברי מהרש אשר הקשיל דברע) ב, ב(

) ב"ב ע"י' ד (נן משום דמסקי, ישמעאל שהיתה חמותו קטנה וילדה קודם שנשאה אחיובילר
  .35יםבנים הרי הם כסמנ) ב"ב סע"י' ד (נןלך הא מסקי'  וקשי.דאיכא דמיעברא ולא מתה

 ישמעאל בי דלרבירא להו דהא ס,בעצמם'  על התוסאםי יצאה כא לבד "וקושיא זו לא על המהרש
לא  א. ישמעאלבי דלא כרתין מתנינן ומוקמי,)א"ב ע"נדה נ( בנה מורכב על כתיפה ממאנת לואפי

 כרב ספרא דבנים הרי הם בירא ליה ישמעאל לא סבי דרבירא להו דסעל כרחך צריך לומר
 הא בירא להוכלהו לא ס' גמרו עד מתי כו אלא דזהו דוחק גדול לומר דהני תנאי דנמנו ו.כסימנים

 לימרו דבנים הרי הן ,שערות'  למה להו למימר דנמנו וגמרו עד שתביא בם לא כן דא,ב ספראדר
 , דהא בהא תליאש לומר אלא שי.' ישמעאל קאתי לדברי התוסבי כיון דלאפוקי מר,כסימנים

 איכא , עדיין קטנה היארותשע'  כשהביאה ב, דוקא קאישערות' דבנים הרי הן כסימנים של ב
 ובנים דאינם כסימנים ,למימר דבנה מורכב על כתיפה נמי קטנה היא וממאנת עד שירבה השחור

 ישמעאל בי ממילא אתו לאפוקי מרשערות'  כשנמנו וגמרו עד שתביא בם כן וא,שירבה השחור
  .שערות'  כסימנים של ברי הם ומשום דבנים ה,נמי

ד בנים אינם "ן דלמ" דמאי דמסיק הר,)ב"ה ע" לףד(בנדרים ן " הריתובהא מיתרצא קושי
 ישמעאל בי דררשי דפ,36ו דנדה"כסימנים ליכא דמיעברא ולא מתה אזיל לטעמיה בחידושיו פ

דבקידושי קטנות נמי מיירי '  אבל לדברי התוס, ולא בקדושי קטנות,בקידושי טעות דוקא איירי
  .י מה שנתבאר אתי שפירפ אבל ל, איכא קטנה דמיעברא ולא מתהל כרחךע

 דהא דרבי ישמעאל לא הוי ידעי אלא עד דאתא שמואל ואמר ,דחוקים'  דברי התוסו הכימיהו בלא
 ישמעאל בקדושי קטנות נמי ביבקדושי טעות דווקא מנא ידעי דר וכיון דשמואל מיירי ,משמיה
 ,לשינויא בתרא) 38]א["י ע" קףד(ג דיבמות "פי' תוס'  וע.' כו37 רבי לא שנאהל דרךוהוא ע ,מיירי

 39ב"ט דב" הא דפריך לומר ולדידהו צ. בקדושי קטנות נמיבירא ליה ישמעאל סבידשמואל כר
 משמיה דשמואל קאמר והכא קאמר רב יהודה משמיה ב נחמן דהתם ר,כאן' שהביאו התוס

 הביאו דברי רב יהודה בסתם רא דבגמ, וגם זה דוחק.דשמואל ופליגא אמוראי אליבא דשמואל
 .ע" בסתם וצב נחמןב הביאו דברי ר"ט דב"ובפ) ב"א ע" נףד(ד "תובות פבכ

  

                                                 
  .ו' נדפסה בשארית יהודה אחרי סי 34
 .א שם"וכן הקשה בקרני ראם על מהרש 35
 .ה ואיזו"א ד, נב 36
 .א, עירובין צב 37
 .ה קסבר"ד 38
 .א, קנו 39



6  שער השמועה–שארית יהודה 

 1שער השמועה
 אסימן 
  2המרובע מכוון' דיבוק הבתים כדי שיהי

מרנא ' על הרב הג, על דבר אשר העידו בפני שני סופרים מיאנאוויטש' עוד אשאל מכבוד תו
ואם הוא . הריבוע מכוון' כדי שיהי, שנתן את תפלה של ראש שלו לדבק מעט הבתים, ל"ל ז"מהרי
  .ע"מסתמא הורה לו רבנו הגדול נ, כן

 בסימן 
  3שממלאים מים וסוחטין אותן, יין צמוקים

כ היה דעתו "ע, 4ף"שעמד על לשון ומעצרינן להו שבהרי, ל"ל ז"מוהרי' רב הגמדודי השמעתי 
, דהפירוש שאין נותנין מים רק כדי שיבלעו בהצמוקים עד שיתפחו הצמוקים ביותר ותו לא מידי

פ מי "וזהו דוגמת איצרא דכרתי בגיטין ר. היינו שסוחטין אותן, ואחר כך מעצרינן להו להצמוקים
, הוו הנך עצורי) ב"ה סע"דכ(ב פרק לא יחפור "ובב. י סחיטת כרישין"שפרש, )ב"ט סע"דס(שאחזו 
אבל , וזהו ומעצרינן להו, ז הוא ענין סחיטת הצמוקים"ועד. י עוצרי שומשמין לעשות שמן"ופרש

  .לא שיתן מים שלא היו בלועים בהצמוקים

ף צריך " שכתב הרי שכתב ומלת מעצרינן]ו["א סק"ב במ"תס' ח סי"וכן מצאתי בפרי מגדים בא
 כי ,ק הביתב בבד"תס' י סי" הובא ב,5ץ"ש הרשב" שזהו לא כמוצה לומרור. ל"קצת ביאור עכ

דדבריו מבוארים . ל"המים ששרה בהם הצמוקים נשתנו מברייתם אחר שנשרו בהם הצמוקים עכ
 ם כן דארי מגדיםז הערה הפ"וע. דהיינו גם המים שלא נבלעו תוך הצמוקים כלל הם חשובים יין

  .'ף ומעצרינן להו כו" הריתי שפיר מה שכתבלא א

 מייתי עינבי יבישתא דכמישן בגופניהו ותארי להו 6קידוש והבדלה' לג בה" מלשון בהן משמעוכ
ק "ש פ" לשון רבינו נסים שהביא הראן הוא וכ.'דתניא ושל צמוקים כו' במיא ועצר להו כו

ועוד דהא ודאי ענבים שאינן צמוקים . אותם וישרה הצמוקים במים ויסחוט ]טז[' דכתובות סי
ף שם כתב תחלה ואי לית ליה חמרא מביא עינבי ועצר "ג והרי" והנה הבה,עדיפי טובא מצמוקים

והתם לא הזכירו ,  דאמר רבה סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קדוש היום,'להדן כו
אלא .  ומדוע גבי צמוקים נאמר כן,עליהן תורת יין'  ושגם המים ששרו בהן יהישישרה אותם במים
 מים אלו ל ידי שכיון שנתייבשו וע, לא כוונו רק למים שנבלעו בהצמוקיםם כןמשמע גבי צמוקים ג

  .ג"חוזרים לקדמותן זהו חשוב יין לענין קדוש ובפה

  גסימן 
 7 אם צריכה מעת לעת–שלושה ללידה 

פ אם לא " שאין להאכילה ביוהכ8ח"קמ'  סירומת הדשן בתתבכ.  שבעה בתשרי בזמן המנחהיולדת
 ,ת לעתפ שהביא קצת סברות דבעינן מע" אע,ת לעתימים מע'  דלא בעינן הנך ג,אמרה צריכה אני

  .דחה אותם

                                                 
  .ר הזקן"ת אדמו"אשר בסוף שו" שער השמועה"נלקטו ב, ר הזקן"ק אחיו אדמו"השמועות שמסר בשם כ 1
ץ "ר ישכר בער מ"אצל מוה, ר אברהם שמואל הלוי מקאמיען"ה מוהשאל, כא' א ע' חוב. י.קובץ יגדיל תורה נ 2

  .דליובאוויטש

וגם צריך להשגיח ולראות בחריצים שבין הבתים אם ): נ"וש, ה וגם"תריח ד' ע(וראה פסקי הסדור הלכות תפלין 
ת עד למטה נדבקו מעט בדבק בשגגת הסופר יזהר להפרידם בנחת בראש סכין דקה וחדה שיהיו נפרדים בין בית לבי

ממש ולכן מעבירין גיד התפירה בין בית לבית למטה ממש בכדי להבדיל בטוב ושלא יתדבקו כדאיתא בגמרא ופוסקים 
  .ל"י ז"י ובכתבי האר"הובאו בב

  ).אות אמת בתחלתו' קונ(תקון סופרים ' ט בזה בס"וראה מה ששקו
ה בצמח צדק "וכ). או רק ההתחלה, ל"ם מהריולא נתברר אם כל הקטע הוא בש(ג "כח ס' ח סי"ת צמח צדק או"שו 3

  .ז"ערב ס' ר סי"וראה שוע. פב' שם סי
 ).ב, כב(י "פסחים פ 4
 ).ה והנה"ב סד, לד(יבין שמועה מאמר חמץ  5
  .בסופו 6
  .סג' ח סי"ת צמח צדק או"שו 7
 .ו"של ס' וסי, ה"ר שם ס"ושוע, ד"תריז ס' ע סי"וכן נפסק בשו 8
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פ פחות "ל והיא רכה וענוגה להאכילה ביוהכ"ל ביולדת כהנ"ל זצ"ג מוהרי"ז הה"ולמעשה פסק דו
ע "ה דבעינן מעלד לדחות לגמרי הדע"מה שהחליט התה'  הא,סברות' ג' וטעמו הי. מכשיעור

ל  אלא שנראה שלא סמך ע,9הובאה סברא זו) ח"דס(א בעירובין " וגם בהריטב,לשעות אינו מוכרח
 אבל על פחות מכשיעור ,ר בהחלט אלא שאין להאכילה כשיעורד לא אס" התהש לומרשי' הב. זה

  .ו וכן עשו מעשה כדברי.דרכה וענוגה שאני' הג. אינו מוכרח מדבריו

 דסימן 
  10נקב בטחול מתולדתו בעב שבדק

פ "הורה להקל בעגלים אע] ש[ל מייאנוויט"המנוח רי' ג המפו"ז הה"שדו'  שי11ר"שמעתי מאדמו
ואם , אם מטעם ששם הוא מצוי, בדק שבעב' יהי] נקב[רק שהקפיד דוקא שה, ל כךשאינו מצוי כ

 12 הפלתיתב שכל דרךוע', ידיובשוורים לא אתי ל, ל"ל דאינו אלא טרפה מספק וכנ"מטעם הנ
 ).לא הובא לפניו בגסות כי אם פעם אחתשעסק חמשים שנה בהוראות ו(כ "שהזכיר רומע

 שנזכר שזה רבות בשנים אשר נשאלה פה שאילה לענין נקבים הנמצאים ,ק" סיפר לפני כר זהאח
, ל מקאליסק" ז13 הרב הגאוןה קהלתינופ' ובאותו פרק הי, בטחול ולא רצה אז להורות בזה להיתר
ולפי . ל והתירו"ג רי"עד שנסע הקצב לייאנאוויטש להה, והוא גם הוא לא רצה להורות היתר

כדאי להקצב הוצאות הנסיעה ' דאילו לענין עגל ודקה הרי לא הי, לענין גסה' הנראה שהמעשה הי
  .מחמת זה והוצאה היתה יתירה על השבח

 הסימן 
  14חזקת היתר דאיתרע

,  דלא מוקמינן על החזקה מדאורייתא16 טעמא דאביי ורבא15 רבינו יונהובהא אתי שפיר לדעת
משום דכיון דודאי זרק לה קדושין הרי אנו רואים שנעשה איזו מעשה באשה זו ולא שייך לומר 

 כיון שהוחל הטורף ואנו 17ו"א בחידושי בחולין דמ"כ הרשב"וכ(שנעשה מעשה ' עליך הראי
  ).י"די נמפי דו. ש"עיי' מסופקים על הגמר כו

 וסימן 
  18אווזות שנמצא שחור בראשי חרטומיהן

כבר נשאלה שאלה זו בלאחעוויץ ביריד העבר מלפני .  אווזות שנמצא שחור בראשי חרטומיהןנידון
 ,והורה שלא לאכול אותם, כ באותו מעמד"ואני הייתי ג, נוויטשק ייא"ל מק"דודי הרב מוהרי

  .בדין זה פלפול גדול 19ואמר לי שיש בספר בית אברהם

                                                 
 ".ת הםל דשבעה דחיה מעת לע"י" 9

, וכותב שם. ץ דליובאוויטש"מ, ר ישכר בער הורביץ"המשיב הוא מוה. ג' ד דברים משמו סי"ת צמח צדק יו"שו 10
ועיקר השאלה אם יש להתיר גם , )ק ב"מג ס' ז סי"פ מה שהתיר הט"ע(שבעגלים נתפשטה הוראה להיתר מימי קדם 

  .בשוורים ופרות גסות

ר "ובאגרות קודש אדמו, )ונוטה להקל אף בשור הגדול(ג -מב' ד סי"דק יות צמח צ"וראה מה שדן בזה בארוכה בשו
  .ז-מו' ע סי"ש נ"מוהר

  ".צמח צדק"ה 11
ולא בא לידי , הכל בעגלים אבל בשורים ופרות לא נדכר שאלה כזו, לידי בא שאלות רבות כאלה: ק א"מג ס' סי 12

  .מעולם שאלה בשור או פרה רק פעם אחת
  ).ב, עה(ותיו בית רבי ראה אוד. ר אברהם"מוה 13
 ).ג, קב(ט "שז ס' ז סי"ת צמח צדק אהע"שו 14
ל דמהא שמעינן דהיכא שנשמטה גף העוף או נשברה "יונה ז' וכתב הרב ר: ה תניא"ד) א, ג(א "ן חולין פ"הובא בר 15

שאר והוא הדין לכל , כובה ולמעלה  ואין ידוע אם קודם שחיטה אם אחר שחיטה דאזלינן לחומראררגלו מן הא
 .דכל היכא דאתיליד ריעותא אזלינן לחומרא, טרפות

אשה זו בחזקת ): ב, ל(שחולקים על רבה דאמר התם ,  בדין זרק לה גט ספק קרוב לו ספק קרוב–ב , יבמות לא 16
 .היתר לשוק עומדת ומספק אתה בא לאוסרה אל תאסרנה מספק

תם איתילידא בה ריעותא דבהמה כלומר שהוחל בה דה, ואינה דומה לספק דרוסה ולישב לה קוץ בוושט: ה הני"סד 17
 .וכיון שכן מספק צריכא בדיקה... אלא שאנו מסופקים בגמר המעשה , מעשה המטריף

 .רעז' ד סי"ת צמח צדק יו"שו 18



8  שער השמועה–שארית יהודה 

 זסימן 
  20סירופ של סוכר שמסננים על ידי דם

וכמדומה לי שהוא מפני הדם אשר שופכין לתוך הסוקער והסיראפ הוא .  הסיראפ דודי אסרונידון
  .הפסולת

 חסימן 
  21ת להתיר אשה"בכיה ורמיזה במסל

) ב"ד ע"דף כ(ק "ב דב"ש בגמרא פ"ל הביא ראיה דרמיזא מילתא היא ממ"ליב ז' ג ר"ודודי הה
  .דקמרמזי רמוזי

  טסימן 
 22שמות גטין

ל שצוה לכתוב כן לבאר השמות כפי "ל זצ"ג מוהרי"ראיתי באיזה ענינים דוגמא לזה מדודי הרה
  .23שנקראים

 יסימן 
  24שם אשה מסיה שנקראה על שם איש משה

  .25ל שסידר משיה"ל ז"ג רי"ר הה"ראיתי מעשה ממו

                                                                                                                                            
הובא בפתחי . בענין זה" משפט שלום"שבו קונטרס ארוך בשם , )ג"ברלין תקי(ר יצחק מזאמשט "ר אברהם ב"למוה 19

 .ק א" ספג' תשובה סי
  .רפד' ד סי"ת צמח צדק יו"שו 20

אמנם כאן דן אודות . ונוטה להקל, ו-רפה' וסי, סז' ד סי"ת הצמח צדק יו"דן בארוכה בשו, בקשר לסוכר עצמו
וגוף הדם נמצא בפסולת , ]שהוא הסירופ[טעם הדם נמצא בצוקער יותר מבפסולת "שיש אומרים אשר , הסירופ
  ".יותר

  .ג"עז ס' יז ס"ת צמח צדק אהע"שו 21
  .רב' ז סי"ת צמח צדק אהע"שו 22
אף דכשר בכתיבת המכונה בער . ומיעוט בער ליפמן, והרוב קוראים אותו בער, כמו בזה שקוראים דוב בער ליפמן 23

 .ויכתוב המכונה בער והמכונה בער ליפמן, מ יש לבאר השמות כפי שנקראים"מ, והמכונה ליפמן
 .ב, ז הוספות נט"ת צמח צדק אהע"שו 24
 .משיה' והב, מסיא כפי שנקראת בפי כל' א, גטין' ר הצמח צדק הצריך ב"ואילו אדמו 25
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  מפתח
  

המסקנא . יתש בירושלמי שאחר שנתעטף מברך להתתעטף בציצ"הטעמים למ.  קודם העיטוף–ברכת להתעטף בציצית ). ח' לסי (א
  .להלכה שצריך לברך קודם העיטוף

להניח ) כהה(בחלקה הראשון של התשובה מבאר כמה הוכחות שיש לה דין יד שמאל  .נולד ביד ימין קטועה בפסת היד. )ז"כ' לסי( ב
הטעם ) בראה אי"ד(ומבאר . מבאר כמה הוכחות שאין לה דין יד כהה אלא דין חסר יד) ואילך, ה ואולם"ד(כ "אח, עליה התפלין

שאם יד השמאלית נקטעה ) ה ומיהו כל זה"ד(אלא , כדכתיב) יד(בזה בעינן קרא ) ה ודומה"ד(ואשר , שבזה לא אמרינן מקצת יד כיד
מ יד ימין "מ, שאפילו הסוברים דחשיב יד בלי ריבויא דקרא) ה ואמנם באמת"ד(ומסיק . ילפינן מריבויא דקרא דחשיב יד כהה

  .וכן נראית מסקנתו. וצריך להניח תפלין על יד שמאל של כל אדם, ז יד שמאל"הקטועה אינה חשובה עי

  .ולא בתשמישי קדושה, נ"א למכור ולהוריד מקדושתן אלא בביהכ"ומסיק שא. עשיית כלים מתשמישי קדושה. )ג"קנ' לסי( ג

  .תשובה הקצרה. י האדון בשבת"בניית בית ע. )ג"רמ' לסי( ד

רמג בענין קבלנות שהישראל מרויח ממלאכת ' מלקט מדברי רבנו במהדורא בתרא לסי. ל" בענין הנתשובה הארוכה. )ג"רמ' לסי( ה
לא , א שאוסר ריוח הישראל ממלאכת הנכרי בקבלנות בשבת"גם לדעת המ) א: (אשר, בתוספת ביאורים והוכחות, הנכרי בשבת

ה "ד(דלא כדעת הפרי מגדים , עצמו להרבות שכרושהנכרי עושה לדעת , כ כשקצב לו שכר לכל היסק"משא, אסר אלא בשכיר שנה
ה "ד(שגם בזה עושה הנכרי לריוח עצמו , ב חולק עליו ומתיר"מ במהדו"מ, א אוסר"שהמ, גם בשכיר שנה) ב). (ואילך, בריש אמינא

אה להוכיח נר, א"י המ"ר עפ"שאוסר בשוע, כ תיעשה בשבת"גם בענין שאין לישראל חפץ כלל במלאכה אא) ג). (ואילך, וכל זה
כאמור בשאלה , ז מובן שאין לחשוש לריוח הישראל שבנידון דידן"י כ"ועפ) ד). (ואילך, ה אך הנה כל זה"ד(שלמסקנה מותר גם בזה 

 ,וש וימות הסתיו ממשמשים יכול להיות שלא יוגמר בחורףדלא יבנו בירח האתנים שרובו קי אם  כ,והכא נראה דיש ריוח: דלעיל
כיון , שהרואה יאמר שהם שכירי יום, וגם אין לחוש למראית העין בקבלנות דבית) ה. ('ירות בית סך רב כויריד קצוב שכוזמן ה

  ).ה ולענין"ד(י שכירי יום "י אומנים קבלנים ולא ע"שמפורסם דרך בנין הבית ע

 פתח הגדול וילכו בין קנה אלא שכשיש לחשוש שיניחו, מסיק להקל. טפחים' צורת הפתח שהקנים רחוקים מהכותל ג. )ג"שס' לסי (ו
  .יש לעשות תיקון סמוך לכותל, לכותל

, שיטות במשכן בנכרי שהלוה לישראל על המשכון' ומבאר ג. וקניית משכון שברשות לוה, קנין נכרי רק במשיכה. )א"תמ' לסי( ז
שאז אין , ה כשאמר מעכשיושאף בלא הרהינו קונ, ש וסיעתו"רא) א: ואמר לו הישראל שאם לא אפרע לך יהא כולו שלך מעכשיו

י משיכה "שאינו קונה אלא ע, ן וסיעתו"רמב) ב. מ אסור מטעם אחריות הישראל על החמץ"ומ. החמץ מוציא מידי שעבוד
  .מ אסור מטעם אחריות הישראל על החמץ"ומ, ל שבדיעבד קונה בכסף אף בלא משיכה ובלא הרהינו"דקיי, ז"אדה) ג. כשהרהינו

  .ולכתחלה יש למדוד כשאפשר, ומסיק שאינו דומה לקבלת אחריות.  חמץ בלי מדידהמכירת). ח"תמ' לסי( ח

מלוה על המשכון ולא אמר מעכשיו הוא מחוסר קנין ולא . ובנכסי צאן ברזל, בחמץ, מחוסר גוביינא בשבת. )תמא' ו וסי"רמ' לסי( ט
אלא שאם ; ש וסיעתו"כ לדעת הרא"משא, ר קניןן וסיעתו הוי מחוס"לדעת הרמב, אמר מעכשיו ולא הרהינו. רק מחוסר גוביינא

  .אם נכסי צאן ברזל שוה למלוה על המשכון. האחריות על הלוה הוי מחוסר גוביינא והוי של לוה

ולכמה , שלכמה פוסקים אין קנין כסף מועיל אלא כשמשלם הכל, ומבאר הטעם. מכירת חמץ בערב קבלן דוקא. )ח"תמ' לסי( י
  .י ערב קבלן"ל בקנין כסף ע"וכאן במכירת חמץ צ, יל בעייל ונפיק אזוזי אלא כשמשלם הכלפוסקים אין קנין כסף מוע

אגב קרקע וקנין , י ערב קבלן"מכירה לנכרי ע. להשהות ולמכור לנכרי, להאכיל לסוסים, דגן וקמח דגן שעל הספינה. )ח"תמ' לסי( יא
  . י נכרי"ט ע"איסור פריקת העגלות בשבת ויו. סודר

  .ש בפסח"שהנכרי ימכור בו יי, לנכרי) בית מרזח(ש "אופן היתר מכירת קאנטאר יי). ח"תמ' לסי( יב

או , או מטעם חומרא דחמץ בפסח, שדומה למתנת בין חורון שאינה מתנה, טעם איסור מתנה על מנת להחזיר בחמץ). ח"תמ' לסי( יג
  .מטעם שבפסח עדיין ספק אם יקיים התנאי

להוכיח ) שנאבד ולא הגיע לידינו, ט"תמח סכ' א לסי"בקו(כתב רבנו הזקן . צו ועבר עליו הפסחביטל חמ. )'ח סעיף ה"תמ' לסי( יד
כ אם הפקיר החמץ בפני עדים אסור "וכמו, שאם נאבד לו החמץ ונתייאש ונמצא אחר הפסח אסור בהנאה, מדין מצא חמץ בדרך
  .ר או ביטול חמץ כדיןכ בהפק"משא, אמנם יש לחלק ולומר שרק ביאוש לא מהני. בהנאה אחר הפסח

נ שהעיקר כהדעה ששיעורו ברביעית בכדי שיעור אכילת "אף שלענין ברכה אחרונה פסק רבנו בסדר ברה. )ח"ז ותרי"תרי' לסי( טו
, ימים ליולדת' ולענין ז. ם ששיעורו בכותבת בכדי שיעור שתיית רביעית"נ כדעת הרמב"פ יש להקל בספק פקו"מ לענין יוהכ"מ, פרס

  .אבל אין להקל אלא כשיש עוד צד להקל, ע"דלא כנפסק בשו, ע"מעל' ראה להוכיח שצריך זלכאורה נ

 .ש בירושלמי שאחר שנתעטף מברך להתתעטף בציצית"הטעמים למ). ח' לסי( טז

 עם קיצור דברי ראשונים ואחרונים). ח' סי( יז

  .אם מועיל תיקון, ך פשוטה בתפלין שעשה לה זוית למעלה. )ב"ל' סיל (יח

  .ז"נוסח התפלה בסידורי אדה). נא' סיל (יט

  .ל"בענין הנ). נא' לסי (כ

  .קסח' ר סי"הערות לשוע כא
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  .קעד' ר סי"הערות לשוע כב

  .קעח' ר סי"הערות לשוע כג

  .נוסח החוזה למכירת הפאצט ליום השבת). רמו' לסי( כד

  .תלא' ר סי"הערות לשוע כה

  .תלג' ר סי"הערות לשוע כו

  .תלה' ר סי"הערות לשוע כז

  .תלו' ר סי"ערות לשועה כח

  .חמץ ישראל בבית נכרי). תמ' לסי( כט

  .פסח' ר הל"הערות לשועל 
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 דעהורה י

                                                 

 
  .סגי בקבלת דברי חברות ואין צריך העברה לחודש, כשאין חושדין שפשע. ב שהעלים עין מנגלד"שו. )ב' לסי( א

 ,ח"ב שאירע לו מכשול בבדיקת הריאה בקצת פשיעה והורה המורה דצריך העברת חדש וקבלת ד"שו. )ב' לסי( ב
  .ח"כ צריך לקבל ד"ל תחלה ואח"ה צ ובאמת אינו כן דההעבר,כ יותן לו ההעברה" ואחח"ושבתחלה יקבל ד

  .טעמים' יא מבאף האוסרים בריאה בתרי בועי דסמיכי יש להתיר בכול. מים מרים ומלוחים בכוליא. )מד' לסי (ג

  .כדעת רוב הפוסקים, ר בפשיטות"הכשיר אחמו, כוליא דמליא מוגלה דלא מטא לחריץ). ל"הנ' לסי( ד

רק לחשש , מסקנת רבינו הזקן שאין לחשוש לנקיבת הכרס, בליטות מנגיחות בבהמה נגד הכרס .)ג"מה ס' לסי (ה
 . והחלב כשר בדיעבד. נקרע בשר החופה שיעור אורך טפח

וגם . או לאויר העולם, או כשהגיע לבית החיצון, אי הוי מיד כשהגיע לפרוזדור, דין טומאת דם נדה ולידה .)ג קפ'לסי (ו
 .ואיך יכולה לראות הדם שנמצא בפרוזדור אם לא יצא לחוץ, אי מיירי שהרגישה

וכשבדקה . ד שאם עברה וסתה אסורה עד שתבדוק"כשמרגשת שהדם יוצא מהמכה טהורה אפילו למ. )קפז' לסי( ז
 .בעד שאינו בדוק בשעת וסתה טהורה רק לדעת המתירים בעברכה וסתה ולא בדקה

שרק בחתיכה עבה (שאם הכניסה שפופרת דקה לתוך המקור טהורה , קפח' מה שנתבאר בפוסקים בסי. )קפח' לסי (ח
מד כן מהגמרא אלא שהטור ל, ש"וגם לא מהרא, אין לזה הוכחה מהגמרא, )אמרינן אין לפתיחת הקבר בלא דם

  .ש"לפירוש הרא

מענה . לא נראה כן מהגמרא והפוסקים והרופאים, דברי המשאת בנימין שהמקור תמיד מלא דם. )קפח' לסי( ט
 .ר הצמח צדק"אדמו

ושמא שלא . שמא מעלמא אתא ושמא מעליה הוו משם אחד, ס בכתמים"הטעם דלא הוי ס. )צק' קפג וסי' לסי (י
ומקור דעת . מטעם דרוב פעמים מרגשת' ולתוס, ם מטעם בחזקת שבא בהרגשה"לרמב, בהרגשה לא הוי ספק

 .דאזלינן בתר חזקה דמן המקור הוא ובהרגשה) א, יח(' שכן היא מסקנת הגמ, ם דחזקת הדם שבא בהרגשה"הרמב

הוא ל "ר בשיעורים הנ"כל מה שכתב בשוע. כסלע וכגריס וכתורמוס, ז בשיעור גודל"חזרת אדה .)ה" סצק' לסי( יא
 שעורות על 7שהן ,  שעורות על רוחבן6כ בדק וראה שהוא רק "אמנם אח,  שעורות7ם שגודל הוא "ש הרמב"פ מ"ע

 .כ יוקטן גם שיעור כסלע וכגריס וכתורמוס"וא. צדיהן

. אומדנא דמוכח שבטלה ההסכמה, כשכבר נמכרו הספרים, הסכמת הרבנים שלא להדפיס משך זמן .)רכח' לסי( יב
, בשבועה, בנולד, ביאור מתי מועלת אומדנא דמוכח. הפוסקים בענין השלמת תענית גשמים כשנענוותלוי בדעות 
צריך . דבר שנאסר במנין וצריך מנין אחר להתירו אי מהני אומדנא דמוכח. בתלוי בדעת אחרים, בהתנה בפירוש

  .או כשאסרו בכל אופן בלא פלוג. לכנושי לאסרו במנין

היה אפילו  ש,ם"הרמבש "על מ  השיגן"הרמב. 'אם עוברים בהם משום לא תסור גו, ס"איסורים מד ).רמב' לסי( יג
ם נראה שדוקא "ומהרמב. ן ממראיה בימים הקדמונים נעשה זק בגזרות ותקנות חכמים שהית דיןעובר על הוראת ב

 רוב הצבור או פרנס ן יש לחלק בין"ולרמב. וכן יש להוכיח ממשנה וגמרא,  אחר החורבן' ואפי, ד הגדול עובר"בימי ב
  .הדור לאחרים

ר הסכים לדעת הפוסקים שהעטרה היא רק חוט "אחמו. נימול כראוי וחזר העור וכיסה העטרה .)רסד' לסי (יד
ודוקא . מ כשנימול פעם כראוי מקיל אף שחזר העור וכיסה כל חוט המקיפו"מ, )ולא כל הבשר עד סוף הגיד(המקיפו 

ואם כשמתקשה מגולה מקצת הגיד צריך רק לנסות . ס"יך לחזור ולמולו מדאם כל הגיד מכוסה גם כשמתקשה צר
והיינו אפילו אם נדבק . ואם גם כשאינו מתקשה מגולה מקצת הגיד אין צריך כלום. לכתחלה לדחוק העור מעל החוט

 .ת"מה'  אפי–שמסתפק בנדבק , צ"ר הצ"ז משיב אדמו"וע. העור לחוט המקיפו

ק מתיר "מהרי. ל שהדבק אינו עושה כאילו הוא קלף אחד"קיי. כתבו מקצתן על הטלאיאותיות שנ). פ-רעט' לסי( טו
ומועיל הקלף , י שגם כשחסר כמה אותיות קרוי ספר כשר"לדעת מהרא, )קלף הנדבק(באותיות הכתובות על הטלאי 

. ל הכי"לא קייו, ל כדעת הסוברים שתפירה ודבק כשר גם בתפילין ומזוזות"או דס. פ"כקורא בע' הנדבק שלא יהי
. ז שמתיר"דלא כט, דכיון שחסר במילתיה לא חשוב ספר, מ גם הוא יודה לפסול אותיות שנכתבו מקצתן על הטלאי"מ

ומה שמתיר כאן . ת פסול"י מתיר לקרוא בס"אלא שמהרא, ת פסול"וגם באותיות שנכתבו על הטלאי סובר שהוא ס
  .באותיות שעל הטלאי הוא רק כדי לקיים המנהג

 .מ' וסי, יז'  לקמן סי–רות נוספות מהדו

  .ת"ר להגיה בס"וכן צוה אחמו. כמו נדכאים, שהוא שם דבר, ף"פצוע דכא באל). רעט' לסי( טז

 .מי " לקמן סוס–מהדורה נוספת 

 .מ' סילקמן . טו'  לעיל סי–ות נוספות מהדור). פ- רעט' לסי( יז

י וטור התנוך "שלדעת רש, בפוסקים הובאה מחלוקת בפירושו של תנוך האוזן שפגימתו חשובה מום. )ב"שט ס' סי (יח
, )כ האליה הרכה שבשפת האוזן קרוי עור ואינו עושה מום"משא(הוא כל הסחוס שבהיקף גובה האוזן ומהצדדים 
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). אף שגם בו יש סחוס, כ כל היקף גובה האוזן"משא(רק הסחוס הקשה שבתוך האוזן ם התנוך הוא "ולדעת הרמב

ומבאר את . י פגימה בסחוס הקשה שבתוך האוזן"שאינו נעשה מום אלא ע, ם"י והטור מודים לרמב"ל שגם רש"וי
  .דיוקי לשונותיהם בזה

 חלק שני
והיא תקנה שהנהיגו  ,)ז' ר הזקן סי"מות אד"שנתבארה בשו(תקנת השחיטה בסכינים מלוטשים ). יח' לסי( יט

וכפי שאמר לו , ודלא כפי שרצה לדיין בכרתי ופלתי. והיינו דוקא כשהוא גם חד וגם חלק, במעזריטש המגיד ותלמידיו
 .ל דוקא גם חד"אלא כפי שלמד אצל רבותינו בטשערנאביל ובלאזני שצ, ל חלק ולא חד"שצ, ב אחד"שו

 .ל"נמהדורה נוספת מה). יח' לסי( כ

הטעם שאין מונין מיום שפוסקת לראות אלא , ר דמנינן וסת הפלגות מסוף ראיה לתחלה"לשיטת שוע). קפד' לסי( כא
ובימי , כי עד אז הן בחזקת טומאה. לתחלת ראייתה' דהיינו למנהגינו שאין מתחילין למנות עד יום ו, מתחלת נקיים

  .נדה מעיינה פתוח

והעצה לזה שלא יכניס , כ הוא מחמת דוחק הצדדים"בד, ות אחר תשמישכשבתולה ממשיכה לרא. )קפז' סיל( כב
או בדיקת מוך דחוק שבסדרי , י שפופרת"ויחד עם זאת תבדוק עצמה ע. ושתמשח עצמה בפנים, האבר בבת אחת

  .ר"שהסכים לה אחמו, טהרה

לומר שבא מחמת , הבדיקת שפופרת ודאי מועלת אחר לידת .מוצאת טיפין בבדיקות שאחר לידתה. )ז קפ'לסי( כג
  .ר"שהסכים לה אחמו, גם מועלת בדיקת כיס מלא מוכין. שהוכו צדדי הרחם מחמת הלידה

ר הזקן סמך בזה על היתר עבודת הגרשוני ולא "אדמו .מעוברת שמוצאת טיפין וקרטין על העד). קפז' לסי( כד
אבל . ה על צדדי העד ולא בראשוובפרט אם רוא. והטעם הוא דתלינן בדוחק הצדדים שדוחקת בעת בדיקה', מטעמי

ואפילו בימי נדה , ל דוקא ביום ראשון לספירה"הפסק טהרה אין צ. י בדיקת שפופרת"במעוברת אין להתיר אלא ע
  .מהני

יש , ז בטיפין קטנים וקרטין"הטעם שהתיר אדה .כאב בבדיקה והרופאים אומרים שהוא דם הצדדים). ז קפ'לסי( כה
ומה שהצריכו שרואה תמיד בצד אחד היינו . ולכן תולין בדוחק הצדדים בעת בדיקה, פקלומר כיון שכל שדיהה הוי ס

אולי יש מקום להתיר אפילו בדיהה , ואם יש שעת הדחק גדול. בכתמים שאין רגילות לבא מהצדדים רק מהמכה
ת שיש לסמוך על הוכחו. זו אינה דומה לצער שעת וסתה' וגם צער ראי, כשהרופאים אומרים שהוא מן הצדדים, ביותר

 .הרופאים

 אין –לענין טיפין שנופלים . ר הזקן" מבואר בתשובת אדמו–לענין קרטין . מוצאת קרטין וטיפי דמים). ז קפ'לסי( כו
 .ב"המבוארת בנו, נ"להתיר אלא בבדיקת מוך דחוק ז

ר פירש בדעת "עאשר בשו, ובענין טעם היתר האשה שנעקר מקור שלה, בענין אם המקור מלא דם). לסימן קפח( כז
וטעמא דקרא לאו משום חציצה הוא שהשפופרת מפסקת בין דם לבשר בין "בהיתר מקור שנעקר , ש"ש והר"הרא

ומישב כוונת רבנו , ז כמה קושיות"ומקשה ע". אלא טעמא דקרא משום שאין דרך נשים לראות דם בזה הענין, החיצון
 .ב"ר הצמח צדק ס"בת אדמובתשו, ט'  ראה לעיל סי–ישוב נוסף . אופנים' הזקן בג

שאם הכניסה שפופרת דקה לתוך , קפח' מה שנתבאר בפוסקים בסי. ח דלעיל' מהדורה אחרת מסי). קפח' לסי( כח
, ש"וגם לא מהרא, אין לזה הוכחה מהגמרא, )שרק בחתיכה עבה אמרינן אין לפתיחת הקבר בלא דם(המקור טהורה 

   .ש"אלא שהטור למד כן מהגמרא לפירוש הרא

  .ר הצמח צדק"בסוף תשובת אדמו, ט' ראה לעיל סיו

  . מתי נחשב כמכה–מקור שנעקר וחתיכות נופלות ). קפח' לסי( כט

לבדוק רק כשהחתיכה למעלה , הסכימה דעת רבנו הזקן, ר"י הד"אחרי בירור מהותה ע. פאר פאל. )ח קפ'לסי( ל
  .י מטלנית"תבדוק ע, כ"מטה כואם עדיין לא נפלה החתיכה ל. שאז אינה רואה דם בבדיקה, במקומה

  .אם צריך להוציאה בבדיקה ובטבילה, ובענין טבעת שעוה להגביה החתיכה. ל"כנ. )ח קפ'לסי( לא

קושיות על רבנו שמשון . אין להתיר בזה מטעם רבנו שמשון. ל"ר הצמח צדק ומהרי"ת אדמו"שו. )ח קפ'לסי( לב
 .לפירוש רבנו הזקן

דינו , שמה שהיא רואה בבדיקה שנוגעת בחתיכה הנופלת, לא- ל' בר נתבאר לעיל סיאף שכ: ל"בענין הנ). קפח' לסי( לג
א בנפילת "שזה א, נקיים' י ז"מ כאן שנטמאה בלידתה אינה יכולה להטהר אלא ע"מ. כדם מכה שאינה מטמא אותה

שכאשר היא שוכבת , וכדלעיל שם(שתבדוק בשחרית בשכיבה , ל"הורה לה מהריעל כך . המקור שרואה תמיד דם
כ איך "וא. וגם בשחרית בבדיקתה, כי יש דם גם בלילה בשינתה, שוב שואלת כאן). חוזרת החתיכה למקומה בפנים

ם תעשה נקיי' פ הפסק טהרה ועוד בדיקה אחת במשך הז"להשתדל שעכ, ועל כך משיב לה כאן. נקיים' תעשה בדיקת ז
  .באופן שהחתיכה היא אז למעלה ואינה נוגעת בחתיכה בעת הבדיקה, כראוי
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אלא שבמקום ; ץ מיאנאוויטש"ר ישראל ש"י מוה"הקודם מסר ע' את התשובה שבסי. ל"בהמשך להנ. )ח קפ'לסי( לד

למסור לה כדי , ר הצמח צדק"מסרה לידי אדמו, )על מנת למסור לאחותה דבורה(למסרה למרת שפרה בליובאוויטש 
ז משיב לו "וע, ל"ושאל שוב אצל מהרי, ר הצמח צדק הסתפק באיזה פרטים בתשובה זו"אדמו. ולבאר לה תוכנה

  .ל בתשובה שלפנינו"מהרי

' הכונס את הבתולה בועל בעילת מצוה כו, קצג' ע סי"ש בשו"מ .הבועל את הבתולה ולא מצא דם ).קצג' לסי( לה
ת "כתב הצמח צדק בשו,  ראתה טיפת דם כחרדל חרדל וחיפהו שכבת זרעואפילו בדקה ולא מצאה דם טמאה שמא

הגידו לי בשם נשים מומחות אך , שלכאורה היינו דוקא בביאה הראשונה שחוששים מצד חימוד, )קנד' ד סי"חיו(
 ,ל שהיה בקטנה"י, ואם נאמין לשמועות הנשים, ז שמרגשת כאב"ל החמיר בזה כ"ן ז שאמרו שרבינו הגאו,'דלאזני

, ל משיב כאן"ומהרי. 'כ עכשיו לתלות בבתולים כו"לכן החמיר ג, המכה' דמדינא דמתניתין תולים להקל עד שתחי
  .שהוא מאמין לשמועתם

רמונים ' וששיעורו הוא ג, ששיעור מוציא רמון הוא מעט פחות מטפח על טפח, מקור לדברי רבנו הזקן). רא' לסי( לו
  .אחוזים זה בזה

 .כ נטל רשות מאיזה רב"אא, חר שמת הרב לא יורה התלמידגם לא). רמב' לסי( לז

ר שהוא דוקא בדור אחר וכשלא "ביאר אחמו, זה שבשעת הדחק סומכים להקל כיחיד במקום רבים). רמב' לסי( לח 
ל דהיינו "שגם בדור אחר י, ל"ומוסיף מהרי. כ באותו דור אזלינן מדאורייתא בתר רובא"משא, נפסקה הלכה בהדיא

  .ולא כשסוגיא דעלמא אזלא כאידך ,אה לדיין טעם לסמוך על היחיד בשעת הדחקדוקא כשנר

הדפסת ספרים אינה אסורה משום  .ממדינה למדינה, אם מועלת ההסכמה שלא להדפיס משך זמן). רמב' לסי( לט
 – ולא במדינה אחרת, שמועלת רק במדינתם, א מטעם גזירת בעלי ההסכמה"כ, ולא מטעם תקנה כללית, השגת גבול

  .ובפרט עם המדפיס הראשון עשה שלא כשורה. אפילו באותה מלכות

 .יז דלעיל-טו' מסי נוספתמהדורא ). פ- רעט' לסי( מ

טפחים ' הכיפה גבוהה י. יש עליו כיפה, הקבר שבתוך החדר. יש לו גג, החדר שבתוכו עומד הקבר). שעא' לסי( מא
ולפעמים , שהוא סגור בדרך כלל, ן טפח על טפחבתוך הכיפה יש חלו. אבל לא אצל הכתלים שמהצד, באמצעה
אמות ' כדי למנוע טומאת ד. מ יש איסור לכהנים לנגוע על גביו"מ. כשהחלון סגור אין הטומאה יוצאה ממנה. פותחים

  .טפחים' טפחים מהכיפה גבוה י' ויותר טוב לעשות גדר ברוחק ד. טפחים מהצד' הכיפה גבוהה י' יש להשתדל שתהי

  .ל"מהדורה אחרת מהנ). שעא' לסי( מב
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גם . על ידי שיזכה לה גט על ידי אחר אשה שהרה לזנונים אם יוכל הבעל לישא אשה אחרת .)קמ'  י וסי'וסי' א' סיל( א

  .דלא כבית שמואל, ג"המחמירים שלא תינשא בגט זה מודים שמועיל שהוא יכול לישא אחרת ואין עליו חדר

שחלבה ארסי הוי כמו , אין להתיר מטעם שכתב החכם צבי. ילדה אחר מיתת הבעל וחלבה ארסי .)א"יג סי' לסי( ב
ולא אסרו אלא , אלא עיקר ההיתר הוא כי כשילדה אחר מיתת הבעל אינה מינקת חבירו. צימוק דדים בחיי בעלה

  .כ כשחלבה ארסי"משא,  מטעם סתם מעוברת למניקה קיימא–כשיש לה חלב 

ואבד זכרו במשך שש , וראו שלא עלה מהמים במשך קרוב לחצי שעה, שיכור שנטבע תחת הקרח ).ב"יז סל' לסי( ג
שמתיר נטבע , א מווארדון שבמרדכי"ל כהר"דלא קיי, ומשיב לאיסור. ונישאת, ונשאר אשתו עגונה בווילנא, . שנים

שיכור ' שכיון שהי(דון דידן פ האומדנא שבני"א מוורדון אין להתיר ע"ואפילו לדעת הר. פ אומדנות"ס ע"במשאל
וכיון שלא שהו עליו שיעור כדי ). בודאי לא ניצל מטביעתו, וכיון שאבד זכרו זה שש שנים, ובגדיו כבדים בעת שנטבע

 .הרי אף אם נשאת תצא, שתצא נפשו

 .שהתיר, ר אברהם אבלי פאסוועלער מווילנא"מענה להג, ל"בהמשך להנ). ב"יז סל' לסי( ד

לסמוך על דעת , ר הצמח צדק"ל יחד עם אדמו"תשובת מהרי. ו חודש והכירוהו"מצאוהו צף אחר ט ).ו"יז סכ' לסי( ה
בצירוף כמה , הפוסקים שכשהכירוהו מיד כשהוציאוהו מהמים מעידים אפילו אחר זמן מרובה ואפילו נתפח קצת

  .ובצירוף דעת הפוסקים שבאופן זה אין חוששים לשאלה, סימנים בינונים בבגדים

שיש הוכחה שאומר , מ להעיד"ד ע"כיון שלא בא לב, י שאלה מהני מכמה טעמים"הודאת הרוצח ע ).ד"יז סי' לסי( ו
  .מה שאומר על עצמו לא חשיב מתכוין להעיד, אמת

 ושהבעל הולך בתום ויושר ואין בו שום , שבאמת הוא כןת עליו ויש אומדנו, איש שאשתו מאוסהל דברע .)עז' לסי( ז
, ר הזקן" ביאור מסקנת אדמו. אם כופין את הבעל ליתן לה מזונות וכסות,א משום שעיניו נתן באחרת ול,ו"קלות ח

שאין זה מחמת שעיניו נתן , מ ישבע"ומ. שיכול הבעל לומר קים לי כדעת הפוסקים שאינו חייב ליתן כסות ומזון
 .באחרת

 ,י שליש בעירו" הבעל רוצה להשרותה ע.חםי אוטם שיש לה בר" עהאשה שנבדקה ואינה ראויה לאיש .)קיו' לסי( ח
ר "כי הרבה יגע אדמו, מפני אמתלא טובה שיש לה בזה' אביוהיא רצונה שיתן לה הבעל מזונות בבית , ולנסות לרפאה

ד פסק לזכות "הב. ואמרו שאין לה תקנה אלא בניתוח שהוא סכנת נפשות עבורה, הזקן לטכס עצה אצל רופאים
שיכול הבעל לעכב מהחפצים ) ג, שאינה יכולה לכופה לזונה בבית אביה) ב, כוף אותו לגרשהשאינה יכולה ל) א, הבעל

 .ד זה"הפרטים שבפס' ל משיב לו על ג"ומהרי. שלה שבידו

 .ג"דאין שליח לדבר עבירה לעבור על חדר,  הוה גטלאי שליח וזרק לה הגט בעל כרחה "עגט הנשלח  .)קיט' לסי( ט

לא גרע ממגרש שאין הכתובה . תטית ויש לו היתר מאה רבנים ואין במה להשליש הכתובהנש .)קיט' א וסי' לסי( י
היינו מחמת שצריך להפקיד הגט , גם בהיתר לישא אחרת כשמשליש הכתובה. וישאר חוב, מעכבת הגירושין כשאין לו

. שה ואינה רוצה גטמדובר בצריך לגר, צ להפקיד הגט"ם וכל בו שצריך להשליש הכתובה וא"ת מהר"בשו. י שליח"ע
, בעתים חלים. א למנות שליח כיון שעתה אינו יכול לגרשה בעצמה"מקשים שא, על המנהג להפקיד הגט בשוטה

, גם בלי זה אין צורך בהפקדת הכתובה. תלוי במחלוקת אם בדיעבד חל הגט, שיודעת לשמור גיטה ולא את עצמה
 .ודאי אין זה מעכב את ההיתר לישא אחרת, אין לוכש, ל"ומחמת כל הנ. שאין חוששים לשמא יעני כשתשתפה

צריך , בן ציון לבד' ובפי כל נק, ת"נקרא מלידתו בן ציון אליעזר וכן עולה לס ).ח"קכט סי' ח וסי"קכה סי' לסי( יא
, והוא רק בשורה אחת, כיון שגוף הגט כבר אמור. גט ששיטת ודן אינו מעורה. לכתוב בן ציון אליעזר דמתקרי בן ציון

 .א הקפיד על זהל

מוכיח כדעת רוב , אחרי שמבאר להקל בשעת עיגון בכל התיוהות. כמה תיוהות בגט. )קכח' וסיקכו ' וסיקכד ' לסי( יב
במקום , ולכן גם כאן שכתב קאזלאו שעל נהר פלוני פלוני, שאם שינה בדבר שאין צריך לכתבו כשר בדיעבד, הפוסקים

 .יר במקום עיגוןיש להכש, שעל נהר פלוני ועל נהר פלוני

שמות וגירש ' ומסיק שאם יש לו ב. ואחיו אומר שבלידתו נקרא מלך משה, נכתב אלימלך המכונה מלך. )קכט' לסי (יג
מפני , אלא שיש לברר אם לא שינה שמו בכוונה לרמות. ובפרט שבעיר זו לא נקרא אלא בשם אחד, בשם אחד כשר

  .שגירשה בעל כרחו

, והשם שעיה הוא קיצור השם ישעיה, ישעיהו וישעיה הם שני שמות. נקרא בפי כל שעיהשמו ישעיהו ו. )קכט' לסי (יד
 .ולכן יכתוב ישעיהו דמתקרי שעיה

ואם בא עליה . הוי כאונס ולא נאסרה לבעלה ישראל, כסבורה שהוא בעלה ונבעלה .)ג"קעח ס' סיו, ו"יג ס' לסי( טו
ובלאו הכי נאמנים האשה והבועל . ם בא עליה גם קודם וסתהובפרט א. הבעל בליל טבילה גם הולד כשר ותלינן בבעל

 .דאיכא רגלים לדבר וליכא למימר עיניה נתנה באחר, לפסלו
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והשגות , ב דלעיל'  להשיג על סיקסליאמקא "מוהרתשובת . ילדה אחר מיתת בעלה וחלבה ארסי ).א"יג סי' לסי( טז

ואילו . כשילדה אחר שמת וחלבה ארסי מעת הלידה) ב' סילעיל (ל התיר "מהרי: וחילוקי הדעות בינם. ל עליו"מהרי
או כשילדה אחר שנתגרשה ; ילדים הקודמים'  דוקא כשחלבה ארסי לפני לידת ב–א מתיר כשילדה אחר שמת "מוהר

  .וחלבה ארסי מעת הלידה

 ).באברויסק(ר ברוך מרדכי מווילנא " מוה–סיכום ומענה לשואל . ל"בענין הנ). א"יג סי' לסי( יז 

שמואל משקלאוו נטבע בנהר ' ר: תוכן המעשה.  אומדנות והוכחות שנטבע–העגונה דשקלאוו ). ו"יז סט' לסי( יח
. שראהו שקפץ למים וצף על פניו וצועק שיצילוהו) יושב בהבריצקע ושט בה' שהי(והעיד הנכרי , )ג"לערך בשנת תקפ(

ש היו לו מעות "וידוע שהר(השייכים אליו והקאמיסאר אמר ששמע מערלים שמצאוהו עם מעות צרורין ואגרות 
ונשתקע ואבד . ל"אלא שהערלים יראים להודות מעצמם שמצאו כנ, ואמר שהוא מוכן לישבע על זה, )צרורין ואגרות

שהיא , ואמרה האשה גיטל שהיא מכירה אותם, גם מצאו עליו זאקין וחאלאט. ז מצאוהו ולא הכירוהו"לאח. זכרו
ל "ומענה מהרי, ר הצמח צדק"ת אדמו"שו. ו גביות עדות בסימני שיניו והארבע כנפות שלוגם הי. תקנה אותם עבורו

  .י שאלה לאומדנות והוכחות"י צירוף גוי ע"ע ,לבאר הטעמים להתירה

ומה שאמר הקאמיסר בשם הערלים שמצאו עליו , מה שנטבע, צירוף הטעמים להיתר. ל"בענין הנ). ו"יז סט' לסי( יט
 .והוי כסופה של עדות שהקילו חכמים בעדות אשה, נותושאר אומד, האגרות

 .מטעם אומדנא דמוכח, י שהקיל באבד זכרו שלא תצא"ז על מהרא"ישוב להשגות הרדב. ל"בענין הנ). ו"יז סט' לסי( כ

 .י שאלה"י לא הקיל שלא תצא אלא בצירוף עדות גוי ע"גם מהרא. ל"בענין הנ). ו"יז סט' לסי( כא

, יצחק הלך ממלון בבולינא ונאבד' ר: ותוכן המעשה.  אומדנא והוכחות שנהרג–עגונה דבולינא ה). ו"יז סט' לסי( כב
גם . ואמרו שצריך להניח שם ראש הרוג, הגוים חיפשו אז אוצר. יצחק' ואתו הלך גוי ונמצאו אצלו מעות שהיו אצל ר

גם סיפר .  והשאיר ההרוג במיםמתירא מחקירות' והי, התוודה שמצא הרוג בלי ראש בנהר הקטן' הכומר סיפר שא
יהודי בשם גוי שרצו להרוג אותו כשם שהרגו את היהודי מבולינא לטראסנא ואמרו לו שכולם יודעים שהרגו את 

שוב העידה יבימתה שהיא אחותה ששמעה מגויה שסיפרו לה נערים קטנים שראו את ההרוג תחת הגשר . היהודי
שמחמת שאבד , בא למסקנה להתיר, חרי אריכות הדיון בכל פרטי ההלכהוא. והכירוהו וסיפרו מיד לגוים והשתיקום

א "עוד נעתק מה שהשיב על כך מוהרי. כ מועילות העדויות"וא, זכרו ושאר האומדנות אינה אסורה אלא מדרבנן
  .ד מוויטבסק"בהר

 .ר הצמח צדק"מענה למה שהשיב על כך אדמו. ל"בענין הנ). ו"יז סט' לסי( כג

 .ד מוויטבסק"א בהר"אל מוהרי. ל"בענין הנ). ו"יז סט' לסי( כד

 .ל"אל הנ. ל"בענין הנ). ו"יז סט' לסי( כה

  .וכנראה חתמו שניהם על היתר זה. ר הצמח צדק"ל ואדמו"י מהרי" ע–סיכום הדברים . ל"בענין הנ). ו"יז סט' לסי( כו

ורצו , ו מקראסנייערסק ונאבדוכמה אנשים יצא. ת שנהרגו ולא הגידו הנכרים שם ומקום"מסל ).ח"יז סי' לסי( כז
אלא . למה אתם מחפשים הרי הרוצח הידוע הרגם וידעתי שבודאי נשרפו, אך הוא ענה להם, לשכור נכרי לחפשם בנהר

רק , ולא הכירום, אחר כך נמצאו שרופים. ולא פירש שמותיהם, שלא פירש שכוונתו ליהודים שיצאו מקראסנייערק
. על מנת שיתירו לה המורים, אחר כך נתקדשה האשה בתנאי. ימן שאינו מובהקשהוא ס, סימן קרחה' באחד מהם הי

מטעם כאן ) ב. או בלא שנתפרשו שמותיהן, לא שכיחי שיירות דמהני אפילו בהוחזקו) א: טעמים' ומתירה בצירוף ג
 .ובהקבזה סגי גם סימן שאינו מ) ג. אין חוששין שהם הלכו בדרך ואחרים באו לכאן ונהרגו' נמצא כאן הי

שחיכה להם כמה ימים שלא , ושכרו בעל עגלה בזול, כמה יהודים הוצרכו לנסוע מדוחאוושצינע). ח"יז סי' לסי( כח
ונראה שתחלת , אחר כך נודע שבעל העגלה הוא רוצח ידוע. ולא הגיעו למלון ולא נודע מהם, ונסעו אתו, כדרך הרגיל

בנמצא הרוג  י ווייל מתיר"מהר. ולא הכירום,  בדרך ההיאאחר כך נמצאו הרוגים. נסיעתו היתה כדי להרוג אותם
. ש"ולא נראית כן הכוונה ברא, ג מכמה סוגיות"וצע. ש"ומוכיח כן מתשובת הרא, לתלות שזהו הנאבד, בדרך שהלך בו

או שגם הוא לא התיר בזה אלא . ל שהוא מפרש כן בדעת הפוסקים המתירים בהוחזקו ואין השיירות מצויות"אמנם י
ומה שתולין שההרוג . ודעתו שיש כאן צירוף סימנים לא מקרי תחלת עדות שמחמירין בה. רוף סימנים בינוניםבצי

או מחמת הודאת , הוא מחמת אמירת הגויות, שנמצא הוא האיש שנאבד ואין חוששים שהרוג זה נהרג מימים ימימה
  .שנהרג עתה, הרוצח

 .ל"מהדורה נוספת מהנ). ח"יז סי' לסי( כט

 .ל"מהדורה נוספת מהנ). ח" יז סי'לסי( ל

 .ל"מהדורה נוספת מהנ). ח"יז סי' לסי( לא
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 .ל"מהדורה נוספת מהנ). ח"יז סי' לסי( לב

 .ל"מהדורה נוספת מהנ). ח"יז סי' לסי( לג

 .ל"מהדורה נוספת מהנ). ח"יז סי' לסי( לד

 .ש"על הרא' קושי. אי חיישינן לתרי יצחק). ח"יז סי' לסי( לה

  .ג דלעיל' מהדורה נוספת מסי. שיכור שנטבע תחת הקרח ואבד זכרו וניסת ).ב"יז סל' לסי( לו

ולאו מר בריה דרב , ג"וצע, ב אסר"ם ב"בתשובת מהר. ס במקום סלעים וטרשים"נטבע במשאל). ב"יז סל' לסי( לז
  .ז שהנופל בנקב שבקרח יש להתיר"ח וט"א וב"והעיקר כפסק מהרש. אשי חתים עליה

ולא כדעת הפוסקים , שעות' או ג' הוכחות לדעת הפוסקים שהשיעור הוא ב. ע תחת הקרחנטב). ב"יז סל' לסי( לח
  .שהוא פחות משעה

או כחצי , מענה למי שרצה להוכיח שהעיקר כדעת המקילים ששיעורו פחות משעה. ל"בענין הנ). ב"יז סל' לסי( לט
  .שעה

  .ל"הוכחות נוספות להנ. ל"בענין הנ). ב"יז סל' לסי( מ

, אם יתברר שהמקום הפתוח מקרח לא הגיע עד שפת הנהר, אולי יש מקום להתיר. ל"בענין הנ). ב" סליז' לסי( מא
 .כ אינו יכול להציל את עצמו גם מתוך הנקב שבקרח"וא

 .ל להתיר"ביאור סברא הנ. ל"בענין הנ). ב"יז סל' לסי( מב

הלך באותה שעה אל שפת הנהר ולא כלפי שזרם המים , אולי יש סברא נוספת להתיר. ל"בענין הנ). ב"יז סל' לסי( מג
 .המקום הפתוח

ש כשיש "וכ, ראוי להתיר אפילו בחוזר ממש. אם נאמן לאסור, ת שחזר בו מחמת יראה"מסל). ז"יז סל' לסי( מד
  .אמתלא שהחזרה היא מחמת יראה

ם בענין אשת "ר הצמח צדק בדברי הרמב"ר נחמיה ואדמו"מה שיישבו הג. גדולה אשת הקטן שזינתה). מג' לסי( מה
קטן ) ג. ולא למפרע, ס"ע לא גדלו הקידושין בהדה אלא מד"קידושי קטנה שגדלה לכו) ב. לא מסתבר, קטן שזינתה

קידושי קטן לא חלו ) ה. ל שאם זינתה נאסרה לבעלה"קידושי דרבנן י) ד. שהשיאו אביו וגדל לא הוו קידושין למפרע
  .סיכום בענין קטן שהשיאו אביו) ו. ל הכי"ולא קיי, ה נאסרה לבעלהל שאם זינת"ם י"מ לדעת הרמב"ומ, ס"אפילו מד

  .עדים כשרים שהיה קטן בעת מיתה' אבל צריך ב, נשא אשה ומת בקטנותו אין זקוקה ליבם). מג' לסי( מו

ל שנאמנת לומר נאנסתי אפילו בלי מגו ואפילו "קיי, טענה נאנסתי ונתנה אמתלא על אשר לא צעקה). סח' לסי( מז
  .ואפילו באמתלא גרועה, בעיר

ל כרבינו יונה שהיא נאמנת אף "דקיי, הוכחות מהפוסקים ומהסוגיה. נתעברה וילדה ואמרה נאנסתי). סח' לסי( מח
  .בפרט דבנידון דידן יש קצת מיגו. בלי מיגו

 .וחלוקת מעות צוואה לטובת יתומים. ל"בענין הנ). סח' לסי( מט

. מסופי השורות' הסימנים על הגט לא יהי. כפוף מעט למטה' ת יהי" של טיראש ימין. הסכם גירושין ).קכג' לסי( נ
  .הטעם שאין נותנים גט בלילה

 .או ותריכית, ל ותרכית"פ הדקדוק צ"שע, כתיבת ותרוכית בגט תמוה ).קכו' לסי( נא

ליובאוויטש אף צ לכתוב "וא, אין צריך לכתוב לובאוויץ דמתקריא לובאוויטש. כתיבת לובאוויטש בגט ).קכח' לסי( נב
ובאברויסק נהגו לכתוב על מי בארות . הטעם שנהגו לכתוב על מי מעיינות בעיירות שיש רק בארות. ד מודגש"שהלמ

  ).ו"מלא וי(

ז מרגליות שפוסל "ומשיג על הגרא, מכשיר בדיעבד. כתבו צבי המכונה הירש דוב המכונה בער ).ז"קכט סט' לסי( נג
  .בדיעבד

 .ונקרא בפי כל בשם בער איסר, וחותם בשם ישכר בער איסר, ה לתורה בשם ישכר איסרעול ).ז"קכט סט' לסי( נד
י אשה בפשם ה. )ולא המכונה(ולכן יכתוב ישכר איסר דמתקרי בער איסר , אלא שם העצם, איסר אינו כינוי לישראל
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ן אותה במקום  וכן קורי,שמה לאה פרידא'  אמר שמעריסה היחדאיש אאלא ש,  לאהתיבה והנתינה במקום הככל

  .יכתבו רק לאה. לידתה

ובהרשאה יכתבו , עדיף לכתוב אנת אנתתי דמתקרית, שם חניכה שספק אם נגזר משם עריסה ).ז"קכט סט' לסי( נה
  .ר הזקן שלא להאריך בהרשאה בעשיית שליח ושליח שליח כמה פעמים"קבלה בשם אדמו. דמתקריא

עדים כתבו וחתמו ' ג. ואת עדי החתימה מינה בכתיבת וחתימת ידו, ומומר מינה סופר בפני ).ז"ב וסכ"קמא סי' לסי( נו
 שיתוודעו י אפשרוא, הסופר נמצא בלאזניא והעדים בסינדרווע. וחתימתם אינה ניכרת כאן, שהבעל מינה את הסופר

, וישלח לעדים שיחתמו, שהסופר יכתוב הגט, ר הצמח צדק רצה להתיר בשעת עיגון"אדמו. חדיחד למקום א
והציע לעשות , ל חלק עליו מכמה טעמים"ומהרי. שהוא גם שליח הולכה שיתנהו לאשה, חוהו בחזרה אל הסופרוישל

 בפני –וימנה עדי חתימה במקום הסופר  ,שהמומר יאשר בפני עדים שמינה את הסופר בפניו, ר הזקן"כהוראת אדמו
  .וגם בכתב שישלח להם, עדים

ואין הרב נאמן להעיד , ד שנתגרשה"ז פוסק שצריכה כתב מעשה ב"הט. דץ בלב"י המ"כתב היתר בחת ).קמב' לסי( נז
ש סובר דהיינו רק "הריב. פ עד אחד בדבר שיכול להתברר"ל אם יש להכשיר ע"ובדיעבד הסתפק מהרי. על זה יחידי

איזה לבין מילתא דעבידא לגלויי שאפשר שיתגלה ב, ומחלק בין דבר שמפורסם לכל ויתגלה מיד, מדרבנן בעדות אשה
שבדבר שיכול להתברר , וכאן בתשובה השניה מוכיח. ל תשובה אחת שלא הגיעה לידינו"וכבר כתב בזה מהרי. זמן

  .ת ואף במילתא דעבידא לגלויי באיזה זמן"נאמן עד אחד אף מה

ט קריאת הג. מ לא דמי לסידור גט בלילה שיש אוסרים"מ. לא סגי בעד הקורא הגט לפני הרב הסומא ).קנד' לסי( נח
  .וכן במסדר גט מתוך הקצורים, כשטועה בדבר שאינו שכיח לא חשיב אינו יודע בטיב גיטין וקדושין. סגי בעדים לחוד

במחלוקת שנויה אם חוששין לאחין , כשלא נודע מולדתו כלל. מת בלא בנים ושמעו ממנו שאין לו אחים ).קנו' לסי( נט
  .ואפילו קטן, ולכן מועיל עד אחד להתיר. מדרבנן
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ושלוחו של הקונה מחל לו , ולא קיים כפי הקשר, אחד עשה קשר עם חבירו. ד עצמו"שליח שמחל ע ).קכג' לסי( א

או , או שהמחילה היתה באונס, נ"ומסיק שאינה מועלת ממ. אם מועילת מחילתו, הקיום בכדי שיציל ממנו ממונו
  .ששינה בשליחות

מ להוליכה למקום פלוני אם "כשקונה ע, מברר שיטות הפוסקים. סוחר שקנה בהקפה והוזל והפסיד הכל ).רל' לסי( ב
או מטעם שהיא מכת , אין האחריות על הקונה ומסיק שבנידון דידן. וטעמי החילוקים בזה, אחריות הזול על המוכר

  .מטעם שהוזל לפני סיום המכירה והוי זביני בטעותאו , או מטעם שהיא אומדנא דמוכח, מדינה

והשאיר בית חומה שבו פאבריק של טליתים עם , ואחת מהן נשואה בעיר אחרת, מת והשאיר רק בנות). ח"ר' לסי( ג
' אמנם א. ורצה הגיס שבעיר אחרת למכור חלקו לגיסו' וקיבלו פשרנים, כלי מלאכה וטליתים ומזומן ושטרות

  .ומכר לו בזול בקנין סודר ובשטר, והוא עצמו רוצה לקנות, סו אינו רוצה לקנותמהפשרנים אמר שגי

, ר הזקן"כיון שהפשרנים הסכימו שלא ימכרו בלי הסכם אדמו) א.  ומבאר שאפשר שהקנין אינו מועיל מכמה טעמים
כיון שהמוכר גילה ) ב. כ יכול המוכר לומר קים לי כפוסקים אלו ולבטל המכירה"וא, יש פוסקים שהקנין אינו מועיל

הפשרנים שאמר לו שגיסו אינו רוצה לקנות ' הרי זה מבטל המכירה לא, וגיסו רצה לקנותו, דעתו שרוצה למכרו לגיסו
בזה אונאה במחיר ' כיון שהי) ד. אין קניינה מועיל', אם האשה פחותה מבת כ) ג). והיינו אם הקונה מודה שאמר כך(
 .יכול המוכר לבטל הקניה, מטעם דין מצרנות של הגיס השותף) ה. ין מועילאין הקנ, )גם במטלטלין שבמכירה(
  .ביאור שיטות הפוסקים. ומתי נפטרו מטעם בעליו עמו, מתי נעשו השותפים שומרי שכר זה לזה). שמו' לסי( ד

  .רון לחוכרההוספה והחס, וניתוספו או נחסרו בתי מרזח, החוכר מהקהל רשיון החזקת בתי מרזח בעיר ).קסג' לסי( ה

חילוק בין מטה ידו קודם התחלת . ומי שמטה ידו אחר עשיית השומא, הטוען נגד השמאים במס הקהל ).קסג' לסי( ו
  .כ"או אח' הגבי

  .גביות הקהל אצל הדר בעיר אחת ונרשם בעיר אחרתפשרה בענין ). קסג' לסי( ז

  .ל"בענין הנ). קסג' לסי( ח

  .הוכחות מהפוסקים דלא מהני. בים שטרקנין סודר במקום שכות ).קצה' לסי( ט

 .ע חושן משפט"הגהות לשו י
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  .המרובע מכוון' לדבק הבתים כדי שיהי ).לב' ח סי"לאו (א

אבל לא שיתן מים , ף דהיינו דוקא שממלאים מים וסוחטין אותן"נראה מלשון הרי, יין צמוקים ).ערב' ח סי"לאו (ב
  .שלא היו בלועים בצמוקים

יש להקל ברכה וענוגה להאכילה פחות מ "מ, ל שאין צריכה מעת לעת" אף דקיי–שלושה ללידה  ).תריז' ח סי"לאו (ג
  .מכשיעור

  .שלפי הנראה התירו אף בשור הגדול, נקב בטחול מתולדתו בעב שבדק). מג' ד סי"ליו (ד

  .אם התחיל הטורף ומסופקים על הגמר לא הוי חזקה, חזקת היתר דאיתרע). נ' ד סי"ליו (ה

  . שלא לאכול אותםהורה, אווזות שנמצא שחור בראשי חרטומיהן). פג' ד סי"ליו (ו

  .אסר את הסירופ, אף שיש מקום להתיר הסוכר,  סירופ של סוכר שמסננים על ידי דם).קה' ד סי"ליו (ז

  .ת להתיר אשה"בכיה ורמיזה במסל). יז' ז סי"לאהע (ח

  .צוה לבאר השמות כפי שנקראים). קכט' ז סי"לאהע (ט

  .לכתוב משיה, השם אשה מסיה שנקראה על שם איש מש ).קכט' ז סי"לאהע (י




