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א

סט דיני מליחה והדחה ,ובו כ"א סעיפים:

ב

א

)טור( .ואם

א צריך להדיח הבשר קודם מליחה )ואם הדיחו הטבח אין צריך להדיחו )א( בבית(
אחר שהדיח חתך כל נתך לשנים או )ב( לשלשה )או שהסיר טלפי הרגלים )ג( לאחר ההדחה(
)ארוך כלל ד' וי"ז( צריך לחזור ולהדיחם :הגה :ואם לא עשה כן ,הוי כלא הודח )ד( כלל )שם( .הדחת
הבשר לכתחלה ,יזהר לשרותו נגד חצי שעה ולהדיחו היטב במי )ה( השרייה ,אבל אם לא שראו רק הדיחו
היטב )ו( סגי ליה ,ואחר כך ימתין מעט שיטפטפו המים קודם שימלחנו ,שלא ימס המלח מן המים ולא )ז(
יוציא הדם )הגהות ש"ד והגהות אשירי פכ"ה ובארוך כלל א'( .ונהגו שלא להשתמש בדברים אחרים בכלי
ששורין בו )ח( בשר .ואם נשתהה הבשר בשרייתו מעת לעת ,הבשר וגם הכלי )ט( אסורין .ועיין לקמן )י(
סימן זה .אבל פחות מעת לעת אין להקפיד .ואף במקום שנאסר הכלי ,מותר לחזור )יא( ולשרות בו )בארוך(.
דין בשר שמלא קרח ,כיצד נוהגין עם )יב( שרייתו עיין לעיל סימן ס"ח )סעיף יא(:
ד

ג

ב אם מלח ולא הדיח תחילה ,ידיחנו וימלחנו )יג( שנית .ויש )יד( אוסרין .הגה :וכן נוהגין,
אפילו לא נמלח רק מעט כדרך שמולחין לצלי ,ואפילו לא שהה במלחו שיעור )טו( מליחה )ארוך וש"ד
וסמ"ג( .מיהו במקום )טז( הפסד מרובה )יז( יש להתיר )ב"י( .ואם לא הודח רק מעט ,קודם שמלחו ,מותר
)יח( בדיעבד .והוא הדין אם היה ס' בחתיכה נגד דם )יט( שעליה )הגהת ש"ד בשם מהרא"י( .ואם נמלחה
חתיכה בלא הדחה עם שאר חתיכות ,שאר חתיכות )כ( מותרות והיא אסורה )בארוך כלל ד' דין ה'(.

ג הלא ימלח במלח דקה )כא( כקמח ,ולא במלח גסה ביותר שנופלת מעל הבשר אילך
)כב( ואילך) .ואם אין לו מלח אחר רק מלח דק כקמח ,מותר )כג( למלוח בו( )ד"ע(.
ד יפזר עליו מלח ושלא ישאר בו מקום )כד( מבלי מלח ,וימלח זכדי שלא יהא ראוי
ח
ליאכול )כה( עם אותו מלח ,ואינו צריך להרבות עליו מלח )כו( יותר מזה .ומולחו )כז(
משני צדדים .ועופות צריך למלחם גם מבפנים ,טואם לא מלחם אלא מבפנים או מבחוץ,
וכן חתיכה שלא נמלחה אלא מצד אחד) ,כח( מותר .הגה :ויש אוסרים אפילו )כט( בדיעבד
)מהרא"י בהגהות ש"ד וארוך כלל ו'( ,והכי נהוג ,אם לא )ל( לצורך .ודוקא אם כבר נתבשל כך; אבל אם לא
נתבשל עדיין ,לא יבשלנו כך ,אלא אם הוא תוך י"ב שעות שנמלח יחזור וימלח צד השני שלא נמלח )לא(
עדיין ויבשלנו אחר כך ,ואם הוא אחר י"ב שעות ,אזי יצלנו דנורא משאב שאיב ואין הצד שנמלח כבר בולע
מצד )לב( שלא נמלח )שם(.

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

החתיכה ,אם חתך ממנה אינו צריך לחזור ולמלוח מקום

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

)לד(
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הכי המנהג להשהות במליחה )לז( שיעור שעה ,ואין לשנות )מהרא"י בת"ה סימן קס"ז ובהגהת ש"ד ואו"ה
כלל א'(.

ז יבקודם שיתן הבשר בכלי שמדיחו בו ינפץ מעליו המלח שעליו ,יגאו ישטפנו
במים ,ואחר כך יתן הבשר בכלי שמדיחין בו ,וידיחנו )לט( פעמים ,ידוישטוף הכלי בין
רחיצה )מ( לרחיצה .הגה :וי"א שצריכין להדיח הבשר )מא( ג' פעמים )חדושי אגודה בשם א"ז ומהרא"י
)לח(

ואו"ה כ"א דט"ו והג"א( ,והכי נוהגין לכתחילה ,על כן ישטפנו )מב( או ינפץ המלח מעליו וידיחנו ב'
פעמים דזה הוי כהדחה ג' פעמים או ישים המים תוך הכלי ואחר כך יניח בו )מג( הבשר וידיחנו ג' פעמים,
והכי נהוג .ולכתחילה יתן מים הרבה בהדחה ראשונה ,כדי שיבטל כח המלח )מד( שבציר )ד"ע( .מותר
להדיח הבשר במי פירות ואין צריך )מה( מים )הר"ן פ' השוחט ותוספות שם(.
טו

כח

טז

כדי המלח

ח אם לא ניפץ המלח שעליו ולא שטפו ,אין לאסור ,כי המים שבכלי מבטלין )מו(
המלח .הגה :ואפילו המים מועטים מ"מ מבטלים כח הציר )ד"ע וארוך כלל ו' ומהרא"י( .ויש מתירין
אפילו לא היה מים כלל בכלי )מז( והניחו בו הבשר ,דאין לחוש בשעה מועטת כזו שעוסקין )מח( בהדחת
הבשר )ש"ד ואו"ה כלל א' וי' וע"ל ס"כ( ,ויש לסמוך עלייהו .ואין לחוש בכל זה רק בהדחה ראשונה ,אבל
לאחר הדחה ראשונה )מט( אין לחוש )כך משמע ממרדכי ור"ן( .ואין חילוק בין אם הדיחו בכלי כשר או
טרפה )נ( או חולבת .ואם היה מעט מים בכלי ,שמבטל כח המלח שאינו חשוב עוד כרותח ,אפילו הכלי
חולבת או הטריפה מלוכלך עדיין באיסור) ,נא( מותר )בארוך(.
ט בשר שנמלח ונתבשל בלא הדחה אחרונה ,צריך שיהא בו ששים )נב(
שבו .הגה) :נג( וכל הקדירה מצטרף )נד( לששים )ש"ד ועוד פוסקים עיין ס"ק ל"ד( .ואם יש בקדירה כ"כ
כמו החתיכה שנמלח ולא הודח ,הכל שרי ,דודאי איכא ששים נגד המלח שעל החתיכה דהחתיכה עצמה
בודאי היא שלשים נגד המלח )נה( שעליו) ,בארוך כלל י"א ד"ד( .ואי ליכא ס' בקדירה נגד המלח ,אפילו לא
הושם רק )נו( בכלי שני ,הכל אסור ,יזדמאחר שיש שם מלח וציר אפילו בכלי שני )נז( מבשל )שם דין א'
ובמרדכי( .ובשר )נח( יבש יש להתיר אפילו בכלי ראשון ,דודאי יש ס' נגד המלח שעליו מאחר )נט( שכבר
נתייבש )מרדכי פכ"ה וראב"ן וב"י בשם הגהת אשירי וש"ד( .אבל לכתחלה יזהר אפילו בבשר יבש שלא לבשלו
או להדיחו במים שהיד סולדת בהם בלא הדחה אחרונה )ש"ד שם( וכל זה מיירי שלא הודח באחרונה כלל,
אבל אם הודח רק פעם אחת ונתבשל כך ,מותר ,דבדיעבד סגי ליה בהדחה )ס( אחת באחרונה )מהרא"י
בהגהת ש"ד( .מלח שמלחו בו פעם אחת ,אסור למלוח בו פעם )סא( שנית )כל בו וד"ע ודעת רוב
הפוסקים( ,וכל שכן שאסור לאכול המלח אחר )סב( שמלחו בו.

י יחגוי משמש בבית ישראל ונתן הבשר בקדירה ,ואין ידוע אם הדיחו ,אם יודע הגוי
מנהג ישראל סומכין על דבריו ,אם היה שם ישראל יוצא ונכנס או שום קטן )סג( בן
דעת .הגה :ובחד מינייהו סגי )טור( ,או במסיח לפי תומו שהדיחו )סד( יפה או שישראל ,אפילו קטן ,יוצא
ונכנס ,דמרתת הואיל ויודע מנהג ישראל .מיהו אם מיחה לגוי שלא ידיחו בלא רשותו ,והוא עבר על דבריו,
אסור ,דהא חזינן דאינו מרתת ואין לסמוך גם כן אדבריו )הגהת ש"ד ואו"ה(.

יב מהא דרב דימי מנהרדעא חולין דך קי"ג וכ"כ הרמב"ם.
יג טור והרשב"א.
יד שם.
טו טור ,וכתב הב"י שדבריו נכונים בטעמם ועוד דאם איתא דאסור לא הוו שתקי מיניה בגמרא.
טז טור וכ"כ בהגמי"י בשם סמ"ק כאלו היה המלח כולו דם דקיי"ל חתיכה נעשה נבילה בשאר איסורים] .הרב פסק כן אך לא מטעמיה דהא
ס"ל אין חנ"נ בשאר איסורים אלא משום לא ידעינן כמה דם נבלע במלח ועיין בש"ך ובב"י סוף סימן ק"ה[.
יז ]פירוש כל מה שבקדירה[.
יח סמ"ג וכפי הפי' שפי' הב"י דבריו.
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יא בשר שנתבשל בלא מליחה ,צריך שיהיה בתבשיל ששים כנגד )סה( אותו )סו(
ואז )סז( מותר הכל .הגה :ויש אוסרים אותה חתיכה אפילו בדאיכא ס' )סח( נגד החתיכה )טור בשם י"א
והגהות מיימוני בשם סמ"ק וש"ד וארוך ומהרא"י בהגש"ד ומרדכי בשם ראב"ן( ,והכי נהוג אם לא לצורך,
כגון לכבוד שבת או לכבוד )סט( אורחים ,דאז יש לסמוך אדברי )ע( המקילין )ב"י בשם א"ח וד"ע עיין
ד"מ( .ואם נמלחה חתיכה ולא נמלחה )עא( כראוי ,דינה כאלו לא נמלחה )עב( כלל .וכן בשר ששהה ג'
ימים בלא מליחה ,אף אם נמלח דינו כאלו לא נמלח ,ואם נתבשל צריך ס' )עג( כנגדו )או"ה(.

בשר

יב כבשר ששהה ג' ימים מעת לעת בלא מליחה ,נתייבש דמו בתוכו ולא יצא עוד ע"י
)עד( מליחה ואין לאוכלו מבושל ,אלא )עה( צלי .כאואחר שצלאו )עו( לא יבשלנו ,ואם
בישלו )עז( מותר) .ואין להשהות בשר ג' ימים בלא )עח( מליחה ,דחיישינן )עט( שמא יבשלו )ב"י בשם
פסקי מהרא"י סימן קנ"ה(.
יג כבואם שרו אותו במים תוך הג' ימים ,יכול להשהותו עוד שלשה ימים )פ( אחרים
פחות )פא( חצי שעה )אגור() .בשר שנמלח וספק אם נמלח תוך ג') ,פב( מותר( )בארוך(.
יד כגבשר ששהה שלשה ימים בלא מליחה ונתערבה אותה חתיכה בחתיכות אחרות,
כד
בטלה ברוב ומותר לבשל )פג( כולן ,ואפי' היתה ראויה )פד( להתכבד .וכן הדין בנתבשל בלא
מליחה ונתערב אח"כ )פה( באחרות )או"ה(.
כה
טו בשר המלוכלך בדמים שנשרה במים מעת לעת ,יש אוסרים )פו( לאכלו כי אם )פז(
צלי ,אלא אם כן יש במים ס' )פח( כנגדו) .ויש אוסרים אפילו )פט( לצלי ,והכי נהוג( )או"ה(.
טז כואין מולחין אלא בכלי )צ( מנוקב או על גבי כזקשין וקסמין או במקום מדרון ,בענין
שאם ישפך שם מים יצאו מיד .הגה :ודף חלק ברהטני ,שמים זבין ממנו ,אין צריך להניחו במדרון.
)צא( ממנו )מהרא"י שערים ש"ו ובב"י בשם
הנקבים פתוחים) .בארוך כלל ג'( .ולכן לא
ס"ס ע'( .וכן מחמירין קצת לשום תוך הכלי
אשיר"י פכ"ה ובארוך כלל א'( ,ובדיעבד אין

אבל אם אינו חלק ברהיטני ,צריך להניחו במדרון שיצאו המים
ת"ה סימן קע"ג( .ואפילו בכלי מנוקב יזהר לכתחלה שיהיו
יעמידו על גבי )צג( קרקע ,כי הוא ככלי שאינו מנוקב )ע"ל
מנוקב קש או )צד( קסמין ,כי הבשר יסתום הנקבים )הגהות
לחוש )צה( לכל זה) .ד"ע( .כחואם מלח בכלי שאינו מנוקב ,אסור להשתמש באותו כלי בדבר
)צו( רותח .הגה :ואם נשתמש בו ,בעי קליפה אם הוא דבר )צז( יבש )רשב"א( ,ואם הוא דבר לח ,בעינן
ששים נגד קליפה מן )צח( הקערה) .ב"י בשם י"א( .כטויש אומרים שאפי' בצונן אסור להשתמש
בו בלא )צט( הדחה ,ואם נשתמש בו בלא הדחה ,ידיח מה שנשתמש )ק( בו .הגה :אבל
מותר לחזור ולמלוח בה )קא( בשר לאחר שניקבוה ,או אפילו בלא נקיבה אם הבשר שהה כבר במליחתו )קב(
והודח )ב"י בשם הגהת ש"ד וארוך(.

יט טור בשם י"א ושלזה הסכים אביו הרא"ש והגמי"י בשם הראב"ד והמרדכי בשם רשב"ט ובשם ר"ש משנץ.
כ טור בשם הגאונים וכ"כ ש"פ בשמם.
כא הרא"ש בתשובה בשם הר"מ וכ"כ המרדכי בשמם ובשם א"ז.
כב תה"ד סי' ק"ס והגהת ש"ד בשם מהר"ם.
כג תה"ד סי' ק"ע וכתב ולא מיקרי דבר שיש לו מתירים כיון שמותר לצלי דלצלי לא נאסר מעולם.
כד )פי' כיון דאינה אסורה מחמת עצמה אלא מדם הבלוע בה(.
כה אגור בשם י"א וכ"כ בשערי דורא בשם י"א.
כו מימרא דשמואל חולין דך קיג.
כז הרא"ש שם.
כח מימרא דרב יהודה אמר שמואל שם דף קי"א.
כט טור בשם י"א וכ"כ הרשב"א בשם י"א משום דקי"ל כמ"ד בסכין בעי הדחה כדלעיל בסימן י' וכמו שציינתי שם .וכתב שזו סברת הרמב"ן
ז"ל וכן סברת הראב"ד ז"ל ושדוחקא דסכינא שקול כרתיחת הקערה.
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יז לאבל אם הוא מנוקב ,מותר לאכול בו אפילו )קג( רותח .לאויש אוסרין )קד( ברותח.
ליזהר לכתחלה) ,קה( ובדיעבד מותר() .ארוך כלל ג'(.
לב
יח בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב ושהה בו כשיעור שיתנו מים על האש ויתחילו )קו(
להרתיח ,כל מה שממנו בציר )קז( אסור לאכלו )קח( אפילו לגצלי ,וחלק החתיכה שחוץ
לד
לציר אין אסור ממנו אלא כדי קליפה ,ואפילו אם יש בה )קט( שומן .הגה :ויש אוסרין כל
החתיכה ,אפילו מה )קי( שחוץ לציר) .טור ומרדכי בשם מהר"ף( .ואפילו לא נמלח רק מעט ,כדרך שמולחין
)ויש

)קיא( לצלי ,ואפילו לא שהה שיעור מליחה רק מעט ,עד שנראה )קיב( ציר בכלי )מרדכי פכ"ה בשם ראבי"ה
והגהת ש"ד וארוך כלל י'( ,וכן נוהגין) ,קיג( ואין לשנות .ומכל מקום אינו אסור רק אותה חתיכה המונחת
למטה בכלי ונוגעת בציר ,אבל שאר חתיכות שעליה הנמלחים עמה) ,קיד( מותרות) .שם בארוך ובכל בו(
והכי נהוג.

יט להאחר שנמלח הבשר והודח ,מותר ליתנו אפילו במים שאינם רותחין .לוויש מי
שמצריך ליתנו במים )קטו( רותחין) .והמנהג כסברא ראשונה) ,קטז( וכן עיקר( )ב"י ודעת עצמו(.
כ לזבשר שנמלח ,ושהה כדי מליחה ,ונתנוהו אחר כך בכלי בלא הדחה ונתמלא מציר,
)קיז( מותר .לחולפי זה בשר שנפל לתוך ציר היוצא מהבשר אחר ששהה כדי מליחה,
לט
)קיח( מותר .ויש מי שאוסר בזה ובזה ,ויש לחוש לו לכתחלה .הגה :ויש אוסרין )תוספות
ורא"ש וכמה מן האחרונים( ,אפילו בדיעבד ,כדי קליפה) .הגהת ש"ד ובשערים ,ומהרי"ב ומהר]י["ש וב"י
וארוך( ,והכי )קיט( נהוג .ודוקא מה שמונח בתוך הציר ,אבל למעלה מן הציר) ,קכ( שרי .והכלי שנפל בו
אותו הציר) ,קכא( אסור .וכן אם היה הכלי חולבת ויש בו לכלוך ,אסור )קכב( הבשר ,דאף לאחר שיעור
מליחתו נחשב כרותח )הגהת ש"ד ות"ה סימן קנ"ט( .אבל אם הוא הפסד מרובה ואית ביה גם כן צורך
סעודת מצוה ,יש להקל ולומר דאחר ששהא שיעור מליחה לא )קכג( מחשב צירו כרותח )ד"ע( ועיין לקמן
סימן צ"א .ולפי דבריו ,מאף על פי ששהה הבשר במלח כשיעור ,אסור לאכול ממנו )קכד(

עד שידיחנו יפה יפה .ואסור לחתוך ממנו בסכין קודם שידיחנו ,ואם חתך צריך )קכה(
להגעילו .הגה :ויש מתירין לחתוך בסכין לאחר ששהא שיעור מליחה ,דאין מליחה לכלים ,וכן עיקר )קכו(
דמותר )ת"ה סימן קנ"ב ואו"ה כלל ל"ז( .אבל הסכין צריך )קכז( הדחה אחר כך ,או נעיצה בקרקע אם
נתייבשה עליו הציר )ארוך( .ואפילו קודם שיעור מליחה אין האיסור משום )קכח( הסכין ,אלא משום שיצא
דם בעין על הבשר ,ואם רוצה להדיחו שם היטב ולחזור ולמלחו שם ,מותר .מאוכשרוצים לעשות מליח

להתקיים לאחר ששהה במלחו בכלי מנוקב כשיעור הראוי ,מדיחים אותו יפה יפה ואחר
כך חוזרים ומולחים אותו כדי שיתקיים ,ואפילו )קכט( בכלי שאינו מנוקב .מבואפילו לפי
סברא זו ,אם רוצה למלוח ולאכול צלי בלא הדחה ,עושה ואינו חושש לדם שעל המלח,
ל טור בשם אביו הרא"ש.
לא הר"ן ושכן פסק הרשב"א ושכתב בחידושיו שכן דעת הראב"ד והרמב"ן ז"ל דמפרשי דרב יהודה וכו' בקערה מנוקבת איירי.
לב טור בשם אביו הרא"ש.
לג הסכמות הפוסקים בשם הרב ברצילוני.
לד טור בשם הרשב"א.
לה טור וזה דעת כל האחרונים וכ"כ הראב"ד בהשגה והריב"ש בתשובה.
לו שם בשם הרמב"ם בפ"ו מהלכות מאכלות אסורות.
לז שם בשם רש"י וכ"כ הרא"ש וכ"כ המרדכי בשם ראבי"ה.
לח הג"א שם.
לט תוס' והמרדכי בשם רבינו אלעזר וריב"ק ורמ"ה וכ"כ בש"ד.
מ באגרת תשובה לר' יונה.
מא שם.
מב הרשב"א בת"ה.
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שהאש שואבו ומונע המלח מלבלוע דם .והני מילי במולחו ומעלהו לצלי ,אבל אם שהה
במלחו ,המלח בולע הדם )קל( ונאסר ,ולפיכך מדיחו יפה יפה וצולה ואוכל) .וע"ל סימן ע"ו
מדין בשר שנמלח ולא הודח ונצלה כך(.
כא מגבמקום שאין מלח מצוי ,יצלו הבשר עד שיזוב )קלא( כל דמו ,ואחר כך יבשלוהו.

ע דין מליחת הרבה בשר ביחד ,ובו ו' סעיפים.

א מדמולחין הרבה חתיכות )א( זו על גב זו .אע"פ שהתחתונה גומרת )ב( פליטתה קודם
)ג( לעליונה ,לא אמרינן שחוזרת ובולעת מדם )ד( העליונה ,לפי שהוא שוהה הרבה
לפלוט )ה( ציר וכל זמן שפולטת צירה אינה )ו( בולעת .מהואפילו מתקבץ הרבה ציר
ועומד בגומא שבין )ז( החתיכות) ,ח( מותר .מובמה דברים אמורים ,במולח בשר עם בשר,
ואפילו בשר שור עם בשר גדיים וטלאים ואפילו עם עופות ,שאי אפשר להם לגמור כל
פליטת צירן עד שיגמור בשר שור .לפלוט )ט( את דמו .הגה :ומכל מקום נוהגין להחמיר
לכתחלה שכל חתיכה שיש לה בית קיבול ,כגון דופן שלימה ,מהפכין אותה )י( שיזוב הדם ,אבל בדיעבד אין
לחוש )א"ו הארוך( .חתיכה שמלח אותה ב' פעמים ,מותרת ,ולא חיישינן שמלח השני מבליע הדם הנשאר
)יא( ממליחה הראשונה )פסקי מהרא"י סימן ס"ו(  .מזאבל בשר עם דגים ,אפילו בשר עופות עם
דגים ,אסור למלוח לפי שהדגים פולטים כל צירן קודם שיפלוט העוף )יב( את דמו .ואם
עבר ומלחן יחד ,מחהעופות )יג( מותרין אבל הדגים צריך ליטול מהם )יד( מטכדי קליפה.
ואם לא ניטלו קשקשיהם כשנמלחו) ,טו( מותרים .הגה :ויש אוסרין כל הדגים )ארוך כלל י"ג(
אם אינן ס' נגד העופות ,דאנו משערין במליחה )טז( בס' ,והכי נהוג .ודוקא דלית בהו קשקשים ,דרפו
קרמייהו ופלטי מיד אבל אי אית בהו )יז( קשקשים ,מותרים ,דאינן פולטים מיד ולא בלעי מן העופות
)הרא"ש ושם( ,דאיידי דטרידי לפלוט )יח( לא בלעי ,מידי דהוי אשני חתיכות שנמלחו יחד.

ב נבמה דברים אמורים ,כשמלח שניהם יחד ,או שהעוף מליח )יט( ודג תפל ,אבל אם דג
מליח ועוף תפל ונתנם זה אצל זה או זה על גב זה ,אף דגים מותרים )כ( בלא קליפה.
הגה :וכן אם הדגים מונחים על העופות ,מותרים אפילו נמלחו )כא( יחד דדם אינו מפעפע מלמטה
למעלה ,ולא גרע מחתיכה המונחת בציר דמה שלמעלה מן הציר )כב( שרי )ארוך כלל י"ג( .וכן אם לא הניח
הדגים אצל העופות אלא לאחר ששהו העופות במלחן שיעור מליחה ,אף הדגים מותרים ,אע"פ ששניהם )כג(
מלוחים )ד"ע וכן משמע בארוך( .ואם נמלחו דגים בכלי שמלחו בו בשר ,הדגים מותרים דאין הדגים בולעים
הדם שבכלי ,דאין מליחה )כד( לכלים )ב"י בשם רשב"א סימן קכ"ט( .והא דאמרינן דאם הדג תפל והעופות
מלוחים אסורים ,היינו דוקא שהדג פלט כבר דמו )כה( והודח ,אבל אם עדיין לא פלט דמו ולא נמלח
מעולם ,מותר ,דאגב דיפלוט דם דידיה יפלוט גם כן הדם שבולע מן )כו( העופות )סברת עצמו וכן משמע
בארוך כלל י"ג בשם הסמ"ק( ,כמו חתיכה שנפלה לציר קודם מליחה דמותר )כז( מהאי טעמא ,כמו שיתבאר
לקמן סימן זה .ועיין לקמן סימן צ"א באיזה מליחה אמרינן דהוי )כח( כרותח.

מג טור והג"א בשם א"ז.
מד מסקנת הגמרא חולין דף קי"ג.
מה טור מדברי התוס' דף קי"ב והרא"ש והמרדכי שם.
מו שם וכ"כ הרשב"א בת"ה.
מז מימרא דרב נחמן שם דף קי"ב.
מח טור בשם רש"י וכ"כ הרמב"ם בפ"ו מהלכות שחיטה וכה"ס הרשב"א והר"ן ז"ל וכ"כ התוס' והגמי"י וכתב הב"י שכ"כ שם מדברי הרא"ש
וכ"כ ברמזים.
מט שם ומדברי הרא"ש שם וכ"כ הרשב"א והר"ן.
נ טור מדברי התוס' והרא"ש והרמב"ן ולמדוה מדין טהור מלוח וטמא תפל שם בדף קי"ג וכדלקמן.
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ג נאבשר שחוטה שמלחו עם בשר )כט( טריפה ,או שהטריפה מלוחה והכשירה תפלה
והם נוגעים )ל( זה בזה ,אסור נבכדי קליפה .שאע"פ שאינו בולע )לא( מדם הטריפה,
נגבולעת )לב( מצירה .אבל אם הכשירה מלוחה והטריפה תפלה ,מותרת בהדחה בלא
קליפה נדבין נתן כשירה למעלה ,בין נתנה )לג( למטה .נהויש מי שאוסר בנוגעים )לד( זה
בזה ,וסובר שלא הותרו אלא בעומדים בסמוך ,בכדי שפליטה של זה נוגעת )לה( בזה.
הגה :וכשהטריפה מלוח וכשר תפל ,אפילו בכהאי גונא )לו( אסור .וע"ל סימן ק"ה מאלו )לז( דינים.

ד נוהא דאמרינן דאינו אוסר אלא כדי קליפה ,היינו כששתיהן כחושות ,אבל אם אחת
מהן שמינה ,אפילו אם חתיכת הטריפה כחושה וחתיכת הכשירה שמינה ,מפעפע
האיסור )לח( בכולה אם היתה הטריפה המלוחה למטה ,משום דתתאה )לט( גבר) .ועיין
לקמן סימן ק"ה )מ( כיצד נוהגין(.
ה נזיש אומרים שבשר שנמלח אסור להשהותו במלחו לאחר פליטת כל צירו דהיינו י"ב
שעות ,לפי שחוזר ובולע מלחלוחית דם שעליו )מא( ושעל המלח .נחויש מתירים
להשהותו במלחו אפילו )מב( כמה ימים .ולכתחלה יש לחוש לדברי האוסרים ,ובדיעבד
)מג( מותר.
ו נטיש אוסרים ליתן בשר שלא נמלח כלל ,או שנמלח ופלט כל דמו ,עם בשר שנמלח
קודם פליטתו דם ,לפי שהבשר שלא נמלח ,או שנמלח ופלט כל דמו ,חוזר ובולע ממה
)מד( שחבירו פולט) .מה( סויש מתירים ע"י מליחה שימלחנו אחר כך ,כי אז יפליט כל דם
סא
)מו( שבלע ,ויש מתירים )מז( בכל זה .ולכתחלה יש לחוש )מח( לדברי האוסרים .הגה:
ואפילו בדיעבד נוהגין לאסרו אם נפל בשר שכבר פלט כל דמו )מט( וצירו אצל בשר שלא שהה עדיין )נ(
שיעור מליחה )מהרא"י בהגהת ש"ד( .ויש אומרים שכל מעת לעת לאחר שנמלח פולט צירו ,ואם נגע תוך
זמן זה לבשר שנמלח ולא שהה עדיין שיעור מליחה) ,נא( אינו נאסר ,וכן נוהגין )ש"ד בשם הגאונים ומהרא"י
וסה"ת ומרדכי בשם ר"י( ,אך במקום שאין הפסד מרובה יש לאסרו לאחר י"ב שעות .וקודם לזה אין
להחמיר כלל .וכל שכן אם לא נמלח כלל ,דאפילו אם נפל )נג( לציר ממש אין לאסרו ,דאמרינן על ידי
שיפלוט דם )נד( דידיה יפלוט גם כן מה שבלע ממקום אחר .ואפילו נמלח הבשר ולא שהה עדיין שיעור
מליחה ,ונפל לציר) ,נה( יש להתיר )ארוך כלל ה'( אם לא נכבש בתוכו )נו( יום שלם .אך אם שהה שיעור
מליחה ונפל לציר ,יש אוסרין אותו אף על פי שלא כלה זמן פליטת צירו )נו*( עדיין )רש"ל בא"ו שלו( .ומכל
מקום לצורך הפסד גדול יש להתיר גם בזה כל זמן פליטת צירו ,דהיינו )נז( תוך י"ב שעות ,ע"י שיחזור )נז*(
וידיחנו )הגהת ש"ד( ויחזור )נח( וימלחנו .וכן אם נפל לציר קודם ששהה שיעור מליחה ,ידיחנו ויחזור
וימלחנו .מיהו אם מלחו בלא הדחה לאחר שנפל לציר) ,נט( שרי בדיעבד )ארוך כ"ה( .וכל זה לא מיירי אלא
בציר שהוא כרותח ,כמבואר לעיל סימן ס"ט ,אבל דם בעין שנפל על בשר שהוא תוך שיעור מליחתו והוא

נא עובדא דרב מרי בר רחל שם דף קי"ב וקי"ג.
נב טור כדעת הרא"ש פ"ו דחולין והרשב"א והר"ן.
נג אע"פ שהיא טרודה לפלוט דהציר מסרך סריך.
נד תוספות והרא"ש.
נה הר"ן וסה"ת.
נו מימרא דרב פפא פסחים דף ע"ו.
נז טור בשם הרשב"א בשם רבותיו.
נח שם בשם הרא"ש ועיין במה שציינתי בסימן דלעיל בסעיף ב'.
נט שם בשם הרשב"א.
ס שם בשם תה"ת.
סא ]נלע"ד שיש חסרון כאן וכצ"ל אבל לא בשר שנמלח והודח ובלע דם חתיכה זו שנמלחו עליו ויש מתירין וכו' .והדין ראשון הוא דעת
הרשב"א והיש מתירין הב' הוא מש"כ שם בשם מקצת רבותיו והביאו הב"י בסי' זה שם וה"ה בפ"ו מהלכות מאכלות אסורות דין ט"ז[.
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)ס( חשוב כרותח כמבואר לקמן סימן צ"א ,נאסר הבשר ,דלגבי דם בעין לא אמרינן איידי דטריד לפלוט לא
בלע ,ולא כבולעו )סא( כך פולטו )שם( .והא דאסרינן אותו כשנפל לציר ,היינו דוקא מה שבתוך הציר ,אבל
מה שלמעלה מן הציר),סב( שרי .מיהו מה שבתוך הציר נאסר )סג( מיד ואין )סד( שיעור לדבר .בשר שנפל
לתוך ציר שעל )סה( הקרקע ,דינה כאילו היתה הציר בכלי )בית יוסף בשם ש"ד ואו"ה שם( .בשר שנגע
בחתיכה שנמלחה בכלי שאינו מנוקב ונאסרה ,דינו כאילו נגע )סו( בציר )ד"ע( .ספק ציר ספק מים ,מותר,
דציר דרבנן וספיקא )סז( להקל )מרדכי פכ"ה( .ציר מעורב עם מים ,אפילו היו מועטים ,לא חשיב עוד
רותח )סח( ואינו אוסרת )ב"י בשם אגור( )דין כבוש עיין לקמן סימן ק"ה(.

עא דין מליחת הראש והטלפים והמוח ,ובו ג' סעיפים:

א סבהראש ,חותכו )א( לשנים ומולחו יפה לצד פנים ,וחוזר ומולח
השיער מעכב על ידי המלח )ג( להפליט דם.
ב סדהטלפים ,מחתך אותם )ד( מעט למטה ,ומולח ,סהויניח מקום החתך )ה( למטה וימלח
גם על השיער) .ועיין לעיל סימן ס"ח(.
ג סוהקרום שעל המוח ,יש בו חוטין ,והמוח עצמו יש בו דם ואינו יוצא מידי דמו
במליחת הראש ,לפי שעצם הראש מקיפו ועומד לפניו ואין מקום לדם )ז( לזוב .לפיכך
הבא למולחו קורעו ומוציא המוח וקורע הקרום ומולחו .סזואם רצה למלוח הראש והמוח
בתוכו ,ינקוב העצם כנגד הקרום ,וינקוב גם הקרום) ,ח( וימלח ,סחויניח הנקב )ט( למטה,
ומותר אפילו לקדירה .הגה :ועיין לעיל סימן ס"ח כיצד נוהגין )י( לכתחלה )ש"ד בשם מ"ה( .ואם נמלח
)ב(

סג

על השיער ,שאין

הראש שלם בלא נקיבת העצם ,הקרום והמוח )יא( אסורים ,ושאר הראש )יב( מותר ,וכל שכן שאר בשר )יג(
שעמו )ארוך כלל י"ז וש"ד בשם מהר"ם( .הקולית ושאר עצמות שיש בהן מוח צריכין מליחה .ומליחת העצם
מועיל למוח )יד( שבקרבו ,ואין צריך לנקוב העצם )טור בשם הרשב"א( .מיהו לכתחלה לא ימלחנו עם )טו(
שאר בשר ,רק לבד ,ובדיעבד )טז( שרי.סט )ארוך כלל ל"א(.

עב דין מליחת הלב והריאה ,ובו ד' סעיפים:
ע

עא

א הלב ,מתקבץ הדם בתוכו )א( בשעת שחיטה .לפיכך צריך לקרעו קודם מליחה )ב(
ולהוציא דמו) ,ג( ולמלחו אחר כך .ואז מותר )ד( אפילו לבשלו )ארוך כלל ט"ו() .ויש מחמירים
לבשלו רק )ה( צולין אותו( ואחר כך מבשלו )ש"ד(.

ב עבמלחו ולא קרעו ,קורעו אחר מליחתו )ו( ומותר אף על פי שנמלח עם הדם שבתוכו,
דכבולעו כך פולטו .והוא הדין עגאם צלאו ולא קרעו ,שקורעו לאחר צלייתו ומותר .אבל
סב טור בשם הרשב"א.
סג שם ושם.
סד שם ושם.
סה הרשב"א שם.
סו שם.
סז שם בשם אביו הרא"ש מהא דרישא בכיבשא וכו' חולין דף צ"ג.
סח בית יוסף.
סט ]ועיין בכיוצא בזה בסי' ע"ה סעיף ב בהג"ה[.
ע מימרא דרבי זירא כריתות דף ]כב[ והביאו הרי"ף והרא"ש בפ"]ח[ דחולין.
עא משנה חולין דף ק"ט.
עב טור.
עג שם במשנה תנן בשלו וכו' וכתב ראב"ד בהשגתו דבצלי איירי וכ"כ המרדכי שכן דעת ר"י ומדברי הר"ן שכן דעת הרמב"ן.
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ח

אם בשלו בלי קריעה) ,ז( אסור עד שיהא ס' כנגד הלב ,דלא ידעינן כמה נפק )ח(
הגה :ואפילו בדאיכא ס' ,הלב עצמו )ט( אסור )ארוך וש"ד מהרא"י ורי"ו( ,ויקלוף מעט )י( סביב הלב .ויש
מחמירין בו ,אפילו במליחה ,לאסור שאר בשר שנמלח עמו ,ואומרין דלא אמרינן כבולעו כך פולטו גבי דם
הלב הכנוס בתוכו ,דהוי דם ממש ולא מקרי )יא( דם פליטה )הגהת ש"ד בשם ר' מתתיה וכ"מ במרדכי בשם
ר"י( .והמנהג להקל ,וכן עיקר דגם זה מקרי דם פליטה ושייך למימר ביה כבולעו כך פולטו ,מידי דהוי אדם
)יב( שבחוטין ,כמו שנתבאר לעיל סימן כ"ב )וכ"ד האו"ה ומהר"א כ"ץ( .ויש מחמירין לקלוף קצת במקום
שהיה הלב )יג( דבוק )בארוך ומרדכי שם( ,וטוב לחוש לדבריהם ולקלוף קצת )יד( סביב הלב ,ואז )טו( הכל
מותר .ואין חלוק בין בשר שעם הלב )טז( או הלב עצמו ,ואין חלוק בין אם הלב סגור או פתוח )יז( למעלה
)ד"ע ולא כאו"ה( .ונוהגין לכתחלה לחתוך )יח( ערלת הלב ולחתוך גידין שבפנים )ארוך( ,ואינו אלא חומרא
וזהירות בעלמא.

מיניה.

עד

ג אין עוף שלא יהא בו ששים כנגד )יט( לבו ,ומותר אפילו הוא דבוק )כ( בעוף .הגה :וכל
עוף יש בו ס' ,אפילו אין בו הראש והרגלים התחתונים )פסקי מהרא"י סימן צ"א ור"י מינץ ובארוך( ,כדרך
שנוהגים להסירן דהיינו עד הארכובה )כא( התחתונה ,ולכן אם העוף שלם ,הכל מותר .ואם אין שלם ,וליכא
בו ס' נגד הלב הדבוק בעוף ,י"א דהחתיכה נעשית נבילה ובעינן ס' בקדירה נגד )כב( כל העוף )טור בשם
י"א וכ"ה בפוסקים( ,וכן נוהגין .ואפילו איכא ס' בקדירה ,העוף אסור הואיל ואין בו ס' נגד הלב )כג(
הדבוק בו .ואם אין הלב דבוק בעוף ,מצטרף כל הקדירה לבטל הלב )כד( בס' .ועיין לקמן סימן צ"ב בדין
חתיכה נעשית נבילה .ואין לך בהמה שהיא עהס' )כה( נגד לבה.

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

עג דין צליית הכבד ,ובו ו' סעיפים:

עז

א הכבד ,יש בו )א( ריבוי דם .לפיכך לכתחלה אין לו תקנה לבשלו ע"י )ב( מליחה ,אלא
קורעו שתי וערב ומניח חיתוכו )ג( למטה ,וצולהו )שיהא ראוי )ד( לאכילה(  ,ואחר כך יכול )ה(
לבשלו .הגה :ואם מנקבה הרבה פעמים בסכין הוי כקריעה שתי וערב )ארוך( .וכן אם נטל משם )ו(
המרה וחתיכת בשר מן הכבד ,דאפשר לדם לזוב )ז( משם )הגהת ש"ד( .ומ"מ אם לא עשה כן נוטל
הסמפונות לאחר צלייה) ,ח( ומבשלה )ארוך( .וכל זה בכבד שלימה ,אבל כשהיא חתוכה אין צריך כלום )ר'
ירוחם בתא"ו( .וכשבא לבשלה אחר הצלייה ,ידיחנה תחלה אחר הצלייה) ,ט( קודם הבישול )דקדוק ב"י
ממרדכי פכ"ה ובארוך( .מיהו אם לא הדיחה ובשלה כך) ,י( מותר )ראבי"ה ואו"ה שם( .עחובדיעבד מותר
עט
אם נתבשל לבדו בקדירה )בלא )יא( צלייה(  ,אבל הקדירה אסורה ,שפולטת ואינה )יב(
פ
בולעת .ויש מי שאוסר .הגה :וכן נוהגין לאסור הכל )הגהת סמ"ק ומהרא"י בהגהת ש"ד( ,אפילו
נמלחה הכבד )יג( קודם בשולה )דעת רש"י ולאפוקי ר"ת(.

עד טור בשם אביו הרא"ש.
עה ]העטרת זהב גמגם בדבר אך הש"ך השיג עליו והמליץ בעד הרמ"א עיין שם[.
עו ריב"ש.
עז כרבה בר רב הונא חולין דף קי"א.
עח טור מדברי הרא"ש שם והרשב"א בתורת הבית וכרבי יוחנן בן נורי במשנה סוף פרק י' דתרומות ומדרבי אמי דשלקי ליה ואכל חולין דף
ק"י ומדרב נחמן שם דף קי"א.
עט ]אכבד קאי ולפיכך היא מותרת והקדירה אסורה[.
פ שם בשם הרמב"ם בפ"י מהלכות מאכלות אסורות וכדעת הרי"ף רבו דסבר דכולה סוגיא אליבא דרבי יוחנן בן נורי איתמר אבל רבנן פליגי
עליה וסברי דכבד נאסרת.
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ט

ב פאאם חלטו בחומץ או ברותחין ונקב והוציא מזרקי הדם שבתוכו ,מן הדין מותר
לבשלו ,אלא שהגאונים אסרו )יד( לעשות כן ,ובדיעבד )טו( מותר.
פב
ג לצלי צריך חתיכה משום דם )טז( שבסמפונות ,ואם לא קרעו קודם צלייה יקרענו )יז(
אחר כך) .וי"א דאין צריך לצלי שום חתיכה )יח( כלל( )טור בשם ר"י סמ"ק ואו"ה ושאר פוסקים( ,וכן
נוהגין אפילו לכתחלה.

ד פגאם צלאו עם בשר בתנורים שבימי חכמי הגמרא ,שפיהם למעלה ,יהיה הכבד למטה
ולא למעלה) .יט( ובדיעבד ,מותר .פדובשפודים שצולים אצל האש ,אסור לצלותן עם
הבשר ,לכתחלה ,אפילו )כ( הכבד למטה .הגה :מיהו אם נמלחה הכבד כבר ,מותר לצלותה עם בשר,
אפילו על גבי בשרא ,דכבר נתמעט דמו והוי כבשר )כא( על גבי בשר) .ב"י בשם תוספות ר"פ כ"צ והגהות
ש"ד ומרדכי פ' כ"ה(.
פה

ה לא ימלחנו לכתחלה על גבי הבשר ,אלא )כב( תחתיו .הגה :ונהגו שלא למלוח כבד כלל,
אפילו )כג( לבדה ,ואין לשנות רק יש למלחה קצת כשהיא תחובה בשפוד ,או מונחת על האש לצלותה )הגהת
ש"ד ואגור בשם אגודה( .ומיהו אם איתא שמלח כבד ,בין שמלחה לבד או עם בשר ,אפילו על גבי בשרא,
)כד( הכל מותר )טור וש"ד וארוך( .וי"א שיש לקלוף מעט סביב הכבד ,אם היא דבוקה )כה( בעוף ,ואינו
אלא חומרא בעלמא )מרדכי פכ"ה ובארוך( .נהגו להדיח כל כבד אחר צלייתה ,משום דם )כו( הדבוק בה
)אגור בשם ר"י מולין( .מיהו אם לא הדיחה) ,כז( מותרת.
פו

ו נמצא כבד בעוף צלי) ,כח( מותר .הגה :וי"א לקלוף מעט סביב )כט( הכבד ,ואינו אלא חומרא
פז
בעלמא )מרדכי בשם ריב"ן וש"ד ואו"ה( .ואם הוא מבושל ,צריך ס' כנגד )ל( הכבד .הגה :ואין לך
עוף שהוא ס' נגד הכבד ,כשהיא שלימה )ש"ד ומרדכי בשם ראבי"ה ומהרא"י ובארוך כלל י"ו( ,ולכן אם
הכבד שלימה ודבוקה בעוף ,נעשה העוף חתיכת נבילה ובעינן ס' משאר דברים שבקדרה נגד כל העוף .והוא
הדין אם דבוק חתיכת כבד בחתיכת עוף ,ואין ס' )לא( כנגדו) ,שם( דאנן קיימא לן בכל האיסורים חתיכה
נעשית נבילה ,כדלקמן סימן צ"ב .ואם אין הכבד דבוקה ,מצטרף כל מה שבקדרה לבטל הכבד ,ואם יש ששים
בכל ,הכל מותר .מיהו הכבד עצמה אסורה )לב( כמו בלב )תא"ו נט"ו( ,כמו שנתבאר לעיל סימן ע"ב .עוף
שמלאוהו בביצים ונמצא בו לב או כבד) ,לב*( דינו כמבושל ובעינן ס' מן העוף )לג( בלא המילוי ,פחואם לאו,
הכל אסור .ואם מלאוהו בבשר ואין שם ביצים הנקרשים ומעכבים הדם) ,לד( דינו כצלי) .ארוך בשם אגודה
ובנימין זאב סימן של"ו(.

עד הטחול דינו כשאר בשר ,ובו סעיף אחד:
פט

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

פא מהא דרב הונא ורב נחמן שם בחולין דף קי"א.
פב טור בשם בה"ג.
פג כדדרש מרימר שם בגמרא.
פד טור בשם רש"י שם בגמרא.
פה טור וכ"כ הרשב"א וסמ"ק והר"ן.
פו טור והמרדכי שם דכבולעו כך פולטו.
פז שם בטור.
פח ומהרש"ל כתב בספרו שגם המילוי נעשה נבילה מפני שהלב נחבא וכנוס בתוך המילוי הוי כחתיכה שהלב דבוק בה והא דמשמע במהרי"ל
שאין הביצים מועילים לבטל אבל מ"מ אין נעשים נבילה ולא נאסר היינו במלאו בין עור לבשר וכתב הטעם שאין מועילים מפני שהביצים
נקרשים.
פט מסקנת הגמרא חולין דף קי"א מפרש שם דשמנא בעלמא הוא.

שלחן ערוך – הלכות מליחה

י

ובדיעבד )ד( אין לחוש )אגור וארוך כלל א' בשם רוקח( ,ומותר למלוח כל אלו עם שאר בשר אף על פי שיש
בהם )ה( רוב דם ,ובלבד שיסירו הקרומים והחלב )ו( שבהם.

הלכות מליחה

הלכות מליחה  -סי' סט
)א( בביתא .בגמראב אמר שמואל אין הבשר יוצא
מידי דמו אלא אם כן מולחו יפה יפה ומדיחו יפה
יפה .אתמר רב הונא אמר מולח ומדיח ,במתניתא
תנא מדיח ומולח ,ולא פליגי הא דחלליה )פי' רש"י
כל רחיצת הבשר מתרגמינן חילול( בי טבחא הא
דלא חלליה בי טבחא עכ"ל .והרבה טעמים נאמרו
בהדחה זו שמדיחו בתחלה.
הר"ןג כתב כדי שיתרכך הבשר ויצא דמו על ידי
מליחה שאם יהא נקרש על פניו לא יהא כח במלח
להוציא דמו עכ"ל .וכן נראה מדברי הרא"ש ,כמ"ש
לקמן בס"בד.
והמרדכיה כתב משום שלא יתמלא המלח מדם
שעל פניו ולא יוכל להפליט דמו.
והרשב"א במשמרת הביתו כתב כדי ללחלח הבשר
שיהא המלח נדבק בו ויהא נוח להפליטז.
אבל הסמ"קח כתב הטעם להעביר דם בעין שעל פני
הבשר ,משום דכח המלח מבליע דם בעין שעליו
לתוכו ,דכשם שהמלח מפליט דם הנבלע כך מבליע
דם בעין שנמצא על הבשר ,ואין בשום חתיכה
ששים נגד הדם שעליהט ונאסרי.

א את הלכות מליחה ערך מהרי"ל כמה פעמים ,עד למהדורה
הסופית שלפנינו .חלק מהעריכות הראשונות שרדו בכתי"ק
 .238בכתי"ק זה ישנם  8עריכות של חלקים מסי' סט ,עריכה
אחת של סי' ע ,ועריכה אחת של סי' עב.
כת"י א :סי' סט ס"ק א-מז .דפים סד-ה.
כת"י ב :סי' סט ס"ק א-נא )וכמה קטעים בלתי ממוספרים(.
דפים סו-ח.
כת"י ג :סי' סט ס"ק לט-עז .דפים סט-ע.
כת"י ד :סי' סט ס"ק א-ח; א-טו )ודיונים בס"ב וס"ו( .דפים
עא-ב.
כת"י ה :סי' סט ס"ק א-יג .דף עג.
כת"י ו :סי' סט ס"ק א-לב .דפים עד-ו.
כת"י ז :סי' סט ס"ק א-כט .דפים עז-ח .כת"י ח :סי' סט
ס"ק א-ט .דף עט.
כת"י ט :סי' ע .דפים פ-פב.
כת"י י :סי' עב ס"ק ב-כ .דפים פג-ד.
במקומות שיש הוספה בכת"י ,שיש ללמוד ממנה לענינינו,
יצויין על כך בשוה"ג.
ב חולין קיג ,א.
ג שם )מב ,א( ד"ה אין הבשר .הובא בש"ך ס"ק א .וראה
לקמן ס"ק ד-ה .יג.
ד ס"ק יג.
ה חולין סי' תשכא .הובא בש"ך שם .וראה לקמן ס"ק ב .יג.
ו בית ג ש"ג עג ,א .וראה לקמן ס"ק ז .יג.
ז בכת"י ו; ז :ולכל אלו הטעמים אם מלח בלא הדחה
ראשונה לא נאסר הבשר ,אלא ידיחנו ומולחו שנית ומותר,
כמו שיתבאר לקמן בס"ב לסברא הראשונה.
ח סי' רה ע' רד .הובא בש"ך וט"ז ס"ק א .וראה לקמן ס"ק ד.
יב .יד .יח.
ט כמבואר ברמ"א ס"ט ,ולקמן שם ס"ק נה.

יא

ואף שמעשים בכל יום שמולחים הרבה חתיכות זו על
גב זו ,ולא אמרינן שהתחתון בולע מעליון .משום
יא
דאמרינן דמא משריק שריק במליחה כמו בצלייה
)שעל ידי צלייה אינו נוח ליבלע אלא מחליק ונופל,
רש"ייב( ,או איידי דטריד התחתון לפלוט דמו לא בלע
דם העליוןיג ,או אפילו בולע אמרינן כבולעו כך פולטויד,
כמ"ש כל זה לקמן בסי' ע'טו .מכל מקום כל זה לא שייך
אלא בדם פליטה שנפלט דם הבלוע על ידי מליחה )או
צלייה(טז ,אבל גבי דם בעין לא שייך לומר כן כמ"ש שם
בסוף הסי'יז.
ולכתחלה יש לחוש לכל הפירושים כמשי"ת כל אחד
ואחד במקומו .אבל טעם הסמ"ק הוא עיקר להלכה
כמשי"ת לקמן בס"ביח .ולכן נהגו המדקדקים ליזהר
שלא לתת שום בשר שלא הודח מתחלה לא על שום דף
ולא על שולחן שאינו מיוחד לכךיט )אף שעכשיו רוצה
לייחד למלוח עליו בשר ,או שהדף הוא של איסור דאין
לחוש משום שהבשר שלא הודח הוא אסור ואסור ליתן
איסור אפילו צונן בכלי של היתר צונן כדלקמן סי'
צ"אכ ,ומשום הבשר ודאי דאין לחוש כיון דאורחיה
בהדחה כדלקמן שםכא( )מנחת יעקבכב( ,כי שמא יש מלח
על השלחן או על הדף ולאו אדעתיה והמלח מבליע דם
בבשר )רש"לכג ט"זכד( .ומטעם זה גם כן יש ליזהר שלא
לתת מלח על מקום המיוחד לתת שם בשר כשמביאין
מבית הטבח )ט"זכה(:
)ב( לשלשה .בסכין דאגב דוחקא דסכינא מפליט דם
בעין על הבשר ,והוי כאילו לא הודחכו )מרדכיכז ,לפי
שיטתוכח משום שמתמלא המלח מן הדם שעל פניוכט(
י בכת"י ה; ו; ז; ח) :לדידן דקיי"ל לשער כל מליחה בס'(
]כמבואר ברמ"א סי' ע ס"א[ .ושוב אינו יוצא ע"י מליחה ולא ע"י
צלייה ]כדלקמן ס"ק יד[.
יא כדלקמן סי' ע ס"ק י ,לדעת ר"ת חולין קיב ,ב ד"ה ודגים.
יב קיא ,א ד"ה כבדא עילוי בשרא.
יג כדלקמן שם ס"ק א ,לדעת רש"י חולין שם ד"ה ועופות.
יד פסחים עד ,א .וכדלקמן שם ס"ו ,וס"ק מה-ו .וראה גם לקמן
ס"ק יג בשם הרא"ש ,וסי' ע ס"ק יד בשם ר"ן.
טו ראה גם לקמן ס"ק כ.
טז בכת"י ה :מתוך הבשר שהי' מובלע בו שהוא דם דרבנן
]כדלקמן ס"ק נז וס"ק סד[.
יז רמ"א ס"ו ,ולקמן שם ס"ק סא.
יח ברמ"א )שכן נוהגין אם אין שם הפסק מרובה( ,ולקמן שם ס"ק
יד.
יט תורת חטאת כלל ה ס"ו.
כ סעיף ב.
כא וראה גם לקמן ס"ק ח ,וש"נ.
כב כלל ה ס"ק ח.
כג מכונות סי' ה ס"ק ב .וכ"ה בתורת חטאת שם.
כד ס"ק יב.
כה שם.
כו בכת"י ז :דמה שמפליט הסכין על הבשר הוי כדם בעין ,ולא הוי
דם פליטה אלא מה שנפלט ע"י מליחה או צלייה.
כז סי' תשכא.
כח דלעיל ס"ק א.
כט בכת"י ז; ט :עמ"ש בס"ב ודו"ק.

הלכות מליחה
)תורת חטאתל( .והוא הדין כל הדומה לסכין
שפולט דם על ידו לאפוקי קורע בידים )מנחת
יעקבלא( ולכתחלה טוב לחוש לחזור ולהדיח אפילו
קרעו בידים )אם לא נמלח עדיין( משום דדמא
משריק שריק ונופל במקום החתך )פרי חדשלב,
וסולת למנחהלג(:
)ג( לאחר ההדחה .דמה שבתוךלד הטלפים מוחזק
הרבה בדם )איסור והיתר הארוךלה( .אבל אם לא
הסיר הטלפים כלל אינו חשוב כדם בעין ,הואיל
והטלפים מפסיקין שאין הדם נראה לחוץ אין
המלח מבליעו )ש"ךלו(:
)ד( כלל .פירוש לענין דנאסר הבשר אפילו דיעבד
אם נמלח כך ,דהוי כאילו נמלח בלא הדחה,
שהמלח מבליע דם בעין שעליו כדלעיל בשם
הסמ"ק )דאילו להר"ן היתה מועלת הדחה ראשונה
מאחר שנתרכך הבשר .ש"ךלז( .ומיהו אם יש ששים
נגד הדם בעין שבמקום החתך ,או במקום הסרת
טלפי רגלים ,מותר כדלקמן ס"בלח .ואם אין ששים
נאסר אפילו מה שחוץ לטלפיםלט )ב"חמ ש"ךמא(:
)ה( השרייה .כדי שיתרכך הבשר ויצא דמו על ידי
מליחה )תורת חטאתמב( ,דלכתחלה יש לחוש לדעת
מג
הר"ן דלעיל .ומטעם זה כתב בתשובת רמ"א
שאין להדיח הדחה ראשונה לכתחלה במי פירות,
מפני שהם מטרשים ומכווצים הבשר ולא יהא כח
במלח להוציא דמו )וכן בארצות הקרות בזמן

ל כלל טו ס"ד.
לא כלל טו ס"ק ז.
לב ס"ק ד.
לג כלל טו ס"ק ז.
לד תוקן עפ"י כתבי היד ,וכ"ה באיסור והיתר דלקמן.
לה כלל יז ס"א.
לו ס"ק ד .אלא שנאסרים )לדידן ,ברמ"א סי' סח ס"ח( משום
דהוי כנמלח בכלי מנוקב ,כדלקמן סי' עא ס"ק ד-ו.
לז ס"ק ג.
לח וס"ק יט.
לטלט בכת"י ה; ו; ז )בשינוי לשון קלים ביניהם( :וכן אם
הרגלים עומדים זקופים על מקום טלפיהם בשעת מליחה
אין צריך ס' ,אלא סגי בקליפה מה שחוץ לטלפים ]ראה
לקמן סי' עא ס"ק ו[ דדם אינו מפעפע למעלה כדלקמן סי' ע'
ס"ב בהג"ה .ואין מה שחוץ לטלפים מצטרף לששים
כדלקמן סוס"י ע ]ראה לקמן שם ס"ק סד ,ובסי' זה ס"ק קז
וס"ק קיט[ .אבל אם לא הסיר הטלפים כלל ומלחן כך ,לא
נאסר אלא מה שבתוך הטלפים כדלעיל סי' ס"ח ]ברמ"א
ס"ח[ .ולא הוי הדם שבתוכן כדם בעין הואיל והטלפים
מפסיקין בין הדם להמלח אין המלח מבליעו )ש"ך ]ס"ק
ד[(.
מ סד"ה כיצד.
מא ס"ק ג במוסגר ,לפירוש החוות דעת ביאורים ס"ק ד.
מב כלל טו ס"א בשם אור זרוע )ח"א סי' תעד( .ובכת"י ז :כדי
שיתרכך הדם ויודח היטב )לשון או"ז שבתורת חטאת(.
מג סי' קלב סי"א )אף שבט"ז ס"ק יז ובש"ך ס"ק ל חלקו
עליו( .וראה גם לקמן ס"ק מה.
ובכת"י ז :ויש לחוש לדבריו )מנחת יעקב ]כלל טו ס"ק נד[.
כרתי ]ס"ק כא[ ופלתי ]ס"ק ה[(.

יב

הקור לא ישים הבשר במים קרים עד שיפיגו צנתן ,מפני
שהמים הקרים מטרשים ומכווצים גם כןמד ,ב"ימה(:
)ו( סגי ליה .לרכך הבשר ,ואין צריך לחזור ולטרוח
לשרותו ,אפילו לא נמלח עדיין .אבל בהדחה מועטת לא
סגי ליה אם לא נמלח עדיין ,וצריך לחזור ולהדיחו
היטב .אבל אם כבר נמלח אפילו אחר הדחה מועטת
מותר ,כמ"ש רמ"א בס"ב )ש"ךמו(:
)ז( יוציא דם .אבל לא ימתין עד שיתנגב הבשר לגמרימז,
דיותר שהבשר לח נדבק בו המלח ,ונוח לפלוט יותר
)משמרת הביתמח( .ומכל מקום בדיעבד אם נתגנב לגמרי
אין צריך לחזור ולהדיחו )אפילו לא נמלח עדיין( ,כמ"ש
רמ"א בהג"ה ואם הדיחו הטבחמט כו' )פרי מגדיםנ(:
)ח( בשר .אפילו לא שרו בו רק שעה אחת ,ואפילו
להשתמש בו צונן לח אין מקילין לכתחלה ,דשמא לא
ידיחנו היטב להשתמשנא בונב .אבל דבר יבש לגמרי אין
הדם נדבק בונג .וכן דבר שדרכו להדיח קודם אכילתו
מותר להשתמש בו צונן אפילו הוא לח קצת כדלקמן סי'
צ"אנד.
וכן מותר למלוח בו בשר אם רחצו היטבנה שלא נדבק בו
דם כדלקמן סוף סעיף ט"זנו .ואפילו בשר כשר מותר
למלוח בו אם אינו רוצה להשהותו יום שלם כדלקמן
שםנז )של"הנח ,דלא כמנחת יעקבנט() .והיינו באקראי
בעלמא ,אבל בקביעות אסור להשתמש אפילו צונן בכלי
המיוחד לשרייה ,מטעם שנתבאר בסי' קכ"אס( .אבל
אסור להשתמש בו בחמין ,דרוב הדחת בשר אין במים
ובבשר ששים נגד הדם )איסור והיתר הארוךסא( .ומיהו
מד בכת"י ז :כדלעיל סי' לו ס"ד וסט"ו.
מה בכת"י ו :מרדכי ]סי' תשכא[ .ב"י ]בריש הסימן ,בפירוש דברי
מרדכי הנ"ל[.
מו ס"ק ה .וראה לקמן ס"ק יח.
מז ש"ך ס"ק ו .ט"ז ס"ק ד .וראה לקמן סי' ע סוף ס"ק סה ,שנוהגין
להניח הבשר לאחר הדחה ראשונה על הדף שמולחין ,לזוב שם
מימיו.
מח בית ג ש"ג עג ,א .וכדלעיל ס"ק א.
מט אין צריך להדיחו בבית ,ובודאי נתנגב עד שבא מהטבח לבית.
נ משבצות זהב ס"ק ד )דלא קיי"ל כטעם הזה להדחה(.
נא בכת"י א; ב; ד :קודם שישתמש .בכת"י ה; ו; ז :ידיח הכלי
תחלה.
נב בכת"י ד; ו; ז :איסור והיתר ]הארוך כלל ב ס"ז-ח[ .תורת
חטאת ]כלל טו ס"ו[.
נג ב"ח רס"י צא .ש"ך סי' צא ס"ק א .שוע"ר סי' תסז סמ"ט.
נד סעיף ב .וראה גם לעיל סוף ס"ק א .לקמן ס"ק ק .סי' ע ס"ק כד.
שוע"ר סי' תמז ס"ג .ס'י תנ סי"ג .סי' תנא ס"ב וסמ"ג.
נה שלא נשאר אלא החשש שמא לא ידיחנו היטב ,כדלקמן.
נו ס"ק צט.
נז ס"ק קא-ב )כשהכלי אסור; וכאן מטעם גזרה שמא לא הדיח
היטב(.
נח שער האותיות )הוצאת נח"ת עה ,א( .הובא במנחת יעקב דלקמן.
נט כלל טו ס"ק ח )שהתיר ברחצו היטב ,אף כשרוצה להשהותו יום
שלם(.
ס רמ"א ס"ה .וראה גם לקמן ס"ק ק.
סא כלל ב ס"ז.

הלכות מליחה
בדיעבד שרי אפילו השתמש בו רותח ,אם הדיח
הכלי קודם ,דהא הכלי כשר ואין כאן אלא גזרה
)איסור והיתר הארוך .דרכי משהסב .ט"זסג(.
ולכן כתב הב"חסד דאם טעו ושרו פעם ושתים בכלי
נחשת כשר ,שהוא עומד להשתמש בו אפילו רותח,
לא נאסר הכלי בכך ,אלא ידיחנו היטב מבית
ומחוץ ומותר להשתמש בו אפילו רותח לכתחלה,
דלגבי הכלי חשוב דיעבד עכ"ל .וכתב עוד שאותן
המקילין לשרות בשר לכתחלה בכלי נחשת
שמבשלין בו דגים ראויים לגערה ,כי עוברים על
דברי חכמים לשרות בשר לכתחלה בכלי שמשתמש
בו דבר כשר עכ"ל .ורבים מקילין בזה ,כיון
שהרגילו את עצמם להדיח ולשטוף הכלי אחר
שריית הבשר )וגם בלאו הכי דרך להדיח כלי נחשת
קודם שמבשלין בו דגים( לא חששו לפשיעה שמא
לא ידיחנו ,דמהאי טעמא נמי מותר להשתמש בו
דבר שדרכו להדיח כדלקמן סי' צ"א )פרי חדשסה(:
)ט( אסורין .משום דכבוש במים מעת לעת הוי
כמבושל ,והרי נתבשלה החתיכה בדמה .ולא סגי
בששים נגד הדם שעלי' ,כי גם הדם שבחתיכה נבלע
בה ,ושוב אינו יוצא על ידי מליחה )תורת
חטאתסו(:
סז

ית' דנוהגין לאסור אף

)י( סי' זה .סט"ו ,ושם
לצלי:
)יא( ולשרות בו .דכיון שנותן מים לתוך הבשר אין
בו בית מיחוש וגם אינו בולע בצונן דהא אין שורין
הבשר השני מעת לעת )איסור והיתרסח( .אבל אם
רוצה לשרות הבשר השני מעת לעת ,כגון בשר
שנמלח והודח כבר ,אסור מפני שבולע מהכלי
שנאסר .ומכל מקום בדיעבד שרי ,שהרי לא נעשה
כבוש כמבושל אלא לאחר מעת לעת ,ואז הוי
סט
הבלוע מן הכלי נותן טעם לפגם כמ"ש בסי' ק"ה
)ש"ךע(:

סב ס"ק א.
סג ס"ק ה.
סד ד"ה וכתב עוד באו"ה.
סה ס"ק ח.
ובכת"י ד :הנה ראיית הפרי חדש איכא למידחי ,דשאני
התם דדרכו בהדחה בלאו הכי ,ולא משום איסור ,משא"כ
הכא הרגילו מחמת זה האיסור עצמו .ותמוה שכתב וכמעט
שהוא בדין כו' ,ודומה שבזה מחזק סברתו ,וזה אינו כמ"ש,
ואם כן גם מהרשב"א אין ראי' .אך אעפ"כ אין להחמיר
בזה ,שהוא גזירה בעלמא ,ובפרט בכלי נחשת שמבשלים בה
דגים דאורחא בהדחה ,ואין דרך העולם להשתמש בה בלתי
הדחה.
סו כלל ג ס"א .הובא בט"ז ס"ק ו.
סז ברמ"א ,ובס"ק פט.
סח כלל ב ס"ח.
סט בש"ך שם ס"ק ב .וכ"ה בשוע"ר סי' תמז סכ"ח ,וסי' תנא
סס"ג.
ע ס"ק י .וראה לקמן ס"ק כב )בדבר חריף(.

יג

)יב( שרייתו .כדי שיתרכך הבשרעא .ואפילו לדעת
הסמ"ק דסבירא ליה שאין צריך לרכך הבשר ,אפילו
הכי אסור למלוח כשנקרש ,שאין ראוי לקבל המלח
ולהוציא הדם עד שירפה .ואם נמלח מתחלה קודם
שנקרש ואחר כך נקרש קודם ששהא שיעור מליחה
ואחר כך נפשר מאליו ,טוב לחזור ולמלחו פעם אחרתעב.
ואם לא מלחו שנית אלא שנשתהה במליחתו הראשונה
אחר ההפשר עד שיעור מליחה ונתבשל מותר )רש"לעג(.
ושהיות מצטרפות לשיעור מליחה ,שאם במה ששהא
קודם ההפשר ואחריו יש בין הכל שיעור מליחה מותר,
לפי שאין כח בקרישה שבינתיים לבטל קצת פליטת
הדם שנפלט קודם לכן )פרי חדשעד(:
)יג( שנית .לפי שעל ידי מליחה הראשונה פירש מקצת
הדם ולא היה כח במלח להפליט כל הדם מאחר שלא
הודח הבשר )ולא נתרכך( ,ואותו דם עצמו שפירש חוזר
ונבלע בבשר ,דלא שריק כיון דלא נמלח כהוגן ,ולכך
ידיחנו )שיתרכך הבשר( וימלחנו שנית ויהא כח במלח
להוציא כל דמו ואגב דפליט דם דידיה יפלוט גם מה
שבלע )רא"שעה( .והיינו לפי מה שכתבנו בשם הר"ן
עא ש"ך ס"ק יא.
עב בכת"י ו :וגם לחזור ולהדיחו קודם המליחה .פרי מגדים ]שפתי
דעת סוף ס"ק יא[.
עג מכונות סי' טו ס"ק ד .וים של שלמה חולין פ"ח סי' צג .הובא
בש"ך שם.
עד ס"ק יב .בכת"י ד :ומשמעות רש"ל ,דלא כפרי מגדים ]שפתי
דעת ריש ס"ק יא[.
עה חולין פ"ח סי' מו )והוסיף מהרי"ל ביאור לדבריו במוסגרים,
דהיינו מטעם דס"ל כטעם הר"ן בהדחה ,שיתרכך הבשר .וכדלעיל
ס"ק א ,שמכאן מוכח שהרא"ש ס"ל כהר"ן(.
ובכת"י ו; ז )הוסיף סיום לשון הרא"ש( :ולפי מ"ש בס' התרומה
]סי' סט[ דבשר שנמלח שנתנהו על בשר שלא נמלח שיש לו תקנה
במליחה ויפלוט דם שבלע עם דמו )וית' לקמן סי' ע ס"ו ]וס"ק
מה-ו[( ,כל שכן הכא דשרי ,כיון דפולט דם שקבל מעלמא כל שכן
דמו ,וכן מסתבר ,עכ"ל בפרק כל הבשר סי' מו .וכה"ג יש לומר
נמי לדעת המרדכי ומשמרת הבית דלעיל )ומשום הכי נמי סתם
השו"ע בס"א באם חתך כל נתח לשנים כהמרדכי(.
ובכת"י ו הוסיף עוד :והא דא]מרינן[ לקמן בסי' זה סי"ח בבשר
נמלח בכלי שאינו מנוקב ושהה שיעור כבישה ,דמה שבתוך הציר
לא מהני לי' צלייה )וכל שכן מליחה( ,והוא מטעם שכתב הרא"ש
בפרק גיד הנשה )סי' י"ג ]והובא לקמן ס"ק קח[( )עיי"ש בשם
ר"ת ]תוס' פסחים עד ,א ד"ה כבולעו .וכן פסק ברמ"א לקמן סי"ח[
דאפילו בלא שהה שיעור מליחה נמי אסור( דלא אמרינן כבולעו
כך פולטו אלא היכא דנפלט מיד בשעת הבליעה ]כמו בהא דצלי
מולייתא שבפסחים עד ,א .טוש"ע רס"י עז[ ,אבל דבר שנאסר כבר
מחמת דם שבא עליו ממקום אחר תו לא שרינן ליה עכ"ל ]וא"כ
איך מביא כאן הרא"ש מדברי ס' התרומה דאמרינן כבולעו כך
פולטו[( .ותירץ בתורת יקותיאל ]סי' ע ס"ק ד ד"ה אך לכאורה[
דבס' התרומה לא התיר אלא בשר תפל לגמרי ]משא"כ כשנמלח
והוא בתוך שיעור מליחה ,וכדלעיל בשם ר"ת[ .אבל לא משמע הכי
ברא"ש דלעיל ]שהתיר כאן אף שבלעה אחרי המליחה בלא הדחה[.
אלא צריך לומר ]שכאן יפלוט הדם שבלע אגב דם דידיה שלא
נגמרה פליטתו ,ומכל מקום אין אומרים כן לקמן שם[ ,דהיינו
משום דבשר שנפל לציר ושהה שיעור כבישה הרי הדם שבתוך
הבשר מה שבתוך הציר שנכבש בו כאילו נתבשל בתוכו )דמהאי
טעמא אין לו כח לפלוט דם כלל .עי' ברא"ש פכ"ה ]סוף[ סי' לז(,
וחשיב כאילו אין לו דם של עצמו כלל ,ולפיכך לא מהני לי' מליחה
שיפלוט הדם שבלע כיון שאין לו דם דידיה .אבל צלייה הוה מהני
לי' ,דהא בצלייה אמרינן כבולעו כך פולטו אפילו אין לו דם של
עצמו ,לכן כתב הרא"ש דלא אמרינן כבולעו כך פולטו כו' ]רק
כשנפלט מיד בשעת הבליעה ,כמו במולייתא שברס"י עז ,משא"כ
כשנפל לציר אסור אפילו לצלי ,כדלקמן סי' ע ס"ק נ[.

הלכות מליחה
דטעם ההדחה כדי שיתרכך הבשר .וכן לדעת
המרדכי דלעיל דהטעם משום שלא יתמלא המלח
מדם שעל פניו מהני מליחה שנית )ומשום הכי כתב
השו"ע לעיל ס"א כדעת המרדכי ,באם חתך כל
נתח לשניםעו( .וכן לדעת משמרת הביתעז:
)יד( אוסרין .ז"ל הגהות שערי דוראעח ,ואי לא
חללי' בי' טבחא אפילו דיעבד אסור ואין הבשר
יוצא מידי דמו אפילו דיעבד אפילו מולחו יפה יפה
ומדיחו יפה יפה באחרונה ודלא כהר"םעט שהתיר
בדיעבד עכ"ל .והוא דעת הסמ"קפ דסבירא ליה
שהמלח מבליע דם בעין שעליו ושוב אינו יוצא על
ידי מליחה שניה ,כמו שאינו יוצא על ידי מליחה
הראשונה ,שהרי במליחה הראשונה נמי יצא כל
דמה לסברא זו )דסבירא ליה שאין צריך לרכך
הבשר כדלעיל( ,ואפילו הכי דם בעין הוא מבליע
ואינו מפליט ,ומה לי מולח פעם אחת או ב' פעמים
)ואדרבה מליחה שניה גרעה ממליחה הראשונה
לפי שבמליחה השניה אין לו עוד דם של עצמו
שיפלוט אגב זה גם מה שבלע(.
וכתב איסור והיתר הארוךפא דאין תקנה לאותו
בשר אפילו לצליפב ,שאף שהצלייה מוציא דם יותר
מהמליחה שהרי לצלי לא בעי הדחה בתחלה
כדלקמן סי' ע"ופג ,לפי שהצליה אינו מבליע דם
בעין שעליו לתוכו אלא מוציאו לחוץ ,מכל מקום
כאן כיון שנבלע על ידי המלח שוב אינו יוצא לא על
ידי מליחה ולא על ידי צלייהפד:

עו כדלעיל ס"ק ב.
עז שלפי ג' דעות אלו ,דלעיל ס"ק א ,יועיל מה שידיחנו
וימלחנו שנית.
עח ראה הגהה שבפנים השערי דורא סוס"י ה.
עט שו"ת מהר"ם מרוטנבורג )פראג( סי' תתקצב .וראה לקמן
ס"ק יח.
פ כדלעיל ס"ק א ,שמחלק בין דם פליטה לבין דם בעין.
פא כלל ד ס"ג .וכ"ה בט"ז ס"ק ז ,בשם רש"ל )מכונות סי' ה
ס"ק ז( ותורת חטאת )כלל ה ס"א(.
פב בכת"י ו :כמו דם בעין שנפל על הצלי שיתבאר לקמן
בסוס"י ע' ]ברמ"א ,ולקמן שם ס"ק סא[ )דלא אמרינן בי'
דשריק כמ"ש הרא"ש ]חולין פ"ח סי' מח[(.
פג סעיף א.
פד בכת"י ו :ודעת התוס' ]חולין לג ,א ד"ה מולחו[ והגהות
אשרי פ' השוחט ]כ"ה בשמו בהגהות שערי דורא דלקמן,
ובדפוסים שלנו חסר[ שאפילו נמלח בלא הדחה ראשונה
ראשונה שרי לצלי .ומכל מקום יראה לנהוג בו איסור )תורת
חטאת ]כלל ה ס"א[ ,מהרא"י ]בהגהות שערי דורא סי' ה
ס"ק ז[(.
ובכת"י ד :עיי' בתורת חטאת כלל ה' ]ס"א[ מ"ש בלשון
הסמ"ק ]סי' רה ע' רד[ דאין תקנה כו' ]משמע אף לצלי
אסור[ .ולכאורה הא סיים ]בהגהה שבשערי דורא סוס"י ה[
כדאמר שמואל כו' ]קיג ,א[ ,ושמואל לקדירה מיירי ,דקאמר
שמולחו כו' ,וצליי' לא דמי למליחה בהדחה ראשונה
]כדלקמן סי' עו ס"ב[ .אך יש לומר דלא אצטריך לאיתויי
משמואל אלא לענין דיעבד ,וממילא כיון דהטעם משום
המלח אם כן בצליי' נמי ,וסתמו כפירושו דלענין דיעבד
מייתי לי' ,דאי לענין הא דאין לו תקנה לא מוכח מידי
משמואל ,דהא שמואל נמי תקנתא קאמר .אלא דהסמ"ק
]אוצ"ל :דהשערי דורא[ קאי אמהר"ם ]דלעיל ס"ק יד[
שמתירו בדיעבד בלא הדחה ומליחה שנית ,מדמדמי לכבדא

יד

)טו( מליחה .שיתבאר לקמן סעיף ו' .והטעם שמאחר
שאנו חוששין שמא הבליע דם בעין שעליו אין שיעור
לדבר ומיד נאסר )תורת חטאתפה() .ולאו דווקא מיד

כו' דמשריק שריק כו' ,ולא סבירא ליה כטעם הרא"ש ]דלעיל
ס"ק יג[ דלא שריק משום שלא נמלח כהוגן כו' ,דלא סבירא ליה
הטעם שיתרכך כלל ,ואם כן נמלח כהוגן הוא ,וטעם ההדחה
סבירא כהרא"ה ]בבדק הבית בית ג ש"ג עג ,א ד"ה גרסינן .הובא
בב"י ריש הסימן[ ,או כהרשב"א במשמרת הבית ]דלעיל ס"ק א[.
ולפי זה בהדחה מועטת מודה מהר"ם דלא כהרא"ש ,גם לטעם
הרשב"א והרא"ה מהני הדחה מועטת ,ואין צריך מליחה שנית,
ולפיכך פסק הרמ"א כוותייהו ,כיון דהרשב"א והרא"ה וסמ"ק
הכי סבירא להו ,ומהר"ם נמי דמודה להו בהא ]כדלקמן ס"ק יח[.
גם לא סתרי אהדדי מה שפסק בהפסד מרובה לסמוך אמהר"ם
והרא"ש ]כדלקמן ס"ק יז[ ,כיון דלהרא"ה ומהר"ם מותר ,אע"ג
דסבירא להו דהדחה לא הוי רק להעביר הדם ,ולהרשב"א נמי אין
צריך אלא ללחלח הבשר לכתחלה ,אבל בדיעבד ודאי מהני,
כדמשמע בגמ' גבי דחללי בי טבחי .ובפרט כמ"ש הט"ז ]ס"ק ב[
והפרי ]מגדים ,משבצות זהב ס"ק ב[ שזהו כוונת רמ"א במה
שכתב ואם הדיחו הטבח כו' ]דאפילו נתייבש מהדחת הטבח אין
צריך להדיחו שנית[.
והא דמצריך להדיח ולמלוח שנית ]כדלקמן ס"ק יז[ ,אינו אלא
לחומרא לכתחלה ,כמו דמחמיר לכתחלה לשרות הבשר חצי שעה,
לצאת גם לדעת הרא"ש והר"ן )ובדיעבד אם נתבשל כך אפשר
דסבירא ליה דמותר .והיינו דלא פירש בהג"ה ובתורת חטאת.
ובפרט לדעת המנחת יעקב ]כלל ה ס"ק ג ,וכלל טו ס"ק א[ דהג"ה
מיירי אחר הבישול ]ובזה ודאי מיירי שלא הדיחו ומלחו שנית[.
אלא דאי אפשר לומר בתורת חטאת כמנחת יעקב ,דמשמע מיני'
דבהדחה מועטת או בדאיכא ס' ]נגד הדם שעליה[ שוין ]דשניהם
מותרין לדעת הסמ"ק שלא נאסר אלא מחמת הדם שעליה[ ,והתם
]בתורת חטאת כלל ה ס"ג[ פליג על איסור והיתר הארוך ]כלל ד
ס"ו ,שמצריך ס' בשאר החתיכות נגד כל החתיכה הזו[ ,ומאי
קושי' דילמא מיירי כשלא נתבשל ,אלא על כרחך דשוין הם(.
ובהדחה מועטת ,כיון דהסמ"ק נמי הכי סבירא ליה ,שביק דעת
הרא"ש והר"ן ואזיל בתר סמ"ק ומר"י טרושין ]שבשערי דורא
סוס"י ה ,דסבירא לי כסמ"ק[ דבתראי נינהו כמ"ש מהרא"י
]בהגהות שערי דורא שם ס"ק ז[.
והנה לכאורה צ"ע טעם האוסרין מדשמואל ,הא שמואל קאמר
]אין הבשר יוצא[ מידי דמו כו' ,ועל כרחך צריך לומר שמואל לענין
גוף מליחה מיירי ,והדחה מילתא אחריתי היא ,ואם כן מאי ראי'
מייתי שבלא הדחה אפילו דיעבד אסור .וצריך לומר דדם בעין
שעליו נמי דמו מיקרי ,ואם כן דקו רבנן הכי ,דבלא הדחה קמייתא
אינו יוצא מידי דם בעין שעליו ,אפילו על ידי מליחה והדחה אחר
כך ,והיינו על כרחך שהמלח מבליע ואינו מפליט ,ואם כן ]אסור[
אפילו ידיחנו ויחזור וימלחנו.
והנה לפי גרסת גמרא שלנו איתמר רב הונא אמר מולח כו' ולא
פליגי כו' ,ואם כן לא קאי אדשמואל כלל .ואפשר לומר דלהכי
אדשמואל לא קאמר הכי כמהר"]ם ,דשמואל מיירי במליחה אף
בדיעבד ,ורב הונא מיירי בהדחה לכתחלה[ .ועוד לפי הפוסקים
דבמליחה כדי קליפה ,על כרחך לא דמי דם בעין ]שנאסר רק כדי
קליפה[ למידי דמו דשמואל ]שנאסר כולו[ .ועוד דמהר"ם סבירא
ליה דבכל חתיכה יש ס' כנגדה ,על כן אין להוכיח מהנ"ל
]משמואל אין להוכיח דלא כמהר"ם[ .ואפשר שזהו טעם רמ"א
דסמיך אהרא"ש ולא מטעמי' ,דבלאו הכי מהר"ם סבירא ליה
דשריק וגם יש ס' ]כדלקמן סוף ס"ק יח[ .אלא דאמהר"]ם[
לחודי' לא מצי סמיך ]כדלקמן בשוה"ג לס"ק יז[ ,כיון דסמ"ק
פליג בהדיא ,והוה ליה ספיקא לחומרא ,אבל בצירוף דעת הרא"ש
הכריע דלא כסמ"ק ,דאם תמצי לומר דלא שריק הרי פולט ,כיון
שאין כאן אלא ספק.
פה כלל ה ס"ב .וכדלקמן סי' ע ס"ק סד.

הלכות מליחה
שאינו נאסר עד שיראה צירפו ,שאז אנו רואין
שהפליט ואומרים שכשם שהוא פולט כך הוא
בולע(פז.
ואפילו מליחה של צלי אי אפשר שלא יבליע כל
שהוא מן הדם בעין שעליו לתוכו )ט"זפח( .והוא
חשוב רותח ,אע"ג דאין הבשר נחשב רותח עד
שימלחנו כעין מליחה לקדרה וישהה במלחו שיעור
מליחה כדלקמן סי' צ"אפט ,מכל מקום הרי נתבאר
שםצ שהציר הנוטף על ידי מליחה מקרי רותח
אפילו במקום שאין הבשר חשוב רותח ,והוא הדין
הדם הנבלע על ידי מליחה.
ומכל מקום כתב באיסור והיתר הארוךצא שיש
תקנה לזה בצלייה ,שלא נבלע כל כך עד שלא יהא
כח בצלייה להוציאו ,מאחר שלא שהה שיעור
מליחה )או שנמלח מליחה מועטת( .וכן משמע
לקמן סי' ע"ו ס"ב בהג"ה ,וכן דעת הש"ךצב .אבל
רש"לצג מחמיר אפילו לצלייה אפילו לא שהה
שיעור מליחה ואפילו נמלח רק מעט כעין מליחת
צליצד ,וכ"ד הט"זצה .והמנחת יעקבצו כתב דאם
פו ראה גם לקמן סי' ע ס"ק כח.
פז בכת"י ו :אע"פ שיש לו עוד דם של עצמו ,כיון שלא שהה
שיעור מליחה ,אין לומר שידיחנו ויחזור וימלחנו ויפלוט גם
דם שבלע אגב דמו ,דגבי דם בעין לא אמרינן כבולעו כך
פולטו כדלעיל ס"א ]ס"ק א ,וס"ק יד[.
פח ס"ק ח ,בשם איסור והיתר הארוך )כלל י ס"ז( ,בשם אור
זרוע )ח"א סי' תעב(.
פט סעיף ה.
צ ברמ"א .וראה גם לקמן ס"ק קו.
צא כלל ד ס"ד.
צב ס"ק יג.
צג מכונות סי' ה ס"ק ז.
צד שמבואר ברמ"א סי' עו ס"ב.
צה ס"ק ז ,בשם מהרש"ל )שם( ותורת חטאת )כלל ה דין א(.
ובכת"י ו :ומכל מקום יש לומר דבכה"ג יש לסמוך על
התוס' והגהות אשרי דלעיל ]בשוה"ג לסוף ס"ק יד ,שמתירין
בצליה[.
ועוד שמהרש"ל ותורת חטאת שנטו להחמיר ,משום דדעתם
להחמיר גם בבשר שלא שהה שיעור מליחה שנפל לציר
קודם הדחה ]בתורת חטאת כלל ו ס"ג ,ובים של שלמה פ"ח
סי' עז[ ,וכמבואר להדיא בים של שלמה פ' השוחט ]סוף[
סי' י"ח ,דהא בהא תליא ]דין נפל לציר ודין נמלח בלא
הדחה .וכ"ה בתורת חטאת כלל ו ס"ב[ )וגם לפי דעתו אין
להחמיר אלא כדי קליפה ,כדסבירא ליה בציר שלא שהה
שיעור כבישה ]ראה לקמן סי' ע ס"ק סד[ ,וגם קליפה זו
אינה אלא חומרא בעלמא ,משום דאינו ודאי שהבליע אלא
דיש לחוש שמא הבליע כמ"ש בתורת חטאת ]כלל ה ס"ב:
דאנו חוששין שהמלח הבליע דם שעליו[ ,אם כן אם נתבשל
כך מותר כדלקמן )סי' צא ]ס"ד בהג"ה[ בשם איסור והיתר
הארוך ]כלל כט ס"ב[ עיי"ש ]וכ"ה לקמן ס"ק צח[( .ואם כן
לפי מה שכתבו האחרונים ]כדלקמן שם ס"ק נו[ בסוס"י ע',
מסתימות לשון רמ"א ,דאין להחמיר בציר כל כך ,וכאיסור
והיתר הארוך שם ]כלל ה ס"ה[ ,הוא הדין נמי הכא גם בזה.
)ועוד דחשיב התם ]ים של שלמה פ"ב סי' יח[ דם שעל גביה
דם בעין ממש ,ובאמת זה אינו אלא דהוה כמו דם בעין,
כלשון הגהות שערי דורא ]הגהה שבפנים שערי דורא סוס"י
ה[ דלעיל ס"א ]ראה לעיל ריש ס"ק יד[ .ואפילו בששהה
שיעור מליחה דאוסר גם האיסור והיתר הארוך ]כלל ד ס"ג[
לצלי ,כתב הטעם שפירש וחוזר כו' ,וכן הוא לשון היש

טו

נמלח מליחה מועטת וגם לא שהה שיעור מליחה דאיכא
תרתי לטיבותא יש להקל אבל בחד מהני לא ,וכתב
שזהו דעת רמ"א בתורת חטאת ובהג"ה בסי' ע"ו בס"ב:
)טז( הפסד מרובה .או בערב שבת ואי אפשר להכין
אחרת )ב"יצז(:
)יז( יש להתיר .פירוש כסברא הראשונה שבשו"ע,
דהיינו על ידי הדחה ומליחה שנית ,ואז מותר אפילו
נמלח כעין לקדרהצח ושהה במלחו שיעור מליחה,
שבמקום הפסד מרובה כדאי הוא הרא"ש לסמוך עליו
ולומר שאין דרך המלח להבליע דם שעליו )מפני שאין
נקרא דם בעין ממש( אלא להפליטו ,וטעם ההדחה אינו
משום דם שעליו אלא כדי שיתרכך הבשר ,ולפיכך צריך
מליחה שנית שבראשונה לא יצא כל דמו .אבל בלא
צט
הדחה ומליחה שנית אין להתיר אפילו בהפסד מרובה
)וכל שכן אם לא נמלח מתחלה רק מליחה מועטת או
שלא שהה שיעור מליחה והודח( )ש"ךק ,מנחת יעקבקא(.
ומותר לצלי אפילו בלא הדחה אם הוא הפסד מרובה
)ש"ךקב( ,שהרי מכיון שמוציא במליחה עם הדחה מוציא
בצלייה בלא הדחה ,דהא לצלי אין צריך הדחה כדלקמן
סי' ע"וקג:
)יח( בדיעבד .פירוש אחר שנמלחקד ,אפילו נזכר קודם
שנתבשל ,ואין צריך הדחה ומליחה שנית אפילו בלא
הפסד מרובה ,שהעיקר הוא כדעת הסמ"ק שההדחה
אינה אלא משום דם בעין שעליו ,ובהדחה מועטת
שמעביר הדם סגיקה.
)אלא שבהפסד מרובה סומכין על דעת הרא"ש .ולא הוי
כתרי קולי דסתרי אהדדיקו ,מכיון שאין סומכין עליו
אלא בשעת הדחק ,דהיינו בהפסד מרובה .ובלאו הכי
הרי דעת מהר"םקז להתיר בדיעבד אפילו לטעם
הסמ"ק ,דסבירא ליה דמשום דם בעין אינו אסור כי
אם לכתחילה אבל בדיעבד שרי ,דמדמי לה לכבדא

אוסרים שברא"ש ]פ"ח סי' מו ,שהובא לעיל ס"ק יג[ דעלייהו
סמיך מהרא"י ,דלא כים של שלמה ]שם ,שאוסרו לצלי ,מטעם דם
בעין[ עיי"ש(.
צו כלל ה ס"ק ה.
צז ד"ה ולענין הלכה.
צח בכת"י ו; ז :אפילו לקדרה ,ואפילו נמלח תחלה כעין מליחה
לקדרה.
צט בכת"י ו :ואין לסמוך על מהר"ם דלעיל ]ס"ק יד[ דמדמי לכבדא
עלויי בשרא ]דמא מישרק שריק )חולין קיא ,א([ ,דבדיעבד שרי גם
במליחה הראשונה ,דיחידאה הוא ]וראה לקמן ס"ק יח[ .וגם
הרמ"א נקט דומיא דמליחה מועטת או לא שהה שיעור מליחה,
דבכה"ג ודאי אין במליחה הראשונה ממש.
ק ס"ק יב.
קא כלל ה ס"ק א.
קב שם.
קג סעיף ב.
קד כדלעיל ס"ק ו.
קה בכת"י ב :משא"כ לטעם שיתרכך הבשר צריך הדחה היטב
כמ"ש בהג"ה ס"א ]ולעיל ס"ק ו[.
קו ראה עירובין ז ,א.
קז דלעיל ס"ק יד.

הלכות מליחה
עלויי בישראקח ,ואפילו בלא הדחה ומליחה שנית
שרי לדידיה(.
מיהו לא מהני אפילו בדיעבד מה שרוחצין
הטבחים הצלעות שלימות ,כמו שרגילים לשפוך
עליהם בהעברה בעלמא לנאותןקט ,ואפילו לא
חתכן אחר כך לשנים ,דאינו קרוי חללי' בי טבחי
עד שהדיחו קצת כדרך שמדיחים בשר כשרוצים
למלחו ,אבל הדחה מהני ואין צריך לשרותו בכלי
)ש"ךקי( .והמנחת יעקבקיא כתב דאין להקל אלא
אם כן שראו קצת בכליקיב:
)יט( שעליה .דכיון שעיקר האיסור משום דם בעין
שעליוקיג )דדם שבו יוצא על ידי מליחה אפילו בלא
הדחה כלל כדלעיל( ,אם כן אינו אסור טפי משאר
איסורים שנמלחו עם היתר דמשערים בס' כמ"ש
בסי' ק"הקיד.
ומיהו היינו דוקא בדידעינן שיש ס' בחתיכה זו נגד
הדם שעליה ,אבל מן הסתם אמרינן שאין לך
חתיכה שיש בה ס' נגד הדם שעליה כדלעילקטו )או
דמיירי שחתך לשנים אחר ההדחה ,שיש בחתיכה
ס' נגד דם בעין שבמקום החתךקטז ,דאין לך חתיכה
שאין בה שלשים נגד דם שעליה כדלקמןקיז ,וזו
כבר הודחה יותר מחציה )תורת חטאתקיח((:

קח שרא ,דמא מישרק שריק )חולין קיא ,א( .וכדלקמן סי' עג
ס"ד וס"ק יט.
קט ראה לקמן ס"ק פ )דלא מהני לבשר ששוהה ג' ימים(.
קי ס"ק ב ,בשם איסור והיתר הארוך כלל ד ס"א.
קיא כלל טו ס"ק ב.
קיב בכת"י ו; ז :ובהדחה מועטת שמעביר הדם מעל פניה תו
לא חשיב דם בעין ,ולא בעינן הדחה היטב ,דדוקא בהדחה
אחרונה אמר שמואל פעמיים יפה יפה אבל לא בהדחה
ראשונה )איסור והיתר הארוך ]כלל ד ס"ח[( .ומשום הכי
נמי כתב הש"ך דאפילו לא שרה כלל בכלי אלא הדיח בידיו
מעט כדרך שמדיחין בשר מותר .והמנחת יעקב כתב
)דמלשון איסור והיתר הארוך משמע( שצריך שישרה קצת
בכלי )ואזיל לשיטתו ,כמ"ש התורת חטאת בשמו ,דסבירא
ליה בטעם ההדחה גם כדעת הר"ן דלעיל שצריך הדחה
היטב שיתרכך הבשר ,ואם כן צריך נמי שרי' שיתרכך הדם
ויודח היטב ,כדלעיל ]בריש ס"ק ה בשוה"ג[ בשם אור זרוע
]ח"א סי' תעד[ ,ולא הביא דברי סמ"ק בהדחה מועטת ,אלא
דאין צריך יפה יפה(.
קיג בכת"י ב :משא"כ לדעת הר"ן שהוא כדי שיתרכך הבשר,
לא מהני ס' נגד דם בעין שעליו ,דהרי מכל מקום צריך
מליחה שנית להוציא דם המובלע בבשר .אבל לסמ"ק מהני
ס' ואין צריך אפילו מליחה שנית כדלעיל.
קיד סעיף ט.
בכת"י ו :ולפמ"ש שם ]בש"ך ס"ק לח[ דבאיסור דרבנן סגי
בקליפה אם הוא כחוש ,אפילו יש בו סרך שמנונית ,אם יש
הפסד קצת ,אפשר הוא הדין נמי הכא דדם שבישלו או
שמלחו הוה דרבנן )ואפשר שאני הכא שיש לו עיקר
בדאורייתא(.
קטו ראה לקמן ס"ק נה.
קטז בכת"י ו; ז :ומיהו אם הניח מקום החתך למטה סגי
בקליפה ,דדם אינו מפעפע למעלה ,כמ"ש לקמן בסי' ע'
ס"ב בהג"ה.
קיז רמ"א ס"ט.
קיח כלל ה ס"ג .ש"ך ס"ק טו.

טז

)כ( מותרותקיט .שאין המלח מבליע דם בעין שבחתיכה
זו לתוך חתיכות אחרות ,דלגבי אחרות מקרי דם פליטה
)שהרי הדם נסרך ונדבק בחתיכה זו( ,דאמרינן ביה דמא
משריק שריק או כבולעו כך פולטו או איידי דטריד
לפלוט לא בלעקכ )תורת חטאתקכא(:
)כא( כקמח .שנבלע בבשר ואינו מפליט )רמב"םקכב(.
אבל הדק כחול הדק אינו נבלע בבשר )ב"חקכג(:
)כב( ואילך .כשהופכו למלוח גם על הצד השני ,אבל
הדק מתפזר על הבשר ונדבק בו וגם פועל יותר להוציא
דם )רא"שקכד( .ומכל מקום קבלו האחרונים שמלח
שאינו גס ממלח שעושין ממי הים )שהוא פירוש מלחא
גללניתא דלקמן ס"זקכה( אין צריך להדקו )איסור והיתר
הארוךקכו ,דרכי משהקכז(:
)כג( למלוח בו .וכן מי שאין לו אלא מלח שהוא גס
ביותר וקשה כאבן ואינו יכול להדקו מותר למלוח בו
)ב"חקכח(:
)כד( מבלי מלח .כדי להפליטו מידי דמו היטב .מיהו
בדיעבד מותר אפילו אין המלח מכסהו בכל מקום ,ואין
צריך לחזור ולמלוח אפילו לא נתבשל עדיין )איסור
והיתר הארוךקכט( .וכן נוהגין העולם שאין מדקדקין
בכך )ש"ךקל(:
)כה( עם אותו מלח .דלא הוי מליח כרותח דצלי אלא
כשאינו נאכל מחמת מלחוקלא ,ואז מפליט במליחה כמו
בצלייה ,והיינו שרוב המלח מקלקל טעם הבשר שאינו
נאכל בעודו במלחו .ואין צריך למלוח כל כך שלא יהא
נאכל מחמת המלח אפילו אחר שהודח ממלחו ,אלא
מכיון שאינו נאכל עם אותו מלח בעודו עליוקלב הוי

קיט והיא אסורה .ובכת"י ב :לקמן סי' ע' ]ס"ק מוו וס"ק נד[
יתבאר דדוקא אם נמלחה עם החתיכות ,אבל אם הניחה בלא
הדחה אצל חתיכות מלוחות אין לאסור אותה.
קכ כדלעיל ס"ק א ,וש"נ.
קכא כלל ה ס"ד.
ובכת"י ו; ז :והא דלא אמרינן חתיכה נעשית נבלה ,ואוסרת שאר
החתיכות בשמנונית האיסור הנפלט מחתיכה זו בחתיכות שעמה,
משום דאין הנאסר יכול לאסור אלא אם כן האיסור עצמו יכול
לילך שם בטבעו וכדלקמן סי' זה סי"ח ]וס"ק קט*[ )כרתי ופלתי
]כרתי ס"ק יד[( .וגם אין לאסור מחמת שנוגעים בדם שבעין שעל
החתיכה ,דלגבי אחרות מקרי דם זה דם פליטה ,שהדם נסרך
ונדבק בחתיכה זו ,ואמרינן דמא משריק שריק או איידי דטריד
לפלוט אינו בולע או אפילו בולע כבכ"פ )איסור והיתר הארוך ]כלל
ד ס"ה[ .תורת חטאת ]כלל ה ס"ד[(.
קכב הל' מאכלות אסורות פ"ו הי"א .ט"ז ס"ק יב .ש"ך ס"ק יז.
קכג סעיף ב.
קכד פ"ח סי' מז .טור.
קכה בס"ק לח.
קכו כלל א ס"ח.
קכז ס"ק ה .ט"ז ס"ק יב.
קכח סעיף ב.
קכט כלל א ס"ז ,הביאו ב"ח סוף ס"ג.
קל ס"ק כ.
קלא כמבואר בסי' צא ס"ה.
קלב בכת"י ח :סגי ,שאז.

הלכות מליחה
מליח כרותח דצלי ומפליט )רשב"אקלג ,ור"ןקלד,
דלא כרא"הקלה(:
קלו
)כו( יותר מזה .פירוש שאין צריך לעשותו כבנין
)דהיינו ליתן מלח בגודשקלז( ,רק יתן מלח דרך
פיזור .אבל מכל מקום צריך שיכסנו כולו לכתחלה
כדלעילקלח ,וזהו שכתב יפזר עליו מלח שלא ישאר
כו' )ב"יקלט ,לדעת הרשב"א(:
)כז( משני צדדים .ואע"פ שנתן הרבה מצד אחד
צריך שיהפכנו ויתן מלח מצד השניקמ ,למצוה מן
המובחר ,כדי להפליטו מידי דמו היטב
)רשב"אקמא(:
)כח( מותר .שכיון שנמלח מצד אחד מליחה יפה
יפה שאינו נאכל עם מלחו שפיר דמי ,שהרי המלח
שואב הוא ומפליט ,ואפילו היתה חתיכה עבה
המלח מפליט ממנה את דמה ומושכו מבפנים,
ומאי שנא הכאקמב ,אלא כל שאנו יכולין להוציא
את דמו משני צדדין מולחן ,אבל היכא דלא אפשר,
כגון אווזין ותרנגולין שאי אפשר למלוח אותן
מבפנים היטב אלא אם כן אתה ממלא את כל
החלל מלח ,אם מולחן יפה יפה מבחוץ מכל צדדיה
שפיר דמי )פרי חדשקמג( .וכן אם מולחן מבפנים,
אע"פ שאין המלח נאחז בצלעות כשמשכיבה על
צדה השני )רשב"אקמד(:
)כט( בדיעבד .שאין הבשר יוצא מידי דמו עד
שימלחנו יפה יפה משני צדדין ,משום שאין הדם
שבצד הא' נגרר ונמשך אחר המלח שבצד הב' ,וכן
אין הדם שבתוך חלל העופות נמשך אחר המלח
שמבחוץ ,כיון שהם פתוחים למטה )שהרי נפתחו
להוציא הלב והכבד ובני מעיים( .ולא דמי לחתיכה
עבה שאין מקום לדם להתפשט בפנים ולכן נמשך
ונגרר אחר המלח שמבחוץ )איסור והיתר הארוך,
מנחת יעקב(.
ומכל מקום במולייתא אם מלאו העוף בבשר
ועדיין לא נמלחו ,לא מהני למלוח העוף שיפלוט גם
קלג תורת הבית הארוך בית ד ש"א ג ,א.
קלד פ"ח )מא ,רע"ב(.
קלה בדק הבית שם ב ,ב.
קלו תורת הבית הקצר בית ג ש"ג )עא ,רע"ב( .ש"ך ס"ק יט.
קלז ראה פעמי יעקב גליון ז )אלול תש"נ( ע' כא.
קלח ס"ק כד.
קלט ד"ה והרשב"א כתב בתשובה.
קמ מנחות כא ,א.
קמא תורת הבית הקצר שם ,ותורת הבית הארוך שם עב,
סע"ב.
קמב בכת"י ז ,ח :והדין נותן שלא תהא חתיחת בשר דקה
חמורה מחתיכת בשר עבה כטפח ,שזו צריכה מליחה מב'
צדדים אע"פ שאין בכל עביה אלא כחצי אצבע ,וזו די לה
במליחת ב' צדדים לבד אע"פ שיש בעוביה טפח ,ודם
שבאמצע חתיכה זו מי הוציאה ]והוא מלשון הרשב"א
בתורת הבית הקצר שם[.
קמג ס"ק כ )תרנגולת שלא נמלחה אלא מצד אחד לכו"ע אסור
שהרי החלל מפסיק(.
קמד תורת הבית הארוך שם עג ,א.
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דם הבשר שבפניםקמה כדלקמן סי' ע"ז ,משום דהבשר
נחשב כחתיכה אחרת ,ולא דמיא לחתיכה עבה שהוא
גוף אחד.
קמו
ומטעם זה כתב הבית הילל דאותן העופות שנופחים
העורות שלהם בכדי למלאם )וכן אם העור נפוח מחמת
מכה( ,אינו מועיל מליחה על גבי העור להוציא דם העוף
אפילו לא מלאו ,ואסור אפילו בדיעבד אם נתבשל כך.
אבל אם מתחלה קרעו הניפוח עד שנשאר העור מושכב
אצל הבשר בסמוך ממש נוהגין היתר אפילו לכתחלה
למלוח על גבי העור ,דאז נחשב כחתיכה אחת )סולת
למנחהקמז ,דלא כהגהות בית היללקמח(:
)ל( לצורך .כגון בהפסד מרובה או בערב שבת או לכבוד
אורחים )דרכי משהקמט( ,ואז מותר בדיעבד אם נתבשל
כך כדמסיק )ט"זקנ(:
)לא( עדיין .שכל י"ב שעות טרוד הצד שנמלח כבר
לפלוט צירו ,וכל שטרוד לפלוט אפילו ציר לא בלע דם
כמ"ש לקמן סי' ע'קנא.
וכתב הש"ךקנב דהיינו דוקא שלא הודח אחר שיעור
מליחה ,אבל אם הודח הרי אינו טרוד לפלוט עוד ובולע
מהצד שימלח עכשיוקנג .ואפילו ימלח שנית גם הצד
שנמלח כבר לא אמרינן שיפלוט דם שבלע אגב ציר
דידיה כמ"ש לקמן בסי' ע'קנד .והתורת יקותיאלקנה כתב
דימלח הצד שנמלח כבר תחלה ויתחיל לפלוט ואיידי
דטרוד לפלוט אפילו ציר לא בלע.
וכל זה כשהוא תוך י"ב שעות ,אבל לאחר י"ב שעות ,אף
שיש אומרים שפולט ציר יום שלם דהיינו מעת לעת,
ונוהגין כן בהפסד מרובה כדלקמן סי' ע'קנו )וכאן מיירי
בהפסד מרובה( ,מכל מקום כאן כיון שיש תקנה בצלי
לא יבשלנו )ט"זקנז לפ"ד רמ"א(.
אבל הט"ז מיקל אפילו לאחר י"ב שעות למלוח הצד
שלא נמלחקנח ,לפי שאין מחזיקין אותו כל כך הרבה
בדם שנחוש לשמא יבלע ממנו הצד השני שנמלח כבר,
שהרי דעת השו"ע להתיר לגמרי אם נתבשל כך אפילו
שלא במקום הפסד ,וגם לדידן מותר אם יש בו הפסד

קמה בכת"י ו :אע"פ שאין מקום לדם להתפשט בפנים.
קמו סי' עז ס"ק א.
קמז כלל ט ס"ו.
קמח סי' עז.
קמט ראה שם ס"ק ו )במקום פסידא מרובה או לכבוד שבת(.
קנ ס"ק טו )שלפני בישול לא שייך הפסד מרובה כיון דיש היתר
בצלי( .וכדלקמן ס"ק לא.
קנא ס"א וס"ה ,ולקמן שם ס"ק ה וס"ק מאו ס"ק נב.
קנב ס"ק כב.
קנג כדלקמן סי' ע ס"ק מד.
קנד ס"ק מד )שבולע( ,וס"ק מו )שאינו מפליט אגב צירו( וס"ק מט;
נח.
קנה סוס"י ע אות ה.
קנו ברמ"א ס"ו ,וס"ק נא.
קנז ס"ק טו.
קנח בכת"י ו) :ואפילו אחר כמה ימים(.

הלכות מליחה
מרובה ,וכמ"ש בסי' ע"הקנט גבי חלחולת )והילכך
אפילו לאחר כמה ימים מותר למלוח הצד שלא
נמלח ולבשלו ,כדלקמן סי' ע"הקס גבי חלחולת(:
)לב( שלא נמלח .ואפילו בולע אמרינן בצלייה
כבולעו כך פולטו אף שאין לו לפלוט דם של עצמו
כדלקמן סימן ע"זקסא )ש"ךקסב(:
)לג( החתיכה .כראויקסג ושהתה שיעור מליחה
שיתבאר לקמן ס"ו ,ואז אפילו אם חתך ממנה כו':
)לד( החתך .שהרי נפלט כל דמה ממנה ,אפילו
היתה חתיכה עבה כדלעילקסד ,ויתבאר עוד לקמן
סי"טקסה:
)לה( בקירוב .דהיינו פחות חלק ל' מן השעהקסו.
ובאו"ח סי' תנ"ט כתב שהוא רביעית שעה וחלק
עשרים מן השעהקסז .והכל חשבון אחד ,וכאן תפס
לשון שליש שעה בכדי שיבואו להחמיר להשהות
יותר )חק יעקבקסח(.
אבל דעת הרמב"םקסט והרע"בקע דשיעור מיל הוא
שני חומשי שעהקעא .ויש להחמיר כדבריהם )חק
יעקבקעב ,וכן משמע בפרי חדשקעג ובכרתי
ופלתיקעד(:
)לו( בדיעבד .כגון שהודח אחר ששהה שיעור מיל
ונתבשל )ש"ךקעה(.
ואפילו לשור שלם די בשהייה זו ,אלא דאפילו
חתיכה קטנה צריך שיעור זה דלא פלוג רבנן )ב"י(:

קנט סעיף א.
קס ראה ט"ז שם ס"ק ד .ש"ך שם ס"ק יא.
קסא לענין מולייתא ,כיון שהוא פולטו מיד כשבולעו ,וכדלעיל
בשוה"ג לס"ק יג.
קסב ס"ק כג.
קסג ואם חתך קודם ,ראה לעיל ס"ק ב.
קסד ס"ק כח-ט .ובכת"י א :ודוקא שהתה שיעור מליחה,
אבל אם קודם ששהתה שיעור מליחה חתך ממנה ,צריך
להדיח ולהעביר הדם בעין שעל מקום החתך ]כדלעיל ס"ק
ב[ ולחזור ולמלחו ,כמו בתחילת מליחה שצריך למלחו משני
צדדים גם להשו"ע ]לעיל ס"ו ,וס"ק כז[ למצוה מן המובחר
ולרמ"א אפילו בדיעבד אסור.
קסה ס"ק קטו.
קסו =  18דקות )כלומר  20דקות ]שליש שעה[ פחות  2דקות
]חלק ל' מן השעה[(.
קסז =  18דקות )כלומר  15דקות ]רביעית שעה[ ועוד  3דקות
]חלק עשרים מן השעה[(.
קסח או"ח סי' תנט ס"ק י.
קסט בפירוש המשניות פסחים פ"ג מ"ב.
קע פסחים שם.
קעא =  24דקות.
קעב או"ח שם .וראה שוע"ר שם ס"י ,שהעיקר כסברא זו.
קעג ס"ק כו.
קעד כרתי ס"ק יז.
קעה ס"ק כו.
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)לז( שיעור שעה .דשיעור מליחה כשיעור צלייה )לפי
שמליח הוא כרותח דצלי(קעו ,והיינו כשיעור צליית
אותה חתיכה לפי גדלה ועוביהקעז ,והואיל ואין שיעור
זה שווה בכל החתיכות קבעו להם שיעור מוגבל ,ותפסו
שעה לשיעור זה מדאמרינן בפסחיםקעח דאפילו גוף שלם
כמו פסח סגי בשעה אחת לצלייתו .אכן בשעת הדחק
כגון לכבוד שבת ולכבוד אורחים יש לסמוך אקבלת
הגאונים שהוא שיעור מיל )תרומת הדשןקעט( ,שהוא
שיעור שתצלה כמאכל בן דרוסאי )רא"הקפ( ,שאז
פולטת כל דמה בצלייה כדלקמן )סימן ע"גקפא וע"וקפב,
והוא הדין במליחה(.
קפג
)ושיעור מאכל בן דרוסאי הוא כחצי בישולו לרמב"ם ,
וכן שיעור מיל הוא ב' חומשי שעה שהוא חצי שעה
פחות עשיריתקפד .והתרומת הדשן סבירא לי' כרש"יקפה,
דמאכל בן דרוסאי הוא שליש שעה בקירובקפו(:
)לח( במים .בגמראקפז רב דימי מלח במילחא גללניתא
)פירש רש"י מלח גסה של יםקפח( ומנפץ לה .וכתב
הרשב"אקפט דאין לפרש שמנפץ ליה בלא הדחה כלל,
דעל כרחין יש טיחת דם על פני הבשר ואינו נכשר אלא
בהדחה ,אלא שמנפץ אותה קודם הדחה ,כדי שיוכל
להדיח באיזה כלי שירצה ואפילו בכלי שאינו מנוקב,
שאם יניחו בכלי שאינו מנוקב עם מלחו במים נמצאו
המים שוברים פליטת הבשר ,ונמצא הדם שע"פ הבשר
ושעם המלח חוזר ונבלע בבשר מחמת המלח שעמו
בכלי .ולפיכך תקנה גדולה הוא למלוח במלח גסה,
שבמעט ניעור שהוא מנער אותה ננערת ונופלת ,ואחר
כך רשאי להדיחו באיזה כלי שירצה ,לפי שאחר שנפץ
המלח והדם שעליו אין בטיחה משהו כדי לאסור הבשר
קעו בה"ג הל' דם סי' סה )קלג ,סע"ב( .הובא בתוס' קיב ,א ד"ה הני.
רא"ש פ"ח סי' לג .וראה גם לקמן סי' עג ס"ק ב.
קעז הגהות אשרי פ"ח סי' מג ,בשם אור זרוע ח"א סי' תעד .שערי
דורא סי' יא.
קעח נח ,א )שבערב שבת הקדימו את זמן שחיטת קרבן פסח בשעה,
כדי לתת זמן לצלייתו קודם השבת(.
קעט סי' קסז.
קפ בדק הבית בית ג ש"ג עג ,רע"א .וראה פסקי אדמו"ר הזקן ס"ו,
להוכיח שכ"ה גם לדעת שוע"ר סי' רסג קו"א ס"ק ב.
קפא ס"ק ד .וראה גם לקמן סוס"י זה ס"ק קלא.
קפב רמ"א ס"ב וס"ה.
קפג הל' שבת פ"ט ה"ה.
קפד בכת"י ד :והרמב"ם אזיל לשיטתו דמיל הוא ב' חומשים ,והוא
חצי שעה פחות חצי חומש .וי"ל דסבירא ליה דהשעה שאמרו
בפסח הוא מרווח.
קפה שבת כ ,א ד"ה בן דרוסאי.
קפוקפוקפו בכת"י ד :וגם לדידהו צריך לומר דהשעה שנזכרת גבי
פסח הוא מרווח .ואם כן השו"ע דסבירא ליה ]באו"ח סי' רנד ס"ב[
כהרמב"ם בכמאכל בן דרוסאי סותר את עצמו ,דפסק כאן דשיעור
מיל הוא שליש שעה פחות חלק ל' .וי"ל דלהכי דייק בלישני אינו
פחות כו' ,ורוצה לומר שבדיעבד סמכינן אשיעור מיל ,ועכ"פ אינו
פחות מאותם הסוברים דכמאכל בן דרוסאי הוא שליש בישולו,
שעליהם יש לסמוך בדיעבד כמ"ש כמה פוסקים ]ראה שוע"ר סי'
רנג סי"ג[.
קפז קיג ,א.
קפח ראה לעיל ס"ק כב.
קפט תורת הבית הקצר בית ג ש"ג עב ,א .והארוך עג ,ב.

הלכות מליחה
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שבטל הוא במים .ואם מלח במלח דקה ,אע"פ
שהוא רשאי ,צריך לשפשף היטב כדי להסיר המלח
הנדבק בבשר קודם שמניחו בכלי שאינו מנוקב
עכ"ל.
קצ
ורש"י פירש דדוקא במלח גסה צריך ניפוץ מפני
הדם הנבלע במלח ,אבל מלח דקה אין צריך לנפץ
לפי שהיא נתכת מעצמה.
ודעת השו"ע כרשב"א ,לכן כתב או ישטפנו וכו',
ופירוש או ,במקום דלא מהני ניפוץ כמו במלח דקה
ישטפנו כו' בשטיפה ושפשוף היטבקצא .ודעת רמ"א
כרש"י כמו שיתבארקצב:
)לט( פעמים .ראשונה להעביר המלח והדם ושניה
להעביר לחלוחית המים הראשונים שנשארו בו
)רא"שקצג(:
)מ( לרחיצה .שבודאי נשאר מקצת דם ומלח דבוק
בכלי ברחיצה הראשונה )ב"חקצד(:
)מא( ג' פעמים .שנים כמ"ש לעיל ושלישית לטהר
מים השניים שנגעו בראשונים ,כדאשכחן סברה זו
גבי נטילת ידים לסעודהקצה )הגהות אשריקצו(:
)מב( או ינפץ כו' .פירושקצז כמו או גם ינפץ ,ורוצה
לומר במקום דלא מהני שטיפה לבדה ,דהיינו
קצח
במלח גסה ,ינפצנו גם כן ,דסבירא ליה כרש"י
דמלח דקה אין צריך ניפוץקצט .והא דמצריך
שטיפה היינו כדי שיהא נחשב כהדחה כדמסיקר.
ודי בשטיפה בעלמארא ,ולפיכך במלח גסה לא מהני
שטיפה זו וצריך ניפוץ גם כן:
רב
)מג( הבשר .בלא שטיפה ובלא ניפוץ )ב"ח ( ,כי
המים מבטלין כח רתיחת המלח והציר כדלקמן
בש"ע ס"ח לענין דיעבדרג .ורמ"א סמך על דעת

הפוסקים שמתירין בזה גם לכתחלה ,דבלאו הכי דעת
הרבה פוסקים לקמן ס"כרד במעשה דרש"י ,שהמלח
לאחר שהפליט דמו פסק כחו ואינו מבליע הדם בבשררה.
ונהי דהמנהג להחמיר כמ"ש שם בהג"ה ,מכל מקום
בכה"ג שנותן מים תחלה נהגו להקלרו )איסור והיתר
הארוךרז(:
)מד( שבציר .שלא יעשו המים רותחין ,ויהיו כל כך עד
שיהיו המים ראויים לשתות במלחן )הגהות
מיימוניותרח(:
)מה( מים .אלא בהדחה ראשונה לכתחלה כמ"ש עליל
ס"ארט:
)מו( כח המלח .ולקמן ס"כרי יתבאר דעת השו"ע דאפילו
אין שום מים בכלי ,אין כח במלח ודם שעל פניו לאסור
הבשר ,משום שכבר פסק כח המלח אחר שהפליט הדם.
וכאן רוצה לומר דהכא לכו"ע שריריא ,ואפילו מאן דפליג
התם )ט"ז ס"ק מ"ו(:
)מו*( כח הציר .שלא יחשב כרותחריב ובטל ברוב
בעלמא .ואפילו בספק רוב ,כיון דתלי טעמא ברתיחתו
הדבר התפל המעורב בו מבטל בקל כח רתיחתו )איסור
והיתר הארוךריג( .אבל אם בודאי אין בהם רוב נגד הציר
אינו מבטל כח הציר ועודנו חשוב רותחריד )ש"כ סוס"י
ע'רטו ,מנחת יעקברטז(:
)מז( והניחו בו הבשר .לאחר ששהא שיעור מליחה:
)מח( בהדחת הבשר .ואפילו נמצא קצת מוהל בכלי לא
נהגו לאסור בכה"ג ,בזמן מועט כזה שעוסקין בהדחת
הבשרריז .אך אם שהה בכליריח יתבאר לקמן ס"כ
דנוהגים להחמיר )איסור והיתר הארוךריט(:
)מט( אין לחוש .דבדיעבד סגי בהדחה אחת באחרונה
כדלקמן סוף ס"ט בהג"הרכ:

קצ קיג ,א ד"ה ומנפץ ליה.
קצא ב"ח ס"ז.
קצב לקמן ס"ק מב.
קצג פ"ח סי' מד .טור.
קצד סעיף ו.
קצה כמבואר באור זרוע ח"א סי' עג ,בשם ריב"א חולין פ"ח
)ראה תוס' שם קז ,א ד"ה דלא( .וראה שוע"ר סי' קסב סוף
ס"ו.
קצו פ"ח סי' מג ,בשם אור זרוע ח"א סי' תעד.
קצז בא ליישב קושיית הש"ך ס"ק כח ,וט"ז ס"ק יז ,במה
חולק הרמ"א על המחבר.
קצח דלעיל ס"ק לח ,וש"נ.
קצט בכת"י א :ומשום הכי המחבר דסבירא ליה כרשב"א,
נקט איפכא בלשונו ,ברישא ינפץ כו' או ישטפנו כו' ,ורוצה
לומר דמלח גס די בניפוץ משא"כ במלח דק שצריך שטיפה.
ועי' בב"ח ]סעיף ז[.
ר הרמ"א :ישתפנו  ...וידיחנו ב"פ ,דזה הוי כהדחה ג"פ.
רא בכת"י ג :משא"כ להשו"ע צריך שפשוף כדלעיל ]ס"ק
לח[ בשם הרשב"א.
רב סעיף ח.
רג ומה שהובא לעיל ס"ק לח מהרשב"א" ,שאם יניחו בכלי
שאינו מנוקב עם מלחו במים נמצאו המים שוברים פליטת

הבשר ונמצא הדם שעל פני הבשר ושעם המלח חוזר ונבלע בבשר
מחמת המלח שעמו בכל" – היינו רק חשש לכתחלה.
רד ובסוף ס"ק קיז ,וש"נ.
רה ואפילו נתנו בכלי בלא מים ,ואפילו נתמלא מציר מותר.
רו ראה גם לקמן ס"ק מו.
רז ראה כלל י סי"ט ,דלקמן ס"ק מח.
רח הלכות מאכלות אסורות פ"ו אות כ.
רט ס"ק ה.
רי ובסוף ס"ק קיז ,וש"נ.
ריא ראה גם לעיל ס"ק מג.
ריב אפילו נשאר בכלי עד שנתמלא ציר .ולא אסרינן לקמן ס"כ
בהג"ה ,אלא כשהניחו בכלי בלא מים ואח"כ נתמלא ציר.
ריג כלל ב ס"ה.
ריד בכת"י ג :אם אינו ראוי לשתות מחמת מלחו.
רטו ס"ק נ .ולקמן שם ס"ק סח ,וש"נ .ועוד מבואר לקמן שם סוף
ס"ק סה ,שלפעמים אומרים בזה קמא קמא בטיל.
רטז כלל ו ס"ק כד ,וכלל יד ס"ק יב.
ריז והטעם שאין חוששים לזה יתבאר לקמן ס"ק נא.
ריח בכת"י ג :עד שנראה ציר ממש בכלי.
ריט כלל י סי"ט .ש"ך ס"ק לב.
רכ וס"ק ס .וראה גם לקמן סוף ס"ק קיט.

הלכות מליחה
)נ( או חולבת .רק שיהיה הכלי נקירכא .ואפילו הוא
בן יומו לא נאסר הבשררכב משום דאין מליחה
לכלים להפליט הבלוע בהם על ידי מליחה ואינו
רכג
יוצא כי אם על ידי בשול כדלקמן סט"ז
)ש"ךרכד(:
)נא( מותר .אבל אם לא היו בו מים ,או שהיו
מועטין כל כך שאין בהם רוב נגד המלח והציררכה,
אסור הבשררכו .ולא עוד אלא שהמים נעשה
נבילהרכז ,וצריך שיהא בבשר ששים נגד הלכלוך
והמים )לבושרכח ,מנחת יעקברכט( .דלא התירו בזמן
מועט כזה אלא חשש איסור דםרל ,משום דבלאו
הכי יש הרבה צדדים להתיר אחר ששהה שיעור
מליחה כמ"ש לעילרלא ,במעשה דרש"י דלקמן ס"כ,
משא"כ איסור בשר בחלב או שאר איסורין.
מיהו היינו דוקא כשהלכלוך הוא ָחלב ממש ,שהוא
רך וצלול )והאיסור הוא בעין( ,אבל אם יש בו
לכלוך משיורי מאכל )או חלב מעורב במים( ,אפילו
הוא לח קצת ,אינו אוסר את הבשר ,דהוי טהור
מליח וטמא תפל ,דשרי בכה"ג כדלקמן סי'
צ"ארלב.
אבל הלכלוך של חלב נאסר שבולע מהבשר המלוח
שאצלו כדלקמן שםרלג .וכן הכלי נאסר אפילו אין
בו לכלוך כלל )אם יש בו מעט ציררלד( ,וכל שכן אם
הוא כלי חרס דבקל בולע )רש"לרלה(:
)נב( כדי המלח שבו .שבלוע מדם ,וצריך לשער נגד
כולו .אפילו למ"ד דלא אמרינן חתיכה נעשה נבילה
בכל האסורים )וזהו דעת השו"ע לקמן סי' צ"ברלו(,
משום דלא ידעינן כמה דמא בלערלז .וכל שכן לדידן
רכא שאם אינו נקי ,יתבאר לקמן ס"ק נא.
רכב בכת"י ב :ולא תימא נהי שאין עליו שם דם ,מכל מקום
שם בשר עליו ויאסר מן הכלי טריפה או חולבת ] [...דאינו
נאסר בכך.
רכג ס"ק קא.
רכד ס"ק לג.
רכה כדלעיל ס"ק מו* ,וש"נ.
רכו בכת"י א) :מיהו במקום הפסד מרובה יש להקל כמ"ש
רמ"א בס"כ ]וס"ק קיט[( .ואף להאומרים )לקמן ס"כ(
דאחר ששהה שיעור מליחה חשבינן לציר היוצא מן הבשר
כמוהל בעלמא ,מכל מקום נהי דלא חשיב דם רותח ,בשר
רותח מיהא מקרי )ועי' לקמן סי' צא ס"ה(.
רכז כמבואר בסי' צב ס"ד .וראה גם לקמן ס"ק נב.
רכח סי' סט ס"כ.
רכט כלל יד ס"ק יב.
רל כדלעיל ס"ק מח.
רלא ס"ק מג.
רלב סעיף ה בהג"ה הב' .וראה גם לקמן ס"ק קא .סי' ע ס"ק
סא וס"ק סח.
רלג בשו"ע שם ,שהמלוח מותר והתפל אסור.
רלד כדלקמן ס"ק קיט ,דקיי"ל שהציר )אפילו אחר שיעור
מליחה( חשיב רותח ונבלע בכלי.
רלה פ"ח סי' פג .ט"ז ס"ק יח.
רלו סעיף ד.
רלז ראה גם לקמן ס"ק סב.

כ

דקיי"ל חתיכה נעשה נבילה בכל האסורים ,אם כן
המלח כולו נעשה נבלה וצריך לשער ס' נגד כל המלחרלח.
ומכל מקום בששים סגי אפילו לדידן .ואף שהמלח
לטעמא עביד ולא בטיל ,מכל מקום כיון שאין האיסור
מגופו אלא מבליעת דם אין הנאסר יכול לאסור אלא
במקום שהאיסור עצמו אוסררלט ,שאינו חמור מאילו
היה כולו דם ,וכל דם מתבטל בס' )איסור והיתר
הארוךרמ(.
וכתב רש"לרמא דצריך לשער שיהיה ס' גם נגד
הלחלוחית דם שעליו .וכן כתבו שאר פוסקיםרמב:
)נג( וכל הקדרה .פירוש וכל מה שבקדרה )ט"זרמג(:
)נד( לששים .נגד המלח ולחלוחית דם שעליו .ואין
אומרים שהחתיכה קבלה טעם המלח תחלה ונעשה
נבלה ,וצריכים ס' נגד כל החתיכהרמד ,ואעפ"כ החתיכה
תשאר באיסורה ,כיון דקיי"לרמה בכל איסור הדבוק
בחתיכה שאומרים שממהרת תחלה לקבל הטעם ונעשה
נבלה ,לדידן דקיי"לרמו דאמרינן חתיכה נעשה נבלה בכל
האסורים .דהכא אין זה איסור דבוק ,שמיד שבאה
החתיכה למים נמס כל המלח והדם שעליו ונופל
לקדרה ,ואין איסור בחתיכה זו יותר מבשאר הקדרה
)תורת חטאתרמז ,ט"זרמח ,ב"חרמט ,ש"ךרנ ,בשם כל בעלי
הוראהרנא(:
)נה( שעליו .אבל אין לך חתיכה שיהא בה ס' נגד דם
ומלח שעליה אפילו היא חתיכה עבה דמלחה מועט
)תורת חטאתרנב(:
)נו( בכלי שני .שהיד סולדת בו )תורת חטאתרנג,
ש"ךרנד(:

רלח

ש"ך ס"ק לד.
רלט כדלקמן ס"ק קט* ,וש"נ.
רמ כלל יא ס"ד ,בשם ס' התרומה .וכ"ה בשערי דורא סוס"י א .ט"ז
ס"ק יט.
רמא בכת"י ג :הש"ך .והוא בס"ק לד.
רמב תורת חטאת כלל א ס"א .פר"ח ס"ק לה .כרתי ס"ק כג.
רמג ס"ק כ .בכת"י א :אבל לא הקדרה עצמה כדלקמן סי' צ"ט
]ס"א[ ,ט"ז שם.
רמד בכת"י א :ואין צריך בחתיכה עצמה ס' כנגדו ,וכן אין צריך
בקדירה שיהי' ס' נגד כל החתיכה ,כמו חתיכה שנתבשלה בחלבה
כדלקמן סי' קה ]רמ"א ס"ט[ ,מפני שהאיסור דבוק בחתיכה
ובלעה תחלה ונעשית נבלה.
רמה ראה גם לקמן ס"ק סח ,וס"ק ע ,וסי' עב ס"ק ח ,וס"ק כב ,וסי'
עג ס"ק לא.
רמו סי' צב רמ"א ס"ד.
רמז כלל א ס"ב.
רמח ס"ק יט.
רמט ס"ט סד"ה בתחלת.
רנ ס"ק לה.
רנא בכת"י א :ורש"ל ]בים של שלמה פ"ז סי' ל ,ומכונות סי' טו
ס"ק ה[ מחמיר בזה .וכל בעלי הוראה נוהגים כרמ"א )ב"ח ש"ך
ט"ז מנחת יעקב ]כלל א ס"ק ה[.
רנב כלל א ס"ב .ש"ך ס"ק לו .וראה לעיל ס"ק יט.
רנג כלל א ס"ג.

הלכות מליחה
)נז( מבשל .דהרי הוא רותח קצת מחמת המליחה
ובקל מתבשל )תורת חטאתרנה(.
)והוא הדין אם יש בו חומץ ושאר דבר חריף מבשל
אף בכלי שני אפילו בשר שלא נמלח .ש"ךרנו בשם
אפי רברבירנז(.
ורש"לרנח חולק על זה וסבירא ליה כיון דדעת
הרבה פוסקים לקמן ס"כרנט דהמלח לאחר
שהפליט דמו פסק כחו ולא נחשב כרותח ,אינו
מבשל בכלי שני .וכתב הט"זרס המיקל כרש"ל לא
הפסיד ,דמסתבר טעמיה ,ועיקר מלתא הוא דרבנן,
דדם שמלחו אינו אלא מדרבנןרסא .והש"ךרסב כתב
שיש לחוש לדעת רמ"א אם לא בהפסד מרובה:
רסג
)נח( יבש .שלא הודח באחרונה אחר המליחה :
)נט( שכבר נתייבש .ואפילו הכי בעינן ס' ,דמאחר
שבא למים נעשה לח .ועוד דלא מצינו איסור
שנתייבש שיהא בטל איסורו )איסור והיתר
הארוךרסד(:
)ס( אחת באחרונה .דבהדחה אחת כבר עבר מעליו
כל המלח והדם ולא נשאר כי אם צחצוחי הדם
ומלח ואין בהם כדי לאסור )ב"ירסה(:
)סא( שנית .דדעת הרבה פוסקים לקמן ס"כרסו,
דהמלח לאחר שהפליט דם פסק כחו ,ולא נחשב
כרותח אפילו לקולא ,כל שכן לחומרא יש לנו לומר
דלא נחשב כרותח להפליט דם .ולא עוד אלא אפילו
להפוסקים דסבירא להו דחשוב כרותח ,יש לחוש
יותר לאסור הבשר שימלח עם מלח זה ,דחיישינן
שמא יפלוט המלח את דמו ויבליע בבשר,
וכדסבירא להו לאסור מהאי טעמארסז אם שמו
הבשר במלחו בכלי שאינו מנוקב לאחר שיעור
מליחה .ומכל מקום כאן בדיעבד שרי ,מאחר
שהוא מונח בכלי מנוקב ,אמרינן דמא משריק

רנד ס"ק לז.
רנה כלל א ס"ג .וראה שוע"ר או"ח סי' שיח סי"ז.
רנו ס"ק לח.
רנז שער לח ס"ח.
רנח ים של שלמה פ"ח סי' פג .מכונות סי' א ס"ק ב.
רנט ובסוף ס"ק קיז ,וש"נ.
רס ס"ק כג.
רסא מנחות כא ,א.
רסב ס"ק לז.
רסג ש"ך ס"ק לט.
רסד כלל יא ס"ה .וראה גם לקמן ס"ק סב.
רסה ד"ה כתב האגור .וראה גם לעיל ס"ק מט ,לקמן סוף ס"ק
קיט.
רסו ובסוף ס"ק קיז ,וש"נ.
רסז ראה לקמן ס"ק קיט ,דהיינו מטעם שהציר והדם שבו
חשוב רותח ונבלע בבשר.

כא
רסח

)תורת

שריק ונופל דרך הנקבים ואינו נבלע בבשר
חטאתרסט(.
ומותר אפילו לא הדיחו ומלחו שנית ,ונתבשל כך,
להפוסקים אלו דסבירא להו דחשוב כרותח ועדיין הוא
בכחו להפליטרע ,ויש לסמוך עליהם בדיעבד )ש"ךרעא,
ופרי חדשרעב( .והמנחת יעקברעג כתב דאין להקל נגד
הרבה פוסקים דסבירא להו דפסק כח המלח והוי כאילו
נתבשל בלא מליחה:
)סב( שמלחו בו .שהמלח הוא בולע מדם ,דלכך בעינן ס'
נגד המלח אם נתבשל בלא הדחה אחרונהרעד ,משום
דחשבינן המלח כאילו הוא כולו דם .והטעם הוא לפי
שהמלח כשמפליט דם שואב הוא את הדם לתוכו ואינו
שורף ומכלה אותו )דעת כל הפוסקיםרעה ,דלא
כרמב"ןרעו(.
ומטעם זה אפילו נתייבש המלח עם דמו אסור ,דלא
מצינו איסור שנתייבש שיהא בטל איסורו ,כמ"ש
לעילרעז גבי בשר יבש )ש"ךרעח ,ופרי חדשרעט ,ומנחת
יעקברפ ,דלא כאפי רברבירפא(:
)סג( בן דעת .אפילו לא ראוהו עוסק בהדחה כללרפב,
מאחר שהנכרירפג יודע מנהג ישראל מירתת וירא לשנות
מנהגם ,שחושש פן יראה ויגיד הדבררפד.

רסח כלדקמן סי' ע ס"ק יא ,וס"ק מג.
רסט כלל טו ס"כ.
רע כמבואר בפרי חדש סי' צא ס"ק י .וראה ש"ך שם ס"ק יא .ט"ז
סי' סט ס"ק מז.
רעא ס"ק מ.
רעב ס"ק לט ד"ה כתב הרב.
רעגרעג כלל טו ס"ק מג .ובכת"י ג :ואפילו בדיעבד אם נתבשל כך
אסור ,דהוי כבשר שלא נמלח כלל .אבל אם עדיין לא בשלו ידיחנו
ויחזור וימלחנו ומותר ,שאף שהמלח אסור כדלקמן ,מכל מקום לא
חיישין שהמלח יפלוט דמו ויבלע בבשר ,אפילו להאוסרים לקמן
ס"כ אפילו אחר שיעור מליחה בכלי שאינו מנוקב ,דהכא כיון
שהבשר מונח בכלי מנוקב אמרינן דמא משריק שריק )ת"ח ומ"י
]שם[ .דלא כש"ך ]ס"ק מ[(.
ובמהדורה האחרונה שלפנינו ,חזר בו מהרי"ל ממה שפסק
בפשיטות כמנחת יעקב ,אלא הוי ספיקא דדינא ופלוגתא.
רעד כדלעיל ס"ק נב.
רעה כל כך בדרכי משה ס"ק י.
רעו שכתב הר"ן פ"ח )מב ,רע"ב( בשמו ,שהדם נשרף במלח ומותר.
רעז ס"ק נט.
רעח ס"ק מא.
רעט סוף ס"ק לט.
רפ כלל טו ס"ק מ.
רפא שער מב ס"ק טו.
רפב בכת"י ג :אפילו פעם אחת ,רק שהיה יוצא ונכנס.
רפג בכת"י ג נדפס בכל מקום )בסעיף זה( "נכרי" ,או "עכו"ם".
ואילו בדפוס שינו המדפיסים )מיראת הצנזורה(" :אין יהודי" – הן
בנוסח השארית יהודה ,והן בנוסח השו"ע ורמ"א ,והן בנוסח
השו"ת דלקמן.
רפד סמ"ג ל"ת קלז )מח ,סע"ב( .הובא בב"י ד"ה וכתב בספר
המצות .וראה שוע"ר יו"ד סי' ב ס"ק יב ,וקו"א סי' א ס"ק ב )שרק
בדרבנן סמכינן אטעמא דמירתת ביוצא ונכנס(.

הלכות מליחה
אבל אם לא היה ישראל בן דעת יוצא ונכנס ,דעת
השו"ע דאין סומכין על דבריו של נכרי )בדיני כשר
וטרפה( אפילו הוא מסל"ת .וקי"לרפה דהנכרי
מסל"ת נאמן בדרבנן ,ודם שבשלו אינו אלא
מדרבנןרפו ,מכל מקום הכא כיון דאתחזק איסורא,
שהחתיכה היתה מוחזקת בדם ומלח שעליה ,אינו
נאמן הנכרי להוציאה מחזקת איסוררפז .וזהו
שכתב סומכין על דבריו אם היה כו' .ורמ"א בהג"ה
פליג עליה כמו שיתבאר )ש"ךרפח(:
)סד( יפה .רמ"א חולק על השו"ע .ולא כתב י"א,
כדרכו ברוב המקומות שאינו מבואר בהדיא בשו"ע
שלא כדבריו כותב דעתו בסתם ,וגם כאן יש לדחוק
ולפרש דברי השו"ע במ"ש סומכין על דבריו ,היינו
במסל"ת לבד ,ומ"ש אם היה ישראל כו' הוא כמו
או אם היה כו' .ומשום הכי עשה עצמו גם כן כאילו
מפרש דברי השו"ע ,שכתב ובחד מינייהו כו'
)ש"ךרפט(.
והטעם דמסל"ת נאמן ,אע"ג דאתחזק כאן
איסורא ,ובדאתחזק איסורא אינו נאמן הנכרי
מסל"ת אפילו באיסור דרבנן ,כמ"ש לקמן סימן
קל"זרצ .מכל מקום הכא כיון דאיכא נמי טעמא
דהנכרי אנקיותא קפידרצא ,וזהו נקיות להדיח אחר
מליחהרצב ,וסמכינן אהאי טעמא בצירוף מסיח לפי
תומורצג.
אבל אם אינו מסיח לפי תומו לא סמכינן לומר
שבודאי הדיח משום נקיות )דשמא להקל טרחו
עדיפא ליה( )תורת חטאתרצד ,ש"ךרצה ,מנחת
יעקברצו(.
וכתב הט"זרצז והש"ךרצח דאפילו יודע מנהג ישראל
שייך מסיח לפי תומו ,כגון שמסיח לפי תומו לפני
אחרים שלא שאלוהו כלל על הדחה זו ואומר
שהדיחו יפהרצט.

רפה ב"ק קיד ,ב .ב"י שם .ט"ז ס"ק כד .שוע"ר סי' תקיג
סט"ו ,וש"נ.
רפו מנחות כא ,א .ב"י שם .דרכי משה ס"ק יט .ט"ז ס"ק כד.
רפז ש"ך סי' קלז ס"ק יט.
רפח ס"ק מב .וסי' סח ס"ק לד.
רפט ס"ק מב.
רצ סעיף ו .וש"ך שם ס"ק יט.
רצא ע"ז ל ,א.
רצב סמ"ג ל"ת קלז )מח ,סע"ב(.
רצג ש"ך ס"ק מב ,וסי' סח ס"ק לד ,וסי' קלז ס"ק יט.
רצד כלל א ס"ז.
רצה ס"ק מב .ובסי' קלז ס"ק יט.
רצו כלל א ס"ק טז.
רצז ס"ק כג.
רצח ס"ק מג.
רצט ראה שוע"ר סי' תקיג קו"א ס"ק ו :והנה המג"א ]שם
ס"ק יא[ השמיט מה שכתב הש"ך דמשכחת לה כגון שמסיח
לפי תומו לפני אחרים כו' ,משמע דלפני בעל הבית לא מהני,
והט"ז כתב משכחת לה כגון שמספר איזה דבר אחר ומתוך
אותו דבר נשמע כו' ,והמג"א השמיט כל זה .וטעמו ,דעל

כב

וכל זה שהנכרי משמש בבית ישראל ,אבל ישראל שנתן
בשר בקדרה ושכח אם מלח או אם הדיח הבשר לאחר
מליחה מותר ,משום דהוי ספק דרבנן ולקולא ,דדם
שמלחו או שבישלו אינו אלא מדרבנןש )ט"זשא( .והא
דבעינן בנכרי שיהא מסיח לפי תומו היינו משום
דמסתמא אמרינן שאינו רוצה להטריח את עצמו להדיח
)פרי חדששב( .ואע"ג דהתם איכא נמי טעמא דנכרי
אנקיותא קפיד ,מכל מקום גם כאן יש עוד סברא לומר
שבודאי עשה הישראל כהרגלו ומנהגו למלוח בשר
ולהדיח.
והש"ך בנקודת הכסף חולק עליו וסבירא ליה דלא
אמרינן ספק דרבנן לקולא היכא דאתחזק איסוראשג.
ויש להחמיר כדבריו באיסור דם שיש לו עיקר
בדאורייתא )מנחת יעקב בסולת למנחהשד(:
)סה( אותו בשר .דלא ידעינן כמה דמא נפיק מיניה
)רא"ששה( .וכתב הפרי חדששו דלטעם זה גם הבשר
מצטרף לששים ,כיון דהוא עצמו היתר ,ואין איסור
אלא משום דם שבו ,דמהאי טעמא אמרינןשז גבי כחל
שהוא בס' וכחל מן המנין ,ואם אתה אומר שאינו
מצטרף אף אתה עשיתו נבלה דהא בהא תליא עכ"ל:
)סו( בשר .ואם לא הודח גם כן צריך ס' גם נגד דם
שעליו )תורת חטאתשח(:
)סז( מותר הכל .לפי שהדם הנפלט על ידי בישול מתבטל
בס' )ואפילו חזרה החתיכה ובלעה מן הרוטב שבו הדם
לא נאסרה ,שהרי הרוטב היתר הוא ,ושאר החתיכות
מותרות גם כן מהאי טעמא רשב"טשט במרדכישי( .ואם
נשאר בו מקצת דם הוי דם האיברים שלא פירש
שמותרשיא )ולא הוי כפירש ממקום למקום ,דמה שפירש
בבישול יוצא לחוץ וכל שאינו יוצא אינו פורש ממקומו
שיג
כלל ,ט"זשיב( .ולא שייך הכא אפשר לסוחטו אסור
כרחך לא הוצרכו האחרונים לזה אלא משום דיש לחוש שמא
מתכוין לחבב את עצמו על הישראל ,כדמשמע מסוף לשון הט"ז
עיי"ש ,ולכן אסברה לה הש"ך שהסיח לפני אחרים ,והט"ז אסברה
לה שמספר איזה דבר ,אבל בנידון דידן שהנכרי לא עשה שום
מעשה ואין לו תועלת כלל באמירה זו ,אם הוא מסיח לפי תומו
שאינו יודע שסומכין על אמירתו ,פשיטא דמהמנינן ליה באיסור
דרבנן.
ש מנחות כא ,א.
שא ס"ק כד.
שב ס"ק מד.
שג עירובין לה ,ב .כללי ס"ס להש"ך ס"ק כ .ליקוט דעות הפוסקים
בזה – ראה פס"ד צמח צדק רג ,ג ואילך.
שד כלל א ס"ו.
שה פ"ח סי' מה .ש"ך ס"ק מה .ט"ז ס"ק כו .וראה גם לקמן ס"ק
פח .סי' ע ס"ק נ .סי' עב ס"ק ח.
שו ס"ק מב .כרתי ס"ק לג.
שז בסי' צ ס"א.
שח ומנחת יעקב כלל ב ס"ק א.
שט רבי שמואל בר נטרונאי )חתן הראב"ן(.
שי סי' תשלא.
שיא כמבואר בטוש"ע סי' סז ס"א.
שיב ס"ק כז .וראה לקמן ס"ק ע ,אם אומרים סברא זו גם בעוף.
שיג חולין קט ,א .טוש"ע סי' קו ס"א.

הלכות מליחה
)שיהא אסור אע"פ שהדם נסחט ונפלט לחוץ משום
שהטעם נשאר בו בבישול( ,דלא נאסר הבשר
מעולם )כלומר שלא היה עליו שם איסור על הדם
כלל( ,ודמיא לצלי שמותר בלא מליחה )אפילו לא
נצלה יפהשיד( ,דמה שנפלט האור שואבו ומה
שנשאר בתוכו הוי דם האיברים שלא פירש .ועוד
ראוי להתיר יותר בבישול מהצלי ,שהרי בצלי
כשמהפכין בשפוד אצל האש הדם המופרש ממנו
מתגלגל סביב הבשר ואפילו הכי שרי ,כל שכן
במבושל דמה שנפלט ממנו מתבטל במים מיד
)רא"ששטו(.
וכ"כ במרדכי בשם רשב"ט ,וכתב דדמי למליחה
שהמלח מוציא דם ,ורוטב על ידי בישול מוציא דם,
וכשם שהמלח מוציא דם ומותר הכי נמי בבישול
מוציא דם ומותר עכ"ל:
שטז
)סח( נגד החתיכה .משום דאפשר לסוחטו אסור
בבישול ,דנהי דהדם נפלט ונסחט לחוץ ,מכל מקום
הטעם נשאר בו והוא אסורשיז .משום דחיישינן
שמא עם יציאת הדם מן החתיכה לא היה עולה
במקום אחד רתיחת המים היטב ולא נתבטל הדם
וחזר ונבלע בחתיכה זו שיצא ממנה ,שהיא ממהרת
לבלוע טפי משאר חתיכות דהוי כמו איסור דבוק
בהשיח )או שמא היתה לבדה בלא רוטב עם הדם,
איסור והיתר הארוךשיט( ,ונאסרה ושוב לא הותרה
מפני הטעם דאיסור שנשאר בה .ולא דמי למליחה
שאינו מבלבל הטעם בחתיכה )שעל ידי מליחה
נפרד האיסור מן ההיתר שלא נשאר לא טעם ולא
משהו ,איסור והיתר הארוךשכ( ,אבל רוטב מבלבל
הטעם בחתיכה ואי אפשר ליפרד ממנה )ראב"ןשכא,
במרדכישכב(.
ולא דמי לצלי ,דמה שנסחט נופל לארץ ,אבל כאן
הנסחט נשאר בקדרה אלא שמתבטל ,ולא עדיף כל
כך כמי שאינו לגמרי )משום דחיישינן שמא יחזור
שיד ראה לעיל ס"ק לז.
שטו פ"ח סי' מה )מלבד מה שניתוסף כאן בין חצאי עיגול(.
שטז חולין קט ,א .טוש"ע סי' קו ס"א.
שיז בכת"י ב :ואפילו את"ל דדם לא אסור בנותן טעם
בחתיכה אלא אם כן פירש וחזר ונבלע ,אפילו הכי אסור,
דדילמא עם יציאת הדם מן החתיכה בחד צד לא סליק לי'
דיקולא דמיא וחזר ונבלע בחתיכה עצמה שיצא ממנה ,והי'
בה עוד דם שלא יצא ,ומצא מין את מינו וניעור .אבל שאר
החתיכות לא חיישינן ,כיון שאין בהם דם ליכא למימר בהו
מצא מין את מנו )מרדכי בשם ראב"ן( .ובכת"י ג :והא דשאר
החתיכות מותרות ולא חיישינן שמא נבלע הדם בהם שלא
על ידי רוטב ,משום דזה הדם מועט הוא ובטל במיעוטו,
משא"כ בחתיכה זו שיש עוד דם הרבה שלא פירש ממנה
מצא מין את מינו וניעור דם הרבה על החתיכה ואוסרה
ונעשית נבלה ]גם זה מראב"ן שם[.
שיח כדלעיל ס"ק נד ,וש"נ.
שיט כלל ז ס"ג .ט"ז ס"ק כח .ובכת"י ג :ועוד שהדם קרוב
יותר לבלוע באותה חתיכה ,דהוי כמו דבוק )איסור והיתר
הארוך ]שם[( .ט"ז שם .וראה גם לקמן סי' עב סוף ס"ק ח,
וס"ק כב.
שכ כלל כד ס"ט.
שכא סוס"י יז )טז ,א(.
שכב סי' תשלא )מלבד מה שניתוסף כאן בין חצאי עיגול(.

כג

ויבלע בתוכו בעוד שלא נתבטל כדלעיל ,הגהות שערי
דוראשכג(.
ואם אין ס' נגד החתיכה כל התבשיל אסור לעולם,
ואפילו נפלה חתיכת בשר מאותו תבשיל לתבשיל אחר
ומשני לשלישי וכן לעולם ,צריך לעולם ששים נגד מה
שנפל ,לדידן דקיימא לןשכד חתיכה נעשית נבלה בכל
האיסורים )ומהאי טעמא צריך ששים נגד החתיכה
והחתיכה אינה מן המניןשכה( .וכן אם נפלה חתיכת
האיסור עם אותה החתיכה הנאסרת בעינן ס' נגד
שתיהן )איסור והיתר הארוך(שכו.
ואפילו לא נתבשל לגמרי בלא מליחה ,אלא ששמו אותה
בכלי ראשון שהעבירו מן האש כל זמן )שהוא רותח(
שהיד סולדת בושכז .ואפילו נזכר קודם שהתחילה
החתיכה להרתיח רק שנתחממה עד כדי שהיד סולדת
בו אסורה .דנהי דהבשר לא נתבשלשכח מכל מקום הדם
שבתוכו נבלע בושכט ,מידי דהוה אכלי דלא שייך בו
שלא
בישול ואפילו הכי בלעה בכלי ראשוןשל )שם( .והט"ז
כתב דגם הבשר מתבשל אם אינו בשר שור.
וכתב עוד דבמקום שאין הבשר מתבשל אינו נאסר
בשביל הדם שנבלע בו ויש לו תקנה במליחה .וכן דעת
רש"לשלב .וכתב המנחת יעקבשלג דיש לסמוך עליהם
בהפסד מרובה )אפילו אין במים ס' נגד החתיכה .ואם

שכג סי' ב ס"ק ה ,בשם מהרא"י.
שכד בסי' צב ס"ד.
שכה משא"כ לדעה הא' ,דלעיל ס"ק סה ,דליכא הכא טעמא דחתיכה
נעשית נבלה.
שכו בכת"י ב :ואפילו אם נתבשל אחר כך בק' תבשילין אינה יוצאה
מידי איסורה כלל ,ונצטרך כל פעם ס' כנגד כולה ,דקיי"ל חתיכה
נעשית נבלה בכל האיסורים ,ואפשר לסוחטו אסור .ואע"ג דבדם
לא אמרינן אפשר לסוחטו אסור ,הני מילי היכא דיכול להוציא על
ידי מליחה ,אבל הכא שמוציאו על ידי בישול שחוזר ונבלע בה,
ודאי אסורה ונשארה באיסורה לעולם .והוא הדין אפילו תבשיל
שנאסר מבליעת איסור ,ושוב נפל חתיכה מאותו תבשיל לתוך
תבשיל אחר ,דה"ל שני מעלות ,וכן אפילו מתבשיל שני כו'
ולעולם .ואפילו אם יפול חתיכה זו עם החתיכה הנאסרת ממנה
)אם אין שם ס'( לתוך תבשיל אחר ,צריך ס' כנגד שתיהן ,ולא סגי
בס' כנגד האיסור לבדו ,שאף ההיתר נעשה כחתיכת איסור.
ואע"ג דכל אגב בישולה לא אמרינן חתיכה נעשית נבלה ,דאם לא
כן לא תמצא לעולם דבר שבטל בששים ,דמתחילה מתפשט רק
בסמוך אצלו ואוסר בנותן טעם ,ואחר כך יצטרך ששים גם נגד זו,
וכן לעולם .דהכא חשוב כאיסור דרבנן שאין צריך פישוט לגבי
אותה חתיכה עצמה ,שכבר נתפשט בכולה ,ומיד שתתחיל
להרתיח נאסרת .ולא דמי לצלי ,דמה שנסחט נופל לארץ משא"כ
הכא )הגהות שערי דורא ]סי' ב ס"ק ה ,שם נתבאר החילוק בין צלי
לבישול[(.
שכז תורת חטאת כלל ב ס"ד.
שכח כמבואר בשבת מב ,ב )דבכלי ראשון נמי לא בשלה  ...כבישרא
דתורא(.
שכט רא"ש שבת פ"ג סי' יז .טור ומ"א או"ח סי' שיח ס"ק כט .וראה
שוע"ר שם סי"ז )שאף שהבשר אינו מתבשל מכל מקום הלחלוחית
שעליו מתבשל ,אא"כ שהוא יבש שאין עליו לחלוחית כלל( .פסקי
אדמו"ר הזקן לסי' סט ס"ט.
של מרדכי שבת סי' שט.
שלא סוף ס"ק כג ,בשם הרש"ל דלקמן.
שלב בכת"י ג :באיסור והיתר שלו ]מכונות סי' א ס"ק ב[.
שלג כלל ב ס"ק ח.

הלכות מליחה
יש ס' יש להתיר החתיכה אפילו שלא במקום
הפסד מרובהשלד(:
)סט( אורחים .או במקום הפסד מרובה )ש"ךשלה(:
)ע( המקילין .ומכל מקום בעופות שהן חלולין
ופירש הדם מלמעלה למטה בתוך החלל הרי הוא
כפורש מחתיכה לחתיכהשלו ,ואין זה בכלל דם
האיברים שלא פירששלז והילכך אפילו בהפסד
מרובה ושעת הדחק אסור )תורת חטאתשלח,
ט"זשלט( .והש"ך בנקודת הכסף כתב דגם עופות
דינם כשאר בשר ,שאע"פ שפורש דם לתוך החלל
מתבטל הוא במים בס' .וכן דעת הפרי חדששמ.
ומיהו היינו דוקא כשהוציאו ממנה הכבד ובני
מעיים ,או אפילו לא הוציאו ממנה אלא שתלשו
שמא
ממנה ,שאינן דבוקים בה ,אבל אם הכבד דבוק
בעוף ,אפילו נמלח העוף ופלט כל דמו אסור אפילו
יש ששים נגד העוף ,לדידן דקיימא לןשמב חתיכה
נעשה נבילה בכל האסורים ,כדלקמן סי' ע"ג ס"ו
בהג"השמג )ב"י(:
)עא( כראוי .דהיינו שלא שהתה שיעור מליחה
דלעיל ס"ו )ט"זשמד ,ואין צריך לומר שאם לא
נמלחה אלא כמליחת צלישמה(:
)עב( כלל .אבל אם נמלחה מצד אחד מליחה גמורה
ושהתה שיעור מליחה ,דקיי"ל להתיר בהפסד
מרובה אם נתבשלה אפילו אם אין ששים נגדה
וכדלעיל ס"ד בהגה"ה ,ואם כן אם יש ששים מותר
אפילו אם אין הפסד מרובה )ט"זשמו(:
)עג( כנגדו .ואותה חתיכה אסורה אם לא במקום
הפסד מרובה )ש"ךשמז(.
)עד( על ידי מליחה .ואפילו יתנו במים פושרין ,כדי
שיתעורר דמו לפלוט על ידי מלח ,נוהגין שלא
לסמוך על זה )תורת חטאתשמח(:

שלד שבזה התיר אף התורת חטאת שם ס"ד.
שלה ס"ק טז.
שלו שלכן אין להתיר בזה מטעם האמור לעיל ס"ק סז ,דמה
שפירש בבישול יוצא לחוץ וכל שאינו יוצא אינו פורש
ממקומו כלל.
שלז שמותר ,כמבואר בטוש"ע סי' סז ס"א.
שלח כלל ב ס"א.
שלט ס"ק כט.
שמ ס"ק מד.
שמא ראה לעיל ס"ק נד ,וש"נ.
שמב בסי' צב ס"ד.
שמג ואם הלב דבוק בעוף ,ראה לקמן סי' עב ס"ג.
שמד ס"ק ל.
שמה שמבואר ברמ"א סי' עו ס"ב.
שמו ס"ק ל.
שמז ס"ק מח.
שמח כלל ד ס"ד .ש"ך ס"ק מט .וראה שו"ת אדמו"ר הזקן סי'
יז ,לצרף שריה בפושרין אחר ג' ימים ,לניקור חוטי הדם
היטב ,והעברת מים בעלמא תוך ג' ימים ,בהפסד מרובה.

כד

)עה( צלי .וצולין אותו בלא מליחה כשאר בשרשמט,
ואפילו לא נקרו אותו מגידי הדם שבושנ )ש"ךשנא ,תורת
חטאתשנב(:
)עו( לא יבשלנו .דשמא לא יצא כל דמו על ידי צלייה
)ואפילו הכי מותר בצלי לפי דהוה דם האיברים שלא
פירששנג( ויצא אחר כך על ידי בישול משום שהבישול
פועל יותר מהצלייה שהמים הרותחים מרככים הדם
)תרומת הדשןשנד( .ומשום הכי לא דמי לכבד שמותר
לבשלו אחר צלייהשנה ,דהתם לא נתקשה הדם בתוכו
ויצא כל דמו על ידי צלייה ,אלא דאין לבשלו בלא צלייה
משום שיש בו ריבוי דם ואינו יוצא על ידי מליחה,
כדלקמן סימן ע"ג ,משא"כ הכא )ש"ךשנו(.
ואפילו צלאו אחר ששהא במלחו לא יבשלנו )מנחת
יעקבשנז ,דלא כט"זשנח(:
)עז( מותר .שאנו תולין לומר שיצא כל דמו על ידי
צלייה ,ומה שנשאר לא יצא אפילו בבישול )ש"ךשנט(
)ואפילו יצא מעט בבישול יהיה בודאי ס' במים
ובתבשיל ,ומותר להשו"עשס .ובפרט לפמ"ששסא בשם
הפרי חדששסב ,דגם הבשר מן המנין .ואפילו לדידן
דנוהגין להחמיר כמ"ש רמ"אשסג ,אין לחוש בכה"ג
שיהא אותו המועט הנפלט חוזר ונבלע בבשר(.
דהא דאסור לבשל בשר ששהה ג' ימים בלא מליחה אינו
מדין התלמוד אלא מחומרת הגאוניםשסד ,וחומרא
יתירא היא ,דלא גרע מאומצא דאסמיק ומשובר
מפרקתה של בהמה דלעיל סי' ס"זשסה ,שנצרר הדם
בתוכה ,ואפילו הכי יוצא על ידי מליחה ומותר אפילו

ובפס"ד צמח צדק )ס"ק י( :ואפשר לי ללמוד מתשובה זו ,דגם אם
לא הי' העברת מים יש להקל בהפסד מרובה ,על ידי שרייה
בפושרין כנ"ל ,לבשלו אח"כ על ידי חליטה ברותחין ]דלקמן סי"ט,
וס"ק קטו[.
שמט כשאר צלי ,שמבואר בסי' עו ס"א-ב.
שנ ראה סי' סז ס"א.
שנא ס"ק נ.
שנב כלל ד ס"א.
שנג שו"ת הרא"ש כלל כ סכ"ה .וכמבואר בטוש"ע סי' סז ס"א שדם
האיברים שלא פירש מותר.
שנד סי' קס.
שנה כדלקמן סי' עג ס"א .וראה לקמן שם ס"ק ה )לענין כבד ששהה
ג' ימים בלא מליחה וצליה(.
שנו ס"ק נא.
שנז כלל ד ס"ק ב.
שנח סוף ס"ק לב.
שנט ס"ק נא.
שס לעיל סי"א ,וס"ק סז.
שסא לעיל ס"ק סה.
שסב ס"ק מב.
שסג לעיל סי"א ,וס"ק סח.
שסד מרדכי פ"ח סי' תשכב ותשכו ,והגהות מיימוניות הל' מאכלות
אסורות פ"ו אות ט ,בשם ראבי"ה )סי' א'קיט( ,בשם אביו רבנו
יואל ,בשמם.
שסה ס"ג )שובר מפרקתה( וס"ד )נצרר הדם(.

הלכות מליחה
לקדרה כשאר בשר .אלא דראוי לחוש לדברי
הגאונים במקום שנהגו )ב"ישסו בשם הריב"ששסז(.
ומהאי טעמא פסקו רש"לשסח והט"זשסט ,שאם
נמלח בכלי שאינו מנוקב אפילו לא שהה שיעור
כבישה נאסר אף לצלי ,כמו שאר בשר ,שאסור
משום שפירש הדם ממקום למקום כדלקמן
סי"חשע .ואם מתחלה נמלח כהוגן בכלי מנוקב
והודח ואחר כך נמלח בכלי שאינו מנוקב מותר
בממה נפשך ,לפי שלא מצינו כחות נוספות
במליחה ,שאין חילוק בין אם שהה במלחו שעה
אחת או שנה ,ובין נמלח פעם אחת או מאה פעמים
)ים של שלמה(.
ומכל מקום אם נמלח עם בשר שלא נמלח נאסר
הבשר ששהה ג' ימים ,דחיישינן שמא יבלע מן הדם
שבשאר בשר שעמו ,ולא שייך בי' שיפלוט אגב דמו
אפילו לא נמלח עדיין כלל ,דלחומרא חוששין
לדעת הגאונים שדמו נתקשה בתוכו ,והבשר שהוא
רך בולע הדם ושוב אינו יוצא על ידי מליחה ,כיון
דאין לו דם של עצמושעא )וגם צלייה אינה מועלת,
דלא אמרינן בצלייה כבולעו כך פולטו אלא כשבלע
בשעת פליטהשעב .ט"זשעג( .אבל הש"ך בנקודת
הכסף כתב דאין להחמיר כל כך בבשר ששהה ג'
ימים ,כיון דאינו אלא חומרת הגאונים ,ועוד דגם
הגאונים אפשר דלא קאמרי שאין המליחה מוציא
דם כלל ,דהא נראה לעין שאינו כן ,אלא שאינו
מוציא כל דמו ,וכיון דעכ"פ מוציא דם קצת שייך
לומר שיפלוט גם מה שבלע אגב דמו .וכ"כ הפרי
חדששעד .וכתב דימלחנו שיוציא דם שבלע עם דמו,
ואז מותר לצלי.
שעה
ושאר בשר שעמו מותר )תורת חטאת ( ,אם לא
נמלח עדיין ,או שנמלח ולא הודח ועדיין הוא תוך
שיעור פליטת צירו ,כמו שיתבאר כל פרטי דינים
אלו לקמן בסי' ע' ס"ו:
)עח( בלא מליחה .אפילו רוצה לצלותו ,דחיישינן
שמא ישכח ויבשלושעו:
)עט( שמא יבשלו .ולא דמי לספק דרוסה דלעיל
סימן נ"זשעז שמותר להשהות תרנגולת ספק דרוסה
שסו ד"ה כתבו הגאונים.
שסז סי' פו.
שסח ים של שלמה פ"ח סי' צח.
שסט ס"ק לב.
שע ס"ק קי.
שעא וכמו בבשר שנמלח ונפלט כל דמו שנמלח עם בשר שנמלח
קודם פליטתו ,שלדידן נוהגין לאסרו אף לצלי ,כדלקמן סי' ע
ס"ו בהג"ה ,ובס"ק נ.
שעב כהא דמולייתא ,שבפסחים עד ,א .וברס"י עז .וראה גם
לעיל ס"ק יג בשוה"ג .לקמן ס"ק קח וס"ק קיב ,וסי' ע ס"ק
נ.
שעג
ס"ק לב )מלבד מה שנוסף בין חצאי עיגול(.
שעד ראה שם ס"ק מז.
שעה כלל ד ס"ז.
שעו ש"ך ס"ק נב.
שעז ש"ך שם ס"ק מז ,וש"נ .וראה גם שוע"ר סי' תמז ס"א.

כה

כ"א יום ,דלא חיישינן לתקלה בזמן מועט .דהתם
מתירין להשהות איסור כדי שלא יאסר לגמרי )ואם אי
אתה מתירה להשהותה הרי אתה אוסרה לגמרי( ,מה
שאין כן הכא )שעכשיו היא מותרת( ,אין להשהותה
שתאסר לאכלה כי אם צלי פן יבא לידי תקלהשעח )ובשר
שכבר עבר ושהה ג' ימים אפשר שמותר להשהותה עוד,
כיון דבלאו הכי באיסורא עומדת לבשל( .הג"ה בסולת
למנחהשעט כתב כןשפ מטעם אחר )מנחת יעקבשפא(:
)פ( אחרים .ואפילו לכתחלה נוהגין היתר לשרות הבשר
ולשהותו .ומכל מקום לכתחילה יש לשרותו היטב כמו
שעה ושתים ,ובדיעבד סגי בשרייה מועטת .מיהו לא
מהני אפילו בדיעבד מה ששופכין מים על הצלעות
שלימות בבית המטבחיים לנאותןשפב .ומכל מקום אם
נקרו גידי הדםשפג יש לסמוך בדיעבד על מה ששפכו עליו
בהעברה בעלמא מאחר שאין שם דם אלא המובלע
בבשר )והבשר לא נתקשה כי אם הדם נתייבש בתוכו
כדלעיל( ,רק קודם מליחה צריך הדחה אחרת לרכך
הבשר כדלעיל ברס"י זה )איסור והיתר הארוךשפד,
ט"זשפה( .והמשאת בנימיןשפו כתב דאפילו לא נקרו גידי
הדם מה בכך יסיר הגידים עם הדם ומותר עכ"ל.
והסכים עמו המנחת יעקבשפז:
)פא( חצי שעה .הוא לאו דוקא ,אלא אפילו פחות מעט
)ש"ךשפח(:
)פב( מותר .בדיעבד אם נמלח ,אפילו לא נתבשל עדיין,
משום דספק לקולא .ואע"ג דיש לו תקנה בצלישפט,
אפילו הכי לא הוי דבר שיש לו מתירים בשביל כך,
כדלקמן סי"דשצ )מנחת יעקבשצא(:
שעח בכת"י ב :ועוד דהתם כבר נאסר ונודע האיסור ,אבל הכא
השהי' הוא הגורם האיסור ,שהרי כל הג' ימים כל אימתי שהי'
רוצה למלחו ולבשלו מותר ,וחיישי' שמא אף כשיעבור הזמן
ישכח.
שעט כלל ד ס"ה )הג"ה לבן המחבר(.
שפ שאחר ששהה י' ימים יכול להשהותה עוד.
שפא כלל ד ס"ק ו )הקשה קושי' זו(.
שפב ראה לעיל ס"ק יח )דלא מהני להדחה ראשונה(.
שפג ראה סי' סה ס"א.
שפד כלל ב ס"ג.
שפה ס"ק לג.
שפו סי' קח .ובכת"י ב :וצ"ע ,דאדרבה יותר הי' לו להחמיר ,כיון
דהאיסור משום הדם שמובלע לא מהני הדחה מועטת ,כדמשמע
באסור והיתר הארוך ,ואיך פסק כאסור והיתר הארוך מטעם דלא
סבירא ליה.
שפז אף שלא הסכים עמו בביאור דעת מהרי"ל .וראה שו"ת אדמו"ר
הזקן סי' יז :במנחת יעקב )כלל ד' סק"ד( סתר דעת המשאת
בנימין במהרי"ל .ואעפ"כ מחמת ההפסד מרובה יש להתיר לבשל
על ידי שרייה בפושרין כשעה ושתים קודם המליחה ,וגם לנקר
חוטי הדם היטב היטב קודם המליחה ,אחרי השרייה בפושרין
דוקא ,לרככם תחלה ולהסירם אחר כך ,קודם המליחה.
וראה מה שביאר בפסקי אדמו"ר הזקן לסעיף זה.
שפח ס"ק נד.
שפט ובדבר שיש לו מתירין אסרינן גם ספק )ביצה ג ,ב .טוש"ע סי'
קב ס"א(.
שצ ס"ק פד.
שצא כלל ד ס"ק ז.

הלכות מליחה
)פג( כולן .על ידי מליחהשצב .ומכל מקום אינו מותר
לבשל אלא דוקא כל אחד ואחד בפני עצמו ,או
אפילו כולן כאחד כשירבה בהיתר עד ששים ,אבל
אם אין ששים בהיתר אסור לבשלן כולן בקדרה
אחת ,כדלקמן סימן ק"טא גבי מין במינו.
ואע"ג דמין בשאינו מינו אפילו ביבש צריך ס',
מטעם דחיישינן שמא יבשלם ויתן טעםב ,והכא נמי
הדם יתן טעם כשיבשלם .מכל מקום כיון דאיסור
הבשר ששהה ג' ימים לקדרה על ידי מליחה אינו
אלא מחומרת הגאונים לא חששו כולי האי )ש"ךג,
מנחת יעקבד(.
והט"זה ופרי חדשו כתבו דאפילו חתיכה שלא
נמלחה ,ועדיין היא תוך ג' ימים ,ונתערבה עם
חתיכות כשרות שנמלחו והודחו כבר בטלה ברוב,
ואין צריך למלחן כלל ,מאחר שאין כאן אלא
איסור דם ודם שבשלו אינו אלא דרבנןז ,ובדרבנן
לא חיישינן שמא יבשלם ויתן טעם ,מאחר שאי
אפשר לבא לידי איסורא דאורייתאח ,ושרי כמו
מין במינו דבטל ברוב יבש ביבש מטעם זה .וכ"כ
רש"לט.
)ויש להחמיר אם לא נתבשל עדיין למלוח כולן,
משום דאיסור דם יש לו עיקר בדאורייתא ,כמ"ש
לעילי בשם המנחת יעקביא(:
)פד( להתכבד .משום דאין האיסור מחמת עצמו
אלא מחמת דם הבלוע בו והדם אינו ראוי
להתכבדיב.
ואע"ג דדבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטליג,
וכאן הרי יש לו היתר לצלי ,אין זה דבר שיש לו
מתיריןיד ,דלצלי לא נאסר מעולם ולבישול שהוא
אסור בו עכשיו אין לו היתר לעולם )ט"זטו,
ש"ךטז(:
שצב ש"ך ס"ק נה.
א סעיף ב .וראה שוע"ר סי' תמב סט"ז ,וקו"א שם ס"ק י.
ב טור ורמ"א סי' קט ס"א ,וש"ך שם ס"ק ט,
ג ס"ק נז.
ד כלל ד ס"ק י.
ה ס"ק לה.
ו ס"ק מח .וראה גם לקמן ס"ק פה.
ז מנחות כא ,א.
ח ש"ך סי' קט ס"ק ט.
ט בים של שלמה פ"ח סי' פו.
י סוף ס"ק סד.
יא בסולת למנחה כלל א ס"ו .וכ"ה במנחת יעקב כלל ב ס"ק ו
גם לענין זה.
יב ט"ז ס"ק לה .ש"ך ס"ק נט ,וסי' קא ס"ק ד.
יג ביצה ג ,ב .טוש"ע סי' קב ס"א.
יד ראה גם לעיל ס"ק פב.
טו ס"ק לה ,וסי' קב ס"ק י.
טז ס"ק נו ,וסי' קב ס"ק יא .הובא גם בשוע"ר סי' תקיג קו"א
ס"ק ד )כמ"ש התורת חטאת כלל ע"ד דין ז ,וכ"כ הט"ז וש"ך
בסי' ס"ט וסי' ק"ב(.

כו

)פה( באחרות .שבטלה ברוב ,ולא חיישינן שהדם יתן
טעם כשיבשלם ,כמ"ש לעיליז בשם הט"ז ופרי חדש.
והמנחת יעקביח כתב דהכא מיירי שכבר נתבשלה
בקדרה שהיה ס' כנגדה ,שאותה החתיכה אינה אסורה
אלא מחומרא בעלמא ,כמ"ש לעיל בסעיף י"א .וכן
משמע בתורת חטאתיט:
)פו( לאכלו .דכבוש הוי כמבושל ודם הנפלט ממנו חוזר
ובולע ואינו יוצא על ידי מליחה )איסור והיתר הארוךכ(:
)פז( צלי .דהצלי פועל להוציא דם יותר מן המליחה .ויש
להסתפק אם לא הודח ,שיש עליו דם בעין ,אפשר שעל
ידי כבוש מבליע הדם בעין שעליו לתוכו ושוב אינו יוצא
אפילו על ידי צלייה ,כדלעיל בריש סי' זהכא גבי דם בעין
שעליו שנבלע על ידי מלח ,או אפשר כיון דהכא שנשרה
ונכבש במים תו לא חשיב דם שעליו דם בעין )ש"ךכב(.
ומיהו לדידן אין נפקא מינה בזה אם אין ששים ,כמ"ש
רמ"א בהג"ה:
)פח( כנגדו .דאז הדם שיצא בטל במים ,ואם חוזר ונבלע
בבשר אינו מזיק ,ומה שנשאר בחתיכה יוצא על ידי
מלח )הגהות שערי דוראכג(.
ומיהו צריך ס' כנגד כולה ולא סגי כנגד דם בעין שעליה,
כי גם הדם שבחתיכה נפלט ממנה ונבלע בה על ידי
כבוש ,שמוציא דם כמו שמבליע בו ,ולא ידעינן כמה
דמא נפיק מינה.
ומכל מקום אם יש ס' נגד החתיכה גם החתיכה מותרת
)וחתיכה עצמה מן המנין כמ"ש לעילכד בשם הפר"חכה(
על ידי מליחה ,אפילו לדידן דנוהגים להחמיר בבישול
ולאסור אותה חתיכה כמ"ש בסעיף י"אכו ,דלא אמרינן
כבוש כמבושל לכל דבר ,רק שבולע ומפליט ,אבל אינו
מבלבל טעם החתיכה כמו על ידי בישול ברוטב .וגם שם
אינו אלא מנהג לאסור אותה חתיכה ,לכן אין להחמיר
בכה"ג )תורת חטאתכז(.
ורש"לכח כתב דאין לחלק מסברא בין כבוש למבושל
ממש ,משום דבגמרא אתמר סתם כבוש הרי הוא
כמבושל .ומכל מקום כתבו האחרונים דהמיקל כדעת
רמ"א לא הפסיד )ט"זכט ,פרי חדשל ,מנחת יעקבלא(.
יז ס"ק פב.
יח כלל ב ס"ק ו.
יט כלל ב ס"ג.
כ כלל ב ס"ה )ואוסרו מטעם זה אף לצלי ,כדלקמן ס"ק פט(.
כא ס"ק א ,לדעת הסמ"ק.
כב ס"ק ס.
כג סי' ג ס"ק ג.
כד ס"ק סה.
כה ס"ק מב.
כו וס"ק סח.
כז כלל ג ס"א.
כח מכונות סי' ג ס"ק ג.
כט ס"ק לז.
ל ס"ק נב.
לא כלל ג ס"ק ד.

הלכות מליחה

כז

ואפילו יש עליה דם בעין ,כיון שיש ששים נתבטל
)ש"ךלב(:
)פט( לצלי .אפילו אין עליו דם בעין )ש"ךלג( ,אם
אין ס' כנגדו .ואע"ג דצלייה מוציא כל הדם שבו,
מכל מקום הכא מאחר דכבוש כמבושל דמי ,הוה
כאלו נתבשלה בדמה שאין לה עוד תקנה בצלייהלד,
וכל שכן במליחה .ועוד דצלייה אינו מוציא אלא
דם שלא פירש והכא נפלט הדם וחזר ונבלע בהלה.
והדם הוא אסור מכיון שלא נתבטל ,מאחר שאין
ס' נגדו כדלעיל )איסור והיתר הארוךלו(:
)צ( מנוקב .בגמראלז אמר שמואל אין מניחין בשר
מלוח אלא בכלי מנוקב .וכתב הרא"שלח שהטעם
מחמת שאין מקום לציר לזוב ולצאת ונכבש הבשר
בציר וכבוש הרי הוא כמבושל )אם שהה כשיעור
שיתבאר לקמן סי"ח( .וכ"פ רש"ילט.
וה"ר פרץמ כתב דהטעם משום דגם דם הנשאר
בחתיכה פירש ממקום למקום ,ואינו יכול לפלוט
מחמת שאין מקום לציר לזוב.
ולקמן סי"חמא יתבאר הנפקא מינה בין הטעמים,
ואיך קיי"ל להלכהמב:
)צא( ממנו .והמולח על גבי דף שאינו מדרון
שכששופכים עליו מים אינו יוצא מיד בקל הוה ליה
כמולח בכלי שאינו מנוקב )איסור והיתר הארוךמג(.
וכתב מהרא"ימד שכמדומה שאין נזהרים כל כך
מה
לעשות הדפין במדרון .ואע"ג שכתב אור זרוע
בעינן שיצאו המים מיד ,אפשר דרוצה לומר שיצאו
רוב מים ולא טיפין טיפין מועטים ,דאם לא כן
אפילו במדרון נדבקים טיפין שלא ישרקו עכ"ל.
ורמ"אמו עשה פשר לחלק בין דף חלק ברהיטני או
לא:

)צב( פתוחים .כי פעמים רבים נסתמים מן המלח
והמוהל )איסור והיתר הארוךמז(:
)צג( קרקע .כי יש להסתפק שמא היא ככלי כו'מח:
)צד( קסמין .בשולי הכלי כדי שיפסיק שלא יגע בציר
)שםמט(:
)צה( לכל זה .פירוש למה שנתבאר שיש לחוש וליזהר
אפילו בכלי מנוקב שיהיו הנקבים פתוחים ,או שישים
בשולי הכלי קש או קסמין להפסיק בין הבשר לציר,
שאין זה אלא חומרא בעלמא ,אבל לכל מה שנתבאר
שיש לחוש ולהסתפק שמא היא ככלי שאינו מנוקב ,כגון
מולח על גבי דף שאינו חלק ולא הניחו במודרן ,או מולח
ע"ג קרקע ,יש לחוש אפילו בדיעבד ,כמו מולח בכלי
שאינו מנוקב ממש דאפילו דיעבד אסור כדלקמן סי"ח
)ט"זנ(:
)צו( רותח .אפילו אחר שהודח הכלי )ש"ךנא(.
ובגמראנב אמר רב נחמןנג אמר שמואל קערה שמלח בה
אסור לאכול בה רותח .ופירש"י לפי שנבלע בה מן הדם
נד
ונותן טעם ראשון הוי כאיסור גמור .וכתב הרא"ש
דמיירי דוקא בקערה שאינה מנוקבת .והטעם כתב
הרשב"אנה לפי שהדם משתהה שם ולכך נבלע )אבל
בקערה מנוקבת אמרינן דמא משריק שריק ונופל דרך
הנקבים ,ויתבאר לקמן סי"זנו(.
והא דקי"לנז דאין מליחה לכלים ,היינו שאין כח
במליחה להפליט מכלים הבלוע בהם ,אבל מכל מקום
יש לו כח להבליענח ,ועל ידי בישול יוצא )הגהות שערי
דוראנט ,ט"זס(.
והוא הדין אם מלח על גבי דף שאינו חלק ולא הניחו
במודרן ,שיש לחוש ולהסתפק שמא הוא כלי שאינו
מנוקב ,אסור להשתמש על הדף רותחסא )ל"ח רמ"י(.

לב ס"ק סא.
לג ס"ק סב.
לד ראה גם לקמן סי' ע ס"ק נו.
לה ראה לקמן סי' ע ס"ק נ.
לו כלל ב ס"ה.
לז קיג ,א.
לח פ"ח סי' מט.
לט קיב ,ב ד"ה אפילו עופות ועופות.
מ הגהות סמ"ק סי' רד אות ב .הובא ברא"ש שם.
מא ס"ק קו וס"ק קי.
מב ס"ק קיג.
מג כלל י ס"ד.
מד בהגהות לשערי דורא סי' יא ס"ק ט ,ובהגהות לאיסור
והיתר הארוך שם ,ועד"ז בתרומת הדשן סי' קעג.
מה בח"א סי' תעו מבואר רק שאם לא היה הדף מקום מדרון
אסור .ובטור :או במקום מדרון בענין שאם ישפך שם מים
יצאו מיד.
מו וכן מבואר במהרא"י שם ושם ,בעיקר דבריו.
וכן לענין עור ,ראה שוע"ר סי' תצט ס"ד :אם הוא מונח
בשיפוע שאין בו איסור משום מולח ע"ג כלי שאינו מנוקב.

מז כלל ג ס"ה.
מח איסור והיתר כלל ו ס"ח .וראה גם לקמן סי' ע ס"ק סה.
מט איסור והיתר הארוך כלל א סי"א ,והגהות אשרי פ"ח סי' מט,
בשם אור זרוע ח"א סי' תעו ,בשם תשובת הרשב"ם .ובדיעבד אינו
אוסר ,מטעם דלקמן סי' ע ס"ק סה.
נ ס"ק לח.
נא ס"ק סג .וכדלקמן ס"ק צט ,שהדחה מועלת )למי שמצריך
הדחה( רק כדי להשתמש בו צונן.
נב קיב ,א.
נג בנוסח הגמרא שלנו :רב יהודה.
נד פ"ח סי' כח )שהיא דעה הא' שבסי"ז ,שנתבארה לקמן ס"ק קג(.
נה בחידושיו קיא ,ב ד"ה קערה ,ובתורת הבית הארוך בית ג ש"ג עו,
א )בביאור דעה זו .אבל הרשב"א עצמו סובר שגם המולח בכלי
מנוקב נאסר ,כדעה הב' שבסי"ז ,ונתבארה לקמן ס"ק קד(.
נו וס"ק קג )בביאור דעה הא'(.
נז סי' קה סי"ב-ג .וראה גם שוע"ר סי' תמז סכ"ו.
נח ראה לקמן ס"ק קכו ,דהכי קיי"ל.
נט סי' טז ס"ק א.
ס ס"ק לט.
סא הגהות שערי דורא סי' יב ס"ק א ,בשם אור זרוע ח"א סי' תעו.
כנסת הגדולה הגהות הטור ס"ק לז.

הלכות מליחה
ומהאי טעמא כתב בהגהות שערי דוראסב דמנהג
כשר למלוח על גבי דף מיוחד לכך ,שלא ישתמש בו
דבר אחר:
)צז( יבש .בתורת חטאת כלל י"א דין ח' מבואר
דדין קערה זו כדין שאר כלי טריפה ששמו בו היתר
ושייך לדין תתאה גבר )כמ"ש בסי' צ"אסג( .ולכן
אם הקערה קר ושמו בו רותח יבש סגי ליה
בקליפה ,ואם הוא רוטב בעינן ס' כנגד הקליפה,
ואם הקערה חם או שניהם חמין הכל אסור אם
אין ס' כנגד קליפת הקערה עכ"ל.
וכאן מיירי שהקערה קרסד ,אז אפילו אינו יבש
לגמרי אלא יש בו רטיבות קצתסה ,כדלקמן סי'
ק"הסו )ש"ךסז(:
)צח( הקערה .פירש הש"ךסח דהיינו נגד מקום שנגע
בה הרוטבסט.
מיהו היינו דוקא כשהקערה קר ,אבל אם היא חם
צריך ס' נגד כל קליפת הקערה ,אף שלא כנגד
הרוטב ,מכיון שהקערה חם מפלטת כל הבלוע בה.
ומכל מקום סגי בקליפת הקערה ,דהמלח לא
הבליע בה בכולה אלא בכדי קליפה ממנה ,כדלקמן
סי' צ"אע.
ולא דמי לדלקמן סי' צ"א ס"ד ,דכתב רמ"א
דבמקום שהבשר צריך קליפה אם עבר ובשלוהו כך
מותר בלא קליפה ,מאחר שאינו ראוי לקלוף ,והכא
הרי הרוטב אינו ראוי לקלוף .דלא אמרינן הכי
אלא דווקא שהבשר עצמו לא בלע אלא כדי קליפה
מצד עצמו ,משא"כ הכא נבלע בה כל קליפת
הקערה בכולהעא )ש"ךעב(.
ואפילו בקערה קר שלא בלע הרוטב אלא כדי
קליפה ,אפילו הכי בעינן ס' נגד הקליפה .דלא
אמרינן הכי אלא בעירוי בשר ,כיון שנפסק הקילוח
מכלי ראשון קודם שבא לכלי שני ,אינו חשוב
לגמרי כעירוי גמור להיות מבשל ממש כדי קליפה,
אלא אמרינן דבולע כדי קליפהעג ,ולפיכך אמרינן
סב סי' יא ס"ק א ,בשם מהר"י טרושין .וראה דרכי משה ס"ק
לו )אם יש ללמוד מהג"ה זו( .לקמן ס"ק קד-ה )דעת
האוסרים אף בכלי מנוקב(.
סג סעיף ד.
סד כדלקמן ס"ק הבא.
סה סגי בקליפה .משא"כ כשהקערה חמה ,אם יש בו רטיבות
קצת צריך נטילה ,כמבואר בתורת חטאת שם.
סו ראה ש"ך שם ס"ק כג.
סז ס"ק סד.
סח ס"ק סד.
סט שהוא כדי קליפה של הרוטב.
ע סוף ס"ה ,וש"ך ס"ק יח .אבל ראה שוע"ר סי' תמז ס"ל
)בנאסר על כבישת ציר( :אותו מקום מן הכלי בכל עוביו.
וראה פסקי אדמו"ר הזקן כאן אות ב.
עא לחשוש לדעה הסוברת שהקערה רותחת מחמת המלח.
עב ס"ק סד.
עג ראה רמ"א סי' סח ס"י .סי' צב ס"ז .ש"ך סי' צג ס"ק ו.
סי' קה ס"ק ה .שוע"ר סי' תנא סכ"ט .שו"ת צמח צדק יו"ד
סי' עד .פסקי אדמו"ר הזקן לסי' סח ס"י.

כח

דהוא חומרא בעלמא ,ובמקום דלא שייך קליפה שריעד.
משא"כ הכא מיירי בעירוי רוטב שלא נפסק הקילוח,
דמדינא בעי קליפה ,ובכשיעור זה מבשל ממש הוא,
כדלעיל סי' ס"חעה ובא"ח סי' שי"חעו ])[עיין איסור
והיתר הארוךעז ,ובמ"א סי' תס"זעח ודו"ק( .ואם כן אם
נפסק הקילוח בעירוי מותר בלא ס'.
והמנחת יעקבעט כתב דהכא אי אפשר שלא יגע כל
הרוטב בקערה על ידי שכשוך ולא נגע במקום אחד
בלבד ,לפיכך צריך ס' נגד כל הבלוע ,ואפילו הקערה קר
)כמו צנון שחתכו בסכין של אינו יהודי דק דק כמ"ש
בסי' צ"ו(.
)וכתב הש"ךפ דמן הסתם אין ברוטב ס' נגד קליפת
הקערה ,שהיא כלי רחבה ואינה גבוהה ,אבל בשאר
כלים יש ס' נגד כדי קליפהפא ברוטב שמילא בהםפב.
עס"י צ"גפג ,וצ"ע(:
)צט( בלא הדחה .אפילו נתקנח הכלי היטב .דסבירא
להו דהכלי נחשב כרותח מחמת המליחה אפילו לאחר
שהודחפד ומפליט קצת מדופני הכלי )כמו סכין ששחט
בה דאגב דוחקא דסכינא מפליטפה ,והכי נמי מפליט אגב
חומו( .ועל ידי הדחה מותר ,שמים צוננין מפליטין הם
קצת ,שהרי מכשירין הן כלי יין נסך אפילו מכניסו
לקיוםפו ,וכיון שכן אף בשאר איסורים כל שאינו
מסתרך כל כך עם הדחה מפליט קצת.
והסברא ראשונה סבירא לה דהכלי חשיב צונן לאחר
שהודח ,וסגי בקינוח יפהפז .אבל אין להכשירה בלא
פח
כלום ,דהא איכא טיחת דם שנדבק בו )משמרת הבית
גבי סכין(:

עד ראה עד"ז גם לקמן סי' עג ס"ק כט.
עה רמ"א סעיף י.
עו ראה שוע"ר שם סי"ט.
עז כלל י סי"ב.
עח ס"ק לג )שחילק כן(.
עט כלל יא ס"ק י.
פ ס"ק סה.
פא ראה לעיל ס"ק יט וס"ק נה.
פב אבל נגד כל עובי הכלי .ראה שוע"ר סי' תנב ס"ח .פסקי אדמו"ר
הזקן כאן אות ג.
פג רמ"א ריש ס"א.
פד בתורת הבית הקצר בית ג ש"ג )עו ,ב( מבואר שכן סוברת הדעה
הג' )שמטעם זה לא מהני הדחה אף להשתמש בו צונן( ,ושדעה זו
אינה עיקר ,ובב"י )קיב ,א ד"ה ובתורת( כותב שמטעם זה לא
הובאה דעה זו להלכה.
וכאן מבאר על פי האמור במשמרת הבית )בית ג ש"ג עז ,רע"א(
לענין סכין שחיטה ,שההדחה מועלת )לא כדי לבטל את רתיחת
הכלי ,כי אם( להפליט קצת.
וראה לעיל ס"ק צז-ח ,דקיי"ל שהקערה חשובה צוננת.
פה שלכן הצריכו בו הדחה )ולא סגי בקינוח( ,בגמרא קיא ,ב .טוש"ע
סי' י ס"ב.
פו כמבואר בסי' קלה ס"ז וסי"ב.
פז תורת הבית הקצר שם .ש"ך ס"ק סו .וכאן מוסיף ומבאר שלדעה
זו לא חשיב הכלי צונן אלא אחר שהודח.
פח בית ג ש"ג )עו ,סע"ב(.

הלכות מליחה
)ק( בו .ואם הוא דבר שדרכו בהדחה כגון בשר חי
מותר ליתן בכלי צונן בלא הדחה אפילו לכתחלהפט.
וכן דבר יבש לגמרי שאין נדבק בו כל כךצ.
והיינו דוקא באקראי בעלמא אבל בקביעות אסור
להשתמש אפילו אחר ההדחה ,מטעם שיתבאר
לקמן סי' קכ"אצא ,שמא יבא להשתמש בו חמין,
משא"כ כשבא להשתמש בו עראי אין לחוש כל כך.
ודוקא בכלי עץ ומתכות שיש להם תקנה בהגעלה,
אבל כלי חרס שאין לה תקנה ,שהתורה העידה על
כלי חרס שאינו יוצא מידי דפיו לעולםצב ,אין
להשתמש בהם אפילו דרך עראי ואפילו צונן אחר
ההדחה ,שמא יבא להשתמש בהן חמין ויאסרו
)מנחת יעקבצג(:
)קא( בשר .דאין מליחה לכלים להפליט מה
שבתוכם על ידי מליחהצד.
ומ"ש רמ"א בסי' ק"ה סי"ב דאסור לכתחלה
למלוח גבינות בדפוסי עכו"ם ,היינו משום
דהדפוסים עצמם חשובים רותח קצת מרוב מליחה
שמולחים הרבה פעמים בדפוסיםצה ,ומהאי טעמא
אוסר שם בהגהות שערי דוראצו אפילו בדיעבד ,על
כן אוסר רמ"א על כל פנים לכתחלה )מנחת
יעקבצז(.
ואע"ג דגם למלוח היתר בשאר כלי איסור אוסר
שם רמ"א לכתחלהצח ,היינו דוקא בכלי שנבלע בו
איסור על ידי האור ,אבל אם לא נבלע רק על ידי
מלח מותר אפילו לכתחלה ,דיש חילוק בין רותח
מחמת האור לרותח מחמת מליחה )איסור והיתר
הארוךצט(.
ואפילו לא הדיח הכלי מותר דבשר חי אורחיה
בהדחה )ש"ךק(.
)ומחמת שנמלח בכלי בלא הדחה אין לחושקא,
דאפילו נדבק בו מעט דם הוא נתייבש ונתקשה
פט כמבואר בסי' צא ס"ב.
צ ב"ח רס"י צא .ש"ך סי' צא ס"ק א .שוע"ר סי' תסז סמ"ט.
צא רמ"א ס"ה ,וש"ך ס"ק יג .וראה גם לעיל ס"ק ח ,וש"נ.
צב פסחים ל ,ב.
צג כלל יא ס"ק ו .וראה שוע"ר סי' תנא ס"ב )דמדינא מותר
אף בכלי חרס ,ורק לענין חמץ בפסח החמירו( .פסקי אדמו"ר
הזקן לסי' צא ס"ב.
צד איסור והיתר כלל ג ס"ג .תורת חטאת כלל יא ס"ט .ש"ך
ס"ק סז .וכדלעיל ס"ק צו ,וש"נ.
והיינו אף שכאן אין להתיר )כמו במולח ב' פעמים בכלי
מנוקב( מהטעם דלקמן ס"ק קג )לדעה הא' שבסי"ז( וס"ק
קד )לדעה הב' שבסי"ז(.
צה ראה גם לקמן ס"ק קג.
צו סי' פג ס"ק ב ,בשם ראבי"ה )חולין סי' א'קכג( .הובא
בשוע"ר סי' תמז סנ"ו.
צז כלל יא ס"ק יב.
צח וכ"ה בסי' צה ס"ז .וראה שוע"ר סי' תמז סנ"ו.
צט כלל ג ס"ב.
ק ס"ק סז .וכדלעיל ס"ק ק.
קא ראה לקמן סוף ס"ק קג.

כט
קב

דשרי אם אין

והוה ליה טהור מליח וטמא תפל
האיסור רך וצלול כדלקמן סי' צ"אקג(:
)קב( והודח .דאז הציר היתר הואקד ,ולא נאסר מחמת
כלי שאינו מנוקב דלקמן סי"ח.
וגם אינו נאסר משום דכבוש בציר ,אפילו שהה כשיעור
כבישה ,דהיינו כדי שיתן על האור וירתיח דהוי
כמבושל ,אין לומר שיפליט הכלי שנאסר ואוסר הבשר,
דלענין להפליט כלי לא הוי כבוש כמבושל בשיעור
כבישה כזה ,דשיעור זה לא נאמר אלא לענין ציר האסור
דאוסר את הבשר הנכבש בתוכו שמבליע בו כדלקמן
סי"חקה ,או איסור והיתר שנכבשו בציר ושניהם מיני
אוכלים שמפליט מזה ומבליע בזה כדלקמן סי' ק"הקו,
אבל להפליט הבלוע בכלי אינו מפליטקז אלא בשיעור
כבישה יום שלם ,דהיינו מעת לעת ,שאז חשוב כמבושל
אפילו להפליט כלי ,ואפילו כבוש במים ,ולאחר מעת
לעת נעשה הבלוע מה שמפליט מן הכלי נותן טעם לפגם
בבשר )ש"ךקח(.
והט"זקט כתב ,דאם נכבש בו מעת לעת אסור ולא הוי
נותן טעם לפגם ,משום דהציר של המלח הוא דבר חריף
וחורפיה מחליא לשבח שאפילו אינו בן יומו חשוב כבן
יומו )מנחת יעקבקי(:
)קג( אפילו רותח .דדמא משרק שריק ונופל דרך
הנקבים ואינו נבלע בכלי )ולכן מותר לאכול בו רותח
אחר ההדחה( ,דאל"כ יהא אסור למלוח ב' פעמים בכלי
מנוקב )רא"שקיא(.
דאע"ג דאין מליחה לכליםקיב ,מכל מקום כיון
שמולחים הרבה פעמים זה אחר זה נעשה הכלי כרותח
מרוב המליחה ,כמו בדפוסי הגבינותקיג .ועוד כיון
שמולחין ב' פעמים זה אחר זה ,בעוד שלא הודח הכלי,
עדיין הכלי רותח מחמת מליחה הראשונה ,דקערה
שמלח בה חשיבא רותח ,דאפילו למ"דקיד דחשיבא צונן
היינו לאחר ההדחה ,אבל כשלא הודחה היא רותחת
)ואסור לכתחלה( )מנחת יעקבקטו(:

קב ראה ש"ך סי' קה ס"ק מב .פסקי אדמו"ר הזקן כאן אות ד.
קג ס"ה ,וברמ"א שם .וראה גם לעיל ס"ק נא ,וש"נ.
קד כדלקמן ס"ק קיז.
קה וס"ק קו.
קו סעיף א.
קז ראה גם שוע"ר סי' תמז סכ"ז וסנ"א .פסקי אדמו"ר הזקן כאן
אות ה.
קח ס"ק סח .ונקודת הכסף לט"ז דלקמן.
קט ס"ק מא.
קי כלל יא ס"ק יד .וכ"ה בשוע"ר סי' תמז סכ"ז וסנ"ט.
קיא פ"ח סי' כח .ונתבארה שיטה זו בגמרא – לעיל ס"ק צו.
קיב כדלעיל ס"ק קא ,שמטעם זה התירו למלוח בכלי שאינו מנוקב
שמלחו בו ,ואחר כך נקבוה.
קיג דקיי"ל לקמן סי' קה סי"ב ,דאסור לכתחלה .ונתבאר לעיל ס"ק
קא ,שהוא משום דהדפוסים עצמם חשובים רותח קצת מרוב
מליחה.
קיד ראה ב' הדעות לעיל ס"ק צט.
קטו כלל יא ס"ק יב.

הלכות מליחה
קטז

)קד( ברותח .דסבירא להו ,דשמואל דאמר
קערה שמלח בה אסור לאכול בה רותח ,אפילו
במנוקבת מיירי .והא דמותר למלוח ב' פעמים זה
אחר זה היינו משום דאיידי דטריד לפלוט דם לא
בלע ,דלא עדיף ממולח שתי חתיכות זו על גבי זוקיז.
וקערה שמלח בה בלעה כיון שאינה טרודה לפלוט
)רשב"אקיח(:
)קה( ובדיעבד מותר .ורש"לקיט פסק כדעת ה"ר
פרץקכ ,דסבירא ליה בכלי חרס בולע אפילו
במנוקבת )ובהכי איירי שמואל( ,דבקל בולע ,ולא
אמרינן ביה דשריק ,והלכך אפילו דיעבד אסור,
ובשאר כלים מותר אפילו לכתחלה.
ודעת רמ"א שאין לחלק בין כלי חרס לשאר כלים,
דלכתחלה אפילו בשאר כלים אסור ,דיש לחוש
לדעת הרשב"א ,ובדיעבד אפילו בכלי חרס
מותרקכא ,משום דכתב מהרא"יקכב דנוהגין כרא"ש
דסבירא ליה דשמואל איירי דוקא בשאינה
מנוקבת כדלעיל.
והאחרונים כתבו לאסור בכלי חרס אפילו דיעבד
כדעת ה"ר פרץ ורש"ל ,ובשאר כלים יש לאסור
לכתחלה כדעת רשב"א ורמ"א )ש"ךקכג ,מנחת
יעקבקכד ,פרי חדשקכה(.
מיהו צונן ודאי דמותר להשתמש בהם ,אפילו בלא
הדחה אלא בקינוח יפהקכו .ואפילו כלי חרס לא
גזרינן שמא יבא להשתמש בהם חמין כדלעילקכז,
מאחר שמנוקבת אין דרך להשתמש בה חמין
)אחרונים הנ"ל(:
קכט
קכח
)קו( להרתיח .דאז הוי כבוש בציר כמבושל
לאסור כולו ,ולא סגי בכדי קליפה ,כדלקמן סי'
ק"הקל.

קטז קיב ,א.
קיז דלקמן סי' ע ס"א.
קיח בחידושיו קיא ,ב ד"ה קערה .ובתורת הבית הארוך בית ג
ש"ג עו ,א.
קיט ים של שלמה פ"ח סי' ס .מכונות סי' יג ס"ק ב.
קכ הגהות סמ"ק סי' רה אות ו.
קכא תורת חטאת כלל יא ס"ז.
קכב בהגהת שערי דורא סי' יג ס"ק ב.
קכג ס"ק ע.
קכד כלל יא ס"ק ח.
קכה ס"ק נט.
קכו דבזה סמכינן על הדעה הראשונה דלעיל ס"ק צט.
קכז ס"ק ק.
קכח ראה שוע"ר סי' תמז סכ"ט ,וסי' תסז סנ"ו ,וסי' תעג
סכ"ט ,וסי' תקכז סי"ב ,דהיינו בכדי שאם הי' נותן הכלי עם
הציר שבתוכו והחתיכה על גבי האש והי' מתחיל להרתיח.
פסקי אדמו"ר הזקן כאן.
קכט כדלעיל ס"ק צ )לדעה הא'(.
קל סעיף א .משא"כ בפחות משיעור זה סגי בקליפה ,כדלקמן
ס"ק קז.

ל

ואפילו לא שהה שיעור מליחה ,דאין הבשר חשוב רותח
לדעת השו"ע לקמן סי' צ"א ס"ה ,מכל מקום הציר
והדם מתחילין לצאת מן הבשר מידקלא ,והטפות עצמן
אינן נאכלין מחמת מלחן ,וכיון שכן הבשר שהוא
מתכבש ומתבשל בתוך הציר והדם נאסר .ומיהו היינו
דוקא אם נמלח במלח כל כך שפוגם את הבשר מלאכלו
עמו )רשב"אקלב(.
ודעת רמ"א יתבאר בהג"ה:
)קז( אסור .כולו ,ולא סגי בכדי קליפה כדלעילקלג )מיהו
אם יש ס' במה שבתוך הציר נגד הציר מותרקלד .אבל
מה שלמעלה מן הציר אינו מצטרף כמו שיתבאר לקמן
ס"כקלה]([ .אבל אם לא שהה כשיעור זה אינו אסור אלא
כדי קליפה )רא"שקלו( ,לדעת השו"ע דסבירא ליה דכל
קלז
מליחה אינו אוסר אלא כדי קליפה ,כדלקמן סי' ע'
וסי' ק"הקלח )וגם יש לו תקנה במליחה להוציא דם
הבלוע בוקלט ,כיון דלא נתבשל בו(:
)קח( אפילו צלי .דבלוע מחמת בישול אינו יוצא על ידי
האשקמ )רשב"אקמא( ,דלא אמרינן כבולעו כך פולטו
קמב
בצלייה אלא היכא שהוא פולט מיד בשעה שבולע
קמג
אבל אחר כך כבר נתקשה בו האיסור )רא"ש
ומרדכיקמד( .ואין צריך לומר דלא מהני מליחה )ב"י(:
)קט( כדי קליפה .למטה במקום שנגע בציר ,והשאר
מותר הכל ,כיון שאין האיסור אלא משום דם ודם אינו
מפעפע למעלהקמה:
)קט*( שומן .דמפעפע ,מכל מקום אין הנאסר יכול
לאסור אלא במקום שהאיסור עצמו יכול לילך
ולהתפשט שם בטבעוקמו )והכא האיסור עצמו שהוא
הדם אין טבעו לפעפע למעלהקמז]([ ,שאם אי אתה אומר
כן אין לך בשר שנמלח שמותר שהמלח נאסר מחמת
קלא ולכן יש אומרים שכאן הוא אדרבא ,אחר שיעור מליחה פסח
כח המלח ,כדלקמן סוף ס"ק קיז ,וש"נ.
קלב קיג ,א ד"ה ולענין מולח .וראה פלתי ס"ק יט.
קלג ס"ק קו.
קלד ראה גם לקמן ס"ק קיט ,וסי' ע סוף ס"ק נ ,וס"ק סד .ולדעה
הב' – ראה לקמן ס"ק קיב.
קלה ס"ק קיט.
קלו פ"ח סי' מט .ש"ך ס"ק עב.
קלז ס"ג )דלא כרמ"א שם ס"ד ,וס"ק מ(.
קלח סעיף ט.
קלט כדלקמן סי' ע ס"ו.
קמ וכן כאן כשנאסר ע"י כבוש בציר כמבושל .אבל ראה לקמן סי' ע
ס"ק נו.
קמא בתורת הבית הארוך בית ג ש"ג עה ,ב.
קמב כהא דמולייתא ,שבפסחים עד ,א .וברס"י עז .וראה גם לעיל
ס"ק יג בשוה"ג .ס"ק עז .לקמן ס"ק קיב .סי' ע ס"ק נ.
קמג חולין פ"ז סי' יג.
קמד סוס"י תשכז.
קמה רמ"א סי' ע ס"ב .וראה גם לקמן ס"ק קט* ,וס"ק קכ ,וסי' ע
ס"ק יד ,וס"ק סב.
קמו ראה גם לעיל ס"ק נב .לקמן סי' ע ס"ק יג ,וס"ק לח ,וס"ק סב.
סי' עג ס"ק יב.
קמז כדלעיל ס"ק קט ,וש"נ.

הלכות מליחה
בליעת הדם שבתוכו כדלעיל סוף ס"ט בהג"ה,
והמלח כחו וטבעו דק ונכנס בכל חלקי הבשר עד
שימצא טעמו בכולו ,ואם אתה אומר שהדם נכנס
בכל מקום שהמלח נמלח ,או שהמלח אחר שנאסר
אוסר כאילו הוא עצמו אסור מצד עצמו ,אף אתה
אוסר את כל הבשר ,שטעם המלח האסור נטעם
בכולו .וכן אין לך איסור קליפה לעולם ,שהקליפה
אוסרת מה שסמוך לה ,וכן מקליפה לקליפה
)רשב"א בתורת הבית ה]קצר[קמח(:
)קי( שחוץ לציר .שאין האיסור מחמת שהוא כבוש
בציר ,אלא מחמת שגם דם הנשאר פירש ממקום
למקום ,מחמת שהמקום דחוק לזוב ולפלוט צירו,
שאין לה מקום לצאת ,ולפיכך כל החתיכה אסורה
)ה"ר פרץקמט(:
)קיא( לצלי .לפי שאין אנו בקיאים עתה להבחין
בין מליחה של קדרה למליחה של צליקנ .ועוד
דדוקא לענין שתחשב הבשר כרותח בעינן מליחה
כעין מליחה לקדרה ,אבל הכא אי אפשר שאפילו
מליחה של צלי לא יפלוט כל שהוא מן הדם ,והציר
הנוטף הוא אינו נאכל מחמת מלחוקנא ,וחוזר ונבלע
בבשר מאחר שהכלי אינו מנוקב )אור זרועקנב( .ואף
שעיקר הטעם הוא מחמת דם שנשאר בו שפירש
ממקום למקום ,מכל מקום קל וחומר הוא שיש לו
כח לעקור לחוץ שיפרוש ממקום למקום ,ממה
שיש בו כח להפליט קצת אפילו לחוץ )איסור
והיתר הארוךקנג(:
)קיב( ציר בכלי .דכיון שאנו רואים שהפליט ציר,
יש לומר גם כן שהדם שבתוכו פירש ממקום
למקום ,מקל וחומר כדלעילקנד.
ואפילו יש ששים במה שבתוך הציר נגד הציר
אסורקנה .ואפילו למעלה מן הציר אסור כדלעילקנו.
ואסור אפילו לצליקנז ,כיון דבשעת בליעה לא היה
שייך לומר כבולעו כך פולטו ,מכיון שאין לו מקום
לפלוט דלא מהני ביה מליחה ונאסר ,שוב אין לו
תקנה בצלייה ,דלא אמרינן בצלייה כבולעו כך

קמח עה ,ב – עו ,א.
קמט הגהות סמ"ק סי' רד אות ב .הובא ברא"ש פ"ח סי' מט.
וראה גם לעיל ס"ק צ.
קנ כמבואר ברמ"א סי' צא ס"ה ,סוף הג"ה הא' .ולענינינו
כתב טעם זה איסור והיתר הארוך כלל י ס"ז ,ופרי מגדים,
שפ"ד ס"ק עא.
קנא כמבואר ברמ"א שם הג"ה הג' .וראה גם לקמן סי' ע ס"ק
כח וס"ק לב .שוע"ר סי' תמז סכ"ט .פסקי אדמו"ר הזקן
כאן.
קנב כ"כ במרדכי סי' תשכד ,בשם רבנו ברוך בס' החכמה.
ובאיסור והיתר הארוך כלל י ס"ז כ"כ בשם אור זרוע.
קנג כלל י ס"ז.
קנד ס"ק קיא.
קנה ולדעה הא' – ראה לעיל ס"ק קז.
קנו ס"ק קי.
קנז איסור והיתר הארוך כלל י ס"א .ט"ז ס"ק מד .ש"ך ס"ק
עד.

לא
קנח

פולטו אלא היכא שיש לומר כן גם מיד בשעה שבלע
)רש"לקנט(.
וכתב בתשובות משאת בנימיןקס דאפילו חתיכה
שנמלחה בכלי מנוקב ,ובעוד שלא שהתה שיעור מליחה
נפלה לתוך כלי שאינו מנוקב אסורה ,דהוי כמולח בכלי
שאינו מנוקב ממש ,מכיון דעדיין היא פולטת דמה בכלי
שאינו מנוקב .ומיהו אם הוא ספק שמא כבר שהתה
שיעור מליחה קודם שנפלה ,אפילו נפלה לתוך הציר
שיצא מבשר שלא שהה אינו אסור אלא מה שבתוך
הציר משום כבוש )דהיינו אם שהה שיעור כבישה(:
)קיג( ואין לשנות .מכל מקום אם נתערב חד בתרי בטיל,
ואין צריך ס' בבישול אם נמלחה כהוגן ,אלא כנגד מה
שהיה בתוך הציר ,דכדאי הוא הרא"ש ורשב"א לסמוך
עליהם לענין זהקסא )רש"לקסב ,ש"ךקסג(:
)קיד( מותרות .דלדידהו הוי כמו כלי מנוקב ,כמו מולח
הרבה חתיכות זה על גב זה .ואע"ג שהדם אינו פולט
כלל רק למטה ולא מצדדים ,שאם אי אתה אומר כן
היתה גם אותה חתיכה עצמה מותרת למעלה מן הציר,
מכל מקום אין חתיכה אחת דחוקה כל כך על גבי
חבירתה .ואין חבירתה אוסרתה אפילו כדי קליפה,
ואפילו היתה שמנהקסד ,שלא החמירו כל כך בבשר
שנמלח כתקון חכמים )איסור והיתר הארוךקסה(:
)קטו( רותחין .לפי דסבירא ליה שאין המלח מפליט כל
הדם שבחתיכה ,שהרי שיעור מליחה קבלו הגאונים
שהוא שיעור מילקסו ,ואנו רואים שהמוהל היוצא מן
הבשר אחר שיעור זה הוא יותר מאדים מן הראשון,
והילכך ודאי אין מליחה באה אלא להוציא הדם שעל
פני הבשר והסמוך לו ,הא לדם הבלוע בחתיכה לא
חיישינן ,שהרוטב רותח חולט אותו ואינו מפליטו ,והוה
ליה דם האברים שלא פירשקסז ,ולפיכך צריך שלא לתת
הבשר בקדרה עד שיהיו המים רותחין ,שהמים רותחין
חולטין ומצמיתין הדם בתוכו שלא יפלוטקסח .ואעפ"כ
צריך למלחו קודם שיתנו במים רותחין ,כדי שיצא הדם
שעל שטח הבשר והסמוך לו ,דחיישינן שמא קודם
שתרגיש הבשר בחום המים תפליט מן הקרוב לשטח
)ר"ןקסט לדעת הרמב"םקע(.

קנח כהא דמולייתא ,שבפסחים עד ,א .וברס"י עז .וכדלעיל ס"ק
קח ,וש"נ.
קנט ראה ים של שלמה פ"ח סוס"י עז.
קס סי' לט .הובא בש"ך ס"ק עה .לקמן ס"ק קיח .סי' ע ס"ק נה
וס"ק סב.
קסא ועד"ז ראה לקמן סי' ע ס"ק סה .סי' עא ס"ק ו.
קסב ים של שלמה פ"ח סי' צז.
קסג ס"ק עו .וכ"ה בט"ז ס"ק מד .אלא שבט"ז מפרש דהיינו
כשנתבשלו כ"א בפני עצמו .ועל מה שהתיר הש"ך אף בבישול תמה
בחידושי רע"ק .וע"ז מתרץ כאן ,דהיינו כשיש ס' נגד מה שהיה
בתוך הציר.
קסד כדלעיל ס"ק קט ,והכא לא הצריכו אפילו כדי קליפה.
קסה כלל י ס"ט.
קסו כדלעיל ס"ו.
קסז שמותר ,כמבואר בטוש"ע סי' סז ס"א.
קסח כדלקמן סי' עג ס"ב.
קסט פ"ח )מא ,ב( ד"ה דגים ועופות.

הלכות מליחה
אבל כל הפוסקים חולקים על זה וסבירא להו
דהמלח מוציא כל הדם שבו ,ואפילו גבי אומצא
דאסמיק ומזרקי אמרינןקעא חתכי' ומלחי' אפילו
לקדרה שפיר דמי ,אלמא המלח מוציא אפילו הדם
שבחוטין .ואע"פ שאחר שיעור מליחה המוהל
מאדים ,קים להו לרבנן דבשיעור מליחה יוצא כל
מה שהוא דם גמור ,והשאר מוהל אדום הוא
שיוצא ומותרקעב )שם בר"ן(.
ולכן כתב השו"ע הסברא הראשונה בסתם ,ומכל
מקום הביא סברא זו כדי שכל בעל נפש יחמיר על
עצמו היכא דאפשר )ב"יקעג ,ש"ךקעד( ,זהו דעת
השו"ע:
)קיו( וכן עיקר .ואפילו בעל נפש לא יחוש כלל
לדעה זו ,ואפילו היכא דאפשר )דרכי משהקעה,
ש"ךקעו(:
)קיז( מותר .זהו מעשה שהתירו רש"י .וכתב
הרא"שקעז הטעם ,דמאחר ששהה הבשר במלח כדי
שיעור מליחה ,קודם שהושם בכלי שאינו מנוקב,
אין המים הנמצאים בכלי מין דם אלא מוהל
בעלמא ,שהרי אחר ששהה שיעור מליחה מדיחין
אותו לבשלו בקדרה ואין חוששין לציר הנפלט
ממנוקעח .ואע"פ שהמלח שעל גבי הבשר הוא אסור
כדלעיל סוף ס"ט בהג"הקעט ,ולכך צריך להדיח
הבשר יפה יפה קודם שיבשלוהו בקדרהקפ .מכל
מקום אותו דם שבמלח נדבק הוא במלח ומתייבש
בתוכו ואין לו כח ליבלע בבשר ,ואע"פ שמתמחה
בתוך המוהל .דאם לא כן יאסר כל בשר שמניחים
אותו במים להדיחו ,כי מתמחה המלח והדם
שבתוכו ונבלע בבשרקפא ,דמה לי מים ומה לי מוהל
שניהם היתר הם ,אלא ודאי דם המלח מתייבש
בתוכו ואין לו עוד כח לצאתקפב .אי נמי פסק כח
המלחקפג ,מחמת שהפליט דםקפד ויצא כח המלח
עם הדם ,ולא יחשב עוד המלח כרותח עכ"ל:

קע הל' מאכלות אסורות פ"ו ה"י.
קעא חולין צג ,ב .טוש"ע סי' סז ס"ד )נצרר הדם( וסי' ס"ה
ס"א )חוטי דם(.
קעב כדלקמן ס"ק קיז.
קעג ד"ה ולענין הלכה.
קעד ס"ק עח.
קעה ס"ק לח.
קעו ס"ק עח.
קעז פ"ח סי' לח .וראה ט"ז ס"ק מז.
קעח כדעה הב' דלעיל סי"ט ,וס"ק קטו.
קעט וס"ק סב.
קפ קיג ,א .וכדלעיל ס"ז.
קפא ראה לעיל ס"ז בהג"ה ,ובס"ק מד.
קפב כדלקמן סי' ע ס"ק מב .ואף למנהגינו להחמיר כדעת
האוסרין כאן )כדלקמן בהג"ה ,ובס"ק קיט( ,מודים כשהוא
בכלי מנוקב ,כדלקמן סי' ע ס"ק יא וס"ק מג.
קפג טעם זה נתבאר ברמ"א סי' צא ס"ה הג"ה הא' ,ובש"ך
שם ס"ק יא .והובא גם לעיל ס"ק מג ,וס"ק מו ,וס"ק נז,
וס"ק סא ,ולקמן סי' ע ס"ק יא ,וס"ק מב ,וס"ק נ וס"ק.

לב

)קיח( מותר .אפילו שהה שיעור כבישה ,שאילו נפל לציר
היוצא מהבשר שלא שהה היה אסור ,אבל הכא שהציר
הוא מבשר שכבר שהה לא נחשב כרותח כלל ומותרקפה,
אם נפל בו בשר שלא נמלח כלל ,או נמלח ופלט כל דמו.
אבל בשר שנמלח ולא שהה שיעור מליחה שנפל לציר,
אפילו לציר זה אסור ,אם הוא בכלי שאינו מנוקב .ולא
מחמת הציר אלא מחמת הכלי ,כדלעילקפו בשם המשאת
בנימין ,וכמו שיתבאר כל זה לקמן סי' ע'קפז.
וכתב הט"זקפח מעשה בא בעירנו שהניחה אשה אווז
שנמלח והודח על אווז שלא נמלח ,ומלחה האווז
העליונה ,והיה זב ציר ממנה ,ונשרה קצת מן התחתונה
בתוך אותו ציר בכלי שאינו מנוקב )כדי שיעור כבישה,
מנחת יעקבקפט( .דמה שבתוך הציר אסור משום כבוש
דהוי כמבושל )ואע"ג דהבשר שהה כבר שיעור מליחה,
מכל מקום כיון שנמלח במלח אחר שלא פסק כחו ,והוי
כרותח לבשל מה שנשרה בו בדמו( ,והרי נתבשלה
התחתונה בדמה .מיהו מה שחוץ לציר מותר ,כהיש
מקילין דלקמן סי' ק"הקצ עכ"ל .ויתבאר לקמן סי'
ע'קצא:
)קיט( נהוג .דאע"ג דמוהל היוצא מבשר לאחר שיעור
מליחה הוא מותר כדלעיל סי"טקצב ,מכל מקום הציר
הוא מהדם ומלח שנתמחה ,ודם האיברים אחר שפירש
אסור )מרדכיקצג( ,וחשוב רותחקצד ונבלע בבשר.
ומכל מקום כדאי הם המקילין שאין לאסור אלא כדי
קליפה אפילו שהה שיעור כבישה ,דהא רבו האומרים
דמותר לגמרי ,וכן עשה רש"י מעשהקצה .ומיהו כדי
קליפה בעי אפילו יש ס' במה שבתוך הציר נגד הציר
)ש"ךקצו ,מנחת יעקבקצז]([ .זהו דעת רמ"א.
אבל רש"לקצח כתב דמה שבתוך הציר כולו אסור אם
שהה כשיעור כבישה )מנחת יעקבקצט( ,ומעט למעלה
קפד משא"כ בשאר מלוח ,אדרבא ,אין הבשר חשוב רותח עד אחר
שיעור מליחה ,כמבואר בשו"ע סי' צא ס"ה .ש"ך שם ס"ק יא .לעיל
ס"ק קו.
קפה שבנוסף למה שנתבאר לעיל ס"ק קיז ,שאין ציר זה דם אלא
מוהל ואינו אוסר ,הנה גם אינו כרותח )ראה ב"ח ס"ק יח( ,ואינו
אוסר הבשר עם דמו שנפל לציר זה.
קפו ס"ק קיב.
קפז ס"ק נה.
קפח ס"ק מד.
קפט פי"ב ס"ק טו .ולהסוברים לקמן סי' ע ס"ק נו ,שבשיעור כבישה
בציר מהני מליחה וצלי' ,גם כאן יועיל .והט"ז לשיטתו שם ס"ק יז,
שאוסר.
קצ סעיף א.
קצא ס"ק סב.
קצב וס"ק קטו וס"ק קיז.
קצג סי' תשכו.
קצד כדלקמן ברמ"א ,לדעה זו .לקמן סי' ע ס"ק ס.
קצה תורת חטאת כלל יד ס"א.
קצו ס"ק פא.
קצז כלל יד ס"ק ו.
קצח ים של שלמה פ"ח סי' עו .מכונות סי' יד ס"ק ב.
קצט כלל יד ס"ק ב.

הלכות מליחה
ממנו כדי קליפהר .ואם יש ס' בתוך הציר נגד הציר
מותררא .אבל מה שלמעלה מן הציר אינו מצטרףרב.
ומכל מקום אם נתערב חתיכה זו באחרות חד
בתרי בטיל ,ואין צריך ס' בבישול ,דכדאי הם
המקילין לסמוך עליהם בכה"ג )רש"לרג ,ט"זרד(.
והא דאסרינן בשר ששהה שנתנו בכלי שאינו
מנוקב ונתמלא מצירו ,היינו דוקא כשלא הודח
כלל ,אבל אם הודח אפילו הדחה אחת באחרונה
שרירה ,דהמוהל היוצא ממנו הוא מן הבשר דכבר
עבר מעליו המלח והדם ,כדלעי' סוף ס"חרו:
)קכ( שרי .דדם אינו מפעפע למעלהרז ,ואפילו נפל
לציר היוצא מבשר שלא שהה ,ומיהו שבתוך הציר
אסור.
רח
ולא אמרינן איידי דטריד לפלוט ציר לא בלע כיון
שלא הודח ,דהכא מאחר שנפל לתוך כלי שאינו
מנוקברט )שייך לומר גבי צירו גם כן שפירש
ממקום למקום( ,ואינו יכול לפלוט ,ומשום הכי
בולע.
ואפילו לא נמצא הציר אלא בגומות שבבשררי ולא
בכלי )איסור והיתר הארוךריא(:
)קכא( אסור .כדי קליפה ,כמ"ש לקמן סי' צ"אריב.
ודין אם נשתמש בה רותח או צונן נתבאר לעיל
סט"ז:
)קכב( הבשר .נתבאר לעיל סוף ס"חריג:
)קכג( לא מחשב .צירו כרותח .ואפילו בשר רותח
לא מיקרי ,ונתבאר לקמן סי' צ"אריד:
)קכד( עד שידיחנו יפה יפה .בזה כו"ע מודורטו.
ומ"ש ולפי דבריורטז ,קאי אמ"ש בסיפא ואסור
ר כדלעיל ס"ק קט.
רא ש"ך ס"ק פא ,בדעת רש"ל.
רב ראה גם לעיל ס"ק קז.
רג ים של שלמה שם.
רד ס"ק מח.
רה תורת חטאת כלל יד ס"א .ש"ך ס"ק פ.
רו וס"ק מט וס"ק ס .וראה לעיל ס"ק מח ,שאם לא נמצא
ציר ממש בכלי ,רק קצת מוהל ,לא אסרינן .ולעיל שם ס"ק
מו* ,שאם הי' מים בכלי ,הציר בטל ברוב ואינו אוסר .ולעיל
שם ס"ק מג ,שאם יש מים בכלי מותר להניח בו הבשר שלא
הודח אף לכתחלה .ולא נאסר כאן אלא כשהניח בשר שלא
הודח בכלי שאין בו מים ,ונתמלא ציר ממש.
רז כדלעיל ס"ק קט ,וש"נ.
רח הן במעשה דרש"י הנ"ל והן בבשר הנופל לציר של בשר
שלא שהה.
רט ואם נפל לציר שבכלי מנוקב ,או שנפל ציר עליו ,ראה
לקמן סי' ע ס"ק נג וס"ק נו*.
רי ראה לקמן סי' ע ס"ק ז.
ריא מנחת יעקב כלל יד ס"ק ז ,בדעת איסור והיתר הארוך
כלל י ס"ק כא.
ריב ברמ"א סוף ס"ה .וכ"ה בסי' צח ס"ד הג"ה הא'.
ריג ס"ק נא.
ריד ברמ"א ס"ה הג"ה הא'.

לג

לחתוך כו' ,ומשום דהכל הוא המשך ל' רבינו יונהריז לא
רצה לדלג ראש דבריו:
)קכה( להגעילו .היינו לדעת הרב רבינו יונה דאוסר
אפילו דיעבד ,אבל השו"ע אינו חושש לו כי אם
לכתחלה ,ולכן אם חתך בדיעבד אין צריך להגעילו .אלא
דלא רצה לשנות לשון רבינו יונה )ש"ךריח(:
)קכו( דמותר .אבל לא מטעם דאין מליחה לכלים
שכתבו המתירין ,דאינהו סבירא להו דאין נבלע בכלי
אלא על ידי רתיחת האור ולא על ידי מליחה ,אבל אנן
קיי"ל דיש כח במלח להבליע ,אלא שאין כח במליחה
להפליט הבלוע בהם ,כדלעיל סט"זריט .אלא דמותר כאן
מטעם אחר ,דדם משרק שריק ואינו נבלע בסכיןרכ.
ואפילו יש בו גומות ,כיון דאין כאן דם בעין אלא מה
שנבלע בבשר אינו מתעכב ,ועל ידי הולכת והבאת הסכין
בבשר מתקנח לכלוך זה מן הגומות )ש"ךרכא(.
ורש"לרכב מחמיר לחתוך בסכין לכתחלה ,משום דאגב
דוחקא דסכינא בלע טפי .אבל בדיעבד מותר על ידי
הדחה או נעיצה וכמ"ש רמ"א.
וכל זה כשלא הודח הבשר כלל אבל אם הודח אפילו
פעם אחת באחרונה אין לחוש אפילו לכתחלה )מנחת
יעקברכג(:
)קכז( הדחה אחר כך .בעוד הציר לח על הסכין ,או
נעיצה כו' .ומכל מקום מותר לחתוך לכתחלה לדעת
רמ"א ,ולא חיישינן שמא ישכח ולא ידיחנו ,כמו
דחיישינן בכל האסורים כמ"ש לקמן סי' צ"א ס"]א[
)כיון שהאיסור הוא נשאר בעין על הסכין ונראה
לעינים( )ש"ךרכד(.
ועוד יש לומר דמן הסתם הוא סכין של בשר ,ובשר חי
אורחא בהדחה .ולשמא יחתוך בשר מבושל לא חיישינן
כיון שעתה אין האיסור ברור לפנינו .וכה"ג כתב הט"ז
שם ברס"י הנ"ל() .וכה"ג צריך לומר לעיל סט"ז בהג"ה
שניהרכה(:
)קכח( הסכין .והסכין מותר על ידי הדחה אפילו
לכתחלה ,משום דדמא משריק שריק .ולא דמי למלח
בכלי מנוקב דכתב רמ"א לעיל ס]עיף[ י"ז דיש ליזהר
לכתחילהרכו ,משום דהכא כיון דאין כאן דם בעין אלא
מה שנבלע במלח הילכך אין להחמיר )מנחת יעקברכז(:

רטו וכדלעיל ס"ז-ט.
רטז ראה גם ט"ז ס"ק נב .ש"ך ס"ק פה.
ריז באגרת התשובה אות מג .הובא בטור.
ריח ס"ק פו.
ריט ס"ק צו.
רכ כדלעיל ס"ק קג ,לדעת הרא"ש.
רכא ס"ק פח.
רכב מכונות סי' יט ס"ק ה .הובא בש"ך ס"ק פז.
רכג כלל יז ס"ק יד.
רכד ס"ק פט.
רכה ראה לעיל שם ס"ק ק.
רכו ראה ט"ז ס"ק נג.
רכז ראה שם כלל יז ס"ק טו.

הלכות מליחה
)קכט( בכלי שאינו מנוקב .כל זה הוא סיום לשון
ר"י הנ"ל ,ונמשך אחר ולפי דבריו שכתב לעיל.
דאילו לדעת רש"י יכול להניחו במלחו בכלי שאינו
מנוקב בלא הדחה ,וכשירצה לאכול ידיחנו יפה
יפה )ש"ךרכח(:
)קל( ונאסר .על ידי צלייה ,אפילו לדעת רש"י.
ויתבאר לקמן סי' ע"ורכט:
)קלא( כל דמו .דהיינו כחצי צלייתו שהוא שיעור
מאכל בן דרוסאי כמ"ש לקמן סימן ע"ורל .ושם
יתבאררלא שיש חולקיןרלב להצריך עד שיהא ראוי
לאכילה לרוב בני אדם:

הלכות מליחה  -סימן ע'
)א( זו ע"ג זו .פירוש שמולח הראשונה ,ואחר מניח
השניה עליה ומלחה גם כן ,וכן כמה חתיכות.
ובגמרארלג רב ששת מלח גרמא גרמא תרי מ"ט לא
דלמא פליט האי ובלע האי חד נמי דלמא פליט האי
רלד
גיסא ובלע האי גיבא אלא לא שנא .ופירש"י
אלא לא שנא ומותר בכל ענין דכל זמן שטרודים
לפלוט אינם בולעים:
)ב( פליטתה .רוצה לומר פליטת דמה:
)ג( לעליונה .דכשמולחין הרבה חתיכות זו אחר זו
ומניחין זו על גבי זו בודאי הראשונה שהיא
התחתונה גומרת פליטתה קודםרלה:
)ד( העליונה .מאחר שאינה טרודה עוד לפלוט דם:
)ה( ציר .דהיינו כל י"ב שעות כדלקמן ס"ה ,וס"ו
בהג"הרלו:
)ו( בולעת .אבל כל שיש לחוש שתגמר כל פליטת
צירה דהאיך מקמי פליטת דם דאידך אסור
)ר"ןרלז( ,ויתבאר לקמן ס"ורלח:
רכח ס"ק צב.
רכט סעיף ב.
רל רמ"א ס"ב וס"ה .וראה גם לעיל ס"ק לז .ובשו"ת אדמו"ר
הזקן סי' יז.
רלא לא הגיע לידינו.
רלב רשב"א קיב ,א ד"ה א"ר נחמן .ט"ז סוס"י סט.
רלג קיג ,א.
רלד שם ד"ה אלא לא שנא .ושם קיב ,ב ד"ה ועופות.
ודעת ר"ת מבוארת לקמן ס"ק י ,דדמא משריק שריק.
ועוד טעם שלישי יתבאר לקמן ס"ו ,וס"ק מה-ו ,דאיידי
דפליט דם דידיה יפלוט דם שבלע.
שלושת הטעמים נתבארו בתוס' קיב ,ב ד"ה ודגים .ונזכרים
גם לקמן ס"ק סא ,ולעיל סי' סט ס"ק א וס"ק כ ,וש"נ.
רלה ראה תוס' קיב ,ב רד"ה ודגים.
רלו וס"ק נב ,שרבו האומרים כן ,ושבמקום הפסד מרובה
סמכינן עד מעת לעת.
רלז פ"ח )מא ,סע"ב .מב ,א דיבור הראשון(.
רלח ברמ"א ובס"ק נ )דאפילו לצלי אסור ,ואפילו לא שהו
ביחד כו' ,ושצריך ס' כנגד כל החתיכה( .וכדלקמן סוף ס"ק י,
שאין סומכין בזה להתיר על פי דעת ר"ת ,דלקמן שם.

לד

)ז( החתיכות .רוצה לומר בגומא שבצד העליון של
תחתונות ,דיש לאסור מחמת דם הבלוע במלח שבין
חתיכה לחתיכה ,שנמחה בציר שבגומות אחר פליטת כל
הדם .דבשלמא כל חתיכה מלוחה דעלמא אין המלח
שעליה אוסרהרלט ,לפי שמועט הוא הדם הבלוע במלח
ואינו יכול לזוז עוד משם כלל ,אבל כאן שנמחה המלח
רמ
בציר שבגומא ונעשה צלול ,היה לו לדם זה לאסור
)תוס'רמא(:
)ח( מותר .כיון שלא שהתה שיעור פליטת כל הציררמב:
)ט( את דמו .שהרי אפילו לשור הגדול די בשיעור מיל,
או בשיעור שעה ,כדלעיל סימן ס"ט ס"ו:
)י( שיזוב הדם .משוםרמג דר"ת פירש הטעם דמולחין
כמה חתיכות זו על גב זו משום דדמא משריק שריק
במליחה כמו בצלייהרמד ,ואפילו אם התחתונה גומרת
פליטת כל דמה וצירה קודם שגומרת העליונה פליטת
דמה הרי זה מותר מטעם זה ,דשריק ואינו נבלע בבשר
כלל .ומיהו היינו דוקא אם לא נמצא ציר בגומא ,אבל
אם מתקבץ ועומד בגומא שבין החתיכות ,או בחתיכה
שיש לה בית קיבול דלא מצי שריק ,אסור לדידיה אפילו
בעוד שהיא טרודה לפלוט ,וחוששין לדבריו להחמיר
לכתחלה.
ומיהו במה שמיקל אם אין שם גומא אפילו אחר פליטת
צירה ,לא קיימא לן הכי ,כדלעילרמה בשם הר"ן .אך
לפעמים סומכין על דבריו ,היכא שיש עוד צד להקל,
כמ"ש בסימן ע"הרמו ובכמה דוכתירמז:
)יא( ממליחה הראשונה .שאין דרך המלח להבליע הדם
רק להמשיך אחריו לפלוט מבפנים )רא"שרמח( .ואזיל
לטעמיה בסימן ס"ט ס"כרמט ,דאם שמו בשר בכלי
שאינו מנוקב אחר שיעור מליחה אינו נאסר בכך מטעם
זה .ואפילו להאוסרים שם ,וכוותייהו נוהגין להחמיר
כמ"ש שם בהג"הרנ ,מכל מקום הכא מותר ,מאחר
שמלח בכלי מנוקב גם בפעם השני הרי דם משריק
שריק ונופל כולו דרך הנקביםרנא .ומהאי טעמא סמכינן

רלט כדלקמן ס"ה וס"ק מב.
רמ כדלעיל סי' סט ס"כ בהג"ה ,וס"ק קיט-כ.
רמא קיב ,ב ד"ה ודגים )שמטעם זה הי' לכאורה מקום לאסור ,אחר
פליטת כל הדם(.
רמב תוס' שם.
רמג שאף דקיי"ל כטעם רש"י )דלעיל ס"ק א( דאיידי דטריד למיפלט
לא בלע ,וא"כ יש להקל גם בזה )כדלעיל ס"ק ח( ,מכל מקום יש
להחמיר לכתחילה לטעם שפירש ר"ת )תוס' שם(.
רמד שבצליה מבואר כן בדף קיא ,סע"א.
רמה ס"ק ו .וכדלקמן ס"ק נ.
רמו לא הגיע לידינו ,וראה ש"ך שם ס"ק יג ,וט"ז שם ס"ק ו.
רמז ראה לקמן ס"ק יא ,וס"ק מג.
רמח פ"ח סי' לז )דהמלח שעל הבשר מעכב את הדם הזה מלהכנס
בבשר( .הובא בט"ז ס"ק ב.
רמט ס"ק קיז.
רנ וס"ק קיט.
רנא וא"כ יש לצרף טעם זה ,המובא לעיל סי' סט ס"ק קג בדעת
הרא"ש ,וכדלעיל ס"ק י בדעת ר"ת.

הלכות מליחה

לה

לקמן ס"הרנב אדעת הרא"ש לענין אם שהה במלחו
אחר פליטת דמו וצירו ,ומה לי מלח זה או אחר.
ולפי זה אפילו מלחו במלח אחר אחר פליטת דמו
וצירו מותר מהאי טעמא )מנחת יעקברנג(.
ומשום הכי נמי לא דמי להא דקי"ל בריש סי' ס"ט
דהמלח מבליע הדם בעין שעליו ,והיינו משום דגבי
רנה
דם בעיןרנד לא שייך לומר דשריק ,כמ"ש שם
ולקמן בסוף הסי' בהג"הרנו.
אבל הט"זרנז כתב דאם מלח במלח אחר לאחר
שגמר פליטת דמו וצירו אסור ,שהמלח מבליע הדם
שעליו ,כיון שאינו טרוד לפלוט )כיון שהמלח השני
עדיין בכחורנח ,שהרי עדיין לא הפליט כלום,
משא"כ לקמן ס"ה שהמלח פסק כחו ואין לו כח
להבליע לדעת הרבה פוסקים ,סמכינן אטעמא
דשריק(:
רנט
)יב( את דמו .בגמרא אמר רב נחמן אמר שמואל
דגים ועופות שמלחן זה עם זה אסורים ,ואפילו
בכלי מנוקב ,מאי טעמא דגים רפו קרמייהו קדמי
ופלטי ועופות קמיטי ,ובתר דנייחי דגים פלטי
עופות והדרי בלעי דגים מינייהו .ופרש"י דגים
ועופות ,וכל שכן בשר אחר ,לפי שהוא קשה מבשר
עופות .וז"ל הר"ןרס ולפי שאין הדגים טרודים
לפלוט בלעי מדם העופות ,מה שאין כן בבשר ובשר
שמולחין ב' חתיכות זו על גבי זו אחת גדולה ואחת
קטנה ,שאע"פ שהקטנה גומרת פליטת דמה קודם
פליטת דמה של גדולה ,אפילו הכי עדיין היא
פולטת ציר ,וכל שהיא טרודה לפלוט אפילו ציר לא
בלעה דם .ודגים היינו טעמא דאסירי ,לפי שכבר
יצא כל דמן וצירן ועדיין העופות פולטין דם עכ"ל:
)יג( מותרים .בהדחה בעלמא ,וכדלקמן סי'
צ"ארסא .דליכא למימר דלמא בתר דפלטי עופות
הדרי ובלעי מדם הנבלע בדגים ,דהא אכתי פלטי
עופות ציר וכל דפלטי אפילו ציר לא בלעי דם ,אלא
רסב
ודאי הדגים בלבד הוא שנאסרים )רש"י
ור"ןרסג(.

וכתב הרא"שרסד ,רשב"םרסה פירש שגם העופות
אסורים ,לפי שהדגים הנאסרים נעשו נבלה וחוזרים
ואוסרים בצירם האסור את העופות )דכי אמרינן דכל
היכא דטריד לפלוט לא בלע היינו דלא בלע דם משום
דמשריק שריק ,אבל ציר ושמנונית בלע ר"ן( .ולא יתכן
לומר כן לפירוש רבינו אפריםרסו דלא אמרינן חתיכה
נעשית נבלה בכל האסורים )וכן דעת השו"ע סי'
צ"ברסז( .ואפילו למ"ד חתיכה נעשית נבלה בכל
האיסורים )וכן דעת רמ"א שם( ,מכל מקום הא קיי"ל
דאין הנאסר יכול לאסור אלא במקום שהאיסור עצמו
יכול לילךרסח .ומיהו יש לומר שגם מן הדם נפלט קצת
על ידי מליחה ונבלע בעופות עם הציר ,דלא אמרינן
דמא משריק שריק ואינו נבלע אלא כשהדם מרובה,
אבל על ידי ציר הרבה נוח ליבלע עכ"ל.
ומשום שטעם זה קלוש מאד דחו הפוסקים דברי
רשב"ם מהלכה ,וסבירא להורסט דהעופות מותרים
אפילו למ"ד חתיכה נעשית נבלה בשאר איסורים ,משום
דאין הנאסר כו':
)יד( כדי קליפה .דרותח דמליחה אינו אוסר אלא כדי
קליפה לדעת השו"ע ,כדלקמן סי' ק"ה ס"ט .ואין
חילוק בין שמלחן יחד זה אצל זה ,או שמלח העופות על
הדגים ,ואפילו מלח הדגים על העופות ,אסורים כדי
קליפה .דאע"ג דדם אינו מפעפע למעלה ,וכמ"ש הרמ"א
בהג"ה ס"ברע ,מכל מקום קליפה מיהא בעי וכמ"ש שם
)ש"ךרעא(.
ואין להם תקנה במליחה שנית ,לפי שאין המלח מפליט
דם הבא ממקום אחר ,אלא היכא שיש להם דם מגופם,
שכמו שהוא מפליט דם המובלע בגופן כך הוא מפליט
דם דאתא מעלמא ,אבל דגים שאין להם דם מגופן
)אפילו ציר אין להם( ,שכבר פלטו כל דמן וצירן ,אין
המלח מפליט דם הבא להן ממקום אחר )ר"ןרעב(:
)טו( מותרים .לפי שהקשקשים הם במקום קליפה
עומדים )ש"ךרעג(:
)טז( בס' .הטעם נתבאר בסי' ק"ה ס"ט בהג"ה:

רנב כדלקמן ס"ק מג .ועד"ז לעיל סי' סט ס"ק סא.
רנג כלל טו ס"ק מד.
רנד חילוק זה כתב הש"ך ס"ק ג ,לטעם איידי דטריד למיפלט
לא בלע .ועל פי האמור כאן ,כן הוא אף לענין מישריק שריק.
רנה סי' סט ס"ק א.
רנו וס"ק סא.
רנז ס"ק ב.
רנח כי לעיל סי' סט סוף ס"ק קיז ,הובא ב' טעמים להיתר
)שהמלח אינו מבליע הדם שנתייבש בתוכו ,ושפסק כח
המלח( ,משא"כ כאן שמלחו במלח אחר נשאר רק טעם הא'.
רנט קיב ,ב.
רס פ"ח )מא ,סע"ב(.
רסא סעיף א )בשר וגבינה שנגעו זה בזה מותרים אלא שצריך
להדיח מקום נגיעתן(.
רסב קיב ,ב ד"ה אסורין )הדגים לבדן(.
רסג פ"ח )מב ,א( ד"ה והרב ר"י.

רסד פ"ח סי' לו.
רסה תוס' קיב ,ב ד"ה דגים ועופות.
רסו בתוס' ק ,א ד"ה בשקדם.
רסז סעיף ד.
רסח כדלעיל ס' סט ס"ק קט* ,וש"נ.
רסט בכת"י ט :וסבירא להו ,דגם הרא"ש לא כתב כן אלא כדי לישב
דברי רשב"ם ,אבל העיקר סבירא ליה דהעופות מותרים ,לא
מיבעי לפי רבינו אפרים דלא אמרינן חתיכה נעשית נבלה אלא
בבשר וחלב )והשו"ע סבירא ליה כותיה בכמה דוכתי( ,דלא
אסרינן אפילו נבלע בו קצת דם ,דבוודאי יש ס' כנגדו )פרי חדש
]ס"ק ה[( ,אלא אפילו למאי דמחמרינן אפילו בשאר איסורין לומר
חתיכה נעשית נבלה )כמ"ש רמ"א בכמה דוכתי( ,אפילו הכי כאן
אין לאסור העופות מטעמא אחרינא שכתב הרא"ש ,משום דאין
הנאסר כו' .ומשום הכי לא הגיה כאן רמ"א כלום.
רע וכדלעיל סי' סט ס"ק קט ,וש"נ.
רעא ס"ק ד.
רעב פ"ח )מב ,רע"א( בשם רבינו יונה.
רעג ס"ק ה.

הלכות מליחה

לו

)יז( קשקשים מותרים .גם השו"ע כתב כן ,אלא
שהוא מטעם אחר כמ"ש שם .ולדידן לא שייך האי
טעמא כיון דמשערינן במליחה בס' ,ולכן חזר
רמ"א וכתב להתיר אפילו לדידן ,משום דאז לא
רפו קרמייהו ואינן פולטין מיד כו'רעד:
)יח( לא בלעי .ואם נמלחו עם שאר איסורים ,דלא
שייך בהו לומר איידי דטרידי כו' ,וכדלקמן ס"ג,
אם הוא בענין שאינו אסור אלא כדי קליפה וכמ"ש
בסי' ק"ה ס"ט ,מותר ,דהקשקשים הם במקום
קליפה כמ"ש השו"ע .וגם רמ"א סבירא כן ,אלא
שכתב טעם זה במקום דלא שייך קליפה כמ"ש
לעילרעה )ש"ךרעו(:
)יט( ודג תפל .יתבאר בהג"הרעז:
)כ( בלא קליפה .רק בהדחה בעלמארעח.
ובגמרארעט מסקינן גבי מלח איסור והיתר ,דג
טהור שמלחו עם דג טמא אסור ,ואין צריך לומר
טמא מליח וטהור תפל ,אבל טהור מליח וטמא
תפל שרי ,ויתבאר לקמן ס"ג .ומשם למדו
הפוסקיםרפ לכאן ,דחד טעמא הוא ,דכל שהוא
מליח פולט ומבליע בחבירו ,ואינו מחממו כל כך
עד שיהא מפליט ממנו.
ואפילו נוגעים זה בזה מותר מטעם זה לסברא
הראשונה דלקמן ס"ג .ולא עוד אלא שגם היש מי
שאוסר שם בנוגעים מודה הכא ,דהתם חיישינן
שמא נפלט ממנו מעט שמנונית וחוזר ובולע אפילו
בעוד שהוא טרוד לפלוט כדלעיל ,משא"כ הכא
דאין האיסור אלא משום דם ודמא משריק שריק
ואינו בולע איידי דטריד כו'רפא .ומיהו היינו דוקא
כשלא פלטו הדגים כל צירן שעדיין טרודים לפלוט
ציר ,אבל אם פלטו הדגים כל צירן ועכשיו מלחן
עם עופות תפלים אסורים להיש מי שאוסר שם,
אם נוגעים זה בזהרפב .ושםרפג יתבאר דדעת
רמ"ארפד להחמיר שלא בהפסד מרובה ,ודעת
רש"לרפה להקל לגמרי כסברא הראשונה )פרי
חדשרפו(:

)כא( יחד .פירוש למאי דקיי"לרפז לשער מליחה בס',
הכא אין צריך ס' .ומכל מקום קליפה מיהא בעי ,וכמ"ש
ס"ג .ומשום הכי השמיט השו"ע ,דלדידי' כל מליחה
רצ
אינו אוסר אלא כ"קרפח )ש"ךרפט( .וכתב מהרש"ל
דוקא כשידוע בבירור שלא נשרקו הדגים מלמעלה ,אבל
אם אין ידוע אסור ,דסתם מליחה דרך להתהפך עליון
לתחתוןרצא עכ"ל:
)כב( שרי .ומהאי טעמא אפילו נמלחו זו בצד זו ,אלא
שהחתיכות דגים גבוהים וגדולים ועולים למעלה מכנגד
הבשר ,מה שלמעלה מן החתיכות שאינו נוגע בה מותר
אפילו באותה חתיכה עצמה ,דלא גרע מאילו נפל חציה
לציר )איסור והיתר הארוךרצב ,ש"ךרצג(:
)כג( מלוחים .ואפילו לא הודח הבשר ,ואפילו שהו
הדגים גם כן שיעור מליחה מותרים ,כיון דאין האיסור
אלא משום דם והבשר לאחר שיעור מליחה פלט כל דמו
ולא נשאר אלא מוהל בעלמא .ואף שאנו מחמירים לעיל
סי' ס"ט ס"כ במעשה דרש"י ,בציר היוצא מהבשר
לאחר שיעור מליחה )בכלי שאינו מנוקב ,ודגים דרפו
קרמייהו אפילו בכלי מנוקב הוי ככלי שאינו מנוקב
משום דמסתרך בהם הדם( ,הני מילי כשהציר בעין
בכלי והבשר מונח בתוכו ,אבל משום לחלוחית בעלמא
שעל הבשר בזה לא נהגו איסור ,וסגי לדגים הדחה
בעלמא כמו לבשר )איסור והיתר הארוךרצד .תורת
חטאתרצה(:
)כד( לכלים .להפליט הבלוע בהם על ידי מליחה כדלעיל
סימן ס"ט.
ומכל מקום לכתחלה אין למלחם בכלי שמלחו בו בשר
)אם לא הדיחו הכלי היטברצו( .ולא דמי לבשר שנמלח
והודח שמותר למלחו בכלי שאינו מנוקב שמלחו בו בשר
להכשירו מדמו כדלעיל סי' ס"ט סי"ז ,דבשר חי
אורחיה בהדחה כדלקמן סימן צ"ארצז ,אבל דגים אין
דרך להדיחן אם מולחן לקדרה לבשלן מיד .ואפילו
מולחן לקיום ,שלפעמים דרכן בהדחה קודם אכילה,
מכל מקום חיישינן שמא ישתמש אחר כך באותו כלי
בלא הדחה בשר מבושל דלאו אורחיה בהדחה ,ובזה יש

רעד ש"ך ס"ק ה .ט"ז ס"ק ג.
רעה ס"ק יז.
רעו ס"ק ה.
רעז ס"ק כה-ו.
רעח כדלעיל ריש ס"ק יג ,וש"נ.
רעט קיג ,א.
רפ תוס' קיב ,ב ד"ה דגים ועופות .רא"ש פ"ח סי' לו .ר"ן פ"ח
)מב ,א( ד"ה והרב ר"י.
רפא כדעת הרשב"א לקמן ס"ק לד – לענין שמנונית איסור,
ואף החולקים עליו שם בשמנונית איסור יודו כאן בדם.
רפב כחילוק הפרי חדש בדעת הרשב"א ,לקמן שם.
רפג ס"ק לז.
רפד סי' קה ס"י.
רפה ים של שלמה פ"ח סי' פ.
רפו ס"ק ח.

רפז לעיל סוף ס"א בהג"ה.
רפח בכת"י ט :ואם כן אין חילוק.
רפט ס"ק י.
רצ ים של שלמה פ"ח סי' עג .ש"ך ס"ק ח .ט"ז ס"ק ה.
רצא ראה לקמן סי' עא ס"ק ט.
רצב כלל יג ס"א בהגהה.
רצג ס"ק ט.
רצד כלל יג ס"א.
רצה כלל כ סי"ג .ש"ך ס"ק יא .ט"ז ס"ק ו.
רצו כדלעיל סי' סט סוף סט"ז וס"ק צט ,בנמלח בכלי שאינו מנוקב
ורוצים להשתמש בו בצונן.
רצז ס"ב .וראה גם לעיל סי' סט ס"ק ח ,וש"נ.

הלכות מליחה
ליזהר לכתחלהרצח משום סכנה כדלקמן סימן
קי"ורצט )ש"ךש ,מנחת יעקבשא(.
ומכל מקום בדיעבד אין לחוש לזה ,דאין סכנה
במליחה .ולכן אמרינן לעיל דהעופות מותרים
אפילו נמלחו עם דגים .ולכן אם העוף תפל אף
הדגים מותרים ואין בהם משום סכנה )איסור
והיתר הארוךשב .תורת חטאתשג( .וכן היכא דליכא
משום איסור דם ,כגון ששהו כבר שיעור מליחה
והודחו וחזרו ונמלחו יחד מותרים )ש"ךשד(:
)כה( והודח .שגם הוא כתפל ,מאחר שאין בו מלח,
ואז הדג אסור במכל שכן משניהם מלוחיםשה,
שאסור אע"פ שיש בו דם ,לפי שפולט כל דמו וצירו
קודם פליטת דם העוף כדלעיל ,וקל וחומר
כשהודח שכבר נסתמו נקבי הפליטהשו )ולכן אפילו
נמלח העוף וכמעט רגע קודם שכלה פליטת דמו
נתנו על הדג שנמלח והודח ,או שמלח העוף עליו
והסיר מיד אסור ,משא"כ בלא הודח ,שפולט ציר,
ולפחות שוהאשז רגע(:
)כו( העופות .ולא אתיא במכל שכן משניהם
מלוחים )דרכי משהשח ,ב"חשט(.
והט"זשי כתב דאין לסמוך על היתר זה ,דכיון
שהציר שבדגים הוא דבר מועט ופולטין בזמן
מועט ,היאך נסמוך על פליטת ציר שלהם לומר
דאגב דפלטי ציר דידהו יפלטו נמי מה דבלעישיא,
דשמא יכלה פליטת ציר שלהם קודם לפליטת הדם
דבלעי ,ולא אמרינן איידי דפליט כו' אלא אם כן יש
לו מה לפלוט מגופו כשיעור שבלע )ט"ז( .ואין
אומרין בזה דספק דרבנן לקולא ,משום דאתחזק
איסורא ,שהדם נבלע בו בודאי ומספק אתה בא
להוציאו מידי דמו לומר איידי דפליט כו' )מנחת
יעקבשיב( .והש"ךשיג כתב הטעם ,משום דדגים רפו
קרמייהו ומסתרך בהם הדם אפילו בעודם טרודים
לפלוט ,ושוב לא פלטי ,וכתב שכן דעת השו"ע
שכתב סתם דג תפל:

רצח היינו ליש מחמירין שבטור סי' קטז ,ליחד כלים מיוחדים
לדגים ולבשר )כ"ה במנחת יעקב דלקמן(.
רצט סעיף ב.
ש ס"ק יג.
שא כלל כ ס"ק כח.
שב כלל יג ס"ב.
שג כלל כ סט"ו.
שד ס"ק טז.
שה בזה מיישב קושיית הש"ך ס"ק טו.
שו כדלקמן ס"ק מו ,וש"נ.
שז תוקן עפ"י כת"י ט.
שח ס"ק ז.
שט סוף ס"ג.
שי ס"ק ח.
שיא כמו בבשר דלקמן ס"ו וס"ק מו.
שיב כלל כ ס"ק כו.
שיג ס"ק ו.

לז

)כז( מהאי טעמא .על ידי שידיחנו ויחזור וימלחנו כמו
שיתבארשיד כו':
)כח( כרותח .ושם נתבארשטו דאפילו לא נמלח רק לצלי,
דהבשר אינו חשוב רותח )בהפסד מרובהשטז או סעודת
מצוה( ,מכל מקום ציר הנוטף ממנו מקרי רותח ,והוא
הדין גם כאן ,אפילו לא שהה רק מעטשיז עד שנראה ציר
בכלי .מיהו אם עדיין לא הפליט ציר כלל ,אפילו נמלח
מליחה יפה יפה כעין לקדרה לא נאסר במליחה ,דכיון
שאנו רואין שלא הפליט כלל עדיין אינו מבליע בחבירו
)ב"חשיח ,וכן משמע בש"ךשיט(:
)כט( טריפה .בכלי מנוקב ,כמשפט מולחי בשר )ולהכי
הביא דין זה כאן בהלכות מליחה(:
)ל( זה בזה .יתבאר בהג"השכ:
)לא( מדם הטרפה .מכיון שנמלחו בכלי מנוקב אמרינן
איידי דטריד כו'שכא .וכשהכשרה תפלה ניתרת על ידי
מליחה שימלחנה אחר כך ,דאגב דפלטה דם דידה
תפלוט גם מה שבלעה ,כדלעיל בהג"ה ס"בשכב ולקמן
ס"ושכג:
)לב( מצירה .דהוא נוח לבלוע יותר מן הדם ,ולא אמרינן
איידי דטריד לפלוט לא בלעה אלא דם דשריק ,אבל ציר
ורוטב בלע משום דמסריך סריכישכד.

שיד לקמן ס"ק נד )כשנפל קודם מליחה( וס"ק נז-ח )כשנפל אחר
מליחה(.
שטו ס"ה בהג"ה הג' .וראה גם לעיל סי' סט ס"ק קיא .לקמן ס"ק
לב.
שטז כמבואר ברמ"א שם ,בסוף הג"ה הא'.
שיז דמליחה אוסרת מיד ,כדלקמן ס"ק סד.
שיח סוף ס"ד ,ד"ה כתב הר"ן .וראה גם לעיל סי' סט ס"ק טו.
שיט ס"ק טז )דציר  ...חשוב רותח(.
שכ ס"ק לו )דגם כשאין נוגעים אסור ,ולרבותא דסיפא נקט נוגעים(.
שכא כדלעיל ס"א ,וס"ק א.
שכב וס"ק כז.
שכג וס"ק מה-ו ,וס"ק נד.
שכד ש"ך ס"ק יח .וראה שוע"ר סי' תנב סט"ז ואילך )שיש אומרים
שגם בגיעולי כלים אומרים איידי דטריד למיפלט לא בלע( ,וסכ"א
)שלחומרא יש לחשוש לדעה זו( .פסקי אדמו"ר הזקן כאן.
ובכת"י ט :וכן דג טהור ודג טמא שנמלחו יחד ,או שהטמא מלוח
וטהור תפל ,וכן בשר טהור שנמלח עם דג טמא )ולעיל בס"א
מיירי בדגים טהורים( .מיהו אם הוא ספק אם נמלחו יחד או לא,
אזלינן לקולא בדגים טמאים ,דציר דגים טמאים מדרבנן כדלקמן
סי' פג ]ס"ה[ .אבל ציר בשר טריפה או בשר טמא הוא
מדאורייתא ,ולכן אזלינן בספקו לחומרא ]שערי דורא שער י סי' כ.
ש"ך ס"ק יח .ט"ז ס"ק ט[.
ואפילו לא נמלחו ביחד ,אלא שהניחן ביחד כשהם מלוחים אחר
ששהו שיעור מליחה ,נוהגים למיחשב מלוח כרותח ,אם לא
במקום הפסד מרובה וסעודת מצוה ,כמ"ש לקמן סי' צא ]ברמ"א
ס"ה הג"ה הא' .וכדלעיל סי' סט סוף ס"ק קיז ,וש"נ[ )תורת חטאת
]כלל כא ס"ב[(.
ודוקא שהם לחים קצת ,כגון דגים ובשר ,שעל ידי מליחה
יתלחלחו קצת )מנחת יעקב ]כלל כא ס"ק ט[( ,אבל אם היו יבשים
אפילו היו מלוחים ,או אפילו לחים אלא שאינם לחים מחמת
המליחה ,סגי להו בהדחה )תורת חטאת ]כלל כא ס"ב[( )וכן הוא
לקמן סי' צ"א ]ס"ה[(.

הלכות מליחה
וכל שכן אם הכשרה תפלה שאינה טרודה לפלוט
דבלעה .ואינה ניתרת על ידי מליחה שימלחנה אחר
כך ,דלא אמרינן שיפלוט מה שבלע אגב דם דידיה
אלא היכא דבלע דםשכה.
ואפילו לא שהה שיעור מליחה ,וכן אפילו לא נמלח
רק מעט כדרך שמולחין לצלי ,מכל מקום הציר
חשוב רותח כדלעיל סי' ס"טשכו ,ולקמן סימן
צ"אשכז )ושם יתבארשכח דשלא במקום הפסד
מרובה חוששין לומר דגם הבשר נחשב רותח,
אפילו לא נמלח רק מעט ,משום דאין אנו בקיאין
בזה .ולפיכך אפילו במקום דאין לחוש לציר ,כגון
שכבר פלט כל דמו וצירו והודח קודם מליחה זו
אסור .אלא דכאן לא מיירי אלא מענין וסדר
המליחה כמשפטה להכשירה מדמהשכט(.
ואין חלוק בין אם הטרפה למעלה או למטהשל,
דציר מנבלה וטרפה ,שאסור משום שמנונית,
מפעפע גם למעלה לחתיכה הסמוכה )איסור והיתר
הארוךשלא(:
)לג( למטה .דבמליחה אין אומרים תתאה גבר כמו
בחמי האור ,דדוקא גבי חום מחמת האור אזלינן
בתר תתאהשלב ,אפילו תתאה היתר ,משום דתתאה
גבר ומרתיח את העליון ומחממו או מצננו ,כי כן
הוא דרך תולדות האור ,אבל מחמת המליחה אין
כח במליח לעשות התפל מליח ,וכן אין כח בתפל
לבטל כח המליח ,כי כן דרך המליחה שאינה יכולה
להתבטל כי אם בהדחה ,ולכן לא אזלינן בתר
תתאה אלא בתר האיסור ,שאם האיסור מליח
מבליע הוא בתפל ואם לאו מותר ,דלעולם המליח
מבליע בתפל ואינו מפליט ממנושלג )סמ"קשלד(:
)לד( זה בזה .שהרי גם הטרפה נמלחה ממלח שעל
הכשרהשלה .והסברא הראשונה סביראשלו לה דבמה
שנוגע לטמא לא חשוב כרותח להיות פולט על ידה
)רא"ששלז( .והרשב"אשלח כתב דאינו מפליט אלא
מעט ,ואיידי דטריד לפלוט אינו בולע אותה פליטה
שכה איסור והיתר הארוך כלל יב ס"ה.
שכו ס"ק קיא ,ולעיל ס"ק כח.
שכז ס"ה הג"ה הג'.
שכח ברמ"א סוף הג"ה הא'.
שכט כדלעיל ס"ק כט.
של אף שנתבאר ברמ"א לעיל ס"ב )ולעיל סי' סט ס"ק קט,
וש"נ( ,שאין הדם מפעפע מלמטה למעלה ,מ"מ ציר מנבלה
כו'.
שלא כלל יג ס"ו.
שלב פסחים עו ,א .טוש"ע סי' קה ס"ג.
שלג שו"ע סי' צא ס"ה.
שלד סי' רה הגהה י )ע' רב( .ולענין איסור מלוח עילאה והיתר
תפל תתאה ,ואחד מהם שמן ,ראה ב' הדעות לקמן ס"ק לט-
מ.
שלה
היא דעת הר"ן פ"ח )מב ,א( ד"ה דג טהור.
שלו תוקן על פי כת"י ט.
שלז פ"ח סי' מב.
שלח בתורת הבית הארוך בית ד ש"א ב ,ב )בתירוץ הא'(,
והקצר )ב ,סע"א(.

לח

מועטת שחבירו פולט .ולפי זה אם נמלחה כבר הכשירה
ופלטה כל דמה וצירה ועכשיו מלחה והניחה אצל
הטרפה ,התפלה אסורה מפני שבולעת המועט שהפליטה
הטרפה התפלה )פרי חדששלט( .ובסמוך בהג"ה יתבאר
כיצד נוהגים:
)לה( נוגעת בזה .ואז אין צריך אפילו הדחה היטב ,רק
שופך עליו מים ודיו כדין בשר שנפל לציר דלקמן ס"ושמ,
משא"כ כשנוגעים זה בזה על ידי מליחה צריך הדחה
היטב )ש"ךשמא(:
)לו( אסור .ובהא כו"ע מודו ,דאין סברא כלל להתיר
בכה"ג ,כיון דעל כל פנים הציר נוטף על הכשרה מה לי
נוגע או לא .ומ"ששמב והם נוגעים זה בזה ,לרבותא
דסיפא נקט ,דאם הכשרה מלוחה והטרפה תפלה שרי
אפילו בכה"ג לסברא הראשונה )ש"ךשמג(:
)לז( דינים .ושםשמד פסק רמ"א לחוש לסברא האחרונה
שלא במקום הפסד ,אבל בתורת חטאתשמה פסק לגמרי
כסברא הראשונה ,וכן כתב רש"לשמו .וכתב הפרי
חדששמז שכן עיקר .ואפילו נמלחה הכשרה ופלטה דמה
וצירה ואחר כך מלחה והניחה אצל הטרפה התפלה
מותרת ,שהעיקר כסברת הרא"ששמח ,שאינו מפליט כלל
על ידי נגיעה לטמא ,דלעולם המליח מבליע בתפל ואינו
מפליט ממנו כללשמט )סמ"קשנ ,איסור והיתר הארוךשנא,
פרי חדששנב(:
)לח( בכולה .דהכשרה השמינה מפטמת את הטרפה
הכחושה ,ונעשית על ידי כך גם הטריפה שמינה )בית
יוסףשנג( .ורש"לשנד חולק וסבירא ליה דאין הנאסר יכול
שלט ס"ק ח .וכדלעיל ס"ק כ .משא"כ לדעת הרא"ש גם זה מותר,
כדלקמן ס"ק לז.
שמ וס"ק נז*.
שמא ס"ק יט.
שמב המחבר בתחלת הסעיף.
שמג ס"ק יז.
שמד סעיף י.
שמה כלל כא.
שמו ים של שלמה פ"ח סי' פ .וראה גם לעיל ס"ק כ.
שמז ס"ק יט .וראה שוע"ר סי' תסז ס"נ .פסקי אדמו"ר הזקן כאן
אות ב.
שמח פ"ח סי' מב .וכדלעיל ס"ק לד.
שמט שו"ע סי' צא ס"ה )שלעולם המליח מבליע כו'(.
שנ סי' רה בהגהה י ע' רב )שאף כשהאיסור תפל מונח על הטהור
מליח אינו אוסר ,וכדלעיל ס"ק לג(.
שנא כלל יב ס"ה )כהרא"ש(.
שנב ס"ק ח )שגם בזה מותר לסברת הרא"ש ,וכדלעיל ס"ק לד(,
וס"ק יט )שכן עיקר(.
ובכת"י ט) :שייך לעיל ]ולא נסמן לאן קאי[( ושם נתבאר ]רמ"א
סי' צא ס"ה .וראה גם לעיל סי' סט ס"ק נא ,וש"נ[ דאם התפל הוא
וחלב
רך וצלול כמו ָחלב ,נאסר הבשר המלוח שאצלו )וכן דם ֵ
החלב נאסר
מהותך .אבל ֵחלב שאינו מהותך לא נקרא צלול( .וכן ָ
החלב,
מן הבשר המלוח .אבל אם הבשר הוא תפל אינו נאסר ָ
אע"פ שהוא מלוח וצלול .וכאן לא מיירי אלא מענין סדר מליחת
בשר כדרך שמולחין לקדרה.
שנג תוקן על פי כת"י ט ,והוא בב"י סי' קה )קסו ,א( ד"ה ומ"ש ולא
מיבעיא .ש"ך שם ס"ק יד ,וכאן ס"ק כא .וראה שוע"ר סי' תמז
ס"ו ,וסי' תסז סנ"א ,שההיתר השמן מפטם את טעם איסור

הלכות מליחה
לאסור אלא במקום שהאיסור עצמו יכול לילךשנה,
וכאן הרי האיסור הוא כחוש ואינו יכול לילך עם
השמנונית דהתירא ,וכן דעת שאר אחרוניםשנו:
)לט( גבר .אבל אם היה ההיתר תפל למטה
והאיסור המליח למעלה אינו אוסר יותר מכדי
קליפה )שו"ע סי' ק"השנז( ,דתתאה שאינו מליח
גובר ומצנן את העליון .ומיהו כדי קליפה בעי כמו
חם לתוך צונן ,דאדמיקר ליה בלע .ולכן בשניהם
כחושים דסגי בקליפה אין חילוק בין מליח עליון
לתחתון )ש"ךשנח ,פרי חדששנט(.
)ומכל מקום אם ההיתר מלוח והאיסור תפל מותר
אפילו בלא קליפה ,אפילו האיסור שמן ,ואפילו
המלוח למטהשס ,משום דכתב הרשב"אשסא שהמלח
אינו מבליע בחומו אלא בחורפו ,ואם כן
כשהאיסור תפל אע"פ שנתחמם מחמת המלח
דתתאה גבר ,מכל מקום אינו אוסר ,כיון שאין בו
כח כל כך .משא"כ כשהאיסור מליח ,שהמלח רב
בו ,ובכח חורפו להבליע בתפל ,לכן מהני ליה חומו
כשהוא תתאה לחמם את העליון שיבלע בכולו,
אםשסב א' מהן שמן(:
)מ( כיצד נוהגין .ושםשסג יתבאר שאנו נוהגין לשער
כל מליחה בששים ,מפני שאין אנו בקיאים בין
כחוש לשמן .וגם אין חילוק בין אם האסור המליח
עליון או תחתוןשסד .רק שיהיה המליח איסור,
דלעולם המליח מבליע בתפל .וזה הכלל נקוט בידך
דגבי חמי האור אזלינן בתר תתאהשסה ,שיהא הוא
החם ,אפילו אם הוא היתר ,וגבי מליחה אזלינן
בתר האיסור ,שיהא הוא המליחשסו:
)מא( ושעל המלח .כיון שאינו טרוד לפלוט כלל לא
דם ולא ציר:
)מב( כמה ימים .שאותו דם שבמלח נדבק הוא
במלח ומתייבש בתוכו ,ע"כשסז פסק כחו ואינו נבלע
הכחוש הנבלע בהיתר במקום מגעו באיסור ,ואזי הוא נבלע
בכל החתיכה.
שנד בהגהותיו לטור סי' קה.
שנה כדלעיל ס' סט ס"ק קט* ,וש"נ.
שנו ש"ך סי' קה ס"ק כח .ט"ז שם ס"ק כו .פר"ח שם ס"ק
לה .ב' הדעות נתבארו בשוע"ר סי' תסז סנ"א .ומסיים על
דעה הב' :וכן עיקר ,ומכל מקום אם אין הפסד מרובה ולא
מניעת שמחת יו"ט יש לחוש לסברא הראשונה ]לענין חמץ
שנז
בפסח[.
סעיף יא.
שנח
ס"ק כב.
שנט ס"ק כ.
שס וכדלעיל ס"ק לג ,שבזה הכל מודים שאין אומרים תתאה
גבר.
שסא תורת הבית הארוך בית ד ש"א ג ,רע"ב.
שסב תוקן על פי כת"י ט.
שסג ברמ"א ס"ט )שאין אנו בקיאים בין כחוש לשמן( וסי"א
)דבמליחה אין חילוק אם הוא למעלה או למטה(.
שסד ש"ך ס"ק הג.
שסה פסחים עו ,א .טוש"ע סי' קה ס"ג.
שסו כדלעיל ס"ק לג.
שסז אוצ"ל :אי נמי המלח פסק כחו כו'.

לט
שסח

בשם הרא"ש )במעשה

בבשר כדלעיל סי' ס"ט ס"כ
דרש"י(:
)מג( מותר .אפילו לדידן דנוהגים להחמיר כהאוסרים
שם בסי' ס"טשסט ,היינו כיון שנתנו בכלי שאינו מנוקב,
והרי אנו רואין שהמלח הוציא עוד ציר והוא בעין,
משא"כ הכא שמונח בכלי מנוקב ,אף אם יפליט המלח
דם משריק שריק ונופל דרך הנקבים )תורת חטאתשע(:
)מד( שחבירו פולט .מאחר שהוא אינו טרוד לפלוט
כללשעא .דמה שכתב ופלט כל דמו היינו דמו וצירו ,או
אפילו לא פלט אלא דמו לחוד אלא שהודח ואינו
פולטשעב ,ולפיכך בולע:
)מה( ויש מתירין .בבשר שלא נמלח כלל ,על ידישעג כו':
)מו( שבלע .אגב דם דידיה .אבל בשר שכבר פלט דמו
וצירו או אפילו פלט דמו לחוד אלא שהודח ונסתמו
נקבי הפליטה אין לו תקנה במליחה שיפלוט מה שבלע
אגב שיפלוט ציר דידיה )ר"ןשעד( ,דדוקא בעוד שהוא
טרוד לפלוט אפילו ציר דידיה לא בלע דם כדלעילשעה,
אבל מכיון שאינו טרוד לפלוט ובולע אינו פולט אחר כך
אלא אגב דם דידיה ,ולא אגב צירשעו:
)מז( בכל זה .אפילו אין בו לא דם ולא ציר ,מכל מקום
על ידי מליחה מוציא דם שבלע .ולא דמי לדגים ועופות
דלעיל ,שאסורים הדגים משום דרפו קרמייהו וקדמי
ופלטי ,דשאני התם דמשום דרפו קרמייהו בלעי טובא,
והדם הבא להם מעלמא הוא מסתרך בהם ביותר )תורת
הבית הארוךשעז(.
וכתב הש"ךשעח הא דמתירין כאן בבשר שלא נמלח כלל
שנתנו אצל בשר שנמלח ,היינו אפילו לא הודח עדיין
כלל ,דאין כח ברתיחת המלח הנפלט מחתיכה אחרת
אלא להתבלע המלחשעט עצמו ,אבל לא להבליע הדם
בעין שעליו לתוכו .מיהו אם שהה בין חתיכות מלוחות
שסח בסוף ס"ק קיז ,וש"נ.
שסט ברמ"א ס"כ ,ובס"ק קיט.
שע כלל יד ס"ד .הובא בש"ך ס"ק כד .וראה עד"ז גם לעיל ס"ק יא.
אבל על טעם משריק שריק לבד אין סומכין להתיר ,כדלקמן ס"ק
נ ,וכדלעיל ס"ק י.
אבל לכתחלה יש לחוש .וראה שוע"ר סי' תק סי"ז .פסקי אדמו"ר
הזקן כאן.
שעא שלדעה זו אמרינן במליחה – רק הטעם של איידי דטריד לפלוט
לא בלע )כדלעיל ס"ק א ,וש"נ( ,ולא הטעם של כבולעו כך פולטו.
שעב ש"ך ס"ק כו .וכדלקמן ס"ק מו ,שאחר שהודח נסתמו נקבי
הפליטה.
שעג מליחה שימלחנו אחר כך.
שעד פ"ח )מב ,א דיבור הראשון( :כל שנמלח ויצא מידי דמו והודח.
לפירוש הש"ך ס"ק כו :ונראה דהיינו משום דכיון דהודח אחר
שיעור מליחתו נסתמין נקבי הפליטה.
שעה ס"ק ה-ו.
שעו מנחת יעקב כלל ו ס"ק יג ,בדעת הר"ן )שאפילו בלא הודח אין
אומרים כבולעו כך פולטו – אגב ציר דידיה( ,וכדלקמן ס"ק נו*.
ודעת הרמ"א מבוארת לקמן ס"ק נח ,שפולט מה שבלע אפילו אגב
פליטת ציר דידיה )כל זמן שלא הדיחו היטב(.
שעז בית ג ש"ג עד ,ב )לדעה זו(.
שעח ס"ק כט.
שעט אוצ"ל :הציר .וראה גם לקמן ס"ק נד.

הלכות מליחה
עד שקבל טעם מהמלח עצמו ,אפשר דמבליע גם
הדם בעין שעליו .והמנחת יעקבשפ מיקל גם בזה:
)מח( לדברי האוסרים .פירוש דלכתחלה יזהר שלא
ליתן כו' ,ובדיעבד שכבר נתנו זה אצל זה יש לפסוק
ולהתיר אפילו לכתחלה )ש"ךשפא ,לפי דעת הב"י,
דלא כשארית יוסףשפב(:
)מט( וצירו .או ששהה שיעור מליחה והודחשפג:
)נ( שיעור מליחה .ואפילו לצלי אסור ,כיון שכבר
פלט כל דמו וצירו ,או הודח לאחר שיעור מליחה
ובולע ,שוב אינו יוצא לא על ידי מליחה ולא על ידי
צליהשפד )דלא אמרינן בצליה כבולעו כך פולטו,
ואפילו אין לו דם של עצמו ,אלא היכא דפולט מיד
כשבולעשפה(.
ולא אמרינן דמא משרק שריק ,כיון שנמלח בכלי
מנוקב כדלעיל ס"השפו ,דדוקא לגבי דם שבמלח
היוצא לאחר שיעור מליחה סמכינן אטעמא
דמשריק שריק ,כיון דהרבה פוסקים סבירא להו
לעיל סי' ס"ט ס"כ דפסק כח המלח או שנתייבש
דמו בתוכו וכמ"ש שםשפז ולעיל ס"השפח .ונהי
דנוהגים להחמיר בכלי שאינו מנוקב ,מכל מקום
בכלי מנוקב שרי .אבל הכא שהוא בולע מן הדם
שבמלח בעוד שלא שהה ,אפילו בכלי מנוקב לא
סמכינן לומר דמא משריק שריק )ש"ךשפט(.
ואפילו לא שהו ביחד רק עד שיכול לפלוט ציר עליו
מן הבשר שלא שהה אסור ,דהציר הנוטף חשוב
כרותח .וצריך ס' כנגד כל החתיכה שנמלח עמה,
דבכולה משערינן ,דלא ידעינן כמה דמא נפיק מינה
)שםשצ( .אבל אי ידעינן כמה בלע ,כגון שנפלה
חתיכה לתוך הצירשצא ,אין צריך ס' אלא כנגד
הבלועשצב:
)נא( אינו נאסר .דאיידי דטריד לפלוט אפילו ציר
לא בלע דם ,והלכך אין צריך אפילו מליחה שנית
)ש"ךא(:

שפ כלל ו ס"ק ד.
שפא ס"ק כט.
שפב סי' כו.
שפג שנסתמו נקבי הפליטה ,כדלעיל ס"ק מו ,וש"נ.
שפד ש"ך ס"ק ל.
שפה כהא דמולייתא ,שבפסחים עד ,א .וברס"י עז .משא"כ
כאן )רא"ש חולין פ"ז סי' יג( .וראה גם לעיל סי' סט ס"ק יג
בשוה"ג ,וס"ק עז ,וס"ק קח ,וס"ק קיב.
שפו וס"ק מג .וכדלעיל ס"ק י ,דלא קיי"ל בזה כר"ת.
שפז ובסוף ס"ק קיז ,וש"נ.
שפח ס"ק מב.
שפט ס"ק כד.
שצ ש"ך ס"ק ל )שנאסר מיד ומשערינן בס'( .וכדלעיל סי' סט
ס"ק סה )דלא ידעינן כמה דמא נפיק מיניה( ,וש"נ.
שצא כדלקמן בהמשך ההג"ה ,וס"ק נג ואילך.
שצב כדלעיל סי' סט ס"ק קז ,וש"נ.
א ס"ק לב.

מ

)נב( י"ב שעות .שרבו האומריםב שמקובל בידם שזמן
פליטת ציר הוא י"ב שעות ,וכ"כ בשו"ע ס"ה:
)נג( לציר ממש .שבולע אע"ג דטרוד לפלוט ואפילו הוא
בכלי מנוקב כמ"ש לקמןג ,מכל מקום אין לאסרו
דאמרינן כו':
)נד( דידיה .כשידיחנו וימלחנוד כדלקמןה ,יפלוט גם כן
מה שבלע כו'.
ואפילו אם לא הודח קודם שנפל לציר ,אין הציר מבליע
את הדם בעין שעליו לתוכו ונאסר ,דאין כח ברתיחת
הציר אלא להתבלע היא עצמהו )איסור והיתר הארוך,
ש"ךז(:
)נה( יש להתיר .גם כן על ידי שידיחנו ויחזור וימלחנו
כדלקמן ,ועל ידי שיפלוט דם דידיה יפלוט גם כן מה
שבלעח.
מיהו היינו דוקא כשנפל לציר בכלי מנוקבט ,אבל אם
נפל בשר שלא שהה שיעור מליחה לציר בכלי שאינו
מנוקב אסור ,ושוב אינו יוצא לא על ידי מליחה ולא על
ידי צליה ,דכיון שהוא בתוך שיעור פליטת דם בכלי
שאינו מנוקב הוי כמולח בכלי שאינו מנוקב ממש,
כמ"ש לעיל סי' ס"ט סי"חי בשם המשאת בנימין
)ש"ךיא(:
)נו( יום שלם .דהיינו מעת לעת ,שאז הוי כבוש כמבושל
ושוב לא מהני מליחה וצלייהיב .ואף ע"ג דשיעור כבישה
בציר הוא כדי שיתנו על האור וירתיח ,כדלעיל סימן
ס"ט סי"חיג ,ולקמן סימן ק"היד .היינו לענין שמבליע
בכולו ,אבל מכל מקום הוא יוצא על ידי מליחה אם לא
נכבש יום שלם ,דאז הוי כמבושל ממש ,שאפילו כבוש
במים הוי כמבושל בשיעור זה כדלעיל רס"י ס"טטו ,ושם

ב נסמנו בש"ך ס"ק לג.
ג ס"ק נה )שבכלי שאינו מנוקב נאסר( ,וס"ק נו )כגון המולח בגיגית
על גבי העצים כו' ,או שיש מקום לציר לזוב( ,וס"ק נו* )שנפל ציר
עליו( .וראה גם לעיל סי' סט ס"ק קכ.
ד ש"ך ס"ק לד.
ה ס"ק נז* ,וס"ק נח.
ו כלל ה ס"א.
ז ס"ק כט .וכדלעיל ס"ק מז )לענין הדחה שקודם מליחה(.
ח ש"ך ס"ק לה.
ט כדלקמן ס"ק נו )כגון המולח בגיגית על גבי העצים כו' ,או שיש
מקום לציר לזוב( ,וס"ק נו* )שנפל ציר עליו(.
י ס"ק קיב וס"ק קיח.
יא ס"ק מ ,וסי' סט ס"ק עה.
יב כדלעיל סי' סט ס"ק פט.
יג וס"ק קו.
יד סעיף א.
טו ס"ק ט.

הלכות מליחה
סט"וטז ,ובסימן ק"היז ובכמה דוכתי )ש"ךיח ,מנחת
יעקביט(.
והט"זכ חולק על זה וסבירא ליה דאין לחלק בין
כבוש לכבוש מסברא בעלמא ,וכשם שכבוש אפילו
במים מעת לעת הוה כמבושל גמור כך אם הוא
כבוש בציר כשיעור שיתנו על האש וירתיח הוי
כמבושל גמור ,וכ"מ בש"ע סי' ס"ט סי"חכא )וגם
הש"ךכב הניח בצ"ע(.
וכתב הב"ח הא דאסרינן בשיעור כבישה )למר
כדאי' ליה ולמר כדאית ליה( ,היינו דוקא כשאין
מקום לציר לזוב )כגון המולח בגיגית ע"ג עצים
ונפלה חתיכה חציה לציר ואינה נוגעת בשולי
הגיגית ,דאין בזה משום מולח בכלי שאינו מנוקב,
ש"ךכג( ,אבל אם יש לציר מקום לזוב ,אפילו נשרה
בציר יום שלם מותר על ידי שידיחנה ויחזור
וימלחנה.
והש"ךכד כתב דמיירי דוקא כשיש לציר מקום
לזובכה ,אבל אם אין לציר מקום לזוב אפילו
בפחות משיעור כבישהכו נאסר )אפילו אין בו משום
מולח בכלי שאינו מנוקב ,וכדלעילכז( מה שבתוך
הציר ,ואין לו תקנה על ידי הדחה ומליחה שנית
כיון שנשרה בציר.
והפרי חדשכח כתב דבכלי שאינו מנוקב הוי שיעור
כבישה כדי שיתנו על האור וירתיח ,כדלעיל סי'
ס"ט סי"חכט ,אבל בכלי מנוקב לא נאסר בפחות
מעת לעת .וגם זה אינו מן הדין ,דמעיקר הדין אין
כבוש אלא בכלי שאינו מנוקב ,אבל בכלי מנוקב
לא שייך כבישה אף אם שהה יום או יומיים )דאגב
דאזיל הדם דרך הנקבים לא בלע(:
)נו*( עדיין .ואפילו לא הודחל ,ואין חלוק בין נפל
לציר או נפל הציר עליו לא אמרינן דשריקלא ,כיון
שהוא בעין ונוח ליבלע אפילו בשעה שהוא טרוד

טז וס"ק פו.
יז סעיף א.
יח ס"ק לו.
יט כלל ו ס"ק ה.
כ ס"ק יז.
כא ראה שם ס"ק קח.
כב ס"ק לו.
כג ס"ק מ ,בשם איסור והיתר הארוך כלל ו סי"ד .וראה גם
לקמן סוף ס"ק סב.
כד ס"ק מ.
כה ראה לקמן ס"ק סה ,דהיינו דוקא כשיש שם ציר בעין,
אבל לחלוחית בעלמא אינו אוסר.
כו מטעם דלקמן ס"ק סד.
כז כגון המולח בגיגית ע"ג עצים כו'.
כח ס"ק כח.
כט לדעת המחבר שם.
ל שעדיין פולט ציר כל י"ב שעות ,כדלעיל.
לא ש"ך ס"ק לז.

מא

אפילו לפלוט דםלב ,ושוב אינו יוצא אפילו במליחה
שנית ,דאין לומר כבולעו כך פולטו ,ולא אפילו אגב
דפליט ציר דידיה במליחה שנית יפלוט דם שבלע ,כיון
שאינו פולט דם כדלעיללג:
)נז( תוך י"ב שעות .שאז אמרינן בעלמא דפולט ציר
אפילו בלא הפסד מרובה ,משא"כ לאחר י"ב שעות דלא
סמכינן לומר אפילו בעלמא דפולט ציר אלא בהפסד
מרובהלד ,אם כן הכא אין להתיר אפילו בהפסד
מרובהלה )ש"ךלו(:
)נז*( וידיחנו .הדחה מועטת ששופך עליו מעט מים ודיו
)ש"ךלז(:
)נח( וימלחנו .דלא נסתמו נקבי הפליטה בשביל הדחה
זו ,כיון שאינו מדיחו היטב .ומשום הכי מהני ליה
מליחה שאחר כך ,דאגב שיפלוט ציר דידיה יפלוט גם
מה שבלע )דדוקא כשהדיחו היטב ונסתמו נקבי הפליטה
לח
לא אמרינן דיפלוט אחר כך על ידי ציר דידיה ,כדלעיל
בשם הר"ןלט(.
ואפילו בלא מליחה שנית היה אפשר להתירו ,כיון
דטרוד לפלוט ציר לא בלע ציר זה ,דאינו אסור אלא
משום דם )פרי חדשמ( )או כבולעו כך פולטו( .אלא
דלחומרא בעלמא הוא שמחמירין למלחו שנית ,מפני
שהמלח הראשון כבר נתמחה בציר ואין לו כח לפלוט,
וכיון שכן )אפילו הדיחו הדחה מועטת( מהני ליה
מליחתו עכ"פ לומר אגב שיפלוט ציר יפלוט דם שבלע.
ומיהו אם נתבשל אפילו בלא מליחה שנית יש להתיר
בהפסד מרובה או לצורך גדול דאמרינן איידי דטריד כו'
)ש"ךמא(:
)נט( שרי בדיעבד .דדוקא דם בעין מבליע המלח בתוך
הבשרמב ,אבל ציר זה לא גרע מדם פליטה )ש"ךמג(.
ואפילו בשר שלא נמלח כלל ,אלא שהודח קודם שנפל
לציר זה ,מותר אם נמלח בלא הדחה אחר שנפל לציר
)ט"ז(:
)ס( חשוב כרותח .לכו"ע ,משא"כ לאחר שיעור מליחה
יש אומרים דאין הבשר נחשב כרותח ,ובהפסד מרובה

לב ראה גם לעיל ס"ק נג ,וסי' סט ס"ק קכ.
לג ס"ק מו ,וש"נ .ודעה הב' תתבאר לקמן ס"ק נח.
לד מטעם דלעיל ס"ק נב.
לה לומר דאיידי דפליט ציר דידיה יפלוט דם שבלע.
לו ס"ק לח.
לז ס"ק לט.
לח ס"ק מו .אלא ששם )ולעיל ס"ק נו*( נתבארה דעה הא' ,שבשום
מקום אין אומרים דיפלוט דם על ידי ציר דידיה ,ואילו כאן מבאר
דעה הב' ,דהיינו דוקא אחר שהודח היטב ונסתתמו נקבי הפליטה.
לט פ"ח )מב ,א דיבור הראשון(.
מ ס"ק כט.
מא ס"ק לז.
מב כדלקמן בסמוך.
מג ס"ק מג.

הלכות מליחה
וסעודת מצוה דעת רמ"א לסמוך עליהם )ש"ךמד(,
כדלעיל סי' ס"ט ס"כמה ,ולקמן סי' צ"א ס"ה:
)סא( כך פולטו .דדוקא דם הנפלט עם הציר הוא
דשריק )ואמרי' ביה איידי דטריד כו' ,או כבולעו
כך פולטומו( ,אבל דם בעיניה לא אשכחן דשריק
)רא"שמז( ,והו"ל כאילו נפל עליו ָח ָלב או ֵח ֶלב או
שאר איסוריןמח.
דהא דקיי"ל טהור מלוח וטמא תפל שרי ,היינו
כשהטמא יבש )אלא כשיש בו לחלוחית קצת( ,אבל
כשהטמא לח וצלול בולע ממנו המליח כשהאיסור
בעין ,כדלקמן סי' צ"א ס"המט )איסור והיתר
הארוךנ ,בשם אור זרוע(:
)סב( שרי .דדם אינו מפעפע למעלהנא .ואפילו אותו
מקצת חתיכה שבציר הוא שמן ,אין הנאסר יכול
לאסור אלא במקום שהאיסור עצמו יכול לילך
וכדלעיל סי' ס"ט סי"חנב .וחותך כדי קליפה
במקום שנגע בציר כדלעיל שם.
ומיהו היינו דוקא כשנפל לציר בכלי מנוקב ,או
אפילו בכלי שאינו מנוקב אלא שהוא בשר ששהה
כבר שיעור מליחה ,או לא נמלח כלל ,אבל בשר
שנמלח ולא שהה שיעור מליחה שנפל לציר בכלי
שאינו מנוקב ,דינו כאילו נמלח בכלי שאינו מנוקב
ממש ,ואסור אפילו מה שחוץ לציר ,כדלעילנג בשם
המשאת בנימין )ש"ךנד(.
)ומיהו המולח בגיגית על גבי עצים ונפל שמה
חתיכה חציה לציר ואינה נוגעת בשולי הגיגית,
דינה כאילו נפלה בכלי מנוקב לענין זה(
)כדלעילנה(:
)סג( מיד .אם הוא בשר שכבר שהה שיעור כל
פליטתו ,וע"ד שנתבאר לעילנו .וכן בשר שלא שהה
שיעור מליחה ,לענין שאינו ניתר אלא על ידי
מד ס"ק מד.
מה סוף ס"ק קיז ,וש"נ.
מו כשלושת הטעמים שצויינו לעיל ס"ק א בשוה"ג.
מז פ"ח סי' מח .וראה גם לעיל סי' סט ס"ק א ,וס"ק יד ,וס"ק
יח ,וס"ק כ ,וס"ק פז .לקמן סי' עב ס"ק ז )ד"ה שיטה הב'(,
וס"ק יא-ג ,וסי' עג ס"ק יט.
מח

בכת"י ד :מ"ש איסור והיתר הארוך דם בעין מבליע
ואינו פולט משום שהוא דאורייתא צ"ע ,דהא בכבדא נמי
אמרינן דם דאורייתא ,ועיי"ש בתוס' ,ומהרי"ט סבירא ליה
לחלק דגבי כבדא הוי דם פליטה עיי"ש וצ"ע .גם מ"ש כמו
חלב או חלב צ"ע ,דבגמרא אמרינן חלב סרוכי סריך .ועוד
מלשון הגהות אשרי בשם אור זרוע אפילו צונן כו' ,ומשמע
דכל שכן רותח ,ואמאי הא הוי דם שבשלו.
מט בהג"ה הב' .וראה גם לעיל סי' סט ס"ק נא ,וש"נ.
נ כלל ה ס"ח.
נא כדלעיל סי' סט ס"ק קט ,וש"נ.
נב וס"ק קט* ,וש"נ.
נג ס"ק נה ,וש"נ.
נד ס"ק מ ,וסי' סט ס"ק עה.
נה ס"ק נו.
נו ס"ק מו,

מב

שידיחנו ויחזור וימלחנונז .אבל אינו נאסר לגמרי אלא
אם כן שהה בו שיעור כבישה ,וע"ד שנתבאר לעיל
)ט"זנט(:
)סד( שיעור לדבר .דאפילו בפחות משיעור כבישה יש לו
דין מליח כרותח ,והילכך לדידן דמשערינן כל מליחה
בס'ס כדלעילסא נאסר מידסב ,אם אין ששים במה שבתוך
הציר נגד הציר .ומה שחוץ לציר אינו מצטרף .ומכל
מקום אם הוא בשר שלא שהה שיעור מליחה חוזר
ויוצא על ידי מליחה אם לא שהה בציר שיעור כבישה
כדלעילסג )ב"חסד ,ש"ךסה(:
)סה( הקרקע .פירוש ציר שהי' נוטף מן הבשר תוך
שיעור מליחה ,ועדיין הקרקע לחה מן הציר ,ואין שם
ציר בעין .דאלו הי' נחשב ככלי מנוקב הי' מותר אפילו
בלא הדחה ומליחה שנית ,ואפילו שהה שיעור כבישה,
ואפילו אם הוא בשר שכבר פלט כל דמו .דהא דאסרינן
לעילסו בנפל לציר ,היינו כשהציר בעין ,אבל לחלוחית
בעלמא אינו אוסר כלל .דאם לא כן היאך מולחין בשר
בכלי מנוקב כלל ,דודאי יש לחלוחית ציר טופח תחת
הבשרסז ,אלא אגב דאזיל הדם דרך הנקבים לא בלע
בבשר .אבל בקרקע יש להסתפק אי מקרי כלי מנוקבסח,
ולכן אזלינן לחומרא )תורת חטאתסט ,מנחת יעקבע(.
ולא אמרינן ספק דרבנן לקולא ,כיון שהוא ספק מחמת
חסרון ידיעה )מנחת יעקבעא(.

נח

ומכל מקום אינו נאסר אלא מה שבתוך הציר ,ולמעלה
ממנו כדי קליפה ,והשאר מותר ,דלא גרע מחתיכה
שחציה בציר )תורת חטאתעב( ,דמדינא אפילו בכלי
שאינו מנוקב ממש אינו נאסר אלא מה שבתוך הציר
כמ"ש בש"ע סי' ס"ט סי"ח ,אלא דנוהגין להחמיר
כמ"ש שם רמ"א ,והילכך בקרקע דמספקא לן אין
להחמיר כל כך )ש"ךעג(.

נז כדלעיל ס"ק נז-ח.
נח ס"ק נו.
נט ס"ק כ.
ס כמבואר ברמ"א סי' צא ס"ה בהג"ה הג'.
סא ס"ק טז וס"ק מ.
סב כדלעיל ס"ק כח ,וסי' סט ס"ק טו.
סג ס"ק נו.
סד ס"ט ד"ה כתב מהר"ם.
סה ס"ק מו.
סו ס"ק נו ,לדעת הש"ך שנאסר אף בכלי מנוקב שיש לציר מקום
לזוב.
סז וראה לעיל סי' סט ס"ק צד ,דלכתחלה טוב להשים תוך הכלי קש
או קסמין להפסיק שלא יגע בציר.
סח ראה גם לעיל סי' סט ס"ק צג.
סט כלל ו ס"ח.
ע כלל ו ס"ק יח.
עא כלל ו ס"ק יט ,וכלל א ס"ק ו.
עב כלל ו ס"ח.
עג ס"ק מז .וראה גם לעיל סי' סט ס"ק קיג.

הלכות מליחה
ולפי המנהג שמניחין הבשר לאחר הדחה ראשונה
על הדף לזוב מימיועד ,ואם כן נתלחלח הקרקע
במים תחלה ,שוב אין הציר שנוטף עליה אוסר,
עה
דלא נקרא רותח ,דקמא קמא בטיל במים
)משאת בנימיןעו ,מנחת יעקבעז(:
)סו( בציר .רוצה לומר בכלי מנוקב ,דמהני לה
מליחה אחר כך ,אם הוא בשר שלא שהה שיעור
מליחה עדיין ,דאגב דיפלוט דם דידיה כו' .וע"ד
שנתבאר לעילעח ,דדוקא בכלי שאינו מנוקב עצמו
המקום דחוק וחיישינן שמא פירש ממקום למקום
כדלעיל סי' ס"טעט ,משא"כ כשמונח על הבשר
שנמלח בכלי שאינו מנוקב ,דאין חתיכה אחת
דחוקה כל כך על גבי חבירתה ,כדלעיל שםפ בשם
איסור והיתר הארוךפא )ש"ךפב(:
)סז( להקל .דציר זה אינו אסור אלא משום דם,
ודם שמלחו אינו אלא מפג .אבל ציר נבלה וטרפה
הוא מדאורייתא ,ולכן אם ספק אם נמלח בשר
שחוטה עם נבילה או טריפה אזלינן לחומרא .וציר
פד
דגים טמאים אינו אלא מדרבנן ,כדלקמן סי' פ"ג
)איסור והיתר הארוךפה ,ש"ךפו(:
)סח( ואינה אוסרת .כי המים מבטלין כח הציר
כדלעיל סי' ס"ט ס"חפז ,ודוקא שהיה בהם רוב
מים ,ואפילו ספק רוב ,אבל מים מועטין לא מהני
כמ"ש שם )ש"ךפח( .וכן הדין אם נפל בשר שנמלח
למים שנתאדמו מפני שהדיחו בהם בשר אפילו אין
בהם ס' נגד הדם )תורת חטאתפט( ,מפני שהמים
מבטלין כח המלח.
ואע"ג דקיי"לצ דאם הטמא לח וצלול אפילו הוא
תפל בולע ממנו המליח שאצלו ואינו מבטלו ,היינו

עד ראה לעיל סי' סט ס"ק ז ,הטעם שנוהגין שלא להמתין עד
שיתנגב השר לגמרי ,לפני תחלת מליחה.
עה ראה לעיל סי' סט ס"ק מו*.
עו סי' סד.
עז כלל ו ס"ק כ.
עח ס"ק נה.
עט ס"ק קי.
פ ס"ק קיד.
פא כלל י ס"ט.
פב ס"ק מח.
פג מנחות כא ,א.
פד סעיף ה.
פה כלל יב סי"ג ,וכלל יג ס"ו,
פו ס"ק יח.
פז וס"ק מו*.
פח ס"ק נ .וכ"ה לעיל שם .וראה גם שוע"ר סי' תמז ס"ס
)והוא שהמים הן הרבה מהזיתים( .פסקי אדמו"ר הזקן
)כאן( .לעיל סוף ס"ק סה )שלפעמים אומרים בזה קמא קמא
בטיל(.
פט כלל ו ס"י.
צ רמ"א סי' צא ס"ה .וראה גם לעיל סי' סט ס"ק נא ,וש"נ.

מג

דוקא כשהאיסור בעין ,אבל הכא הרי הוא מעורב במים
)מנחת יעקבצא ,מהר"י וויילצב(:

הלכות מליחה  -סי' עא
)א( לשנים .אין הטעם לפי שהראש הוא עב ואין כח
במלח להפליט כל דמו על ידי מליחה מבחוץ ,שהרי לא
חילקו חכמים בין חתיכה גסה שבגוף לדקה שבדקותצג.
אלא הטעם משום המוח שבפנים ,שלא הי' פולט דמו על
ידי מליחה מבחוץצד )ב"י(.
וכתב באיסור והיתר הארוךצה דלכתחילה צריך לחתוך
הראש וליטול המוח ולמלחו בפנים ובחוץ ,ובדיעבד אם
ניקב העצם כנגד הקרום קודם מליחה מותר אפילו
בבישול עכ"ל ,ויתבאר בס"גצו:
)ב( על השיער .אע"ג דבמליחה מצד אחד סגי לדעת
השו"ע בסי' ס"ט ס"דצז ,היינו בדיעבד אבל לכתחלה
צריך למלוח משני צדדין )ב"יצח(:
)ג( להפליט דם .שבבשר הראש ,שהרי מוח שבעצמות
נכשר על ידי מליחה ואין העצם מעכב )כדלקמן ס"ג
בהג"הצט( ,וקל וחומר לשיער שבראש )רשב"אק(:
)ד( מעט למטה .כדי שלא יתכנס הדם בפרסות ,והוי
כאלו מולח בכלי שאינו מנוקב )ב"יקא(:
)ה( למטה .לפי שאינו חתוך אלא ראש הפרסות בלבד,
ואם לא יניח חתוכן למטה איכא למיחש שיתכנס בהן
הדם ויאסר מה שבתוכן )ועי' לעיל סי' ס"חקב(.
אי נמי משום חוטי דידא )שכך הדין בכל החוטין
הנחתכים כדלעיל סי' ס"זקג( .ואע"ג דבכלל טלפים הוו
נמי דרגלים ,לא חש לפלוגי בינייהוקד )ב"י(:
)ו( סי' ס"ח .דשם נתבאר אם נאסר אף מה שחוץ
לטלפים ,ואם יש חילוק בין עומדים זקופים או על
צדיהםקה:
צא כלל ו ס"ק כג.
צב סי' נא.
צג כדלעיל סי' סט ס"ק כט.
צד ראה לקמן ס"ק ז )שהמוח מוקף כעין קדרה( ,וס"ק יא )דבלא
נקיבת עצם הראש הוי כמולח בכלי שאינו מנוקב( ,וס"ק יד.
צה כלל ז ס"ט.
צו וס"ק ח )בדיעבד( ,וס"ק י )לכתחלה( .וברמ"א סי' סח ס"ד.
צז ולעיל שם ס"ק כח.
צח וש"ך ס"ק ב.
צט שבשאר העצמות אין צריך אפילו לנקב העצם ,רק בעצם הראש.
ובס"ק יד יתבארו טעמי החילוק.
ק תורת הבית הקצר בית ג ש"ג עז ,ב.
קא וש"ך ס"ק ג.
קב סעיף ז )שיניח החתך למטה( וס"ח )שאם לא נחתך נאסר מה
שבתוכן(.
קג בב"י שם )קו ,ב ד"ה יש מהגאונים( ,וברמ"א סי' ס"ה ס"א ,שגם
חוטים שביד צריך לחתוך תחלה וחתוכו לתחת.
קד שגם בטלפים שברגלים יהי' החתך למטה ,כמו בחוטי דידא.
קה שברמ"א שם ס"ח מתיר מה שחוץ לטלפים )וכדלעיל סי' סט
ס"ק קיג ,שכשיש עוד להיתר מתירין מה שחוץ לציר גם בכלי

הלכות מליחה
)ז( לזוב .דשורייקי דדמא שבקרום המוח הוא כדם
הכנוס בתוכן )וכן המוח מוקף כמין קדרה והדם
מתקבץ שם ,משמרת הביתקו( ,דומיא דאומצא
ומיזרקיקז ,לעיל בסי' ס"זקח:
)ח( וימלח .דכל כה"ג ודאי מידב דייב דמא דמוח
וקרומו במליחה )ב"יקט(:
)ט( למטה .דאם לא כן מיקוא קוי דמא )שמתקבץ
ומתכנס הדם( ,ואסור המוח ,דמליח הוא כרותח
)ב"יקי(.
ולא דמי למ"ש לעיל סי' ס"ח ס"א בהג"ה גבי
צליית הראש ,דחיישינן שמא יתהפך על צדדיו.
היינו לפי שבצלייה מהפכין השפוד כל רגע על האש
שלא יחרוך ,ולפיכך בתנורים דידןקיא שמונח
השפוד לארכו חיישינן שיתהפך צד של מטה ויבא
למעלה ,אבל במליחה מונח תמיד על מקום אחד
כמו שהניחו ,ולכך אין לחוש שיתהפך מאליו עליון
לתחתון )דרכי משהקיב(:
)י( לכתחלה .ושםקיג נתבאר דחותכין הראש
ונוטלין ממנו המוח ,כדלעילקיד בשם איסור והיתר
הארוךקטו ,ומסירין הקרום ,או שחותכין הראש
שתי וערב כדי שיתחתך הקרום היטב:
)יא( אסורים .דהוה כמולח בכלי שאינו מנוקב
)ש"ךקטז( .ואין חילוק בין ראש בהמה לראש עוף
)תורת חטאתקיז(:
)יב( מותר .לפי שעצם הגלגולת מפסיק בין דם
שבתוכו לבשר ולא נפלט מן הדם לתוכו )רא"שקיח(.
ועיין לעיל סי' ס"חקיט:

שאינו נקוב( .ובש"ך שם ס"ק יג מביא כמה פוסקים ,שלא
להתיר אלא כששוכבים על צדיהם.
קו בית ג ש"ג עט ,רע"א .ותורת הבית הקצר שם עז ,א .וראה
לקמן ס"ק יא ,דהוי כמולח בכלי שאינו מנוקב.
קז תורת הבית הארוך בית ג ש"ג עט ,א .ש"ך ס"ק י .וכן
הובאו ב' טעמים אלו לקמן ס"ק יד.
והיינו האמור בגמרא צג ,ב :שורייקי סומקי ]חוטי דם
אדומים[  ...אומצי ]בשר שנצרר בו הדם מחמת מכה[ ...
ומזרקי ]חוטי דם ,ורידים[  ...חתכה ומלחה אפילו לקדרה
נמי שפיר דמי.
קח ס"ד :נצרר הדם מחמת מכה אסור לבשלו עד שיחתוך
המקום וימלחנו )וכ"ה בסי' סה ס"א לענין חוטי דם(.
קט ד"ה וא"א ז"ל.
קי בסוף הסימן.
קיא משא"כ בתנורים שלהם )שהשפוד היה תלוי ועומד זקוף(,
כמבואר בדרכי משה דלקמן ,וברש"י קיא ,א ד"ה הלכתא.
קיב ס"ק ד .וכדלקמן סי' עג ס"ק כ .וראה לעיל סי' ע ס"ק כא
)מתי חוששים גם במליחה שיתהפך(.
קיג רמ"א סעיף ד.
קיד ס"ק א.
קטו כלל ז ס"ט.
קטז ס"ק ז )וכדלעיל ס"ק ז ,שהמוח מוקף כעין קדרה(.
קיז כלל טו סי"ח.
קיח פ"ז סי' ז )בטעם הא' .וכתב הש"ך ס"ק ח ,שטעם זה
עיקר(.

מד

)יג( שעמו .ואפילו הוא בשר שכבר פלט כל דמו וצירו,
או שהודח אחר שיעור מליחה ,דלא אמרינן ביה איידי
דטריד כו' או כבולעו כך פולטו כדלעיל סימן ע'קכ ,דהכא
כיון שהעצם מפסיק אינו נפלט כלל )ש"ךקכא(:
)יד( שבקרבו .ואינו דומה למוח שבראש ,דהתם
שורייקי סומקא שבקרום הוי כדם הכנוס ,וכן המוח
מוקף כמין קדרה ,וכדלעילקכב ,אבל דם שבאיברים,
ואפילו במוח שבעצמות ,מתוך שהוא קליש ,במעט
מליחה נפלט ומתמצה )רשב"אקכג(:
)טו( שאר בשר .אם אין עליהם בשר שלהם ,משום דיש
אומריםקכד שאין מחזיקין בהם דם כלל ,והוי כמו בני
מעיים דלקמן סי' ע"ה ס"ב בהג"ה ,שאין מולחין עם
בשר .מכל מקום למלוח העצמות עם בשר שעליהם
מותר לכו"ע ,מידי דהוה אבני מעיים שמולחין עם שומן
שלהם ואין מולחין עם בשר אחר )תורת חטאתקכה(,
ש"ךקכו:
)טז( שרי .לכו"ע ,כמו בני מעיים דלקמן סי' ע"ה.
והש"ךקכז כתב דהעיקר כהאומרים דמחזיקים בהם דם
)כדלעילקכח בשם רשב"א( ,ולפי זה אם נתבשלו בלא
מליחה המוח אסור מפני שנתבשל בדמו .וכן כתב הפרי
חדשקכט:

הלכות מליחה  -סי' עב
)א( בשעת שחיטה .שבשעה שהנשמה יוצאת משריף
שריף מעלמא דם לתוכו )גמראקל( .ופירש רש"י שמושך
דם מבית השחיטה בנשימתו וכונסו בלבו ,והוא דם
הנפש שחייבים עליו כרתקלא ,עכ"ל .ולפי זה בשליל
שנמצא בבהמה בן ט' ,בין חי בין מת ,הניתר בשחיטת
האם )ואין צריך לשחטו אם לא הפריס על גבי קרקע(
כדלעיל סי' י"גקלב ,אין הדם מתקבץ בלבו ואינו כנוס
שם דם כלל .אבל )גירסת רי"ףקלג ורא"שקלד ,דם דאתא
לי' מעלמא בשעת שחיטה ,היינו שפורש מדם האברים

קיט ס"א-ד ,דין צליית הראש.
קכ ס"ק מו.
קכא ס"ק ח.
קכב ס"ק ז ,וש"נ.
קכג תורת הבית הארוך ,ומשמרת הבית ,בית ג ש"ג עט ,א .הובא
בש"ך ס"ק י.
קכד תורת חטאת כלל טו סי"א ,בשם המרדכי סי' תשכג ,בשם רבינו
שמואל )שמטעם זה לא ימלחו ביחד(.
קכה כלל טו סי"א.
קכו ס"ק יא.
קכז ס"ק ט.
קכח ס"ק יד.
קכט ס"ק י.
קל כריתות כב ,א.
קלא כמבואר במשנה שם כ ,ב.
קלב סעיף ב.
קלג חולין פ"ח )לט ,א(.
קלד חולין פ"ח סי' כה.

הלכות מליחה
ונמשך לתוכו ,דהוי בלא תעשה ,ולכן( דעת
הרמב"םקלה דאף בשליל נמשך דם לתוכו וכנוס שם
)מנחת יעקבקלו(:
)ב( ולהוציא דמו .ז"ל הרשב"א בתורת הבית
הארוךקלז ,הלב שני מיני דמים יש בו ,דם של עצמו
)הנבלע בבשר הלב כשאר דם הנבלע באברים
רש"יקלח( ,ודם הנכנס בתוכו בשעת שחיטה )אותו
שנמצא בחלל הלבקלט( ,שהבהמה או העוף
מתאנחים והלב שואף אליו הדם מחוצה לו ,דם של
עצמו כשלא פירש מותר כשאר דם האיבריםקמ,
ומליחתו מכשירתו אפילו לקדרה מאותו דם ,אבל
דם שבתוך חללו הבא מחוצה לו אינו יוצא על ידי
מליחה ,וצריך הלב קריעה ואפילו לצלי ,מפני הדם
הכנוס בתוכו עכ"ל .והיינו משום שאין כח במלח
להפליט דם הכנוס ,כמ"ש בסי' ס"הקמא גבי חוטין
האסורים משום דם ,וכשם שאין המליחה מפליטו
כך אין הצלייה מפליטוקמב ,ואפילו אם מלחו וצלאו
הויקמג כמו מליחה אחר מליחה ,ודם הכנוס אינו
כשאר דם הנבלע באיברים אלא כדם בעין וצלול
)איסור והיתר הארוךקמד(:
)ג( ולמלחו אחר כך .מבחוץ ומבפניםקמה ,משום דם
הנבלע בו ,למלחו משני צדדים ,כשאר בשר דלעיל
סימן ס"ט ס"ד:
)ד( אפילו לבשלו .שהרי יצא דמו והוי כשאר בשר
)תורת חטאתקמו(:
)ה( צולין אותו ואחר כך מבשלו .רוצה לומר דאין
לבשל אפילו בקריעה ,אלא אחר צלייה ,ולא אחר
מליחה )ומשום הכי הכניס רמ"א דבריו באמצע
דברי השו"ע ,כדי להורות על זה .ומשום הכי נמי
הוסיף לעיל בלשון השו"ע ]ו[אז מותר כו'קמז(.
והטעם שחוששין שמא יבשלנו על ידי מליחה בלי
קריעהקמח )משום דסתם מליחה לקדרה הוא(
ויאסר הלב כדלקמן ס"ב )משא"כ בצליי' אינו
נאסר .ולשמא יבשלנו אחר כך לא חיישינן ,דסתם
צלייה לאו לבישול קיימא(.
קלה הל' מאכלות אסורות פ"ו ה"ה.
קלו כלל כז ס"ק א.
קלז בית ג ש"ג עט ,ב.
קלח כריתות כב ,א ד"ה דם דיליה.
קלט בכת"י י :רש"י ]שם ד"ה דאתי ליה מעלמא[.
קמ כמבואר בטוש"ע סי' סז ס"א.
קמא ראה שם ס"א ,ולקמן סי' עו ס"ג ,ב' דעות אם צריך
חתיכה גם לצלי .והאמור כאן הוא לשון הרא"ש פ"ז סי' ז –
לענין חוטין )לדעת המצריכים חתיכה גם לצלי( ,ומזה לומד
האיסור והיתר הארוך דלקמן – לענין דם הכנוס בלב.
קמב מהטעמים דלקמן ס"ק יז.
קמג בכת"י י :אסור דהוי ]וכ"ה ברא"ש שם[.
קמד כלל טו ס"א.
קמה משא"כ כשלא חתכו ,כדלקמן ס"ק ו.
קמו כלל כז ס"א.
קמז בא ליישב קושית הש"ך ס"ק א.
קמח שערי דורא סוס"י כח .ש"ך ס"ק ב.

מה

ובמקום שנהגו להחמיר אין לשנות מנהגם לכתחלה,
מיהו בדיעבד אם נתבשל בקריעה על ידי מליחה
ודאי שרי .אבל שלא בקריעה ,אפילו על ידי צלייה אסור
אם נתבשל ,כדלקמן ס"ב )תורת חטאתקנ(:
איתא בגמרא דהוריותקנא האוכל לב בהמה משכח
תלמודו ,ונהגו ליזהר אף בשל עוף )תשב"ץקנב ,ש"ךקנג(:
)ו( ומותר .ואין צריך עכשיו למלוח גם בפנים ,דהוי כמו
חתיכה אחת עבה ,מאחר שלא הי' קרוע בשעת
מליחהקנד )ש"ךקנה ,מנחת יעקבקנו(:
)ז( אסור .בגמראקנז תניא הלב קורעו ומוציא את דמו,
קנח
לא קרעו קורעו לאחר בישולו ומותר .ובפסחים
מסייעא מהא לרבה דאמר בצלייה כבולעו כך פולטו
)ופירש רש"י דקס"ד דבצלי איירי ,דלצלי נמי בישול
קרי לי'( .ודחי לה שאני לב דשיע )פירש"י חלק ולא בלע
ואפילו לקדרה שרי ,אע"ג דליכא למימר כך פולטו ,דהא
כל מה שנפלט הוא בקדרהקנט( .ולבסוף מסיק הגמרא
והילכתא כדרבה .ויש בזה ד' שיטות:
שיטה הראשונה היא שיטת רש"יקס ,דפסק הילכתא
כשינוייא דלב שיע ולא בלע ,ואפילו לקדרה שרי .וכן
כתב הרשב"אקסא דסתם בישול בקדרה משמע .וכתב
הר"ןקסב דבקדרה של בשר צריך ס' להתיר שאר
החתיכות ,לפי שהרוטב נכנס לתוכו ומוציא הדם ממנו
ומוליכו בכל הקדרה ,שהרי הלב חלול ופתוח הוא בכמה
מקומות להכניס ולהוציא דם ,והוא עצמו אינו חוזר
ובולע ,דכי היכי דשיע מבפנים הכי נמי שיע מבחוץקסג.
ומיהו אם נתבשל הלב עם בשר טרפה נאסר אפילו לפי
שטה זו ,דלא אמרן דשיע ולא בלע אלא לגבי דם
דשריק ,אבל שמנונית מסריך סריך ובולע ונאסר.
שיטה הב' היא שטת ר"תקסד ,דלא קיי"ל כהאי שינוייא
דלב שיע ,דדיחויא בעלמא הוא ,ולמסקנא הילכתא
כרבה ,והוי טעמא דברייתא נמי כדרבה ,ואחר בישולו
היינו אחר צלייתו כדקס"ד ,ומותר משום דכבולעו כך
קמט

קמט בכת"י י :אפילו אחר המליחה.
קנ כלל כז ס"א .ובכת"י י :ש"ך ]ס"ק ב[.
קנא יג ,ב.
קנב קטן סי' תקנח.
קנג ס"ק ב .וראה לקמן ס"ק יח.
קנד משא"כ כשהי' קרוע ,כדלעיל ס"ק ג.
קנה ס"ק ה ,קרוב לסופו.
קנו כלל כג ס"ק ד .וכלל טו ס"ק י.
קנז חולין קט ,ב.
קנח עד ,רע"ב.
קנט ש"ך ס"ק ד.
קס שכתב על שינויא קמא "קס"ד" – כנ"ל .ובחולין שם פירש :דסגי
ליה בקריעה דלאחר בישול ,משום דבשעת בישול לא בלע דשיע.
קסא תורת הבית הארוך בית ג ש"ג עט ,סע"ב.
קסב פ"ח )לט ,א( ד"ה תניא בגמ' הלב קורעו.
קסג בכת"י י :וא]פילו[ נחתך הלב לחתיכות דקות ,מכל מקום הוא
שיע ,לפי שחלקי הלב מחוברים ומקובצים הרבה ולפיכך אינו
בולע ] ר"ן שם ,בשם ויש מי שאומר[.
קסד בתוס' פסחים שם ד"ה שאני.

הלכות מליחה
פולטו .ולא הוי כשאר דם בעין דלא אמרינן בי'
כבולעו כך פולטו כדלקמן סימן ע"וקסה ,דכיון שדם
הלב מתייבש תוך חללוקסו מה שזב הוי כדם פליטה
)הגהות שערי דוראקסז() .ועוד כיון שהדם תוך חללו
אמרינן ,כיון שהגיע אליו הרתיחה להבליעו
מפליטו גם כן לחוץ ,ומה שנשאר שם לא הגיע אליו
הרתיחה כלל( .וכתב הטור דהוא הדין במליחה
אמרינן כבולעו כך פולטוקסח .אבל בבישול אסור,
מאחר שאינו שיע ובולע ולא שייך כך פולטו.
שיטה הג' היא שטת הרמב"ןקסט ,דקיי"ל שינוייא
דלב שיע ,אלא דאינו שיע אלא מבפנים ולא מבחוץ,
ולפיכך בצלייה )או מליחה( מותר ,דלא בלע הדם
שבתוך חללו ,משא"כ בבישול שהרוטב נכנס לתוכו
ומוציא הדם כדלעיל ,גם הלב חוזר ובולע ונאסר,
וברייתא איירי בצלי )גם למאי דמשני לב דשיע,
כמו לקס"ד]([.
ושיטה הד' היא שיטת רש"לקע ,דסבירא ליה כשם
שהוא שיע מבפנים כך הוא שיע מבחוץ כפירש"י,
ואפילו הכי ברייתא בצלי איירי )גם לשינוייא דלב
שיע( כמו להרמב"ן ,דלא מהני שיעתו דלב אלא
בצלייה )או במליחה( ,אבל בבישול לא מהני שיעתו
כלל ,שהרוטב מלחלח ומבליע דרך שעיעתו .ונפקא
מינה שאפילו נפל דם בעין על הלב מבחוץ בצלייה
)או במליחה( אינו נאסר )לשיטה זו ,כיון דשיע הוא
גם מבחוץ( )מנחת יעקבקעא(.
וכתב הש"ךקעב שהיא שיטה המחוורת בש"ס .ומכל
מקום כתב המנחת יעקבקעג דאין להקל נגד ר"ת
)ורמב"ן( וסיעתו .ובתורת חטאתקעד כתב דנוהגין
כר"ת )ולכן סתם כן בשו"עקעה(:
)ח( מיניה .והלכך לא אמרינן סגי בס' נגד דמו
לבדקעו ,ואפילו נמלח הלב תחלה שיצא ממנו דם
של עצמו ,אפילו הכי צריך ס' נגד כל הלב ,דאי

קסה ס"א ,וש"ך ס"ק ג .וכדלעיל סי' סט ס"ק סא ,וש"נ.
קסו כדלקמן ס"ק ט.
קסז סי' כז ס"ק ד .הובא בט"ז ס"ק ב .ש"ך ס"ק ג .וטעם
נוסף יתבאר לקמן ס"ק יא.
קסח בכת"י י) :דאגב דפליט דם דידיה יפלוט גם מה שבלע.
דרכי משה ]סוף ס"ק ח[ ,תורת חטאת ]כלל כז ס"ג[(.
ובהגהות שערי דורא ]סי' כז ס"ק ד[ כתב דלפי זה צריך לומר
דגם במליחה הדם מתייבש תוך חללו ,ודוחק קצת ,עכ"ל
)ולפי מ"ש ]הטעם השני ,בפנים במוסגר[ אתי שפיר טפי(.
קסט הובאה בתורת הבית הארוך בית ג ש"ג עט ,ב .ובר"ן פ"ח
)לט ,א( ד"ה תניא בגמ' הלב קורעו .ובש"ך ס"ק ג.
קע ים של שלמה פ"ח סי' מח.
קעא כלל כז ס"ק ג.
קעב ס"ק ג ,ובהארוך מש"ך ס"א ד"ה אמנם.
קעג כלל כז ס"ק ג.
קעד כלל כז ס"ד.
קעה שלא חלק על מ"ש בס"ב :דכבולעו כך פולטו.
קעו וכדלעיל סי' סט ס"ק סה ,וסי' ע ס"ק נ.

מו

אפשר לעמוד על שיעור דם הכנוס בתוכו )ט"זקעז,
ש"ךקעח ,לפי דעת רמ"א(.
אבל רש"לקעט כתב דאם נמלח הלב אין צריך לשער אלא
כנגד דם הכנוס בתוכו .ואפילו לדידן דאמרינןקפ חתיכה
נעשית נבלה בכל האיסורים ,וכשהאיסור דבוק בחתיכה
אמרינן חתיכה נעשית נבלה שממהרת לבלועקפא,
כדלקמן ס"ג בהג"ה ,מכל מקום לענין זה מהני שיעתו
דלב אפילו לר"ת ,דלא נימא דממהר לבלוע דמו טפי
משאר עוף ,ואע"פ שהדם דבוק וסמוך בלב ,מכל מקום
מתפשט בשוה בעוף כמו בלב עכ"לקפב.
וכתב הט"זקפג דדבריו מסתברים ,אלא שאין להקל
למעשה נגד רמ"א .והפרי חדשקפד הסכים למהרש"ל
וכתב דמשערים באומד יפה נגד דמו לבד.
והמנחת יעקבקפה הכריע ,דאם הלב דבוק בעוף גם העוף
ממהר לבלוע כמו הלב ,ואין צריך ס' בעוף הדבוק אלא
כנגד דם הלב בלבד .אבל כשאין הלב דבוק בעוף ,או
שהוא דבוק בחתיכה שאין בה ס' אפילו נגד דמוקפו,
חיישינן שמא היתה החתיכה פעם אחת עם הלב חוץ
לרוטב ,או שהיו ברוטב לבדם בלא צירוף שאר בשר ולא
הי' ס' נגדםקפז ,ונאסר גם הלב ונעשה נבלה ,וצריך לשער
נגד כולו:
)ט( אסור .ובב"י כתב דהלב עצמו מותר גם כן אי איכא
ששים .וכן משמע בשו"ע שכתב אסור עד שיהא כו',
ואלב עצמו קאי דאסור עד כו' .ורמ"א חולק עליו .ולא
כתב ויש אומרים ,כדרכו ברוב המקומות ,שכל שאינו
מבואר להדיא שלא כדבריו כותב דעתו בסתם.
והטעם משום דדם הלב לפעמים מתבשל ומתייבש
בתוכו ואינו פולט כלום לחוץ .אבל אם הרתיחה שלטה
בו לפלוט לחוץ ,אף העוף ממהר לבלוע כמו הלב כדלעיל
)הגהות שערי דוראקפח(:
)י( סביב הלב .פירוש כשנתבשל העוף עם לבו שלם,
צריך לקלוף מקום שהי' דבוק בו ,שהרי נמלח עמו,
ובמליחה נאסר כדי קליפה ליש מחמירין דלקמן
)ש"ךקפט(:
קעז ס"ק ד.
קעח ס"ק ה.
קעט מכונות סי' כח ס"ק א .ובים של שלמה פ"ח סי' מט.
קפ בסי' צב ס"ד.
קפא ראה לעיל ס"ק נד ,וש"נ.
קפב הגהות שערי דורא סי' כח ס"ק א ,הובא בים של שלמה שם.
ש"ך ס"ק ז.
קפג ס"ק ד.
קפד ס"ק ה.
קפה כלל כז ס"ק יב.
קפו ראה לקמן ס"ק כב ,שבזה אמרינן שאותה חתיכה שהאיסור
דבוק בה ]שאינה שיע[ ממהרת לבלוע תחלה ונעשית נבלה.
קפז בכת"י י :כמ"ש לקמן ס"]ג[ בהג"ה ,ולקמן ס"ק כב )מתורת
חטאת( .וראה גם לעיל סי' סט ס"ק סח )ולענין זה לא מהני שיעתו
של הלב ,כדלעיל(.
קפח סי' כח ס"ק א .הובא בש"ך ס"ק ז .ט"ז ס"ק ה .וראה גם לקמן
ס"ק כד .סי' עג ס"ק לב.
קפט ס"ק ח.

הלכות מליחה
)יא( דם פליטה .אע"פ שזב ונפלט דרך הלב ,מכל
מקום מאחר שהי' הדם כנוס הוה ליה כדם צלול
שנוטף על החתיכהקצ .ולא דמי לכבד שנמלח עם
בשר דשרי בדיעבדקצא ,דשאני כבד דכולא דם
ואפילו הכי שריא רחמנא ,ולהכי לא מחמרינן בי'
טפי משאר בשר )הגהות שערי דוראקצב( .ולא מקרי
דם פליטה אלא לגבי לב עצמו דשיעקצג ,ולהכי מהני
שיעתו אפילו לר"ת דהוי כדם פליטה ,דנימא בי'
כבולעו כך פולטו מתוך שבליעתו מועטת )דרכי
משהקצד(.
מיהו דוקא לגבי דם שבתוך חללו מהני שיעתו
דחשיב כדם פליטה ,שאע"פ שהוא כנוס ,מכל
מקום אינו כדם בעין ממש ,שהרי מתיבש בתוכו
כדלעילקצה ,אבל דם בעין ממש שנפל על הלב
במליחה או בצליה ,לא מהני שיעתו לר"ת לומר
שאינו בולע אלא מעט וחשיב לגבי' כדם פליטה,
דנימא בי' כבולעו כך פולטו ,אלא הרי הוא כמו
שנפל על שאר בשר ואסור אפילו לסברא זו )מנחת
יעקבקצו(.
וכתב הש"ךקצז דהאוסרים בשר שנמלח עמו ,הוא
הדין בשר דנצלה עמו נמי אסור מהאי טעמא,
דהוה דם בעין:
)יב( שבחוטין .שהדם כנוס בהן והוא בעין ,ואפילו
הכי לגבי בשר שסביבו מקרי דם פליטה )מפני שיש
הפסק ביניהם ובין הדם(קצח ,והוא הדין בדם הלב
)תורת חטאתקצט(:
)יג( דבוק .במליחה ,דאז יוצאים לכו"ע ,דהרי רוב
הפוסקים הסכימו שלא להצריך במליחה רק כדי
קליפה ,אלא שאנו מחמירים לשער בס'ר ,ואם כן
בכה"ג די בקליפה לכו"ע )תורת חטאתרא(.
ובצלייה צריך כדי נטילה )ש"ךרב(.
וכתב הש"ךרג דמ"ש דבוק הוא לאו דוקא ,דאפילו
אינו דבוק צריך קליפה במליחה ,ובצלייה כדי

קצ שאין אומרים בו כבולעו כך פולטו כו' ,כדלעיל ס"ק ז ד"ה
שיטה הב' ,וכמבואר לעיל סי' סט ס"ק סא ,וש"נ.
קצא כדלקמן סי' עג ס"ד וס"ק יט.
קצב סי' כז ס"ק ב.
קצג משא"כ לב' הטעמים דלעיל ס"ק ז )בדעת ר"ת( ,לא מקרי
דם פליטה אף לגבי שאר בשר.
קצד בתורת חטאת כלל כז ס"ב .הובא בש"ך ס"ק ט.
קצה ס"ק ז ד"ה שיטה הב'.
קצו כלל כז ס"ק ה.
קצז ס"ק ט ,בשם הגהות שערי דורא סי' כז ס"ק ב.
קצח ראה ש"ך סי' סה ס"ק ה ,שמדינא שרי ,והא דמצרכינן
התם קליפה ,הן בצלי והן במליחה ,היא חומרה בעלמא.
קצט כלל כז ס"ב.
ר כמבואר בסי' צא ס"ד ,בהג"ה הב'.
רא כלל כז ס"ב .הובא בש"ך ס"ק יא .קטע זה הוכפל גם לקמן
ס"ק יד.
רב ס"ק ט.
רג ס"ק יא.

מז

נטילה מטעם זה )וכן פסק בכרתי ופלתירד ,ובחוות
דעתרה(.
והמנחת יעקברו כתב דאין להחמיר אלא אם כן דבוק
בו ,דלגבי מקום הדבוק הוא דנחשב כדם בעין ,אבל
לגבי המקום שאינו דבוק מקרי דם פליטה אפילו
לסברא זו ,מפני שבליעתו מועטת ואמרינן בי' כבולעו
כך פולטו ,ואפילו קליפהרז לא בעי לא במליחה ולא
בצלייה .ולא דמי לכבד שנצלה עם בשר דצריך כדי
קליפה לקמן בסימן ע"גרח ,דגם שם אינו אלא חומרא
בעלמא כמ"ש שם ,והכא אין להחמיר כלל ,דכיון דרוב
הפוסקים סבירא להו דאמרינן כבולעו כך פולטו בבשר
שעם הלב ,כמו בלב עצמו ,וכדמסיק רמ"א )מנחת
יעקב(:
)יד( סביב הלב .דאז יוצאין לכו"ע ,שהרי רוב הפוסקים
הסכימו שלא להצריך במליחה רק כדי קליפה ,אלא
שאנו מחמירין לשער בס'רט ,ובכה"ג אין להחמיר וסגי
בקליפה )תורת חטאתרי(:
)טו( הכל מותר .ומיהו לכתחלה אין למלוח או לצלות
הלב עם בשר בלא קריעה ,ואפילו אינו דבוק ,כיון
דעכ"פ קליפה מיהא בעי )ש"ךריא( .ולהמנחת יעקב דוקא
ריג
כשהוא דבוק וכדלעילריב .ומיהו כתב המנחת יעקב
דיש להחמיר לכתחלה לקרעו קודם מליחה אפילו
מולחו לבדו:
)טז( או הלב עצמו .במליחה או בצלייה ,דכי היכי
דאמרינן בלב עצמו כבולעו כך פולטו הוא הדין בבשר
שעמו ,והכל מותר אפילו בשר שעמו )ט"זריד ,ש"ךרטו(:
)יז( למעלה .רוצה לומר דאין חילוק באיסור הלב בלא
קריעה בבישול ,ובהיתרו בצלייה או מליחה ,בין אם
הוא סתום או פתוח ,דאם בישלו אסור אפילו הוא פתוח
למעלה כיון שלא קרעו ממש .ומיהו אם הניחו על פיו
שיזוב הדם קודם בישול מותר דהוה כמו קרעו .ואם לא
נתבשל אלא נמלח או נצלה ,אפילו הי' סתום למעלה
מותר ,דכבולעו כך פולטו ,דיש כח לפלוט הדם דרך בשר
הלב אע"פ שסגור בכל מקוםרטז.
ולא דמי לחוטין האסורים משום דם ,דאמרינן שאם
צלאן כך אסוריםריז ,דליכא דם בחוטין רק הכנוס
רד כרתי ס"ק ו.
רה חידושים ס"ק י.
רו כלל כז ס"ק ו.
רז תוקן על פי כת"י י.
רח ברמ"א ס"ו ,ולקמן שם ס"ק כט.
רט כמבואר בסי' צא ס"ד ,בהג"ה הב'.
רי כלל כז ס"ב .הובא בש"ך ס"ק יא .קטע זה הוכפל גם לעיל ריש
ס"ק יג.
ריא ס"ק י.
ריב ס"ק יג.
ריג כלל כז ס"ק ז.
ריד ס"ק ז.
רטו ס"ק יב.
רטז תורת חטאת כלל כז ס"ג .הובא בט"ז ס"ק ח .ש"ך ס"ק יג.
ריז כדלעיל סוף ס"ק ב ,וש"נ.

הלכות מליחה
בהםריח ,אבל לב שיש לו דם של עצמו המובלע בו
אמרינן אגב שיפלוט דמו יפלוט גם דם שבלע .ועוד
דגם החוטין אינן אסורים אלא מצד הדם שבהם,
ואין הכי נמי שאם קרעו החוטין והוציאו דמן
שיהיו גם החוטין מותרין ,אלא דלא דברו
הפוסקים בזה משום שאין דרכם בכך ,משא"כ
בלב שדרכו לאכלו בלא דם שבו ,ומשום הכי סתמו
הפוסקים לומר קורעו אחר צלייתו ומליחתו,
ומותר אפילו הוא סגור )תורת חטאתריט(:
)יח( ערלת הלב .ברקנטירכ כתוב שנוהגין כן
להעביר כחות הטומאה ע"ש הפסוק ומלתם את
ערלת לבבכם )ש"ךרכא(:
)יט( לבו .רוצה לומר כנגד כל לבו ,ולא כנגד דמו
לבד )ש"ךרכב(:
)כ( בעוף .מילתא באפי נפשה היא ,ורוצה לומר
אפילו הוא דבוק בחתיכה שאין בהם ס' נגדו ,מכל
מקום לא אמרינן חתיכה נעשית נבלה לדעת
השו"ע ,דסבירא ליה בסי' צ"ברכג דלא אמרינן
חתיכה נעשית נבלה כי אם בבשר בחלב )ש"ךרכד(.
ודעת רמ"א יתבאר בהג"ה:
)כא( התחתונה .ואפילו לב שלם שלא נמלח
ונתבשל עם עוף שלם מותר ,מפני שיש בו ששים
כנגד כל לבו ולא כנגד דמו לבד )ש"ךרכה(.
ומהר"י מינץ בתשובותרכו מיקל יותר ,דאפילו בלא
כנפים וראש ורגלים ,ואפילו ניטל גם הגרגרת ויתר
הדברים ,ולא נשאר כי אם הגוף שלם )דרישהרכז(,
מקרי עוף שלם ויש בו ס' נגד לבו .ויש להקל
כדבריו היכא שיש עוד צד להקל ,דהיינו אם הוא
דבוק בחתיכה שאנו משערים בחתיכה עצמו שיהא
בה לבדה ס' כדלקמן ,שהוא אינו אלא חומרא
בעלמא )ט"זרכח ,דרישה( .ומיהו אם העוף לפנינו
משערים במראית העין )שם( ,ואין סומכים לומר
שיש בודאי ס' באומד ,אלא אם כן אינו חסר רק
רכט
הראש והרגלים כמ"ש רמ"א .והמנחת יעקב
כתב דמהר"י מינץ מיירי בנמלח הלב תחלה,
וסבירא ליה דאין צריך ס' רק נגד דמו ,ולפיכך
ודאי הוא שיש ס' אפילו בלא כל הדברים הללו.

ריח ראה לעיל סי' ע ס"ק נ ,מתי אומרים כבולעו כך פולטו
כשאין לו דם של עצמו.
ריט כלל כז ס"ג.
רכ פרשת לך לך .וראה לעיל סוף ס"ק ה.
רכא ס"ק יד.
רכב ס"ק טז ,וכדלקמן ס"ק כא.
רכג סעיף ד.
רכד ס"ק טו.
רכה ס"ק טז ,וכדלעיל ס"ק יט.
רכו סי' טו.
רכז ס"ק ב.
רכח ס"ק ט.
רכט כלל כז ס"ק טו.

מח

ואווזא שהופשט עורה ,כתב הט"ז שיש ס' אפילו נגד כל
לבה .ורש"לרל כתב שיש להסתפק ולומר שאין בה ס'
אפילו כנגד דם הלב .והפרי חדשרלא כתב שיש בה ס'
כנגד הדם בודאי .ובתשובות עבודת הגרשונירלב כתב
שגם הט"ז לא הקל לומר שיש ס' נגד כל לבה ,אלא שיש
עוד צד להקל ,כגון באיסור דבוק ,וכמ"ש כה"ג לעיל
בשמו:
)כב( כל העוף .הטעם שאותה חתיכה שהאיסור דבוק
בה ממהרת לבלוע תחלה ונעשית נבלה )ש"ךרלג( .וגם
חיישינן שמא פעם אחת היתה עם האיסור לבד תוך
הרוטב או חוץ לרוטב )תורת חטאתרלד(:
)כג( הדבוק בו .וכתב הש"ךרלה ,מדברי רש"לרלו נראה
דאם בתוך הרוטב נצטמק הלב בחתיכה מקרי איסור
דבוק ,ואין דבריו מוכרחים עכ"ל:
)כד( בס' .ומכל מקום הלב עצמו אסור ,משום
רלז
שלפעמים דמו מתבשל ומתייבש תוך חללו כדלעיל
)ש"ךרלח(:
)כה( נגד לבה .ובלבוש כתוב שעל פי אומדנא קלה אנו
רואים שיש בה ס' .ופירש המנחת יעקברלט דאף בלא
הראש וכרעים וקרבו ועורו וחלבו ,הוא נגד אומד
דעתינו לומר שאין שום בהמה שיהא ס' נגד לבה ,דהא
לפעמים מצינו בהמה שמשקל לבה אינה יותר מד' או ה'
ליטרות לכל היותר ובשרה הוי כמה מאות ליטרות .ואף
שאין לשער במשקל כמ"ש בסי' צ"טרמ ,מכל מקום יש
ללמוד מזה אומד דעתינו .אלא דבבהמה לא אמרינן
באומד שאין שום בהמה שלא יהא ס' נגד לבה כמו
דאמרינן בעוף ,אלא צריך שיעור לפי ראות העין ,שעיקר
הסברא להקל בלב עוף דווקא שאין בדמו כזית:
)כו( יפה הוא .והטעם למנהג משום דנראה כמו דם
בעין ,וכנוס בקנוקנות כמו בלב .מיהו בדיעבד ודאי שרי,
דלא מצינו בגמרא חתוך וקריעה אלא בלב )ובחוטין
האסורים משום דם( ,ולא בריאה ובקנוקנות שלה
)ריב"שרמא ,מנחת יעקברמב(:

רל בים של שלמה פ"ח סי' מח .הובא בש"ך ס"ק טז.
רלא ס"ק יד.
רלב סוס"י כט.
רלג ס"ק יח .וכדלעיל סי' סט ס"ק נד ,וש"נ.
רלד כלל כה ס"א )לענין כבד( ,וכלל כז ס"ו )שדין לב כדין כבד הנ"ל(.
וראה גם לעיל סוף ס"ק ח .סי' סט ס"ק סח.
רלה ס"ק יז.
רלו מכונות סי' כח ס"ק א.
רלז ס"ק ט.
רלח ס"ק יח.
רלט כלל כז ס"ק טז.
רמ בפרי חדש שם ס"ק ו .וראה פתחי תשובה סי' צח ס"ק ב ,בשם
כמה פוסקים.
רמא סי' קסד.
רמב כלל טו ס"ק מה.

הלכות מליחה

הלכות מליחה  -סי' עג
רמג

)א( ריבוי דם .והתורה התירתו אע"ג דכולו דם
)וטעם דם לו( .ומיהו היינו כל זמן שלא פירשרמד,
אבל דם הפורש ממנו הרי הוא דם ואסור
)רש"ירמה( .ויש אומרים שמן התורה מותר אפילו
לאחר שפירש ,אלא דמדרבנן אסור לאחר שפירש
ונראה לעין ,גזרה אטו דם גמור ,מידי דהוה אדם
מהלכי שתים )פירוש דם אדם( ,דאמרינןרמו מה
שבין השינים מוצצו ושעל הככר גוררו )תוס'רמז(.
ודעת הרא"שרמח ורשב"ארמט כרש"י ,וכן עיקר
)מנחת יעקברנ ,פרי חדשרנא(.
וכתב בלבושרנב דאף בכבד מאווז פטומה שהיא
לבנה מכל מקום היא כולה דם ,ורק מרוב שמנונית
היא לבנה למראית עין עכ"ל:
)ב( מליחה .בגמרארנג אמר ליה אביי לרב ספרא
כבדא מהו אתון ביה )מותר לבשל בקדרה ,או
אסור מפני שפולט דם( ,למיסר נפשה )שיהא דם
הנפלט ממנה חוזר לתוכה ואוסרה( לא קא מבעיא
לי )דפשיטא לי דכיון שטרודה לפלוט ולהוציא כל
שעה לא בלעה( ,כי קא מיבעיא לי למיסר חבירתה
)אם דם היוצא ממנה אוסר בשר אחר המתבשל
עמה( .אמר ליה תנן )תרומות פ"ירנד( הכבד אוסרת
ואינה נאסרת מפני שהיא פולטת ואינה בולעת.
אמר ליה דלמא התם בכבדא דאיסורא )כגון
דטרפה( ומשום שמנוניתא )קאמר דאוסרת
המתבשל עמה לפי שבולע מן הטרפה ,ואינה
נאסרת אם של היתר היא ובישלה עם הטרפה
אינה נאסרת ,לפי שטרודה לפלוט כל שעה ואינה
בולעת כלום( ,משום דמא מאי )אי אסיר אחרינא
אי לא ,דאיכא למימר דמא דהיתרא הוא ,שהרי
עיקרה דם ,וכל זמן שלא פירש פשיטא לי דמותר,
וכי פירש מבעיא לי( ,עכ"ל הגמרא ופירש"י .וקיי"ל
לחומרא.
וכתב הרא"שרנה דמתוך פירש"י משמע דלבשלו
אחר מליחה )נמירנו( קמבעיא ליה ,לפי שיש בו

רמג קט ,ב :דמא שרא לן כבדא .ופרש"י :הכבד כולו דם קרוש
הוא וטעם דם לו.
רמד שמותר גם בשאר בשר ,כמבואר בטוש"ע סי' סז ס"א.
רמה קי ,ב ד"ה כבדא.
רמו כריתות כב ,רע"א.
רמז חולין קי ,ב ד"ה כבדא.
רמח פ"ח סי' כז )אחר שהביא ב' הדעות( :וקצת משמע לקמן
דדם הכבד דאורייתא.
רמט קי ,ב ד"ה אמר ליה :ועוד דדם כבד ודאי אסור
מדאורייתא כדאמרינן לקמן דם דאורייתא.
רנ כלל כד ס"ק ה.
רנא ס"ק יז.
רנב סעיף ו.
רנג קי ,ב.
רנד משנה יא.
רנה פ"ח סי' כז.

מט

ריבוי דם ואין כח במלח להפליט כל הדם .אבל ר"ת
כתברנז דלא מספקא ליה אם מותר לבשלו אחר מליחה,
דמילתא דפשיטא היא שמותר ,כמו שנהגו לבשלו אחר
צלייה )והיינו על ידי חיתוכה שתי וערב וחיתוכו
למטהרנח( ,דמליחה מפלטת כמו צלייה ,ולכך כתב
בה"גרנט דשיעור מליחה כמו שיעור צלייה )כדלעיל סי'
ס"ט ס"]ו[רס( .אלא קמיבעיא לי' אי שרי לבשלו עם בשר
בלא מליחה ,ואפילו נאסור דם היוצא על ידי מליחה
מדרבנן משום מראית העיןרסא ,מכל מקום בבישול
מיבעיא ליה ,לפי שאין ניכר הדם בעין יהא מותר ,ולא
נגזור בישול כבד אטו בישול בשר אחר בלא מליחה )או
דילמא גזרינן ,ולמיסר נפשה לא מיבעיא ליה כיון
שאינה בולעת לא שייך למיגזר( עכ"ל.
וכתב הטור דלכתחלה אין לו תקנה במליחה מפני ריבוי
הדם שבו כפירש"ירסב .ואפילו בלא בשררסג אין להתיר
לכתחלהרסד ,שאע"פ שהכבד אינה בולעת ,אין לסמוך על
זה לכתחלה )תורת חטאתרסה( .וגם מפני שאוסר את
הכלי ושמא יבא להשתמש בכלי זה אחר כך )שעריםרסו,
ב"חרסז( .ועוד דגם הכבד עצמו ,נהי דלא בלע ואינו נאסר
לגמרי ,הדחה מיהא בעי ,משום שנגע ברוטב איסור,
וחיישינן שמא ישכח ולא ידיחנו ,דמבושל לאו אורחיה
בהדחה )מנחת יעקברסח(:
)ג( למטה .בגמרארסט רבה בר רב הונא איקלע לגבי רבה
בר רב נחמן ,אשכח ההוא כבדה דהוה בה סימפונא
דבליעה דמא ,אמר להו אמאי עבדיתו הכי ,אלא קרע]ו[
שתי וערב וחתוכא לתחת )פירש"י שיניח החתך למטה
כשנותנו בתנור לצלותו כדי שיזוב הדם(.

רנו שאף שתוס' )קי ,ב ד"ה כבדא ,בפירוש הב'( כתב :ועוד יש לומר
בענין אחר ,דבלא מליחה פשיטא דאסור ,ועל ידי מליחה הוא
דמבעיא ליה .מ"מ לא משמע כן ברש"י קיא ,רע"א ,שכתב :דאיכא
למימר דמא דהיתירא הוא ,שהרי עיקרה דם ,וכל זמן שלא פירש
פשיטא לי דמותר ,וכי פירש מיבעיא לי מאי .וראה גם לקמן ס"ק
יא.
רנז תוס' שם ד"ה כבדא.
רנח שו"ת הרשב"א ח"א סי' תפב .תורת חטאת כלל כד ס"ג .ש"ך
ס"ק ט )וכדלקמן ס"ק ג לענין צלי( .וראה גם לקמן ס"ק יג ,לענין
דיעבד.
רנט הל' דם סי' סה )קלג ,סע"ב( .הובא בתוס' קיב ,א ד"ה הני.
רא"ש פ"ח סי' לג.
רס ס"ק לז.
רסא כדלעיל ס"ק א ,לדעת התוס'.
רסב שלדעתו נאסר הבשר שנתבשל עם הכבד ,אף שהכבד נמלח
תחלה .ולענין דיעבד יתבאר לקמן ס"ק יג.
רסג שגם רש"י מודה בזה שהכבד מותר ,כדלקמן ס"ק יא.
רסד מטעמים המבוארים כאן .אבל בדיעבד מותר מטעם דלקמן
ס"ק יא-ב .ולקמן ס"ק יג יתבאר טעם האוסרים אף בדיעבד.
רסה כלל כד ס"א.
רסו שערי דורא סי' כד :לכתחלה לבשלו לבדו אסור ,אע"פ שהכבד
אינו בולע ,מכל מקום אסור הכלי שבולע מן הדם.
רסז ס"ב ד"ה ומ"ש ואין נוהגין )שמבאר את דברי השערי דורא(.
רסח כלל כד ס"ק א.
רסט קיא ,א.

הלכות מליחה
ודעת השו"ע יתבאר בס"גרע ,דמשום סמפונות
צריך קריעה שתי וערב )ואפילו לצלי בלא בישול,
משום דם הכנוס בהם שאינו יוצא לא על ידי
מליחה ולא על ידי צלייה .ואינו דומה לדם המובלע
בו שהתורה התירתורעא ,אבל דם הכנוס בסמפונות
מעלמא אתא והוא בכרתרעב(.
ודעת רמ"א שםרעג ,דלצלי אין צריך קריעה כלל,
אלא דלבשל אחר הצלייה עם בשר איירי ,שפולט
דם הכנוס בסמפונות ובולע שאר בשר ממנו.
וכתב הב"י בשם הר"ר יונהרעד ,דכבד של עוף שהוא
חלוק לשנים צריך לחתוך כל חלק ממנו שתי וערב
עכ"ל:
)ד( לאכילה .היינו כחצי צלייתו וכמ"ש בסי' ע"ו
ס"ב בהג"הרעה )ש"ךרעו ,מנחת יעקברעז(:
)ה( יכול לבשלו .וכתב בתשובת צמח צדקרעח דאם
שהה הכבד ג' ימים בלא מליחה וצלייה אין לבשלו
לכתחלה ,אפילו אחר הצלייה ,וכמו שאר בשר
דלעיל סי' ס"ט סי"ברעט )וכן פסק הפרי חדשרפ,
ומנחת יעקב כלל דרפא ,ופרי מגדים סי' ס"ט
במשבצות זהב ס"ק ל"ב(:
)ו( המרה .רוצה לומר שחתך ממנה הגידים
והקנוקנות באותו צד שהמרה תלויה בו )הגהות
שערי דורארפב ,תורת חטאתרפג( ,וגם חתיכת בשר
מן הכבד ,רוצה לומר עמהןרפד:
)ז( משם .והט"זרפה כתב דאין להקל בחתיכת
המרה ובשר מן הכבד עמו אלא בעוף ,אבל בבהמה
שישאר שיעור גדול בכבד אחר חתיכת המרה לא.
ואפילו בעוף לא מהני אם צולה על מנת לבשלו .וכן
אם מנקבה הרבה פעמים בסכין )דמהני גם בשל
בהמה( לצלותו ,אין לבשלו )עם בשר( אחר צלייה
זורפו ,שאין לשנות ממשמעות הלכה דבעי קריעה
שתי וערב ממש ,ולא מהני נקיבת הסכין וחתיכת
רע ולקמן ס"ק טז.
רעא כדלעיל ס"ק א.
רעב תוס' קיא ,א ד"ה וחתוכיה )בביאור דעה זו( .וכמבואר
במשנה כריתות כ ,ב )איזה דם בל"ת ואיזה בכרת(.
רעג ולקמן ס"ק יז.
רעד אגרת התשובה אות מג.
רעה וראה לעיל סי' סט ס"ק לז ,וס"ק קלא.
רעו ס"ק ב.
רעז כלל כד ס"ק יד.
רעח סי' קכא.
רעט וס"ק עו.
רפ ס"ק ט.
רפא ס"ק ג.
רפב סי' כד ס"ק א ד"ה כתב בסמ"ק.
רפג כלל כד ס"ו.
רפד ש"ך ס"ק ד.
רפה ס"ק ב.
רפו ראה לקמן ס"ק יח.

נ
רפח

המרה לפוטרה .וכ"כ בהגהות אשרירפז .והש"ך
דבדיעבד אם צלאו על ידי נקיבה מותר לבשלו:
)ח( ומבשלה .אבל על ידי קריעת הסמפונות שתי וערב
אחר צלייה אין לבשלה )מהרי"לרפט ,מנחת יעקברצ(:
)ט( קודם הבישול .מפני המלח הנדבק בורצא ,ויש גם כן
למיחש משום מראית העין שיתאדם הבשר )ב"ירצב,
ש"ךרצג( .וצריך הדחה ג' פעמים כדין בשר שנצלה בלא
מליחה ,או שנמלח ולא שהה שיעור מליחה קודם
צלייה ,וכמ"ש לקמן סי' ע"ו ס"ב )מנחת יעקברצד(:
)י( מותר .דנורא משאיב שאיב .ואע"ג דנראה עליו
לכלוך דם ,מוהל בעלמא הוארצה .ואפילו לא הדיחו גם
כן קודם צלייה מותר )איסור והיתר הארוךרצו ,תורת
חטאתרצז(:
)יא( צלייה .והוא הדין בלא מליחהרצח ,והוא דעת ר"ת
דלעילרצט )וגם רש"י מודה בזהש( ,שאפילו בלא מליחה
אינה נאסרת משום דם ,דאיידי דטריד לפלוט לא
בלעה:
)יב( בולעת .אכבד קאי ,שפולטת ואינה בולעת ,והוא
לשון המשנה דתרומות דלעילשא ,ולכן אינה נאסרת.
ואפילו לדידן דאמרינןשב חתיכה נעשית נבלה בכל
האסורים ,לא אמרינן שהקדרה והרוטב נעשה נבלה,
ובלע הכבד מן הרוטב שנאסר ,לפי שאין הנאסר יכול
שג
לאסור אלא במקום שהאיסור עצמו יכול לילך
)ש"ךשד ,ופרי חדששה ,דלא כרש"לשו(.
ואפילו אם בישלו עם הטרפה אינה נאסרת ,דלגבי
שמנונית נמי אמרינן איידי דטריד לפלוט לא בלעה,
דהא מוקי בגמרא למתניתין משום שמנוניתא ,ואפילו
כתב

רפז פ"ח סי' כז ד"ה ותימא.
רפח ס"ק ג.
רפט דיני כבד )ע' תקמב(.
רצ כלל כד ס"ק יא .וראה גם לקמן ס"ק יז.
רצא ראה גם לקמן ס"ק כו.
רצב בסוף הסימן.
רצג ס"ק ה.
רצד כלל כד ס"ק טו.
רצה ראה גם לקמן ס"ק כז.
רצו כלל טז סי"ב.
רצז כלל כד ס"ח.
רצח ש"ך ס"ק ז.
רצט ס"ק ב.
ש כדלעיל שם ,שרש"י מפרש שהאיבעיא היא הן אחר מליחה והן
קודם מליחה.
שא ס"ק ב.
שב בסי' צב ס"ד.
שג כדלעיל ס' סט ס"ק קט* ,וש"נ.
שד ס"ק ט.
שה סוף ס"ק א.
שו בים של שלמה פ"ח סי' נד ,ובמכונות סי' כו ס"ק א )להתיר הכבד
שנתבשל בפני עצמו בלי מליחה(.

הלכות מליחה
הכי אינה נאסרת ,וכדלעילשז בשם רש"י
)רשב"אשח( .והרא"השט והר"ןשי כתבו ,דאע"ג דהא
דאוסרת מיירי בכבדא דאיסורא ומשום שמנונית,
מכל מקום הא דאינה נאסרת מיירי משום דמא,
ובבישלה לבדה קאמר שאינה נאסרת ,אבל בישלה
עם הטרפה נאסרת .וכתב הפרי חדששיא שיש
להחמיר כדבריהם ,כיון דיש לומר דלמסקנא לא
איירי מתניתין בכבדא דאיסורא כלל ,כיון דקיי"ל
הכבד אוסרת ואפילו היא של היתר:
)יג( קודם בישולה .משום שהכבד יש בו ריבוי דם
ואינו יוצא על ידי מליחה ,כפירש"י דלעילשיב.
ואפילו נתבשלה לבדה אסורשיג ,משוםשיד דאיכא
מאן דאמר בגמראשטו שלוקה )מבושלת הרבה(
אוסרת ונאסרת )שאחר גמר פליטתה חוזרת
ובולעתשטז( ,ואנו אין בקיאין בשיעור שלוקשיז.
ולפיכך כתב הרי"ףשיח דלא שרי למיכל כבדא
שליקא אלא בתר דמטוי ליה.
שיט
וכתוב בהגהות שערי דורא דאם אירע שהורה
המורה כר"ת להתיר הכבד עצמה אפילו בלא
מליחה ])[וכן אפילו הבשר שעמו על ידי קריעה
ומליחה( ,שרי ולא מהדרי' עובדא )תורת חטאתשכ,
ש"ךשכא ,בשם רש"לשכב( .והט"זשכג כתב דאם נמלח
הכבד כדינו )על ידי קריעה( ,יש להתיר אפילו
הבשר שעמו ,אפילו לא נעשה מעשה על פי אותו
חכם ,אלא שיצא הוראה מפיו להיתר דאחר
שנמלח הרי הוא כשאר בשר כר"ת ,אבל אם לא
נמלח כדינו ,אלא שנתבשל בלא מליחה אפילו
לבדו ,אין להתיר ע"פ הוראת חכם ,אלא אם כן
נעשה גם כן מעשה על ידו וחלה הוראתו )משום

שז ס"ק ב.
שח תורת הבית הארוך בית ג ש"ג עו ,ב.
שט בדק הבית שם.
שי פ"ח )לט ,ב( ד"ה גרסינן תו.
שיא סוף ס"ק א.
שיב ס"ק ב ,בביאור הרא"ש לדעת רש"י.
שיג דעה הב' בשו"ע ,שהיא דעת רמב"ם הל' מאכלות אסורות
פ"ו ה"ח .ואנו מחמירין כן אף בנמלחה.
שיד לעיל סוף ס"ק ב הובאו ג' טעמים לאסרו לכתחלה .וכאן
מבואר הטעם לאסרו אף בדיעבד .וראה גם לקמן ס"ק לב.
שטו קיא ,א.
שטז רש"י שם ד"ה נאסרת.
שיז הגהת סמ"ק סי' רה )ע' ר( .הגהות שערי דורא סי' כד ס"ק
א ד"ה כתב ה"ר פרץ .ש"ך ס"ק ח.
שיח פ"ח )לט ,ב(.
שיט סי' כד ס"ק ד.
שכ כלל כד ס"ג ,בשם שו"ת הרשב"א ח"א סי' תפב )שהיתר
הנ"ל להתיר הבשר שעמו ,הוא דוקא ע"י קריעה ומליחה(.
שכא ס"ק ט )שהביא דברי התורת חטאת הנ"ל ,ודברי הרש"ל
דלקמן(.
שכב בים של שלמה פ"ח סי' נד ,ובמכונות סי' כו ס"ק א
)להתיר הכבד שנתבשל בפני עצמו בלי מליחה(.
שכג ס"ק א.

נא

דאין אנו בקיאים מהו שלוק ומהו מבושל() .גם הש"ך
בשם התורת חטאת חילק ביניהם(.
וכבד שכבוש במים מעת לעת ,הרי הוא כמבושל ,ואסור
אפילו הכבד עצמושכד ,לפי המנהג שכתב רמ"א )צמח
צדקשכה ,מנחת יעקבשכו( .והפרי חדששכז כתב דאין
להחמיר כלל לאסור הכבד עצמו ,דאפילו בשלוק העיקר
כמ"ד בגמרא דמותר ,ולא דיינו שבאנו להחמיר בשלוק,
וגזרינן נמי במבושל אטו שלוק ,אלא שבאנו להוסיף
לאסור גם הכבוש ,דגרע אפילו מסתם מבושל .ויש
לסמוך עליו בהפסד מרובה )סולת למנחהשכח(:
)יד( לעשות כן .מפני שאין אנו בקיאין בחליטה
ברותחיםשכט ,בשיעור הרתיחה ובשיעור זמן הרתיחה
וכמה ישהה הבשר שם ,וכן בחומץ ,בשיעור החומץ אם
מעט ואם הרבה ושיעור זמן שיניחוהו בחומץ ואם יהי'
החומץ חם על ידי האש או קר וכיוצא בזה מן הספיקות
)ב"חשל(:
)טו( מותר .אפילו להיש מי שאוסר שבשו"ע ס"אשלא,
ולהמנהג שכתוב רמ"א ,דכיון שנחלטה ונצמת הדם
בתוכה שוב אין הדם יוצא ממנו אפילו בשלוק )ש"ךשלב(.
ואפילו החומץ מותר ,דלא נפלטה ממנו כלל )גמראשלג(.
מיהו היינו דוקא כשהוציא מזרקי הדם ,דאין חליטה
מועלת לדם הכנוס )רשב"אשלד(.
ובתורת חטאתשלה כתוב ,דלהמנהג שנהגו לאסור
בנתבשל לבדה משום דאין אנו בקיאין בשלוק ,הכי נמי
כיון דאין אנו בקיאין בחליטה יש לאסור אפילו דיעבד
)כפירוש ש"ךשלו ומנחת יעקבשלז( .ובשו"ע לא הגיה כלום
)משום דגם התם חומרא בעלמא היא לומר שאין אנו
בקיאין ,אלא משום דנזכר בגמרא דרב הונא ורב נחמן
חלטי ליה ,סבירא ליה לרמב"םשלח ,דסברי דאין אנו
בקיאין בשלוק ,ולפיכך אסרי במבושל בלא חליטה,
משא"כ הא דאין אנו בקיאין בחליטה אינו אלא חומרת
הגאונים ,ואינו נזכר כלל בגמרא( .וכ"ד הלחם
חמודותשלט והש"ךשמ להקל בזה:

שכד ואם יש בקדרה ס' כנגדו ,ראה לקמן ס"ק לב.
שכה סי' קכא.
שכו כלל כד ס"ק ד.
שכז ס"ק ט.
שכח כלל כד דין ב.
שכט רי"ף פ"ח )לט ,ב(.
של סעיף ג.
שלא כשנתבשל לבדו בקדרה.
שלב ס"ק י.
שלג קיא ,א.
שלד חולין שם ד"ה הא דאמרינן דילמא .תורת הבית הארוך עז ,ב.
שלה כלל כד ס"ה.
שלו ס"ק י.
שלז כלל כד ס"ק ט.
שלח הל' מאכלות אסורות פ"ו ה"ח .וכדלעיל ס"ק יג.
שלט דברי חמודות פ"ח סוף ס"ק קלא.
שמ ס"ק י.

הלכות מליחה
)טז( שבסמפונות .וצריך קריעה שתי וערב
וחיתוכיה לתחת ,אפילו אין רוצה לבשלו אחר
כךשמא.
והפרי חדששמב כתב ,דמשום דם הסמפונות אין
צריך לקרעו אלא שתי בלא ערב או ערב בלא שתי,
ודיו לצלי בלא בישול ,דבאיזה מהם יוצא כל הדם
שבסמפונות ,אלא שצריך שיהי' החתך בכל אורך
הכבד או הרוחב ,כעין חתך דשתי וערב שהוא
מעבר לעבר .ואין צריך קריעה שתי וערב אלא אם
רוצה לבשלו אחר הצלייה ,שיצא כל דם הכבד,
ומתוך שיש בו רבוי דם אינו יוצא בלא קריעה שתי
וערב ,אפילו על ידי צלייה:
)יז( אחר כך .ולא חיישינן שמא נבלע דם הסמפונות
בבשרו ,דכבולעו כך פולטושמג.
ומיהו היינו דוקא אם אינו רוצה לבשלו אחר כך,
אבל אם רוצה לבשלו צריך ליטול ולהסיר
הסמפונות לגמרי ,ולא די בקריעה כדלעילשמד:
)יח( כלל .ויפה הוא לנקבו בסכין לחומראשמה )טור
בשם בעל העיטורשמו(:
)יט( ובדיעבד מותר .דדמא משריק שריקשמז )שע"י
צלייה מחליק ונופל ואינו נבלע בבשרשמח( .ומכל
מקום לכתחלה אסורשמט ,מפני שהבשר רך לבלוע
ונראה לעין כל שנוטף עליו )מרדכישנ(.
ולא שייך כאן כבולעו כך פולטו )להתיר אפילו
לכתחלה ,כדלקמן סי' ע"זשנא( ,שהרי אין כאן
בליעה שהדם נופל מבחוץ ,ולהכי לא יהבינן אלא
טעמא דשריק )פרי חדששנב( .והש"ךשנג כתב בשם
תוס'שנד דלא אמרינן כבולעו כך פולטו בכבד שיש
בו ריבוי דם ,וגבי דם הלב שבתוך חללו אמרינן
כבולעו כך פולטו לעיל סימן ע"בשנה ,אף על פי שיש
בו ריבוי דם ,מתבשל ומתייבש הוא תוך חללו

שמא כדלעיל ס"א וס"ק ג.
שמב ס"ק יא.
שמג טור .ש"ך ס"ק יא.
שמד ס"ק ח.
שמה ראה לעיל ס"ק ז.
שמו ריש דיני הכשר הבשר .ט"ז ס"ק ב.
שמז גמרא קיא ,א .ומנהגינו יתבאר לקמן ס"ק כט.
שמח רש"י שם ד"ה דמא משרק שריק.
שמט גמרא שם .וראה לקמן ס"ק כט )שאף בדיעבד נוהגים
להחמיר ולקלוף מהבשר שנצלה עמו(.
שנ סי' תשא.
שנא סעיף א )דמועיל אף להתיר לכתחלה( .וראה לקמן ס"ק
כח )שלענין בדיעבד מהני טעם זה ,במקום דלא מהני טעם
משריק שריק(.
שנב ס"ק יב.
שנג ס"ק יב.
שנד קיא ,א ד"ה דמא.
שנה ס"ק ז ד"ה שיטה הב' ,וש"נ.

נב
שנו

)וכה"ג צריך לומר לעיל

שנז

גבי דם

כמ"ש שם
שבסמפונות(:
)כ( הכבד למטה .שלפעמים מגביהין השפוד ונהפך
העליון לתחתון )רש"ישנח(:
)כא( ע"ג בשר .דמותר לכתחלה .וכל שכן תחת הבשר
דמותר .ואפילו לדעת ר"תשנט דסבירא ליה דהכבד לאחר
מליחה הרי הוא כשאר בשר ,ושרי לבשלו בקדרה ,מכל
מקום מותר לצלותו תחת הבשר שלא נמלח .ואע"פ שזב
דם מן הבשר ונופל על הכבד אמרינן כבולעו כך פולטו.
דדוקא הכבד קודם מליחה שיש בו ריבוי דם ופולט דם
לא אמרינן בי' כבולעו כך פולטו כדלעילשס ,משא"כ
בבשר .ואע"ג דבסי' ע"ז כתב רמ"א שאסור לצלות בשר
שלא נמלח על גבי בשר שנמלח ,מכל מקום גם שם אינו
אלא חומרא בעלמא ,והכא כיון דדעת רש"י דיש הרבה
דם בכבד אפילו לאחר מליחה ,לכן אין להחמיר כלל
)ש"ךשסא ,מנחת יעקבשסב(.
ומטעם זה פסק בהגהת נקודת הכסףשסג ,היכא שנמלח
הכבד ,שמותר לכתחלה לצלות על גבי בשר ,ואפילו
נמלח גם הבשר מותר .דאפילו לדעת רש"י שהכבד
לאחר מליחה הוא כבשר קודם מליחה ופולט דם ,מכל
מקום אמרינן בבשר שתחתיו כבולעו כך פולטו ,ואין
להחמיר בזה כמו בבשר שלא נמלח עם בשר שנמלח,
כיון דלדעת ר"ת אין דם כלל בכבד לאחר מליחה )מנחת
יעקבשסד(.
והט"זשסה כתב דאינו מותר לצלות הכבד תחת הבשר
אם נמלח הכבד ,ואפילו עדיין לא הודח הכבד ופולט
ציר ,דלא מהני זה אלא במליחה ,ולא בצלייה שיבלע על
ידי האש מן האיסור לכתחלה .והעיקר כדברי הש"ך
)פרי חדששסו( )וכן פסק הכרתי ופלתישסז(:
)כב( תחתיו .דכיון דמליח הרי הוא כרותח דצלי ,כשם
שאסור לצלות כבדא עלויי בישרא כך אסור למלוח
)]בית[ יוסף( .ואם עבר ומלחו על גבי בשר ,אם הבשר
עדיין לא נמלח ,או שנמלח ועדיין פולט ציר מותר ,וע"ד
שנתבאר בסי' ע'שסח .ואם הבשר כבר נמלח ופלט כל דמו
וצירו אסור ,אפילו אם גם הכבד נמלח כבר והודח ,לפי
מנהגינו כרש"י דלכבד לא מהני מליחה .מיהו אם לא

שנו ס"ק ט .וראה לעיל שם ס"ק יא ,שי"א שכבד קיל יותר מלב,
ולכן בכבד שרי בדיעבד ובלב צריך קליפה )מהבשר שסביב הלב(.
שנז סי' עב ס"ב בהג"ה ,ולעיל שם ס"ק יב.
שנח קיא ,א ד"ה הלכתא .ש"ך ס"ק יג .וראה גם לעיל סי' עא ס"ק
ט.
שנט
דלעיל ס"ק ב.
שס ס"ק יט.
שסא ס"ק יד.
שסב כלל כד ס"ק כב.
שסג ס"ק א )על הרמ"א כאן(.
שסד כלל כד ס"ק כב.
שסה ס"ק ו.
שסו ס"ק יד.
שסז כרתי ס"ק ו.
שסח סעיף ו.

הלכות מליחה
מלחו הכבד כלל ,אלא שהניחו אצל בשר מלוח
מותר ,כמו טהור מליח וטמא תפל דשרישסט )מנחת
יעקבשע(:
)כג( לבדה .ויש אומרים שאין איסור בדבר ,אלא
שנהגו כך משום שנרקבת אם שוהין אותה במלח,
וטוב להחמיר ,כי לא דבר ריק הוא ,עכ"ל
האגורשעא בשם אגודהשעב .והטעם כתב מהרי"לשעג,
משום דהאור חוזר ומבליע הדם שפלט ,ולטעם זה
הי' מותר אם מדיחין אחר כך קודם צלייה.
ובהג"ה איסור והיתר הארוךשעד כתב הטעם ,שלא
ידמה לשאר בשר ויבא לבשלו עם בשר ,הילכך
עבדו הכירא )ב"ישעה ,תורת חטאתשעו ,ש"ךשעז,
מנחת יעקבשעח(:
)כד( הכל מותר .ואפילו לא הודח הכבד קודם
מליחה מדם שעליו ,דקיי"ל ברס"י ס"ט גבי שאר
בשר דהמלח מבליע דם בעין שעליו ,מכל מקום גבי
כבד שפולטת ואינה בולעת יש להקל .ועוד דמתוך
שמרובה בדמים אף שהודחה הרי היא כאילו לא
הודחה ,וכי היכי דמותר לאחר ההדחה הכי נמי
אפילו לא הודחה )מנחת יעקבשעט(.
וכן אם נמלחה הכבד ונפלה לתוך ציר או לתוך דם
בעין אינה נאסרת ,דאפילו במבושל מותר מן הדין,
אלא משום דגזרינן אטו שלוק ,לפי שאין אנו
בקיאין מהו שלוקשפ ,וליכא למגזר משום שלוק.
ומיהו אם נמלחה בכלי שאינו מנוקב אסורה,
אפילו לצלי ,כשאר בשר ,שהדם שבו פירש ממקום
למקוםשפא .שאע"פ שאינה בולעת דם שפלטה,
נאסרת מדם שבתוכו והדם שפירש ממקום למקום
הוי כאילו פירש לגמרי מן הכבד שהוא אסורשפב.
ואע"ג דלר"ת אינו אסור אלא משום מראית
העיןשפג ,והכא אין ניכר הדם כלל ולא שייך מראית
העין ,מכל מקום לא קיי"ל בזה כר"ת ,אלא כרש"י
וסיעתו ,כמ"ש לעיל ברס"י זהשפד:
שסט כדלעיל סי' ע ס"ג.
שע כלל כד ס"ק כא.
שעא סי' א'רט.
שעב פ"ח סי' קכ.
שעג שו"ת סי' קכו.
שעד כ"ה בתורת חטאת כלל כד ס"י ,בשם הג"ה איסור והיתר
הארוך )כלל טז ס"ט( .אלא ששם הובאו רק ב' הטעמים
הראשונים .ואוצ"ל :בהגהת שערי דורא )פכ"ד ס"ק ד ד"ה
ומה(.
שעה בסוף הסימן.
שעו כלל כד ס"י.
שעז ש"ך ס"ק טז.
שעח כלל כד ס"ק יח.
שעט כלל כד ס"ק כ.
שפ כדלעיל ס"ק יג.
שפא כדלעיל סי' סט סי"ח בהג"ה ,וס"ק קי.
שפב כדלעיל ס"ק א.
שפג כדלעיל ס"ק א-ב.
שפד מנחת יעקב כלל כד ס"ק ב.

נג

)כה( בעוף .אבל אם אינו דבוק ,וכן בבהמה שאין דרך
להיות דבוק אין צריך קליפה )איסור והיתר הארוךשפה(:
)כו( הדבוק בה .אפילו רוצה לאכלה צלי נוהגין לשפוך
מים על הכבד ,והיכא דנהוג נהוג ,ובמקום שאין מנהג
אין להחמיר אלא אם כן רוצה לבשלה ,דעיקר הטעם
משום מלח הנדבק בושפו ,וכשאוכלים בעין אין אוכלים
אותו מלח המובלע בדם )מנחת יעקבשפז(:
)כז( מותרת .ואפילו לא הדיחו קודם צלייה ,דנורא
מישאב שייב ,ומה שנשאר לכלוך מוהל בעלמא הוא
וכדלעילשפח:
)כח( מותר .הטעם דכבולעו כך פולטושפט )ואע"ג דכבד
יש בו ריבוי דם ולא אמרי' בי' כבולעו כך פולטו
כדלעילשצ ,היינו דלא שרינן מהאי טעמא אפילו
לכתחלה ,אבל בדיעבד ודאי שרי מהאי טעמא(
)ב"ישצא(:
)כט( הכבד .ואפילו אין הכבד דבוק בו נוהגין לקלוף
בצלייה )איסור והיתר הארוךשצב( .ואם לא קלפוהו
ונתבשל כך מותר ,כיון דאינו אלא חומרא בעלמא,
ואפילו קליפה אחר הבישול אין צריךא ,משא"כ בלב
דלעיל סי' ע"בב )ש"ךג(:
)ל( הכבד .וכל הקדירה מצטרף לס' ,לדעת השו"ע
דסבירא ליהד דלא אמרינן חתיכה נעשית נבלה בכל
האיסורים ,כי אם בבשר בחלב )ב"י ,ש"ךה(:
)לא( כנגדו .משום שהחתיכה שהאיסור דבוק בה
ממהרת לבלוע ,וגם חיישינן שמא היתה החתיכה לבד
בתוך הרוטב או חוץ לרוטבו ,וכדלעיל סי' ע"בז גבי לב.
וכתב המנחתח יעקב דאם יש חתיכת כבד דבוק בעוף
שאינו גדול מלב של אותו עוף ,דודאי יש ששים בעוף
כנגדו ,דהא אין לך עוף שלא יהא בו ס' נגד לבוט עכ"ל:

שפה כלל טז ס"ג .תורת חטאת כלל כד ס"י .ש"ך ס"ק יז .ולענין צלי
– ראה לקמן ס"ק כט.
שפו כדלעיל ס"ק ט.
שפז כלל כד ס"ק טז.
שפח ס"ק י ,וש"נ.
שפט דבחלל התרנגולת לא שייך מישרק שריק ,רק כבולעו כך פולטו
)ש"ך סוף ס"ק כג(.
שצ ס"ק יט.
שצא ד"ה ואם נמצא ,בשם המרדכי סי' תש .ש"ך ס"ק כג.
שצב כלל טז ס"ג .תורת חטאת כלל כו ס"א .ש"ך ס"ק כ .וראה גם
לעיל סי' עב ס"ק יג .ולענין מליחה – ראה לעיל ס"ק כה.
א כמבואר ברמ"א סי' צא ס"ד .וכדלעיל סי' סט ס"ק צח.
ב ס"ק י.
ג ס"ק כא.
ד בסי' צב ס"ד.
ה ס"ק כב.
ו תורת חטאת כלל כה ס"א.
ז ס"ק כב ,ובסי' סט ס"ק נד ,וש"נ.
ח כלל כה ס"ק א.
ט כדלעיל סי' עב ס"ג ,וס"ק יט ,וס"ק כא.

הלכות מליחה
י

)לב( כמו בלב .מכיון דנעשית נבלה .ובתורת חטאת
השיג על זה ,דאפילו בשאר בשר שנתבשל בלא
מליחה ,אם יש ס' כנגדה אינו אסור אותה חתיכה
אלא מחומרא בעלמאיא ,אם כן הכא אין להחמיר
כלל ,מאחר דרוב הפוסקים הסכימו שאין הכבד
נאסרת מפני שפולטת ואינה בולעתיב ,ואע"ג
דנוהגין לאסוריג ,מכל מקום כשיש ס' שרי )ולא
דמי ללב דאסור אפילו להמתירין גבי בשר
שנתבשל בלא מליחה ,משום שהדם מתייבש תוך
חללו כמ"ש בסי' ע"ביד( ,כיון שיש שני טעמים
להקל .ועוד דהכא דנוהגין לאוסרה היינו משום
דאין אנו בקיאין בשלוק כדלעילטו ,דבשלוק חוזרת
ובולעת לאחר פליטתה ,וזה הטעם לא שייך
בדאיכא ס' נגד הכבד ,כיון דלאחר פליטתה מיד
נתבטל הדם קודם שנשלקה )ב"חטז( .וכ"כ בפרי
חדשיז להקל .והב"ח והמנחת יעקביח מחמירין
בזה ,ואפילויט לא נמלחהכ הכבד גם כן.
ומכל מקום בכבד שנכבש במים מעת לעת מיקל
המנחת יעקבכא )אפילו בלא הפסד מרובה( בכה"ג
דאיכא ס' להתיר אף הכבדכב )ואפילו לא נמלח
מתחלה(.
וכתב הט"זכג דאם מתחלה נתבשל הכבד לבדו )והי'
במים ס' נגדו( ,ואחר כך חזר ובישלו עם בשר ,יש
להקל ולומר דאינו אוסר שאר בשר שעמו בנותן
טעם ,כיון שמן הדין הי' גם הכבד מותרכד )ובפרט
בדאיכא ס' נגדו( ,ואינו אסור אלא מחומרא
בעלמא ,הבו דלא לוסיף עלה:
)לב*( דינו כמבושל .כלומר אף בצלי דינו כמבושל.
ולא דמי למילוי בשר דאמרינן כבולעו כך פולטו,
ואפילו נמלח החיצון ולא הפנימי מותר דכבולעו כך
פולטו ,אבל במילוי עם ביצים לא שרינן אלא
כששניהם מלוחיםכה כדינם כדלקמן סימן ע"זכו,
משום דהביצים נקרשים מיד ומעכבים את הדם
מלפלוט ואינו מפליט הדם שבולע מבשר השני.
ואין חילוק בין אם היה מילוי בשר עם ביצים ,בין
י כלל כד ס"ג.
יא כדלעיל סי' סט סי"א בהג"ה ,ובס"ק סח.
יב כדלעיל ס"א ,וס"ק יא-ב.
יג כדלעיל שם בהג"ה ,ובס"ק יג.
יד ס"ק ט.
טו ס"ק יג.
טז ס"ה ד"ה כתב בתורת חטאת.
יז ס"ק כא.
יח כלל כד ס"ק ו-ז.
יט כ"ה בב"ח שם ,ש"ך ס"ק כג .מנחת יעקב שם ס"ק ז.
כ צ"ל :ואפילו נמלחה.
כא כלל כד ס"ק ו.
כב ואם הכבד נכבש בפני עצמו ,ראה לעיל ס"ק יג.
כג ס"ק ח.
כד כדלעיל ס"א וס"ק יא-ב.
כה הבשר החיצון והפנימי נמלחו תחלה כל אחד בפני עצמו.
כו בהג"ה הב' ,ט"ז ס"ק ה ,וש"ך ס"ק ו.

נד

מילוי ביצים לבדם כדלקמן שםכז .ובלב ובכבד אפילו
אחר מליחה דינם כקודם מליחה ,והיינו משום דם
הכנוס שבלב ,ומשום ריבוי הדם שבכבד כדלעילכח:
)לג( בלא המילוי .שאין המילוי מצטרף להעוף ,כי נחשב
כתבשיל אחר )מהרי"לכט( .מיהו היינו דוקא כשהלב או
הכבד דבוק בעוף ,דצריך ס' מן העוף עצמו ,אבל אם
אינו דבוק ,הוי כל הקדירה מצטרף לבטל וגם המילוי
בכלל )ט"ז סימן ע"בל ,ש"ךלא ,מנחת יעקבלב ,דלא
כרש"ללג(.
מיהו המילוי נאסר מספק ,דיש לחוש שהדם נבלע
באותו מילוי ונקלט עמו )ב"חלד( .והש"ךלה כתב דגם
המילוי מותר ,שהרי רוב הפוסקיםלו הסכימו דדין מילוי
ביצים כדין מילוי בשר ,אלא שאנו נוהגין להחמיר
כמ"ש בסי' ע"זלז ,ואם כן בכה"ג אין לחוש כלל .וכ"כ
הט"זלח ,והמנחת יעקב ,והפרי חדשלט:
)לד( דינו כצלי .ואמרינן כבולעו כך פולטו כדלעילמ .אבל
אם יש שם ביצים ,אפילו יש גם בשר עמםמא ,לא מהני
כדלעיל:

הלכות מליחה  -סי' עד
)א( בשר .פירוש מותר לבשלו בקדרה על ידי מליחה
כשאר בשר ,ואפילו בלא קריעה שתי וערב ,שלא הצריכו
קריעה שתי וערב וחתוכא לתחת אלא בכבד ,משום
סמפונות או משום ריבוי דם כדלעיל סי' ע"גמב ,אבל
טחול לאחר מליחה אין בו דם ,ומראה אדמומית שבו
אינו אלא שומנא בעלמאמג ,וגם אין בו סמפונות שכנוס
בהם הדם .והילכך ניתר במליחה אפילו לבשלו עם בשר
)תורת חטאתמד( .אבל בלא מליחה דמו אסור
מדאורייתא ,כדתנן בהדיא במתני' דכריתותמה דם

כז ש"ך שם ס"ק ה ,וכאן ס"ק כו.
כח ס"ק ב )בכבד( ,וסי' עב ס"ק ב )בלב(.
כט דיני איסור והיתר )ע' תקכט(.
ל ס"ק י.
לא ס"ק כד.
לב כלל כו ס"ק ג.
לג פ"ח סי' נ .מכונות סי' כח ס"ק א.
לד סי' עב סוף ס"ה.
לה ס"ק כה ,וסי' עז ס"ק ה.
לו רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ו הי"ז .סמ"ג ל"ת קלז )מח ,ג(.
לז רמ"א בסוף הסימן.
לח סי' עב ס"ק י.
לט ס"ק כב.
מ ס"ק לב*.
מא ש"ך ס"ק כו.
מב ס"ק טז.
מג גמרא קיא ,סע"א.
מד כלל לא ס"א .ש"ך ס"ק א.
מה כ ,ב.

הלכות מליחה
הטחול הוא בלא תעשה )כשפירש( )תוס'מו,
ורא"שמז ,ורשב"אמח(:
)ב( הכליות .בקדירה ,אלא לצלותן ,דנורא משאיב
שאיב ,ואין לשנות המנהג משום אל תטוש תורת
אמך )פירוש שהם ידעו שהוא מותר בבישול מן
הדין ,וקבלו עליהם להנהיג מנהג זה( )רוקחמט,
איסור והיתר הארוךנ(:
)ג( שניקר .אותן כדינן דלעיל בסי' ס"ה ס"ד:
)ד( אין לחוש .אם נתנקרו ונמלחו כדינן ,ונתבשלו
אפילו עם בשר אחר ,ואפילו לא נחתך לבקעים
רבים ,וגם לא הוסר החוט הגדול שעל גבי ביצי
זכר ,כמבואר בסי' ס"ה ס"ד ,אפילו הכי שרי ,לפי
שאינו אלא חומרא בעלמא )איסור והיתר
הארוךנא(:
)ה( רוב דם .וכן אפילו לצלותם על גבי בשר מותר
אפילו לכתחלה ,דלא דמי לכבד שאסור לכתחלה
למלחו או לצלותו על גבי בשר כדלעיל סי' ע"גנב,
מפני שפולט בשפע דם )פרי חדשנג(:
)ו( שבהם .כדלעיל סי' ס"ד ס"י וסי"ב:
כתב בהגהות שערי דורא ,מעשה היה בטחול
שנצלה בלא ניקור והתיר ר' משולם וחביריו,
דשערוהו דהטחול והחלב הכשר שבו הוי ס' נגד
חלב האסור ע"כ .ואין לסמוך על זה להקל בסתם
טחול ,שלא כל הטחולין שוין ,יש טחול שמן שיש
בו חלב הרבה ויש שהוא כחוש ,ולפיכך אין להתיר
אלא אם כן נראה לעין שיש ששים נגדו )ט"ז ,פרי
חדשנד(:

סליקו להו הלכות מליחה

מו קיא ,א ד"ה אבל טחלא )דם היוצא ממנו אסור(.
מז פ"ח סי' כז )שומנא בעלמא הוא ולא בעי קריעה(.
מח קיא ,א ד"ה הא דאמרינן )אבל מכל מקום מליחה צריך(.
מט אגור סי' א'רמה בשם הרוקח )כליות( .הובא בב"י.
נ כלל א סי"ט וסכ"א )כליות וביצי זכר(.
נא כלל א סי"ט.
נב ס"ק יט.
נג ס"ק ד .ש"ך ס"ק ד.
נד ס"ק ה.

נה

אורח חיים
סימן א
ברכת להתעטף בציצית – קודם העיטוף

1

עיין ט"ז א"ח סי' תרמ"ג ,2בפי' הירושלמי דס"פ הרואה 3נתעטף אומר ברוך כו' ,דדוקא אחר שנתעטף מברך,
בכדי שיהי' עובר לעשייתו ,שיש עיקר המצוה אחר העיטוף דהיינו 4לאחוז הציצית כו' .וצ"ע דלא מצינו מצוה
לאחוז הציצית אלא בשעת קריאת שמע )כמ"ש בב"י סי' כ"ד ס"ב 5בשם מדרש שוחר טוב 6וירושלמי .(7גם
מ"ש דעיטוף שמזכיר בברכה היינו לפי שהוא מעוטף ועומד צ"ע ,מכל מקום אין מצות אחיזת ציצית רמוזה
בברכה .גם מדברי התוס' פ"ג דסוכה דף ל"ט ע"א ,8והרא"ש פרק ד' ,9שהביאו הירושלמי ,לא קאמרי אלא
אע"פ שכבר נתעטף מברך ,ולאו דוקא אחר שנתעטף .מיהו באמת לשון הירושלמי מוכיח קצת כהט"ז.10
ולכאורה יש לומר דסבירא להו להתוס' והרא"ש דהירושלמי לטעמיה ,כמ"ש בהגהות מיימוניות 11ובהגהות
אשרי ספ"ג דסוכה בשמו ,גבי קטן היודע להתעטף )סוכה מ"ב ע"א( ,לא סוף דבר להתעטף אלא שיודע
להשליך ב' כנפות לאחוריו .והיינו טעמא דלהשליך ב' כנפות לאחוריו הוה מכלל העיטוף .דס"ל דעיטוף היינו
כעטיפת הישמעאלים כדעת הגאונים ,12ועטיפת הישמעאלים היינו כמ"ש האר"י ז"ל 13שכורך הטלית סביב
גרונו ומשליך ב' הכנפות של צד ימינו לאחוריו לצד שמאלו .והתוס' והרא"ש סבירא להו דמפשטא דגמ' דילן
משמע דעיטוף היינו כיסוי ,וכמ"ש בעל העיטור והטור .14ולכן לא העתיקו האי ירושלמי בספ"ג דסוכה גבי
קטן .15אלא דאם כן קשה היכי מוכחי התוס' והרא"ש )סוכה ל"ט ע"א( מהירושלמי דס"פ הרואה דכל זמן
שהוא מעוטף ועומד מקרי עיטוף ,דילמא שאני הכא שיש עיטוף אחר לפניו דהיינו עטיפת הישמעאלים.
מיהו אפשר לומר דסבירא להו להתוס' והרא"ש ,דלהשליך ב' כנפות לאחוריו שבירושלמי ספ"ג דסוכה גבי
קטן אינו מכלל העיטוף ,ואפילו הכי מברך אחר שנתעטף ,שאין העיטוף גמר המצוה עד שישליך ב' כנפות
לאחריו ,אלא דמברכינן להתעטף משום שהעיטוף הוא תחלת המצוה ,ומשום שיש להעיטוף משך זמן כל זמן
שהוא מעוטף ועומד טפי עדיף לברך אחר ההתחלה )ובהכי מתיישב מ"ש על הט"ז לשיטתו דיש מצוה אחרת
לפניו לאחוז ציצית ,אע"ג דמצות אחיזת הציצי' אינה רמוזה בברכה ,דעיקר הברכה על העיטוף שהוא תחלת
המצוה( .אלא דהתוס' והרא"ש לא סבירא להו הכי ,דאין השלכת ב' כנפות לאחוריו מצוה כלל ,ולא שייכא
כלל לגבי עיטוף ,וקטן היודע להתעטף לבד נמי חייב בציצית אע"פ שאינו יודע להשליך ב' כנפות לאחוריו ,ולכן
לא הוכיחו מן הירושלמי אלא אע"פ שכבר נתעטף כו' .אך כל זה דוחק ,דמאחר שהברכה היא על העיטוף

 1הוגהה ע"פ כתי"ק  231יא ,ב .מהדורה אחרת – לקמן סי' טז .שקו"ט בזה בדברי נחמי' סי' ט.
הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע :שקו"ט בפס"ד ח"ב ס"ט ע"ד.
תוכן התשובה :הטעמים למ"ש בירושלמי ,שאחר שנתעטף מברך להתתעטף בציצית .המסקנא להלכה שצריך לברך קודם העיטוף.
 2ס"ק ב.
 3ברכות פ"ט ה"ג .שמובא בתוס' סוכה לט ,א ד"ה סד"ה עובר לעשייתן ,וברא"ש שם פ"ג סי' לג ופ"ד ס"ג .אלא שהם מבארים
הטעם "לפי שהמצוה מושכת כל זמן שהוא מעוטף ועומד" ,והט"ז שם מוסיף ומבאר דבריהם" :ואף שהיה טוב יותר לעשות הברכה
לגמרי קודם העשייה כדי שתהיה גם תחלת המצוה ברכה קודמת לה  ...יש עיקר המצוה כשאוחז הציצית בידו ,וזה אי אפשר כי אם
אחר שיתעטף תחלה ,וע"כ טוב יותר לסמוך הברכה אל אחיזת הציצית שהיא אחר העיטוף .ואע"ג דלשון עיטוף מזכיר בברכה ,שפיר
דמי ,כיון שהמצוה עליו שיהא מעוטף ועומד כל היום".
 4בכתי"ק :משום דיש מצוה אחרת לאחוז הציצית כו'.
 5ובשוע"ר שם סי' כד ס"ד.
 6ב"י שם ,בשם הגהות מיימוניות )הל' ציצית פ"ג אות פ( ,בשם מדרש שוחר טוב )לה ,י(.
 7ב"י שם ,בשם מרדכי )סוכה סי' תשסג( ,בשם הירושלמי.
 8סד"ה עובר לעשייתן.
 9סי' ג ,ובפ"ג סי' לג.
 10שאף לכתחלה יברך אחר שנתעטף.
 11הל' ציצית פ"ג אות כ ,בשם הירושלמי .וכ"ה בתשובת רבנו יואל הלוי ,שבראבי"ה תרצג ,בשם הירושלמי .רמ"א סי' יז ס"ג.
שוע"ר שם ס"ד.
 12הובא בעיטור הל' ציצית שער ב ח"ג .ובטור ושוע"ר סי' ח ס"ה.
 13פרי עץ חיים שער הציצית פ"א וספ"ג .הובא במ"א סי' ח ס"ק ב .שוע"ר שם ס"ט .ונתבאר בפסקי הסדור )ע' תריא ד"ה אמנם דרך
הטוב(.
 14שם )ושוע"ר שם ס"ו( :כדרך בני אדם שמתכסין בכסותן ועוסקין במלאכתן פעמים בכיסוי הראש ופעמים בגילוי הראש.
 15על מ"ש בברייתא שם )מב ,א( "קטן היודע כו' להתעטף חייב בציצית" ,לא העתיקו ירושלמי הנ"ל )שהובא ברמ"א סי' יז ס"ג,
ובשוע"ר שם ס"ד( ,דהיינו שיודע להשליך ב' כנפות לאחוריו.
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שהיא תחלת המצוה צריך לברך עובר לעשייתן ,ומה בכך שיש עוד מצוה אחרת לפניו ,כיון שאין מברך אלא על
העיטוף.
16
אלא יש לומר דהתוס' לטעמייהו בפרק האשה רבה )ד' צ ע"ב ( דמצות ציצית הויא שב ואל תעשה משום דלא
מחייב בציצית אלא אחר העיטוף ,ואם כן יש לומר דסבירא להו דהיינו טעמא דירושלמי דאין לברך קודם
העיטוף ,וברכת להתעטף היינו לפי שהוא מעוטף ועומד .אך התוס' בעצמם לא ניחא להא הא סברא ,17וכמ"ש
בפ' האשה רבה שם ,ומיהו קשה מדמברכינן להתעטף אלמא דהעיטוף הויא המצוה ,ור"ל תחלת העיטוף ,דאם
לא כן לא מקשו מידי .ומכל מקום הוכיחו מהירושלמי אע"פ שכבר נתעטף כו' .וכ"כ בתשובת שאגת אריה סי'
ל"ב ,18דצריך לברך קודם העיטוף דוקא.19

סימן ב
נולד ביד ימין קטועה בפסת היד

20

על דבר השאלה במי שנולד ביד ימין קטועה ,ולא נקטע אלא פסת ידו ויש לו זרוע וקנה ימנית ,ומכל מקום
אינו יכול לעשות כל מעשיו אלא בשמאלו ,רק שאומר שיד ימנית שלו היא בכחה ובגבורתה אצלו יותר
משמאלו ,וכל הדברים שאינם נצרכים לפסת היד מחזיק בין אצילי ידו הימנית.
לכאורה נראה דדמי לאיטר שהימין נעשה שמאל ,מאחר שעושה כל מעשיו בשמאלו .דאפילו הרגיל את עצמו
לכתוב בשמאלו או לעשות כל מעשיו ,למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה ,21הרגלתו מהני .ואף דלמ"ד דלא
אזלינן בתר כתיבה אלא בתר כל מעשיו ,והיינו דבתשות כח תלא מלתא ,וכמ"ש ספר התרומה 22והרא"ש,23
ובנידון דידן השמאל היא בתשות כח יותר מבימין ,כמו שבא בשאלה שהימין היא אצלו בכחה וגבורתה יותר,
מכל מקום יש לומר דלא אזלינן בתר כח לחוד אלא אם כן שהוא כך בפועל גם כן שעושה בה כל מעשיו ,אבל
מה שהוא בכח ולא בפועל לא מהני לקרותה יד ימין .וכהאי גוונא כתב המ"א בסי' תרנ"א סק"י לענין לולב,
דמי שנקטעה ידו הימנית נוטל הלולב בשמאלו שהיא עכשיו ימנית אצלו .24ועיין שם בפרי מגדים שלמד משם
לענין תפילין גם כן ,25אלא שהניח בצריך עיון ,כדרכו לנהוג בענוה שלא לסמוך על דעתו .וכהאי גוונא כתב

 16ד"ה כולהו" :דבשעת עיטוף אכתי לא מיחייב עד אחר שנתעטף  ...ואומר ר"י  ...לא מתחייב עד אחר שנתעטף כדפרישית ,ומיהו
קשה מדמברכינן להתעטף בציצית משמע דבשעת העיטוף עביד מצוה.
 17שהירושלמי ס"ל כדעת ר"י בתוס' שם ,ולכן הצריכו בירושלמי לברך אחר העטיפה ,אבל התוס' עצמו פוסק שהעטיפה עצמה היא
המצוה ,ולכן מברכים קודם העטיפה.
 18שזה תלוי בב' הדעות שבתוס' שם.
 19ראה שוע"ר סי' ח ס"ב "וכשיתחיל להתעטף קודם שיתעטף לגמרי יברך" .ובפסקי הסדור )ע' תרטו ד"ה העטיפה( "וקודם שיתחיל
להתעטף יברך".
 20בחלקה הראשון של התשובה מבאר כמה הוכחות שיש לה דין יד שמאל )כהה( להניח עליה התפלין ,אח"כ )ד"ה ואולם ,ואילך(
מבאר כמה הוכחות שאין לה דין יד כהה אלא דין חסר יד .ומבאר )ד"ה איברא( הטעם שבזה לא אמרינן מקצת יד כיד ,ואשר )ד"ה
ודומה( בזה בעינן קרא )יד( כדכתיב ,אלא )ד"ה ומיהו כל זה( שאם יד השמאלית נקטעה ילפינן מריבויא דקרא דחשיב יד כהה.
ומסיק )ד"ה ואמנם באמת( שאפילו הסוברים דחשיב יד בלי ריבויא דקרא ,מ"מ יד ימין הקטועה אינה חשובה עי"ז יד שמאל ,וצריך
להניח תפלין על יד שמאל של כל אדם .וכן נראית מסקנתו.
התשובה נכתבה בקשר לבנו בכורו של אדמו"ר הצמח צדק נ"ע ,כ"ק הרב ברוך שלום נ"ע .וא"כ נכתבה לערך בשנת תקע"ט ,לפני
הבר מצוה שלו.
הערות כ"ק אדמו"ר זי"ע :שקו"ט בצמח צדק או"ח סי' ה .דברי נחמי' סי' יא-יב.
ומתוך הדברים שם ושם נראה סדר התשובות:
א( בתחלה כתב מהרי"ל את התשובה שלפנינו.
ב( אח"כ השיב על זה בשו"ת צמח צדק שם.
ג( אח"כ שלח אדמו"ר הצמח צדק את השו"ת לידי רבי נחמי' מדובראוונא ,שהשיב עליהם בשתי התשובות שנדפסו שם סי' יא-ב
)הראשונה מתחלת "הנה מה שנתווכח דודנו הרב" ,שהכוונה למענה אדמו"ר הצמח צדק על תשובת מהרי"ל ,דודם של אדמו"ר
הצמח צדק ושל רבי נחמי' מדובראוונא(.
למעשה הסיקו שם ,שמספק יניח תחלה על שמאל כל אדם ,ואח"כ יניח על יד ימינו הקטועה ויקרא ק"ש ,ודנים שם בטעם דלא הוי
הפסק לברכה.
 21ב' הדעות שבשו"ע סי' לז ס"ו ,אי אזלינן בתר כתיבה או בתר שאר מלאכות .ועכ"פ כשהרגיל עצמו לעשות הכל )כתיבה ושאר
מלאכות( בשמאלו יניח על ימין כל אדם ,כמבואר בשוע"ר שם ס"י.
 22סי' ריג סדר הנחת תפלין.
 23הל' תפלין סי' יח.
 24אבל בשוע"ר שם סט"ו" :מי שנקטעה ידו הימנית יטול הלולב בזרועו הימנית" .ובשו"ת צמח צדק או"ח סי' ה ס"ח" :אלמא
סבירא ליה דע"י שנקטעה ידו הימנית לא מיחשב איטר".
 25לקמן )ד"ה וממ"ש המ"א( יתבאר שאין ראיה מלולב לתפלין )דלא כפרי מגדים( .וראה שו"ת צמח צדק שם ס"ו.
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הרש"ל בים של שלמה פי"ב דיבמות סי' כ"א דמי שנקטעה רגלו הימנית אין לך איטר גדול מזה אפי' נקטעה
מן הארכובה ולמטה.26
)ולפי מ"ש המ"א בסי' כ"ז סק"ג 27בדעת התוס' )מנחות ד' ל"ז א' ד"ה אין לו זרוע( דאם אין לו אלא זרוע
שמאל מניח בימין ,יש לומר דהוא הדין בנידון דידן איפכא ,כיון שאין לו אלא זרוע ימין והיא שמאל דידיה,
מניח בשמאל שהיא ימין דידיה .אך דברי המ"א תמוהין מאוד ,דמלבד שהוא עצמו כתב שהוא דוחק ,28ועלובה
עיסה שהנחתום מעיד עליה .גם מה שכתב דרב אשי )שם( טעמיה דנפשיה קאמר ,29הוא נגד הגמרא .30גם מה
שכתב דהמרדכי 31כתב תרתי שמע מינה ,אין במרדכי רמז ורמיזא להניח בימין ,אלא דקאמר תרתי ש"מ
מידכה יד כהה ,חדא להניח בשמאל שהיא יד כהה ועוד דאפילו גידם מניח בשמאל דיד מקולקלת נמי יד כהה
מקרי .עוד זאת דעיקר קושיתו על התוס' במה שכתב גם נפלאתי כו' ,יותר יש להפליא עליו ,דבספרי אמרו כן
לר' יוסי החורם דיד היינו ימין ,ומסיים אם כן למה נאמר ידך ,דהיינו ימין ,ועל זה קאמר לרבות את הגידם
שנותן בימין ,ויליף מידך בלא ה' )דפ' קדש ושמע( ,אבל אחרים דברייתא זו ילפי מידכה בה' ,דומיא דאחרים
דברייתא דלעיל .ולדברי המ"א צריך לומר דהני אחרים אחריני נינהו ,ולא ילפי מידכה בה' אלא מידך בלא ה',
ולאו היינו אחרים דברייתא דלעיל ,דאם לא כן האיך לפלגו דידהו אדידהו .או שנאמר דברייתא זו פליגא
אברייתא דלעיל ,ותרי תנאי אליבא דאחרים ,ומנ"ל הא .וצע"ג.(32
הן אמת שדברי מהרש"ל שם להשיג על הטור אינן מוכרעין נגד הטור )ש"ע אה"ע סי' קסט( ,דלא סבירא ליה
סברא זו .33גם הרי דעת רש"י )יבמות קג א (34דנקטעה רגלו מן הארכובה ולמטה חליצתו כשירה .והתוס' )שם(
)ד"ה מאן( והרא"ש 35וש"פ דפליגי עליה ,היינו מטעמא דאי אפשר למידחסי' לכרעי' ,36ולא משום דהוה
39
אטר .37אלא שבזה יש לומר דלהסמ"ג וסמ"ק דאיטר חולץ בימין דעלמא לא קשה מידי .38ואפי' לסה"ת
וסיעתו יש לומר דאי משום איטר לחוד יש לו תקנה לחלוץ בשתיהן ,דלא סבירא להו כהרמב"ן 40דאיטר אין לו
תקנה ,ומשום הכי כתבו הטעם דאי אפשר למדחסי' לכרעיה ,דחליצתו פסולה לגמרי .אך מסתימת דבריהם
לא משמע הכי .41ועוד דאם כן לא הוי חליצתו פסולה אלא מספק ,דהיינו מחמת רגל זו ,דהא רגלו השמאלית
היא בשלימות ,ומשמעות דבריהם דפסול לגמרי בלי שום ספק כלל.
אך מכל מקום יש לומר בנידון דידן כסברת הרש"ל ,42דסברא מעליא היא ,אלא דוכתא היא דלא מעליא התם
לענין חליצה דבעינן ימין מגזרת הכתוב ,דילפינן יד יד ממצורע ,43ואפי' נקטעה רגלו מקרי ימין מן התורה,
 26דתנן )יבמות קא ,א( "מן הארכובא ולמטה חליצה כשרה מן הארכובה ולמעלה חליצה פסולה" ,ופירש"י שם "שנחתך רגלו".
ומכאן הוכיח ביש"ש שם שאטר חולץ בימין כל אדם )כדעת הסמ"ג )מ"ע נב קלו ,ג( וסמ"ק )סי' קפה( שגם אטר חולץ בימין כל אדם,
ודלא כדעת הטור וסיעתו שחולץ בימין דידיה שהוא שמאל כל אדם( ,שהרי מי שנקטעה רגלו הימנית אין לך איטר גדול מזה ,ומ"מ
אינו חולץ בימין שלו.
 27הובא בשוע"ר שם ס"ג.
 28שכתב "כן נראה לי לדחוק וליישב דברי התוספות" )שמה שאמרו אחרים בברייתא שם "ידך לרבות את הגידם" ,ופירשו התוס'
שם דמיירי בגידם שאין לו יד רק זרוע ,ופסקו כוותייהו ,הכוונה היא כמ"ש ר' יוסי בספרי דברים פיסקא לה "להביא הגידם שהוא
נותן בימין"(.
 29שבברייתא שם אמר רבי יוסי )החורם( מצינו ימין שנקרא יד ,ומפרש שם רב אשי שלומדים שמאל מידכה – יד כהה .והוא דלא
כספרי שם שר' יוסי דריש ידכה – לרבות הגידם .וכותב המ"א שם שרב אשי טעמא דנפשיה קאמר ולא אליבא דר' יוסי.
 30ששואלת מהיכן ילמד ר' יוסי )החורם( הנחה בשמאל ,ומתרצת שילמד מוקשרתם וכתבתם ,ורב אשי אמר מידכה .הרי שגם רב
אשי קאי על ר' יוסי ,ולאו טעמא דנפשיה קאמר.
 31הלכות קטנות תפלין יג ,ב" :ידכה יד כהה זו שמאל אחרים אומרים ידכה לרבות הגידם  ...נראה לר"י דתרי שמעינן מיד כהה".
 32ראה מה שהשיב בזה בשו"ת דברי נחמי' שם.
 33שלדעת הטור ,רגלו הימנית שנקטעה חשובה עדיין ימנית ,ולכן חולצים בה ולא ברגלו השמאלית )וסרה ממנו קושית היש"ש(,
וא"כ גם כאן יניח התפילין על היד השמאלית השלמה .וראה שו"ת צמח צדק סי' ה ס"ז ,שהוכחה זו הביא רבי נחמי' מדובראוונא.
ועוד ביאר בזה שם ס"ט-י.
 34ד"ה ליחתא )דכי נחתך רגלו קם ליה שוק( .וכדעה הא' שבשו"ע אהע"ז סי' קסט סל"ה.
 35פי"ב סי' ז.
 36בתוס' שם כתבו כן אף לדעת רש"י .ומזה מובן שזהו הטעם של תוס' ורא"ש הפוסלים.
 37א"כ יש להוכיח מרש"י ותוס' ורא"ש ,שגם כשנקטעה רגלו הימנית לא חשוב איטר.
 38שא"כ יש לומר גם לדעת רש"י ותוס' ורא"ש שהוא חשוב איטר ,ומ"מ חליצתו היא דוקא ברגל ימין של כל אדם.
 39היא דעה א' בשו"ע שם סכ"ה ,שהביאה הטור וב"י שם מהמרדכי )סי' נז ד ,א( :ויש מרבותינו שהחמירו אם הוא אטר ברגל ימין
שיחלוץ בשניהם מנעל ימין בימין מנעל שמאל בשמאל.
 40יבמות קד ,א .שהיא דעה הב' בשו"ע שם סכ"ה.
 41אלא משמעות דבריהם ,שגם כשנקטעה רגלו אינו חשוב איטר.
 42שאף אם נאמר לענין חליצה ,שגם אם נקטעה רגלו הימנית לא חשוב איטר )כדעת הטור ,דלא כרש"ל( ,מ"מ יש לומר לענין תפלין
שאם נקטעה ידו הימנית חשוב איטר )כסברת הרש"ל(.
 43ויקרא יד ,כה" :ועל ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית" .מנחות י ,א" :יד יד לקמיצה רגל רגל לחליצה".
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משא"כ לענין תפילין ,דשמאל לא כתיב ,אלא דילפינן מידכה יד כהה ,וכל יד שהיא כהה אצלו אפי' ימין מקרי
שמאל ,ואם כן אם היד הימנית קטועה מקרי היא יד כהה אצלו .ולא מיבעי' לדעת סה"ת וסיעתו דאטר חולץ
בשתיהן משום ספיקא ,דאיבעי' דר' ירמי' ברפ"ז דחולין )ד' צ"ב ריש ע"ב( אי בתר דידי' אזלינן או בתר מיני'
אזלינן ,וסבירא ליה הא דבתפילין אזלינן בתר שמאל דידיה היינו משום דכתיב ידכה יד כהה כמ"ש הר"ן )שם
במשנה דר"פ גיד הנשה( .וכל שכן לדעת הסמ"ג וסמ"ק דלעיל דאטר חולץ בימין דעלמא ,על כרחך צריך לומר
דשאני תפלין .44אלא אפילו להטור דסבירא ליה דאיטר חולץ בימין דידי' דומיא דתפילין ,דאזלינן בתר דידי',
ולא סבירא ליה לחלק בין תפילין לחליצה ,45היינו משום דקשיא לי' ,דאם כן ת"ק דברייתא קמייתא ]מנחות
לו [:דיליף תפילין בשמאל מדכתיב ידך זו שמאל ,דכתיב אף ידי יסדה ארץ וימיני כו' דסתם יד היינו שמאל,
ולא יליף מידכה יד כהה ,וכי לית ליה הא ברייתא דאטר מניח בשמאלו שהיא ימין כל אדם .וכי תימא הכי
נמי ,וכמ"ש המרדכי ,46דהא המרדכי מקשה לנפשיה ,דאם כן כי פריך )שם ל"ז ע"א( והתניא איפכא ומשני
אביי כי תניא ההיא בשולט בשתי ידיו לישני וכי תנאי שקלת מעלמא הא ת"ק דברייתא קמייתא סבירא ליה
דאטר מניח בשמאל כל אדם ,ועיי"ש שתירץ בדוחק .הגם שיש לומר לדעת סה"ת וסיעתו ,הא דלא משני אביי
הכי ,משום דאם כן תפשוט בעיא דר' ירמיה דאזלינן בתר מיניה ,דהא ת"ק אזל בתר שמאל דעלמא ,מכל
מקום פשטא דברייתא וסוגיא דגמרא משמע דליכא מאן דפליג על ההיא ברייתא דאטר מניח תפילין בשמאלו
שהיא ימין כל אדם .גם המרדכי לא כתב כן אלא לדעת רש"י דפירש הא דאמר רבי נתן מה כתיבה בימין כו'
דהיינו לרוב בני אדם ,אבל הטור סבירא ליה דגם בכתיבה אזלינן בתר ימין דידיה ,47ואם כן על כרחך דגם
הת"ק נמי סבירא ליה הכי ,דהא רבי נתן לא פליג את"ק אלא דקאמר אינו צריך 48כו'.
]ובזה י"ל דעת רש"י דפירש מה כתיבה בימין לרוב בני אדם כו' ,דמה שכתב המרדכי דסבירא ליה דהך
ברייתא פליגא אברייתא דאטר הוא דוחק כמ"ש בעצמו ,ומנא ליה לרש"י הא ,ומי הכריחו לכך .אלא דדוקא
49
גבי כתיבה פירש"י כך ,דסבירא ליה דלא אזלינן בתר כתיבה אלא בתר כל מעשיו ,כדעת ס' התרומה
והרא"ש .50והכריחו לרש"י לפרש כך משום דלת"ק דיליף ידך זו שמאל ודאי דאזלינן בתר כל מעשיו כדמייתי
קרא אף ידי יסדה כו' ,ואי סלקא דעתך דלרבי נתן אזלינן בתר כתיבה אם כן פליג את"ק ,ואמאי קאמר אינו
צריך ,וזו קושיא על סמ"]ק[ והטור 51וצ"ע[.
אלא ודאי דסבירא ליה להטור דהא דאטר אין לו שייכות כלל לבעיא דר' ירמיה ,כיון שיש לו שמאל דידיה אף
שהוא ימין כל אדם בתר דידיה אזלינן .ולא דמיא לבעיא דרבי ירמיה ,52דהתם מיירי במין כף שאין לו כף לזה
או במין שאין לו כף ויש לו לזה ,אבל הכא הרי יש לו ימין ושמאל כמו במינו אלא שנחלפו אצלו בתשות כח או
בכתיבה ,לכל חד כדאית ליה ,ובזה לא שייך לומר בתר מיניה אזלינן .53ועוד דהא אין לו זרוע פטור מן התפילין
אע"פ שנשאר למעלה מן הקיבורת מקום להניח בו תפילין כמ"ש הב"ח ,54ולאחרים דפליגי את"ק ,55לדעת
הב"ח היינו מריבויא דקרא ,אבל אי לאו ריבויא הוה פטור משום דלא מקרי יד ולא אזלי בתר מיני' )ומכ"ש
לגירסת הרא"ם 56אין לו אלא זרוע 57כו'( .מעל רגלו ולא מן הארכובה ולמ]עלה[ דריש פרק ה' דערכין )דף י"ט
ע"ב( ,58מגופא דקרא שמעינן ולא מחמת ריבויא .ורגלי' ולא בעלי קבין 59דמשמע רפ"ק דחגיגה דף ד' ע"א
דמרבויא אתו ,היינו משום דפשטא דקרא 60לאו בהכי מיירי ,אלא דרבנן דרשי להא .והיינו טעמא ,דכל מצות
שבגוף האדם אזלינן בתר גוף האדם שנצטוה במצוה זו ,ולא אזלי' בתר מינו כלל אלא היכא דאיכא ריבויא,

 44שלפי דעה זו ודאי אין ללמוד מנקטעה רגלו דחליצה לנקטעה ידו דתפלין.
 45מ"מ יש סברא לחלק בינם ולומר ,שבתפילין יודה שאם יד ימין קטועה הוי אטר .כי זה שמדמה הטור חליצה לתפלין היינו משום
כו'.
 46הלכות קטנות הל' תפלין )יג ,ג(.
 47וכיון שלדעת רבי נתן אטר מניח בשמאל דידיה ,א"כ על כרחך כו'.
 48רבי נתן אומר אינו צריך ]לטעם של ת"ק ,דילפינן מיד שהיא שמאל ,שהרי יש לימוד נוסף( הרי הוא אומר וקשרתם וכתבתם כו'.
 49סי' ריג ,סדר הנחת תפלין )לעולם יניח תפילין ביד תשש כח ,אע"פ שכותב באותה יד ,דהא יד כהה דריש(.
 50הלכות קטנות ,תפלין סי' יח .שהיא דעה הא' בשו"ע סי' כז ס"ו.
 51הגהות סמ"ק סי' קנג אות ח ,והטור ,בשם רבינו יחיאל ,דעיקר תלוי בכתיבה .שהיא דעה הב' שבשו"ע שם.
 52חולין צב ,ב )לענין גיד הנשה ,שאינו נוהג בעוף( :בתר דידיה אזלינן או בתר מיניה אזלינן.
 53ולכן אף בלא הדרשה של יד כהה ,ואף בחליצה ,אזלינן בתר שמאל דידיה .ועוד הוכחה נוספת שתמיד אזלינן בתר יד דידיה )אא"כ
יש ריבוי מיוחד( ,דהא אין לו זרוע כו'.
 54סי' כז ד"ה כתב הרב.
 55מנחות לז ,א )אין לו זרוע פטור מן התפלין ,אחרים אומר ידכה לרבות את הגידם(.
 56מ"א סי' כז ס"ק ג ,בשם היראים.
 57שאף בזה היינו פוטרים אותו ,לולי ריבויא דקרא.
 58וזה שהוצרכנו לריבויא כדי לפסול החליצה ,למי שנקטעה רגלו מהארכובא ולמעלה ,היינו מגופא כו'.
 59וזה שהוצרכנו לריבויא בערכין שם ,לפטור מן הראיה בעלי קבין.
 60שמות כג ,יד" :שלש רגלים" ,לא מיירי ברגלים של האדם.
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כגון כסות סומא דחייב בציצית משום שישנו בראי' אצל אחרים 61וכה"ג .ומשום הכי נמי סבירא ליה להטור
דגם בחליצה אזלינן בתר ימין דידי' ,כמו בתפלין דאזלינן בתר שמאל דידי' ,דחד טעמא לתרווייהו משום דהוה
מצות שבגופו .ואף דסבירא ליה להטור דבתפילין אזלינן בתר כתיבה ולא בתר תשות כח ,ובחליצה ודאי
אזלינן בתר תשות כח דרגל ימין עקר ברישא ,62והיינו משום דבתפילין ס"ל כרבי נתן וקשרתם וכתבתם מה
כתיבה בימין כו' ,מכל מקום מייתי ראיה כי היכי דהתם אזלינן בתר כתיבה דידי' )ולא כפירש"י מה כתיבה
בימין לרוב בני אדם( הכא נמי אזלינן בתר ימין דידי' .מיהו הא כדאיתא והא כדאיתא ,דהא טעמא לחוד והא
טעמא לחוד .ואם כן 63לענין נידון דידן נמי ,דאע"ג דלענין חליצה אם נקטעה רגלו הימנית לא מקרי אטר,
לענין תפילין אם יד הימנית קטועה הוי אטר וכסברת רש"ל הנ"ל.
ואולם מגופא דסוגיא בדוכתי' יש להוכיח דבשביל שהיד ימין קטועה לא מקרי שמאל בשביל זה ולא יד כהה,
לא מיבעי' לגירסת הרא"ם ומרדכי ישן שבמ"א) 64וגם במרדכי שלפנינו 65משמע הכי כדלקמן 66דלא כב"ח(67
דאין לו אלא זרוע פטור לת"ק דקיי"ל כוותי' ,דיד מקולקלת לא מקרי יד כלל אפי' יד כהה .ואפי' לגירסת
התוס' דאין לו זרוע דוקא פטור ,הא כתבו התוספות דאחרים דאמרי ידכה לרבות את הגידם מר אמר חדא
ומר אמר חדא ולא פליגי ,דמיירי כשיש לו זרוע ,ועד כאן לא מחייבי אלא מריבויא דקרא משום דס"ל דידכה
לא אצטריך לגופי' להניח ביד שמאל ,דנפקא לי' מהא דיליף ת"ק או ר"נ והיינו דאמרי כתנאי כו' ,אי נמי
כמ"ש המרדכי דתרתי שמע מינה ,אבל אי לאו ריבויא אינה בכלל יד שמאל משום דנקטע פסת היד .דאע"ג
דמדאורייתא קיבורת כולה מקרי יד כדאיתא פ"ה דערכין ,68מכל מקום בעינן שתהא הפס יד שלימה שתהא
ראוי' לעשות בה ולהשתמש בה כחפצו .ואם כן ביד ימין שאין שם ריבוי מקרא דלהוי מקרי יד ,לא הוה אפילו
יד שמאל ,לא שייך כלל לרבות על יד ימין שתהא שמאל .אלא אם כן הי' אטר קודם שנקטעה ידו הימנית ,דאז
יש לומר כיון שהיתה כבר ידו השמאלית מרבינן נמי אפילו יד קטועה אליבא דאחרים ,אבל בשלא נקרא עליה
כלל שם יד שמאל ליכא לרבויי על ימין שתהא שמאל ,ובלא ריבויא לא מקרי עליה שם יד כלל אפי' יד שמאל,
וכיון שכן אי אפשר לחייבה בתפילין .וראי' לזה שהרי הא דאין לו זרוע פטור פירש"י זרוע שמאל ,וכן הוא
בשלטי גבורים 69בשם ריא"ז ,מבואר בהדיא דאם אין לזרוע ימנית חייב בתפילין על השמאלית ,ואע"ג
שהשמאלית נעשית אצלו ימין שהרי עושה בה כל מעשיו ,ואפילו הכי לא דמי כלל לאטר שיש לו שתי ידות
והוחלפו אצלו ימין בשמאל ושמאל בימין ,אבל אם אין לו אלא יד אחת שהיא שמאלית לא נעשית ימנית
בשביל שהוא עושה בה כל מעשיו .והטעם דומיא דשולט בשתי ידיו ,דאע"פ שאין לו יד שמאל ,ולענין שבת
הכותב בין בימינו בין בשמאלו חייב משום דשמאלו היא כימינו ,ואפילו הכי לענין תפילין מניח בשמאל כל
אדם לכולא עלמא ,משום שאין השמאל מתחלף להיות כימין אלא אם כן שהימין מתחלף להיות כשמאל ,וכל
שאין על הימין שם יד שמאל לא מקרי על השמאל שם יד ימין ,והלכך כיון שאין לו זרוע ימנית שאין לו ימין
כלל אינו נופל על השמאל שם ימין .והוא הדין והוא הטעם כשאין לו פסת יד ימנית ,מאחר דמקרי נמי שאין לו
יד ימנית כלל כדלעיל.
איברא דלכאורה הא דמשמע מסוגיא זו דיד קטועה לא מקרי יד ,ואפילו נשאר מקום הקיבורת דמדאורייתא
כל הקיבורת מקרי יד ,משום דעיקר היד שהוא פס היד שמשתמש בה היא קטועה ,צריך עיון ,דהא קיי"ל שה
ואפי' מקצת שה בפ"ו דחולין )ד' ע"ט ע"ב( .ועיין בתשובת רמ"א סי' קי"ז שכתב בשם התוס' פ"ק דבכורו'
)ד"ג ע"א( ד"ה ור"י ,דאין לדמות אלא במקום שהש"ס מדמה 70כו' .ודבריו צ"ע ,דלא כתב כן התוס' אלא
לענין מקצת ככל )ולענין אתרוג טעמא אחרינא איכא דבעי טעם עצו ופריו שוה ,ואין כאן אפי' מקצת שלא יהא
מעורב בטעם אחר( .ובנידון דידן יש לומר דאפי' מקצת ככל אמרינן ,שהרי התוס' לא סגרו הדלת ,אלא
דמילתא בטעמא כתבו דמקצת הנשאר 71כו' ,והכי נמי יש לומר בנידון דידן .ועוד שהרי בחליצה מן הארכובה
ולמטה חליצתו כשרה אפילו נקטעה לפירש"י ,והרי כל הרגל נקטעה ואין לו רגל כלל ,דרגלים למעוטי בעלי
קבין ,ולא נשאר אלא מעל רגלו כדאי' רפ"ה דערכין .72ואפי' החולקים על פירש"י 73היינו טעמא משום דאי
 61מנחות מג ,א .טוש"ע רס"י יח.
 62יומא יא ,ב )לענין מזוזה( .דרישה ס"ק מג ,בשם ארחות חיים )ח"ב הל' חליצה סי' א( ,אף לענין חליצה )שצריך שיעבור החולץ
בפני הדיינים מרוח לרוח עד שיראו באיזו רגל יפסיע בה תחלה שזו היא ימינו ובו חולץ(.
 63כיון שסוכ"ס דין אטר בחליצה אינו דומה ממש לדין אטר בתפלין ,גם לדעת הטור.
 64סי' כז ס"ק ג.
 65הלכות קטנות ,הל' תפלין )יג ,ב(.
 66ד"ה מיהו כל זה.
 67שם ד"ה כתב הרב )הובא במ"א שם( ,שאם נשארה הקיבורת לכו"ע חייב ויברך.
 68יט ,ב )ידך זו קיבורת ,דאורייתא קיבורית כולה(.
 69הלכות תפילין )ט ,א(.
 70ומטעם זה נאסר אתרוג המורכב ,שאין אומרים בו אתרוג ואפילו מקצת אתרוג.
 71כאילו נשאר כולו.
 72יט ,ב )רגלים פרט לבעלי קבין כו' דאמר קרא מעל רגלו(.
 73יבמות קג ,א )שנתבאר לעיל ד"ה הן אמת(.
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אפשר למידחסי' לכרעא ,הא לאו הכי הויא חליצתו כשרה ואפי' אין לו רגל כלל ,כיון דנשאר מקום הראוי
לחלוץ בו ,וכל שכן בתפילין שהמקום שראוי להניח שם הוא הקיבורת מקרי נמי יד מדאורייתא .אך יש לומר
דשאני תפילין דבעינן יד הראוי' להשתמש בה ,שהיא פסת היד .דהא ת"ק דיליף ידך זו שמאל מדכתיב אף ידי
יסדה כו' ,דמשמע שהוא פסת היד שניכרת בין ימין לשמאל .ומכל שכן לרבי נתן דיליף מוקשרתם וכתבתם מה
כתיבה בימין כו' ,הרי ההפרש בין ימין לשמאלו הוא ביד שכותב בה והיא פסת היד .וכן לרב אשי ולת"ק
דברייתא ידכה יד כהה היינו גם כן שהיא בתשות כח במעשה ידיו ,ועיקר השימוש במעשה ידיו הוא בכפות
הידים.
ודומה לזה מצינו בסנהדרין )דמ"ה ע"ב( נקטע ידי העדים פטורין ,והיינו פסת ידיהם שצריכות להכות את
הרוצח בהן בראשונה ,וכדמוכח בגמ' לפרש"י דפריך אלא מעתה גידמין דמעיקרא נמי ,ומשני שאני התם
דכתיב יד העדים תהי' ,ופירש"י יד העדים שהיתה בהם בראשונה בשעת העדות תהי' אבל גידמין מעיקרא לא
תפשוט דזו היא יד שלהם עכ"ל ,ומשמע דבגידמין מעיקרא היינו אפילו אם יש להם כל היד חוץ מפס היד נמי
גידמין מקרי ,דאם לא כן לא הוה לרש"י לפרש דזו היא יד שלהם ,ואפילו הכי נקטעו לא ,והיינו משום דלענין
זה מקרי אין לו יד ,כיון שנקטעה פסת ידם ואינה ראויה ליקח בה אבן להכות בה .מיהו מה שפירש"י דזו היא
יד שלהם ,אינו רוצה לומר דדוקא שנשאר להם הזרוע וקנה דמקרי יד מדאורייתא ,אבל אם לא נשאר כלום
אפילו גידמין מעיקרא שאין להם זרוע משנולדו פטור ,דהא כי היכא דליכא למפשט מיד העדים תהי'
בראשונה אם היו גידמין בפסת יד מעיקרא משום דלא בעינן אלא יד שהיתה בהם מעיקרא ,הכי נמי ליכא
למפשט אם לא הי' להם יד כלל מעיקרא ,דהא קאמר יד העדים תהי' ,אם הי' יד לעדים תהי' אבל אם לא הי'
יד לעדים אין צריך שתהי' ,דמה לי אם נשאר להם הזרוע והקנה או לא סוף סוף אי אפשר להכות בהיד עצמה,
וכמ"ש הרמב"ם 74ויהרג ביד אחרים .אלא לפי שהמקשה מקשה בכח לשמואל אלא מעתה גידמין מעיקרא
נמי ,ופירש"י דקשיא לי' הוה ליה לשמואל לאשמועינן הא דגידמין מעיקרא ,ואהא משני דגידמין מעיקרא
ליכא למפשט בכהאי גוונא דאמר שמואל נקטעה יד העדים ,דהיינו נקטעה פיסת היד ,דגידמין מעיקרא כהאי
גוונא לא ,ואפילו אם תימצי לומר דגידמין מעיקרא שנקטעו גם זרועותיהם פסולים לא קשה מידי לשמואל,
דרבותא קמ"ל בנקטעה יד העדים אחר כך אפילו לא נקטעו אלא פסת ידיהם נמי פטור .אבל לפי האמת
גידמין דמעיקרא אפילו אין להם זרוע כלל נמי לא פסילי ,דלא מצינו בעלי מומין פסולין לעדות אפי' בדיני
נפשות ,וסומא באחת מעיניו 75יוכיח .ומשום הכי פשיטא להו להתוס') 76והר"ש בסוף נגעים 77והרא"ש(
דבגידמין מעיקרא לא בעינן קרא כדכתיב ,וסבירא להו דגם במצורע באין לו בהן מעיקרא קודם שנזקק
לטומאה או לטהרה יטול על מקומו ודיו ,דהא גם באין לו בהן נמי היינו טעמא משום דבעיא קרא כדכתיב,
ובאין לו מעיקרא לא בעיא כולי האי כמו בגידמין מעיקרא .ואע"ג דהתם כתיב יד העדים תהיה ,78סבירא להו
דבמצורע נמי כתיב בהן ידו דהיינו ידו דמעיקרא .ולא דמי לשאר מצות דממעטים מקרא רגלים פרט לבעלי
קבין ,מעל רגלו ולא מן הארכובה ולמעלה ,וכן אין לו זרוע פטור מן התפילין ,ולא חילקו בין נקטעו ובין נולדו
כך .דהא דפליגי אי בעיא קרא כדכתיב או לא היינו בחלק מחלקי המצוה ולא במצוה עצמה ,וכל הני דמייתי
היה אחד מהם גידם כו' עיר שאין בה רחוב כו' וכה"ג ,לא מיירי אלא בחלק פרטי מחלקי המצוה ,משא"כ
בעיקר המצוה פשיטא דקפיד קרא דוקא כדכתיב ,וליכא מאן דפליג .ומשום הכי נמי לא מייתי אלא מתני'
דהיה אחד מהם גידם כו' ,ולא מייתי הרבה משניות הקודמין מראש הפרק מאימתי נעשה בן סורר כו'
מאימתי חייב כו' גנב ברשות אביו כו' ,אלא ודאי דהתם דבעיקר המצוה איירי אי אפשר לומר כלל דלא בעיא
קרא כדכתיב ,דאם כן בטלת הרבה גופי תורה.
וכל זה דלא כמ"ש בתשו' חו"י סי' קס"ז ,שיצא לדון בדבר חדש ,דאם נקטע יד העדים עם האבר העליון אפי'
גידמין מעיקרא נמי פטור ,דבעיא עכ"פ קרא כדכתיב ,וגידמין דמעיקרא דחייב היינו בנשאר אבר העליון,
דשפיר מתקיים יד העדים דזה הנשאר הוה יד דידהו .וזה אינו כמו שכתבתי .גם דברי התוס' ור"ש ורא"ש
הויא תיובתיה כנ"ל .גם מ"ש בתפילין דאם נשאר למעלה ממקום הקיבורת מקום להניח תפילין דמקרי יד
דידיה ,היינו לטעמיה דאפילו לשמואל דלעיל דבעיא קרא כדכתיב מודה בגידמין דמעיקרא דמתקיים יד
העדים .מלבד דזה אינו ,עוד זאת ,דנהי דיד סתמא מקרי גובה היד לא מקרי ,ובתפילין בעינן גובה היד
כדלקמן כמ"ש .וממקומו הוא מוכרע דאי מתקיים יד העדים משום דזה הנשאר הוה יד דידהו ,אם כן אפי'
נקטעו אחר כך נמי ,דהא טעמא דשמואל לא הוה אלא משום דבעינן קרא כדכתיב ,אלא ודאי דהא ליתא,
וכמ"ש בשם התוס' וסיעתם דלעיל .ולפי זה גם מ"ש לדעת הרמב"ם 79באין לו בוהן ,דלא סבירא ליה כמ"ש
התוס' אלא אפילו אין לו בהן מעיקרא נמי אין לו טהרה ,דהיינו טעמא משום דאחר שנקצץ הבהן אי אפשר
לומר היינו בהן דידיה ,משא"כ ביד העדים דמקרי יד דידיה ,אזיל לטעמיה וזה אינו כנ"ל .אלא היינו טעמא
דהרמב"ם ,דסבירא ליה דפשטא דסוגיא דקאמר שאני התם דכתיב יד העדים תהי' ,דמשמע דוקא בעדים לא
קפיד קרא אלא אם היתה יד בעדים מעיקרא ,משום דיד העדים משמע יד הכשרה בעדים ,והא ודאי דעדים
 74הל' סנהדרין פי"ד ה"ח.
 75סנהדרין לד ,ב )שכשר להעיד כו' סומא באחת מעיניו(.
 76סנהדרין מה ,ב ד"ה אין.
 77פי"ד מ"ט .ובפירוש הרא"ש שם.
 78כמבואר בתוס' שם )דילמא שאני הכא כתיב תהיה דדרשינו מיניה לעכב כל מילי( .וא"כ היה מקום לפסול גם בגידמין מעיקרא.
 79הל' מחוסרי כפרה פ"ה ה"א.
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עצמן לא בעינן בהו יד ,דלא מצינו שיהא עדים פסולים בלא יד דהא שאר בעלי מומין כשרים כמש"ל .וליכא
למילף מינייהו למילתא אחריתי ,דאע"ג דבמצורע נמי טמא אפילו אין לו יד ,מכל מקום גבי טהרה דכתיב ידו
סתם ולא יד המצורע ליכא למילף מיד העדים .ומשום הכי נמי בנידון דידן דנקטעה פס ידו אפילו נולד כך לא
מקרי יד כלל ,ואפי' התוס' וסיעתם מודו כמש"ל ,דבעיקר המצוה ליכא מאן דפליג.
וממ"ש המ"א בסי' תרנ"א גבי לולב 80אינו ראי' לענין תפילין ,דהתם בלולב לא כתיב ימין באורייתא ,אלא
בחשיבותא תליא מלתא דחשיבותא הוא ליטול בימין ,כמו כל דבר שטעון ברכה נוטלו בימין כשהוא מברך,81
ואם נקטעה ידו הימנית אזלא חשיבותא דימין ונוטלו בשמאל שהיא חשובה יותר ,אבל בתפילין אזלינן בתר
כתיבה או בתר עשיית כל מעשיו ,משום דהיינו ידכה דכתיבא באורייתא ,וכיון שנקטעה ידו שוב אין לו יד
כלל ,ואין ללמוד משם לענין תפילין ,82דלא כפרי מגדים )בסי' תרנ"א ס"ק י'( .ומכ"ש שדברי המ"א בפשט
הרוקח 83אינם ברורים ,וכבר פירש רבינו הגאון) 84אחמו"ר זצללה"ה וזי"ע( בענין אחר .וכ"מ להדיא במה
שהביא ראיה )סנהדרין מ"ה ב'( מאין לו בהן דיתן על מקומו דהיינו בימין ,דהא ר"ש דפליג אמר אם נתן על
של שמאל יצא ,מכלל דר"א דאמר יתן על מקומו היינו בימין .ומ"ש המ"א דפסק 85דלא כהרמב"ם 86אין זה
תימה ,אפילו אם תימצי לומר דסבירא ליה כדעת התוס' )שם( ,דת"ק נמי מודה באין לו בוהן קודם שנזקק
לטומאה או לטהרה ,הכי נמי אם נקטע ידו קודם החג ,ואפילו בחג עצמו קודם נטילת לולב ,יש לומר דכל יום
מצוה בפני עצמה היא .ועוד דלהרמב"ם נמי אתי שפיר ,דעד כאן לא פליג ת"ק דאמר אין לו טהרה אלא בבהן
ידו דבעינן קרא כדכתיב ,כדקאמר בגמרא האי טעמא להדיא ,אבל בלולב לא כתיב בקרא יד כלל וכמש"ל,
וימין מקרי אפי' מקצת יד ,דמדאורייתא קיבורת כולה אקרי יד .אלא דלא תימא דדמי לנקטעה יד העדים
משום הכי מייתי ראיה מר"א דאמר יתן על מקומו ,משום דסבירא ליה דלא בעיא קרא כדכתיב ,אם כן הכא
נמי דליכא קרא אפילו ת"ק מודה .לא 87מייתי ראיה מהא דמודה שמואל בגידמין דמעיקרא ,דהתם שאני
דכתיב יד העדים תהיה ,ואפילו אין להם זרוע כלל וכמש"ל.
מיהו כל זה לפירוש התוס' בפלוגתא דת"ק ואחרים באין לו זרוע ,דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי.
ומכ"ש לגירסת הרא"ם ,88וכ"כ המ"א )סימן כ"ז ס"ק ג'( בשם מרדכי ישן ,דפליגי באין לו אלא זרוע כנ"ל .וכן
משמע במרדכי שלפנינו דכתב אליבא דאחרים דתרתי ש"מ דאפילו יד מקולקלת נמי מקרי יד כהה ,והיינו על
כרחך בשיש לו זרוע על כל פנים ,דאז שייך לומר כיון דמניח במקום הנחת תפילין מה לי אם היד מקולקלת או
לא ,אבל אי מיירי בשנחתך למעלה מהקיבורת שאין זה מקום הנחה כלל ,היכי מרבינן מידכה להניח גם שלא
במקומם ,ומכל שכן שאין זה נכלל בכלל יד כהה ואי אפשר כלל לומר תרתי שמע מינה ,אלא על כרחך דמיירי
בשיש לו זרוע ,ואפילו הכי צריך קרא לריבויא ,משום דאי לאו קרא הוה אמינא דמקרי אין לו יד כלל,
וכדסבירא ליה לת"ק דמיירי נמי בכה"ג לפי מ"ש בדעת המרדכי .אבל לפי מ"ש הב"ח דאם תימצי לומר
דפליגי היינו בנחתך הקיבורת ,אבל בדאיכא קיבורת לכולא עלמא מניח תפילין ,והיינו כיון דנשאר מקום
הקיבורת קיים קרינן ביה על ידך ,ואפילו נחתך למטה מן הקיבורת לא נפקא מכלל יד ,וכיון דנקרא יד אפי'
נחתך פס יד ומקרי יד כהה ,ואם כן יש לומר דהוא הדין והוא הטעם אם נחתך ביד ימין מן הקיבורת ולמטה
נמי מקרי יד ,וכיון שאינו יכול להשתמש בה נקרא יד כהה.
ואמנם באמת דברי הב"ח תמוהים ,דאיך אפשר לומר דפליגי בנחתך הקיבורת ומרבי מידכה אפילו שלא
במקום הנחת תפילין ,דאע"ג דקיבורת כולה מקרי יד מדאורייתא מכל מקום לענין תפילין דרשינן 89על ידך
בגובה היד דוקא ,במה מצינו דומיא דשל ראש ,כדאי' בברייתא שם ,ומשמע דאתיא ככולא עלמא ,דהא ליכא
מאן דפליג התם .ולמעלה ממקום הנחת תפילין נהי דיד מקרי גובה היד לא מקרי ,שמקיבורת ולמעלה מתחיל
להיות נמוך .ומשום הכי נמי איתא במרדכי בשם השימושא רבא עד פלג זרוע ,90ונהי דבזה איכא למימר
דחומרא בעלמא היא ,אבל למעלה ממקום קיבורת ובמקום הנמוך ,ודאי דליכא למ"ד דהוה מקום תפילין
מדאורייתא כיון שאין שם גובה כלל .ועוד דלא שייך לרבות מידכה יד כהה אלא לומר דאפילו יד כהה שהיא
מקולקלת נמי יד כהה מקרי ,כמ"ש המרדכי אליבא דאחרים ,אבל לומר דאפילו במקום נמוך שלא בגובה היד
נמי מניח תפילין אינו במשמע ידכה יד כהה כלל .אלא העיקר כמ"ש בדעת המרדכי שלפנינו ,דיד מקולקלת
 80שאם נקטעה ידו יקח הלולב בשמאל של כל אדם ,וכדלעיל בתחלת התשובה.
 81ראה שוע"ר סי' קסז ס"ז ,וש"נ.
 82ועד"ז נתבאר בשו"ת צמח צדק או"ח סי' ה ס"ו.
 83הל' סכות סי' רכ )ע' קכ ד"ה גידם( ,שבשו"ע סי' תרנ"א ס"ד )גידם שאין לו יד נוטל לולב בזרועו( ,ובמ"א שם גרס ופירש שיקח
הלולב בשמאלו והאתרוג בזרועו הימנית.
 84בשוע"ר שם סט"ו )מי שנקטעה ידו הימנית יטול הלולב בזרועו הימנית(.
 85הרוקח שם מביא ראיה דסגי לקיחה בזרוע "כמו גבי אין לו בוהן ,בסנהדרין דף מה ,נותן על מקומו ויוצא".
 86מחוסרי כפרה פ"ה ה"א )כדלעיל ד"ה וכל זה( :אין לו בוהן יד ימנית כו' אין לו טהרה עולמית.
 87אוצ"ל :ומ"מ לא מייתי.
 88מ"א שם בשם היראים ,ובשם המרדכי ישן )הובא לעיל ד"ה ואולם מגופא(.
 89מנחות לז ,רע"ב )מה להלן בגובה שבראש אף כאן בגובה שביד(.
 90הובא בב"י רס"י כז ,בשם הגהת סמ"ק סי' קנג אות ב ,בשם שימושא רבא.
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אליבא דת"ק אינו יד כלל אפילו יש לו זרוע ,מאחר שהיא יד שאינה ראויה לתשמיש ,וכמש"ל דהכי משמע
מכל תנאי דברייתא דיד ראויה לתשמיש בעינן.
ועוד דאפילו לדעת הב"ח אפשר לומר דסבירא ליה ,דכי היכא שנחתך בשמאל מן הקיבורת ולמטה לא נפקא
מכלל יד כהה ,הוא הדין והוא הטעם דאם נחתך בימין לא נפיק מכלל יד ימנית ,וכמו בחליצה דהימין לא
נעשה שמאל בשביל שנחתך .ולא דמי לאיטר שנתחלף ימינו לשמאלו לפי שיש לו שתי ידים והן המוכיחות
שנשתנו עליו טבעי בני אדם ,אבל אם אין לו אלא יד אחת בין שהיא ימנית בין שהיא שמאלית אין כאן עד
המוכיח שהימין נעשה שמאל .ותדע דהא הא דמשני אביי כי תניא ההיא בשולט בשתי ידיו משמע דככולא
עלמא אתיא ,ובפרט לפמ"ש המרדכי דלא ניחא ליה לאוקמי כתנאי ,והרי הספר התרומה 91והרא"ש 92דסבירא
94
להו דבאטר בתר תשות כח אזלינן ,ילפי לה מהא דאמרינן ספ"ז דבכורות 93גבי שולט בשתי ידיו דר' פוסל
וחכמים מכשירין ,דמר סבר כחישותא אתחלא בימין ומר סבר בריאותא אתחלא בשמאל ,ומשם למדו לאיטר
דתני ברישא דההיא ברייתא דמשום כחישותא ובריאותא היא .ואם כן לר' דפוסל בשתי ידיו משום
דכחישותא אתחלא בימין ]ה["ל להניח תפילין בימינו שהיא נעשית יד כהה .אלא ודאי כיון שאין כאן ידים
מוכיחות איזה יד כהה ,משום דסוף סוף הרי שולט בשתיהן ,ואע"ג דכחישותא אתחלא בימין מכל מקום עדיין
הימין שולטת כמו השמאל .והוא הדין אם אין לו אלא יד אחת אין כאן הוכחה ,אף שאין לו יד ימנית מכל
מקום מאן מפיס דהוחלפה של שמאל ונעשית ימנית ,ואמרינן דשמאל דקיימא קיימא .ותו כיון דיד ימנית
מקרי יד לפי דעת הב"ח אזלינן בתר בריאותא וכחישותא ,והרי בנידון דידן יש לו כח יותר בימין .ועוד דיש
לומר דלענין יד ימין אפילו הב"ח מודה דלא מקרי יד אם נחתך בה משום דלית בה לא כתיבה ולא כל מעשיו
וכמש"ל ,דמשום הכי מקרי יד שאינה ראויה ,ולא פליג הב"ח אלא בשמאל מאחר דראויה להנחת תפילין
עכ"פ.

סימן ג
עשיית כלים מתשמישי קדושה
נדרשתי לאשר שאלני שלוחו דמעל' ,בנידון הארון הקודש של כסף שרוצה להתיכו ולעשות ממנו כלים של
הדיוט .הנה מדברי המ"א סי' קנ"ג ס"ק כ"ג משמע דכשם שיכול היחיד למכור תשמישי ספר תורה למ"ד הכי,
הכי נמי מפקיע קדושת התשמישים שישתמש בהם הלוקח כל מה שירצה .ומשום הכי כתב דאף הריב"ש לא
אסר אלא בספר תורה כו' ,ואף שבהדיא כתב הריב"ש סי' רפ"ה הטעם באיסור הס"ת דכמו שאין ז' טובי העיר
במעמד אנשי העיר יכולין להתנות ולהוריד ספר תורה מקדושתה כך אין יכולין להתנות בדמים להורידן כו',
והכי נמי יש לומר בתשמישים ,95אלא ודאי סבירא ליה להמ"א דבאמת דבתשמישים נמי יכולין להתנות
ולהוריד מקדושתן ,ולא דמי לספר תורה.
אבל באמת אפילו אם תימצי לומר שכן הוא דעת המ"א ,דבריו תמוהין מאד ,דהא בהדיא תניא )מגילה כ"ו
ע"ב( תשמישי קדושה נגנזין .ובית הכנסת 96שאני ,לא מיבעי לדעת הרמב"ן 97דסבירא ליה דתשמישי מצוה
נינהו ,אלא אפילו לדעת הר"ן 98שם דסבירא ליה דהטילו חכמים חומר קדושה ,מכל מקום אינו חמור כל כך
כתשמישי קדושה עצמן .ובעל כרחך צריך לומר כן ,דלא תקשי ליה מהתוספתא 99אבני מזבח שנפגמו כו',
שהביא 100לעיל מזה ,וכה"ג איתא בפ"ד דעבודת כוכבים 101שגנזו חשמונאי אבני מזבח ששיקצום כו' ,אע"ג
דחיללוה ,מכל מקום כיון דאשתמש לגבוה לאו אורח ארעא לאשתמושי להדיוט ואפילו אחרי שבירתן
כדאיתא שם ,והוא הדין כסף וזהב אפילו לאחר שהתיכן כדמוכח התם .ולפ"ז דברי הש"ע ביו"ד סימן רפ"ב
סעיף י"ח 102הם כפשטן ,דמאן דמתיר בס"ת הוא דמתיר בתשמישיה ,ושם היתר א' להם שישארו בקדושתן
אצל הלוקח ,וגם טעם אחד הוא ,דהא לא שנו אלא שלא מכרו כו' )מגילה שם (103קאי אכל הני דמתני' ,ומאן
דאוסר בס"ת משום דלא קאי אלא אבית הכנסת לחודיה הוא הדין נמי דלא קאי אתשמישי ספר תורה ,וחד
 91סי' ריג סדר הנחת תפלין.
 92הל' תפלין סי' יח.
 93מה ,ב.
 94לעבודה.
 95שאילו היה אסור להורידם מקדושתן ,היה אסור להוריד אף הדמים מקדושתן ולהשתמש בדמיהן.
 96שהתירו למכור )ע"י ז' טובי העיר( על מנת שהלוקח יעשה בהם מה שירצה.
 97מגילה )ר"פ בני העיר*( :דבית הכנסת עשאוהו כתשמשיש מצוה כסוכה ולולב שנזרקין אחר מצותן.
 98מגילה )ח ,א סוד"ה ומאן דשרי( :הטילו בו חכמים קדושה מדבריהם.
 99מגילה )פ"ב ה"י( :אבני היכל ועזרות שנפגמו אין להם פדיון וטעונין גניזה.
 100רמב"ן שם.
 101ע"ז נב ,ב.
 102שהקשה המ"א ממ"ש בשו"ע שם" :יחיד שמוכר ס"ת שלו ותשמישו יש מי שמתיר להשתמש בדמיו ויש מי שאוסר" .ומפרש
שהאוסרים לא אסרו אלא בס"ת ולא בתשמישו.
 103כו ,סע"א :אמר רבא לא שנו אלא שלא מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר כו'.
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טעמא לתרווייהו ,דכמו שאי אפשר להתנות להוריד מקדושת עצמו כך אי אפשר להתנות על הדמים כמ"ש
הריב"ש .משא"כ הרא"ש ונ"י סבירא להו דנהי דאי אפשר להתנות להוריד מקדושת עצמן אבל בקדושת
דמיהן יכולים להתנות .אבל שיהיו יכולים להתנות להוריד מקדושת עצמן גם בתשמישים ליכא למ"ד.
ולזאת לא מצאתי לו היתר אלא לעשות מזה טסין או כתר לס"ת דעילויא הוא ,ואפילו למכרה בשביל כך ,כגון
להקהל ,יש לסמוך על דעת המתירין בספר תורה .ובפרט כי לפי מה ששמעתי שמתנה היא ביד מעל' ,והרי היא
כאילו כבר עבר הנותן ומכר על מנת למכור ,מאחר שידע שאין למעל' ס"ת כמדה זו ,או שמדומה לקבל בחובו,
דבזה יש להתיר המכירה לכו"ע.
ובזה אצא ואומר שלום מאדה"ש.

סימן ד
בניית בית ע"י האדון בשבת

104

שאלה
אשאל ממעכת"ה בעובדא דאתאי לידן ,בנידון בית שהתנדב האדון לבנות לנו על גבי חצר ,שנתנו אנחנו עבורו
מעות סך מסויים ,ודיישי אמיצרי אבל לא בחפירה וכו' ,105אם מותר להניחו לבנות בשבתות ויו"ט וחוה"מ ע"י
פועלין שלו שבונה.
כי הנה 106בתשו' מהר"י הלוי אחי הט"ז סי' י החמיר מאד במקבלי קבולת ,אף גם במקום שהמנהג בקבולת,
הגם דלא שייך כאן טעם שכתבו התוס' 107בשם ר"י לחלק בין בית לשדה ,משום דסבירא ליה עיקר החילוק
כמ"ש התוס' )במסכת עבודת כוכבים( בשם הר"מ 108דבבית אין להאין יהודי חלק ביה ,ואם כן אף במקום
שהמנהג בקבולת אסור .ולפי דעתי דסבירא ליה כמ"ש הפרי מגדים סי' רמ"ג בשם הר"ן 109דהטעם הוא משום
דלא מחזי להו לאינשי הפרש בין קבלנות לשכיר יום כו'.
110
עוד יש כאן מיחוש עפ"י מ"ש בתשובת פנים מאירות סי' ל"ח דהיכא דהישראל מרויח בזה אסור לכולי
עלמא ,ושכן הוא דעת הרמב"ם 111גם כן ,דלא כמ"ש עליו הראב"ד בהשגות ,112וכן פירש דבריו המ"א סי'
רמ"ד ,113והכא נראה דיש ריוח ,כי אם לא יבנו בירח האתנים שרובו קדוש 114וימות הסתיו ממשמשים יכול
להיות שלא יוגמר בחורף ,וזמן היריד קצוב שכירות בית סך רב כו'.
אמנם מצד אחר יש להקל גם כן ,דהיינו לדעת הרב המגיד 115שבפרי מגדים ,דשם הטעם משום דחשדי ליה
בשכירי יום ,ואם כן במקום שנהגו בקבולת מותר.116
ועוד יש צד להתיר גם לפמ"ש ר"י הלוי ,כיון דהדבר הוא מעשה רב ויש לו פרסום והויא דומיא דמרחץ
כשנתפרסם הדבר ,117וכל שכן לפי הגירסא לשנים רבות שבטור סי' רמ"ג .ואי משום האורחים שיבאו ,אם
 104על שאלה זו השיב גם בשו"ת צמח צדק או"ח סי' פז ,ומסיק שקבלנות בית במקום שנהגו בקיבולת פשט המנהג לאיסור ,ומ"מ
אם הוא שר וגם בונה משלו נראה דמותר.
 105שקנו את החצר ע"י דייש אמצרי )ב"מ יד ,רע"ב( ,אבל לא בחפירה; שלא עשו זאת כפרש"י שם )מתקן גבולי השדה ומגביהם(,
אלא כפירוש הרא"ש שם סי' לח )פי' שהלך סביב למצרי השדה לראות ולעמוד על ענין השדה( .וכיון שכך ,אולי יש מקום להתיר בזה
מטעם האמור בשוע"ר סי' רמג סט"ו )לא אסרו אלא כשנקרא שם הישראל עליהם שידוע ומפורסם לרבים שהם של ישראל  ...אבל
ישראל שקנה מנכרי  ...ולא התעסק בהם כלל ה"ז מותר ,לפי שעדיין לא נקרא עליהם שם הישראל ואין כאן חשש מראית העין(.
 106המענה לקטע זה הוא לקמן סוס"י ה ,ד"ה ומ"ש בתשובת מהר"י הלוי.
 107ע"ז כא ,ב ד"ה אריסא )ור' יצחק פירש  ...דלעולם הוא רגילות לקבל שדה באריסות למחצה לשליש ולרביע ,אבל בבנין בית
רגילות לשכור מידי יום יום ,והרואה אינו אומר קבלנותיה עביד אלא שכירי יום נינהו(.
 108שם )והר"ם היה נותן טעם דלהכי מותר באריסות שדה ,דכיון שאינו נוטל מעות בשכרו אלא נוטל בגוף הקרקע דמי לשותף ,אבל
בקבלנות דבית שנוטל מעות בשכרו לא הוי כשותף ואסור(.
 109ע"ז פ"א )ו ,ב ד"ה ומהא( :מחזי להו לאינשי כשכיר יום .ופירש הפרי מגדים )משב"ז סי' רמג ס"ק א( :להמון עם מתחזי להו
כשכיר יום ,ואע"פ שידעו שקבלן הוא לדידהו אין חילוק .ונתבאר בשו"ת צמח צדק או"ח סי' פז.
 110הובא ונתבאר בשוע"ר סי' רמד ס"כ וקו"א שם ס"ק ט .ובסי' רנב ס"ה.
 111הל' שבת פ"ו הי"ב )ששכר הנכרי לשנה או לשתים שיכתוב לו או שיארוג לו ה"ז כותב ואורג בשבת ומותר(.
 112שם )אותה מלאכה משתרשא ליה ואינו דומה לקבלנות(.
 113ס"ק יד )נראה לי כוונת הרמב"ם  ...ובעת שאין צריך יושב בטל ...ואין הישראל מרויח במה שעושה בשבת( .וכ"ה בשוע"ר סי'
רמד ס"ט .אמנם במהדורא בתרא חזר בו והשיג על המ"א ,ומסיק שאין לחשוש למה שהישראל מרויח ממה שהנכרי עושה בשבת
לעצמו.
 114ריבוי המועדים בחודש תשרי.
 115הל' שבת פ"ו הט"ו.
 116וראה גם שוע"ר סי' רמד ס"ד )אם הוא מקום שמפורסם בו דרך בנין הבית ע"י אומנים קבלנים ולא ע"י שכירי יום  ...ומ"מ אין
להתיר אלא בשעה"ד(.
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ישמעו שהוא שלנו ,ישמעו שהאדון בונה ,ולחוש שישמע זה ולא זה הוא רחוק .ועיין בפרי מגדים על המ"א
סס"ק י"ג ומיהו בשר הבונה בית לישראל כו' עי"ש.
ועוד דכאן יש להשר חלק בגוף הבית ,כיון שבונה בנינים חדשים בצירוף עם הישנים .ומי יודע אולי יבקש
מעות.119
על כל אלה אני מבקש תשובתו הרמתה כי מי כהחכם וכו' וכיד ה' הטובה עליו ישיבני.

תשובה
120

ברך לקחתי ביום אתמול צום גדלי' ,ואשיב מפני הכבוד בקצרה ,כי בעה"ד ירט לנגדי ולא נתנני די השיב
רוחי .ולזאת לא אאריך בטעמים וראיות רק עיקר הדין ,שבשעת הדחק והפסד כזה שהשעה עוברת יש
לסמוך 121על דעת התוס' ורא"ש ומרדכי וסה"ת ,דעיקר איסור מראית העין משום שהרואה אומר שכירי יום
נינהו ,ולא משום דמחזי כשכירי יום כדעת הר"ן ומגיד משנה .ומצאתי און לי בכתבי הגאון אחמו"ר ז"ל
נבג"מ.
וגם מה שהאריך בדעת הפנים מאירות סי' ל"ח ,הנה גם דעתו שבבנין בית אין איסור מדינא ,ואף שיש הרוחה
שבלא שבת יוגמר ביו"ד שבועות ועם שבת יוגמר בט' שבועות כמבואר שם להדיא .ואף גם שיש להאריך
בעיקר דינו של הפנים מאירות ,122וכבר האריך בזה הגאון אחמו"ר ז"ל בכתביו.123
אך מה שיש לחוש בכאן הוא משום שהשר עושה בטובת הנאה ,ואם כן אם רואהו בשבת צריך למחות כמבואר
בסי' רנ"ב .124אמנם בשעת הדחק והפסד מרובה כזה לבי אומר לי לצדד להיתר ,מאחר שאין הפועלים עושים
בטובת הנאה לישראל אלא הם עושים בציווי השר ,והשר שמצוה הוא בטובת הנאה ,וכל כהאי גוונא אין
למחות.
ודי בזה לחכם כמותו ואין צריך לפרש יותר ,ובפרט שבהע"ד נחוץ מאד ,ועוד חזון למועד ,ואבוא אי"ה
בארוכה.125
ידידו לנצח
יהודא ליב

 117שנתבאר בשוע"ר סי' רמג ס"י )אם יש שם אדם שהשכירם או נתנם באריסות שנה אחר שנה ,עד שנתפרסם לרבים שאין דרכו
לשכור פועלים אלא להשכירם או ליתנם באריסות ,מותר(.
 118סי' רמד.
 119אם יאמרו לו שלא יעבוד בשבת.
 120בעל הדבר )כלומר ,בעל הבית שהתנדב האדון לבנות ,שהוא הביא למהרי"ל את מכתב השאלה הנ"ל ,וציפה לקבלת התשובה
שלפנינו(.
 121יתבאר לקמן סי' ה ד"ה ולענין ,ואילך .וראה גם שו"ת צמח צדק או"ח סי' פז )ו ,א( :דודי הרב הג' דיאנעויץ השיבני לסמוך בשעת
הדחק על דעת הפוסקים הסוברים שהוא משום חשד שיאמרו שכירי יום נינהו כו' שהם הרוב.
 122יתבאר בארוכה לקמן סי' ה.
 123קו"א סי' רמד ס"ק ח.
 124בשוע"ר שם ס"ז-ח.
 125בסימן הבא.
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סימן ה
עוד מענין הנ"ל בארוכה

126

הנה הלכות קבלנות בשבת הלכת' רבתי ועמוקים ורחבים מני ים והמה כהררים התלוים בשערה ,ומעט אשר
היה לפני מכתבי רבינו אחמו"ר ז"ל נבג"מ הנוגע לנ"ד לקטתי לאחת אחת ,ובתר רישא גופא גריר.
בריש אמינא 127שאף המ"א בסי' רמ"ג סק"ב דאסר מדינא במרחץ לשכור לו נכרי 128ולעבוד כל השנה ,לא אסר
אלא שכיר שנה וחודש דוקא ,וכמו שביאר בטעמו ,דליכא למימר דנכרי אדעתיה דנפשיה 129כו' )וזוהי הוספה
שהוסיף מדעת עצמו לפרש דברי מהר"י 130שבב"י( .והיינו דסיים ועס"י רמ"ד ס"ה ,ור"ל דשם כתב 131שדעת
הרמב"ם 132דמתיר בשכיר שנה למלאכה מיוחדת היינו כדרך השרים 133כו' .אבל אם שכר את הנכרי בקיבולת
דמרחץ ליתן לו מכל היסק כך וכך ,בזה צדקו דברי התוספות שבת ,וגם המ"א מודה דאין בזה איסור מדינא,
דודאי הנכרי אדעתיה דנפשיה עביד להרבות שכרו .ומשום הכי נמי מותר גבי מכס בקיבולת כה"ג לכשתגבה
מאה דנרין כו' ,ולא אצטריך טעמא דפסידא אלא כשקובע לו לעשות מלאכתו בשבת .134והיינו טעמא
דרש"ל 135בעושי מלח ,וכן בעושי ברזל וזכוכית ,136דלא כמ"ש בתשובת פנים מאירות סי' ל"ח ,137וכמו
שיתבאר עוד לקמן.
והפרי מגדים סי' רמ"ג חלק על התוספות שבת ,דהיכא שהישראל מרויח במלאכת שבת אסור מדינא ,אף
דאיכא למימר הנכרי אדעתא דנפשיה עביד ,שהנכרי מרויח במלאכתו גם כן ,וכמו שנראה מפשט לשון מהרי"א

 126תוכן התשובה:
מלקט מדברי רבנו במהדורא בתרא לסי' רמג בענין קבלנות שהישראל מרויח ממלאכת הנכרי בשבת ,בתוספת ביאורים והוכחות,
אשר:
א( גם לדעת המ"א שאוסר ריוח הישראל ממלאכת הנכרי בקבלנות בשבת ,לא אסר אלא בשכיר שנה ,משא"כ כשקצב לו שכר
לכל היסק ,שהנכרי עושה לדעת עצמו להרבות שכרו ,דלא כדעת הפרי מגדים )ד"ה בריש אמינא ,ואילך(.
ב( גם בשכיר שנה ,שהמ"א אוסר ,מ"מ במהדו"ב חולק עליו ומתיר ,שגם בזה עושה הנכרי לריוח עצמו )ד"ה וכל זה ,ואילך(.
ג( גם בענין שאין לישראל חפץ כלל במלאכה אא"כ תיעשה בשבת ,שאוסר בשוע"ר עפ"י המ"א ,נראה להוכיח שלמסקנה
מותר גם בזה )ד"ה אך הנה כל זה ,ואילך(.
ד( ועפ"י כ"ז מובן שאין לחשוש לריוח הישראל שבנידון דידן ,כאמור בשאלה דלעיל :והכא נראה דיש ריוח ,כי אם לא יבנו
בירח האתנים שרובו קדוש וימות הסתיו ממשמשים יכול להיות שלא יוגמר בחורף ,וזמן היריד קצוב שכירות בית סך רב
כו'.
ה( וגם אין לחוש למראית העין בקבלנות דבית ,שהרואה יאמר שהם שכירי יום ,כיון שמפורסם דרך בנין הבית ע"י אומנים
קבלנים ולא ע"י שכירי יום )ד"ה ולענין(.
 127להבנת הבא לקמן יש להקדים:
א( הטור )סוס"י רמג ,לגירסתינו( מתיר לשכור נכרי קבלנות שיעשה המלאה במרחץ )אם נתפרסם ואין לחוש למראית העין(.
ב( מהר"י אבוהב )בהגהותיו לטור שם( אוסר הקבלנות במרחץ ,כיון שהישראל מרויח ממלאכת הנכרי בשבת.
ג( הב"ח )שם ס"ג( חולק על מהרי"א ,ומתיר ריוח הישראל ,כמו באריסות ריחיים שמותר אף שיש ריוח לישראל.
ד( המ"א )שם ס"ק ב( חולק על הב"ח וכותב ,שהכא שאני שרק לישראל יש ריוח ממלאכת הנכרי בשבת ,ולא לנכרי.
ה( התוספות שבת )שם ס"ק ב( חולק על המ"א וכותב ,שהב"ח לא התיר אלא כששכרו ליתן לו כך וכך מכל היסק והיסק שבמרחץ,
שיש גם לנכרי ריוח ממלאכתו בשבת.
ו( הפרי מגדים )א"א שם ס"ק ב( חולק על התוספות שבת וכותב ,שגם בזה אסור ,כי הנכרי מקבל רק קבלנות ,וריוח המלאכה הוא
רק לישראל.
ז( בשוע"ר )סי' רמג ס"ג( פוסק כהמ"א ,אמנם במהדו"ב )לסי' רמג ,ד"ה והשתא אתי שפיר( חולק עליו ,ומתיר מדינא הנאת הישראל
גם כששוכר את הנכרי לעבודת המרחץ בכל השנה.
וע"ז כותב כאן ,שלהלכה מודים גם הב"ח וגם המ"א וגם התוספות שבת ,שבאופן האחרון מותר )ד"ה בריש אמינא( ,דלא כפרי
מגדים )ד"ה והפרי מגדים( .ומסקנת רבנו הזקן להתיר גם באופן הראשון )ד"ה וכל זה(.
 128בנדפס "אין יהודי" )וכן לקמן בכ"מ ,כנראה מחמת הצנזור(.
 129דאף אם לא יעשה העכו"ם בשבת יצטרך לשלם לו )ומובא בשוע"ר סי' רמג ס"ג(.
 130מהר"י אבוהב בביאורו לטור שם :אם עבר יומו הפסיד הישראל הריוח של אותו היום ,ומזה הצד הוא נהנה ממה שנעשה בשבת.
 131המ"א ס"ק יד.
 132הל' שבת פ"ו הי"ב.
 133שיש להם סופר מיוחד או חייט מיוחד ,שבכל עת שצריך השר לכתוב מחוייב לו לכתוב ,ובעת שאינו צריך יושב בטל )ומובא
בשוע"ר שם ס )ומובא בשוע"ר שם ס"ט(.
 134כמבואר בשוע"ר סי' רמד סי"ב ,וש"נ.
 135שו"ת שלו סי' ק .הובא ונתבאר בשוע"ר סי' רמד ס"כ וקו"א שם ס"ק ט.
 136כמבואר בשוע"ר שם סכ"ב ,וש"נ.
 137שאסר גם בזה ,ונתבאר בקו"א שם.
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שבב"י ,ולכן אסור כל קיבולת דמרחץ אף אם נותן לו מכל היסק .וסבירא ליה דהיינו טעמא דעושי מלח וברזל
וזכוכית משום פסידא ,וכמו מכס ,ואפילו כשאינו קובע מלאכתו בשבת לא שרי אלא משום פסידא.
ולכאורה 138יש להביא ראיה לדבריו מהתוס' ספ"ק דעבודת כוכבים שהתיר ר"ת בקיבולת בנין ,והביא ראיה
מאריסות שדה דקבלן קבלנותיה עביד ,ולא אסיק אדעתיה טעמיה דר"י משום חשד שהרואה יאמר כו',
דסבירא ליה דבאריס וקבלן לא שייך חשש זה מפני שלפעמים זה מנהג העולם .ולכאורה קשה אם כן אמאי
אסרו בשכירות מרחץ משום דאריסותא למרחץ לא עבדי אינשי ,דהא לפי הטעם שכתב הר"ן מתוך
שהוצאותיו מרובין כו' דוקא אריסותא לא עבדי אבל קבלנות יכול להיות דעבדי ,ואמאי לא יתלו בקבלנות
במרחץ כמו בשדה באריסות ,ואדמסייע ליה מאריסות שדה לותיב ליה משכירות דמרחץ )וקושיא זו כמדומה
לי ששמעתי מפי קדשו של אחמו"ר ז"ל פא"פ ולא ראיתי בכתובים( .ועוד מברייתא דקתני לא ישכיר משמע
דכל שכן לא ישכור נכרי בקיבולת ,ולר"ת קשה מאי טעמא ,ומאי שנא מקיבולת בנין .ולפי מה שכתב הפרי
מגדים אתי שפיר דכל קיבולת דמרחץ אסור מדינא ,משום שהישראל מרויח במלאכת שבת .ולכאורה יש
לתרץ בזה ,139דנהי דקיבולת דמרחץ אסור משום מראית העין ,אפילו הכי פשיטא ליה לר"ת דחיישינן טפי
למראית העין בקיבולת דמרחץ ,מאחר שנותן לו מכל היסק שבכל יום ויום ,דמחזי לאינשי טפי כאלו הוא
שכיר יום .אלא דאין צריך לשינויי דחיקי ,דבלאו הכי צריך להבין לדעת ר"ת ,דאמאי לא ישכיר מרחצו ,דהא
לפי טעם הר"ן אריסותא לא עבדי אבל להשכיר אפשר דעבדי ,והשוכר עובד ודאי לעצמו טפי מאריס וקבלן
שהרי כל הריוח שלו .140אלא ודאי דגם ר"ת אסיק אדעתיה טעמא דחשדא מפני שהרואה יאמר כו' ,וזה עיקר
האיסור במרחץ אפי' בהשכרה ,וכל שכן בקיבולת ,אלא דסבירא ליה דאין איסור זה אלא במרחץ דנקרא על
שמו ,141פי' שכבר נקרא על שמו קודם שיעשה הנכרי מלאכה ,וכן בשדה אי לאו דלאריסותא קיימא ,אבל בנין
בית אינו חשוב נקרא על שמו אלא אם כן עושה לצורך ישראל .דהא נכרי שעשה כבש לעצמו שירד אחריו
143
ישראל 142לא מפלגינן בין אם עשה בביתו או בבית הישראל ,אלא דדעת הר"ש שבהגהות מיימוניות פ"ו
לאסור בשל ישראל ,וסבירא ליה להמ"א 144כוותי' בלא קצץ ,אבל בקצץ גם המ"א מודה דלא קיי"ל כר"ש,
כמ"ש הרב בקו"א ,145דהא במרחץ וכה"ג לא אסרו אלא משום הרווחה שהישראל מרויח ,ולא משום שנוטל
מעצי ישראל ,עיי"ש דמשום שהעשיה ברשות ישראל לא מיחשב נקרא על שמו כלל .ומשום הכי במרחץ דנקרא
על שמו אפילו אם הנכרי עושה לעצמו אסור משום מראית העין ,ובהא כולי עלמא מודו ,משא"כ בקיבולת
דבנין בית דאינו אסור אלא כשבונה בשביל ישראל בהא פליגי ר"ת ור"י .ונמצא דקיבולת דמרחץ ושדה
וקיבולת דבית ,אף שהם שמות שוים הם איסורים מוחלקים ,ושניהם אינם אסורים אלא משום מראית העין
ולא מדינא כלל ,ואם כן אין ראי' כלל מזה להפרי מגדים.
ואדרבה קצת יש להוכיח מהתוספות דלא כהפרי מגדים ,דהא לר"ת דמשוה קבלנות לאריסות משמע דשוים
לגמרי ,והר"י והרא"ש וסיעתם שחלקו על ר"ת היינו משום מראית העין ולא מדינא כלל ,ואם כן כי היכי
דבאריסות שרי אפילו אם הישראל מרויח ,כמו גבי רחיים דנהגו היתר ,הוא הדין נמי בקבלנות כה"ג .וזו ראיה
לדברי הב"ח .ואף המ"א לא חלק עליו אלא בשכיר שנה כנ"ל .ולענין מה שהקשה התוספות שבת על המ"א,
דמאי קשיא ליה על הב"ח ,דילמא גם הב"ח לא מיירי אלא בקיבולת גמורה שנותן לו מכל היסק ,אבל בשכיר
שנה מודה )דמשום קושיא זו נדחק הפרי מגדים לאסור אף בקיבולת זו( .יש לומר דהיינו טעמא דהמ"א,
דלישנא דהטור קשיתי' ,דמסיים בסוף דבריו אבל אם היה משכירו לימים כו' ,שאין הסיפא היפוכא דרישא,
 138להבנת הבא לקמן יש להקדים:
א( במשנה ע"ז )כא ,א( מבואר שאסור להשכיר המרחץ לנכרי .ובברייתא )שם כא ,ב(" :אבל שדהו לעו"כ מאי שרי ,מאי טעמא,
אריסא אריסותיה קעביד אריסא דמרחץ לא עבדי אנשי".
ב( הר"ן )שבת פט"ז )מו ,ב ד"ה אריסותא( ביאר טעם האיסור במרחץ :לפי שהוצאותיו מרובות ושכרו מועט ויודעים הכל שבשביל
ישראל הוא עושה.
ג( בשוע"ר )סי' רמג ס"ו( מבאר הדברים :אין השכר מספיק להשוכר ליתן דבר קצוב לבעל המרחץ ושישתייר לו סך חשוב יתר על
שכר טרכו ועמלו ,לפיכך דרך העולם שכל מי שיש לו מרחץ שוכר לו פועל שיתעסק בו וכל השכר הוא לבעל המרחץ.
ד( ר"ת )תוס' ע"ז שם ד"ה אריסא( למד מהיתר אריסות בשדה ,להתיר לישראל ליתן ביתו לנכרי לעשותו בקבלנות ,כמו באריסות
דשדה.
ה( ר"י )תוס' שם( חלק עליו ופסק דקבלנות דבית אסור ,שהרואה אינו אומר קבלנותיה עביד אלא שכירי יום נינהו.
ו( ע"ז כותב כאן שרבנו הזקן הקשה ,לפי דעת ר"ת שאין חוששים בקבלנות למראית העין ,א"כ מדוע אסרו במשנה שכירות מרחץ,
מטעם מראית העין שיאמרו שהוא שכיר יום ,ולא יאמרו שהוא בקבלנות.
ז( ולפי דעת פרי מגדים הנ"ל אפשר ליישב ,דהא קבלנות מרחץ אסור מעיקר הדין ,כיון שהישראל נהנה ממלאכת הנכרי בשבת.
 139לדעת המתירים קבלנות מעיקר הדין ,ובמרחץ לא נאסר אלא מטעם מראית העין.
 140אם כן למה אסרו להשכיר לנכרי.
 141כאמור במשנה שם )מפני שהוא נקרא על שמו( .ומבואר בפוסקים )ראה שוע"ר סי' רמג סט"ו ,וש"נ( דהיינו שידוע ומפורסם
לרבים שהם של ישראל.
 142משנה שבת קכב ,א .טוש"ע סי' שכה סי"א .שוע"ר שם סי"ח.
 143אות ו :רבנו שמחה כתב לאיסור  ...אם ראה ישראל ושתק אדעתיה דישראל קעביד ,כיון שהעצים של ישראל.
 144סי' רנב ס"ק ט .שוע"ר שם ס"ח.
 145שם ס"ק ה )ד"ה והנה לפי(.
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לגירסת בקבלנות ,146אפילו אם תימצי לומר כמ"ש הב"ח ,לא מבעיא אם שוכרו לימים אלא אפילו אם
משכירו כו' ,אלא אם כן דפירש בקבלנות בשכיר שנה ,דשייך על זה אבל אם היה לימים ולא לשנה ,שזהו דבר
והיפוכו ,אבל אם באנו לפרש בקבלנות מכל היסק לא שייך על זה אבל אם היה לימים ,כיון דלא מיירי בשוכרו
לזמן כלל אלא בשוכרו למלאכה ,והלכך הוצרך המ"א לפרש בדעת הב"ח שכוונתו דברישא מיירי בשכיר שנה.
וכל זה לדעת המ"א ,שאחריו נמשך הרב במהדורא קמא ,147אבל במהדו"ב 148השיג עליו ,דאף בשכיר שנה
במרחץ אין לאסור מדינא .דמ"ש המ"א וליכא למימר דנכרי אדעתיה דנפשיה עביד דאף אם לא יעשה הנכרי
יצטרך לשלם לו .שזה אינו מן הדין ,דמדינא ודאי אינו חייב לשלם אם לא יעשה איזה יום מדעת עצמו ,אלא
דאסור לחשוב עמו יום יום מחמת איסור שבת כמ"ש הרמב"ם 149ושו"ע סי' רמ"ד ,150ומה לו להנכרי בזה .וגם
הישראל אינו מחוייב מחמת חיוב מדינא אלא מחמת איסורא .אלא על כרחך צריך לומר דכוונת המ"א שאם
לא יעשה הנכרי מדעת הישראל שמעכב בידו מלעשות ,דאז ודאי שהישראל יצטרך לשלם לו שהוא הגורם
ביטול מלאכה זו )וכן פירש בתוספת שבת( ,והלכך הוא מחויב למחות בידו .אבל אין זו טענה מכרחת דלמה לו
למחות מאחר שאם אינו מוחה ומעכב הרי הנכרי עושה אדעתא דנפשיה לקבל שכרו .ע"כ תוכן דבריו .ומה
שכתב דמדינא אין הישראל חייב לשלם אם הנכרי מבטל מדעתו שלא מדעת הישראל ,לאו מסברא כתב כן
אלא תלמוד ערוך הוא בפ' הזהב )דף נ"ח ע"א( 151לענין שומר שכיר לחודש ולשבת שמפסיד שכרו אם לא שמר
כראוי ,ובפרק האומנין )דף ע"ז ע"א וריש ע"ב( .152ועיי"ש ברא"ש 153דאפילו היכא דאניס אינו נוטל שכרו אלא
מה שעשה לפני האונס .וכן הדין במלמד או פועל שחלה כמ"ש בחו"מ סי' של"ג .154וע"ש בש"ך ס"ק כ"ה )אלא
דבשכרו לכל המלאכות אינו מנכה לו משכרו לדעת הריטב"א שבש"ך שם ,כפי מ"ש הרב 155לדעתו ,דלא כש"ך
שם שהשיא דעתו לדעת אחרת( .ואם ביטל במזיד דמי לעבד עברי שברח שחייב להשלים לכו"ע אפילו הקדים
לו שכרו לפי דעת מהר"ם ,156או חזר וקבלו בסתם להרא"ש .עיין פ"ק דקדושין )דף י"ו סע"ב( ודו"ק.
ומיהו כל זה כשהנכרי גם כן מרויח במלאכתו שעושה בשבת ,אבל אם אין הנכרי מרויח ,כגון בקיבולת מלאכה
ידועה שאין עליו רק לגמור מלאכה זו ואם לא יעשה בשבת יעשה בחול ולא יפסיד שכרו ,וכן לא יתרבה שכרו
בעבור עשייתו בשבת ,בזה כתב המ"א רס"י רמ"ד ס"ק א' בפירוש הרמב"ם ושו"ע דצ"ל דוקא דאין קפידא
לישראל מתי יעשה ,אבל אם מקפיד אסור ,ומשום דהויא דומיא דשכיר שנה במרחץ שאינו מפסיד שכרו
בשביל ביטולו בשבת לדעת המ"א .וזהו שסיים המ"א עס"י רמ"ג ,וכוונתו כמו שכתבתי .והטעם ביאר הרב
ז"ל בקו"א במהדו"ק ,157דאע"ג דבקצץ אדעתיה דנפשיה קעביד )ולא דמי לשכיר שנה דלא מקרי קצץ לדעת
הראב"ד ,וכן להרמב"ם דוקא כדרך השרים כו' (158בעיקר המלאכה ,מכל מקום עשייתו בשבת היא לטובת
הישראל ולהנאתו ,מאחר שאין לו ריוח להנכרי מזה ולהישראל יש ריוח שמקפיד עליו ,והרי זה כאילו עושה
בשבת בשליחות הישראל למלאות רצונו וחפצו .משא"כ אם יש להנכרי גם כן ריוח מעשייתו בשבת שמתרבה
שכרו ,כמו במרחץ שמקבל מכל היסק ,וכן בעושי מלח דרש"ל ,159וכן בעושי ברזל וזכוכית ,160שנותן להנכרי
בעד מה שיעשה כך וכך סכום מעות כך וכך ,הרי גם עשייתו בשבת הוא אדעתא דנפשיה ולא בשביל קפידת
הישראל ,שאף אם הישראל לא היה מקפיד היה עושה בשביל עצמו להרבות שכרו .ומה"ט השיג 161על תשובת
פנים מאירות סי' ל"ח שחשש לאסור בעושי זכוכית מפני שהישראל מקפיד על ביטולו ,ובאמת אין לאסור
מהאי טעמא אלא אם כן אין ריוח להנכרי ולהישראל יש ריוח ,שנראה שאינו עושה אלא בשביל טובת הישראל
ומחזי כשלוחו.

 146כקושית הפרישה ס"ק ז ,על גירסה זו שבטור.
 147ס"ג ,שפסק כמ"א ס"ק ב ,שאסור להרשות לנכרי לעשות מלאכה במרחץ אם הישראל מרויח בעבודת הנכרי בשבת.
 148ד"ה והשתא אתי שפיר )ע' תתס(.
 149פ"ו הי"ב.
 150סעיף ה.
 151גם ההוכחה מגמרא זו הובאה במהדו"ב שם.
 152השוכר את הפועל ולחצי היום שמע שמת לו מת או שאחזתו חמה ,אם שכיר הוא נותן לו שכרו אם קבלן הוא נותן לו קבלנותו.
 153פ"ו סי' ו.
 154רמ"א ס"ה.
 155בהמשך המהדורא בתרא )ד"ה וגם את"ל(.
 156הובא ברא"ש שם .והיא בתשובות מיימוניות קנין סי' לא.
 157סי' רמד ס"ק א.
 158כדלעיל – לפירוש המ"א בדעתו.
 159בשו"ת סי' ק.
 160בשוע"ר שם ס"כ-כב וש"נ.
 161בקו"א סי' רמד ס"ק ט.
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ואע"ג דהרא"ש ספ"ק דשבת גבי שכירות כלים אינו אוסר משום ריוח הישראל דמחזי כשלוחו אלא בערב
שבת ,אבל בד' וה' שרי )והרב תירץ ,162דשאני התם שאין ריוח להישראל ,שהרי השכיר לו בין יעשה בין לא לא
יעשה ,ואין איסור אלא בשעה שמשכיר לו שמרבה לו שכר על זה ,ואז נראה כשלוחו עכת"ד .ודבריו צריכים
ביאור ,דאם השכיר לו בין יעשה ובין לא יעשה איזו שלוחו הוא בשעה שמשכיר לו( ,שאני התם שהנכרי עושה
מלאכת עצמו אלא שהישראל השכירם לכך ,ומשום דהרא"ש לטעמיה בפ' הפועלים )דף צ' ע"א( דאפילו
בדישה של הנכרי אסור לומר חסום פי פרתי ,והוא הדין דאסור לומר בשבת לנכרי הילך בשר ובשל לצורכך,163
ומשום הכי כשיש לו ריוח אסור אפילו בערב שבת ,דהוה כאומר לו בערב שבת שיעשה בשבת ,משא"כ בד' וה'
לא הוה כאומר לו שיעשה בשבת .והיינו כשהנכרי עושה מלאכת עצמו ,אבל כשעושה מלאכת הישראל בשבת
לטובת הישראל ,הרי בשעת עשי' בשבת נעשה כשלוחו )והוא עפ"י דרך הרב בתוס' ביאור(.
אך עיקר פירוש קפידא זו ביאר הרב ,164דאין רוצה לאמר שהישראל חפץ בכך שתיגמר המלאכה במהרה מפני
שצריך עליה במוצאי שבת מיד ,כמ"ש התוספות שבת סי' רמ"ג 165דההיא הנאה מקרי שיש הנאה לישראל
בעשיית המלאכה בשבת ,ולא מתסרא אלא הרווחה במהרי"א שבב"י סי' רמ"ג ,והרווחה זו היא שמתרווחין
ומתרבין נכסיו דוקא ,וכן ההיא הרווחה דאסר הרא"ש ספ"ק דשבת להשכיר כלים מע"ש נמי מתרבה ממון
של ישראל .אלא קפידא זו שאסר המ"א כשאין ריוח להישראל היינו שמקפיד על המלאכה שתיעשה בשבת
דוקא ,דאחר השבת לא יהי' לו חפץ כלל במלאכה זו ,כגון הנותן כליו לכובס בערב שבת סמוך לחשיכה ודעתו
לצאת במוצאי שבת מיד ,דאי אפשר לו שתיעשה מלאכה זו אלא בשבת ,וזו נקראת הרווחה דאותה מלאכה
מרויח כולה ,וכעין מ"ש הראב"ד 166דמשתרשא ליה כו' .וכמ"ש המ"א בסימן רמ"ז ססק"ב 167גבי איגרת,
דכשמשלחו בערב שבת ואומר לו ראה שתהא שם ביום א' או ביום ב' וידוע שאי אפשר להיות שם אם לא ילך
בשבת אסור אפילו קצץ ,ומשמע דבלא אמירה שרי אעפ"י שאי אפשר לו שתיעשה המלאכה אם לא יעשה
בשבת .וכן הט"ז בסי' ש"ז סק"ג לא אסר ליתן כלים לכובס בערב שבת עם חשיכה אלא אם כן אומר לו ראה
שאני צריך במוצאי שבת הא בלא אמירה שרי .משמע מדברי הרב דהתם מיירי בענין שאם לא יעשה הנכרי
בשבת לא יצטרך לשלם לו או שלא יתן המלאכה להנכרי כלל ,ונמצא שגם הנכרי מרויח במלאכת שבת ואינו
עושה משום קפידת הישראל אלא לטובת עצמו שיקבל שכרו ,ואינו נעשה כשלוחו של ישראל אלא באמירה,
דבאמירת הישראל ודאי הוא שלוחו ממש אפילו עושה לטובת עצמו ,דלענין שליחות ממש אין חילוק בין אם
עושה השליח לטובת המשלח או לטובת עצמו לקבל שכר.
וכן משמע לי מהתוס' 168ורא"ש 169ספ"ק דע"ז ,שכתבו דאין שבח לישראל במה שממהר הנכרי לעשותו בשבת,
ומי לא עסקינן שאין לו בית לדור בו ורוצה שיגמרו הבונים במהרה ,אלא ודאי דזה לא מקרי שבח כלל כמ"ש
הרב .אלא דאם כן צריך לומר דבשדה שיש שבח היינו שיש ריוח להישראל בנכסיו במה שעושה בשבת ואמאי
שרי ,דנהי דליכא מראית העין דאריס אריסותיה עביד אבל מדינא אמאי שרי .וצריך לומר דבאריס ודאי
מדינא שרי מאחר שגם להנכרי יש ריוח וכמש"ל .ובקיבולת דשדה נמי יש ריוח להנכרי ,לפי שאם יגמור בשדה
זו יעשה בשדה אחר כי הרבה שדות וכרמים מצויים וצריכים לעבוד שם ,ומשום הכי אפילו האוסרין בקיבולת
דשדה 170לא אסרו אלא משום מראית העין ולא מדינא ,משא"כ כשאין הנכרי מרויח צריך להיות שלא יהא
לישראל ריוח גמור ממלאכה זו .אך זה אינו ,דאם כן מאי ראי' מייתי ר"ת שדה לבית ,ולא עוד אלא דבק"ו
מייתי לה ,והאי ק"ו פריכא הוא .אלא צריך לומר דגם בשדה אין נכרי מרויח כלום ,אלא דגם להישראל אין
ריוח כלל במה שממהר דאם לא יעשה בשבת כו' ,אלא דהריוח הוא בין שיעשה בשבת בין שיעשה בחול
מתרוחין נכסיו שמשביח הקרקע ,וזהו שכתב הרא"ש דבבית לא שייך כו'.
אך הנה כל זה 171הוא דעת המ"א במ"ש רס"י רמ"ד דאין קפידא כו' .אבל באמת דעתו פליאה נשגבה היא
בעיני ,דהא בסימן ש"ז מבואר בטושו"ע 172דאפילו בשבת מותר לומר לנכרי מדוע לא עשית כו' ,בכדי שיבין
שרצונו לעשות כן לשבת הבאה ,ואף שבע"כ יעשה לטובת ישראל ולהנאתו ,לפי שדומה כמו שנכרי העושה

 162בקו"א סי' רמד ס"ק א )ד"ה ועוד י"ל והוא עיקר(.
 163ראה שוע"ר סי' שז סל"ה; הל' שאלה ושכירות וחסימה סכ"ט ,וש"נ.
 164בקו"א סי' רמד ריש ס"ק א.
 165ד"ה וכללא )בדפוסים החדשים ס"ק א(.
 166פ"ו הי"ב.
 167ובשוע"ר שם סוף ס"א.
 168לדעת ר"ת שם שהתיר בניית בית בקבלנות )וק"ו נמי הוא ,דהשתא אריסות שדה שחלק הישראל משביח במלאכה שרי ,קבלנות
שאין בו שבח לישראל כלל במה שממהר נכרי לעשות קבלנותו לא כ"ש(.
 169שם סי' כג לדעת ר"ת )כל שכן גבי בית דלא שייך שם שבח כלל(.
 170בשוע"ר סי' רמג ס"ח ,וש"נ.
 171מה שאסר בשוע"ר סי' רנב ס"ה "אם הוא בענין שאם תיעשה אחר השבת לא יוכל ליהנות ממנה ואין לו בה חפץ כלל אא"כ
תיעשה בשבת".
 172ס"ב ,ושוע"ר שם ס"ח.
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מעצמו בשביל ישראל ,דאינו אסור אלא ליהנות בשבת ולהמתין במוצאי שבת בכדי שיעשו ,173אבל לא לאסור
מלאכה זו לגמרי ,מאחר שאין הישראל אומר לו בפירוש שיעשה בשבת .וכן בסי' ש"ה סכ"א בשפחות העושות
גבינות בשביל ישראל דמותר .ואף המ"א 174שחלק שם על זה ,היינו משום דעושות בשל ישראל ,אבל לא משום
ריוח הישראל דמשתרשא ליה מלאכה זו.
הן אמת שראיתי במהדו"ב 175של אחמו"ר ז"ל שדעת מהר"ם גבי גבינה לאסור בשכירי שנה לומר מדוע לא
עשית כו' ,והטוש"ע בסי' ש"ז מיירי בנכרים דעלמא ,וגבי גבינות היינו טעמא משום שלא קדמה אמירה על
מלאכה זו כלל ,משא"כ קיבולת על מלאכה ידועה שבשעת הקיבולת היתה אמירה בפירוש על מלאכה זו ,היינו
בקיבולת דלא קצץ ,משום דסבירא ליה למהר"ם והטור דשכירי שנה לא מיקרי קצץ ,דלא כס' התרומה) 176וכן
סבירא ליה לרמ"א סי' רמ"ד ס"ה .177ומ"ש בסי' רע"ו ס"א בהג"ה ראשונה הואיל והישראל נהנה כו' כמ"ש
בס' התרומה ,ובס' התרומה אצריך ליה שלא להתיר מטעם קצץ כמש"ש בהדיא ,ועמ"א שלא סבירא ליה כס'
התרומה .יש לומר דאצטריך ליה האי טעמא משום דעושה מעצמו ,כמ"ש מהר"ם גבי גבינות דשרי מהאי
טעמא ,משא"כ בנר דגופו נהנה מיד אפילו עושה מעצמו אסור( .אבל בקיבולת במלאכה ידוע וקצץ ודאי דשרי
נמי לומר מדוע לא עשית כו' ,כמו שכירי שנה לס' התרומה דסבירא ליה דהוה כאילו קצץ .וכן משמע להדיא
בהגהות מיימוניות פ"]ח[ 178מלשון מהר"ם גבי גבינות דאין לאסור מהא דתנן אין נותנין עורות כו' ,ורוצה
לומר דאף ב"ה 179לא התירו אלא בקצץ ,ושכירי שנה לא הוה להו כקצץ ,וכן פירש הרב דבריו .180ואם כן
משמע ומבואר להדיא דאם היה כקצץ לא הוה קשיא ליה להתיר אפילו בלא טעמא דעושות מעצמן ,דהיינו
181
אפילו קדמה אמירה על מלאכה זו בפירוש ,כמו עורות לעבדן בקצץ )גם הלום ראיתי להרב במהדו"ב
שדקדק גם כן מלשון הרמב"ם במה שכתב והוא דלא יחשוב עמו יום יום ,דדוקא לבא לחשבון אסור אבל
להקפיד שלא יבטל הנכרי ממלאכתו בשכיר שנה שרי ,והוא הדין וכל שכן בקיבולת .וצריך עיון שלא הזכיר
הרב כן בהדיא .182ואפשר שגם דעת הרב להשיג על המ"א סי' רמ"ד ג"כ ,183אלא דלא אצטריכא ליה לפרושי,
מאחר שהמ"א תלה טעם דינו במ"ש בסי' רמ"ג ,ושם השיג עליו ,184וממילא כשכשל עוזר נפל עזור .ומכל
מקום הוה ליה לפרושי ,מאחר דהכא מיירי שאין הנכרי מרויח ,ושם ביאר הרב שהנכרי מרויח ,אלא דאגב
גררא דקדק שם ג"כ מלשון הרמב"ם ,והוה ליה לפרושי בהדיא ,דנפקא מינה אף כשאין הנכרי מרויח(.
ועוד ראי' מהא דבקצץ אין צריך למחות אם רואה את הנכרי עושה בשבת .185ואין הטעם משום דאינו יכול
למחות כמ"ש הר"ש בהגהות מיימוניות ,186דאם כן בעצי ישראל ליתסר ,והאחרונים לא אסרו במרחץ וכהאי
גוונא אלא משום שהישראל מרויח כמו שכתב כל זה הרב בעצמו בקו"א ,187וביאר שם שהטעם לפי דעת
האחרונים דאף שרואה ושותק לא עביד הישראל משום ניחותא דבעל הבית אלא משום ניחותא דידי',
דאדעתא דנפשי' עביד יותר וניחא לי' בניחותא דידי' יותר מבניחותא דבעל הבית ,ודוקא בטובת הנאה עביד
אדעתא דבעל הבית אם רואהו שמתכוין שיראה הבעל הבית טוב לבו .ואם כן אמאי לא שרי ליתן לכתחלה
בקצץ ,אף כשיש קפידא לישראל שיש לו ריוח גמור ממלאכה זו או שמרויח מלאכה זו עצמה שאם לא תיעשה
בשבת לא יהי' לו חפץ כלל ,מכל מקום הנכרי כי קא עביד אדעתא דנפשי' קא עביד משום ניחותא דילי' ולא
משום ניחותא דבעל הבית .ועוד דאטו בכל קיבולת מי לא עסקינן שיש לנכרי גם כן ריוח במה שעושה בשבת
שממהר לעשות מלאכה זו כדי שיהי' לו פנאי לעשות מלאכה אחרת או מלאכה זו עצמה בשלו או בשל אחר
כדי להשתכר ,ואם כן למה אסור לישראל ליתן בקיבולת אם יש לו קפידא דלמא גם להנכרי נמי איכא קפידא,
וכשיש להנכרי גם כן ריוח ודאי שרי כמש"ל.

 173לדעה הב' שבשוע"ר סי' רנב סי"א ,וש"נ.
 174ס"ק יד .ובשוע"ר שם סל"ד.
 175ד"ה והכי נמי ס"ל.
 176שנתבאר במהדו"ב שם ד"ה והשתא אתי שפיר וד"ה וס' התרומה ,ששכיר שנה הוי כקצץ.
 177שאם שכרו לכל המלאכות לא הוי קבלנות ואסור.
 178אות ז.
 179משנה שבת יז ,סע"ב.
 180במהדו"ב שם ד"ה והכי נמי ס"ל.
 181ד"ה ושאני שכיר יום.
 182שעפ"י מה שהתיר במהדו"ב ריוח הישראל ,א"כ יהי' מותר אף אם הוא בענין שאם תיעשה אחר השבת לא יוכל ליהנות ממנה
ואין לו בה חפץ כלל אא"כ תיעשה בשבת.
 183דהיינו שבמהדו"ב חזר רבנו ממה שאסר בסי' רמד קו"א ס"ק א ,ובסי' רנב ס"ה ,כהמ"א.
 184שחזר במהדו"ב ממה שאסר בסי' רמג ס"ג.
 185כמבואר בשוע"ר סי' רנב ס"ח וש"נ.
 186הל' שבת פ"ו אות ו.
 187סי' רנב ס"ק ה )ד"ה והנה לפי דעתו(.
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ובר מן כל דין הנה כל זה הכריח המ"א 188מלשון לעצמו שברמב"ם ושו"ע ,ופירש לעצמו דאין קפידא כו'.
ובאמת לשון לעצמו אינו סובל פירוש זה לומר שלא יקפיד הישראל כלל ,אלא שלא יכריחנו הישראל לעשות
והנכרי יעשה אם ירצה ,וכמ"ש בהגהות מיימוניות בהדיא .ודומה דין זה להא דתניא 189ופוסק עמו על מנת
לשבות כו' ,ומשם ראיה דלא בקפידת הישראל תליא מילתא ,דהא בספינה מסתמא מקפיד הישראל שלא
ישבות באמצע היום ,וגם מי לא עסקינן שנחפז לבא למחוז חפצו ואי אפשר לבוא אלא אם כן יפליג גם ביום
השבת ,ואפילו הכי שרי בברייתא ,רק שלא יאמר לו הישראל בפירוש שיפליג בשבת .ולת"ק צריך לפסוק עמו
לשבות בפירוש אף שלבו בל עמו ,ולא שיהא בלבו דוקא לשבות .ואפשר שגם דעת וכוונת המ"א במה שכתב
דאין קפידא כו' ,דאין קפידא מצד הפסיקה שפסק הישראל עם הנכרי על המלאכה שלא פסק עמו לעשות
בשבת דוקא ,ואם כן הנכרי עושה מתי שירצה שלא יקפיד עליו הישראל אם לא יעשה מאחר שלא התנה.
וכהאי גוונא צריך לומר בפירוש המ"א סי' רנ"ב סק"ח ,דכששולח השליח הוה ליה כאילו אמר לו כו' ,אבל זה
שמקבל כו' אין קפידא כו' ,דהאי אין קפידא רוצה לומר שלא אמר לו בפירוש שיעשה בשבת ,דהא לא אסר
ברישא אלא משום דר"ל כאילו אמר לו כו' ,אבל משום הקפדה בלב מחמת שיש לו ריוח מזה לא אסר.
ואיך שיהיה דעת המ"א ,אבל לפסק הלכה משמע מכל הלין טעמי דאין איסור בשום קיבולת מדינא אף שיש
ריוח להישראל ,אלא אם כן אומר לו בפירוש .וכן משמע בהדיא בב"י סי' רמ"ז בשם הרשב"א וסמ"ג וסה"ת,
וכ"כ בשו"ע ס"א ובלבד כו' .וכן בדין ,דהא אמירה לנכרי קודם השבת שיעשה בשבת יליף לה הר"ן ס"פ
השואל מדין שילוח אגרות ,וכ"פ הרא"ש ספ"ק דהיינו טעמא דשלוח אגרות משום דאסור לומר בערב שבת
שיעשה בשבת ,והתם קתני להדיא דבקצץ מותר .ונהי דקצץ היינו כשלא אמר לו לילך בשבת כמ"ש הב"י בשם
הפוסקים ,משום דסבירא ליה דזה גם כן משמעות קצץ לחוד דרישא דאין משלחין נמי בדלא אמר לו שילך
בשבת ,ודומיא דהכי דוקא מותר בקצץ ,משום דבדלא קצץ הוה ליה כאילו אמר לו ,משא"כ קצץ לא הוה ליה
כאילו אמר לו ,אבל שלא יהיה לו ריוח להישראל מנא לן ,דבלשון קצץ אינו במשמע כלל שלא יהיה ריוח
להישראל ,ואדרבא מן הסתם לא לחנם שולחו בערב שבת סמוך לחשכה.
192
ולענין איסור מראית העין בקיבולת דמחובר ,ודאי דיש לסמוך על דעת התוס' 190ורא"ש 191וס' התרומה
וסיעתם שהאיסור משום שהרואה יאמר כו' ,ואם כן היכא דמיפרסמא מילתא שרי .193ואף אם תימצי לומר
דאסרו בקיבולת שדה ,194היינו כמ"ש המגיד משנה ,195וכפי מה שפירש דבריו בפרי מגדים סימן רמ"ד .196וכן
הוא להדיא ביו"ד סימן ש"פ 197בלשון האוסרין שברמב"ן שם.
)ולדעת 198האוסרין ,על כרחך צריך לומר הא דקתני 199האריסין והחכירין והקבלנים כו' ,פירוש קבלנים דומיא
דחכירים ,אלא שזה בפירות השדה וזה במעות .200דלא כרש"י 201וראב"ד שברא"ש 202שהם המתירים ,ואזלו

 188סי' רמד ס"ק א ,על מ"ש בשו"ע שם :פוסק אדם עם העכו"ם על המלאכה וקוצץ דמים והעכו"ם עושה לעצמו.
 189שבת יט ,א .שוע"ר סי' רמח סי"ג.
 190ר"י בתוד"ה אריסא ע"ז כא ,ב :בבנין בית רגילות לשכור מידי יום יום והרואה אינו אומר קבלנותיה עביד אלא שכירי יום נינהו.
 191ע"ז פ"א סי' כג.
 192סי' רכא :בית רגילות לשכור פועלים שכירי יום ולא יאמרו הרואים עכו"ם קבלנותיה קא עביד.
 193דעת רבנו הזקן בזה תתבאר לקמן בסוף התשובה.
 194אף שדרך העולם ליתן שדה באריסות ,ואין כאן מראית העין.
 195הל' שבת פ"ו הט"ו )כשאין הנכרי נוטל בפירות אלא שהישראל קוצץ עמו במלאכה ,אין מתירין על סמך שיתלו הרואים בדבר
שאינו ,שיאמרו שכורה היא לנכרים וישראל נוטל פירותיה למחר( .הובא בשוע"ר סי' רמג ס"ח.
 196א"א ס"ק ה :ולפי זה היכא דדרכם בקבלנות ונתפרסם שרי בשדה.
 197ס"כ )אם קבלו אחרים לחרוש ולזרוע שדהו ,יש אומרים שמותרין לחרוש ולזרוע בימי אבלו של בעל השדה ,ויש מי שאוסר( .והוא
מרמב"ן בתורת האדם )ענין אבילות ,במלאכה כיצד ,בסופו( ,שהובא בטור וב"י שם )כיון דשדה לאריסי קיימא כל מלאכה דעביד בה
גוי לא אתי לידי חשד  ...אבל קבולת ,למחר הגוי יוצא ממנה וישראל אוכל לפירות והכל יודעים שלא לדעת אריסות ירד לתוכה(.
 198כיון שהזכיר קבלנות שדה באבלות ,מברר דעת הפוסקים בקבלנות שדה באבלות ובשבת ,ומיישב את קושיית אחיו אדמו"ר הזקן
על הש"ך.
אָבל ששדהו ביד אחרים באריסות או בחכירות או בקבלנות הרי אלו עובדין
 199מו"ק יא ,ב .ונפסק בטוש"ע שם סי"א )באין חולק(ֵ :
כדרכן בימי האבל של בעל השדה )אף שלדעה הנ"ל האוסרת בס"כ שם ,יאסר אף כאן בקבלנות(.
 200היינו ששכרו השדה מהאבל במעות ,ונקרא בשם קבלנים .אבל קבלנים ממש ,אסור אף באבלות.
 201מו"ק יא ,ב ד"ה והקבלנים :שקיבלו לשומרה לזמן פלוני בסכום כך וכך בין יהיה הרבה או מעט ,הרי אלו יעשו אחרים בשבילם.
וברש"י שברי"ף שם )שמשם הוכיח רבנו הזקן במהדו"ב לסי' רמג ע' תתסד ד"ה והראב"ד ,שמפרש קבלנים כפשוטו( :ובעל הבית
שוכר בחמשה כורין לשנה.
 202שם פ"ב סי' ג )שמביא פירוש רש"י הנ"ל ,ואינו חולק על פירוש קבלנים שבו ,אלא על כללות פירוש ההלכה( ,ומסיים :על כן נראה
לי כפירוש הראב"ד ז"ל ,האריסין והחכירין והקבלנין בשדה של האבל ,הרי אלו יעשו ,ובשביל שבעל השדה הוא אבל לא ימנעו
מלעבודה ולשומרה )ומזה מוכיח במהדו"ב שם ,שגם הרא"ש מפרש קבלנים כדברי רש"י(.
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לטעמייהו .203ומשום הכי נמי פירש הב"ח 204והש"ך 205דעת הטושו"ע בפי' קבלנים נמי הכי ,דלא כהרא"ש
והראב"ד ,מדהביאו דעת האוסרים שברמב"ן שם( )והרב ז"ל 206השיג על הש"ך ,ולפי מה שכתבתי אתי שפיר(.
אבל אין להביא ראיה מהרא"ש והראב"ד להתיר בקיבולת שדה גם בשבת ,דאבילות שאני דקילא ,דאפילו
שכיר יום מתיר בתלוש .207וכן כתב הב"ח 208בפירוש הטוש"ע ,דמה שכתבו בקבלנות היינו לאשמעינן דאפילו
הכי בביתו לא יעשו .וכן משמע מלשון רבנו ירוחם 209בשם המפרשים שבב"י וש"ך ,210שכתב או פועל ,וסתם
פועלים משמע שכירי יום .מיהו הרב 211הביא דעת הרמב"ם ומרדכי וריטב"א לאסור שכירי יום אפילו בתלוש,
ופירש כן גם דברי הטוש"ע ,דלא כב"ח .וצ"ע שלא פירש כלום בדברי רבנו ירוחם הנ"ל ,דלא אסר אלא
בעבודת שדה .וגם החמרים והגמלים לא אסר אלא משום דמחליפי ,212אע"ג דשכיר שנה לא הוה כקצץ
להראב"ד פ"ו .213וז"ש הרא"ש 214גבי קיבולת שדה דההיא אפילו בימי אבלו כו' ,ובתלוש כתב ואפילו בשבת
כו' ,מכלל דקיבולת שדה לא הותר בשבת .ומשום הכי נמי כתב הב"י בסי' רמ"ג 215דלא נשוויה להרא"ש חולק
כו' ,והחזיק הט"ז 216על ידו ,וגם הב"ח 217מדייק מספ"ק דעבודת כוכבים ולא מייתי מפ"ב דמ"ק .ואע"ג דר"ת
בספ"ק דעבודת כוכבים 218חמירא ליה אבלות משבת ,מכל מקום לר"י והרא"ש שחלקו עליו קילא להו
אבילות משבת.219
ומה 220שכתב בתשובת מהר"י הלוי 221שדעת הר"מ שבתוס' ספ"ק דעבודת כוכבים 222הוא כהר"ן 223לדעת
הרמב"ם .224לכאורה הוא פלאי ,דלא קרב זה אל זה ,שהר"מ מצריך שיטול שכרו מגוף המלאכה ,והיינו
דקאמר אריסותא למרחץ לא עבדי אינשי כיון שנוטל מעות בשכרו ,והר"ן סבירא ליה דפירי דמרחץ מעות
נינהו ואריסותא דלא עבדי היינו משום שהוצאותיו מרובין כו' .ובעל כרחך צריך לומר דסבירא ליה על כל
פנים גם הר"ם לא התיר אלא באריסות ,אלא שמחמיר שמצריך שיטול חלקו בפירוש ,והר"ן היקל בזה ,שאף

 203זה שהרא"ש והראב"ד מפרשים קבלנים כפשוטו ,ומתירים גם בזה ,ואין חוששים למראית העין – כי הם הם המתירים בקבלנות
שדה שבס"כ ,וכמבואר ברא"ש מו"ק פ"ב סי' ו :אמר שמואל מקבלי קבלנות בתוך התחום אסור  ...פירש הראב"ד האי קבולת לא
בקבולת דשדה איירי דההיא אפילו בימי אבלו מותר לכתחלה.
 204סי' שפ ד"ה אבל ששדהו :דהקבלנים הוי נמי כמו חוכר ,אלא דחוכר הוא בסכום כך וכך כור תבואה וקבלן הוא בסכום כך וכך
מעות.
 205ס"ק יב וס"ק יד.
 206במהדו"ב שם :והא דקתני רישא הקבלנים ,דהיינו שמקבל מעות דבר קצוב בשכרו ,כדפרש"י שברי"ף וכדמוכח ברא"ש בשמו
)דלא כפרישה ,שנמשך אחרי הש"ך.(...
וביאר שם מדוע שכיר שנה לעבודת השדה נקרא קבלן .אבל עדיין יוקשה למה הותר שם קבלן ,להאוסרים קבלנות שדה.
 207ברא"ש שם סי' ג בשם הראב"ד :שכיר יום אפילו בעיר אחרת לא יעשה  ...וכל מלאכה שהיא בעבודת קרקע בפרסיא הוא ואסור.
 208שם ס"י )פירוש שכיר יום אחד שעובד בשדה חבירו ונעשה בעל השדה אבל( ,וסי"ב )וכתב רבינו בקבלנות בדבר תלוש ,לומר דכל
שאסור בביתו משום מראית העין אסור אף בקבלנות(.
 209נתיב כח ח"ב )רלו ,א( :מכאן יש ללמוד שאם היה לאבל מלמד או סופר או פועל שלא יעשה בביתו ,אבל בבית אחרים מותר
לעשות מלאכה שלו.
 210ס"ק כ.
 211במהדו"ב שם סד"ה וחילוק זה ,וסד"ה והראב"ד.
 212כמבואר ברא"ש שם סי' ג בשם הראב"ד :משא"כ בחמר וגמל וספינה שהוא דרך בני אדם להחליפו מזה לזה וכל המרבה בשכרו
קודם ,והזמנים כמו כן מתחלפים עליהם פעמים נשכרין בזול ופעמים ביוקר ,ומשם הכי אסור לכתחלה.
 213הי"ב ,ומזה הוכיח במהדו"ב שם ,שלדעת הראב"ד אבלות קילא יותר משבת.
 214שם סי' ו :אמר שמואל מקבלי קבלנות בתוך התחום אסור  ...פירש הראב"ד האי קבולת לא בקבולת דשדה איירי דההיא אפילו
בימי אבלו מותר לכתחלה  ...ולא קבולת דתלוש הוא דהא אמרינן בבית אחר יעשה ואפילו בימי אבלו ואפילו בשבת נמי מותר.
 215ד"ה ומ"ש בספרי רבינו הלכך מותר בקבלנות )הדעת נוטה שלא לגרוס בקבלנות כי היכי דלא נשוייה להרא"ש חולק על רוב
הפוסקים שאוסרים בזה )והיינו האוסרים קבלנות שדה בשבת .הרי שפירש כן אף בדעת הרא"ש ,ואף שהוא מתיר קבלנות שדה
באבלות כנ"ל(.
 216שם ס"ק ב.
 217שם ס"ג ,שכתב בדעת הרא"ש להתיר קבלנות שדה בשבת ,לא מביא כן מדברי הרא"ש במו"ק ,שהתיר כן בפירוש באבלות .הרי
שגם הב"ח מודה שאין להוכיח מאבלות לשבת.
 218כא ,ב תוד"ה אריסא :ר"ת מוקי לה לכולי הך שמעתא באבל  ...דבאבל החמירו יותר.
 219ולכן קבלנות דשדה אסורה בשבת ,אף שמותרת באבלות.
 220אחר שסיים לברר בקטע הקודם ,את דין קבלנות שדה באבלות ובשבת ,חוזר לנושא קבלנות בית בשבת ,שבמקום דמיפרסמא
מילתא שהוא בקבלנות יש להתיר.
 221סי' י .הובא ונתבאר לעיל סי' ד – בשאלה.
 222כא ,ב ד"ה אריסא.
 223ע"ז פ"א )ו ,ב ד"ה ומהא(.
 224הל' שבת פ"ו הי"ד.
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שנוטל מעות לחלקו נמי שרי ,מכל מקום בהא כל אפי שוין דבעי' אריסות דוקא ולא קבלנות .אבל לפ"ז לא
שייך לשון התוס' דמסקו לפי' הר"מ דלפי זה יש להתיר להשכיר ריחיים היכא שנוטל קמח בשכרו ,דמאי
קמ"ל פשיטא היינו הך ,אלא ודאי דסבירא ליה דשכר הרחיים לא דמי לאריסות ,וקבלנות מיקרי ,וכן משמע
במרדכי במהר"ם שהובא בב"י סי' רמ"ד גבי מכס ,והיכי דמי קיבולת לכשתגבה מאה דינרין כו' ,דכל כהאי
גוונא קיבולת מיקרי ולא אריסות ,דאריס אין לו חלק בשבחי השדה אלא אחר ניכוי היציאה וגם הזרע מחשב
לו ,משא"כ בקיבולת שאין לו עסק כמה הוציא בעל הבית וכמה עולה הריוח והשבח ,אלא מיד שעוסק יש לו
שכרו כך וכך ,ולכן גבי מכס לכשתגבה נקרא קיבולת ,משום שאין להנכרי עסק אם ירויח היהודי בגביית
המכס בכל יום נגד הערך שנתן להשר ,וגם אין גביית המכס דבר יום ביומו שוה ,והלכך מקרי קיבולת ולא
אריסות .והכי נמי אשמעינן התוס' לפירוש מהר"מ ברחיים שהנכרי נוטל שכר הטחינה מהקמח ,ואינו יודע
אם הישראל משתכר ,דכל כהאי גוונא קבולת מקרי ,ואפילו הכי מותר כל שנוטל קמח בשכרו .ולפי זה דברי
הר"מ שבתוס' ודברי הר"ן הם רחוקים זה מזה כרחוק מזרח ממערב ,דלהר"ם תלוי עיקר הטעם במה שנוטל
פירות מגוף הדבר ,ואפי' קבולת כה"ג שרי ,ולהר"ן אין חילוק בין פירות למעות אלא עיקר החילוק הוא בין
אריסות לקבלנות.
ועוד קשה על מהר"י הלוי ,דמי הגיד לו שהר"ם אסר אפילו היכא דמיפרסמא מילתא ,דודאי לא מדינא אסר
הר"ם ,דהא בעורות לעבדן מתירין ב"ה ,225וכן בירושלמי 226מתירין תלוש בבית נכרי לד"ה ,אלא ודאי דדוקא
במחובר אסר הר"ם משום מראית העין ,ומאן יימר דחייש למראית העין אפילו בכה"ג דמיפרסמא ,וכהר"ן.
ואפשר שיצא לו כן ממ"ש התוס' והר"ם אומר כו' ,דמשמע דפליג על ר"י דלעיל ,ולא מצא מחלוקת אחרת חוץ
מזו .אבל לפמ"ש הרי מחלקותו מבואר בצדו ,דלפירוש הר"מ מותר ברחיים היכא שנוטל קמח בשכרו ,אעפ"י
שהוא קבולת ,משא"כ לפר"י כל קבולת דמחובר אסור וחיישי' למראית העין ,אבל בפירוש מראית העין לא
פליגי דהטעם משום חשדא.
וגם 227רמ"א בסימן רע"ו ס"א בהג"ה ראשונה כתב הואיל והישראל נהנה כו' ,כס' התרומה 228וסיעתו ,ולא
משום שהוא בבית ישראל כמ"ש האליה רבה ,229והטעם משום דבשכירי שנה לא חיישינן שיחשדוהו ,משום
שהכל יודעים שהם שכורים לשנה בביתו ,משא"כ אומנים שאין רגילים בביתו אלא בשעה זו ששכרם
למלאכה ,וכמ"ש הרב במהדורא בתרא ,230הרי דסבירא ליה לרמ"א דעיקר הטעם משום חשדא.
גם מדהתיר המ"א 231בנין בית הכנסת משום דבשל רבים ליכא חשדא ,הרי דסבירא ליה גם כן שהטעם משום
חשד .הגם שרבים חולקים על המ"א בטעם זה ,עיין פרי מגדים ,היינו מטעם אחר ,232גם רבנו אחמו"ר ז"ל
בשו"ע שלו 233כתב להתיר בנין בית הכנסת מטעם שעכשיו נתפרסם כו' ,אלא שלא התיר אלא בשעת הדחק
שיראים שמא תתבטל המצוה לגמרי ,משום חילול השם דהנכרים אין מניחים ביום חגם כו'.
ולכאורה דוקא במקום מצוה מתיר .מיהו היינו בסתם ,אבל במפורסם כהאי גוונא דנידון דידן 234יש להתיר
אפילו שלא במקום מצוה היכא שאפשר שיתבטל הבנין ,ואין לחוש לחילול השם ,שלא על ידו מתחלל שם
שמים ולא הוא הגורם אלא שרואה ושותק .ואם נחוש לזה גם בנכרי דעלמא ניחוש שלא יעשה לנו מלאכה
מעצמו ,ובהדיא תנן 235נכרי שבא לכבות כו' ,ולמדו מזה ס' התרומה 236וסיעתו לכל המלאכות ,חוץ מנכרי
שהדליק את הנר הואיל וגופו נהנה .וכ"ה בהדיא בשו"ע סי' ש"ה סעי' כא .237ולא אשתמיט חד מהפוסקים
לאסור בזה"ז מפני חילול השם .אלא ודאי דאין זה חשש גמור אלא ממדת חסידות .ולכן בנכרי העושה מעצמו
התירו.

 225שבת יז ,סע"ב.
 226שבת פ"א ה"ה .ראה שוע"ר סי' רנב ס"ה ,וש"נ.
 227עוד הוכחה שבמקום שאין חשד מותר בבנין ,כמו שהתירו בבית ישראל כשאין חשד.
 228סי' רנב.
 229רס"י רמד.
 230ע' תתנח-ט ד"ה ומכל.
 231סי' רמד ס"ק ח.
 232כמובא בקונטרס אחרון סי' רמד ס"ק ה.
 233סי' רמד ס"ח.
 234ששר העיר בונה הבית לישראל.
 235שבת קכא ,א .שוע"ר סי' שלד סכ"ו.
 236סי' רמז .ונתבאר במהדו"ב לסי' רמג )ע' תתסו ד"ה וספר התרומה(.
 237ראה שוע"ר שם ס"ל וסל"א.
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סימן ו
צורת הפתח שהקנים רחוקים מהכותל ג' טפחים

238

צורת הפתח שהקנים שמן הצדדים רחוקים מהכותל ג' טפחים ,שאי אפשר להקריבם לכותל מפני הגנקעש
והפריזבעש ,239ובבכור שור בריש עירובין 240כתב שהוא פסול )ובספר תוספות שבת סי' שס"ג ס"ק י' 241מיקל
בזה(.

תשובה
אחרי דרישת שלומו.
מכתבו הגיעני לנכון ביום אתמול ,הוא יום ש"ק פרשה משפטים ,אחר יציאת בית הכנסת ,ועכשיו נזדמן לי
נוסע אחד המוכ"ז ,242אמרתי שלא לעבור על בל תאחר ,כי חדאי נפשאי להשתעשע באמרותיו הטהורות .עם
היות כי הרגיזני לעלות בסלע המחלוקת להכניס ראשי בין הרים גדולים הבכור שור והתוספות שבת ,ומכל
מקום לאהבת מעכ"ת לא אוכל להשיב פניו ריקם.
והנה מאי דקלסיה מר להתוספות שבת ,שסתר דברי הבכור שור בטוב טעם ,אנא לא ידענא .כי מה שסתר
ראייתו מהתוס' ,243כל דבריו אינם עולים אלא לפי מ"ש לחזק קושיית ר"ת דשפיר קא מותיב ,דלא ניחא ליה
לפרש בענין דלא הוה סיפא דומיא דרישא ,אבל לפי תירץ התוס' על כרחך לא הויא סיפא דומיא דרישא ,ואם
כן הדרא הוכחת הבכור שור לדוכתא ,דלוקמי בכהאי גוונא כגון שהרחיק ג' טפחים מן הכותל.
גם מה שכתב כיון דצורת פתח הויא מחיצה הרי עומד מרובה ,244הוא כמערכה על הדרוש ,שהרי הבכור שור
סבירא ליה כדעת התוס' )דף י' ע"ב ד"ה ועושה( 245דאפילו עומד מרובה צריך שלא יהיה מופלג מן הכותל,
משום שאין הטעם משום דאתיא אוירא 246כו'.
ומה שכתב דלא גרע מנעץ ד' קונדסין 247כו' ,גם הבכור שור כתב כן ,248א]י[ הוי הטעם משום דאתי אוירא כו'.
אלא דסבירא ליה בדעת התוס' דנהי דמדאורייתא אפילו נעץ ד' קונדסין באויר רשות הרבים מהני מכל מקום
 238רבנו הזקן פוסק להקל בזה ,בשו"ת שלו )הוצאת תר"ז ואילך( סי' ג )ולא היתה למראה עיני אחיו הרה"ק מהרי"ל ,שאינו מזכירה
בתשובה שלפנינו( .ובשו"ע שלו סי' שסג סל"ה ,בין חצאי רבוע )שבזה דן לקמן בתשובה שלפנינו(.
הערות כ"ק אדמו"ר זי"ע :שקו"ט בצמח צדק או"ח ]סי'[ מ.
)וגם שם לא נזכרה תשובת רבנו הזקן הנ"ל ,שהיא נדפסה אחר זמן רב ,ולא היתה למראה עיניהם בעת כתיבת שו"ת אלו(.
תשובת רבנו הזקן הנ"ל ,נדפסה ,בתוספת השלמה והערות לדבריו ,בשו"ת דברי נחמי' )או"ח סי' כד( .וראה גם דובר שלום ע' קלח
וע' קמג.
בתשובה שלפנינו מסיק להקל ,אלא שכשיש לחשוש שיניחו פתח הגדול וילכו בין קנה לכותל ,יש לעשות תיקון סמוך לכותל.
 239גג ,ויסודות הבנין ,הבולטים מסביב לכתלי הבית ,ומונעית את קביעת הקנים סמוך לכתלי הבית.
בקשר לקנה שתחת הגג הבולט ,והחבל שעל גבי הגג ,דן בשוע"ר סי' שסג סל"ב )וקצת גם לקמן בסוף התשובה שלפנינו( .אמנם כאן,
שגם יסודות הבנין בולטים ,א"כ אין דרך כ"א להעמיד הקנים רחוקים מהכותל ג' טפחים ויותר.
" 240ונראה דאותן קנים צריכים שלא יהיו רחוקים מהכותל ג' טפחים  ...דהא לחי בעי' פחות משלשה טפחים לכותל".
" 241דבשלמא לחי הוא דלא מהני שלא אמרו לחי משום מחיצה אלא כשהוא סמוך לכותל ,אבל צוה"פ דמקרי מחיצה ממש למה לא
יועיל ,דאטו מי גרע מנעץ ד' קונדיסין".
 242המוביל כתב זה.
 243עירובין יא ,א ד"ה איפכא )על האיבעיא שבגמרא שם ,מי מהניא צורת הפתח בגבוה מעשרים( :וקשיא לר"ת דהא צורת הפתח
הוי קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן ,דל קנה דעל גביהן ליתכשר בקנה דמכאן ומכאן דהוי כלחי משהו .וי"ל דמיבעיא ליה
היכא דלא מהני לחי כמו במפולש או ביתר מעשר ,דבעי צורת הפתח.
וכתב ע"ז הבכור שור שם :ואי איתא דהקנים יכולים להיות ג' טפחים מהכותל לא הקשה ר"ת מידי ,דהא לחי בעי' פחות משלשה
טפחים לכותל.
וכתב ע"ז התוספות שבת שם :כיון דהרישא דמבוי שהניח הקורה למעלה מעשרים אמה ,ע"כ לא מיירי בכה"ג ,דהא קורה לא מהני
ביתר מעשר או במבוי מפולש ,א"כ ודאי גם הסיפא דצורת הפתח מסתמא נמי לא איירי בהכי ,ומעתה ממילא נדחה ראית הרב
הנ"ל ,דמי לא אפשר לאוקמא דמיירי כגון שהרחיקו מן המבוי ג' טפחים ,כיון דרישא דקורה ע"כ לא איירי בהכי.
 244כן כתב בשו"ת פנים מאירות ח"א סי' כה )שנסמן לקמן ,והובא בשו"ת צמח צדק או"ח רס"י מ( ,שמטעם זה אף אם הרחיקו
יותר מד' טפחים מן הכותל כשר.
 245שבגמרא שם מתירים מבוי הרחב ט"ו אמה ,ע"י שמרחיק ב' אמות ועושה פס ג' אמות ,מטעם שמחוץ לפתח י' אמות העומד
מרובה על הפרוץ .וע"ז כתב התוס' שם )וכן נפסק בשוע"ר סי' שסג ס"מ( :וצריך לחי אחר ,דהאי פס לא מהני הואיל ומופלג מן
הכותל שלש.
 246וכמבואר במ"א סי' שסג ס"ק ה ,שאף שדעת רבנו יהונתן )ג ,א ד"ה הכשר( שלחי הרחוק מהכותל פסול מטעם אתי אוירא מהאי
גיסא ומהאי גיסא ומבטל ליה ,מ"מ דעת התוס' שאף בפס ג' אמות מצרכינן לחי אחר הסמוך לכותל .וראה מה שהאריך בזה בשו"ת
צמח צדק או"ח סי' מ.
 247עירובין יא ,א .ראיה זו כתב גם בשו"ת אדה"ז סוס"י ג.
 248שם )ולדידהו נראה לומר דבצורת הפתח בכל ענין כשר ,דהתם לא שייך אתי אוירא כו' דאפי' נעץ ד' קונדסין כו'(.
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מדרבנן בעיא מחיצות ,249ועל כל פנים שתי מחיצות ]כ[מבוי מפולש ,הוא הדין נמי דבעיא שיהיה הקנה סמוך
למחיצה )ועל זה סמך הפרי מגדים 250וסתם בפשיטות כדעת הבכור שור ,דלא כתוספות שבת(.
ואולם מצד אחר נראה שהבכור שור בנה בנין קבוע על יסוד רעוע ,דהא התוס' לא השאירו קושיית ר"ת
בתימה או בקושי' ,אלא שתירצו בתירוץ פשוט ומרווח ,ומדלא משני שינויא אחרינא אין לבנות יסוד ובנין,
דיש לומר דחדא מתרי ותלת טעמי נקט .ועוד דלא ניחא להו לאוקמי באוקימתא אחריתא כגון שהרחיק כו',
דבכה"ג אמרי' בספ"ד דמנחות )דף נ"ב ע"א וע"ב( דאי לא קתני ,ועוד דהא בגמ' דמיבעיא ליה איפכא מאי,
היינו לכתחלה לתקן המבוי בצורת פתח ,ואי איתא לתקן הלחי לקרב אצל הכותל.
גם ראייתו של מעכ"ת מהתוס' )עירובין כ"ד ע"ב (251עולה על כולנה ,שלפע"ד היא נכונה מאד .ומה שדחה מר
דשאני התם דמחיצה תלוי' נמי מתרת במים ,אין זה דיחוי ,דאי איתא דהיינו טעמא דמילתא כל כהאי גוונא
הו"ל להתוס' לפרושי ולא לסתום .ובפרט כמ"ש מעכ"ת בעצמו ,דהמ"א 252כתב כן לענין ריחוק הבתים .ומה
שדחה דיש לומר דהמ"א מיירי לענין מחיצה ולא לענין צורת פתח ,הוא פשיטא ופשיטא דפשיטא דכל כהאי
גוונא לא הוה ליה להמ"א לסתום אלא לפרש ,דמה שמביא ראיה מהתוס' דכתב גבי צורת פתח ,דמכל מקום
בכהאי גוונא לא מהני צורת פתח )וגם רבינו אחמו"ר ז"ל נ"ע 253כתב דמהני צורת פתח ,ולא פירש שיעשה
הצורת פתח סמוך לבתים דוקא .אלא דדין זה העמיד בתוך חצאי עיגול ,משום דמספקא ליה ,כמו ששמעתי
מפי קדשו פעמים רבות דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול ,254ודעתו היתה לחזור ולשנות פרק זה לראות אם
צדקו דבריו .ואפשר שהיה על זה איזה קונטרס אחרון(.
ועוד דאפילו אם תימצי לומר בדעת התוס' שההיתר מהפסק הנהר הוא משום דקל הוא שהקילו במים ,מכל
מקום הא משמע מדברי התוס' דאגודא דהנהר שבעבר השני לא היו שם בתים ודיורין כלל ,ואם כן איך סלקא
דעתא דליעבד התם צורת פתח אי בעינן הקנים סמוך למחיצה ,והתם אין מחיצות כלל ,וצריך לעשות הצורת
פתח באויר .ודוחק לומר דיעשה עוד פסין מצדדים אורך ד' טפחים ,דכל כהאי גוונא הוה ליה לגמרא לפרושי
)ומשום הכי נמי השמיט רבינו הג' אחמו"ר זצללה"ה נ"ע דעת הבכור שור ,וסתם כדעת התוספות שבת(.
ומכל מקום בנידון דידן שהרחיקו יותר מד' טפחים הרבה ,בודאי יש להחמיר ,וכמ"ש )דף י' ע"ב (255דלא
לישבוק פתחא רבה כו' .ואע"ג דבגמרא שם אמרו חזקה אין אדם מניח פתח גדול כו' ,מכל מקום הדבר ידוע
שבימות הגשמים דרך הרבים מקולקלת ואי אפשר לעבור ברגל כי אם בצדי הדרכים ועל הפריזבעש דוקא.
וצ"ע מזה בתשובת פנים מאירות חלק א' סי' כ"ה.256
אלא דלפי זה גם תיקון מעכת"ה לא יועיל בימות הגשמים ,שבודאי יקלקלו הקנים שמעכבים הליכתם .257ואין
תקנה אלא לעשות צורת פתח קטן בצד הגדול .ואף שיעמיד הקנה על הפריזבע ,לא הוה כהגביה מן הארץ
מאחר שאין אויר תחת הקנה .ולכן אם אפשר לעשות צורת הפתח הגדול בענין זה שיעמיד הקנים על
הפריזבעש וכשיגיע לגג יתעקם הקנה מעט )ובלבד שיחזקהו במסמרים אצל הכותל שלא יפול הקנה בהתעקמו(
טוב הדבר ,ולא יצטרך ב' צורת הפתח ,ויהיה די בצורת הפתח אחד .וכבר בא לידי צורת הפתח שהיה רחוק
מעט מן הכותל ,והיה פעמים רבות שהיו עוברים בין הבית ובין הקנה מחמת קלקול דרך הרבים ,וצויתי לקרב
אל הכותל .רק אני עשיתי נקב בגג 258ברצון הבעל הבית .ומכל מקום אפשר גם כן שיעשו על דרך הנ"ל,
שיתעקם מעט ולא יפול וכמו שכתבתי.
ואודות מה שכתב מעכ"ת שירא מפני המחלוקת ,לא ידעתי איך שייך לחלוק על המחמירים והלא מרגלא
בפומא דרבנן שהמחמיר תבוא עליו ברכה.

 249ראה שוע"ר סי' שסד ס"ד.
 250סי' שסג א"א ס"ק ה.
 251ד"ה ליעביד צורת הפתח )מחיצה מעבר הנהר  ...וה"ה צורת הפתח דהוי כמחיצה(.
 252סי' שסג ס"ק לא )שיהא הנהר סמוך ממש לראש המבוי ,אבל אם הוא רחוק מהבתים י' אמות צריך תיקון ,דאותו מקום הוי
פרוץ ,וכ"ה בתוס' דף כ"ד בד"ה ליעבד צורת הפתח(.
 253סי' שסג סל"ה" :כשהנהר  ...רחוק ממנו ביותר מעשר אמות ) ...אא"כ יתקן שם בצורת הפתח(".
 254ראה גם ספרי ההלכה של אדמו"ר הזקן ,מבוא ע' כג.
 255וכן נפסק בשו"ע ובשוע"ר סי' שסג ס"מ.
 256שאפשר אף ברבים בוקעים בו אינו נפסל אלא בפירצה מהצד ,ולא בראשו .הובא ונתבאר בשו"ת צמח צדק או"ח סי' מא.
 257אולי רצה לתקן לעשות מחיצה של קנים ,פחות פחות מג' טפחים ,בין הכותל ובין הקנה של צורת הפתח .ובשו"ת צמח צדק
סוס"י מא מסיק ,שהזוואלינעס והגאנקעש הן כמו גידודי ,וסגי בזה.
 258כמבואר בשוע"ר סי' שסג סל"ב ,לדעה המצריכה נקב.
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סימן ז
קנין נכרי רק במשיכה ,וקניית משכון שברשות לוה
על דבר אשר באת על של תורה ,ללמוד ולהשכיל בדברי קדשו של רבינו אחמו"ר ז"ל נ"ע ,בשולחן ערוך שלו
259
הל' פסח סי' תמ"א סי"ב ,שסותר לכאורה למש"ש בסעיף ז' כו' )שבסעיף י"ב כתב בישראל שהלוה לנכרי
ואם לא משכנו ביד הישראל כו' כיון שלא משך הישראל כו' לא קנה אותו בדמים ,לפי שישראל מנכרי ונכרי
מישראל אינו קונה שום דבר בכסף בלבד אלא במשיכה .וכ"כ בקו"א שם בשם הש"ך לחו"מ סי' קצ"ד סק"א
בשם רוב הפוסקים דמשיכה דוקא קונה בנכרי ,והוא הדין ישראל מנכרי דחד דינא אית להו כו' .ואלו בסעי' ז'
לענין נכרי שהלוה לישראל כתב ,דאם החמץ מונח ברשות הישראל כו' דמכל מקום כיון שהחמץ מונח ברשות
הישראל וחייב באחריותו מד"ת כו' חייב לבערו ,ואם פטרו מאחריות כתב שם בסי' ח' דאינו חייב לבערו ,וצ"ע
למה לא יאסור החמץ אם פטרו מאחריות ,דהא כיון דהחמץ מונח ברשות הישראל והנכרי לא משך אותו אם
כן במה קנהו הנכרי ,הא נכרי מישראל נמי אינו קונה אלא במשיכה וכמ"ש בסעי' י"ב( .יפה כתבת שסותר
לכאורה ,שבאמת זהו רק לכאורה ולפום ריהטא בעלמא ,מבלי עיון בדברי קדשו בסי' תמ"ח ס"ח )שכתב שם
לענין דיעבד 260אם לא קנה את החמץ אלא בכסף בלבד ועבר עליו הפסח הרי זה מותר כו' ,ולכן גם בסי' תמ"א
ס"ז כתב לענין קנין למפרע ,דאפילו לא משך אותו הנכרי קנה אותו ,ובדאמר לו קני דוקא ,ועיין לקמן( עיי"ש
ודו"ק.
אלא אי קשיא הא קשיא על הרא"ש ,שהרי מדבריו פרק הזהב )סי' ח'( מבואר דסבירא ליה עיקר להלכה
דמשיכה דוקא בנכרי קונה ולא מעות ,וכדעת ר"ת) 261ומ"ש ברפ"ק דבכורות 262ולהסתלק מן הספק כו' ,על
כרחך צריך לומר כמ"ש הט"ז 263שהביא רבינו בקו"א( ,וא"כ כשהמשכון ביד ישראל במה יקנה הנכרי ,ולמה
ליה טעמא דאחריות ,264ודוחק לומר דמיירי שהקנה לו באחד מדרכי ההקנאה .וגם בדעת הרא"ש )פכ"ש סי'
יו"ד( מבואר בהדיא דאפילו לא הקנה לו כלל ברשות הנכרי קאי ,דהא מדמי לרבא )פסחים דל"א( במעכשיו
כמו לאביי דאמר למפרע הוא גובה ע"ש .אך על הרא"ש אין תימה כל כך אם יסבור כבעל המאור 265דהמשעבד
מעכשיו נמי מהני ,ולענין שעבוד ודאי דמעות קונות לכו"ע שנשתעבד בקבלת המעות בלבד בלי שום קנין ,דהא
למ"ד )ב"ב קע"ה ב'( שעבודא דאורייתא היינו טעמא דנשתעבד ,כמו שנשתעבד הערב מן התורה ,וכמ"ש רש"י
בגיטין ר"פ הנזקין .266ואפילו למ"ד שעבודא לאו דאורייתא ,מכל מקום הא דתיקון רבנן )בשטר או כגון
ששעבד בפירוש כמו במשכון( כעין דאורייתא תיקון ,וכדאמרינן בהדיא בבכורות פרק יש בכור 267נכסי דאינש
אינון ערבין ליה כו' ,והיינו בקרקעות בסתם ,ובמטלטלין נמי היכא דשעבדו בפירוש .וכ"ה להדיא ברא"ש פ"ק
דמציעא )סי' ל"ו( גבי שטרי הקנאה ,דמיד שכתב בשטר )וה"ה אפילו בלא שטר ,כדמסיים שכל מה שאדם
חייב כו' ,אלא דשטר הוא משום קלא( פלוני לוה מפלוני מנה נשתעבדו נכסיו אפילו בלא קנין )ומה שכתב שם
למ"ד שעבודא דאורייתא היינו במלוה על פה ,והוא הדין נמי ]ל[מ"ד שעבודא לאו דאורייתא בשטר לפי מה
שנתבאר( .וכל זה לדעת בעל המאור ,אבל דעת רבינו ז"ל אמורים על פי דעת הרמב"ן ז"ל במלחמות,268
כמבואר בקו"א) 269לסי' תמ"א שהבאת( להדיא עיי"ש.270
ועוד 271דבלאו הכי צריך להבין דברי הרא"ש )הנ"ל פרק כל שעה( שכתב דכי היכי דאמרינן למפרע הוא גובה
לאביי הכי נמי לרבא בדאמר מעכשיו ,272הא רבא הוא דאמר להדיא 273הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי
שעבוד היכא דמחסרי גוביינא ,ומשום הכי נמי פירש"י ביבמות )דף ס"ו( ובכמה דוכתי דהא דתנן )פסחים ל'

 259בדפוס "לא"י" )וכן לקמן בכ"מ ,כנראה מחמת הצנזור(.
 260וכן תירץ בפס"ד צמח צדק )יח ,ג( .וראה שם )יט ,א-ב(.
 261ע"ז עא ,א תוד"ה רב.
 262ברא"ש שם סוסי ב )ולהסתלק מן הספק היה צריך העובד כוכבים למשוך הבהמה שיקנה אזן שלה ,וגם שיתן דמים(.
 263יו"ד סי' שכ ס"ק ח ,בשם שו"ת רמ"א סי' פז )היינו דוקא לכתחלה דצריך מעות וגם משיכה ,אבל דיעבד ודאי קי"ל כר"ת(.
 264שכתב הרא"ש בפסחים פ"ב ס"י :אם לא הרהינו אצלו ,אע"ג דאמר ליה מעכשיו ,לא גרע מחמצו של נכרי ברשות ישראל
והאחריות על ישראל.
 265פסחים פ"ב )ט ,רע"ב( :ורמינן מתני' עלה דרבא ,ואוקימנא בשהרהינו אצלו ,ובדאמר לו מעכשיו ,ומשום הכי קתני רישא מותר
בהנאה ,דבכה"ג אפי' רבא מודה שלמפרע הוא גובה.
 266נ ,א ד"ה כיון דדיניה מדאורייתא בעידית )שהרי שיעבדה לו ונעשה קרקע זו ערב למלוה וערב משתעבד מה"ת(.
 267מח ,א.
 268פסחים )ט ,ב(:
 269ס"ק ד .וראה גם פס"ד צמח צדק )יח ,ג( ,שמדברי רבנו בסי"ב נראה דעתו להחמיר כרמב"ן בזה .ומבואר יותר בקו"א סי' רמו
ס"ק ג .וראה לקמן סי' ט.
 270ולכן יש לתרץ כנ"ל ,דבדיעבד סגי בקנין כסף בנכרי.
 271עוד הוכחה שרבנו לא ס"ל בזה לגמרי כדעת הרא"ש.
 272משמע – אף בלא הרהינו אצלו.
 273יבמות סו ,ב.
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ע"ב( נכרי שהלוה כו' מוקמי' לרבא כשהרהינו אצלו דוקא .אשתמיטתיה 274הרא"ש פרק בתרא דנדרים
שכתב כן להדיא ,דרבא לטעמיה אזיל ,וליכא צ"ע עליו כלל ,ועל כרחך צריך לומר דהרא"ש נמשך לדעת התוס'
בגיטין פ' השולח )דף מ' ע"ב( בשם ר"ת ור"י דרבא לטעמיה דאמר מכאן ולהבא הוא גובה ,ואם כן בדאמר
מעכשיו אינו מפקיע מידי שעבוד אפילו כשלא הרהינו .אבל הנימוקי יוסף ביבמות שם 276והר"ן בכתובות פרק
אע"פ 277פסקו כרש"י ,דדוקא בשהרהינו אצלו מיירי רבא ,אבל בלא הרהינו מפקע מידי שיעבוד .ואם כן אפילו
לענין שעבוד נמי לא מהני גבי חמץ גבי נכרי שהלוה אם לא הרהינו ,אלא למ"ד מעות קונות ,ובדאמר לו בלשון
קני מעכשיו דוקא ,וכמ"ש הרמב"ן 278לענין הרהינו אצלו .ורבינו לפי שסמך בסי' תמ"ח לענין דיעבד בחמץ
שעבר עליו הפסח על הפוסקים דמעות קונות ,כתב בסי' תמ"א ס"ז כדעת הרא"ש לענין קנין למפרע .279ומכל
מקום לא סבירא ליה כדעת הרא"ש לגמרי ,דהרא"ש מיירי בשעבוד בעלמא ורבינו מיירי בדאמר ליה קני
דוקא ,דומיא דס"ו ,280דוק בלשונו שם ותשכח דהכי הוא.281
שוב ראיתי שדברי בעל המאור ורמב"ן דפליגי הכא בחמץ ,אזלי לטעמייהו ברפ"ד דב"ק .דהא כל עיקר טעמו
של הרמב"ן בפרק כל שעה הוא משום דלא מצינו דמלוה יכול למכור או להקדיש נכסים המשועבדים לו קודם
שגבאם ,וברפ"ד דב"ק 282השיג בעל המאור על הרי"ף דפירש הטעם דקאמר רב יוסף )ב"ק דל"ו סע"ב( אנן יד
עניים אנן ,משום דאם לא כן אינו יכול להקדיש דבר שאינו ברשותו .ובעל המאור סבירא ליה דאם אין הלוה
מסרב יכול להקדיש .והרמב"ן 283מקיים שיטת הרי"ף ,והביא ראי' מהא )ב"ק ד' ל"ג סע"א( דהקדישו ניזק
לרבי ישמעאל אינו קדוש ,הרי להדיא דפליגי בהכי .284והנה התוס' )ב"ק ל"ו ע"ב ד"ה יד עניים( והרא"ש שם
)סי' ג'( שבקי טעמא דהרי"ף וכתבו הטעם דהוי דבר שלא בא לעולם ,ולא משום שאינו ברשותו .ונראה
דסבירא להו דמשום שאינו ברשותו שפיר יכול להקדיש אם אין הל]ו[ה מסרב ,285אלא דהיינו דוקא בדבר
המסויים וידוע שמשועבד לו ,אבל החוב בעלמא שחייב לו מקרי דבר שלא בא לעולם ,מאחר שאינו דבר ידוע
וניכר כלל ,ולא חל עליו השעבוד .והא דהקדישו ניזק לרבי ישמעאל אינו קדוש ,נראה מדבריהם דטעמא
אחרינא בהא ,שהרי כתבו שם) 286ד"ה הקדישו ניזק( דמצי למימר נמי איכא בינייהו דלרבי ישמעאל מצי
לסלוקי בזוזי ולרבי עקיבא לא מצי לסלוקי .ואי סבירא ליה כהרמב"ן היינו הך ,וחדא באידך מישך שייכא,
דהא היינו טעמא דהקדישו ניזק אינו קדוש לרבי ישמעאל משום דמצי לסלוקי בזוזי הוא ,כמו שכתב הרמב"ן.
אלא היינו טעמא אינו קדוש ,משום דקנס הוא ואינו זוכה אלא משעת העמדה בדין ,משא"כ לרבי עקיבא זוכה
משעת הנזק כמ"ש התוס' )שם ד"ה איכא בינייהו( להדיא .ונראה מדבריהם שזהו עיקר הנפקא מינה
שביניהם ,ומשום הכי נמי כתבו לרבי עקיבא ,דאע"ג דאי הוה מודה הוה מיפטר מכל מקום השתא מיהא לא
אודי ,ולא פירש כפשוטו דהנפקא מינה שביניהם אם הקדישו אחר שעמד בדין וחזינן דלא הודה שכבר נתחייב
ולרבי ישמעאל לא קדיש משום דמצי לסלוקי בזוזי ,אלא ודאי דסבירא ליה כדעת בעל המאור ,ואחר שעמד
בדין לא פליג ר' ישמעאל כלל ,אלא דפליגי קודם העמדה בדין דוקא ,ואפילו הכי לרבי עקיבא קדיש משום
דזוכה משעת הנזק ,ואם כן אין ראיית הרמב"ן ראי'.287
וממוצא דבר נשמע דגם גבי חמץ סבירא ליה להרא"ש כבעל המאור ,ולא כהרמב"ן ,ואזיל לטעמי' ברפ"ד
דב"ק דתפס שיטת התוס' דלא כהרי"ף ,וגם בפרק המניח 288כתב גם כן כמו התוס' דאיכא בינייהו נמי דלרבי
ישמעאל מצי לסלוקי בזוזי ,דהוי איכא בינייהו אחריתי.

 274כנראה הכוונה לכותב השאלה שלפנינו.
 275פו ,ב בפירוש הרא"ש :רבא לטעמיה דאית ליה בפרק שני דפסחים )דף ל (:בעל חוב גובה מכאן ולהבא ,וברשות הלוה הוא עד
שיטרפנו בעל חוב ,הלכך חל ההקדש ולא פקע ע"י טריפת בע"ח.
 276פ"ז )כב ,ב( ד"ה חמץ.
) 277כד ,א( סד"ה ואיכא.
 278מלחמות פסחים פ"ב )י ,א( :דאמר ליה קני מעכשיו.
 279שבלא הרהינו אסור מטעם חייב באחריותו.
" 280הקנה הישראל את החמץ הזה לנכרי קודם הפסח  ...במכירה גמורה  ...יהא כולו שלך בעד חובי".
 281הרי יש כאן ג' שיטות :א( רא"ש ,שאף בלא הרהינו קונה כשאמר מעכשיו ,שאז אין החמץ מוציא מידי שעבוד .ואסור מטעם
אחריות הישראל על החמץ .ב( רמב"ן וסיעתו ,שאינו קונה אלא ע"י משיכה כשהרהינו .ג( אדה"ז ,דקיי"ל שבדיעבד קונה בכסף אף
בלא משיכה ובלא הרהינו ,ואסור מטעם אחריות הישראל על החמץ.
) 282יח ,א(.
 283במלחמות שם.
 284כיון שלדעת רבי ישמעאל לא הוי אלא שעבוד על השור המזיק ,אין הניזק יכול להקדישו.
 285כדעת בעל המאור הנ"ל.
 286לג ,א.
 287א"כ יוצא ,שלדעת הרי"ף ורמב"ן אין מלוה יכול להקדיש המשכון שביד הלוה ,ולדעת בעל המאור ותוס' ורא"ש יכול להקדישו,
כשאין הלוה מסרב.
 288סי' יד.
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סימן ח
מכירת חמץ בלי מדידה
ובענין היתר עד למדידה ,289פשוט הוא שאינו דומה לקבלת אחריות כלל ,דמה שאינו יכול לתבוע את הנכרי
אם לא יהיה ההיזק והחסרון ניכר אין זה דומה לאחריות שמקבל עליו היזק ,וזה אינו מקבל עליו כלום אלא
שאינו יכול לברר שהזיק ונחסר )והגע עצמך דבלאו הכי אפילו אם ידוע ההיזק והחסרון וכי יתבע את הנכרי,
הלא דל הוא ואין ידו משגת ,ואדעתא דהכי מכר לדל ואביון דסבר וקיבל .וכבר נתחבטו בזה האחרונים
במכירה שלנו דהוי הערמה דמוכח .עיין בכור שור ריש פרק כל שעה .ומה שתירץ שם אינו מתקבל ואכמ"ל.
מיהו בספר מקור חיים סוס"י תמ"ח ביאר שאין כאן הערמה .וכ"ש לפמ"ש אחמו"ר זצ"ל 290דצריך להיות
ערב קבלן דוקא עבור הנכרי ,אם כן ליכא שום הערמה( .ועוד דמי לא עסקינן שיהיה ההיזק ניכר ,לא מבעיא
אם מכר לו כלים מלאים דהחסרון ידוע בכל שהוא ,אלא אפילו בכלים שלא נתמלאו לגמרי יכול להיות
החסרון ידוע ,כענין שאמרו )שבועות פ"ו משנה ו' (291בזה אומר עד הזיז וזה אומר עד החלון ,דאינו יכול לומר
מה שהנחת אתה נוטל עיי"ש.
ולכתחלה ודאי נכון הדבר ללמד דעת את העם ,וכמדומה שכן נהגו מאליהם משנים קדמוניות ,שהחבית יי"ש
שאינה מלאה מדדו בקנה לראות עד כמה מגיע החסרון ,וכן שאר כלים של קמח .אבל הזאקרימש אין צריך
למדוד כלל ובאומד בעלמא סגי ,בשגם כי אין התבואה מחומצת ,אלא המכירה הוא מפני איזה חשש בעלמא,
ומשום הכי אין להחמיר בזה חומרא יתירה.

סימן ט
מחוסר גוביינא בשבת ,בחמץ ,ובנכסי צאן ברזל
עמ"ש רבינו אחמו"ר ז"ל בקו"א ,292טעם המתירין בא"ח סי' רמ"ו ס"ד ,293משום דסבירא להו דרבא רפ"ז
דיבמות )ד' ס"ו ע"ב( 294פליג על רב ספרא שם ,295דמחוסר גוביינא ברשותיה קיימא דהוה כדידיה ממש .ולא
משום דחייב באחריותו ,296שהרי חמץ מפקיע מידי שעבוד אפילו כשאין האחריות על המשעבד ,297דהא בלא
298
הרהינו אף שהאחריות על הנכרי אסור לרבא )פסחים דל"א( כשלא אמר לו מעכשיו כו' .ומה שכתב הרא"ש
במסקנא דבלא הרהינו אסור משום האחריות ,299היינו כשאמר לו מעכשיו 300עכ"ל.301
ועיי"ש 302ברא"ש דבמעכשיו אפילו בלא הרהינו קני הנכרי ולא מפקיע מידי שיעבוד ,והיינו טעמא ,דסבירא
ליה כמ"ש התוס' פ"ד דגיטין )דף מ' ע"ב( ,דהיינו טעמא דרבא דסבירא ליה דמפקיע מידי שיעבוד ,משום

 289שמוכרים החמץ לנכרי בלי מדידה ,יוצא א"כ שאחריות גניבה היא על הישראל ,שאם יגנב החמץ לא יחויב הנכרי לשלם עליו,
ואם החמץ הוא בבית ישראל עובר עליו לכמה דעות )ראה שוע"ר סי' תמ ס"ט ואילך( .ולכן תיקן רבנו הזקן שימכור לנכרי גם החדר
שהחמץ בתוכו ,דאז הוי כמקבל אחריות על חמצו של נכרי בבית נכרי )ראה תקוני מקואות לפי תקנת רבותינו ע' קנג-ד .ומ"מ מבאר
כאן דלא חשיב אחריות ממש.
 290ויתבאר לקמן סי' י.
 291מב ,ב.
 292סי' רמו ס"ק ג )ד"ה מיהו(.
" 293ישראל שהשכיר שוורים לעכו"ם לחרוש בהם ,וחורש בהם ]בשבת[ ,יש מתירים אם קבל עליו העכו"ם אחריות מיתה וגזילה
וגניבה ויוקרא וזולא ,וי"א דכיון שאין העכו"ם יכול למכרה אם ירצה נקראת בהמת ישראל" .ופסק בשוע"ר שם סי"א כדעת
המתירים.
 294דאמר התם לענין נכסי צאן ברזל ,שאף שאשה האומרת כלי אני נוטלת הדין עמה ,מ"מ האשה מחוסרת גוביינא חשובים של
הבעל ממש לענין הקדש.
 295דאמר התם ,שאף שעבדי צאן ברזל הם באחריות הבעל ואוכלים בתרומה ,מ"מ אינם חשובים של הבעל ממש.
 296זה שלרבא חשובים נכסי צאן ברזל של הבעל ,אין זה משום שהוא חייב באחריותם ,אלא משום שהאשה מחוסרת גוביינא.
 297נכרי שהלוה לישראל על החמץ ,אף שהאחריות על הנכרי ולא על הישראל ,אם לא הרהינו בידי הנכרי והנכרי הוא מחוסר
גוביינא ,אזי החמץ מוציא מידי שעבוד הנכרי ונאסר בהנאה )כמבואר ברש"י יבמות שם ד"ה חמץ ,דאתי חמץ ומפקע ליה לשיעבודא
דעובד כוכבים ,והא דתנן בפרק כל שעה מותר בהנאה ,רבא מוקי לה התם כשהרהינו אצלו ,שנתנו ישראל בביתו של עובד כוכבים,
דההוא לא מיחסר גוביינא(.
 298פסחים פ"ב ס"י :אי לא אמר מעכשיו לא קני לה נכרי וקם ליה ברשותיה דישראל ואסור ,וכן נמי אם לא הרהינו אצלו אע"ג
דאמר ליה מעכשיו לא גרע מחמצו של נכרי ברשות ישראל והאחריות על ישראל.
 299ולא אסר בזה מטעם שהנכרי מחוסר גוביינא והחמץ מוציא מידי שעבוד הנכרי.
 300שאז אין החמץ מוציא מידי שעבוד הנכרי.
 301עד כאן תמצית דברי אדה"ז בקו"א שם.
 302בהבא לקמן בא להוכיח ולפרש בדברי אדה"ז הנ"ל ,אשר טעם האיסור ,באמר לו מעכשיו ולא הרהינו והאחריות הוא על
הישראל ,כי ע"י שהנכרי מחוסר גוביינא והאחריות היא על הישראל עי"ז הוי של הישראל ממש )ולא רק מטעם איסור אחריות
הישראל על חמץ נכרי בבית הישראל ,המבואר בשוע"ר סי' תמ ס"ט ואילך(.
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דאזיל לטעמיה דאמר 303בעל חוב מכאן ולהבא הוא גובה ,ואם כן במעכשיו מודה דאינו מפקיע .וצ"ע דהא על
כל פנים הוי מחוסר גוביינא .אלא ]על[ כרחך צריך לומר דמחוסר גוביינא לאו כדידיה דמי ממש אלא משום
דחייב באחריות .ומה שהוא מפקיע מידי שיעבוד בלא מעכשיו אף בלא האי טעמא דאחריות ,דהיינו אף
כשאחריותו על הנכרי ,היינו משום דאז הוי שלו ממש משום דמכאן ולהבא הוא גובה ,ולא משום מחוסר
גוביינא לחוד ,אלא דמחוסר נמי קנין ,דעדיין לא קני הנכרי להיות יוצא מרשות הישראל לרשותו ,ואינו ענין
להא דמחוסר גוביינא בלחוד דמיירי נמי במעכשיו .ולהרא"ש על כרחך צריך לומר 304דהיינו טעמא משום
אחריות ,ולא משום דהוה כשלו .ותדע דהא גבי שום שהכניסה לו על כרחך הבעל משועבד לה מעכשיו ,שהרי
אינו יכול למכור ,305ובגמ' )יבמות שם( מדמי לה להא דרבא דמפקיע מידי שעבוד ,ועל כרחך צריך לומר דרבא
מיירי במעכשיו נמי .ומשום הכי נמי פירש"י )רש"י שם( דהא דתנן )פסחים דף ל' ע"ב( נכרי שהלוה כו' מוקי
לה רבא כשהרהינו כו' ,משום דסבירא ליה דרבא מיירי במעכשיו נמי .אבל מכל מקום יש לומר דהטעם משום
אחריות בלבד ,כמו להרא"ש .וכן יש לדקדק מדברי רש"י )יבמות שם( בד"ה מי לא מודה כו' ,שהרי כתב דהא
אם נאנסו או נאבדו כו' ,וכ"כ הנימוקי יוסף שם ע"ש ,אלמא דטעמא משום אחריות בלחוד ולא משום
דמחוסר קנין .ועוד שהרי גם הרב אומר כן 306דהיינו טעמא דהמתירין ,דמיירי בקיבול אחריות בלחוד.
אלא 307שיש לומר דאין הכי נמי דודאי טעמא משום אחריות בלחוד הוא ,אלא דמשום האי טעמא הוא דהוה
מחוסר גוביינא ,ומכיון דמחוסר גוביינא משום אחריות ,אף שאינו מחוסר קנין מכל מקום הוי ברשות המקנה
להיות כשלו ממש לענין חמץ ,ואין האיסור משום אחריות בלחוד ,דהיינו משום איסור לא ימצא 308בלחוד,
אלא שהאיסור של אחריות גורם איסור אחר להיות כשלו ממש במחוסר גוביינא ,אפילו בלאו קרא דלא ימצא.
וזהו שטרח רבינו ואייתי קרא דלא ימצא לרבות כשאחריות על הישראל ,וכפל הענין במלות שונות ,לאורויי
הא מילתא .והוכיח במישור מדאיתמר הא דרבא דמפקיע מידי שיעבוד אף כשאין אחריותו עליו ,והתם ודאי
דמפקיעו מידי שיעבוד דהוה כשלו ממש ,אם כן במעכשיו נמי דהטעם משום אחריות ,היינו כשהאחריות גורם
במחוסר גוביינא להפקיע מידי שיעבוד להיות כשלו ממש ,ובמעכשיו בלא אחריות לא מקרי מחוסר גוביינא
כלל ,ומשום הכי לא מפקיע מידי שיעבוד ,דהוה כפקדון או שאלה דכל היכא דאיתיה ברשותא דמרא איתא.
מיהו כל זה לא צריכנא אלא לדעת הרא"ש ,309דסבירא ליה כהרז"ה ,310דשיעבוד במעכשיו קני לרבא כמו
לאביי בלמפרע ,אבל הרמב"ן במלחמות שם סבירא ליה ,והכי נמי סבירא ליה לרבינו בסי' תמ"א ,311דאפילו
שיעבוד במעכשיו לא קני ,דאין מעות קונות אלא אם כן הרהינו אצלו דקונה במשיכה עיי"ש .וטעם פלוגתתן
דאזלי לטעמייהו ברפ"ד דב"ק עיי"ש במאור ומלחמות 312ודו"ק .ועיי"ש בתוס' 313ורא"ש 314דסבירא להו
כהרי"ף ולא מטעמיה ודו"ק .ולפ"ד הדבר פשוט דהיכא דמפקיע מידי שיעבוד הוה שלו לגמרי מאחר דאין עליו
אלא שיעבוד .ולפי זה צריך לומר בשום שהכניסה לו ,כיון דהבעל מקבל עליו בנכסי צאן ברזל הרי הוא כאילו
316
הוא לוה שלה ,ומה שאינו יכול למכור הוא מחמת שיעבוד בעלמא ,דאם לא כן 315מאי מדמי להן בגמ'
ודו"ק .ומ"ש התוס' פ"ד דגיטין הנ"ל דרבא לטעמיה דמכאן ולהבא כו' ,אינו סותר דעת הרמב"ן ,דהא הרמב"ן
הכי נמי קאמר דטעמא דרבא במכאן ולהבא אילו הוה ליה זוזי כו' שייך נמי במעכשיו ,וכ"מ שם בתוס'
להדיא.
אך קשה דמכל מקום מי איכא לס"ד דהוי כשלו כשאין לו רשות להוציאה ,דהא בגמרא דפסחים מבואר
להדיא לרבא דמכאן ולהבא כו' דאי אקדיש מלוה וזבין מלוה לאו שפיר אקדיש ולאו שפיר זבין אשתכח
 303רבא פסחים ל ,סע"ב.
 304אשר זה שמחוסר גוביינא לא הוי שלו ,היינו טעמא כו'.
 305שמבואר בפסחים שם )לא ,רע"א( ,בדעת רבא )בלא מעכשיו( "מכאן ולהבא הוא גובה כיון דאילו הוו ליה זוזי הוה מסליק להו
בזוזי אישתכח דהשתא קא קני" ,משא"כ בהכניסה לו שום ,דקיי"ל ביבמות )סו ,סע"א( "המכנסת שום לבעלה היא אומרת כלי אני
נוטלת והוא אומר דמים אני נותן הדין עמה".
 306בשוע"ר סי' רמו סי"א" :הקנה אותה לו רק לענין יוקר וזול ואחריות מיתה  ...כל זמן שהיא מחוסרת גוביינא שעדיין לא גבה
אותה מבית הנכרי לביתו הרי היא כבהמשת הנכרי".
 307בא לתרץ שאפשר לפרש ,שגם כוונת אדה"ז בקו"א היא כן.
 308שלומדים בזה בפסחים )ה ,ב( ,ומובא בשוע"ר )סי' תמ ס"ט( ,שאחריות הישראל על חמץ נכרי בבית ישראל אסור.
 309הבא לקמן מבואר בארוכה לעיל סי' ז ,שיש כאן ג' שיטות :א( רא"ש וסיעתו ,שאף בלא הרהינו קונה כשאמר מעכשיו ,שאז אין
החמץ מוציא מידי שעבוד .ואסור מטעם אחריות הישראל על החמץ .ב( רמב"ן וסיעתו ,שאינו קונה אלא ע"י משיכה כשהרהינו .ג(
אדה"ז ,דקיי"ל שבדיעבד קונה בכסף אף בלא משיכה ובלא הרהינו ,ואסור מטעם אחריות הישראל על החמץ.
 310פסחים פ"ב )ט ,רע"ב(.
 311ס"ו-ז.
) 312יח ,א(.
 313לג ,א ד"ה הקדישו .לו ,ב ד"ה יד עניים.
 314פ"ד סי' ג.
 315אם נאמר שנכסי צאן ברזל חשיבי שלה ,ולא רק שהם משועבדים לה.
 316יבמות סו ,סע"ב )שכמו שהחמץ מוציא מידי שעבוד ,כך גם הקדשת נכסי צאן ברזל מוציא מידי האשה(.
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דהשתא הוא דקני )והיינו טעמא דרמב"ן אפילו במשעבד מעכשיו .והרז"ה דפליג אזיל לטעמיה ברפ"ד דב"ק
ועיין במה שנתבאר לעיל שכ"ה דעת התוס' והרא"ש( .ואע"ג דהלוה נמי אינו יכול למכור ,מכל מקום כיון
דבדיעבד מכרו מכור שפיר הוה ברשותיה .וכן כתבו התוס' בגיטין )דף מ"א ע"א( דהיינו טעמא דאיצטלא
דמיתנא .317משא"כ אם אין לו רשות כלל להוציא ,דשאר נכסי צאן ברזל לא דמי לאיצטלא לפי שבידו
לבלותם ,כמ"ש התוס' שם ,ואפילו לפי דעת הרשב"א 318ורא"ש 319וריב"ש 320בשם כל האחרונים 321דגבי שום
שהכניסה לו נמי מכרו בטל ,מכל מקום שאני הכא דבידו לבלותם ,משא"כ בשאר נכסי צאן ברזל )ותדע דהא
בקרקע לכו"ע מכרו בטל משום שאין בידו לבלות( .אלא שיש לומר דשאני התם דגבי מלוה הוה מחוסר
גוביינא ,אלא אם כן הרהינו אצלו ,ובהרהינו אצלו אפילו אם תימצי לומר דאי אקדיש מלוה או זבין מלוה לאו
שפיר אקדיש ולאו שפיר זבין והלוה יכול להוציא ולסלוקי בזוזי ,אפילו הכי קני למפרע לכו"ע ,והיינו משום
דלא הוה מחוסר גוביינא .והא דאיצטריך להו להתוס' בגיטין גבי איצטלא דמיתנא לומר דבדיעבד מכרו מכור
או משום דבידו לבלותו ,היינו משום דהתם לא מצי לסלוקי בזוזי והוה ס"ד דקני למפרע אפילו במחוסר
גוביינא ,אבל היכא דמצי לסלוקי בזוזי ודאי במחוסר גוביינא תליא מילתא.

סימן י
מכירת חמץ בערב קבלן דוקא

322

להלכות מכירת חמץ שבסוף שלחן ערוך הלכות פסח מרבינו הגאון אחמו"ר ז"ל נ"ע ,במה שכתב שאינו מועיל
למכור בהקפה ולזקוף המותר במלוה.
כבר כתבתי לרופמעכ"ת 323בענין השאלה דשאילנא קדמוהי ,בנוסח שטר מכירת חמץ שיסד רבינו רשכב"ג
אחמו"ר ז"ל נ"ע ,שלא מצאו אנשי חיל ידיהם להבין קריצת ורמיזת הקדמתו במה שכתב ,דמה שנהגו לכתוב
והמותר זקפתי עליו במלוה אינו מועיל לגדולי הראשונים ז"ל ,וישוטטו אנה ואנה לבקש דברי גדולי
הראשונים ולא ימצאו .וקיימתי בעצמי להשיב מפני הכבוד ,שלא יהו דברי רבינו אחמו"ר ז"ל כספר החתום.
עם היות שאני לא שמעתי רק דרך רמז וראשי פרקים ,ואין להעלות על הכתב ,ובפרט לפני חכמים וסופרים
וגדולים חקרי לב של עיר גדולה לאלקים ,כי אם דברים ברורים כשמלה וכמארז"ל 324ע"פ אמור לחכמה וגו',
אשר שמעה אזני מפי קדשו ותבן שמץ מנהו לפי מיעוט הבנת שכלי ,ומה גם שסמכתי על כבוד רופמעכ"ת
שהעיד עליהם שעריבים עליהם דברי רבינו ז"ל עד לאחת ,לזאת די להם בפתח כחודה של מחט ,והמה יפתחו
להם שערי אורה כגודל חכמתם וכעוצם בינתם לקיים דברי רבינו ז"ל ,ויבררו האוכל כו' ,ואת הטוב יקבלו
בשם רבינו ז"ל ויאמרו שהדברים ראוים למי שאמרם ,ומה שיהיה בעיניהם מוקצה מן הדעת יתלו החסרון בי
אני הכותב ובמיעוט הבנתי ,באולי לא ירדתי לסוף דעת רבינו ז"ל .ובפרט שידוע שזהו הדבר הקשה מאד,
שהדברים הנאמרים מפה לאזן שומעת מבלי עיון וחיפוש ,רק חוש השמע בחוש הזכרון המה תלויים כהררים
התלוים בשערה ,ולבא אל ביאור הדברים אחר העיון והחיפוש כראוי לכל מעיין בצדק ולכוין אל השמועה היא
מלאכה גדולה אף שאינה חכמה .ועל כן על כל דברי האמת האלה לא יתלו בוקי סריקי באשלי רברבי ח"ו.
ולזאת לא אמנע טוב ,כי לאו מלתא זוטרתי הוא לדעת דעת רבינו אחמו"ר ז"ל נ"ע.
325
והנה תחלת יסודו הוא על ספר שיטה מקובצת על בבא מציעא )ואמר כי לא לחנם הזכיר אותו בהקדמתו
אלא שרמז רמז שמשם הוציא דבריו( ,וכנראה שהוא בפרק האומנין בשם תשובה לרי"ף 326שכתב בפירוש
שברייתא דרשב"ג) 327ב"מ דע"ז ע"ב( מלמדין אותו כו' והריני נושה בו כו' אין קנין זה נגמר בכסף אלא בשטר

" 317דמ"מ כיון דמשתמשין באצטלא לעשות בו כל חפצם ,ואם מכרוה לא טרפה מלקוחות ומסלקו לה בזוזי ,אמרינן מכאן ולהבא
הוא גובה".
 318יבמות שם סד"ה מכרו שניהם.
 319יבמות פ"ז סוס"י א.
 320סי' כב.
 321היא דעת הי"א ברמ"א אהע"ז סי' צ סי"ד.
 322הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע :הוזכר בצמח צדק סוף סי' מח.
וכן נזכר בחידושיו על הש"ס )קמח ,ג( .וראה גם פס"ד צמח צדק לב ,א.
התשובה שלפנינו עם פענוח נדפסה בס' מכירת חמץ בערב קבלן ע' סז ואילך .ואח"כ שם דן בארוכה בדבריו.
 323לרום פני מעלת כבוד תורתו.
 324משלי ז ,ד .שבת קמה ,ב .קידושין ל ,א.
" 325הרבה מספרים הראשונים ז"ל לא יצאו לאור הדפוס עדיין בימי האחרונים ז"ל  ...כנראה בעליל מספר שיטה מקובצת".
 326ב"מ עז ,ב ד"ה ואמרו עוד .הובאה גם בתמים דעים להראב"ד סי' רכא .ונדפסה בש"ס ווילנא – בסוף הרי"ף למס' ב"מ פט ,ב.
" 327הרי שמכר שדה לחבירו באלף זוז ,ונתן לו מעות מהן מאתים זוז  ...רשב"ג אומר מלמדין אותן שלא יחזרו ,כיצד כותב לו אני
פלוני בן פלוני מכרתי שדה פלונית לפלוני באלף זוז ונתן לי מהם מאתים זוז והריני נושה בו ח' מאות זוז ,קנה ומחזיר לו את השאר
אפי' לאחר כמה שנים" .ומפרש בגמרא שם" :דקא עייל ונפיק אזוזי" .ומפרש הרי"ף בתשובה" :כשהיה המוכר בעת שקבל הדמים
עייל ונפיק אזוזי ודוחק לקבל השאר ,זה יורה שלא גמר להקנותו לו בעת שקיבל אותו המקצת ,כדי שישלים עליו השאר ואז יגמר
המקח ,וכשלא השלים היה אותו המקצת שקבל מהדמים אצל המוכר מדין מלוה  ...והואיל ונסתלק הכסף להיותו מלוה הוצרכנו
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שכותב לו ,שהכסף אינו קונה בענין זה מאחר דעייל ונפיק אזוזי לא ניתן העירבון לתחלת קנין אלא הרי היא
כמלוה ביד המוכר עד שנגמר הקנין בשטר .ופירוש רבינו חננאל והובא גם ברא"ש 328ונ"י 329וטור ,330משמע
דגם ברייתא שניה) 331פרק האומנין שם( מכר לו בית או שדה באלף זוז ופרע לו מהם כו' דאוקמי' בלא עייל
ונפיק אזוזי אין הקנין נגמר בכסף בלבד אלא בשטר או בחזקה והיינו דכתב מעידנא דאחזיק כו'.
וחשש רבינו אחמו"ר ז"ל לדבריהם ,משום דבהיות ידוע שבפרק הזהב )דמ"ח ע"ב( וסוגיא דעירבון אי כנגדו
הוא קונה או כנגד כולו ,דפליגי רב ור' יוחנן ,מתיב התם לרב מהא דרשב"ג דפרק האומנין )דע"ז ע"ב( מכר בית
או שדה באלף זוז ופרע לו מהם כו' ,ובתר הכי קאמר לימא כתנאי וכו' ,ומוקים לה )שם מ"ט ע"א( דמאי אינו
משמט דקאמר רשב"ג להך פלגא כו' .וכאוקימתא זו פסק הרמב"ם בפ"ט 332מהל' שמיטה עיי"ש בכסף משנה,
והוא דעה ראשונה שהובאה בסתם בש"ע ח"מ סי' ס"ז סי"ב ,ולפי כללי ההוראה בדרכי הש"ע היא העיקרית
לדעתו .והנה לפי זה קשיא דרשב"ג אדרשב"ג וקשיא הלכתא אהלכתא ,דההיא דרשב"ג דפרק האומנין נמי
הלכה פסוקה היא ,333וגם הא דקיי"ל כר' יוחנן בערבון דכנגד כולו הוא קונה .334והנה בשיטה מקובצת פרק
הזהב 335האריך בזה )ומביאו באו"ת סי' ס"ז 336בקצרה( ולבסוף הניח בצ"ע .אבל לפירוש ר"ח אתי שפיר ,דלא
מיירי רשב"ג מתחלת קנין ,337משום דדמי לשמיטה דנגד החוב הוא דאינו משמט והכא נמי אינו קונה אלא
כנגד מעותיו ,אלא דברייתא דרשב"ג לענין חזרה נשנית ,דהקנין נגמר בחזקה דמעידנא דאחזיק קונה ,אלא
דאי עייל ונפק אזוזי יכול לחזור בו ובדלא עייל ונפיק אזוזי אינו יכול לחזור בו ,והכי נמי לר' יוחנן במטלטלין
קאי במי שפרע דנקרא חוזר מדיבורו כנגד כולו.
והא דקאמר דר' יוחנן ודאי תנאי היא ,338היינו לקס"ד דסבירא לן דרשב"ג סבר אינו משמט בכולו ,והוא הדין
דקנה ממש תחלת קנין כנגד כולו ,ואין חילוק בין תחלת קנין לחזרה ,וכן ר' יהודה הנשיא דפליג עלי' בתחלת
קנין הוא הדין נמי לענין חזרה נמי סבירא ליה כנגדו בלבד קאי במי שפרע ,דכי היכי דלרשב"ג אין חילוק בין
תחלת קנין לחזרה הכי נמי לר' יהודה הנשיא אין חילוק ,אבל למסקנא על כרחך צריך לחלק בין תחלת קנין
לחזרה ,כי היכי דלא תקשי דרשב"ג אדרשב"ג.339
והנה לפירוש ר"ח ,ודאי דההיא ברייתא דאידך דרשב"ג 340מלמדין אותו כו' והריני נושה בו כו' נמי לא מיירי
בתחלת קנין ,שאין הכסף קונה בכה"ג )וכמו שנתבאר לעיל בשם הרי"ף ,אלא דלא סבירא ליה כפי' ר"ח בלא
עייל ונפיק אזוזי( .ואם כן יש לחוש לדבריהם ,שאינו מועיל 341אם זקף עליו במלוה .ובפרט מאחר שבסי' ס"ז
סי"ב קבע השו"ע דעת הרמב"ם דאינו משמט כנגד החוב דוקא בסתם.342
והטוש"ע ושאר פוסקים שכתבו בסי' ק"צ דבלא עייל ונפיק אזוזי נגמר הקנין בכסף בלבד אפי' לא היה שם
קנין אחר ,הנה הטור וסיעתו אזלי לטעמייהו בסי' ס"ז כאוקימתא קמייתא דאינו משמט בכולו ,אבל השו"ע
אל השטר ,שיהיה תמורת הכסף הניתן לגמור המקח" .נראה מפירושו ,שבעייל ונפיק אזוזי ונתן לו רק מאתים זוז מתוך האלף ,לא
מועיל כלל קנין הכסף ,אפי' זקף עליו שאר הח' מאות זוז במלוה ,אא"כ הקנה לו בקנין שטר וזקף עליו השאר במלוה.
 328ב"מ פ"ו סי' ז.
) 329מח ,א( ד"ה הא דקא עייל.
 330חו"מ סי' קצ סט"ו.
" 331אמר רשב"ג  ...מכר לו שדה באלף זוז ונתן לו מהם חמש מאות זוז קנה ומחזיר לו את השאר אפי' לאחר כמה שנים" .ומפרש
בגמרא שם" :דלא קא עייל ונפיק אזוזי" .ומפרש ר"ח" :אי מזבין לאישתלומי למחר וליומא אוחרא בלא נחיצותא ,מעידנא דאחזיק
קנה וזוזי מקבל להו לבתר הכי דנעשה עליו כמלוה" ,נראה מפירושו ,שאפי' בלא עייל ונפיק אזוזי לא מועיל תשלום חמש מאות
מתוך אלף לקנין כסף ,אלא בשטר או בחזקה.
 332הי"ד :המלוה על המשכון אינו משמיט ,והוא שיהי' החוב כנגד המשכון ,ואם היה יתר משמיט היתר.
 333בשו"ע חו"מ סי' קצ ס"י :המוכר שדה לחבירו באלף זוז ונתן לו מקצת הדמים  ...לא היה יוצא ונכנס ותובע קנה הלוקח את
כולה ואין אחד מהם יכול לחזור בו ,ושאר הדמים עליו כשאר החובות.
 334בשו"ע חו"מ סי' רד ס"א :מי שנתן דמים ולא משך המטלטלים  ...כל החוזר בו  ...לקבל מי שפרע ,ואפילו לא נתן אלא מקצת
הדמים.
 335מח ,ב ד"ה וכתב מ"ה נר"ו.
 336תומים ס"ק יג.
 337שרוצה לקנות בקנין המעות האלו ,שזה ודאי אינו מועיל אפילו בלא עייל ונפיק אזוזי.
 338שבתחלה אומרת הגמרא שם לימא כתנאי ,שרשב"ג ור' יהודה הנשיא חולקים במחלוקת ר' יוחנן ורב ,אם קונה כנגד כולו או רק
כנגדו ,ומשני לרב ,שהמחלוקת היא אם המשכון מועיל שאינו משמט כנגדו או שאינו מועיל כלל.
יוצא א"כ שלר' יוחנן ודאי תנאי היא .וא"כ עדיין קשיא הלכתא אהלכתא.
 339שלענין פרע לו חמש מאות אומר שקנה כולו ,ולענין משכון בשמטה מועיל רק כנגדו.
 340ב"מ עז ,ב :מלמדין אותו שלא יחזרו )לכל הלוקח ואין לו מעות כולם אלא מקצתן ,לעשות ביניהם תחלה דבר קיום שלא יוכלו
לחזור ,רש"י( ,כיצד כותב לו אני פלוני בן פלוני מכרתי שדה פלונים לפלוני באלף זוז ונתן לי מהם מאתים זוז והריני נושא בו ח'
מאות זוז.
 341קנין המעות ,במכירת החמץ )שאינו מועיל לרי"ף – בעייל ונפיק אזוזי ,ולר"ח – אף בלא עייל ונפיק אזוזי(.
 342ונתבאר לעיל ,שהוא כדעת ר"ח הנ"ל.
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דסבירא ליה כהרמב"ם שם ,ובסי' ק"ץ משמע דסבירא ליה דנגמר הקנין בכסף בלבד ,שהרי לא הזכיר שם
קנין אחר זולת הכסף וכל הסימן מיירי מביאור קנין כסף בלבד ,צ"ע לפי זה )הגם שי"ל דרך אחרת ,כעין מ"ש
בשיטה מקובצת פרק הזהב דמשכון שאני .אלא דמה שכתב שם דבמסקנא כו"ע סבירא להו דלזכרון דברים
נקטי' הוא נגד משמעות הגמ' ,וגם הא דקאמר מעיקרא דר' יוחנן ודאי תנאי היא העלה בצ"ע .אבל באמת יש
לומר דהיינו טעמא דמשכון משום דהוה אסמכתא לפי דעת הגאונים רי"ף 343ורמב"ם 344דפסקי בקתא דמגלא
דלא כשמואל אפילו בדפריש .345והא דקאמר לר' יוחנן ודאי תנאי הוא ,היינו למאי דקס"ד דלא פליגי אלא
בעירבון ,וכו"ע אית להו דשמואל דמשכון לית ביה משום אסמכתא .ובפ"ו דשבועות דס"ד דפליגי בדשמואל,
קס"ד דכו"ע אית להו דעירבון קונה נגד כולו .ועל כרחך צריך לומר כן לדעת הר"ן ,דבפ' השולח 346פסק נמי
כהרמב"ם דאינו משמט כנגד החוב דוקא ,ובפ"ק דקדושין 347כתב בפירוש דמקצת דמים קונה בדלא עייל
ונפיק אזוזי ע"ש( .ואולי משום דשמיטה היא מלתא דאיסורא החמיר השו"ע ,וק"ו בחמץ שהוא איסור
דאורייתא ,שהרי חמץ הנמכר אינו בכלל ביטול כידוע.348
ועוד אנהרינהו רבינו הגאון ז"ל לעיינין ,שזה הפירוש דר"ח מדוייק ומדוקדק מאד בדעת הרמב"ם ,מסידור
לשונו בפרקיו בהל' מכירה ,וכידוע שהרמב"ם ז"ל היה מדקדק גדול מאד בלשונו ובסידורו .והרי ברפ"א מהל'
מכירה ביאר תחלת כל הקנינים באיזה דבר נקנה הקרקע וכתב בכסף כיצד כו' ונתן הדמים כו' ,וסתמו
כמשמעו דהיינו כל הדמים ,מדלא פירש דאפילו מקצת דמים מהני כמ"ש הטור והר"ן ושאר פוסקים .ולא
הזכיר הא דרשב"ג דפרק האומנין מכר את השדה באלף זוז ופרע לו מהם כו' בתחלת קנין הכסף כמו שזכרו
הטוש"ע ,אלא ברפ"ח אחר שהשלים ביאור כל הקנינים הן דקרקע הן דמטלטלין ,שביאר דין חזרת מטלטלין
לענין מי שפרע בפ"ז ,הרי מורה באצבע דפרק זה נמי לענין חזרה מיירי אם יכול לחזור בו אם לאו ,ומש"ה
הקדים דין עייל ונפיק אזוזי דיכול לחזור בו קודם ברייתא דרשב"ג דמיירי בדלא עייל ונפיק אזוזי ,דלכאורה
ברייתא דרשב"ג הוה ליה לאקדומי ,והדר אוקימתא דגמרא דמוקמי' לה בדלא עייל ונפיק אזוזי אבל אי עייל
ונפיק אזוזי ,ובפרט שעיקר החידוש דין הוא בברייתא דבדלא עייל ונפיק קנה במקצת דמים שלא למדנו זה
אלא מברייתא דרשב"ג ,ודין זה הוה ליה להרמב"ם לאשמועינן ברישא והדר הוה ליה למימר במה דברים
אמורים בדלא עייל כו' .אלא ודאי משום דסבירא ליה דברייתא זו לא מיירי בתחלת קנין אלא לענין חזרה
נשנית ,ומשום דאי עייל ונפיק אזוזי יכול לחזור בו אשמעינן רשב"ג דאי לא עייל ונפיק אזוזי אינו יכול לחזור
בו .ומשום הכי נתחכם הרמב"ם לכתוב הא דיכול לחזור בו אי עייל ונפיק אזוזי ברישא ,והיינו דמסיים אעפ"י
שכתב השטר או החזיק דעיקר הדין לענין חזרה הוא ,דאם לא כן הוה ליה למימר ואפילו אם כתב כו' .ולא
תדוק מלשון אעפ"י איפכא ,דהכי נמי לענין מטלטלין כתב אעפ"י שמשך וכו' ,ובמשך דוקא מיירי ,דאם לא כן
פשיטא דלא קני אלא לענין מי שפרע ,ובפרק זה לא מיירי מדין מי שפרע אלא מדין קנין גמור )והיינו דקשיא
ליה להכסף משנה דלא הזכיר בפירוש הרמב"ם שקונה בכסף בלבד במקצת הדמים קנין גמור ,כמו שהזכיר
במטלטלין לענין מי שפרע ,דלא כמשנה למלך שם ,ובאמת לפי מ"ש רבינו ז"ל איפכא שמעינן ליה( .וניחא נמי
מה שהשמיט הרמב"ם אידך ברייתא דרשב"ג מלמדין אותו כו' והריני נושה בו כו' .אלא שיש לומר שרמזה
במה שכתב ואם לא היה יוצא ונכנס כו' הדמים עליו כשאר חובות ,מכלל דאי קבל עליו בפירוש בחוב מהני.
אך אם כן איך סתם כל כך ותלי תניא בדלא תניא ,דמאחר דעדיין לא השמיע כזאת דין דאם קבל עליו בחוב
מהני ,מהיכן פשיטא לן דבלא עייל ונפיק אזוזי הדמים עליו כשאר חובות ,מאחר דעדיין לא ידענו הא מילתא
גופא דזקף עליו במלוה מהני והא מלתא טעמא בעינן .אלא ודאי דסבירא ליה כמו שכתב הרי"ף בתשובה
שבשיטה מקובצת הנ"ל ,דאינו קונה אלא בשטר ,ואין שום חידוש דין בברייתא זו דרשב"ג מלמדין אותו כו'
אלא עצה טובה קמ"ל ,והרמב"ם לא נחית לאשמועינן עצות מרחוק אלא מאי דנפקא מינה לענין דינא.
מכל הלין מוכח ,שעל כל פנים בענין זקף עליו במלוה ,הר"ח והרי"ף והרמב"ם שוין בדבר שאין הקנין נגמר
בכסף בלבד אלא בשטר.
349
ולענין מכירת חמץ ,אעפ"י שכתב לו שטר או שאר קנינים המועילים זולת הכסף אינו כלום  ,כדמוכח מדברי
מהרא"י בתה"ד סי' ק"ך דדמי למתנה על מנת להחזיר ,מאחר שהחמץ חוזר לו בעין ,ומה לי זקף עליו במלוה
דהוי כאילו כבר קיבל ממנו וחוזר ומלוה לו ,ומה לי אומר הריני כאילו התקבלתי ונותן לו .ובענין מתנה על

 343ב"מ פ"ז )נא ,א( :הא דאמר שמואל  ...ליתא.
 344הל' שכירות פ"י ה"א .ובמ"מ שם :דלא קיי"ל כשמואל.
 345שבועות מג ,ב :אמר שמואל האי מאן דאוזפיה אלפה זוזי לחבריה ומשכן ליה קתא דמגלא ,אבד קתא דמגלא אבד אלפא זוזי.
ובטור חו"מ רס"י עב :כל הגאונים פסקו  ...וכן פסק רב אלפס וכן כתב הרמב"ם  ...דליתא לדשמואל  ...ואין חילוק בין אם פירש
המלוה שאינו מקבל המשכון אלא בכדי שוויו אין אם קבלו סתם.
) 346יט ,ב( ד"ה וגרסינן תו תנן )מה שהחוב יתר על המשכון משמט(.
) 347י ,סע"ב( ד"ה אמר שמואל.
 348כמ"ש רבנו בהלכות מכירת חמץ בתחלתו ,וש"נ.
 349בתקנת מכירת חמץ של רבנו הזקן ,הקנין העקרי הוא קנין כסף שמועיל בדיעבד בנכרי )ראה שוע"ר סי' תמח ס"ח .לעיל סי' ז(,
והשטר הוא רק לראיה ולא לקנין )ראה תיקוני מקואות לפי תקנת רבותינו ע' קסה( ,ונוספו גם הקנינים אגב קרקע ,תקיעת כף,
ומסירת מפתחות )ראה שם ע' קנג-קס( .וראה פס"ד צמח צדק )לב ,א( :וא"כ בנד"ז גבי א"י ,דקנין סודר לא מהני ,וכן שטר אינו
קונה במטלטלין ,מש"ה לא מהני לענין קנין כסף אא"כ בנתן לו מקצת מעות והעמיד לו על השאר ערב קבלן.
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מנת להחזיר גופיה ,דמהרא"י שם נמשך אחר הגהות מיימוניות בפ"ו מהל' שבת 350דאינו אסור אלא משום
חומרא דחמץ ,ואני שמעתי ממורי אחי רבינו הגאון ז"ל נ"ע שיש בו איסור ב"י וב"י מן התורה ,והיינו דכתב
הרמב"ם 351והשו"ע 352ולא יתן על תנאי כו' ,ואינ]י[ זוכר טעמו היטיב .אבל באמת דעת לנבון נקל 353דמתנה על
מנת להחזיר דמהני היינו שאין בה ערמה שהיא טובת המקבל ,אבל כל שהיא טובת הנותן בלבד הויא כמו
מתנת בית חורון דנדרים )פ"ה דף מ"ח ע"א( ,ובחמץ עיקר המתנה על מנת להחזיר היא טובת הנותן בלבד,
שהרי הנכרי לא יגע בו כלל ,ולא יגיע לו שום ריוח והנאה מזה ,ואין מתנה זו אלא בשביל הנותן שלא יהיה
ברשותו ,ולכן אינו מתנה כלל .ואם כן כל שאינו קונה בכסף הוי כמו מתנה ,ודמי למתנה על מנת להחזיר
כמ"ש מהרא"י.
ומעתה מי חכם ויבן זאת שדברי רבינו ז"ל ראויים אליו ,ותקנה קבועה היא יתד שלא תמוט ,הפוך בה והפוך
בה ומנה לא תזוז.
ושלום מעכ"ת והנלוים אליו יגדל ,כנפשו וכנפש תדרשנו לטובה.

סימן יא
מכירה לנכרי ע"י ערב קבלן ,אגב קרקע וקנין סודר
שאלתך אודות הדגן והשבולת שועל אינה צריכה לפנים ,כי אין בהם חשש כלל ,354שהרי רשאים להאכיל
לסוסים ,ובלבד שיהא עומד עליהם שלא יחמיצו מחמת הרוק )וכמ"ש סי' תס"ו ס"ב ,(355וכל שכן דרשאי
להשהות ,וכן למכור בחול המועד.356
ואודות הקמח דגן גם כן מן הדין רשאי להשהות .רק מצד המנהג ,וגם לפי שהולכין על המים ,יש בהם חשש
יותר מבתבואה יבשה .אך יש דרך להקנות על ידי קנין אגב הכתוב בשטר מכירה ,357דהיינו להוסיף בשטר
מכירה שמקנה גם הקמח דגן שבספינה.
ולפי 358שיש אומרים אין קנין אגב קונה באינו יהודי ,ולפיכך לא כתב רבינו הגאון ז"ל קנין זה אלא ליתר
שאת ,אני רגיל לצוות להוסיף קנין חליפין .359ולפי שאין האינו יהודי יודע מהות הקנין סודר ,רגיל אני לומר
זאת העצה ,ליקח מן האינו יהודי כלי בתורת חליפין כגון סכין או פייאר גיצייג 360המצוי אצל אינו יהודי,
ולומר שזהו אינו אלא בשביל קנין בלבד על פי דת שלנו ,ואחר כך רשאי להחזיר לו .וצריך לפרש בשטר מכירה
גם קנין ,ולכתוב ועוד קבלתי ממנו כלי פלוני בתורת חליפין ליתר שאת כו' ,וגם לבאר בשטר מכירה שהערבון
שנתן נתן גם על הקמח דגן ,וגם הערב קבלן על המותר קבלתי גם בעד קמח דגן הזה .ואף שגם בקנין חליפין
יש מחלוקת ,מכל מקום בהצטרף ב' הקנינים עם קנין הערבות מועיל.
רק זאת להודיעו שאם יבאו בשבת או ביו"ט ,ובפרט הדגן והשבולת שועל שלא נמכרו ,אין להורידם אפילו על
ידי אינו יהודי ,כי אם שישמרו עד חוה"מ )עי' ש"ע א"ח סוס"י ש"ז בהג"ה.(361

 350פ"ו אות ב .וכן נפסק בשוע"ר סי' תמח סי"ח .וראה בנסמן בשוה"ג שם.
 351הל' חמץ ומצה פ"ד ה"ז.
 352סי' תמח ס"ג.
 353ראה גם לקמן סי' יג.
 354מהמשך הדברים נראה דמיירי בדגן שבאו בספינה ,וכמבואר בשוע"ר סי' תסז סי"א :חטים שבאו בספינה אם הם יבשות וקשות
ולא נשתנו מראיתן אין מחזיקין בהן איסור מספק לומר שמא באו במים ואח"כ נתנגבו ונתייבשו.
 355ובשוע"ר שם ס"ו :הנותן שעורים לפני בהמתו בפסח  ...מן הסתם שאינו יודע אם יש בהם ריר אם לא אין צריך לבערם שאין
מחזיקין איסור מספק  ...ליתן לו לאכול מעט מעט בענין שלא ישתייר כלום מאכילתו.
 356שזה מותר אף בדגן שבאו עליו מים ,באופנים שנתבארו בשוע"ר סי' תסז ס"ב-ז.
 357כמבואר בשוע"ר סי' תמח סי"א ,ובהלכות מכירת חמץ שבסוף שוע"ר ,שמלבד קנין כסף ימכור את החמץ בקנין אגב החדר
שהחמץ בו.
 358להבא לקמן ,ראה תקוני מקואות לפי שיטת רבותינו ע' קסא-ב.
 359אף שמבואר בקו"א סי' תמא ס"ק ג ,שהש"ך "האריך בראיות דנכרי אינו קונה בקנין סודר  ...לכך לא הזכרתי קנין סודר בפנים
בסי' תמ"ח ,אבל הזכרתי כאן לענין דיעבד".
 360מצית.
 361ובשוע"ר שם סל"ז :נכרים המביאים עגלות מלאות תבואה בשבת  ...של ישראל ,אסור לומר להם לפנותה מהעגות לתוך אוצרו.
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סימן יב
מכירת קאנטאר יי"ש

362

אך אודות הקאנטאר ,363כגון דא צריכא רבה .וזאת העצה למכור את היי"ש במכירה גמורה עם החדר שהיי"ש
בתוכו ,והמקח מן היי"ש יהיה כפי המקח שיש ביד היהודי למכור בקאנטאר .ואמנם צריך לפחות הקונה מן
המקח מכל הין בעד טרחתו במכירה ומדידה ,רק שהאמירה להאינו יהודי לא תהיה באופן שמוכרין לו במקח
שהיהודי מוכר לאנשי העיר ונותנין לו שכר בעד המכירה והמדידה ,אלא שפוחתין לו מהמקח שירויח לעצמו
עבור טרחתו .364וגם ליתן לו רשות למכור יום או יומים אחר הפסח .365וכל עיקר ענין זה הוא בכדי שיהא שם
לוקח עליו ,ולא נפקד ,אפילו נפקד באחריות .ואפילו אם אחר כך אחר הפסח יחזיר היי"ש להמוכר ולא יתנו
לו הפחת מהמקח הנ"ל ,אפילו הכי לוקח הוה ,רק שמכל מקום יתנו לו מעט ריוח כנהוג.

סימן יג
מתנה על מנת להחזיר בחמץ
367

הנה בשו"ע סי' תמ"ח ס"ג סיים 366אבל לא מתנה ע"מ להחזיר כו' ,ומשמע שפירש כן גם דעת הרמב"ם דלא
אתי אלא לאפוקי כהאי גוונא .ולפי זה מה שכתב דעבר על ב"י וב"י יש לומר דאזיל לטעמיה בפירוש המשנה
דנדרים פ"ה )דמ"ח ע"א( גבי מתנת בית חורון ,368שענין ההערמה שהיה ניכר שבשביל כך נתן המתנה הוא
שאלולי המתנה לא היה אביו יכול ליהנות כו' ,וכן משמע בחיבורו 369עיי"ש .ואם כן גבי חמץ נמי אלולי המתנה
היה אסור בהנאה אחר הפסח ,370לא דמי לשאר מתנה על מנת להחזיר דשמה מתנה כדאמרי' )סוכה דף מ"א
ע"ב( ובכמה דוכתי ,דהתם שאם לא היה נותן היה שלו כל זמן שירצה ,וכן גבי הפקר לזמן) 371דנדרי' פ"ד ד' מד
ע"א( ,הגם שהיה חייב במעשרות מכל מקום כל תבואת השדה חוץ מן המעשרות היו שלו גם בלא ההפקר ,אם
כן מה שהפקיר השדה כולה אין בזה משום הערמה .ועוד דעל כל פנים אם היה אחר זוכה לא היה חוזר אליו
כלל .משא"כ הכא כל עיקר המתנה הוא כדי שיחזור אליו )אך מדברי הרא"ש פרק יש נוחלין ,372וטור חו"מ סי'
רמ"א ,373משמע קצת דהערמת בית חורון בענין אחר ,וכמ"ש בתוס' פרק יש נוחלין )דף קל"ד ע"א( שלא היה
יכול המקבל לעשות ממנה כלל .ואפשר 374שלזה כתב בהגהות מיימוניות פ"ו דשבת ,375דאין זה אלא חומרא
בעלמא גבי חמץ(.
377
376
אך לשון הרמב"ם עצמו מבואר כמ"ש הרדב"ז דשום תנאי לא מהני ,והיינו טעמא דעל כל פנים כל שלא
נתקיים התנאי הרי הוא בספק ,אלא שלאחרי כן נקנה למפרע כמ"ש שם הרדב"ז ,הא למה זה דומה להרי זה
גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז )גיטין עד( ,דקיי"ל 378והיא תתן ולאחר לא תנשא כו' .הגם דהתם לכתחלה
קאמר ,אבל בדיעבד אם נשאת לא תצא ,ולהרמב"ם 379מיירי דוקא בתנאי דאם ,ולא בעל מנת כו' ,מכל מקום
היינו דוקא בתנאי שבידו לקיימו ,אבל הכא הרי התנאי ביד האין ישראל .ומשום הכי נמי לא דמי לסי'

 362שקו"ט בזה בשו"ת צמח צדק או"ח סי' מט.
 363מכירת בית מרזח לנכרי ,שהנכרי ימכור בו יי"ש בפסח.
 364ראה עד"ז ,לענין מכירת החנות לנכרי ליום השבת ,בשו"ת אדה"ז סי' ב.
 365כדי שלא יהי' משתכר באסורי הנאה ,וראה שו"ת צמח צדק שם ס"ד ואילך.
 366אבל מתנה על מנת להחזיר לא מהני.
 367הל' חמץ ומצה פ"ד ה"ז )שבשו"ע שם ס"ד( :אבל לא ימכור ולא יתן לו על תנאי ,ואם עשה כן הרי זה עובר על בל יראה ובל
ימצא.
 368במשנה שם" :מעשה באחד בבית חורון שהיה אביו מודר הימנו הנאה והיה משיא את בנו ואמר לחברו חצר וסעודה נתונים לך
במתנה ואינן לפניך אלא כדי שיבא אבא ויאכל עמנו בסעודה  ...אמרו חכמים  ...אינה מתנה" .ובגמרא שם" :דהוה סופו מוכיח על
תחלתו" .ובפירוש הרמב"ם שם" :ר"ל שרבוי הסעודה וההכנה מעיד שלא נתנה במתנה אלא שיאכל אביו ממנה".
 369הל' נדרים פ"ז הט"ו :אם הוכיח סופו על תחלתו שלא נתן לו אלא ע"מ שיבוא פלוני ויאכל אסור ,כגון שהיתה סעודה גדולה כו'.
 370ראה לעיל סוס"י" :שמעתי ממורי אחי רבינו הגאון ז"ל נ"ע שיש בו איסור ב"י וב"י מן התורה".
 371ראה שוע"ר סי' תמה ס"ב ,וקו"א שם ס"ק א.
 372סי' לח :דאינה מתנה אם לא שיוכל לעשות בה כל חפצו.
" 373הנותן מתנה לחברו אינה מתנה אא"כ שיהי' בדעת הנותן שתהא ברשות המקבל לעשות בה כל חפצו".
 374שלפי זה תועיל מדינא מתנת חמץ לנכרי ע"מ שיחזיר ,ולזה כתב כו'.
 375אות ב .וכן נפסק בשוע"ר סי' תמח סי"ח.
 376הל' חמץ ומצה פ"ד ה"ז )שהובא לעיל( :אבל לא ימכור ולא יתן לו על תנאי ,ואם עשה כן הרי זה עובר על בל יראה ובל ימצא.
 377ח"ה סי' א'תטז ,שהובא במ"א סי' תמח ס"ק ה.
 378שו"ע אהע"ז סי' קמג ס"א :ולכתחלה לא תנשא קודם קיום התנאי ואם נשאת יפרוש ממנו עד שיתקיים התנאי.
 379הל' גירושין פ"ח ה"א :ולכתחלה לא תנשא עד שיתקיים התנאי ואם נשאת לא תצא ...אמר לה הרי את מגורשת על מנת  ...יש לה
להנשא לכתחלה אע"פ שעדיין לא נתקיים התנאי ,ואין חוששין שמא לא יתקיים.

29

שארית יהודה – אורח חיים

30

תמ"א 380לאין יהודי שהלוה ,דהתם התנאי ביד ישראל 381כו' ,ולישראל שהלוה לא דמי ,382דהחמץ של אין
יהודי הוא ,383ומשום הכי דוקא אם הגיע אחר הפסח ולא פרעו כו' ,הא אם פרעו שפיר דמי ,אע"פ שכל ימי
הפסח היה בספק.

סימן יד
ביטל חמצו ועבר עליו הפסח

384

כתב הרא"ש בפרק כל שעה )סי' ד'( וישראל שמצא חמץ בביתו אחר הפסח מן הדין הוא מותר דכיון דביטלו
לא עבר על בל יראה וליכא למיקנסי' ,ובירושלמי )פ"ב הלכה ב'( פליגא בה ,דגרסי' התם הפקיר חמצו בי"ד
אחר הפסח מהו ,ר' יוחנן אמר אסור ריש לקיש אמר מותר ,ר' יוחנן חייש להערמה ריש לקיש לא חייש
להערמה ,כלולמר שמא לא יפקירנו ויאמר הפקרתיו עכ"ל.
והנה האחרונים 385יש מהן שמקילין בהפקיר בפני עדים )ואין לומר 386דמסתמא בהפקיר לפני ג' מיירי ,דאם
לא כן אינו הפקר כלל לר' יוחנן דסבירא ליה הפקר בפני ג' בעינן .387זה אינו להמעיין בסוגיא ס"פ אין בין
המודר )דמ"ה ע"א( ,388ולא קשה מידי .ואדרבה משם ראיה דמיירי בלא עדים ,דאם כן אפילו לר' יוסי לא
בעינן דאתי לרשות זוכה ,והיאך אמרינן בלישנא קמא 389דר' יוחנן כרבי יוסה ,ועיי"ש בפירוש הרא"ש .390אך
י"ל דלטעמי' אזיל כדלקמן]([ .ויש מהם 391שמקילין אם בדק וביטל כתקנת חכמים )וכבר כתב הרב 392דלשון
393
הרא"ש וישראל שמצא כו' דכיון שביטלו כו' ,לא משמע הכי( .וכולם תלו זייני בלשון הרא"ש .אבל הרב נר"ו
בא בתלמוד ערוך בפירוש בש"ס פ"ו דעירובין )דס"ד ע"ב (394גבי רבן גמליאל שמצא חמץ בדרך אחר הפסח
ונתנו לנכרי ,וקאמר דלמדנו הולכים אחר רוב עובדי דרכים ורוב עוברי דרכים הם נכרים ,וחמץ של נכרי שעבר
עליו הפסח מותר בהנאה ,הרי להדיא דאילו היה חמץ של ישראל זה שמצא בדרך היה אסור בהנאה ,ואע"ג
דאין לך הפקר גדול מזה שמונח על אם הדרך ,ואנן סהדי דודאי מתייאשי בעליו ,שהרי המוצא נוטלו לעצמו
ואינו צריך להחזיר ,וגם יצא ידי תקנת חכמים ,דמאי הוה ליה למעבד ,אפילו הכי אסור .וכתב הרב דהיינו
מטעם הירושלמי דחיישינן שמא יבאו להערים בפעם אחרת )עיין באליה זוטא .(395וכן גבי )פסחים ל"א ע"ב(396
חנות של ישראל ,ומלאי חמץ בתוכה ,והפועלים נכרים כו' ,או להיפך ,חמץ הנמצא בתוכה תלינן בבעלים לדעת
רש"י ,ולדעת ר"ח תלינן בפועלים .והרי נאבד מהם ומתייאשי ,ואעפי"כ אם של ישראל אסור.397

 380שהקשה מ"א שם על הרדב"ז" :לא משמע כן גבי משכון בסי' תמ"א".
 381כמבואר בשוע"ר שם ס"ב :אם עכשיו בזמן ביעור חמץ דעת הישראל הוא שלא לפדות חמצו מיד הנכרי בזמן שקבע לו לפדותו
ממנו ,נמצא שלמפרע היה כל החמץ של הנכרי משעה שמשכנו בידו ואילך.
 382שמבואר שם ס"י :ישראל שהלוה לנכרי ומשכן הנכרי את חמצו ביד הישראל ואמר לו אם לא אפרע לך לזמן פלוני יהא חמץ זה
קנוי לך מעכשיו  ...כיון שהגיע הזמן ולא פרעו הרי נקנה החמץ להישראל למפרע קודם הפסח.
 383לכן לא נחשב של הישראל ע"י ספק זה שבימי הפסח .משא"כ במתנה ע"מ להחזיר ,שהוא חמץ של הישראל ,וכיון שבפסח יש
ספק אם יקיים התנאי ,נחשב עי"ז של הישראל.
 384הוא ביאור לקו"א לסי' תמח סכ"ט ,שנאבד ולא הגיע לידינו .כאן מעתיק קטעים ממנו ומבארם .ותוכנו:
כתב רבנו הזקן )בקו"א זה( להוכיח מדין מצא חמץ בדרך ,שאם נאבד לו החמץ ונתייאש ונמצא אחר הפסח אסור בהנאה ,וכמו"כ
אם הפקיר החמץ בפני עדים אסור בהנאה אחר הפסח .אמנם יש לחלק ולומר שרק ביאוש לא מהני ,משא"כ בהפקר או ביטול חמץ
כדין.
 385שיירי כנסת הגדולה הגב"י אות ז )הובא בפרי חדש ס"ה .וראה קו"א סי' תלו סוף ס"ק ו( ,ומסיק :הלכך נקטינן דאם הפקירו
בפני עדים וכל שכן בפני ב"ד מהני אותו הפקר ומותר אף באכילה וכ"ש בהנאה.
 386להקשות על פירוש הנ"ל ,שהרי מה שאסר ר' יוחנן בירושלמי מסתמא מיירי בהפקיר כו'.
 387נדרים מה ,א :דאמר ר' יוחנן משום רבי שמעון בן יהודצק כל המפקיר בפני שלשה הוי הפקר בפני שנים לא הוי הפקר.
 388שגם בלא עדים הוי הפקר ,אלא שכשלא הפקיר בפני ג' סובר רבי יוסי שאין ההפקר מועיל לאלתר ,כי אם אחר שהגיע לרשות
מקבל.
 389שבירושלמי שם.
 390ד"ה איבעית אימא )וכיון דאפקריה בפי תלתא והדבר מפורסם לכל  ...לאלתר הוי הפקר( ,וד"ה המפקיר בפני ב' לא הוי הפקר
)לאלתר(.
 391עולת שבת סוס"י תמז )הובא במ"א שם ס"ק ח .וראה קו"א סי' תלו סוף ס"ק ו(.
 392בקו"א הנ"ל ,שלא הגיע לידינו.
 393נכתב בחיי רבנו הזקן.
 394שהיא ההלכה שבשוע"ר סי' תמח ס"ל.
 395ס"ק ה.
 396שהיא ההלכה שבשוע"ר סי' תמט.
 397עד כאן מהעתק דברי הקו"א שלא הגיע לידינו .מעתה בא לדון בדבריו.
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והנה מדבריו קשה ,וכי קצור קצרה יד הרא"ש להביא תלמוד ערוך והביא הירושלמי .ואם להשמיענו טעמו של
דבר שהוא משום הערמה ,דבגמ' לא מפרש טעמא ,הוה ליה לאתויי גמ' דילן ולכתוב ובירושלמי מפרש טעמא.
וגם לשון הטור )סי' תמ"ח( אוסר בירושלמי ,וכתב הב"י דמשום דהלכה כר' יוחנן כתב סתם אוסר בירושלמי,
שמע מינה דסבירא לילה דבגמרא דידן לא רמיזא מהא )וגם דלא מותיב לריש לקיש 398מברייתות אלו .ואין
לומר דמוקים להו כרבי יהודה ,399וכר' אחא בר יעקב )דף כ"ט ע"א( דסבירא ליה דחמץ של נכרי מותר אפילו
לרבי יהודה .חדא דהא הדר ביה רק אחא בר יעקב .400ועוד כי היכי דאימעוט דנכרי מדמקשינן שאור דאכילה
לשאור דראיה הכי נמי אימעוט דהפקר.(401
ובאמת שאין ראיה משם ,דהא אפילו הניחו בשגגה או באונס דלא עבר בל יראה אפילו הכי אסור ,ומטעמא
שכתב המגיד משנה 402דקנסא דקניס ר"ש משום דעבר על ב"י ,לאו דוקא עבר אלא ראוי לעבור קאמר ,וכל
חמץ שבעולם ראוי לעבור ,ולא אימעוט אלא דנכרים בדוקא עכ"ל .וביאור דבריו דחמץ דנכרים כיון דממעטי'
)שם( שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים כו' ליכא למיקנסי' על חמץ של אחרים ואי אפשר
למיקנסיה כי אם על חמץ שלו שהיה ראוי לעבור עליו .וא"כ בחמץ שביטל והפקיר נמי לא מקרי ראוי לעבור,
וכמה שכתב הב"ח 403דלא כפר"ח .404משא"כ באבידה ,אע"ג דמייאש לא דמי להפקר ,כמ"ש התוס' בב"ק
)דס"ו( דייאוש אינו הפקר גמור ,405וא"כ מקרי ראוי לעבור.
והא דמייתי ראיה בירושלמי מייאוש להפקר ,דקאמר ר' יוחנן לריש לקיש אי אתה מודה לי משש שעות
ולמעלה שהוא אסור אמר ליה תמן איסורו גרם לו ,פירוש דאי אתה מודה לי משש שעות ולמעלה דמטא זמן
איסורו ומייאש כדאי' בב"ק )ד' ס"ו( ואפילו הכי אסור ,ואם כן אפילו הפקירו קודם שש נמי יהא אסור ,ואהא
תירץ לו ריש לקיש תמן איסורו כו' )דלא כס' מקום שמואל 406שפירש פירוש זר עיי"ש( .היינו משום
דמדאורייתא אין חילוק ונפקא מינה בין ייאוש להפקר )ואע"ג דר' יוחנן מדרבנן קאמר כדמסיק טעמא
דהערמה ,מייתי ראיה מאחר שש שהוא דאורייתא ,דמיהו לענין ייאוש הוי ייאוש גמור אם הי' אחר רוצה
לקנות כדמוכח בב"ק שם ואפילו הכי עשאו הכתוב כו' והכי נמי הפקר לא יועיל( לענין ב"י ,דאינו עובר על ב"י
בשניהם ,אלא דמדרבנן יש חילוק ונפקא מינה דיאוש מקרי ראוי לעבור משא"כ הפקר .וההפרש שבין יאוש
להפקר הוא שייאוש הוא שמסלק רשותו מחמצו וההפקר הוא שמוציאו מרשותו )ומשום הכי קאמר בב"ק )ד'
ס"ו( כיון דמטא זמן איסורו מייאש ,ואילו גבי הפקר וביטול אמרינן דלאו ברשותי' קאי דליבטלי'(.
ואע"ג דכתב הר"ן דחמץ לפי שאינו ברשותו של אדם ועשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו בגילוי דעתא דלא ניחא
ליה סגי ,407מכל מקום על כל פנים גילוי דעת בעינן בפירוש וכמ"ש הרב 408גבי שלוחו יכול לבטל עיי"ש .ועוד
דהגילוי דעתו הוא דלא ניחא ליה )וכמ"ש הרמב"ם ישים בלבו כו' וכדבר שאין בו צורך .409ואע"ג דלהרמב"ם
הוא מדין השבתה האמורה בתורה ,מיניה נשמע לשאר פוסקים דסבירא להו דביטול הוא מדין הפקר ,ונוסח
שלנו הוא כעפרא דארעא( ,ובאבידה הרי מינח ניחא לי' אלא דוי לחסרון כיס .וגם אין כאן גילוי דעת אלא
דמסתמא יאושי מייאשי )ומשום הכי הפקר לא בעינן דמטי ליד זוכה כרבי מאיר בנדרים 410כיון דנפיק
מרשותי' ,אבל יאוש משמע בב"ק )ד' ס"ו( דלא הוי יאוש עד דמטי ליד זוכה ,מדקאמר וזה אינו רוצה
לקנות ,411ואי הוי יאוש ממילא קונה כיון שגזל מתחלה ,ואע"ג שעכשיו חוזר בו דמי לשתק ולבסוף צוח דפרק
יש נוחלין ,412ואף רשב"ג 413מודה הכא דליכא למימר הוכיח סופו על תחלתו ,וגם יש לומר דחייל אפילו בעל

 398שבירושלמי שם.
 399דסבירא ליה בברייתא )פסחים כט ,סע"א( :חמץ בין לפני זמנו בין לאחר זמנו עובר עליו בלאו )והיינו אפילו בהפקירו(.
 400וא"כ אין לאוקמי כרבי יהודה ,דהא א"כ אף של נכרי אסור.
 401וא"כ אין לאוקמי כרבי יהודה ,דהא א"כ אף של ישראל מותר.
 402על מ"ש ברמב"ם הל' חמץ ומצה פ"א ה"ד" :חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנייה לעולם ,ודבר זה קנס הוא מד"ס מפני שעבר על
בל יראה ובל ימצא אסרוהו ,אפילו הניחו בשגגה או באונס" ,פירש במ"מ שם :לאו דוקא כו'.
 403סוס"י תמח ד"ה וחמץ שנמצא.
 404סי' תמח ס"ה ד"ה ומ"ש בעל הגהות שער אפרים.
 405ראה שו"ת רבנו סוס"י יד ,וש"נ.
 406סי' טו.
 407כמבואר בשוע"ר סי' תלד ס"ז וש"נ.
 408שם סט"ו.
 409כמבואר בשוע"ר שם ס"ז.
 410כסתם משנה בנדרים מג ,א.
" 411גזל חמץ ועבר עליו הפסח אומר לו הרי שלך לפניך ,והאי כיון דמטא עידן איסורא ודאי מייאש  ...זה מתייאש וזה אינו רוצה
לקנות".
 412ב"ב קלח ,א.
 413דאמרינן התם" :ורשב"ג סבר הוכיח סופו על תחלתו".
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כרחו וכמ"ש הרב 414לענין ירושה ע"ש( .ואע"ג דגם מן הסתם אמרינן איסורא לא ניחא ליה דליקני ,דליקני
דייקא ,משא"כ להוציא מרשותו צריך גילוי דעת בפירוש ,אבל יאוש סתמא לא מהני .ובאבדה מקרי על כל
פנים מיהא ראוי לעבור ,ולא דמי להפקר .ואם כן אין ראיה מגמ' דידן כלל .ולהכי בעי בירושלמי בהפקר שאינו
נקרא ראוי לעבור כלל ואינו אסור אלא משום הערמה לר"י .ולפי זה יפה עשו כל הראשונים והאחרונים שלא
הזכירו מש"ס דידן ,וכלהו בחדא שיטה שייטו בירושלמי לבד.
והא דקאמר בירושלמי )קודם שמסיק טעמא דהערמה ,והי' רוצה לומר טעם אחר( נהיר כד הוי אמרי ר' יוחנן
כרבי יוסי דאמר בנדרים הפקר כמתנה מה מתנה עד דאתי ליד זוכה אף הפקר כן )ופי' וכיון שמצא לאחר
הפסח שלא זכה בו אדם אינו הפקר( ,וריש לקיש כרבי מאיר ,לא היא ר' יוחנן חייש להערמה ריש לקיש לא
חייש ,מאי נפיק מביניהון מפולת ,למ"ד משום דלא מטי ליד זוכה מפולת אסור למ"ד משום הערמה מפולת
לית ביה הערמה .הרי דסבירא להו דמפולת הוי כהפקר ללישנא קמא ,ואע"ג דלא הפקיר בפירוש אלא שנפלה
עליו מפולת וממילא מייאש .התם על כרחך בביטל מיירי ,415ואפילו הכי למ"ד משום זכיי' אסור ,דסבירא ליה
דמדאורייתא צריך ביטול כדעת הסמ"ק 416ואינו כמבוער מדאורייתא )וגם מדעת הסמ"ק מוכח דיאוש לא דמי
לביטול ,דאם לא כן ביאוש סגי .ואפילו לדעת רש"י ור"ן 417מוכח דעל כל פנים מדרבנן יש חילוק( .או דסבירא
ליה דאפילו בדרבנן בעינן דמטי ליד זוכה ,וכן משמע מהרא"ש שמפרש כן .ואפילו אי מיירי בלא ביטול ,יש
לומר דמיירי בגל גדול שאבוד מכל אדם ,418דלא קרינן ביה שלך ומותר אפילו בלא ביטול )כמ"ש הרב (419דזה
הוי יאוש גדול ,ודמי לאבידה ששטפה נהר דדמי להפקר ,כדמשמע בתוס' דב"ק שם.
)ובזה יש לתרץ מה שהקשה בס' מקום שמואל 420ללישנא קמא ,איך יחלוק ר' יוחנן על מתני' .ולפי מה
שנתבאר דמיירי בלא ביטל ניחא .ועוד יש לומר דהא גם רב חסדא קאמר אמתניתין וצריך שיבטל 421כו' ,מפני
שאינו כמבוער לגמרי ממש ,אי מדאורייתא אי מדרבנן ,ור' יוחנן סבירא ליה דלא מועיל הביטול למר כדאית
ליה ולמר כדאית לי' .גם בלאו הכי אין מקום לקושייתו ,דללישנא קמא רבי יוחנן כרבי יוסי ומתניתין כרבי
מאיר דהלכתא כוותיה וסתמם משנה רבי מאיר(.
423
גם מה שכתב 422בפירוש הערמה שמא יערים ויפקיר על מנת לזכות בו  ,ולהכי לא מהני עדים .מלשון הרא"ש
לא משמע כן )ועוד גבי מפולת למה לא חיישינן להערמה בכה"ג( שכתב וז"ל שמא לא יפקירנו ויאמר הפקרתיו
עכ"ל.
גם מה שכתב 424להכנסת הגדולה ור"מ מרקנטי 425דעדים מהני ,אם כן לימא 426איכא בינייהו עדים .יש לומר
כיון דסבירא ליה דמפולת הוא מטעם אנן סהדי אם כן היינו הך ,ועדיפא מיניה דאפילו בליכא עדים איכא
ביניינו .אלא שיש לומר דדעת הרא"ש כהר"ן ,דהיכא דמדרבנן צריך לבעורי ואינו ראוי לעבור עליו מותר
בהנאה לאחר הפסח ,ואם כן כיון דמפקיר על מנת לזכות אינו אסור אלא מדרבנן ,כמו שכתב הוא עצמו,
משום חשש הערמה לא הי' לאסור בהנאה משום זה .ובזה יש לבאר דעת בעה"ע דסבירא ליה בפירוש הערמה
כמ"ש במקום שמואל ,או שמא יסמוך על ביטול הפקר לחוד ולא יבער חמצו כלל ,ומיעקרא תקנת חכמים,
ואם הוא עובר על דרבנן מותר בהנאה כמ"ש הר"ן וריב"ש גבי חמץ נוקשה .427ומ"ש הר"ן גבי חמץ של ישראל
המופקד אצל נכרי דמדרבנן צריך ביעור ולאחר הפסח אסור בהנאה ,428היינו משום דהתם מקרי ראוי לעבור
וכמ"ש בפרי חדש .429אלא דהפר"ח נמשך לשיטתו דגם בביטול מקרי ראוי לעבור ,וכבר כתבתי 430דליתא ,וכמו
 414סי' תלה קו"א ס"ק ב )בהגהה האחרונה(.
 415כמבואר בשוע"ר סי' תלג סל"ד.
 416סוס"י צח .שהיא דעה הב' שבשוע"ר סי' תלג ס"ל ,וש"נ.
 417שהיא דעה הא' שבשוע"ר שם.
 418מ"א סי' תלג ס"ק יז .וראה לקמן סי' כה.
 419סי' תלג סוף ס"ל וקו"א ס"ק יב .וראה הל' מציאה סי"ט.
 420שם ד"ה ואל תשיבני.
 421פסחים לא ,ב.
 422במקום שמואל שם ד"ה ומ"ש עוד בעל עבודת הגרשוני.
 423כן פירש רבנו בסדר מכירת חמץ בתחלתו ,בשם תשובת הרשב"א ,וש"נ .אבל ראה שוע"ר סי' תמח סכ"ט" :שמא יניח כל אדם
חמצו עד לאחר הפסח ויאמר שהפקירו קודם הפסח".
 424במקום שמואל שם ד"ה ועוד ראיה ברורה.
 425בשיירי כנה"ג הגב"י אות ז )שאם הפקירו בעדים כשר( ,ובשם מהר"ם מרקנטי סי' קנז )שמותר להפקיר חמץ קודם שעה ו' ע"מ
לזכות בו אחר הפסח ושרי אף באכילה(.
 426בירושלמי שם ,שנפקא מינה בין לישנא ולישנא בתרא כשהפקיר בעדים.
 427כמבואר בשוע"ר סי' תמב ס"כ וש"נ.
 428כמבואר בשוע"ר סי' תמ סוף ס"א וש"נ.
 429סוס"י תמז.
 430לעיל ד"ה ובאמת.
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שכתבתי לעיל בשם הב"ח .ומ"ש ללישנא קמא דירושלמי לר' יוחנן הפקר כמתנה צריך לומר דהוי מדרבנן
)כמשמעות הר"ן בנדרים .והרא"ש אזיל לטעמיה( ואינו אסור בהנאה ,431וכמ"ש במקום שמואל 432גבי מפולת
])[ולהכי לא קאמר דאיכא בין הני תרי לישני איסור הנאה(.

סימן טו
שיעור אכילת פרס במשקה ,ושיעור ז' ימים ליולדת

433

ביום אתמול יום ב' ה' תשרי לעת ערב תקע"ו קבלתי שני מכתבים הבאי' כאחד בדבר האשה שילדה בצום
גדלי' ,ויום כיפור הוא יום ח' ,דלפי פסק הש"ע אסורה לאכול אפי' אמרה צריכה אני ,אך אם יאמר הדאקטער
שמוכרח מחמת חלישותה שתאכל פחות מכשיעור ,אזי לענין שיעור צירוף שתיה ,אם כדי שתיית רביעית או
כדי אכילת פרס ,לפי מ"ש רבינו אחמו"ר ז"ל בהלכות ברכות הנהנין ששיעור צירוף שתייה הוא כדי אכילת
פרס .ולא מזיגנא רישי עד שגמרתי עין עיוני.
ועל דבר אשר נסתפקת בענין שתיית טייא או קאווי חמין ,אם מצטרפין לקולא בכדי שתיית רביעית בינונית
או בכדי אכילת פרס ,לפי שמצאת בברכת הנהנין של רבינו אחמו"ר ז"ל )בפרק ח' הלכה ו'( שהעיקר אם לא
שהה בכדי אכילת פרס מצטרפין .דע לך אהובי כי בפירוש שמיע ליה מיניה דמר אחאי ז"ל ,שכתב כן לפי שלא
436
סמך על מ"ש המ"א )סי' ר"י סק"א ,(434דצירוף דלענין ברכה תליא בפלוגתא דהרמב"ם 435והראב"ד
שבטוש"ע הלכות יו"כ .437אלא אפילו להרמב"ם דסבירא ליה דאם שהה יותר מכדי שתיית רביעית אינו
מצטרף ,היינו דוקא ביום כיפור ששיעורו מלא לוגמא ,438שהוא פחות מרביעית .439אבל בברכה אחרונה
ששיעורה ברביעית ,440אין סברא כל כך לשער שתיית רביעית שבמהרה בכדי שתיית רביעית בשתייה בינונית.
ומשום הכי נמי בנזיר ששיעורו ברביעית יין כתב הרמב"ם פ"ה מה' נזירות ,441דשיעור הצירוף בכדי אכילת
פרס .ומ"ש בפי"ד מהמ"א בשאר איסורים נמי דהצירוף בכדי שתיית רביעית ,היינו משום דסבירא ליה נמי
דבכל האיסורין איסור השתיה כאיסור האכילה בכזית .דלא כמ"ש הכ"מ בספ"ג מה' ברכות 442בפשיטות ,דכל
איסורי משקין ברביעית ,בלי שום ראיה .ואדרבה בפ"ו 443מהלכות מאכלות אסורות כתב גבי האוכל דם
בכזית ,וסתם דרך אכילת דם היינו שתיה ,מדלא פירש דהיינו דוקא בהקפוהו ואכלו .וכן בהמחה את החלב
וגמעו לא נתן שיעור אחר מבאוכל .444ולענין תרומה בפ"י מהל' תרומות 445כתב הרמב"ם בהדיא דשיעור

 431רק באכילה.
 432שם ד"ה ואל תשיבני.
 433תוכנה:
א( אף שלענין ברכה אחרונה פסק רבנו בסדר ברה"נ שהעיקר כהדעה ששיעורו ברביעית בכדי שיעור אכילת פרס ,מ"מ לענין יוהכ"פ
יש להקל בספק פקו"נ כדעת הרמב"ם ששיעורו בכותבת בכדי שיעור שתיית רביעית.
ב( לענין ז' ימים ליולדת ,לכאורה נראה להוכיח שצריך ז' מעל"ע ,דלא כנפסק בשו"ע ,אבל אין להקל אלא כשיש עוד צד להקל.
הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע :שקו"ט בזה בגולת עליות מקואות קכז ,ד ]פ"י מ"ו פסקא ב[.
הנושא השני – ראה שו"ת צמח צדק או"ח סי' סג.
" 434ולענין שתיה עי' סי' תרי"ב שיעור הצירוף".
 435הל' שביתת עשור פ"ב ה"ד )שתה מעט וחזר ושתה ,אם יש מתחלת שתייה ראשונה עד סוף שתייה אחרונה כדי שתיית רביעית
מצטרפין לשיעור ואם לאו אין מצטרפין( .הל' מאכלות אסורות פי"ד ה"ט )השותה רביעית של סתם יינם מעט מעט ,או שהמחה את
החמץ בפסח או את החלב וגמעו מעט מעט ,או ששתה מן הדם מעט מעט ,אם שהה מתחלה ועד סוף כדי שתיית רביעית מצטרפין,
ואם לאו אין מצטרפין( .הל' תרומות פ"י ה"ג )שתה וחזר ושתה ,אם יש כו' מתחלת שתייה ראשונה עד סוף שתייה אחרונה כדי
שתיית רביעית הרי אלו מצטרפין(.
 436ראב"ד הל' תרומות שם )נראה שאף לשתייה בעינן כדי אכילת פרס(.
 437שהובאו בשוע"ר סי' תריב סט"ו .ושם הביא דעה הא' בסתם שהשיעור הוא בכדי שתיית רביעית ,ורק לכתחלה יש להחמיר כיש
אומרים שמצטרפות בכדי אכילת פרס .וש"נ.
 438כמבואר בשוע"ר שם סי"ב ,וש"נ.
 439ראה שוע"ר סי' קצ ס"ו )באדם בינוני הוא רק רביעית( ,וש"נ.
 440רמב"ם הל' ברכות הי"ב .שו"ע רס"י רי .סדר ברה"נ לרבנו פ"ח ה"א )חוץ מיין ,שיש מסתפקים(.
 441ה"ב )אם שתה רביעית יין( ,וה"ד )יין שנתערב בדבש כו' וכן הצמוקין שדרסן עם הגרוגרות וטעם הכל טעם צמוקין כו' ,בכדי שלש
ביצים(.
 442הי"ב )ומ"ש רבינו דשיעורא דמשקין ברביעית ,טעמו מדאשכחן בעלמא לענין אכילת איסורין ,דחייב בשתיית משקין אסורין
ברביעית(.
 443הלכה א .וראה גם פ"ב ה"ט-י.
 444בהל' מאכלות אסורות פי"ד ה"ט והי"א.
 445ה"ב )וכשם שאכילת תרומה בכזית כך שתייה בכזית(.

33

שארית יהודה – אורח חיים

34

שתייה כשיעור אכילה בכזית .והיינו דלא כתב בפי"ד 446אלא רביעית של סתם יינם ,ומסתם יינם בלבד אין
ללמוד לשארי ענינים .עד כאן הן הן הדברים ששמעתי מפיו הק'.
וממוצא דבר נשמע דלענין יוה"כ 447יש לסמוך שפיר על הרמב"ם ,משום דלפי מה שנתבאר אדחי' לה ראיית
הראב"ד 448מפסול גוויה ,דפסול גוויה נמי שיעורו ברביעית וממילא בעינן לצירוף שיעור גדול יותר ,וכמו בנזיר
דלעיל )ועי' בכ"מ פ"י מה' תרומות דלעיל בשם מהרי"ק שתירץ בענין אחר ,והוא נכון ג"כ ,ואף הפר"ח קלסי'
קצת ,אלא שכתב ומכל מקום אינו מחוור והביא ראיה מהגמרא ,ואין דבריו מוכרחים( משא"כ לענין יוה"כ.
וא"כ כיון דכשל עוזר נפל עזור ,והדרין לכללין דקשה לסתור התוספתא המפורשת במקומה .449ועכ"פ גבי
חולה דספק נפשות להקל ודאי יש להקל כדעת הרמב"ם )ואפשר דגם הפר"ח יודה בזה(.
ולענין יולדת אחר ז' אין לי לחדש נגד בעלי שו"ע .450ומדי דברי לא אוכל להתאפק עצור במילין ,מה דאגב עיוני
קשיא ליה טובא בתה"ד סי' קמ"ח ,והביאו בש"ע )סי' תרי"ז ס"ד( בלי חולק ,דימים אלו אין מונין מעת לעת
)הגם שבנידון דידן אין נפקא מינה כל כך ,שבוודאי לא תאמר צריכה אני כמו שנתבאר לעיל( .ועיי"ש שנדחק
לחלק בין שאר בריאת הגוף מחולי אחר 451ובין הבריאות מחולי הלידה ,452ואני בער ולא אדע מאין הרגלים
לחלק .שהרי מצינו כמה פעמים בש"ס דחשבינן שעות להחיות המכה ,כמו מכת בתולים 453דר"פ תינוקות
454
דבעינן לילה או יום או חצי לילה וחצי יום ,כדרך שאמרו ביי"נ ובטהרות ,ולא חילקו ביניהם .ולענין וסתות
חידוש הוא שחידשו הפוסקים ,דלא ילפינן מהתם ,לפי שמהלך הדמים תלוי בזריחת השמש ,וכמו שהביאו
ראיה 455מהמדרש ע"פ אקרא לאלקים גומר עלי 456עיי"ש.
והראיה שהביא מהתוס' פ"ק דגיטין )דף ח' ע"ב ד"ה אע"ג( 457תמוה ,שבנה בנין קבוע על יסוד רעוע ,שאפשר
לומר שאין כונת התוס' ]ב[מה שכתב ודוחק לומר ,דקאי אמ"ש בתחלת דבריהם דבעינן מעת לעת ,אלא אסוף
דבריהם דצריך לומר דעובדא הוה בתוך ז' ,דזהו באמת דוחק גדול ,דכל כהאי גוונא הוה ליה לגמרא לפרושי.
וכהאי גוונא מצינו הסוגי' בתוס' בכמה דוכתי ,ואחת מהן בפרק כלל גדול )דף ע"ג סע"ב( 458במה שכתבו ואין
נראה לומר דאף לרבנן כו' .ובודאי זה אמת דלרבנן נמי אסור משום שבות ,כדאיתא בפ' המצניע )ד' צ"ה
ע"א( 459דאפילו רבנן דפליגי ארבי אליעזר ,אפילו אם תימצי לומר דפליגי נמי אחולב ,מכל מקום הרי אמרו
בהדיא אחד זה ואחד זה משום שבות .אלא הא דכתבו דאין נראה לומר כו' קאי אסוף דבריהם ,דוק ותשכח
דהכי הוא .וכיון דמהתוס' דגיטין אין ראיה ,והרא"ש )פ' מרובה סי' ט"ו( 460כתב כן בפירוש )ומ"ש הרא"ש בפ'
 446ה"ט ,כמועתק לדעיל.
 447שהובאו בשוע"ר סי' תריב סט"ו ב' הדעות ,ומסיק שלכתחלה יש להחמיר שמצטרפות בכדי אכילת פרס.
 448בהל' תרומות פ"י ה"ג כתב הרמב"ם "מתחלת שתייה ראשונה עד סוף שתייה אחרונה כדי שתיית רביעית" ,וע"ז כתב הראב"ד:
"אמת הוא שכן מצא בתוספתא ,אבל במסכת כריתות פרק אמרו לו אכלת חלב )יג ,א( נראה שאף לשתייה בעינן כדי אכילת פרס".
והיינו מ"ש שם לענין פסול גויה ששיעורו ברביעית בכדי שיעור אכילת פרס ,כמבואר ברמב"ם הל' אבות הטומאה פ"ד הי"א( .ומזה
שהראב"ד משוה כולם ,מובן שהוא חולק על הרמב"ם גם לענין יוה"כ .והן ב' הדעות שבשוע"ר סי' תריב סט"ו.
 449יומא פ"ד ה"ד )לגירסתינו( :אם יש מתחלת שתיה ראשונה ועד סוף שתיה אחרונה כדי שתיית רביעית מצטרפין.
 450שנפסק בסי' תרי"ז ס"ד ,ובשוע"ר שם ס"ח וסי' של ס"ו ,כדברי תרומת הדשן סי' קמח ,שימים אלו אין מונין מעת לעת אלא לפי
ימי בראשית ,אף שלא כלו ז' מעת לעת מלידתה.
 451דחשבינן ביה מעת לעת.
 452דחשבינן בהם ימי בראשית.
 453נדה סה ,ב :כדרך שאמרו בטהרות כך אמרו ביין נסך ,וכמה עונה א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן או יום או לילה  ...חצי יום וחצי
לילה .וברש"י שם ד"ה בתקופת :דהוי עונה שלימה של י"ב שעות .וכ"ה בטוש"ע יו"ד סי' קלח ס"ו )לענין יי"נ( :י"ב שעות .וברמב"ם
הל' טומאת אוכלין פי"א הי"ז )לענין טהרות( :שתים עשרה שעות.
 454דקיי"ל שלעולם העונה היא יום או לילה ,ולא י"ב שעות דוקא )שוע"ר סי' קפד ס"ק יב ,וק"א שם ס"ק ג ,וש"נ(.
 455ראה שוע"ר סי' קפט ס"ק כג.
 456תהלים נז ,ג .ירושלמי נדרים פ"ו ה"ח.
 457שהתירו )עירובין סח ,א( להחם מים לתינוק קודם מילתו ע"י נכרי ,אגב אמו ,אם היא אומרת שצריכה מים חמים .וכתבו ע"ז
התוס' שם :ודוחק לומר דמעת לעת בעינן והא עובדא הוה תוך ז' של מעת לעת.
ומפרש דבריו בתרומת הדשן שם ,שלפי האמת לא בעינן מעת לעת אלא ימי בראשית ,ולכן יום מילתו חשיב יום שמיני ללידתה,
ואסור לחלל עבורה את השבת ,אלא ע"י נכרי.
וע"ז כותב כאן שהפירוש הוא ,שאף שלפי האמת בעינן מעת לעת ,מ"מ מיירי כאן שכבר עברו ז' מעת לעת ,ולכן אסור לחלל עבורה
את השבת ,אלא ע"י נכרי.
 458דקיי"ל כרבי יהודה )שבת עה ,א( שיש מפרק שלא בגידולי קרקע ,מאדמרינן )כתובות ס ,א( גונח יונק חלב בשבת מ"ט מפרק
כלאחר יד הוא ובמקום צער לא גזרו רבנן.
וכתבו ע"ז התוס' שם :ואין נראה לומר דאף לרבנן אסור מדרבנן דמיחזי כמפרק ,ואע"ג דלא אסירא אלא מדרבנן לא שרי אלא
משום דאיכא תרתי כלאחר יד ובמקום צער.
 459הרודה חלות דבש ,שגג בשבת חייב חטאת הזיד ביו"ט לוקה ארבעים דברי ר' אליעזר ,וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה אינו
אלא משום שבות.
 460הובא בתרומת הדשן שם.
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ר"א דמילה סי' ב' תירוץ אחר ,היינו משום שהיה דוחק בעיניו להעמיד סוגיא זו בענין זה דוקא ,וכמו שנתבאר
לעיל לדעת התוס'( ,וגם הסברא נוטה לכך.
והראיה שהביא בתרומת הדשן מהבראת התינוק לענין מילה ,דממתינין לו ז' ימים מעת לעת )כדאמרינן בר"פ
הערל ד' ע"א( ,היא ראיה גמורה שאין עליה תשובה ,אם לא מדוחק ,שנדחק בתרומת הדשן לחלק ביניהם בלי
סברא וראיה ברורה.
לזאת היתה דעתי נוטה דבעינן מעת לעת דוקא .אך לפי שלא מצאתי לי חבר ולא רב ,שכל מפרשי השו"ע לא
עמדו בזה ,מוכרח אני לבטל דעתי .אלא אם כן יש עוד צד להקל ,כ]ג[ון שנראה איזה חלישות ,אעפ"י שאי
אפשר להעמיד הדבר על בוריו ,לבי אומר לי בטח שהמיקל לא הפסיד .ובפרט שמדברי הר"ן בשם רמב"ן 461יש
לומר ,דכל שאמרה צריכה אני ,אפילו אחר ז' מאכילין אותה ,כמו חולה דעלמא ,ואין חילוק בין אם אמרה
צריכה אני מחמת חולה או מחמת לידה .462ואינו דומה למלאכה בשבת ,463כי באכילה שייך לב יודע מרת נפשו
טפי .וע' מ"א 464בשם רדב"ז שמחלק גם כן בין מלאכת שבת לאכילה .אלא דעיקר החילוק בין תוך ז' לאחר ז'
הוא בסתם ,בשלא אמרה איני צריכה ,דבתוך ז' מאכילין אותה ולאחר ז' אין מאכילין אותה ,כל שלא אמרה
בפירוש צריכה אני כחולה דעלמא .אלא מאחר שהשו"ע 465תפס ליה להרא"ש בשם רמב"ן ,ומפרשי הש"ע לא
דברו בזה ,אין בידי להכריע .אבל תוך ז' מעל"ע ,ויש צד אחר ,יש להקל לענין פחות מכשיעור על כל פנים.

חלק שני
סימן טז
ברכת להתעטף בציצית – קודם העיטוף
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עיין תוס' פ"ג דסוכה דל"ט ע"א ,וברא"ש שם סי' ל"ג ,ובפ"ד סי' ג' ,שהביאו הירושלמי דס"פ הרואה נתעטף
בציצית אומר ברוך כו' ,דמשמע אחר שכבר נתעטף ,משום דהמצוה מושכת כל זמן שמעוטף .ומשמע מדבריהם
דדוקא אחר שנתעטף מברך ,דומיא דלולב ונטילת ידים שכתבו התוס' ,467ודומיא דסוכה שברא"ש פ"ד .468וכן
הבין הט"ז סי' תרמ"ג .ופי' הטעם משום שיש מצוה אחרת לפניו לאחוז הציצית כו'.
והאי טעמא צריך עיון ,חדא דלא מצינו שיהא מצוה לאחוז הציצית אלא בשעת קריאת שמע ,בהג"א ובהגמ"ה
ספ"ד דסוכה ב' הירושלמי ,ועוד דמאחר דהברכה היא על העיטוף מה בכך שיש עוד מצוה אחרת שאינה מכלל
העיטוף .ולא דמי לנטילת ידים שמברכין קודם הניגוב ,דגם הניגוב הוא מכלל הנטילה .ומה"ט כ' התוס'
והרא"ש בפ"ג דנענוע דלולב ל"ד לעטיפה משום דהברכה היא על הנטילה ומדאגבהי' נפק בי' ע"ש.
אלא הטעם הפשוט ומבואר בלשון התוס' והרא"ש דהמצוה מושכת כל זמן שהוא מעוטף ,ור"ל שאין הברכה
על תחלת העיטוף שאין בתחלת העטוף גמר המצוה עדיין ,ולא מיד שנתעטף נגמרה המצוה ,אלא המצוה היא
להיות מעוטף ועומד בציצית ולפחות כדי הילוך ד' אמות כמ"ש הפוסקי' והאר"י ז"ל ,ודומיא דסוכה שברא"ש
פ"ד שהעכבה היא המצוה.
והא דמקשו התוס' על פר"י ביבמות ד"צ ע"ב דס"ל דחיוב ציצית בא לאחר העיטוף מדמברכינן להתעטף,
דמשמע דהעיטוף היא המצוה ,אע"ג דמברכינן אחר העיטוף ,היינו משום דבתחלת העיטוף עדיין לא נגמרה
מצותה ,ומכל מקום המצוה היא להיות מעוטף ועומד ,משא"כ לפר"י אין המצוה בעיטוף כלל אלא אחר
העיטוף החיוב הוא בציצית ,והיאך מברכין על העטיפה שאינה עיקר המצוה כלל לפר"י .ודלא כתשו' שאגת
ארי' שהעלה דלפר"י ביבמות שם משמע דצריך לברך אחר העטיפה ,אך לפי מאי דמקשו התוס' מדמברכינן
להתעטף דשמע מינה דהמצוה היא בעיטוף צריך לברך קודם העיטוף ,ולפמ"ש לא תלי זה בזה כלל,
ואשתמיטתי' התוס' והרא"ש דסוכה הנ"ל.
מיהו צ"ע למה לא הזכירו התוס' ההיא דירושלמי במקומו במס' מנחות ,והרא"ש בהלכות קטנות .ולכאורה
היה אפשר לומר דסבירא להו דלענין דינא לית הלכתא כהירושלמי בזה ,דהירושלמי אזיל לטעמיה דס"ל גבי
 461אוצ"ל :שמדברי הר"ן )יומא א ,א ד"ה ולענין :מכאן ואילך הרי היא ככל הנשים לתענית יוהכ"פ( ,ורא"ש )יומא פ"ח ס"י( בשם
הרמב"ן )תורת האדם ,ענין הסכנה :מכאן ואילך הרי היא כשאר כל האדם(.
 462כפי שמחלק באיסור והיתר כלל ס סי' ב .ונפסק בשוע"ר סי' תריז ס"ד.
 463שנפסק בשוע"ר סי' של ס"ה :ומסוף ז' ואילך אפילו אמרה צריכה אני אין מחללין עליה.
 464סי' תריח ס"ק ג ,וכ"ה בשוע"ר שם ס"א" :אפילו מאה רופאים אומרים  ...שמאכל מזיק לו שומעין לחולה שבודאי הוא צריך
לכך" .אבל בסי' שכח ס"ק ו ,וכ"ה בשוע"ר שם סי"ב" :ואם הרופא אומר שאותה התרופה מזיק לו שומעין לרופא".
 465סי' תריז ס"ד :מכאן ואילך הרי היא ככל אדם.
 466נדפסה בשו"ת שארית יהודה מילואים סי' א ,מכתי"ק  231יא ,א .והיא מהדורה אחרת מסי' א דלעיל .וראה בנסמן לעיל שם.
תוכן התשובה :הטעמים למ"ש בירושלמי ,שאחר שנתעטף מברך להתתעטף בציצית.
 467שם – לענין לולב .ברכות נא ,א ד"ה מעיקרא – לענין נטילת ידים .וראה שוע"ר סי' קנח סט"ז ,וסי' תרנא סי"ז.
 468סי' ג .וראה שוע"ר סי' תרמג ס"ב.
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קטן היודע להתעטף ,לא סוף דבר להתעטף אלא להשליך ב' כנפות לאחריו ,והיינו טעמא דלהשליך ב' כנפות
לאחריו הוה מכלל העיטוף ,משום דס"ל כדעת הגאוני' דעטיפה היא כעטיפת הישמעאלים ,ועטיפת
הישמעאלים היא כמ"ש האר"י ז"ל דישליך ב' כנפות שבצד ימינו סביב גרונו לאחוריו לצד שמאלו ,משא"כ
התוס' והרא"ש השמיטו ההיא דהירושלמי גבי קטן ,משום דבגמ' דילן משמע דביודע להתעטף לבד סגי,
ומשום דעיטוף היינו כיסוי ,וכמ"ש בעל העיטור והטור .ולא הביאו ראי' מהירושלמי אלא לענין סוכה
ולולב.469
אלא דאם כן מאי ראי' מייתי מהירושלמי לפי שהמצוה מושכת זמן ולא נגמרה המצוה ,דילמא שאני התם
דהשלכת ב' כנפות לאחריו היא היא תחלת העיטוף בעטיפת הישמעאלים ,ומה שמתעטף תחלה אין זה אלא
כיסוי ואינו מן המצוה.

סימן יז
הלכות ציצית )סי' ח( עם קיצור דברי ראשונים ואחרונים

470

סימן ח :הלכות ציצית ועטיפתו
א א יתעטף בציצית ב ויברך ג מעומד:
ד
ב סדר עטיפתו כדרך בני אדם שמתכסים בכסותם ועוסקים במלאכתם פעמים בכיסוי הראש פעמים בגילוי
הראש ונכון שיכסה ראשו ה בטלית:
ג טליתות קטנים שלנו שאנו נוהגים ללבוש אע"פ שאין בהם עיטוף יוצאין בהם ו ידי חובת ציצית וטוב להניח
אותו על ראשו ז רחבו לקומתו ולהתעטף בו ויעמוד כך מעוטף לפחות כדי הילוך ד' אמות ואח"כ ימשכנו מעל
ראשו ח וילבישנו:
ד מחזיר שתי ציציות לפניו ט ושתים לאחריו כדי שיהא מסובב במצות:
ה מברך להתעטף )*( בציצית אם שנים או שלשה מתעטפים בטלית י כאחת כלם מברכים ואם רצו יא אחד
מברך והאחרים יענו אמן:
יב*
יב
ו על טלית קטן מברך להתעטף אע"פ שאינו מתעטף אלא לובשו) .הג"ה ,וי"א שמברכין עליו על מצות
ציצית וכן נוהגין ואין לשנות .כל בו סי' כ"ב ונ"י בה"ק הל' ציצית(:
ז צריך להפריד חוטי הציצית יג זה מזה:
ח יכוין בהתעטפו שצונו הקב"ה להתעטף בו כדי שנזכור כל מצותיו לעשותם:
ט קודם שיברך יעיין בחוטי הציצית אם הם כשרים כדי שלא יברך יד לבטלה:
י אם לובש טלית קטן בעוד שאין ידיו נקיות ילבשנו בלא ברכה וכשיטול ידיו טו ימשמש בציצית ויברך עליו או
כשילבש טלית אחר יברך עליו ויפטור גם את זה ואין צריך למשמש בציציות של ראשון:
יא עיקר מצות טלית קטן ללובשו )י( טז על בגדיו כדי שתמיד יראהו ויזכור המצות:
יב אם יש לו כמה בגדים של ארבע כנפות טז* כלם חייבים בציצית ואם לבשם כולם יז בלא הפסק והיה דעתו
מתחלה על כלם לא יברך אלא ברכה א' ואם מפסיק ביניהם צריך לברך על כל אחת ואחת יח וה"ה אם לא היה
בדעתו מתחלה על כלם הוי כמפסיק ביניהם) .הג"ה ,וכן אם יט פשט הראשון קודם שלבש השני צריך לחזור
ולברך )ת"ה סימן מ"ה(:
יג הלובש טלית קטן ומברך עליו וכשהולך לבית הכנסת מתעטף בטלית גדול צריך לברך עליו כ דהליכה מביתו
כא
לבית הכנסת חשיבה הפסק ואם מתפלל בביתו אם היה דעתו מתחלה גם על טלית גדול ולא הפסיק בינתים
בשיחה או בדברים אחרים אינו צריך לחזור ולברך:

קיצור דברי ראשונים
א .לקמן סי' כ"ד ית' אי חובת גברא הוא אי לא.
ב .מלשון זה משמע דבשעת עטיפה יברך) 471וכ"כ להדי' בלבוש ( קודם שיעטפנו היטב
גבי תפילין דאמרי' בגמ' דמברכי' עליהם משעת הנחה עד שעת קשירה )אליה רבה.(474
472

)א(

כדלקמן סי' כ"ה

473

 469שמטעם האמור בירושלמי לענין ברכת להתעטף בציצית ,אפשר לבאר גם לדידן הטעם שמברכין בסוכה ולולב אחרי התחלת
המצוה .אבל לענין ציצית לא ס"ל התוס' והרא"ש להלכה כהירושלמי ,לברך אחר שנתעטף.
 470נדפסה בקובץ יגדיל תורה נ.י .ח"ב ע' כג ואילך ,מכתי"ק  238ד ,א ואילך .וראה לקמן קיצור דברי אחרונים ס"ק ו ,שכנראה נכתב
ליקוט זה בחיי כ"ק אחיו רבנו הזקן.
 471ראה בזה לעיל סי' א וסי' טז ,וש"נ.
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ג .פי' דהברכה והעטיפה יהיו מעומד ,475וטעמא )דעטיפה( משום דגמר לכם 476מספירת עומר דכתי' בי' בקמה
ודרשי' בקומה ,477ובירושלמי אמרי' דכל הברכות מעומד ,מיהו היינו דוקא ברכת המצות אבל לא )ב( ברכת
הנהנין )ב"י(.
478
ד .ז"ל בעל העיטור רבותי הגאונים כתבו עטיפתו כעטיפת הישמעאלים עטיפה גמורה )וכדאמרינן פ' ואלו
מגלחין )דכ"ד( אמר שמואל כל עטיפה שאינה כעטיפת ישמעאלים אינה עטיפה מחוי רב נחמן עד גובי דיקנא
ופרש"י מחוי רב נחמן עטיפת הישמעאלים גובי דיקנא גומות שבלחי למטה מפיו( ,ומסתברא לן דעטיפת
הישמעאלים לא הוזכרה אלא לגבי אבלות דכתי' )ביחזקאל( לא תעטה על שפם כו' ,אבל כו"ע לא מיחייבי
בעטיפת הראש דאם כן יכסה פיו ,וכי ר' ישמעאל שהי' מכסה בסדינין המצוייצין וכן חתנים מי היו מתעטפים
כל כך ,אע"ג דמברכי' להתעטף היינו כיסוי דכתיב אשר תכסה בה )שהתורה חייבה בציצי' בכסות שהאדם
מתכסה בה( כמנהג בני אדם שמכסין בכסותן והולכין ועושין עסקיהן פעמים בכיסוי הראש פעמים בגילוי
הראש .עכ'"ל.
ה .שאע"פ שראשו מכוסה )ג( מכל מקום דרך הצנועי' להטיל סודר או טלית על ראשם ,וכדאי' בשלהי פ"ק
דקידושין 479משתבח לי' רב חסדא ברב המנונא דאדם גדול הוא כו' כי אתא חזייה דלא פריס סודרא אמר ליה
מאי טעמא לא פריסת סודרא אמר ליה דלא נסיבנא) ,ד( ופרש"י דלא כריך סודרא כדרך הנשואי' שהיו רגילים
לכסות ראשם עכ"ל ,ופשיטא שלא היו הבחורים הולכים בגילוי הראש ממש אלא ודאי היינו סודר או טלית
שפורסין על הראש לצניעות ולפי שכיסוי זה מכניע את לב האדם ומביאו לידי יראת שמים כדאי' סוף מס'
שבת 480אמרה לי' אמיה לרב נחמן בר יצחק כסי רישך כי היכי דתהוי לך אימתא דשמיא ,לכך יכסה ראשו
בטלית של מצוה ,וגם כדי לקיים מצות עטיפה מן המובחר )ב"י( )לצאת י"ח גם לדעת הגאונים ,481שאף הם לא
אמרו אלא שצריך לכסות הראש ולא עד גובי דיקנא כמו באבל )והבעל העיטור הוא דדייק לדידהו דאם כן
יכסה פיו( ,ולכיסוי הראש קרו נמי עטיפת הישמעאלים )ואפשר נמי דלא סבירא ליה כפרש"י דמחוי רר נחמן
עטיפת ישמעאלי' ,אלא דמחוי רב נחמן מילתא יתירתא( ,אי נמי דעטיפת הישמעאלי' לסימנא בעלמא נקט
)וכ"ה לקמן 482בלשון המרדכי( ועיקר דמשמע להו דכיסוי הראש מיהא בעי לפי שהיא עטיפה גמורה ,וכמו
שיתבאר לקמן בשם הנימוקי יוסף והמרדכי והתרומת הדשן והכי דייק לישנייהו(.
ו .ז"ל המרדכי 483כתב רבינו שמשון וז"ל אמר לי רבי בשם ר"צ דאותם טליתות שעושין באשכנז והם כמין
מלבוש שיש לה בית הצואר וחציו לפניו וחציו לאחריו אין זה מן המובחר דלא מקרי אשר תכסה בה ואף
ראשו משמע קצת שצריך לכסות מדבעינן בפ' התכלת שיעור טלית שהקטן מתכסה בו ראשו כו' וסימן לדבר
שאנו מברכין להתעטף וכן גבי אבל עטיפת הראש עכ"ל.
ובב"י 484בשם ארחות חיים כתב שמ"כ בתשובה אחת שהמברך עליהן עובר משום לא תשא.
והנימוקי יוסף 485כתב וז"ל יש מן הראשונים שאמרו שאין מצות טלית מתקיימת אלא בעטיפת הראש לכסות
בו ראשו וגופו או רובו כדכתי' אשר תכסה בה ואין נראה כן ומה שהיו מברכים להתעטף זהו למצוה מן
המובחר .ואפשר שהתלמוד מדבר לפי מנהגם שלא היו רגילים ללבוש טלית בת ארבע כנפות אלא טלית גדול
כדאמרי' טלית של ת"ח צריך שיהא נראה מתחתיו טפח אבל משורת הדין כל כסות של ארבע כנפות חייבת
בציצית ויוצא בו ממצות ציצית אע"פ שאין בו לא כיסוי ולא עיטוף דרחמנא בגדיכם וכסותך קאמר וכל
מלבוש וכסות במשמע ואי משום אשר תכסה בה ההיא לאו לכיסוי הגוף או לעטיפת הראש אתא אלא לרבות
כסות סומא 486כו' והרי אמרינן 487טלית שהקטן מתכסה בה ראשו ורובו כו' ומסתמא אין לגדול בה כדי
 472ס"א :וכשיתחיל להתעטף .וכ"ה בשוע"ר ס"ב.
 473ראה שוע"ר שם סי"ז.
 474ס"ק א.
 475נתבאר בשוע"ר ס"ב-ד.
 476ויקרא כג ,טו .במדבר טו ,לט .מדרש לקח טוב סוף פרשת שלח.
 477דברים טז ,ט .מדרש תנאים שם .רא"ש פסחים פ"י סוס"י מא .ונתבאר בשוע"ר סי' תפט ס"ד.
 478הל' ציצית שער ב ח"ג .הובא בטור.
 479כט ,ב.
 480קנו ,ב.
 481דלעיל ס"ק הקודם.
 482ס"ק ו.
 483הלכות קטנות סי' תתקמג.
 484סי' ח ד"ה וכתוב במרדכי.
 485הלכות ציצית )יא ,ב( ד"ה אמר רב ציצית אינה צריכה ברכה.
 486מנחות מג ,א.
 487שם מ ,ב.
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עטיפת הראש וכיסוי רוב גופו כו' וזו נראית ראי' ברורה וכן פסק הרב בעל הלכות ז"ל וכן פשט המנהג בכל
ישראל ואין להרהר בוה ומכל מקום מצוה מן המובחר שיהא כולו מעוטף במצוה וזו דרך ירא שמים לחבב
המצוה וכל שכן מצות ציצית השקולה כנגד כל המצות עכ"ל.
ובתרומת הדשן 488כ' בשם הר"ח אור זרוע 489שמהר"ם הורה לברך על טלית קטן שיש לו בית הצואר ולובשין
אותו ושאביו כ' דלא מיחייב דרך לבישה אלא דרך עיטוף ועיטוף בכל מקום משמע עטיפת הראש ונראה
דבימיהם היו רגילי' בכסות המכסה הראש והגוף ולכך תיקנו לברך להתעטף ולדידן דכל כסות שלנו אינו אלא
לכסות הגוף אינו נראה כלל שתיפטר מציצי' דעיטוף לא כתיבא ולא רמיזא באורייתא עכ"ל .וכן כתב מהרי"ק
בשרש קמ"ט שאין לסמוך על הר"ח א"ז ב' אביו שכבר נהגו כל ישראל לברך על טלית קטן .ומכל מקום צריך
לעשות הכתפיים רחבים דלא ליתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל ליה )אגור 490ב"י.(491
ז .כ"כ מהרי"א 492וז"ל והרוצה לדקדק במעשה ולקיים מצות עטיפה בציציות שלנו כו' וישים אותו על ראשו
רחבו לקומתו כו' )ונמשך לשיטתו שפירש כן דברי הטור שכתב ודרך העטיפה רחבה לקומת האיש שר"ל שגם
זו ממצות עטיפה שטוב לעשות כן על צד היותר טוב ,אבל הב"י 493פירש דמה שכתב הטור ודרך העטיפה כו'
נמשך לאחריו כדי לסיים ומחזיר ב' ציציות מלפניו וב' לאחריו ,וה"ק דרך העטיפה רחבה לקומת האיש ונמצא
שב' ציציות נופלים לו מצד ימין וב' מצד שמאל וצריך שיחזיר ב' לפניו וב' לאחריו ובטלית קטן ממילא הם ב'
ציציות לפניו ושתים לאחריו )ומשום הכי נמי סתם השו"ע בסעי' ד' והשמיט מ"ש הטור ודרך העטיפה( ,מכל
מקום כתב כן כאן לחוש לדברי מהרי"א לכתחלה) ,ה( ומה שלא כתב כן בסעי' ד' משום דבטלית גדול בלאו הכי
הוא דרך העטיפה רחבו לקומתו(.
ח .וא"ת הרי לדעת א"ז אין שום מצוה במה שהוא לבוש ציצי' כשהוא בצוארו וי"ל דאין קפידא כל כך רק על
תחלת חיוב המצוה לא על שיהוי המצוה )תרומת הדשן.(494
ט .ברוקח 495כתב דאי' במדרש 496בפסוק והמים להם חומה שהכריז גבריאל למים שאחריהם הזהרו שעתידין
להשליך כנף לאחריהם )ו( וקשר של תפילין .ובהגהות מיימוניות סוף הלכות ציצית 497מייתי ירושלמי גבי קטן
היודע להתעטף לא סוף דבר להתעטף אלא יודע להשליך שתי כנפות לאחוריו ושתים לפניו כשורה בשעת
קריאת שמע ,ע"כ.
י .פירוש שכל א' מתעטף בטלית מיוחדת לו אלא שמתעטפים בפעם אחת.
יא .דעשרה שעושין מצוה א' מברך לכולם )תוספתא (498אבל אם אחד מתעטף אין חבירו שאינו מתעטף יכול
לברך לו )מ"א 499בשם תרומת הדשן .500וכ"ה לקמן סי' רע"ג ס"ד .501וכ"מ בהג"]א[ עצמו רפ"ק דחולין ,502דלא
כאליה רבה (503אלא אם כן המתעטף אינו יודע בעצמו לברך )מ"א(.
יב .אעפ"כ אין לחוש בכך כי נוסח הברכה כך היא כמו לישב בסוכה וכהנה רבות )ב"י 504מהרי"א(.
*יב .כ"כ הכלבו 505וגם הנימוקי יוסףי 506כתב שנהגו כך ושאין לבטל המנהג )ועל כרחך צריך לומר לפמ"ש
דהנוסח שתיקנו להתעטף היינו לפי מנהגם ,וכ"כ בתרומת הדשן ,507אבל לפי מה שכתב בעל העיטור 508יש
לומר דשייך להתעטף גם לדידן וצ"ע(.

 488סי' מה.
 489סי' ד.
 490סי' כח.
 491שם ד"ה ובתרומת הדשן.
 492ביאור מהר"י אבוהב לטור סי' ח ד"ה אמר אח"כ.
 493שם ד"ה ודרך העטיפה.
 494סי' מה .הובא במ"א ס"ק ה.
 495סוס"י שסא.
 496ילקוט שמעוני בשלח רלד.
 497פ"ג אות כ.
 498ברכות פ"ו ה"כ.
 499ס"ק ח.
 500סי' קמ.
 501ובשוע"ר שם ס"ו.
 502אף שהביא במ"א שם ,ממ"ש הג"א ספ"ג דר"ה ,שחבירו יכול לברך לו .מ"מ הוא עצמו כתב ברפ"ק דחולין )י' ג( :ואין אחר
העומד על גביו יכול לברך על השחיטה.
 503ס"ק ו.
 504ד"ה ולענין טלית קטן ,בשם האגור סי' כח.
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וכתב ב"י שמהרי"א 509הקשה ע"ז היאך יברך על מצוה זו על כיון דעל לשעבר משמע וקי"ל דכל המצות
מברכין עליהם עובר לעשייתן .ובתה"ד כתב בשם מהר"ם לברך להתלבש בציצית .וכ"כ האגור בשמו דומיא
דלהתעטף עכ"ל .ובדרכי משה 510כתב לקיים המנהג כי חששו לדברי הפוסקים שאין יוצאין בטלית כזה ולכן
לא מברכי' להתעטף או להתלבש דאז הוי משמע דעכשיו מקיימים המצוה כתקנה רק מברכים השי"ת שנתן
לנו מצות ציצית ואף שאין מקיימין אותה עכשיו כתקנה ולכן תיקנו לשון על דלשעבר משמע ,וכ"כ הרא"ש
בשם ר"ת פר"א דמילה 511ופ"ק דפסחים 512לענין ברכת מילה עכ"ל.
יג .בגמ' פרק התכלת )דמ"ב( ת"ר ציצית אין ציצית אלא כנף וכן הוא אומר 513ויקחני בציצית ראשי אמר אביי
)ז (
וצריך לפרודא כי צוציתא דארמאי .וכ' בעיטור 514בעידן תכלת קאמר להפריד תכלת לצד א' ויפה לדקדק
ולעשות זכר לתכלת עכ"ל .והטור כתב ונק' ציצית על שם החוטין הנפרדין ממנה כדכתי' ויקחני בציצית ראשי
ועל כן צריך להפרידן זה מזה עכ"ל )משמע דלא תליא בתכלת כלל(.
יד .ובתשו' הרא"ש כלל ב' סי' ט' נתן טעם למנהג העולם שלא נהגו לבדוק בציצית בכל שעה שמתעטף משום
דמוקמי' להו בחזקת כשרות )ח( עד שיודע לו שנפסלו ועוד דציצית אינו נפסל בקל והעולם רגילים לתקנם אף
קודם שיגיעו לידי פסול הילכך מוקמי' להו אחזקתייהו לענין ברכה עכ"ל ,מכל מקום כתב בפסקיו )הרא"ש(
בהלכות ציצית 515וז"ל והחרד אל דבר ה' יבדוק הציצית קודם עטיפה כדי שלא יברך ברכה לבטלה )ט( דהיינו
אם יתקלקל א' מהחוטין מעיקרו .וז"ל הנימוקי יוסף הלכות ציצית 516והותיקין כל זמן שמתעטפין מעיינין
בחוטין ומפרידן אותן יפה ורואין אם נעקר בהם חוט מעיקרו ומנהג יפה הוא עכ"ל.
טו .וטעמא משום דילפינן מתפילין דתניא בפ' הקומץ רבה 517הי' משכים לצאת לדרך ומתירא שמא יאבדו
מניחן ולכשיגיע זמן ממשמש בהן ומברך ופירש"י ממשמש בהו דהוי כאלו מניחן .ואע"ג דבתפילין איכא
במצוה במשמושן כדאמרי' בפ"ק דשבת 518חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה ,מכל מקום ילפינן ציצית
מיני' דאין לחלק בהכי )תוס' פ' הקומץ .(519ואע"ג דקי"ל שצריך לברך עובר לעשייתן כתב הרר"י בפ' תפלת
השחר) 520גבי תפ"ה( שמאחר שכל זמן שציצית ותפילין הם עליו הוא מקיים המצוה אע"פ שאינו עובר
לעשייתן ממה שעבר מכל מקום הוא עובר לעשייתן ממה שמקיים אחר כך ,וכ"כ הכלבו סי' מ"ו 521דכל מצוה
שיש לה משך זמן כל היכא דבריך מקמי סיום המצוה עובר לעשייתו הוי )וכ"ה לקמן סי' תל"ב ,(522הילכך אם
נתעטף בטליתו ולא בירך כו' מברך כל זמן שמניח עכ"ל .ויכול נמי לברך להתעטף )תוס' סוכה ד' ל"ט.(523
)ולכאורה משמע מדבריהם דלא סבירא להו כפרש"י דממשמש בהו הוי כאילו מניחן )אלא דממשמש בהו כמו
כל דבר שמברכין עליו שצריך לאחזו בידו כדלקמן סי' ר"ו ,524והיינו נמי לשון הר"מ פרנס שבאגור 525משמוש
והסתכלות כו' כדאמרי' בעלמא המברך צריך שיתן עיניו כו'( משום דרש"י לטעמי' דס"ל רבנן דרב אשי כל
אימת דממשמשי מברכי 526אף אם לא נעקרו ממקום הנחתן ,משא"כ לשאר פוסקים 527דסבירא להו דוקא אם
 505סי' כב.
 506הלכות ציצית יב ,א.
 507סי' מה.
 508דלעיל ס"ק ד.
 509בביאורו לטור ד"ה אמר אח"כ.
 510ס"ק ה.
 511שבת פי"ט סי' י )דברכה זו אינה דוקא על מילה זו שנעשית עכשיו קאי אלא מודה ומשבח להקב"ה שצוה לעשות מצוה זו
כשתבוא עוד לידו(.
 512סי' י.
 513יחזקאל ח ,ג.
 514ציצית שער א ח"ב.
 515עשיית ציצית.
 516יב ,ב ד"ה תניא.
 517לו ,א.
 518יב ,א .שוע"ר סי' כח ס"ב.
 519שם ד"ה וכשיגיע.
 520ברכות פ"ד )כ ,ב( דיבור הראשון.
 521סי' מח )ו ,ג(.
 522רמ"א ס"א ,ושוע"ר ס"ה.
 523נתבאר לעיל סי' א וסי' טז.
 524ס"ד ,ושוע"ר שם ס"ח.
 525סי' כט .והלשון משמוש והסתכלות הוא בשו"ת מהרי"ל סי' י )וכדלקמן ס"ק כ(.
 526סוכה מו ,א.
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זזו ממקומן ומחזירן מברך אם כן המשמוש בעלמא לא הוי כמניח ,ומשום הכי נמי שפיר ילפינן ציצית
מתפילין דהמשמוש של תפילין נמי אינו גורם ברכה ,משא"כ לפרש"י ודאי דיש לחלק ביניהם בהכי(.
טז .ז"ל הנימוקי יוסף סוף ה' ציצית 528אפי' אותן הנוהגין בט"ק ראוי ללבוש אותו על מלבושיהם לקיים בו
יפה ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם ועוד שהרי דימו אותו חכמי' לחותם של עבד שמקפיד בו רבו
כשמכסה אותו.
*טז .לאפוקי מארחות חיים 529שכתב שי"א שאין צריך להטיל אלא בעליון וסברא דחוי' היא ולית מאן דחש
לה )ב"י( וכ"מ מלשון הרא"ש דלקמן בס"ק שאח"ז.
יז .בגמ' פ' התכלת )דמ"ג א'( רב יהודה רמא תכלתא לפרזומי דאינשי ביתיה )שהי' מטיל ציצית בבגדי אשתו(,
ומברך כל צפרא להתעטף )פירוש ועוד אחרת עשה שהי' מברך על טליתו בכל בקר( ,ופריך מדרמי סבר מצות
עשה שלא הזמן גרמא היא )ולכך נשים חייבות( אמאי מברך כל צפרא )פירש"י כלומר כיון דלילה זמן ציצית
לא הי' צריך לברך אלא פעם ראשונה ומכאן ואילך כחד יומא אריכא דמי דהא אין לילה מפסיקו( ,ומשני סבר
לה כר' דאמר תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהם ,אי הכי כל שעתא נמי ,רב יהודה אינש צניע הוה ולא שרי
לגלימא כולי יומא ,ופריך מאי שנא מצפרא )לבריך כשהוא עומד ומתעטף בה באשמור' קודם היום( ,ומשני כי
משנה מכסות לילה לכסות יום ופירש"י שתי טליתות מצוייצות היו לו אחת ליום ואחת ללילה .וכתב
הרא"ש 530וקשה לי גם בערב הי' צריך לברך כשמתעטף טלית של לילה והוה ליה למימר ומברך צפרא ופניא,
וצריך לומר דטלית של לילה לא הי' פושטו ביום אלא מתעטף בגלימתו על טלית של לילה )ורוב פעמים לא הי'
פושטו אף בלילה( הילכך לא פסיקא לי' למימר דמברך בפניא .ומכאן יש ראי' דאדם שהוא לבוש טלית קטן
שהוא נושא כל היום וכשהוא מתפלל מתעטף צריך לברך ,דחייב אדם לעשות ציצי' בכל בגדים שלו שיש להם
ד' כנפות וכל חד וחד באפי נפשי' הוא ,אבל אם מתעטף בהם בזה אחר זה בלי הפסק מברך ברכה אחת על
שתיהן עכ"ל .וכ"כ רי"ו.531
יח .כ"כ ב"י 532שנראה לו מ"ש הרא"ש ,וכ"כ האגור 533בשם הרשב"א.534
יט .יתבאר לקמן בסעיף שאח"ז.
כ .ז"ל ב"י בשם האגור 535בתחלה נהג מהר"ם שלא להתעטף בטלית קטן עד צאתו מבית הכנסת ואז הפסיק
בדברים בטלים ולבשו ובירך ,אבל ה"ר משה פרנס כתב שחזר בו מהר"ם ולבשו בתחלה ולא הי' מברך עד בואו
לבית הכנסת ונתעטף בטלית גדול ונתכוין להוציא שניהם ,וכ"ה בא"ח ,ובתשו' אשכנזית 536מסיים בה דאפילו
משמוש והסתכלות בקטן אין צריך אך דעתו יהי' על כל בגדיו המצוייצות אשר לובש ע"כ.
ובתה"ד 537כ' וז"ל העתיק א' מן הגדולים מתשו' הר"ח א"ז 538וז"ל אם שח בין טלית קטן לגדול הוי הפסק
וצריך לחזור ולברך .ומהר"ם שלא ]הלך[ בקטן לבה"כ )כמ"ש האגור שכן נהג בתחלה( אלא כשחזר לבית בירך
נראה שטעמו לפי שלפעמים לא הי' צריך להסיח בין שני הטליתות וגם לא הי' רשאי להסיח את עצמו ללא
צורך לחייב את עצמו בברכה כיון שיכול לפטור בברכה אחת ,ואז הי' מסתפק אם יברך על הגדול ,הילכך הי'
ממתין עד אחר התפלה עד שהי' צריך להסיח .ובאשר"י 539כתב מכאן יש ראי' דאדם שהוא לבוש טלית קטן
שהוא נושא כל היום וכשהוא מתפלל מתעטף בטלית גדול צריך לברך אבל אם מתעטף בזה אחר זה בלי הפסק
מברך ברכה אחת על שתיהן .והשתא אם באנו להשוות דברי מהר"ם ואשר"י צריך לומר דהא דכתב אשר"י
בזה אחר זה בלי הפסק לאו דוקא אלא רוצה לומר בלי היסח הדעת .והי' נראה לומר דדוקא בעודו לבוש
בטלית אחת אינו חייב לברך על השני אא"כ הסיח דעתו בין זה לזה אבל פושט את זה ורוצה ללבוש אחר
)דודאי ב' מצות הן .מ"א (540מתחייב אפי' לא הסיח דעתו ,אמנם לשון הר"ח דלעיל לא משמע הכי ,דכתב הי'
ממתין עד אחר התפלה עד שהי' צריך להסיח ,משמע שאם לא הי' מסיח אע"ג דמסתמא כבר פשט הטלית
 527שהובאו בב"י סוס"י כה ,וכן נפסק בשו"ע שם סי"ב ,ובשוע"ר שם סל"א.
) 528יב ,א(.
 529ציצית סי' ד.
 530הלכות ציצית סי' כ.
 531נתיב יט ח"ב )קסט ,ב(.
 532ד"ה ואם יש לו.
 533סי' ז.
 534שו"ת ח"ז סי' תיז.
 535סי' כט.
 536שו"ת מהרי"ל סי' י .וכ"ה בשוע"ר ס"כ.
 537סי' מה.
 538סי' א.
 539ציצית סי' כ.
 540ס"ק יד.
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הגדול ביציאתו מבית הכנסת ואפילו הכי אי לא הסיח לא הוה אמרי' דכיון דפשט הטלית הראשון אזדא לה
)המצוה( ברכה דידה ולא מיפטר בה הטלית השני אלמא בהיסח הדעת תליא מילתא ,עכ"ל.
והב"י כתב דדברי הרא"ש ורי"ו נראין כפשטן דהפסק דוקא אע"ג דלא הסיח דעתו )ופליג אמהר"ם( ,והליכה
מביתו לבה"כ הוי הפסק וצריך לחזור ולברך )ומשום הכי נמי פסק רמ"א בהג"ה סעי' שלפני זה דאם פשט
הראשון כו' ,כמו שרצה לומר בתרומת הדשן מתחלה ,אלא דחזר מפני הר"ח א"ז ,והיינו לשיטתו שרצה
להשוות דברי מהר"ם ואשר"י ,אבל למסקנת הב"י דפליגי ופסק כהרא"ש ,הוא הדין נמי בהא יש לפסוק כמו
שעלה על דעת תרומת הדשן )יא( שהוא אמת לדעת הרא"ש(.
כא .כן הוא בתרומת הדשן דלעיל ,אפי' לדעת הר"ח א"ז דחשוב היסח הדעת ,541ומכל שכן להרא"ש .ועי' בי"ד
סי' י"ט דשיחה הוי הפסק בין שחיטה לשחיטה עיי"ש ודו"ק.

קיצור דברי אחרונים
)א( ובתשו' בית יעקב 542כתב דהעולם נהגו לברך קודם שיתעטף מכל מקום משמע שם דאין נכון לעשות כן .גם
בתפילין כתב הב"ח 543דלא כמו שנוהגין העולם )אליה רבה.(544
)ב( המ"א 545הקשה דבי"ד סי' שכ"ח כ' דמותר להפריש חלה מיושב והוא משנה ערוכה .546ותירץ בס' אליה
רבה) 547גם המ"א כיון לזה( דהוה כמו ברכת הנהנין )כיון דלתקוני עיסה לאכילה קמכוין כמ"ש המ"א( .ואם
נתעטף או בירך מיושב יצא) 548שם(.
)ג( לשון הטור ומכסה ראשו שלא יהא בגילוי הראש ,ופי' הט"ז 549דה"ק שיהא לו כיסוי אחר על הראש מלבד
הטלית שלא יסמוך על כיסוי הטלית שעל ראשו לפי שלפעמים אינו מקפיד עליו אם יפול מעל ראשו ונמצא
הוא בגילוי ראש ממש .וכתב בכוונות שהאר"י ז"ל הי' מכסה הטלית על התפילין של ראש ועי' סס"י כ"ז דמכל
מקום לא יכסה לגמרי )מ"א ,(550אלא פושט הטלית בראשו למעלה נגד כל תפלה של ראש )אליה רבה.(551
)ד( משמע דמי שאינו נשוי לא הי' מכסה ראשו בטלית ואפי' הוא ת"ח ואם אינו ת"ח אפי' נשוי לא הי' מכסה
ראשו )מ"א) (552ממשמעות הגמ' שם 553ד"ח( )והיינו לפירוש הראשון שבב"י דמכסה ראשו בטלית לצניעות,
אבל למאי דמסיק לצאת י"ח לדעת הגאוני' אם כן אין חילוק בין נשוי לאינו נשוי ובין ת"ח לעם הארץ(.
)ה( וכתב המ"א 554נראה לי דהיינו דוקא בבגד שעושין מחתיכה אחת מרובעת )שקורין אצלינו ארבע כנפות(
ובית הצואר באמצע ואם כן כשמתעטף רחבו לקומתו )שזהו דוקא דרך עיטוף למהרי"א( נמצאו נופלים לו ב'
ציצית מצד ימין וב' מצד שמאל אבל לא בבגד שהוא תפור )כעין שקורין בל"א קאפטין או זופיצע( )והוא פתוח
מן הצד שבהבגד( דכשמתעטף רחבו לקומתו הרי כל הציציות באין לו מצד אחד ועס"י י' ס"ו .ומיהו אין
קפידא כל כך בזה דרוב הפוסקים סבירא להו דאין צריך עיטוף וכל שכן לדידן דמברכים על מצות ציצית
)כדלקמן( פשיטא דאין צריך עיטוף וכ"כ ר"מ מינץ סי' ק"י עכ"ל.
)ו( בב"י סי' ש"א שהכלבו 555בשם הראב"ד כתב דעיטוף שלנו הוא שמניחין צד ימין על של שמאל ,וכ"ה שם
בלבוש סעיף ל ,ובתוס' רפ"ק דערכין 556כתבו שנותן ציצית א' לפניו וא' לאחריו בימין וכן בשמאל )אליה רבה(.
והאר"י 557כתב בשעת הברכה יתעטף כעטיפת הישמעאלים דהיינו שאחר שמכסין ראשן כורכין קצה הימין
סביב הצואר לצד שמאל לאחריו ונמצאו כל הד' ציציות מצד שמאל ויעמוד כך כדי הילוך ד"א וימשכנו למטה
 541כי שיחה חשובה היסח הדעת.
 542סי' פח.
 543ראה ב"ח סי' כה ס"ו.
 544ס"ק א.
 545ס"ק ב.
 546חלה פ"ב מ"ג.
 547סוף ס"ק ב.
 548וכ"ה בשוע"ר סי' תפט ס"ד.
 549ס"ק ג.
 550ס"ק ג .וראה גם שוע"ר סי' כז סכ"ג.
 551ס"ק ד.
 552ס"ק ג.
 553קידושין ח ,א.
 554ס"ק ד.
 555סי' לא )כט ,ג( .וכ"ה ברמ"א שם ס"ל ,ובשוע"ר סל"ז .וכ"ה בשוע"ר סי' ח ס"י ,ומבואר בארוכה בפסקי הסדור ע' תריא.
 556ב ,ב ד"ה היודע.
 557ראה שער הכוונות דרושי הציצית ריש דרוש א.
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בענין שיהיו ב' ציציות מלפניו וב' מלאחריו )דסבירא ליה כפירוש הרמב"ן בתורת האדם 558דהא דמחוי רב
נחמן גובי דיקנא היינו לומר שמכסים פיהם בכריכתם קצה הימין סביב הלחיים ,ולא בכיסוי ראשם ,אלא
דכ"ע לא מיחייבי לכסות פיהם כאבל ודי בכריכה סביב גרונם תחת הלחיים לבד ,מפי מ"ו הרב נר"ו.(559
וכתב בתשו' משאת בנימין סי' מ"ח 560דמה שנוהגין עוברי דרכי' שמניחין הטלית כשהוא מקופל ומשלשלין
אותן סביב הצואר על כתפיהם בענין שקצה הא' כשהוא מקופל עם ב' ציציות יורד לפניו מימין וקצה הב' עם
ב' ציציות יורדין לפניו משמאל אינן יוצאין בהם י"ח דאין זה עטיפה כלל ואפי' לבעל העיטור דלא בעי עטיפת
הישמעאלים מכל מקום כהאי גוונא לאו עיטוף הוא כלל עכ"ל.
)*( בפתח תחת הבית )הסכמת אחרונים.(561
)ז( ואם כן אם נשתהה לבא לבית הכנסת ובעוד שיפריד הציצית יתבטל מלהתפלל עם הצבור אין צריך לדקדק
בזה )מ"א.(562
)ח( המ"א 563הקשה על זה מיו"ד סי' א' בהג"ה דלא סמכי' אחזקה כל היכא דאיכא לברורי ,וגם לא מיקרי
חזקה דעשוי' ליפסק בכל שעה כמ"ש בי"ד סי' ר"א .564והט"ז 565כתב דלא דמי למ"ש בי"ד סי' א' בהג"ה כיון
דכבר בדק הטלית רק דחיישינן לקלקול )ועוד דהתם בהמה בחזקת איסור עומדת .ומהאי טעמא נמי לא דמי
למ"ש בי"ד סי' ר"א דהתם נמי העמד טמא על חזקתו .וכה"ג כתב הש"ך ביו"ד סי' פ"ג סקי"א( .וגם המ"א
מסיק דיש לסמוך על זה בשעת הדחק אם יודע שהיו החוטים שלמים מאתמול ,אם בדקו כשגנזו אין צריך
לבדוק בשעת הברכה וכמ"ש בי"ד סי' י"ח) 566ב"ח 567מ"א( .כתב בט"ז סי' י"ג 568שאם קראו לספר תורה
ולובש טלית אין לבדוק בעת ההיא מפני טורח צבור .ובאליה זוטא 569כתב בשם מטה משה 570שראה ממהר"ש
שהי' בודק.571
)ט( ודוקא משום ברכה לבטלה החמיר דעובר בלא תשא אבל לא משום דלובשו בלא ציצית ולפי זה מי שלובש
הרבה בגדים של ציצית אינו צריך לבדוק רק הראשון שמברך עליו )ט"ז (572והאליה זוטא 573מחמיר בזה.
)י( ובכתבים 574איתא דטלית קטן דוקא תחת בגדיו )מ"א .(575וכתב המ"א שצריך שיהיו הציציות מבחוץ דלא
כאותן שתוחבין אותן בהכנפות וזו היא ששנינו בגמרא 576אין ציצי' אלא יוצא .מיהו האנשים ההולכים בין
העכו"ם יוצאים בזה אך בשעת ברכה יהיו מגולים לפחות כדי הילוך ד' אמות 577עכ"ל.
)יא( והמ"א 578סבירא ליה כהר"ח א"ז .וכתב עוד דגם התרומת הדשן לא עלה על דעתו דפשט מתחייב אפי' לא
הסיח דעתו אלא אם הפסיק ביניהם דעלה קאי )ומשום דהר"ח א"ז סבירא ליה לדעת מהר"ם חדא מצוה היא
לא מהני הפסקה אלא אם כן פשט ,דודאי יש לומר מצוה באנפי נפשה היא ,ולשון תרומת הדשן לא משמע כן
דהא רוצה להשוות דברי מהר"ם ואשר"י( אבל הפישוט לחוד לא הוי הפסק ,דדמי לשחיטה ששחט א'
דשחיטה לא הוי הפסק בין הברכות )זה אינו ,דלבש דמי לשחיטה ,ולא פשט ,ופשט דמי לכיסוי דהוי גמר
 558ענין האבלות ד"ה וחייב בעטיפת הראש.
 559כנראה הכוונה ,ששמע מפי כ"ק אחיו רבנו הזקן ,שבע"כ סובר האריז"ל כפירוש הרמב"ן .וא"כ נכתב ליקוט זה בחיי רבנו הזקן.
 560הובא במ"א ס"ק ב.
 561ב"ח סי' כד .מ"א סי' ח ס"ק ז .וכ"ה בשוע"ר ס"ב .ובסידור נקוד בשב"א ,כמבואר בלבוש ס"א ,הובא במ"א שם.
 562ס"ק י וס"ק יא .וכ"ה בשוע"ר סט"ו.
 563ס"ק יא.
 564סעיף סה.
 565ס"ק ח.
 566סעיף יא.
 567סעיף ח .וכ"ה בשוע"ר סט"ז.
 568ס"ק ג .וכ"ה בשוע"ר סט"ו.
 569ס"ק ו.
 570סי' טז
 571בכל פעם שהיה קורין אותו לקרות בתורה.
 572ס"ק ח.
 573ס"ק ו .וכ"ה בשוע"ר סי"ד.
 574פרי עץ חיים שער הציצית פ"א.
 575ס"ק יג.
 576מנחות מא ,ב.
 577וכ"ה בשוע"ר סי"ט.
 578ס"ק טז.
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וסילוק ,והתם דוקא דאפשר בחדא ידא כו'( .וכ"כ באליה זוטא) 579וכ"ה דע' הלבוש .(580ומביאין ראי' מסי'
ל"ד ס"ב גבי ב' זוגות תפילין )גם זה אינו ,דהתם חדא מצוה היא )והכי נמי יש לפרש דברי אגודה (581משא"כ
הכא כל חדא באפי נפשה היא כמ"ש הרא"ש .ועי' סי' תע"ד 582בהג"ה(.

סימן יח
ך פשוטה בתפלין שעשה לה זוית למעלה ,אם מועיל תיקון

583

שאלת אדמו"ר הצמח צדק
לדודי ידידי הרב המפו' וכו' מוהרי"ל נ"י
בקשתי יודיעני דעתו בענין ך' פשוטה שאינה עגולה למעלה כריש ,שהחמיר כאאזמו"ר הגאון נ"ע בסי' ל"ו
שאין לה תיקון בסת"ם .ולכאורה נראה לי כמ"ש הפרי מגדים 584דתיקון על ידי הוספת דיו יש לה על כל פנים.
ואפשר לומר שגם בד' קדשו אין מוכרח שאין לה תיקון זה .ואולי שמיעא לי' בזה מיני' .גם ימחול נא על כת"ר
הרמה לשאול פי הסופר מובהק ר' ראובן 585נ"י אולי שמיעא לי' מיני'.
586
גם בענין אם הדיו אינו שחור כל כך הטיב ,אי רשאי להעביר קולמוס על זה בדיו שחור ,דמשמע מן המ"א
שאסור משום שלא כסדרן .ולכאורה יש לצדד בזה לדעת מהר"ם בתשובות מהרי"ל סי' קי"ט ,587תולין הוא
דלא 588וכו' .ועי' בתשובות הר"ן סי' ט"ל ,פירוש מחודש בענין שלא כסדרן ,589ובזה הי' מתיישב תמיהת הט"ז
ביו"ד סי' ר"ץ על תוס' דמנחות ל"ב .590ואולי כל זה יספיק לצדד להקל בענין העברת קולמוס כנ"ל.
נא להודיעני בקבל]תו[
591
אה' נ"א מנחם מענדל

תשובה
ובענין מכתב השני בשתי השאלות ,אין לי פנאי כעת לעיין רבא במלתא .אולם בהשקפה ראשונה לא ידעתי
מקום הספק בדברי קדשו של רבינו אחמו"ר ז"ל נ"ע ]בדין כ"ף פשוטה שעשה לה זוית למעלה[ ,דמאחר שכתב
]בסי' ל"ו בתמונת האותיות באות ך' פשוטה[ דאם עשה לה זוית למעלה הוה דינה כרי"ש שעשאה כמו דלי"ת
וכמ"ש בסי' ל"ב ,ושם בסעיף כ"ה ביאר שצריך לגרור הכל מה שנעשה בפיסול ולא מהני אפילו גרירת הגג
לבדו ,ופשיטא שלא יועיל הוספת דיו .ומכל מקום ביום מחר אי"ה אראה את מהרר"ס 592ואשמע ממנו.

 579ס"ק ח.
 580סעיף יב.
 581מנחות סי' יד ,שהביא המ"א שם.
 582שמברכין בליל הסדר על כל כוס )דכל חדא הוי מצוה בפ"ע( .ומבואר בשוע"ר שם ס"ב.
 583השאלה נעתקה מכתי"ק  1021קצג ,א .והתשובה נדפסה בשו"ת שארית יהודה מילואים סי' ב ,מכת"י מעתיק )מוה"ר ישכר בער
הורוויץ ,מ"ץ דליובאוויטש(  231י ,א.
בנידון הראשון – תשובת אדמו"ר הצמח צדק הארוכה נדפסה בחאו"ח סי' יח ,ופסק הקצר – שם סי' עג .ומסיק להתיר בדיעבד ע"י
הוספת דיו לעשותה עגולה ,ולגרור אח"כ.
שו"ת בנדון כזה לפני אדמו"ר הצמח צדק נדפסה בקובץ יגדיל תורה נ.י .חוב' ו ע' כז ואילך.
שוב כותב מהרי"ב הורוויץ הנ"ל )כת"י  232נ ,ב( ,אודות תשובת צמח צדק הנ"ל ,ומסיים :והורה כן למעשה להסופר מ' אבלי
מוויליז ,בעשי"ת תקצ"ה.
בנידון השני – תשובת אדמו"ר הצמח צדק הארוכה נדפסה בחאו"ח סי' טו.
 584אשל אברהם סוס"י לב.
 585ר' ראובן מיאנאוויטש ,סופר רבנו .אודותיו ראה בית רבי ספכ"ו.
 586סי' לב ס"ק לח ,בשם ס' הזכרונות זכרון ט פ"ג .הובא בשוע"ר שם ס"מ.
 587הובא בשו"ת צ"צ או"ח סי' טז וסי' יז ס"ק ב.
 588מ"ש בירושלמי )מגילה פ"א ה"ט( :אין תולין לא בתפילין ולא במזוזות ,תולין הוא דלא ,אבל משום שלא כסדרן אין חוששין בזה.
 589שכשתולה בין השורות מקרי כסדרן .הובא ונתבאר בשו"ת צמח צדק חאו"ח סי' טו ס"ו.
 590בגמרא שם" :ס"ת שבלה ותפילין שבלו אין עושין מהן מזוזה לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה" .ובתוס' שם ד"ה
דילמא" :פרשת והי' אם שמוע בתחלת עמוד והוסיף שמע בגליון שלמעלה" .והקשה הט"ז שם" :הא הוי שלא כסדרן" .הובא
ונתבאר בשו"ת צ"צ שם ס"ז.
 591נכד אחיו.
 592מה"ר ראובן סופר ,הנ"ל.
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ומה שכתב אם אין הדיו שחור כל כך שהחמיר המ"א 593כו' ,לא הבנתי שהרי המ"א לא החמיר אלא כשהוא
דומה ללבן שהוכהה מראיתה ,או לאדום שאינו מין דיו צלול ,אבל אם הוא שחור קצת אין קפידא ,וכהאי
גוונא כתב לקמן 594שקפצה כל הדיו מהקלף כו' .וכן רבינו 595כ' שני הדינין יחד.

*
לענין 596אותיו' שנכתבו על המחק עי' סי' קכ"ד ס"ב 597דכשר אפי' בלא עדי מסירה .ועסי' קכ"ה סי"ט .ועסי'
קכ"ו סכ"ב לענין ערעור הבעל .וע' סעי' י"ט בסי' קכ"ה .ועסי' קכ"ו ס"כ.

סימן יט
הסכמה לסדור רבנו הזקן – קאפוסט תקפ"ב

598

יען כי ראיתי שדבר שנצטער בו אותו צדיק מר רב אחאי הגאון החסיד איש אלקי נ"ע בהדפסת הסדור שלו ,כי
מלבד שבירר וליבן הנוסח עפ"י כוונה הרצויה להאר"י ז"ל ,עוד זאת דרש במשפט המלות להעמיד עפ"י דקדוק
אמת .כי אף שאינו שוה לכל נפש ,ולמי שלא הורגל מנעוריו מבלבל כוונתו בתפלה ,599ובדיעבד יצא אפילו לא
דקדק באותיות קריאת שמע כידוע ,600מכל מקום לכתחלה ודאי טוב להרגיל מנעוריו ,או שלא בשעת התפלה,
כי מצוה גדולה היא גם בנגלה ,ומכל שכן בנסתר ,כידוע שהאותיות והקודות שאדם מוציא מפיו עושין פרי
למעלה ,ובפרט ליודעים סודות השמות היוצאים מהאותיות ומהנקודות כידוע לי"ח.
ולכן החסיד בעל השל"ה ז"ל צוה 601להדפיס סדור שער השמים שלו עפ"י דקדוק של המדקדק הגדול מה"ר
שבתי ]סופר[ מפרעמסלא ,602חוץ ממלך מלך וימלוך ,שצוה להדפיס מלך חציו קמץ וחציו פתח ,כדי לכוון
מספר הנקודות כמספר השם .603אבל רבינו נ"ע אמר שצריך לומר כולו קמץ ,ואמר שכן הוא כוונת האריז"ל,
דמה שכתב כולו פתח ,604ר"ל קמץ ,שנקרא פתח בלשון ספרר .דלא כיש שמשבשין הקריאה ואומרים מלה זרה
שאין לה פירוש כלל ,ותולין בוקי סריקי בהאריז"ל .ואמר שחשבון הנקודות גם לפי כוונת האריז"ל יעלו
למספר השם )כי השו"א נח שבמ"ם שבמלת ימלוך אינו עולה בחשבון ,כיון שהוא נח(.
גם רבינו אדמו"ר נ"ע נטה אחריו ברוב המקומות ,ולא פנה אל רהבים המדקדקים אחרונים שתקעו עצמן
יותר מדאי בדקדוק המלות 605לקלקל הקריאה ,וכמעט שממשיך לבטל הכוונה .ובפירוש שמיע ליה מיניה דמר
ששמע בשם כו' ,606שהלעיג על המדקדקים האחרונים האומרים לפיכך בכ"ף רפויה ,ומחמת זה גורמים
להשכיח ענין עיקר התפלה 607שצריכה להיות בכוונה) 608לכן הקפיד להרגיל הנערים להתפלל בסדור שנדפס על
 593סי' לב ס"ק לח.
 594שם ס"ק לט.
 595סי' לב ס"מ.
 596אפשר שקטע זה ,שאין בו אלא ציונים ,הוא הוספת המעתיק מהרי"ב הורביץ הנ"ל.
 597בחלקת מחוקק ס"ק ג ,ובית שמואל ס"ק ד ,שכן דעת רוב הפוסקים.
 598נדפסה בראש סדור תורה אור )תרמ"ז ואילך( .הסדור המקורי )קאפוסט תקפ"ב( לא הגיע לידינו .וראה סוף השאלה דלקמן סי'
כ.
חלקו נעתק בס' שו"ת אדמו"ר הזקן ,שער השמועה סי' ג.
 599כשמתאמץ לומר עפ"י דקדוק – שלא כהרגלו ,הרי זה מבלבל כוונתו בתפלה.
 600משנה ברכות טו ,א .טור ושו"ע ושוע"ר רס"י סב.
לוֹך לעולם ועד .ככה נדפסים הנקודות ,ולא כמו שהוא בסידור מהור"ר
 601בצוואתו שנדפסה בתחלת סדורו )יי ֶמ ֶלך יי ָמ ַלך יי יִ ְמ ְ
שבתי ,שנדפס מלך ָמ ָלך ,רק יהי' נדפס בקמ"ץ פת"ח ,אבל כשמוזכר מלך במקומות אחרות יהיה נדפס כמו שהוא בסדור ר' שבתי(.
 602נדפס בפראג שעז-ח .ראה ס' "הסידור" ע' קצז.
 603בסדור השל"ה בתפלת יהי כבוד ,מביא מכתבי האריז"ל )שער הכונות ענין תפלת השחר דרוש א( :כי כל הניקוד של שלשה שמות
הנזכרים שלשתם ביחד הם בגימרטריא יב"ק.
ומבאר השל"ה :ולענין למצוא בהניקודים מספר יב"ק ,זה ג"כ בניקוד מלך מלך ימלוך ,מלך ראשון בשני סגו"ל ,והשני בקמ"ץ
פת"ח ,והג' בחיריק שוא ,והם עולים יב"ק ,כי כל נקודה י' ,וכל פתח ו' ,וכל קמ"ץ י"ו ,הרי קי"ב כו' ואין להקשות הלא יש י' יתירה
דהיינו החולם של ימלך ,נראה בעיני כי הנקודה זאת אינה במנין ,כי הנקודה זאת משמשת במקום ו' ,כי ימלך הוא חסר.
והיינו לדעת השל"הֶ :מ ֶלך ָ ,60 -מ ַלך  .22 -יִ ְמלך –  .30ס"ה  .112ורבנו מפרשֶ :מ ֶלך ָ ,60 -מ ָלך  .32 -יִ מלֹך –  .20ס"ה .112
 604בסדור השל"ה שם :מצאתי בקונטרסי האריז"ל כו' ,כענין ב' נקודי פת"ח שיש במלת מלך כו' ,נמצא מלך השני לפי דבריו נקוד
בשני פת"ח ,אבל לא נמצא נקוד כזה בכל התורה כו'.
ולכן מפרש השל"ה שם דהיינו בקמ"ץ פת"ח ,ורבנו מפרש שהוא כולו בקמ"ץ.
 605ראה שוע"ר סי' סא סכ"ב .סי' סב ס"א.
 606כ"ה בהסכמה שבדפוס תורה אור ,ונשמטו כאן איזה תיבות.
 607כיון שהורגלו לומר בכ"ף דגושה .וראה עד"ז בסי' סא סכ"ג )לענין הטעמים(.
 608ראה שוע"ר סי' ס ס"ה.
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פי כללי הדקדוק ,ויהיה רגיל מנעוריו לאמר לפיכך בכ"ף רפויה ,וכדומה בכל התיבות( .ולא כן דרכי רבינו
שגבהו דרכיו מדרכיהם ,כי תורת אמת היתה בפיהו ודקדוקי המלות עולות בקנה אחד עם הכוונה הרצויה.
והן עכשיו רבו המדפיסים שקלקלו השורה ,609לא זאת שלא עיינו בדבר לשמור ולעשות שלא ישנו ,אלא אף גם
זאת שמלאו שבושים ודילוגים מפה לפה ,וכל הרואה יתלו בוקי סיקי באשלי רברבא ח"ו ,ולא יצא עתק מפי
צדיק .ואף גם מי שלא יתלה החסרון כו' מכל מקום הנערים שמרגילין את עצמם בסדורים כאלה שבשתא
כיון דעל על ,ומהפכים כוונת רבינו נ"ע להרגיל דוקא לנערים ,משא"כ לגדולים כנ"ל.
ועתה כו' 610ולהדפיס הסדור מחדש ,כי אתו החכמה והמדע ,והוא שמע בעצמו מכבוד רבינו נ"ע כמה דברים,
וגם יש בידו חבילות חבילות הגהות מכתיבת יד קודש אשר כתב אליו כו'.
611
דברי המדבר באמת וצדק יום א' כ"ד אדר שנת לישועה ולנחמה טובה
נאום יהודא ליב במהור"ר ברוך זללה"ה

סימן כ
נוסח התפלה בסידורי אדה"ז

612

שאלה
 ...עוד ראיתי להטריחו במה שנסתפק לי זה ימים ושנים בהגהות סדור שלי ,שקניתי אחר פטירת אדמו"ר
מהנדפסים אחר פטירתו מדפוס ר' מרדכי מקאפוסט) 613כי הוא הדפיסו על נייר יפה( ,ומצאתי שעלה כולו
קמשונים.
 ...עוד בפ' ה' יברך את עמו בשלום ,נדפס בסידורים ברפה הב' בשלום ,ותמיהני טובא ,שאף שעל פי הכלל הי'
צריך להיות רפה ,אבל נמסר עליו במסורה קטנה בתהלים כ"ט ,ב דגש' ,614וכן נדפס במסורה קטנה ד'
באסיליאה 615בדגש ,ובתנ"ך אינו שוה בכל הדפוסים יש מהם בדגש כו' .ואי אפשר לומר שטעות הדפוס הוא
בסדור ,כי פסוק זה הוא ד' פעמים 616בסדור וכולם רפה .ואנו רואים שסמך אדמו"ר נ"ע על המסורה קטנה
בכ"מ בסדור.
618
617
 ...ואמת שנדפס כעת סדור ע"י המופ' מו"ה ישראל  ,עם הסכמות מעל'  ,ומשתבח מהר"י הנ"ל שעשאו
מוגה מאד ,ועשה לוח הטעות ג"כ עליו ,ונתתי שמחה בלבי כאשר ראיתיו וקניתיו תיכף .אך הי' תוחלתי נכזבה
כי לא אמון בו ,ומלא שיבושים בדגש ורפה וימין ושמאל ונקודות מקצה וכו' אשר לא הגיה בלוח הטעות ,וגם
לוח הטעות שלו הוא בטעות ואין לסמוך עליו .לכן בקשתי מכבוד מעל' שאל ישיבני ריקם ,ואז בבוא דבריו
הטוב אגיל ואשמח כעל כל הון רב...
619
נתן הלוי הורוויץ מפאלצק

תשובה
מחרת יוה"כ תקפ"ג
אה' ידידי הרב המפו' ושנון הותיק מ' נתן סגל
קודם ר"ה העבר מצאתי דאתאי לידי איגרתך החמודה ,וחדאי נפשאי בפלפולא טבא.
 609ראה שאלה שבסי' הבא.
 610כ"ה בהסכמה שבדפוס תורה אור ,ונשמטו כאן איזה תיבות.
 611תקפ"ב.
 612השאלה נדפסה בקובץ יגדיל תורה נ.י .חנ"ב ע' קנג ,מתוך כת"י  1311סי' ג ,בכותרת" :מהרה"ג מ' נתן אבד"ק פאלצק ,להרב
הגאון החסיד מוהרי"ל ז"ל נ"ע" .ונעתק כאן רק החלק שעליו משיב בתשובה שלפנינו.
התשובה נדפסה בשו"ת שארית יהודה מילואים סי' מח .ונעתק כאן רק החלק השייך לחלק או"ח .החלק הראשון של התשובה –
נדפס לקמן חיו"ד סי' כא .החלק השלישי – לקמן אהע"ז סי' נא.
 613אודות מדפיס זה ,שהדפיס בקאפוסט ובשקלאאו ,ואודות סידור זה של רבנו הזקן שהדפיס בין השנים תקע"ג-תקפ"ב )ולא הגיע
לידינו( ,ראה בקובץ יגדיל תורה שם ,בשוה"ג.
 614ב' דגשים ]ה' יברך את עמו בשלום )תהלים כט ,יא( ,קול פחדים באזניו בשלום שודד יבואנו )איוב טו ,כא([.
 615תנ"ך מקראות גדולות באסיליאה שע"ח-ט.
 616בסוף קוה )בחול ובשבת( ,במזמור לדוד בקבלת שבת ,באתה הראת )בשבת ובשמח"ת( ,ובסוף ויתן לך.
 617יפה מקאפוסט .אודותיו ראה ס' תולדות חב"ד בארה"ק ע' נא וע' עד.
 618שנדפסה לעיל בסימן הקודם .ושם – אודות הסדור הנ"ל ,שנדפס בקאפוסט תקפ"ב.
 619אודותיו ראה בית רבי עה ,א .מפתחות לצמח צדק ע' קסו .כפר חב"ד  ,1272אספקלריה ע'  8ואילך.
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 ...ומה שכתב מעל' על הסידור בענין הדקדוק ,לא ראיתי להשיבך מחמת שאין כל הדפוסים שווים ,וגם אין כל
המסורות שווים.
620
אפס במה שכתב בפסוק יברך את עמו בשלום שהבי"ת רפוי' כדת )דלא כהרז"ה ( ,שהוקשה למעלתך מן
המסורה קטנה ב' דגשין ,במחילה מכ"ת שטעית ,שלא כיון המסורה קטנה על דגשות הב' סמוך ליהו"א,621
שהרי בשלום השני נמסר עליו במס"ג שהוא בשלום שודד יבואנו איוב ט"ו ,622ושם אינו סמוך כלל ליהו"א.623
אלא כוונתו על דגשות השי"ן ,שהב' של בשלום הוא בפת"ח וממילא השי"ן בדג"ש ,ובכל המקרא כתוב בשלום
הב' בשו"א וממילא השי"ן רפוי' .דו"ק ותשכח דהכי הוא...
וזו"ז יקבל החו"ש מאדה"ש 624כנפש תדרשנו לטובה
יהודא ליב בא"א מוהר"ר ברוך ז"ל מיאנאוויטש

סימן כא
הערות לשוע"ר סי' קסח

625
626

סי' קסח ס"ט ,פת הבאה בכסנין כו' ובכלל זה כו' ואפילו אם המילוי כו' :ולשון המ"א ס"ק ט"ו ואע"ג
דמולייתא כו' ,וכ"ה בשל"ה דצ"א ע"ב ,והוסיף 627מלת כדאמרן משמע דדוקא קתני שתהא המולייתא עיקר,
דאל"כ אפילו ממולא בפירות נמי שהרי יש שמלפתין את הפת בפירות ג"כ עיין סי' קע"ז) 628ומ"ש בשל"ה לעיל
מזה שתהא העיסה ממולא כו' כוונתו כמ"ש הרב בסמוך ,(629ודמיא לעיסה עם זאפרן וצימוקים שבפ"מ
] ,[630...וא"כ י"ל נמי דהעיסה עם שומשמין שבפורים נמי העיסה עיקר .והט"ז 631אזיל לטעמיה דלא ס"ל
לחלק בין מילוי בשר למילוי פירות ,אבל החולקים ס"ל דבכוונתו לתענוג וקינוח תליא מילתא ,עיין מה שכתב
הרב 632בשם ריא"ז ורי"ף .וא"כ הרב שהעתיק לשון הט"ז ובכלל זה כו' והוצרך לתקן בלשון המ"א ואפילו אם
המילוי כו' צ"ע.633
שם סי"ג ,ואפילו בלילה שאינה כו' :וכתב ע"ז 634דלא כרא"ש שם .635אבל בתר"י 636והג"מ 637איתא נמי
כלשון הרא"ש.
638
שם ,כגון ששפך כו' :וא"כ צריך לחלק בין בלילה עבה לשפיכה עבה וזה אינו במשמע לשון הרר"י  ,ועיין
בתוס' דפסחים דל"ז ע"ב.639

 620המדקדק ר' זלמן הענא ,בספרו שערי תפלה סי' נט :ה' יברך את עמו בשלום תהלים כ"ט  ...הבי"ת דגושה.
 621כיון ש"בשלום" נסמך אל "עמו" )שמסיים באחד מאותיות יהו"א( ,לכן הב' של בשלום רפוי.
 622טו ,כא :קול פחדים באזניו בשלום שודד יבואנו.
 623כי תיבת "באזניו" היא אתנחתא ,וב' של בשלום מודגש.
 624וזולת זה יקבל החיים ושלום מאדון השלום.
 625נדפסה בקובץ יגדיל תורה )נ.י (.חו' יב ע' כז ,מכתי"ק  238ז ,א.
 626כלומר שמיירי רק כשהמילוי עיקר.
 627בשל"ה שם :ואע"ג דמולייתא הם עיקר כדאמרן )לפנ"ז שם ,לחלק בין מילוי פירות למילוי בשר .הרי ששתי הלכות אלו תלויים
זה בזה ,שבמילוי פירות המולייתא עיקר(.
 628בשוע"ר שם ס"ד.
 629ועיקר הכוונה בפת זו לאכילת המילוי.
 630משב"ז ס"ק ז ,דהוי לחם גמור.
 631ס"ק ו ,שפסק שבכלל זה גם מה שעושין בפורים ,וכן נפסק כאן בשוע"ר.
 632בקו"א סק"ב.
 633שפסק בזה כהט"ז ,ולענין מילוי בשר כתב בס"י שהעיקר כדעת של"ה ומ"א .וראה סדר ברה"נ פ"ב ה"ז-ח ,שפסק בשניהם
כשל"ה ומ"א.
 634בקו"א סק"ה.
 635ברכות פ"ו ס"ל )אובליא"ש  ...שתחלתו וסופו עיסה(.
 636שם )ל ,א( ד"ה ואר"י )שלשו אותו מתחלה ככל שאר עיסות(.
 637פ"ג מהל' ברכות אות ג' )ובלילתן קשה מתחלתן(.
 638שם )כז ,א( ד"ה האי טריתא.
 639ד"ה לחם.
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סימן כב
הערות לשוע"ר סי' קעד

640

סי' קע"ד קו"א סק"ז ,גם ביין הרא"ש יחידאה הוא כו' :ובלאו הכי צ"ע ברא"ש ,דהא ב' כוסות 641נמי אינן
באין להמשיך כו' אלא משום מצוה .וצריך לומר דדמיא לקידוש שבא בשביל הסעודה .ולעיל בסי' ד' כתב
643
דהוא הדין להבדלה .642אלא ודאי דהכי קאמר כיון דאשכחן דבא להמשיך כו' הוא הדין נמי באקראי פוטר
וכיון דפוטר א"צ ברכה .והיינו דקאמר 644כוס שני למה כו' מכלל דעל כוס ראשון אתי שפיר וצ"ע .ולפי זה גם
מ"ש בסי' קע"ז 645בשם המ"א אם אוכל מעט פת כו' יש להסתפק כו' יש לפשוט הספק ,וילמד מיין להרא"ש.
ואפשר דסמך עמ"ש 646דהתוס' לא סבירא להו כרשב"א בפירות כו' ]פי' דאם כן לא[ לטעון ברכה לפניו,
והרשב"א סבירא ליה כהרא"ה כו' .וזה אינו ,דיש לומר דגם הרשב"א מודה בתוך הסעודה ,ואם כן הרשב"א
והרא"ש שוין ,וגם התוס' מודו להו ,וכל זה צ"ע.

סימן כג
הערות לשוע"ר סי' קעח

647
649

סי' קעח ס"א ,ונטל המאכל כו' :מסי' ר"ו 648אינו ראיה ,דיש לומר דעתו על המאכל ולא על המקום ,
וכדמסיק הרב בעצמו .650אלא שכ"מ ודאי 651בסי' ח' בש"ע סי"ג ,דלא ס"ל כמהר"ם .652עמ"א שם.653
שם ס"ד ,שכמו שמועלת חשיבותו כו' :נדחק מאד לקיים דברי המ"א בשם הר"ן .654ועיין בת"י תשובה ז'
בסופה .ובאמת הר"ן כתב כן אליבא דרבי יהודה ,655ואנן קי"ל כת"ק כדמסיק הרב בעצמו .656וכ"מ בגמ' דאין
 640נדפסה בקובץ יגדיל תורה )נ.י (.חו' יב ע' כח ,מכתי"ק  238ז ,א.
 641הראשונות דארבע כוסות שבסדר ,דכהב הרא"ש פרק ע"פ סי' כד שא"צ לברך לאחריהם "כיון שבא לפתוח בני מעיים".
 642ושם אין לומר דבא בשביל הסעודה.
 643יין שבתוך המזון מברכה ראשונה  -כמ"ש הרא"ש שם ס"ד ,וכיון דפוטר )יין שבתוך המזון מברכה ראשונה( אין צריך ברכה
)אחרונה על יין שלפני המזון ,ונפטר בברהמ"ז(.
 644הרא"ש שם סכ"ד ,בקושיתו על הרי"ף :דעל כוס שני למה יברך והלא הוא פוטר יין שבתוך המזון.
 645בשוע"ר ס"א וקו"א סק"ב :אם אינו חפץ לאכול פת ואוכל מעט פת ומברך עליה המוציא לפטור המאכלים.
 646בקו"א סק"ה .דהתוס' )ברכות מב ,ב ד"ה ור"ש ,שמחלק גבי הבדלה שלפני הסעודה בין קודם נט"י לאחר נט"י ,וע"כ טעמי'
דלאחר נט"י הו"ל כפירות שבתוך הסעודה דמברך לפניו ולא לאחריו .וא"כ ע"כ( לא ס"ל כרשב"א )מב ,ב ד"ה הביאו( בפירות כו'
)שבתוך הסעודה ,שכתב הטעם שנפטרים בברהמ"ז :דבאו קצת בתוך הסעודה כדי לרבות מעט בתאות המאכל( ,פירוש דא"כ )אם
נאמר שגם התוס' סובר כרשב"א( לא לטעון ברכה לפניו )כמ"ש המ"א סקי"א בשם התוס' :דברים הממשיכים האכילה כו' פטר להו
פת לפי שבא לצורך סעודה שעי"כ אוכל יותר( והרשב"א ס"ל כהרא"ה כו' )החולק על תוס' הנ"ל .כמבואר במ"א שם ,וכתב :אם
אוכל תוך הסעודה זית מליח וכיוצא בו לפתוח תאות המאכל מברך לפניו ולא לאחריו( .אלא שצ"ע ,איך אפ"ל דברכת המוציא
שלאחר הבדלה תועיל על היין שלפניו.
 647נדפסה בקובץ יגדיל תורה )נ.י (.חו' יב ע' כט ,מכתי"ק  238ז ,א.
 648בקו"א כאן ס"ק א הביא מסי' ר"ו )ס"ה ,ובשוע"ר שם ס"ט( ,דאם לא היה לפניו מאותו המין ולא היה דעתו עליו צריך לברך
אפילו בלא שינוי מקום ,והוכיח מזה ,שמה שהצריכו כאן ברכה בשינוי מקום ולא היה דעתו ,היינו דוקא כשנטל המאכל בידו שיש
עדיין לפניו מאותו המין.
 649שלכן אין צריך לברך מטעם שאין לפניו מאותו המין ,רק מטעם שינוי מקום .ולפי זה הי' אפשר לומר ,שאם נטל המאכל בידו אין
צריך לברך אפילו הלך ממקום למקום.
 650בסוף הסעיף :ואפילו על מאכל אחר שברכתו כברכת הראשון אם היה בדעתו לאכול כשבירך ]היינו שהיתה כוונתו לאכול גם
המאכל האחר ,בחדר הראשון[.
 651שגם כשנטל המאכל בידו הוי שינוי מקום הפסק.
 652שהועתקו דבריו לעיל סי' יז )קיצור דברי ראשונים ס"ק כ(.
 653ס"ק יז :ודעת מהר"ם נראה לי דסבירא ליה ,דשאני ציצית כיון שעדיין עליו לא הוי שינוי מקום הפסק ]שכל זמן שהט"ק עליו
אינו מברך על הט"ג ,אף שהלך מביתו לבהכנ"ס .ועד"ז באכילה ,כ"ז שהמאכל הראשון בידו אינו מברך על המאכל השני ,אף שהלך
מבית לבית[ .וכיון שלא קיי"ל שם כמהר"ם ,א"כ גם כאן הוי שינוי מקום הפסק – אף שנוטל המאכל בידו.
 654ברמ"א ס"ב מבואר )וכ"ה בשוע"ר ס"ה( ,שלכתחלה לא יעקור ממקומו עד שיברך בהמ"ז ,דחיישינן שמא ישכח מלחזור למקומו
לברך .וכתב ע"ז במ"א ס"ק ח" :אם מזמנים אותו לאכול למקום אחר  ...דלא שייך האי טעמא  ...בלא"ה אסור לעקור דלכתחלה
צריך לברך במקומו כמ"ש סי' קפ"ד ,וכ"מ בר"ן בהדיא" .והיינו מ"ש בר"ן )כ ,ב( ד"ה מיתיבי" :דאע"ג דתנן בפרק אלו דברים )נג ,ב(
שמי שאכל ושכח ולא בירך יחזור למקומו ויברך ,הני מילי בשוכח אבל לכתחלה קודם שיעקור ממקומו צריך לברך" )משמע שהוא
מצד הדין ולא מגזירה שמא ישכח( .ועפי"ז פוסק בשוע"ר )ס"ד-ה( שיש כאן שני דינים א' אסור מגזירה שמא ישכח ואחד אסור
מדינא.
 655פסחים קב ,א שאמר :כשהם יוצאים טעונים ברכה למפרע וכשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלה )שהיא דעה הב' שנתבארה
בשוע"ר ס"ח( .ולכן כותב הר"ן שאסור לעקור מדינא.
 656שנתבאר בשוע"ר ס"ד ,שאם כבר עקר א"צ לחזור ולברך .ובס"ח מסיק :והמנהג במדינות אלו כסברא הראשונה.
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לחלק בין חוזר למקומו או לא ,דאם כן מאי פריך לרב חסדא .657ובזה אתי שפיר מ"ש הרב 658להר"ן למה לן
למימר להודיעך 659כו' למ] [..לרבותא כו' ,דזהו פשיטא כיון ] ,[...והא בהא תליא .והב"ח 660כתב דאסור
662
לכתחלה כמ"ש הכלבו ,661דסבירא ליה דהכלבו אוסר אפילו רוצה לאכול שם ,וכ"מ ] [...רמ"א סי' א'
]ומ"ש[ לא פליג אר"ן ,היינו ]לשיטת[ הב"י דקיי"ל כהרמב"ם .663מיהא יש להחמיר ] [...שזהו גם כן  ...וכ"מ
במ"א סי' תע]ט ס"ק ב[( .וסבירא ליה נמי דגם לחששת הכלבו מהני דעת .664וזהו כוונת המ"א במ"ש המ"א
מס"א ,665רוצה לומר דכמו דהתם מהני דעת הוא הדין נמי הכא .עיין ב"ח דכתב כן להדיא .ומיהו אינו מוכרח,
דהתם הטעם משום שינוי מקום 666והכא משום גזרה .667אלא ודאי העיקר בזה כמ"ש הרב .והכא שאני כיון
דמשום שינוי מקום אין קפידא אלא משום עקירה ,דמי להולכי דרכים שאינו חשוב עקירה ,משא"כ לעיל
דאסור משום שינוי מקום ,לא דמי להולכי דרכים שמקומם עמם ,ולא כט"ז ,משא"כ דעת השו"ע צ"ע .ועיין
ב"ח .וצריך לומר כמ"ש המ"א דהכא מיירי ].[...

סימן כד
מכירת הפאצט ליום השבת

668

שאלת אדמו"ר הצמח צדק
ב"ה
669

לידיד נפשי דודי הרב המפורסם וכו' מוה' יהודא ליב שי' עכא"ל שוי"ר
מעת בואינו שלו' ת"ל מגאדיץ 670לא אתרחיש נוסע לכתוב למעל' ,עתה כי אתרחיש נוסע ידידנו המוכ"ז נ"י עם
האתרוגי' 671אמרתי לפרוש שלומו הטוב.
גם אמרתי לשאול ממנו שאלה ששאלו ממני בק' בעליצא ,מדי עברו מחזיק הפאצט בשם ,איך יכתוב
הקאנטראקט .672יודיעני נא דעתו ואכתוב לשם בשם אומרו.
עוד זאת הייתי מבקשו כי מסתמא יסע מעל' למחנינו בקרוב ,על כן אוחיל לבקשו אם אפשר יזרז נסיעתו על
יוהכ"פ הבע"ל ,או עכ"פ על ימות החג ,כידוע למעל' טבעי ועניני מאז וכו'.

 657פסחים קא ,ב :יתיב רב חסדא וקאמר  ...שינוי מקום  ...דברים הטעונין ברכה לאחריהן במקומן אין צריך לברך  ...מיתיבי בני
חבורה  ...כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע כשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלה.
 658אולי הכוונה לקו"א שהי' כאן ,שבה "נדחק מאד לקיים דברי המ"א בשם הר"ן"; ולא הגיע לידינו.
 659בגמרא שם קב ,א :להודיעך כחו דרבי יהודה דאפילו דברים שטעונין ברכה לאחריהן במקומן  ...כשהן יוצאין טעונין ברכה
למפרע וכשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלה.
 660בסוף הסימן :דלכתחלה ודאי אין לו לעקור ממקומו הראשון לאכול במקום אחר כדכתב בכל בו.
 661שהובא בב"י ,ממ"ש גבי מאן דבעי לברוכי בתרי או בתלתא בתי ,שלא התירו לעקור מסעודתו ללכת למקום אחר אלא לדבר
מצוה )כנפסק בשוע"ר סי' תפד ס"ו וש"נ(.
 662שהביא שם דברי הר"ן ,והוסיף :וכדומה לזה כתב הכל בו הלכות פסח דאסור לעקור ממקומו ללמכת למקום אחר  ...דבהא לא
פליגי דלכתחלה אסור כדברי הר"ן דלעיל.
 663בשו"ע ס"ב פסק כהרמב"ם שאפילו בפת צריך לברך בשינוי מקום ,והרמ"א שם הביא דעת החולקים.
 664דלא כמ"ש בשוע"ר סי' קעח ס"ה :אע"פ שהיה בדעתו מתחילה לילך שם אסור לו לעקור ממקומו עד שיברך בהמ"ז  ...שמא
ישכח מלחזור למקומו לברך.
 665שסיים במ"א שם :מיהו מהני דעת כמ"ש סוף ס"א.
 666ולכן מהני דעת ,כמבואר בשוע"ר סוף ס"ד.
 667ולכן לא מהני דעת ,כמבואר בשוע"ר ס"ה.
 668נדפסה בשו"ת שארית יהודה מילואים סי' לז ,מכתי"ק  232כג ,א )תצלומה בהוספות שו"ת צמח צדק או"ח כו ,ב( .ומעבר לדף:
ליד הרב מו"ה יהודא ליב נ"י )וחותמת שעוה(.
לא נתפרש כאן התאריך ,אמנם מסגנון סיום התשובה נראה שנכתבה בצעירותו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק.
תשובת אדמו"ר הצמח צדק בזה ,בשו"ת שלו או"ח סי' לד .והפסק הקצר – שם סי' צ.
 669עם כל אשר לו שלום וישע רב.
ומעבר לדף :ליד הרב מו"ה יהודא ליב נ"י.
 670שנסע להשתטח על ציון כ"ק זקנו אדמו"ר הזקן בגאדיץ'.
 671שהי' בליובאוויטש ונוסע ליאנאוויטש.
 672מתוכן התשובה נראה ,שפרטי השאלה נכתבו בגליון המצורף למכתב זה ,ושם נתפרש גם שמו של מחזיק הפאצט )פסח(.
והיינו שהישראל שוכר את עסק הדואר ,ומוכרח להסיע הנוסעים והדואר גם בשבת ויו"ט ,ורוצה לחתום חוזה ולהשכיר את העסק
ליום השבת לנכרי ,שיעסוק בו ביום זה.
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דברי אה' דורש שלומו תמיד
מנחם מענדל

תשובה
ברך לקחתי ולו אשיב שלו' שלו' כפולה כראוי וכמשפט לאוהבי שמו ותורתו ידיד עליון ויראיו וידיד
673
נפשי יתיב בתוונא דלבאי אוצר נחמד בנוה חכם כו' נ"א מוהר"ר מנחם מענדל עש"ז וכאש"ל שוי"ר
קבלתי פ"ש משלו' מעל' ומביאתו לשלו' לביתו ,ונתתי שמחה בלבי בראותי מעשה ידי אצבעותיו כו'.
ובנדון השאלה של מהר"פ מבעליצא ,לא פסח 674א' יש לנו ,כי הרבה יש שמחזיקי' פאצטין ,ואפי' על סוסי'
שלהם ,675ועושי' ע"פ היתר מכירת הסוסי' לאימשציקעש על יום השבת ,676ואין להאריך בסדר המכירה לאיש
כמוהו ,ומכל שכן האי גברא ,שלפי משמעות הקאנטראקט הנה הסוסי' הם של האדון שלו ,בקראו שמו
סקראטקעוויטש ,רק שהוא הנותן המספוא ומקבל השכירות מן הפריהאן 677ומן הסוסי' ,ואין בזה משום
שביתת בהמתו ,רק משום שכר שבת שהוא מותר בהבלעה.
678
וכמעט כמו פלא בעיני שהוצרך לשאול ממעכ"ת ,הלא הרב אב"ד דק' האמי' הוא קרוב אליו ,והוא רב גדול
ומורה גם הוא יורה כדת וכהלכה .אלא שאולי רצה לחלוק כבוד למעכ"ת.
ואודות בקשתו לבוא אליו ,בודאי גם אנכי הייתי חפץ לנסוע להתראות עמו ,ובפרט עם כבוד דו"ח מר בר רב
אחאי 679שי' ,שארכו הימים 680שגבה טורא כו' ומה גם אשר שמעתי כעת שאינו בקו הבריאה הנכונה ,אשר
לזאת המו מעי לו מחמת טבעית הגשמיות כי הגופות קרובות אף שהנשמות רחוקות ,אך אין דנין משאי אפשר
כו' .וכמו צער בנפשי שהודיענו שעוד טבעו ומהותו בו כמאז ,ולא הועיל כמה היסח הדעת בעניינים שונים,
והעיקר בזה היסח הדעת ,ויאמין באמונה שלימה שזאת לא זאת כו' וד"ל ,והריבוי דברים בזה הוא אך
למותר ,רק אם שכוח תשכח ,דהיינו שישב ויסירם מלבו לגמרי והי' כלא הי'.
דברי דודו ידידו לנצח
יהודא ליב

סימן כה
הערות לשוע"ר סי' תלא

681

רשימה מה שיש לעיין בדברי הרב בהל' פסח שלו ,נכתב כדי להראות לפניו.
683

בסי' תל"א כתב בק"א וכ"ה ע"כ דעת הראב"ד ורבינו ירוחם ור"ן כו' :682עיין בר"ן ]בשם הרא[ב"ד ראוי
לבדוק כו' משמע לכתחילה .וגם הטעם שלא יתרשל או שלא ישכח משמע דר"ל שלא יתרשל כס"ד דגמ'

684

 673נכד אחי  ...עם שלום זוגתו וכל אשר לו שלום וישע רב.
 674ר' פסח מחזיק הפאצט בבעליצא.
 675אם הסוסים הם של הבית דואר ,והישראל משכיר את העסק של יום השבת לנכרי ,יש בזה איסור שכר שבת .ואם הסוסים הם
של הישראל ,יש בזה גם איסור שביתת בהמתו.
 676ראה הלכות אמירה לנכרי פט"ז סי"ב בשוה"ג.
 677דמי נסיעה במרכבת הדואר.
 678מוהר"ר יצחק אייזיק הלוי עפשטיין מהאמליע .תשובתו בענין מכירת בית חרושת לנכרי ,שיוכל לעבוד בו בשבת ,ראה קובץ יגדיל
תורה נ.י .ח ע' יב.
 679אדמו"ר האמצעי.
 680הדברים מורים שבמשך כמה שנים לא הי' מהרי"ל בליובאוויטש .ומהידוע לנו אשר בין השנים תקע"ד )שבה התיישבו
בליובאוויטש( – תקפ"ו )שבתחלתה נפטר הרה"ק מהרי"ל( ,ביקר מהרי"ל בליובאוויטש לפחות ,בחורף תקע"ז )ראה כפר חב"ד,
אספקלריא ,גליון  ,(1245בחורף תקע"ח )ראה לקמן חאהע"ז סי' ג( ,באלול תקפ"ג )ראה לקמן חאה"ע סי' ה( ,ובחורף תקפ"ד )ראה
לקמן חאהע"ז סי' לח ואילך(.
 681נדפס מתצלום כתי"ק בקובץ מבית חיינו ח"ג ע' ) 25בטעות – ע"ש הצמח צדק(.
 682שזמן הבדיקה הוא מיד אחר צאת הכוכבים כשיש אור היום קצת ,וא"כ הא דאמרינן בגמרא )ד ,א( שאסור להתחיל ללמוד
"דילמא משכא ליה שמעתיה ואתי לאמנועי ממצוה" ,היינו קודם זמן בדיקת חמץ בצאת הכוכבים ,שמא ישכח לבדוק בזמן תקנת
חכמים כשיש עדיין אור היום קצת..
וע"ז מעיר מהרי"ל ,שאפשר לפרש ,שהאיסור להתחיל ללמוד הוא בלילה ממש ,שמא ישכח לבדוק בלילה.
 683פסחים פ"א )א ,א( :שבתחילת הלילה שיש בו אור עדיין ראוי לבדוק כדי שלא יתרשל או שלא ישכח.
 684ד ,א :וכי תימא זריזין מקדימים למצות נבדוק מצפרא  ...אמר רב נחמן בר יצחק בשעה שבני אדם מצויין בבתיהם ואור הנר יפה
לבדיקה )ומפרש מהרי"ל ,שהטעם זריזין כו' הוא שלא יתרשל והטעם בני אדם מצויין כו' הוא שלא ישכח(.
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משום דזריזין כו' או שלא ישכח לפי המסקנא משום שבני אדם מצויין כו' .וא"כ כיון שכתב הר"ן 685גבי הא
דאמר אביי הילכך כו' ועכוב מצוה כו' מבואר להדיא דלס"ד דזריזין כו' אין עכוב .וגם משמע בר"ן דאפילו
למסקנא העכוב הוא משום שאור הנר יפה כו' ולא משום שבני אדם מצויין כו' .וגם מדהעתיק לשון רש"י
באורתא דתליתר ליל יציאת י"ג כו' משמע דהעכוב הוא בלילה דוקא.686

*
688

עוד שם ,687והן אמת שיש להטור כו' :עיין ב"ח .ויותר יש לומר דהטור סבירא ליה דעיקר הטעם שבגמ' הוא
משום שבני אדם מצויין כו' ,וכמ"ש להדיא כיון שעיקר הטעם שמא יטריד כו' ,וכיון שעיקר ]הטעם[ שתקנו
690
חכמים הוא משום חשש שכחה הילכך לא דמי לקריאת שמע דהזמן הוא מצד עצמו .689והרב רבינו יונה
סבירא ליה כמו שנתבאר לעיל בשם הר"ן ,דעיקר הטעם הוא ]משום[ שאור הנר יפה לבדיקה 691כו'.

סימן כו
הערות לשוע"ר סי' תלג

692
694

בסי' תל"ג בק"א 693ד"ה יכול להפיל כו' עד סה"ד ,דהא בהא תליא כמבואר ברש"י ור"ן עכ"ל :הנה הר"ן
גבי יחד לן בית העתיק לשון המכילתא יצא חמצו שנפל עליו מפולת כו' ואינו יכול לבערו כו' ,משמע
דלכתחילה לא זהו ביעורו אפי' מדאורייתא )ואף דכתב כן בשם הרמב"ן ,והרמב"ן בפי' החומש 695כתב שנפל
גל גדול שהוא אבוד ממנו דלא קרינן ביה שלך ,על כרחך צריך לומר דסבירא ליה להרמב"ן כשיטת הסמ"ק
והמ"מ דבגבוה ג"ט חייב לבערו מדאורייתא )וכ"מ במ"א סי' זה ,696שאחר דברי הסמ"ק העתיק לשון הרמב"ן
ע"ש( .משא"כ הר"ן דאזיל ]בשיטת[ רש"י דמדאורייתא הרי הוא כמבוער בגבוה ג' טפחים ,מוקי נמי
להמכילתא בכה"ג ,ולכן השמיט מ"ש הרמב"ן גל גדול כו'( .וא"כ העיקר בזה כהט"ז ,שמדאורייתא אין חילוק
]בין קודם ל' לתוך ל' ,אלא  ...כוונתו[ להטמין או לא ,וחכמים הצריכו תוך ל' שיהא כוונתו לבער וממילא הוי
כמטמין ,אבל קודם ל' שאין צריך לבער אינו נקרא מטמין ,ובאוצר חטין מחומצות שדעת הט"ז אפילו קודם
ל' אסור היינו משום דדעתו לפנות אחר הפסח והילכך גרע טפי כדכתב כן להדיא ,וא"כ לא תליא הא בהא.

*
שם 697ד"ה חייב לשכור כו' ,דאזדי לטעמייהו כו' :פירוש כיון דסבירא ליה לקולא אם ביטל ,אם כן בלא ביטל
מיירי ודוקא באין בו] ,א[בל ביש בו אפילו לא ביטל נמי ,והתוספות דסבירא להו אפילו ביטל ,סבירא להו
דתיקו כו' ,וזהו עיקר בדעת התוס' שכתב כן להדיא בב"מ פרק המפקיד דף מ"ב ,וכן ממ"ש התוס' בפסחים
לא אטרחוהו חכמים משמע דמתני' מיירי בדרבנן ,ואילו לרש"י ור"ן מתני' מיירי מדאורייתא ,אלא רב חסדא
הוא שחידש ]שצריך[ לבטל מדרבנן ,וע"כ אין לומר כתירוץ הב'.

*
שם 698ד"ה א"צ לבטלו כו' ,עיין מ"א 699כו' :ובאמת הוא לשון הרמב"ן ]עה"ת[ .ועיין במ"ש לעיל 700דהר"ן
השמיט זה ,ואם כן מכלל דסבירא ליה דאין נפקא מינה בזה דמדאורייתא אפילו אינו גבוהה כי אם ג' טפחים
 685שם )א ,ב( ד"ה אמר אביי :כיון שאמרת שאור הנר יפה לבדיקה בלילה יותר מביום ועכוב מצוה תלוי בדבר.
 686נראה שכדי להשיב על הערה זו הוסיף רבנו הזקן קטע בקו"א הנ"ל )ד"ה ואף שלא( לבאר ,שאף שהטעם הוא כדי שלא יתרשל,
מ"מ מחמת זו תיקנו כאן חכמים שהזמן הוא דוקא מיד כשיש עדיין אור היום קצת )כמו בזמן קריאת שמע ערבית – קודם חצות
דוקא(.
וע"ז הקשה שוב מהרי"ל – כדלקמן סי' ל.
 687נעתק מקובץ מבית חיינו שם ,וקאי על ההגהה שבסוף קו"א הנ"ל ,שם מבאר דעת הטור ,שבזמן ק"ש מותר להתחיל ללמוד ואין
חוששים לשכחה ,ובזמן בדיקת חמץ )ולא לפניה( אסרו ללמוד שמא ישכח ,ואף בהתחיל בהיתר צריך להפסיק כשמגיע זמן בדיקת
חמץ שמא ישכח .ורבינו יונה סובר ,שאף בבדיקת חמץ אין חוששים לשכחה ואין צריך להפסיק.
 688ד ,א.
 689לכן מותר ללמוד בזמן קריאת שמע ואין חוששין לשכחה .משא"כ בבדיקה ,שכל טעם תקנת זמן הבדיקה בלילה הוא מחשש
שכחה ,לכן צריך להפסיק לימודו שמא ישכח.
 690שהובא בטור :וכתב ה"ר יונה שאם התחיל ללמוד מבעוד יום שאין צריך להפסיק.
 691וכיון שטעם תקנת זמן הבדיקה בלילה אינו מחשש שכחה ,לכן אינו צריך להפסיק לימודו מטעם שמא ישכח.
 692נדפס מתצלום כתי"ק בקובץ מבית חיינו ח"ג ע' ) 25בטעות – ע"ש הצמח צדק(.
 693ס"ק ט.
) 694ב ,ב( ד"ה גרסי' בגמ'.
 695שמות יב ,יט.
 696ס"ק יז .וראה שוע"ר סוף ס"ל ,ולקמן בהערה לקו"א ס"ק יב.
 697קו"א ס"ק י .וראה העו"ב תתלט ע' .65
 698קו"א ס"ק יב.
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אין צריך לבערו ,ומדרבנן צריך לבטל בכל ענין דנראה כשלו ,דומיא דחמצו של ישראל בבית נכרי דברישא
דמכילתא שכתב הר"ן דמדרבנן צריך ביעור .והמ"א לא כתב כן אלא לשיטת הסמ"ק דבהא מודה דאין צריך
ביטול מדאורייתא אלא מדרבנן וכדעת רש"י והר"ן.

סימן כז
הערות לשוע"ר סי' תלה

701

בסי' תל"ה בק"א 702ד"ה כ' הח"י כו' ,שבשל תורה כו' :ועיין באליה רבה
ואפילו בדרבנן .ועיין ברא"ש דגיטין שם דמשמע כמ"ש האליה רבה.

703

שדחה גם כן ראית החק יעקב

סימן כח
הערות לשוע"ר סי' תלו

704

בסי' תל"ו ]בק"א 705ד"ה שום אדם כו'[ ,ולא בעינן חצר המשתמרת לדעת הנ"י שם והובא בד"מ סי' רס"ח
כו' :עיין בהגה' רמ"א סי' ר' ס"א שם פסק דבמכר ]או במתנה אם משומר לדעת המוכר או הו[א עכ"פ משתמר
לדעת הנותן .וכדי שלא יהיו דברי רמ"א סותרים זה את זה צריך לומר דדוקא לענין שיהא רץ אחריהן ומגיען
]והוא דוקא[ שעומד בצד שדהו לא בעינן חצר המשתמרת ,אבל אם אינו עומד בצד שדהו לא .וחילוק זה
מוכרח גם כן לדעת ] ...וה[רמב"ם שפסקו דגם במתנה בעינן חצר המשתמרת ואפילו הכי כתבו במתנה אע"פ
שרץ אחריהן ואינו מגיען וע]"כ כ"כ[.

*
שם 706ד"ה יש לחוש כו' ,הר"ן דחה ירושלמי זה כו' כאן אין דאורייתא כו' לשיטת הר"ן כו' :הנה נמשך בזה
אחר הב"ח והמ"א שכתבו כן לדעת הר"ן ,אך הם כתבו טעם אחר שאין כאן ודאי חמץ בשעת הביעור דשמא
הלך לאיבוד כו' ,ולא ]נראה[ לי' להרב לומר כן ,לפי שיטתו דפסק 707כהפר"ח דבית שאינו בדוק חייב
מדאורייתא לבדוק] ,ולכן כתב [708טעם אחר מפני שאינו מצוי כמ"ש בפנים .ולכן כתב 709לדעת הר"ן מי שיש
לו חמץ בעיר אחרת כו' )מיהו מאי דפריך מסי' תמ"ג בלאו הכי לא אתי שפיר לדעת הר"ן דסבירא ליה
כהגאונים דמצרכי ביתו ורש]ותו[ דוקא ,ובשו"ע נמשך לדעת הרא"ש כמ"ש סוס"י ת"מ .(710ועיין בר"ן דפ"ק
שסיים דלא מקיימא התו]רה[ דלא ימצא בגבולין כו' .ומ"ש הר"ן כאן עשאוהו כחמץ ]שנפלה[ עליו מפולת כו',
עשאוהו דייקא ,ור"ל דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי ורבנן הוא דאצרכוהו לבער ,והם אמרו והם אמרו
היכא שאין בידו בשעת הביעור דמי לחמץ שנפלה עליו מפול]ת[ דפטור משום שאין בידו לבער ,כמ"ש בשם
הר"ן בהמכילתא ,אלא דמפולת שרי מדאורייתא משום שאין בידו כלל והכא הרי עכשיו קודם שיוצא בשיירא
יש בידו לבערו אבל ]היכא[ שהוא קודם ל' יום שלא חל עליו חובת ביעור עשאהו חכמים כחמץ שנפלה כו' .ואף
דגם אחר שיצא בשיירא יש בידו לבערו על ידי שליח ,צריך לומר דבממונו לא אטרחוהו רבנן כ]יון[ דביטל.
משא"כ בלא ביטל דהוה מד]אורייתא לא דמי[ כלל למפולת כמ"ש לעיל .וכ"מ מדקדוק לשון הר"ן דגבי מפרש
כתב 711עשאוהו כחמץ כו' וגבי אוצר כתב 712דהיינו חמץ שנפלה כו' .ולפיכך לא הביא בב"י שום חולק על הר"ן,
אע"ג דבמפולת סבירא ליה כהסמ"ק ,מכל מקום הכא גם הסמ"ק מודה ,שהרי גם הר"ן סבירא ליה דהכא לא
713
דמי למפולת מדאורייתא ואפילו הכי עשאוהו כו' ,ואם כן הוא הדין והוא הטעם לסמ"ק .ודמי לככר בבור
שכתב המ"מ דאין צריך סולם אם ביטל אע"ג דאזיל בשיטת הסמ"ק עיי"ש .והירושלמי 714אפשר דסבירא ליה
 699ס"ק יז ,שהביא הא דאם הגל גדול החמץ הוא כמבוער.
 700בהערה לקו"א ס"ק ט.
 701נדפס מתצלום כתי"ק בקובץ מבית חיינו ח"ג ע' ) 26בטעות – ע"ש הצמח צדק(.
 702ס"ק ב.
 703ס"ק ב.
 704נדפס מתצלום כתי"ק בקובץ מבית חיינו ח"ג ע' ) 26בטעות – ע"ש הצמח צדק(.
 705ס"ק ג.
 706קו"א ס"ק ו.
 707בשוע"ר סי' תלג סי"ב ,וש"נ.
 708בשוע"ר סי' תלו ס"ו.
 709בהמשך הקו"א שלפנינו )ד"ה ובפרט(.
 710ובשוע"ר שם ס"א.
) 711ב ,ב( ד"ה וגרסינן.
 712שם ד"ה העושה.
 713שבשוע"ר סי' תלח סי"א וש"נ.
 714המובא בר"ן שם ,שבחמץ ודאי צריך לבער אפילו מר"ה.
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דביטול לא מהני לחמץ הידוע .וכ"מ בירושלמי פרק כל שעה שהביא הב"י סי' תל"ד רב אמר כל חמץ שיש לו
בבית ואינו ידוע לו כו' .וכן כתב הפר"ח בשם הכלבו .ולפיכך פסק הכלבו כהירושלמי .אבל אנן לא קי"ל הכ]י[
כמ"ש הב"י סי' תל"א )ועיי"ש בפר"ח שהביא ראיה מככר בבור( ,ואם כן הכי נמי לא קיי"ל כהירושלמי .ומ"ש
הרמב"ם 715סמ"ג וסמ"ק זקוק לבדוק ,היינו לומר דתוך ל' ,וכן קודם ל' אם דעתו לחזור ,אפילו בספק חמץ
צריך בדיקה.

סימן כט
חמץ ישראל בבית נכרי

716

מה שכתב הרא"ש בפ"ק דפסחים סי' ד' ,לתרץ ההיא מכילתא] 717דיצא חמצו של ישראל ברשות הנכרי שהוא
שלו ואינו ברשותו[ ,שהביאו הגאוני' ]ראי' לדבריהם דישראל שהפקיד חמצו אצל נכרי וקיבל הנפקד אחריות
דאין ה]מ[פקיד חייב לבער[ ,דמיירי בעכו"ם שהלוה לישראל על חמצו .לכאורה צע"ג ,דהיכי מיירי אי
במעכשיו אמאי קתני יצא חמצו של עכו"ם ברשות ישראל ,הא בישראל שהלוה לנכרי על חמצו תנן אחר הפסח
אסור בהנאה ,ומוקי רבא בדאמר ליה מעכשיו דוקא ,ואי בדלא אמר ליה מעכשיו ,הרי עכו"ם שהלוה לישראל
על חמצו אסור בהנאה ,דהא דתנן אחר הפסח מותר בהנאה מוקי לה רבא בדאמר ליה מעכשיו דוקא ,ואפי'
הרהינו אצלו אי לא אמר לי' מעכשיו לא קני לי' העכו"ם.
אבל אחר העיון אבע"א דאמר ליה מעכשיו ,ואבע"א דלא אמר ליה מעכשיו ,ואע"ג דרבא מוקי לה דוקא
בדאמר ליה מעכשיו אבל בדלא אמר ליה מעכשיו אסור בהנאה ,היינו מדרבנן ,דהא טעמא דמוקי רבא בדאמר
ליה מעכשיו ,משום דבדלא אמר לי' מעכשיו עכו"ם מישראל ודאי לא קני משכון והרי הוא של ישראל ,והרי
אינו אסור אלא מדרבנן ,לפי הטעם שכ' הרא"ש 718דאע"ג דהנפקד קבל עליו אחריות מקרי ביתו של מפקיד
לפי שהשאילו ביתו לשמירת ממונו ,ובעכו"ם שהלוהו לישראל על חמצו יש לומר דלא השאיל ביתו להישראל
כלל לשמירת ממונו של הישראל ,כי אדעתא דנפשי' קעביד לשמירת ממונו של עצמו ,דשמא לא יפרענו
הישראל ויהי' החמץ שלו ואדעתא דהכי משמרו .ואע"ג דבנפקד שקבל עליו אחריות נמי משמרו בשביל עצמו,
שלא יצטרך לשלם עבור החמץ אם יגנב או יאבד ,מכל מקום נק' שם הישראל עליו ,דהיינו ששומר חמץ של
ישראל דהא אי איתי' הדר בעיני' ,אלא שהוא לתועלת עצמו שלא יפסיד ממון ,אבל הכא החמץ עצמו יהי'
שייך להנכרי אם לא יפרענו הישראל ,ונמצא שהוא משמר את החמץ שיהי' בעין לצורך הגביי' של החמץ עצמו
אם יצטרך לגבות ממנו ,ולא משום שמא יפסיד החוב בלבד .ואע"ג דלא מטא זימני' ושמא יפרענו הישראל,
ונמצא שהוא שמר בשביל הישראל ,מכל מקום בשעת השמירה יש לומר דעביד אדעתא דנפשי' מספק זה שמא
לא יפרענו .ותדע שהרי אפי' בדאמר ליה מעכשיו שקונה למפרע אם לא פרעו אחר הפסח ,מכל מקום בשעת
השמירה נימא דהאינו ישראל שמר בשביל ישראל מספק שמא יפרענו ,דהא אילו הוה לי' זוזי כו' .אלא על
כרחך צריך לומר משום דהרהינו אצלו ולא מיחסרא גוביינא הוה ליה כאילו נטל החמץ לרשותו על ספק זה
שמא לא יפרענו ,והכי נמי בדלא אמר ליה מעכשיו ,אלא דמשום דלא קני' לי' למפרע אסור מיהא מדרבנן ,אבל
מדאוריי' אין איסור כלל.
ואבע"א דאמר ליה מעכשיו ,וישראל שהלוה לנכרי על חמצו דאסור בהנאה היינו מדרבנן ,דמדאוריי' אע"ג
דקני למפרע ,מכל מקום מאחר שבפסח הי' ספק עדיין שמא יפרענו הנכרי ,ונמצא שלא היה יכול לבערו ואנוס
הוה שלא הי' יכול ליגע בחמץ של נכרי מספק שלא מדעתו ,אלא דמדרבנן חייב לבערו אפי' היה אנוס כמ"ש
הרמב"ם פ"א הל' ד' .וע' מ"מ שם דנלמד מדין עכו"ם שהלוה לישראל על חמצו ,ואין משם ראי' כל כך ,דיש
לומר הוה לפדותו כמ"ש הכ"מ ,אבל מישראל שהלוה לעכו"ם מוכח שפיר .וע' ברמב"ם פ"ד שהשמיט דין
ישראל שהלוה לעכו"ם ,וטעמו ונימוקו עמו ,משום דסבירא ליה דרישא דבהגיע הזמן פירעון קודם פסח מיירי,
ומעכשיו מהני דלא הוי כפקדון ביד עכו"ם ,אם כן ביד ישראל אפי' בלא מעכשיו נמי אסור ,דאפי' פקדון אסור
בקבלת אחריו' ,ומכל שכן הכא דהגיע הזמן קודם פסח ,והרי הוא ביד ישראל לגמרי ,אלא דלא קני לי' קנין
גמור משום אסמכתא ,ומכל מקום הרי הוא ודאי באחריותו.

 715פ"ב הי"ט )הרי דמיירו כשאין חמץ ודאי ,וכהירושלמי(.
 716נדפסה בשו"ת שארית יהודה מילואים סי' ג ,מכתי"ק  231קצג ,א.
 717בא פרשה י )בנוסח שהועתק ברא"ש שם( :בבתיכם למה נאמר ,לפי שנאמר בכל גבולך שומע אני כפשוטו ת"ל בבתיכם ,מה ביתך
ברשותך אף גבולך ברשותך ,יצא חמצו של נכרי ברשות ישראל שהוא בביתו ואינו יכול לבערו ,יצא חמצו של ישראל ברשות הנכרי
שהוא שלו ואין ברשותו.
 718שם .הובא בשוע"ר סי' תמ ס"א.
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סימן ל
719

הערות לשוע"ר הל' פסח
סי' תכט ס"א :שכל אחד ואחד הדר בא"י חייב להביא ברגל ג' קרבנות עולת ראייה ושלמי חגיגה
720
ושלמי שמחה .פי' שיש לו שם קרקע ,כמ"ש בפ"ק דפסחים ד"ח ע"ב  .ועי' בתוס' דפ"ק דפסחים ד"ג
721

722

ע"ב ובמ"ל פ"ב דחגיגה  ,דלא כמ"ש רפ"א דהל' ק"פ שהניח דברי תוס' אלו בצ"ע .מיהו מ"ש התוס' שם
דפטור מפסח צ"ע כמ"ש המ"ל רפ"א מה' ק"פ .ולכן לא הזכיר רבינו אלא הג' קרבנות.723
שם ס"ד :לפי שהכל כתב בספר .אין טעם זה מספיק להמון עם שאין יודעים ספר וצ"ע.
725

724

סי' תלא קו"א ס"ק א )ד"ה וכן היא( :ומדחה את המצוה לאחר כך .צ"ע דהא הר"ן כ' הילכך כיון
דאמרת שאור הנר כו' הרי שאינו מדחה עד שאין אור הנר יפה דהיינו למחר .וגם מדמסיים וישכח מלבדוק
726
משמע שאין לחוש אלא שמא ישכח לגמרי .ומ"ש ב]שם[ הראב"ד היינו דראוי לבדוק ולכתחלה משמע .ותדע
727
דהא הטעם משום שמא ישכח או שמא יתרשל ,ושמא ישכח היינו הא חששא דאביי לפי' הר"ן ,ושמא
יתרשל היינו לס"ד דמשום זריזין הוא .ומ"ש רבינו לקמן 728דמשום זריזין נמי קבעו הדבר חובה ,ל]א[ מ]שמע[
הכי מדברי הר"ן במ"ש ועכוב מצוה כו' למסקנא דטעמא משום דאו]ר[ הנ]ר[ ,ולא לס"ד דמשום זריזין.
שם :מה שכתב החק יעקב .תיקן :ומה כו'.
729

שם )ד"ה ומה שכתב( :ואין מצות הקדמת התדיר דוחה את שאינו תדיר לגמרי .וע' מ"א סוס"י רפ"ו .
730

שם )ד"ה ומהאי טעמא( :אתי במכל שכן מלימוד ע"ש .יש לומר דלענין לכתחלה כל שכן הוא ולא לענין
731
דיעבד .ועל כרחך צריך לומר כן גם לפמ"ש לקמן בדעת הטור ע"פ הלח"מ ,והרי הלח"מ פי' כן דעת
732
הרמב"ם ע"ש.
שם ,בהג"ה ד"ה והן :דלא דמי )לאכילה .העביר את תחלת המוסגר לפני :ולהכי הרר"י.
סי' תמא ס"ד :עובר עליו בבל ימצא .כלומר מד"ס כיון שלא השאיל לו כו' .עס"י ת"מ

733

734

ובק"א שם .

 719נדפסה בקובץ הערות ובאורים גליון תתלח )ע'  117ואילך( ,מכתי"ק שעל גליון שו"ע רבינו דפוס ראשון )שקלאוו תקע"ד(.
ההגהות זוהו ככתי"ק הרה"ק מהרי"ל ,עפ"י השוואת כתב היד ועפ"י התוכן )ראה העו"ב גליון תתלז ע'  47ואילך( ,וראה במצויין
לקמן אצל ההגהות לסי' תלא קו"א ס"ק א ולשו"ע סי' תמז סל"ו(.
 720אמר ר' אמי כל אדם שיש לו קרקע עולה לרגל ושאין לו קרקע אין עולה לרגל.
 721ד"ה מאליה ,שכשאין לו קרקע פטור מראיה.
 722הלכה א ,שהביא דברי התוס' הנ"ל.
 723אבל ראה שוע"ר סי' תסח ס"א.
 724עיקר קושיה זאת כבר הקשה מהרי"ל אצל רבינו )לעיל סי' כה ,בהערתו שכתב "כדי להראות לפניו"( ,שמלשון שמא יתרשל
שבראב"ד ושבר"ן נראה שהוא רק לכתחלה ולא לעכוב .ותירץ רבנו הזקן קושיה זו בקו"א שלפנינו )ד"ה ואף שלא( .וע"ז מקשה כאן
שוב ,שמלשון הר"ן נראה לכאורה שהוא רק לכתחלה.
 725ריש פסחים )א ,ב( ד"ה אמר אביי :כיון שאמרת שאור הנר יפה לבדיקה בלילה יותר מביום ועכוב מצוה תלוי בדבר ,לא ליפתח
בעידנא ,לא יתחיל להתעסק בשמעתא באורתא דתליסר נגהי ארביסר ליל יציאת י"ג שהוא כניסת י"ד והוא ליל בדיקת חמץ עד
שיבדוק ,דילמא משכה ליה שמעתיה וישכח מלבדוק.
 726שם )א ,סע"א( :שבתחילת הלילה שיש בו אור עדיין ראוי לבדוק כדי שלא יתרשל או שלא ישכח  ...ומכאן אתה למד שהב]דיקה[
צריך להקדימו עם אור היום כדי שלא יתרשל.
 727ד ,ב :וכי תימא זריזין מקדימים למצות נבדוק מצפרא  ...אמר רב נחמן בר יצחק בשעה שבני אדם מצויין בבתיהם ואור הנר יפה
לבדיקה .אמר אביי הילכך האי צורבא מרבנן לא לפתח בעידניה באורתא דתליסר דנגהי ארבסר דלמא משכא ליה שמעתיה ואתי
לאימנועי ממצוה.
 728בקו"א שם )ד"ה ואף שלא( :למה תקנו חז"ל לכל ישראל שיבדקו אור לי"ד ועשו את כולם זריזים מה שלא עשו כן בכל המצות ...
לתקן זמן קבוע.
 729שמשום מצוה הקדמת תפלת מנחה לא ידחה לגמרי תפלת מוסף.
 730על מ"ש הח"י ס"ק ח ,שדוקא התחיל ללמוד צריך להפסיק אבל התחיל בשאר דברים אין צריך להפסיק ,מקשה בקו"א שא"כ
איך כתבו המ"מ והב"י )לענין לכתחלה( דאיסור אכילה אתי במכל שכן מלימוד .וע"ז בא ליישב כאן שיטת הח"י.
 731בהג"ה שבקו"א ,שלשיטת הטור צריך לחלק כמ"ש הלח"מ )הל' ק"ש פ"ב ה"ו( שחשש שמא ישכח יש רק בלימוד ולא באכילה
ומלאכה.
 732שמבואר בסוף ההג"ה דלקמן ,שהוא חולק על שיטת הטור ,ומ"מ מחלק בין לימוד לאכילה ומלאכה ,וא"כ גם הח"י יוכל לסבור
כן.
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735

סי' תמב ס"ז :כדי לחוש לדברי האומרים .ע"ש .
שם ס"י ,במ"מ שעה"ג :יח ח"י .736ב]שם[ אחרונים.
שם :כ ח"י .מדעת עצמו.
737

שם סי"ח :ואסור ג"כ .תיקן :אסור ג"כ .
738

שם סכ"ה :וי"א .טור על פי פי' הב"י .
סי' תמז סכ"ה ,לעבור בגד .תיקן :לעבור דרך בגד.
739

שם סכ"ט ,במ"מ שעה"ג :פא רא"ש ש"ע י"ד סי' ק"ט .תיקן :ס"ט .
שם סל"ו :שישרנו שלשה פעמים במים בתוך כלי של פסח וידיחנו יפה .תיקן :שלשה פעמים במים ואם
742
741
740
ישרנו בנהר או בתוך כלי של פסח קודם הפסח וגם ידיחנו יפה  .ועה"ג ציין :ח"י א"ז .
שם :הרי זה משובח .ותקנה זו אין נוהגין אלא מדוחק קצת ואין עושין כן אלא בבשר מלוח )שמערין הכל מן
הכלי ושורין במים קודם הפסח( משום מניעת שמחת יו"ט שאין שמחה אלא בבשר כמ"ש בסי' תקכ"ט אבל
דגים מלוחים )ובפרט דגים המלוחים בחבית שקורין הערינג( אין נוהגין כן אא"כ אין לו בשר כלל )לפי שצריך
לערות הכל מכל החבית קודם הפסח ולא יטול מן החבית בפסח שמשהו חמץ הדבוק בא' מן הדגי' הוא כבוש

 733סעיף א.
 734ס"ק ב.
 735עולת שבת ס"א .הובא בח"י ס"ק א.
 736סוף ס"ק טז.
 737שעד כאן נמשך מ"ש בתחלה "כיון שאסור  ...לאכלו בפסח" ,וא"כ לא מתאים כאן וא"ו החיבור.
 738ד"ה וכתב עוד בגדים.
 739ראה שו"ע שם סי"ח "כשיעור שיתנו מים על האש" .ובסי' קה ס"א "כדי שיתננו על האור" .וראה גם לקמן סי' תסז סנ"ו .סי'
תקכז סי"ב .סי' תרמח סכ"ה .וראה פסקי אדה"ז ע' .54
 740הגירסה בדפוס ראשון" :ומותר לאכלו בפסח על ידי הדחה שישרנו שלשה פעמים במים בתוך כלי של פסח וידיחנו יפה ויעבור
מעליו משהו חמץ הדבוק בו הרי זה משובח" .ולגירסה זו אינו מובן כלל מה משובח ומה אינו משובח.
בלוח התיקון שבדפוס ראשון תוקן" :ומותר לאכלו בפסח על ידי הדחה ג' פעמים במים ואם ישרנו בתוך כלי של פסח וגם ידיחנו יפה
ויעבור ]מ[עליו משהו חמץ הדבוק בו הרי זה משובח" .וכן תוקן בדפוסים הבאים .ולפי גירסה זו הנה האופן הא' הוא רק הדחה ג'
פעמים ,ואופן המשובח יותר הוא שריה והדחה.
אמנם בדפוס זיטאמיר תרט"ז ואילך נוספה בתחלה גם תיבת "שישרנו" )ע"י הדחה שישרנו ג' פעמים( .ולפי גירסה זו הנה האופן
הא' הוא רק שריה ג' פעמים ,ואופן המשובח יותר הוא שריה והדחה.
בלוח התיקון שבסוף דפוס זיטאמיר תר"ז נוספה הג"ה" :ובכתבים של הרב המפורסם מוה' יהודא ליב ז"ל אחיו של הגאון הקדוש
ז"ל נמצא שצריך להגיה כאן וכצ"ל :ע"י הדחה שישרנו שלשה פעמים במים בתוך כלי של פסח וידיחנו יפה ויעבור מעליו משהו חמץ
הדבוק בו והמחמיר בכל ענין ה"ז משובח )ב"ח לבוש(" ]היינו הב"ח בשו"ת סי' קכג בשם המהרש"ל ,שנהגו לא לסמוך על ההדחה
בבשר מלוח ,והלבוש ס"ה ,שנהגו להחמיר בדגים אפילו יבשים[ .ולפי גירסה זו אין כאן ב' אופנים ,רק אופן אחד שריה והדחה,
והמחמיר בכל ענין ה"ז משובח .המקור להג"ה הנ"ל היא בכתי"ק מהרי"ל  -מהדורה של שוע"ר )שנדפסה בקובץ יגדיל תורה נ.י.
חוב' ה ע' כג-ד(" :מותר לאכלו בפסח ע"י שישרנו במים בתוך כלי של פסח )ט"ז( וידיחנו יפה ויעביר מעליו משהו חמץ הנדבק בו ...
והמחמיר בכל ענין ה"ז משובח )ב"ח לבוש(" .ועל הגירסה הזאת המליץ בקונטרס השלחן שהיא קילורין לעינים .אלא שמ"מ לא
התקבלה בדפוסים ,גם לא בדפוס זיטאמיר תרט"ז; ואפשר שלא רצו ללמוד ממהדורה הנ"ל בכתי"ק מהרי"ל ,שהרי יש כמה חזרות
בשוע"ר מאותה מהדורה )וכבר הרבו לדון בה ואכ"מ(.
עוד גירסה יש בשו"ת צמח צדק סי' קטז" :ול"נ שכן צריך להיות בהג"ה ,הדחה ג"פ לפני הפסח ואם ישרנו לפני הפסח בתוך כלי כו',
וראי' מדכ' בתוך כלי של פסח אי מיירי תוך הפסח פשיטא דבכלי פסח ידיחנו ,וכ"נ ממ"ש סעיף מ"ב ולא הדיחם קודם הפסח כו'".
גם בקונטרס השלחן המליץ שלכאורה צריך להגיה כאן "קודם הפסח" ,וגם הוא הוכיח כן מסעיף מב .וגם לפי גירסה זו הנה האופן
הא' הוא רק הדחה ג' פעמים ,ואופן המשובח יותר הוא שריה והדחה )אלא שהוסיף שכ"ז צ"ל לפני הפסח(.
והנה אנו רואים ,שכעין המלצת הצמח צדק כעין זו היא גם הגירסה בכתי"ק שלפנינו; אלא שמ"ש "קודם הפסח" קאי רק על
השריה שבתוך כלי של פסח ולא על ההדחה.
 741ס"ק כג" :דהיינו על ידי שרייה קצת ולא בהעברה בעלמא .ויש לשרותו בנהר או בכלי פסח ע"י מים החולפים ג"פ אבל לא בכלי
חמץ לכתחלה )אחרונים( והכי נהיגין לשרות דוקא .אף שבמ"א ס"ק י"ז כתב דמשמע מתשובת מהרי"ט סימן א' גבי דגים מלוחים
דהדחה עדיף משריה ,לא העתיק יפה לשונו כי שם לא הקפיד רק שלא לשרותו תוך הפסח אבל קודם פסח אין לחוש כלל ,ויש
לשרותו דוקא כמשמעות אחרונים ,ומנהג יפה לשרותו בנהר" .וא"כ מובן שאופן הא' שבשוע"ר הוא כדעת המ"א סגי בהדחה,
והמחמיר כדעת הח"י ,שהצריך אף שריה קודם הפסח ,הרי זה משובח.
 742ס"ק ח )ואליה רבה ס"ק כ( :ואמר זקני הגאון ז"ל שלכתחילה ידיחו בנהר משום קילוח  ...ונראה לי דבערב פסח עד הלילה יכול
להדיחן כדי לאכול בפסח".
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בציר ואוסר גם שאר דגים הכבושי' עמו ולערות מן החבית קודם הפסח לשרות במים חוששין שמא יחוס שלא
יתקלקלו הדגים לפיכך נוהגין לאסור בכל ענין( .ואם הוא שעת הדחק ]עי' סמ"ב[.
סי' תנא סעיף עא ,במ"מ שעה"ג :ריט לבוש .תיקן :ריט טוש"ע )ואח"כ על שהסממנים מעכבים ציין( לבוש
וצ"ע בסעיף ל"ח.
שם סעיף עג ,במ"מ שעה"ג :רכה רמ"א .תיקן :רשב"א ר"ן ש"ע.
שם :רכו רשב"א ר"ן ש"ע .תיקן :רמ"א סמ"ג ב"י.
שם :רכז סמ"ג ב"י .תיקן :מ"א.
743

סי' תנג ס"ו :כמון .שקורין פעלד קימל .
סי' תסו ס"ז :ולפיכך אם אפה קודם פסח מותר לדברי הכל עס"י תנט) .העביר תיבות אלו לפני ויש
לסמוך כו'(.
744

סי' תעז ס"ח :ויברך על נטילת ידים .עי' סי' קנח .
סי' תפג ס"ה :שתקנו חכמים בלילה זה .ציין עה"ג :גמרא דף קי"ז ]ע"ב[.
סי' תפו ס"א :וא"כ במרור שהוא מד"ס .ציין עה"ג :גמרא דף קכ ]ע"א[.

 743ראה לעיל ס"ד שיש ב' מיני כמון ,וכאן מיירי בזרעים המותרים ,שהן פעלד קימל.
 744אוצ"ל :קעח )ס"ז( :אם הסיח דעתו מלאכול עוד  ...וגם צריך לחזור וליטול ידיו ,וש"נ.
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יורה דעה
סימן א
שו"ב שהעלים עין מנגלד

1

שאלה
לאה' דודי ידיד נפשי ה"ה הרב המפורסם מו"ה יהודא ליב שי'
השו"ב ר' ישראל 2מוכ"ז 3נ"י שבא בשאלה זו )נגלד קרום העליון קצת מכוון נגד נשבר הצלע
ונקשר ואין עוקץ .5והשו"ב העלים עין מזה והכשירה .ואח"כ כשהראו לו תקע עצמו לדבר הלכה
ואמר אעפ"כ יש להתיר והורה כן למעשה( לכדו"ח הרב 6שי' .והוציא ע"ז יותר משלשים רובל
סי"ג .ולהיות שאינו כעת בביתו ויתמהמה עד קרוב לר"ה 7ולא יוכל להמתין כל כך כי אפס כסף.
ולזאת בא אלי לבקש ממני על זה ,ובהיות כן אמרתי לו שיסע למעכ"ת .ובקשתי ממנו שישיב על
שאלה זו ובודאי יסמכו על מכ"ת .ואם יקשה בעיניו להשיב מחמת שלא נשאל ,יוכל מעכ"ת לכתוב
אלי ואשלח להם מכתבו .ובגוף הענין לפענ"ד אחר העברה חדש וקבלת דברי חברות הי' נראה
להכשירו ,לפי מ"ש אאזמ"ו נ"ע בשו"ע סי' ב' ,8אם יסכים מעכ"ת .והנה אם ירצה מעכ"ת אבוא
אחריו גם כן אליהם למלאת דבריו .ומנחיצת המוכ"ז לא באתי בארוכה.
ויקבל החו"ש מאדה"ש כנפשו ונפש ידידו דש"ת מלו"נ
4

מנחם מענדל

תשובה
9

ברך לקחתי ואשיב מפני הכבוד לאה' נ"א ידידי ידיד עליון טוביינא דחכימי הרב
המפורסם מוהר"מ מענדל שי'.
על דבר השו"ב שהעלים עין מנגלד קרום העליון שהי' בריאה ,ומקום הנגלד הי' מכוון קצת נגד
שבירת הצלע בלא עוקץ חד ונקשר והכשירה השו"ב .ואחר זה כשהראו לו הנגלד עם שבירת הצלע
הנ"ל ,תקע השו"ב עצמו לדבר הלכה בלי שאלת המורה אשר בעיר ,והורה השו"ב למעשה שאעפ"כ
היא כשרה .וידוע שהשו"ב הוא למדן וירא שמים ואין חושדין אותו בפריקת עול וקלות ח"ו ,וכמו
שכתב המ"ץ דמחנהו 10שהוא איש תם וישר ,והורה מעכ"ת דאחרי העברת חדש וקבלת דברי
חברות נראה להכשירו וכמ"ש רבינו הגאון אחמו"ר ז"ל נ"ע בש"ע סי' ב' סק"א .וביקש ממני
להודיעו חוות דעתי בדין זה.

 1הושלמה בשו"ת שארית יהודה מילואים סי' לח ,ע"פ כת"י  935יח ,א.
השאלה והתשובה של אדמו"ר ה"צמח צדק" ,נעתקו משם ,ונדפסו גם בשו"ת צמח צדק יו"ד סי' רמה.
בכת"י שם ,באה הגהה בשוה"ג )אולי של המעתיק ,מוה"ר ישכר בער הורביץ ,מ"ץ דליובאוויטש(:
ע' שו"ת בית אפרים בס' פת"ב סי' י"א ,דדוקא אם הגלד מכוון נגד השבר יש להטריף )ואם אינו מכוון כ' בחי"ד סי'
ט"ו דכשר( ,ובלא נגלד רק נקמט יש להכשיר ,דלא כב"ח בתשו' שפ' בקמט בריאה כנגד מכה בדופן שהחמיר הב"ח
בתשו' להטריף ,ודודו הגמ"ס בתשו' הנ"ל כ' דהקיל בפשיטות למעשה ,דאף אם השבר הי' לו כח להקמיט אבל לא הי'
לו כח לנקוב כיון שאין שם עוקץ.
 2שו"ב שטרעשין )כדלקמן(.
 3מוביל כתב זה.
 4שזה כשר ,כמבואר בשו"ע סי' לו ס"ב .והובא בשוע"ר סי' לג סוף ס"ק טו.
 5שאם יש עוקץ ,מבואר בשו"ע סי' נג ס"ב :שאם היה בו עוקץ תיבדק הריאה.
 6לכבוד דודי וחמי הרב ]כ"ק אדמו"ר האמצעי[.
 7כנראה נכתבו שו"ת אלו בקיץ תקפ"ה ,בו נסע כ"ק אדמו"ר האמצעי למקומות הרפואה בקארלסבאד וסמוכותיה,
ושהה בדרכו מאחרי חה"ש עד אלול )ראה אג"ק שלו אגרות כה-ו(.
 8קו"א סוף ס"ק ה .וראה לקמן ,דהיינו אף בלי העברה חודש.
 9נכד אחי.
 10הרב ארי' משטרעשין ,דלקמן.

שארית יהודה – יורה דעה

2

מאשר יקרת בעיני ונכבדת לא אוכל להשיב פניך ריקם .ובפרט אחרי אשר התחלת לדבר אענה אף
אני כמוהו ,מסכים דסגי ליה למוכ"ז בקבלת דברי חברות כמ"ש מעכת"ר .ולא עוד אלא שלפע"ד
אין צריך להעברה כלל .כי עיקר טעם ההעברה הוא כמ"ש רבינו הגאון אחמו"ר נ"ע )בביאורו
לש"ע יו"ד סי' ב' (11משום שצריך לביישו כי היכי דליהוי הקבלה באמיתת לבבו ,ודי והותר במה
שסבל חרפה ובזיונות .וכ"מ להדיא במהרי"ו סי' צ"ז דבשוחט שבא לפניו הח"ר מולין לא הצריך
העברה כלל ,ואף שכתב שבשוחט שבא לפני מהר"ז רונקיל ומה"ר טודרוס כמדומה לו שלא בדק
חדש ,אלא על כרחך דהיינו טעמא כדסיים על הח"ר מולין ודי והותר לו בשתו וחרפתו שסבל כו'.
ועוד שאחרי שהמ"ץ ואנשי עירו כתבו עליו שהוא איש תם וישר ,ובכהאי גוונא אמרינן ודאי משגה
הוא ולא חשדינן ליה לפושע ,ובזה אין צריך כי אם קבלת דברי חברות לחוד כמ"ש רבינו הגאון
ז"ל נ"ע בש"ע סי' ב' סס"ק א' 12בשם הש"ך בשם מהרי"ו ,והוא בש"ך סי' קי"ט ס"ק ל"ג .וע'
פר"ח שם ס"ק ל"א שכן פסק להדיא דלא בעינן העברת חדש כו' אלא סגי ליה בקבלת דברי
חברות ,לחוד והיינו אף שיצא טרפה ממש מתחת ידו פעם אחת.
אך עוד אחת היא והיתה לבאר ,דלכאורה אין זה מועיל אלא על השגיאה שיצתה מת"י שלא ראה
ולא השגיח בריעותא הנזכרת שנמצא בריאה ,אבל במה שתקע עצמו לדבר הלכה למעשה להורות
בדבר שצריך לשאול את פי המורה אשר בעיר ,אילו היה האמת כדברי המורים שהטריפו בהחלט,
לא הי' לו שום התנצלות שגיאה .אמנם יש לצדד כמ"ש מהרי"ו שם ,דאלו הוה ריאה קמן הות
מתכשרא ,והכי נמי יש לומר בנידון דידן ,כי הנה עיקר החומרא מחמת השבר ,שאם נקרע קרום
החיצון מחמת השבר שמא ניקב גם הפנימי ,ולא בקיאינן בבדיקה .וכבר האריך בזה הגאון
המפורסם בדורינו מהר"ז מרגליות נ"י ,כאשר הראה המוכ"ז לפני העתק תשובתו בשו"ת שבספרו
על בדיקת הריאה סי' י"ח ,וע' בשו"ת בית אפרים חי"ד סי' ט"ו ,והראה פנים דיש לסמוך על
בדיקתינו ,אלא שבסוף ביטל דעתו מפני כבוד דודו הגאון מוה' סענדר זצללה"ה ,וכן קבע בשו"ע
שלו) 13סי' ל"ו סי"ג( .אבל באמת אם לדין יש תשובה ,דלא חיישינן בניקב החיצון שמא ניקב גם
הפנימי ,אלא בקוץ או מחט שהם דקים ,אבל לא בקנה וכיוצא בזה ,כדאיתא בשו"ע סי' נ"א ס"ב
לענין חשש נקיבת אברים הפנימים .והכי נמי יש לומר יש לומר בשבר זה ,כיון שאין בו עוקץ
הנוקב ,והשבר רחב עד שקרום החיצון נקרע קרע רחב מעט ,אם כן אם היה ניקב קרום הפנימי
היה נקרע גם כן קרע באורך ורוחב מעט ,ולא נקב כל שהוא .ואין לחוש שמא באמת נקרע איזה
קרע באורך ורוחב מעט ,דפשיטא דכל כהאי גוונא יש לסמוך על בדיקתינו.
ואף שמכל מקום השו"ב המוכ"ז עשה שלא כהוגן במה שהגיס לבו להורות מדעתו ,והיה לו לשאול
פי המורה ,על כל פנים בכל כהאי גוונא אין לדונו כמי שיצתה טריפה מתחת ידו ח"ו .ואף לדברי
המורים שהטריפו ,מכל מקום יש לומר ,מאחר שהיא מלתא דתליא בסברא ,אין לדונו כמזיד
להקל ראשו בהוראה ,אלא כטועה בעלמא ,ואף לא כטועה בדבר משנה אלא כטועה בשקול הדעת.
ומכל מקום להבא צריך לקבל עליו שלא יסמוך על שום הוראה מדעתו בדבר שצריך לדמות מלתא
למלתא ,ובפרט בראותי אותו שהוא חריף בסברות ובקיאות ,ואגב חריפותא יכול להיות
משבשתא ,דמאחר שאינו קבוע להוראה מי ביקש זאת מידו ,אין זו מלאכתו המוטלת עליו כי אם
על המורה.
ואם כה יעשה שיקבל עליו בפני מעכת"ר ,יכול לכתוב לשם שכבר קבל דברי חברות בפניו ,הן
בהשגחת הריאה ,הן בפסק דין שלא יצא מתחת ידו דבר הוראה הצריכה שאלת חכם בלי שאלת
המורה ,ויכולים לסמוך על שחיטתו ובדיקתו כמקדם.
והיה זה שלום דברי דודו ידידו לנצח
יהודה ליב מיאנאוויטש

*
לאה' אנ"ש דק' שטרעשין ולהרב המ"ץ כמוהר"ר ארי' נ"י

 11קו"א ס"ק ה )ד"ה וכן דעת ראבי"ה( :מהני ליה הבזיון שמבזין אותו בהעברה והכרזות אלו שיהא נזהר יפה מכאן
ולהלאה כאשר מקבל עליו.
 12בדפו"ר ,ובדפוסים שלנו הוא בקו"א סוף ס"ק ה :ואפילו בממונה על הצבור אם ידוע שהוא ירא שמים ומדקדק
במעשיו אמרינן בוודאי משגה הוא ,כך כתב הש"ך בשם מהרי"ו ,אבל קבלת דברי חברות מיהא בעי.
 13ראש אפרים.
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מכתב הרב המ"ץ לכדו"ח הרב שי' ,ומכתבם אלי ,ע"ד השו"ב הנוכחי ,הגיעו על ידו אחר נסיעת
כ"ק מכאן ויתמהמה בדרכו עד לפני ר"ה ,ולזאת קשה עליו עכובו פה .ויעצתיו לנסוע לד"ז הה"ג
מוהר"י ליב מייאנעוויץ ,ומוסגרת פה תשובתו שהסכים להחזירו ע"י קבלת דברי חברות לבד.
והנני מסכים גם כן לדבריו .הגם שכתבתי לו תחלה שיצטרך גם כן העברה חדש ,אמנם אינו לעכב,
לפי המבואר במכתבם שהוא ירא שמים ולמדן ואין חושדין אותו לפריקות עול וקלות ח"ו ,וכן
כתב הרב המ"ץ שהוא איש תם וישר ,ובכהאי גוונא אמרינן דודאי משגה הוא ולא חשדינן לי'
לפושע ,ואז אין צריך כי אם קבלת דברי חברות לבד ,כמ"ש כאאזמו"ר נ"ע בשו"ע סי' ב' סוף
סק"א בשם הש"ך בשם מהרי"ו ,והוא בש"ך סי' קי"ט ס"ק ל"ג .ועי' פר"ח שם ס"ק ל"א כתב כן
להדיא דלא בעינן העברת חדש כו' ,אלא סגי בקבלת דברי חברות לחוד ,והיינו אף ביצאתה טרפה
ממש מתחת ידו פעם אחת .לזאת הנה קיבל פה דברי חברות ,להיות זהיר מכאן ולהבא בבדיקת
הריאה ,וגם שלא יצא מתחת ידו הוראה הצריכה שאלת חכם בלי שאלת המורה .ולזאת תוכלו
לסמוך על שחיטתו כמקדם ,כמ"ש דו"ז הרב הנ"ל ,ודבריו אינם צריכים חיזוק ממני.
ויקבלו החו"ש מאדה"ש כנפשם ונפש דו"ש מלונ"ח
מנחם מענדל בא"א מוהר"ש שכנא זללה"ה

סימן ב
שו"ב שאירע מכשול בבדיקת ריאה

14

שאלה
האלקים אנה לידו ידידינו ] [...שו"ב דפ"ק ראהטשוו ,שלא הרגיש בריאה שהי' עליו בשר בלוי,
ואחר כך מצאו וקלפוהו כדינו )אך בחוזק קצת( ,ובשר הריאה שתחתיו לא הי' שלם רק בצבץ
בנפיחה ונטרפה ,ומעשה הנ"ל הי' בצום הרביעי העבר .15ואשתקד תקצגימ"ל 16לא הרגיש באונה
הסרוכה לשומן הלב ,ואח"כ נטרפה על ידי בדיקה ,ולא קיבל אז דברי חברות .ועוד אנשים
אומרים שהוציא עוד טריפות מתחת ידו ,הגם שלא נתקבל דבריהם בלבינו לאמת גמור ,כי ידוע
לנו שמעולם המה עוינים את ] [...שו"ב ,ובפרט שלא די שדבריהם סותרים את ] [...אלא שסותרים
זה את זה .כי אחד מהקצבים סיפר שלאחר שהכשיר ] [...שו"ב בהמה א' מצא בריאה סרכא תלוי'
מבועא ועם כל זה מכר הבשר לישראל ,וכאשר אמרנו לו למה שתקת ,אמר הלא אני בעצמי לא
אכלתי את הבשר .והשני סיפר דכוותיו ואמרו טעם שתיקותם שחששו מפני המחלוקת .אך אעפ"י
שלא נאמנו דבריהם בעינינו אולי למיחש מיבעי גם לדבריהם )ויש כמה אנשים מאמינים
להמעידים עליו כן והמה מהעוינים אותו(.
והנה אם הי' אדומו"ר 17שי' בביתו בודאי הי' ] [...נוסע תומ"י אל כ"ק ,אך אינו בביתו ,וידידינו ר'
שמואל סגל מ"ץ דקהלתינו ,זה שבוע שני' שנסע למאהליוו לקבל פאשפארט לנסוע לאה"ק,18
ובדעתו שבקבלתו ישים לדרך פעמיו תיכף ומיד ,ומכין את עצמו לכך קרוב למשך שנה .ובא ][...
שו"ב לפני בן המ"ץ 19ולפני 20ולפני ר' דוב גדול מפה ,וקיבל לפנינו דברי חברות בתורת שבועה,
שמעתה ידקדק מאד בבדיקת הריאה בזריזות נמרץ ובמתון דוקא ולא במהירות )כי המכשולות
ארעו לו רק מחמת המהירות כידוע לנו ברור( ,וגם שלא יסמוך על בדיקת פנים לבדו ,ואגב קיבל
עליו כנ"ל להיות זהיר וזריז בכ"ד השו"ב בתכלית הזהירות על צד הישר והטוב ,וגם העברת חדש.

 14הושלמה ע"פ כת"י  1027קמא ,ב.
 15י"ז בתמוז )קרוב לג' שבועות לפני תאריך התשובה דלקמן :ו' מנ"א(.
 16לפי הנדפס לקמן שתאריך התשובה היא מו' מנ"א תקפ"ג ,אם כן צ"ל כאן "ואשתקד תקפ"ב" )ולא תקצגימ"ל(.
או שתאריך כתיבת השו"ת היא תקפ"ד ,וא"כ צ"ל כאן "ואשתקד תקפגימ"ל".
ואין לומר שמדובר כאן בשנה אחרת ,שהרי בשנת תקפ"ד נסע הרב "ר' שמואל סגל מ"ץ" לא"י )ראה תולדות חב"ד
בארה"ק ע' מט .היכל הבעש"ט גליון כ ע' רז( ,ולקמן מסופר עליו "שנסע למאהליוו לקבל פאשפארט לנסוע לאה"ק".
 17כ"ק אדמו"ר האמצעי.
 18שם כיהן כרבה של קהלת חב"ד בחברון ,כמסופר בתולדות חב"ד בארה"ק ע' עט.
 19הרב אברהם לוין ,שמילא את מקום אביו ברבנות ראהאטשאוו ,משנת תקפ"ה עד לפטירתו בשנת תרכ"ו )ראה
הכרמל יא אלול תרכ"ו .היכל הבעש"ט גליון כ ע' רו-ז(.
 20ששימש כנראה בבית דינו של הרב הנ"ל )ראה היכל בעש"ט שם(.
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אך מי אנחנו שנכניס ראשינו בזה ולסמוך על עצמינו ולהחזירו ,ולכן הסכימו אנ"ש דפה קהלתינו,
אף המנגדים על ] [...לבקש את כת"ר שימחול ויבוא תיכף ומיד במכי"ק על פאצט המוקדם לפה,
לחוות דעתו דעת עליון ודעת תורה בזה ,ואז לא יהיה פתחון פה גם למעט המנגדים מאנשי עירינו
בזה .ומחמת שידוע לאנשי עירינו שרגיל אני לבוא בכתובים לכמו"ר ושמתלמידיו אני ,21וגם שידוע
לי על איזה אדרעש לכתוב בענין שיגיע המכתב למו"ר ,ולכן נצטוויתי אני דוקא מאתם שאכתוב
לכת"ר גופא דעובדא היכי הוה ,ומה שביארתי למעלה היא ברירה דמילה בלי שום תוסף ומגרעת.
ובהיות שידוע לכמו"ר איכותו ומהותו של ] [...שו"ב ,אשר מעולם מאנשי יראי השם הוא ,לכן
מהראוי להפך בזכותו ,ובפרט בעת צוק העתים כאלו .ועוד שיהי' זה סיבה שלא יסתעף דברי
ריבות בשערינו ,ובפרט בין יחידי סגולה דפה .ובאשר ממילא מובן ליודע ומבין ועוד שלא יתגברו
צד המתנגדים ,כי השו"ב השני דפה אינו מאנ"ש .רק הבקשה כפולה למו"ר ימהר יחישה מעשהו,
בכדי שיגיע דברי קדשו אלינו על כל פנים קודם השלמת חדש מזמן י"ז בתמוז כנ"ל .וימחול לכתוב
האגרת לאנ"ש דראהאטשוו ,רק שיכתוב על אדרעש שלי לגארד ראהטשוו .ושולח אני למו"ר
מוסגר פה צעטיל גם מ] [...שו"ב בעצמו ,שיפרש שיחתו ומצפונות לבו לפני מו"ר ,ומגדול הבטחון
שבוודאי למען האמת והשלום יזדרז מו"ר בזה לכן קצרתי בבקשות שונות.
דברי ש"ב תלמידו הדושו"ט כה"י ,22ומבקש בבקשת אנ"ש דפ"ק וכולם מצפים לתשובת הרמתה
יששכר בער 23בא"א מוהר"ר צבי הירש סגל זללה"ה

תשובה
ו' מנחם תקפ"ג פה יאנוויטש
גיה"ט 24הגיעני .ושמחתני בחסד עליון לשם ולתהלה ,אך לא שמחתני בפעליך ,כי ילדות היתה בך
ונזדקקת לדבר גדול כזה ונעשית שואל .ובאמת הקשית לשאול ,ומדוע אתה לבדך ,ואין איש דורש
ומבקש זולתך ,ומהראוי הי' שיבואו המנגדים דוקא על החתום ,ועכ"פ הב"ד שעמך .ואף שכתבת
שבשליחותם עשית כזאת ,שליחותך לא נעשה בעדים ,ולא עוד אלא שלא מחכמה שאלת ,אחר
שכבר עשית מעשה .ואף גם זאת במה שתקעת עצמך לדבר הלכה שבקבלת דברי חברות סגי ,ואם
כן איפוא למה הי' זה העברה על חדש .ואם היה נראה בעיניך שצריך לתשובה ובזיון ובהעברת
חדש סגי ,לא היה לך למהר הקבלה של דברי חברות כי אם אחר התשובה ,כי הם שני ענינים
נפרדים ,שהעברת חדש היא לבוא לתשובה על העבר וקבלת דברי חברות הוא להזהיר על להבא.
וע' בדברי קדשו של רבינו הגאון אחמו"ר זצללה"ה )במ"ש בביאורו לש"ע י"ד סי' ב )דף י"ד ע"ב,25
בפי' דברי ראבי"ה שהביא שם( ,וכך מבואר שם מלשון ראבי"ה ,וכן כתבו כל הפוסקים ,שמתחלה
יעבירוהו ויכריזו עליו סתם ,אלא שכ' שיעמוד כך חדש ימים ואח"כ יבא לב"ד ויתחרט ויקבל
תשובה וגם יקבל דברי חברות כו' .ואם היה לבזיון לפני ידידנו השו"ב הנה כך היא המדה וכך
חובה לו ומוטב דליכסף בעלמא דין כו' )ובפרט לפי דברי המנגדים שלא פעם אחת ולא שתיים
הייתה זאת מידו ,כי גם עוד ב' פעמים ,כמו שאמרו הקצבים ,שאף שאין נאמנים על פי הדין ,מכל
מקום יאמרו שלבם נוקפם ,ולא צייתי לרבנן ,דאמרו דמחנפי אהדדי(.
הן אמת שבמקום שאמרו דביצא מתחת ידו טריפה ג' פעמים ,ויש אומרים ב' פעמים )ולזה הסכים
רבינו אחמו"ר נ"ע 26אם היו הטריפות משם א'( ,לא סגי בקבלת דברי חברות ,היינו דווקא דברי
חברות ,אבל תשובה מועלת )אם לא היכא דדיינינן ליה במזיד או בפשיעה דרך קלות ח"ו ,שאזי
צריך תקנתא דפרק זה בורר 27דוקא כמ"ש שם 28הגאון אחמו"ר ז"ל( ,והתשובה היא לפי ראות

 21ראה מפתחות לצמח צדק שם.
 22שאר בשרו ותלמידו הדורש שלומו וטובו כל הימים.
 23הורביץ ,שהי' אח"כ רב בליובאוויטש ועוד )ראה מפתחות לצמח צדק ע' קסה-ו( .תשובות נוספות אליו – לקמן טו-
יז.
 24גלילי ידו הטהורה.
 25בדפו"ר ,ובדפוסים שלנו – בקו"א ס"ק ה )ד"ה וכן דעת ראבי"ה(.
 26בקו"א שם )ד"ה ואם לא(.
 27סנהדרין כה ,א :שילך למקום שאין מכירין אותו כו'.
 28קו"א ס"ק ה )ד"ה ופירש וסוף ד"ה ואם לא(.
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עיני הדיין כמ"ש שם לעיל 29בשם ראבי"ה ורמ"א ,ואם כן בהעברת חדש שהוא לבזיון כדי שתהיה
התשובה באמת סגי )אפילו בהרבה פעמים( .מכל מקום צריכה להיות התשובה קודמת ,ואם כן גם
הבזיון צריך להיות קודם ,ואחר כך יקבל עליו דברי חברות להחזירו כבראשונה ,והיינו דנקטי
לשון חזרה להחזירו 30אחר ההעברה ,כמ"ש התוס' שמתחלה יעבירוהו סתם ,משא"כ כשקיבל עליו
דברי חברות מתחלה הרי יודע שעל מנת כן העבירוהו כדי שיחזור ,ואין התשובה אמיתית ובזיון
בעלמא בכדי הוא.
לזאת העצה היעוצה שיעמוד כך עוד חדש בהעברה סתם בכדי שיכנע לבו באמת ,ואחר כך יבא
לפני ב"ד לקבל תשובה ,ויחזירוהו בקבלת דברי חברות .ומה טוב ויפה הי' הדבר אם בתוך כך יבא
לפני אדומו"ר בר רב אחאי 31שי' לקבל תשובה ,ואז אפילו שונאיו יראו בהכנעה שלו ויסמוך לבם,
ובפרט על כאדמו"ר שי'.
וזו"ז יקבל החו"ש ,32דברי המדבר למען האמת והשלום ש"ב ידידו לנצח
יהודא ליב במה"ו ברוך זצללה"ה מיאנוויטש

סימן ג
מים מרים ומלוחים בכוליא

33

שאלה
עוד זאת אדרוש מידידי להודיעני דעתו הרחבה בדין בועא במים זכים הנמצא בכוליא ,ומטי'
במקום חריץ ,לדידן 34דמכשירין כדעת הראשונים והאחרונים ,אם צריכים נמי לתנאי שיהיו
צלולים ומתוקים ,לאפוקי מרים ומלוחים ,או לאו.
ומעודי הייתי רגיל לומר דצריכי' לתנאי הנ"ל ,כאשר מבואר דין מים זכים אצל תרי בועי דסמיכי
להדדי ברמ"א בסי' ל"ז ,35והוא דעת מהרי"ו 36ומהרי"ל 37רבו ,דעל כרחך במרים או מלוחים לא
מקרי מים זכים ,ואם כן אף בכוליא יש לאסור.
והי' נראה לי לומר דטעם המתירים תרי בועי דסמיכי בריאה במים זכים הוא ,משום דגרסינן
בש"ס בדף נ"ה ע"ב כגירסת הרי"ף כשר בזה ובזה מים זכים כו' ,ומים זכים דכשירי הכא והכא
38
לא אמרן אלא דצילא כו' ,והי' קשה להם לומר שבריאה יפסול עכורים או סרוחי' מרבא דאמר

 29ד"ה וכן דעת ראבי"ה.
 30ראה קו"א שם בשם ראבי"ה )והגהות אשרי מאור זרוע( :ומכאן והלאה החזירוהו לאומנותו.
 31כ"ק אדמו"ר האמצעי.
 32וזולת זה יקבל החיים ושלום.
 33התשובה היא אל מוה"ר נתן הורביץ מ"ץ דפולוצק ,והשאלה הועתקה מכת"י ) 231קכז ,ב( – בהמשך לשו"ת דלקמן
חאהע"ז סי' מ )בענין נטבע תחת הקרח( ,מחורף תקפ"ד.
אודותיו ראה בית רבי עה ,א .מפתחות לצמח צדק ע' קסו .כפר חב"ד  ,1272אספקלריה ע'  8ואילך.
הוא פנה בשאלה זו גם אל אדמו"ר הצמח צדק ,ותשובתו בחיו"ד סי' רסה ,המתחלת :בעז"ה יום ד' א"ח ]פסח,
תקפ"ד[ ,אה' ידידי הרב המופלג מ' נתן נ"י.
הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע :ראה צמח צדק יו"ד מד .ומסקנתו שם :למעשה הייתי מפקפק להקל במים מלוחים ומרים
בכוליא נגד דעת השמ"ח סי' ל"ז ,עד שראיתי תשובת דודי הרב הגדול מהרי"ל ז"ל שכתב להקל בזה מטעם אחר ,לפי
שמים אלו מתהוים מחמת מאכל ומשקה שיורדים לשם ומתמצים לכיס השתן ,ומים כאלו ידוע שהם מלוחים ,ואינם
דומים למים עכורים שנעשו מחמת מכה בכוליא עצמה עכ"ל  ...וכן ראיתי שהשיב עוד חכם אחד.
וראה גם שם סי' מה ,וסי' רסה-ו .ובקובץ יגדיל תורה נ.י .יג ע' כב-ג; מג ע' שלז.
 34שו"ע סי' מד ס"ב ,וט"ז שם ס"ק ח.
 35שמבואר בגמ' )חולין מז ,רע"א( ,ובשו"ע )סי' לז ס"ג( דאסרינן ,ויש מכשירין אפילו תרי בועי דסמיכי אם המים
שבהם זכים צלולים ומתוקים )רמ"א שם( ,לאפוקי מרים או מלוחים דהוי כמו עכורים )ש"ך שם ס"ק טו( .והשאלה
היא ,אם יש ללמוד מדעת מכשירים אלו גם לדין כוליא ,שמים זכים מרים או מלוחים טריפה )כמו עכורים(.
 36הלכות בדיקה )הועתק בדרכי משה סי' לז ס"ק ג(.
 37ע' תקפא.
 38חולין מח ,רע"ב.

שארית יהודה – יורה דעה

6

כו' להני דקיימו כנדי כנדי כו' ,ולא חשו לבודקן אם היו עכורים או סרוחים כמ"ש הרא"ש ,39לכך
סבירא להו דבועא אחת בריאה בכל גווני כשר ,והא דקאמרן ומים זכים דכשרים הכא והכא לא
אמרן כו' קאי על תרי בועי דסמיכי בריאה ,ואם כן על כרחך חד דינא אית להו תרי בועי במים
זכים בריאה עם מים זכים בכוליא ,ואם כן צריכים גם כאן לכל התנאים המבוארים שם
באחרונים כיס לבן כו' ,כאשר מבואר בש"ך בסי' ל"ז 40ודו"ק.
אך מדברי הריב"ן והרשב"ם שהביא הרא"ש בסי' כ"]ו[ נראה דטעמא אחרינא אית להו ,דסבירא
להו דמים זכים לא מקרי בועא כלל ,ואם כן אפשר דלא גרסי כלל 41כשר הכא והכא כו' ,והי'
גירסתם כגירסת רש"י .עם כל זה מנלן לחלק בין מים זכים דריאה למים זכים שבכוליא.
אך כעת אני מסתפק ,משום שלא הזכירו האחרונים כלל בכוליא שיהיו מתוקין ,ולא הזכירו אחד
מהתנאים שמבואר שם ,ולא ראיתי לאחד מאחרונים מגדולים שקרוב לזמננו שהזכירו זאת .גם
המאסף לכל המחנות הרב המובהק הפרי מגדים לא העיר בזה כלום .ואפשר שם בריאה מצריך
רמ"א לתנאי מהרי"ו ,אף שלא הוזכר זאת ברשב"ם וריב"]ן[ ,משום שבלאו הכי דעת הראשונים
הרי"ף והרמב"ם והרא"ש 42ורוב הפוסקים 43להחמיר בכל גווני בסמיכי ,משא"כ כאן אצל כוליא
לא מחמרינן כדעת מהרי"ו ,ובש"ס לא הוזכר רק דצילי ולא סריחי ודו"ק.
מכל מקום במטיא למקום חריץ ועד בכלל ,גם בכוליא לדעת הב"ח 44והלבו"ש אסור אף במים
זכים ,וכן נראה דעת הגהות אשרי ,45ואם כן אפשר יש להחמיר להצריך התנאים שמבוארים
בריאה על כל פנים.
ואני נבוך בים הספקות גדר ומזה וגדר מזה ,בקשתי שטוחה ילמדינו רבינו ושכרו יהי' כפול ,ואף
שאמרו חז"ל אין שואלים שנים כאחת ,וכ"פ הפוסקים ,46נלע"ד דזה קאי לשואל בבית המדרש
פנים בפנים ,דהשואל יכול לשאול בעת אחרת ,אבל במקום רחוק לאו בכל שעתא מתרחיש נוסע,
ודעתא צלילא מרגשות גלי הזמן גבהו טורי 47בינינו ,מי יתן לי אבר כיונה אעופה ובאהלו
אשכונה ,48לאגמורי שמעתי מפומי ,יש לי שאלות הרבה ,וכעת אשים קנצי למילי 49אל יחר לאדוני.

תשובה
על דבר שאלתו בנדון מים מרים או מלוחים בכוליא מה דינם ,אם נדון כעכורים ,כמו בריאה בתרי
בועי דסמיכי.
ולכאורה היה פשוט דדמו להדדי .לא מיבעיא לפי מ"ש בראש אפרים סי' ל"ו ס"ק צ"ח ,דהטעם
משום דכתב מהרי"ק שרש ל"ו בשם תוספת הר"פ 50דלא בקיאין בצילי ולכך הוסיפו בסימנם שיהו
מתוקים כו' ע"ש ,ובכוליא איתמר בהדיא בגמ' והני מילי דצילי ,אם כן צריך להיות כל תנאי דצילי
המוזכר בריאה ,דהיינו שיהו צלולים ומתוקים .אלא גם לפי משמעות מהרי"ו 51ומהרי"ל דע"ט
ע"א 52דמלוחים מצד עצמן הוו כעכורים ,וכמ"ש גם כן ביש"ש פא"ט סי' ל"ז בשם מהר"ש מווינא
כי המים הסרוחים והעכורים והמלוחים מכלים ומבלים את הסמפונות ואין מניחין להבריאה אבל

 39חולין פ"ג סי' מה.
 40ס"ק טו.
 41בדף נה ,ב לא גרסי כגירסת הרי"ף )יז ,א( "כשר בזה ובזה מים זכים ,ולא אמרן אלא דצילי".
 42פ"ג סי' כו.
 43טוש"ע סי' לז ס"ג.
 44סי' מד ס"ב ד"ה ולענין הלכה.
 45פ"ג סי' מה ד"ה אפילו .הובא ונתבאר בט"ז סי' מד ס"ק כ.
 46טוש"ע יו"ד סי' רמו סי"ב.
 47ע"פ חולין ז ,ב.
 48ע"פ תהלים נה ,ז.
 49ע"פ איוב יח ,ב.
 50הובא בש"ך שם.
 51בהלכות בדיקה ,הועתק בדרכי משה סי' לז ס"ק ג.
 52ובדפוס מכון ירושלים ע' תקפא.
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צלולים ומתוקים הדרא בריא עכ"ל ,מכל מקום גם לפי זה הוא הדין בכוליא .ולכאורה הדברים
קל וחומר ממה שכתב השמ"ח רס"י ל"ז 53סוף סעי' א' או מלוחים כו' עיי"ש.
אכן לפי מאי דקיימא לן בסי' מ"ד ס"ד דנמצאו אבנים בכוליא כשרה ,והטעם ביאר שם 54דמשם
יוצאים עם השתן ,ופירש בתבואות שור סק"ט דהיינו אבנים שבאים בכוליא מחמת השתיה
שאינה נקי מאבנים וצרורות ואותן האבנים מתאספים והיו לאבן בתוך גיד הערוה כו' ,ואם כן
הוא הדין והוא הטעם גבי מים שמתהוים מחמת שיורדים ומתמצים לכיס השתן שהם יורדים
ונמשכים גם כן דרך הכליות ,55ומים כאלו ידוע שהם מלוחים ואינם דומים למים עכורים שנעשו
מחמת מכה בכוליא עצמה ,וכמו שחילק בתבואות שור שם כהאי גוונא לענין אבנים שיש ב' מיני
אבנים ,והוא הדין לענין מים יש לומר כן .ולא דמי לריאה שבתבואות שור רס"י ל"ז ,שאף
שהריאה גם כן שואבת כל מיני משקין ,הנה שאיבה זו היא מרחוק ועל פי פליאת חכמת הטבע
כמ"ש במע"מ ,אבל לא שיהו המים נמשכין שם ממש כמו בכליות.
]ועוד יש טעם להקל ,דיש לומר דמהרי"ו ומהרי"ל שאסרו במלוחים ומרים היינו דווקא גבי תרתי
בועי דסמיכי ,שהמתירים במים זכים הוא משום דבכה"ג לא נקרא בועא כלל ,ובשמ"ח סי' ל"ז
סעי' ח' פירש דסבירא להו דמים זכים לאו לקותא הוא ,על כן סבירא להו דאי אפשר לומר כן רק
כשהם מתוקים ,משא"כ כשהם מלוחים או מרים שהם מים הרעים אין לסמוך כלל להוציאה
מכלל בועי אף שהם מים זכים .והיינו טעמא נמי דבועא בשפולי ובועא מעבר לעבר כמ"ש ביש"ש
פא"ט סי' ל"ז בשם מהר"ש מווינא כנ"ל .משא"כ גבי כוליא ,דהאיסור נזכר בגמרא רק בעכורים
או סרוחים ,ולא בבועא תליא מילתא ,וגם ההיתר נזכר בהדיא בזכים וצלולים ,אם כן כל שהם
זכים וצלולים ,אף שהם מלוחים או מרים יש לומר דאין להחמיר כלל ,ואין להוסיף על הטריפות,
ודלא כהשמ"ח רסי' ל"ז .אבל גבי תרי בועי דסמיכי לא שייך לומר כן ,דאדרבה עליך הראיה
שאינה בכלל בועי שבגמרא ,אפילו במים זכים ומתוקים רבים האוסרים לומר דהוה בכלל בועי
שבגמרא .ואין לחוש גם כן משום מ"ש הראש אפרים דכיון דלהר"פ 56עכשיו לא בקיאין בצילי על
כן הוסיפו כו' ,דלפי זה ודאי גם בכוליא צריך לומר כן .אך באמת משמע ממהרי"ו וממהרי"ל,
]וממהר"ש[ מווינא שביש"ש דלאו מהאי טעמא נגעו בזה וכנ"ל[.

סימן ד
כוליא דמליא מוגלא דלא מטא לחריץ

57
58

ה' יענה את שלומו ויהי' עמו אה' ידידי הרב המפורסם ושנון הותיק ונחמד מו"ה נחמן
שי'
 59...וע"ד הכוליא דמליא מוגלא דלא מטי' למקום חריץ ,היה נוהג אחמו"ר ז"ל להכשיר בפשיטות.
62
ובפירוש שמיעא לי מיניה ,שאין ספון וחשוב בעיניו רבי שמואל בן חפני 60נגד רש"י 61ורשב"א
64
וסיעתם 63ועכ"פ בהפסד מרובה יש להקל...

 53שיש אוסרים מים סרוחים או עכורים בריאה )אפילו בלא תרי בועי דסמיכי( ,ובהם מוסיף בשמ"ח שם :או מלוחים.
 54רוקח סי' שצח )משם יורדת לגיד הערוה( .הובא בש"ך וט"ז שם ס"ק יא.
 55טעם זה להיתר כתב גם מוה"ר יצחק אייזיק מהאמליא )קובץ יגדיל תורה חי"ג שם( ,והובא בשו"ת צמח צדק
סוס"י מד.
 56שבמהרי"ק דלעיל.
 57הושלמה ע"פ הנדפס בשארית יהודה הוספות סי' ה ,מכתי"ק  231מט ,א-ב .ונדפסה גם בשו"ת אדמו"ר הזקן ,שער
השמועה סי' כד.
 58מאושאץ .אודותיו – בית רבי ע' .150
 59תחלת התשובה – לקמן סי' כב.
 60שבהגהות אשרי חולין פ"ג סי' מה ד"ה ונראה )ובשערים דרבנו שמואל בר חפני הכהן כתב כו' אבל במוגלא אפילו
לא הגיע למקום חריץ טריפה( .הובא בב"י סי' מד .ש"ך שם ס"ק ח .ט"ז שם ס"ק ו.
 61בגמרא חולין נה ,א :אמר רכיש בר פפא משמיה דרב לקתה בכוליא )כגון מליא מוגלא ,רש"י( אחת טרפה ,אמרי
במערבא והוא דמטאי לקותא למקום חריץ.
 62בתורת הבית הארוך בית ב שער ג נב ,ד )נמצא שהכוליא שלקתה כו' או שנתמלאת מוגלא ,אם הגיע אחד מאלו
הלקיות למקום חריץ והוא הלובן שבתוכה טרפה(.
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סימן ה
בליטות מנגיחות בבהמה נגד הכרס

65

 66 ...וע"ד הבליטה הנעשה בבהמות מנגיחת השוורים נגד הכרס והעור שלם ,אמת שהיה רעש גדול
שהרעיש הגאון אחמו"ר ז"ל 67בזה משום חשש נקיבת הכרס ,68אבל אחר כך בדק בכמה בהמות
ולא מצא כי אם בקצתם שהבליטה הוא ֵח ֶלב החופה ,69כי באמת החלב החופה הוא עב ומפסיק בין
הח ָלב בדיעבד ,70אלא אם כן הבליטה גדולה וקשה מאד ,שניכר שנכנס
עור לכרס ,ולכן הכשיר ָ
בתוכה גם חתיכת כרס ,אבל אם היא רכה או שהיא נפוחה או שהיא קטנה אין לחוש.
]ומשום 71חשש שמא נקרע בשר החופה שיעור אורך טפח ,הנה בספק יש להתיר החלב ,כמ"ש בבית
לחם יהודה סי' מ"ח סק"ז בשם תשובות בית יעקב .72אך על מ"ש בשם הב"ח 73להקל לגמרי אם
ידוע שהוא מנגיחת הבהמות משום דהדרא בריא ,אין לסמוך על זה למעשה .ובגוף הדין דבשר
החופה יש להאריך לבאר מקומו היטב ,כי לכאורה יוצא דופן היכי משכחת לה ,וגם עובדא
דראב"ש פ' הפועלים ,74עד כאן הגהה ,מה שנמצא כתוב מהעתק כי"ק רבינו הגאון ז"ל נ"ע בזה[.
ומכל מקום לכתחלה הזהיר שלא לקנות מן הא"י בהמה כזו 75במקום שאפשר ,אם לא לשחוט
מיד.76
את כל זה ראיתי להשיבו דבר דבור על אופניו אפס בקצרה ,כי אין להאריך בדברים פשוטים.
דברי ידידו לנצח דוש"ת וטובתו כל הימים
יהודה ליב באאמו"ר מו"ה ברוך זצללה"ה

סימן ו
טומאת דם ולידה ,בפרוזדור ובבית החיצון .חזקת הרגשה

77

עי' תוס' פ"ה דנדה )ד' מ"ב ע"ב( ד"ה שהוציא כו' ,78מבואר מדבריהם שהפרוזדור למעלה מבית
החיצון ,וכמ"ש מהרש"א שם ד"ה וכדרב אושעיא .ואתי שפיר נמי דהקשו 79ממתני' דפ"ב ,ולא
ממתני' דהכא ,דקתני )ד' מ' רע"א( כל הנשים 80כו'.

 63בכתי"ק שם :נגד הרי"ף .ובדפוס תוקן :נגד רש"י ורשב"א .וראה שו"ת הרב סי' נ ,שיש ב' דעות בפוסקים איך לפרש
בדעת הרי"ף.
 64המשך התשובה – לקמן סי' ה.
 65הושלמה ע"פ הנדפס בשארית יהודה הוספות סי' ה ,מכתי"ק  231מט ,א-ב.
 66תחלת התשובה – לקמן סי' כב ,ולעיל סי' ד.
 67ראה שו"ת שלו סי' טז.
 68שכיון שאנו רואים שע"י נגיחת השוורים יצא ממנה בליטה חוששים שע"י הנגיחה ניקב הכרס )כטעם הב' שבבית
לחם יהודה סי' מח ס"ק ז ,ובאר היטב שם ס"ק ג ,בשם שו"ת בית יעקב סי' יג( ,שנקיבתו במשהו )שו"ש שם ס"ב(.
 69ועפי"ז כתב בשו"ת שם" :שאין החשש כלל ]מ[שום נקיבת בני מעיים ,מאחר שהעור ]שלם[ ,אלא שמא ]נקרא[ בשר
החופה שיעור טפח" ,שנתבאר דינו בשו"ע שם ס"ג.
 70בשו"ת שם" :בספק יש להתיר החלב" .ונתבאר בשו"ת צמח צדק יו"ד סי' נט ס"ה.
 71קטע זה אינו בכתי"ק ,ונוסף בדפוס – מתוך שו"ת אדמו"ר הזקן שם.
 72סי' יג.
 73סי' מח ס"ג ד"ה ולענין הלכה.
 74ב"מ פג ,ב )אשקיוהו סמא דשינתא ועיילוהו לביתא דשישא וקרעו לכריסיה הוו מפקי מניה דיקולא דיולי דתרבא(.
 75כדי לשתות החלב שלה.
 76שאז אפשר לבדוק בפנים אם נקרא בשר החופה שיעור אורך טפח.
 77בא לבאר דין טומאת דם נדה ולידה ,אי הוי מיד כשהגיע לפרוזדור ,או כשהגיע לבית החיצון ,או לאויר העולם .וגם
אי מיירי שהרגישה ,ואיך יכולה לראות הדם שנמצא בפרוזדור אם לא יצא לחוץ.
בכמה מנושאים אלו והשייך להם דן רבנו הזקן בארוכה בסי' קפג קו"א ס"ק ג-ד ,ובמהדו"ב שם .וכאן מבאר הדברים
לפי הקס"ד והמסקנא שבתוס' נדה מב ,ב ד"ה שהוציא; ולדעת הרשב"א שם ב ,ב ועוד.
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)ולקושיית מהרש"א 81יש לומר דבית החיצון נמי בכלל פרוזדור ,82וכמ"ש הרמב"ם פ"ה 83ובשעת
גמר ביאה האבר נכנס לפרוזדור כו' ,והתם לעיל מינה 84כתב בית החיצון הוא מקום שיגיע אליו
כו' ,ואם כן הא דקאמר חוץ לפרוזדור היינו נמי חוץ לבית החיצון .ואפשר דמשמע להו דיצא חוץ
86
לבית החיצון נמי מעובדא דרבא )נדה ד' מ"ב ע"ב( דהולד צויץ 85כו' ,והיינו כמ"ש המכל מקום
משום דכיון שיצא לאויר העולם נפתח הסתום 87כו' )נדה ד' ל' ע"ב( ,וסבירא להו דלא נפתח
הסתום עד צאתו חוץ לבית החיצון ,דהיינו לאויר העולם שאמרו ,אבל קודם צאתו מבית החיצון
לא מקרי עדיין יצא לאויר העולם .והא דפריך ברפ"ח דיבמות )ד' ע"א ע"ב( ומי קא חיי ,88היינו
89
משום דלא ידעינן שהוציא ראשו אלא משום דצויץ .ומשום הכי נמי קאמר ברפ"]ה[ דנדה
וכדרבא כו' ,דאם לא כן מנא ידעינן .והיינו דמשני )יבמות שם( הני מילי 90כו' אבל כו' ,ולא קאמר
הכא במאי עסקינן 91כו' ודו"ק .אבל כשהולד בפרוזדור הוא למעלה מבית החיצון ,ומשום הכי
קשיא להו ממתניתין דפ"ב.(92
והא דלא קשיא להו מתניתין דפ"ב דקתני דם הנמצא בפרוזדור טמא ,אמתניתין דרפ"ה דקתני כל
הנשים מיתטמאות בבית החיצון דוקא ,ולא בפרוזדור שלמעלה מבית החיצון ,משום דיש לומר
דההיא מתני' דפ"ב לא מיירי אלא בטומאת הדם ולא בטומאת האשה ,וכדקתני ר' חייא )ד' י"ז
ע"ב( חייבין עליו על טומאת מקדש וקדשיו ,ולא טומאת הנדה לטמא את בועלה ,דאע"ג דהאשה
טהורה הדם טמא לטמא כל הנוגע בו.
)ולמסקנא דהתוס' 93דמיירי כשיצא לחוץ ,האשה נמי טמאה .וזהו שכתב הרמב"ם ברפ"ט לפנים
בפרוזדור כו' ,משום שיצא לחוץ על ידי העד .94ומה שכתב שחזקת הדם כו' ,היינו שבא בהרגשה מן
הרחם עד שלא יצא מבין השינים ,ולכן טמאה כשיצא הדם .וזהו שכתב בתחלת לשונו עד שתרגיש
כו' ויצא הדם כו' ,דתרתי מילי נינהו ,דהרגשה היינו כשיצא מן הרחם עצמו() .וכ"מ בתוס' )ד' ו'

 78אהא דתנן )נדה מ ,א(" :כל הנשים מטמאות בבית החיצון" ,תניא התם )מב ,א(" :הנדה כו' והיולדת כולם מטמאות
בפנים כבחוץ" ,ומפרש בגמרא )מב ,ב(" :כגון שהוציא ולד ראשו חוץ לפרוזדור" ,מבאר בתוס' שם" :אבל בפרוזדור
עצמו טהורה" .מבואר מדבריהם שהפרוזדור הוא למעלה מבית החיצון ,ודוקא כשהוציא ראשו לבית החיצון מקרי
לידה ,ולא בפרוזדור.
 79בתוס' שם" :וא"ת והא אמר לעיל בפ"ב )דף יז (:דם הנמצא בפרוזדור ספקו טמא".
" 80מטמאות בבית החיצון"; אלא ודאי בית החיצון הוא למטה מפרוזדור ,וסגי אף לטומאת לידה ,משא"כ פרוזדור
לא מהני לטומאת לידה רק לטומאת נדה.
 81שלדעת התוס' "פרוזדור דשמעתין הוא בית החיצון ,דהשתא יצא ראשו חוץ לפרוזדור היינו יצא ראשו חוץ לבית
החיצון".
 82ראה שוע"ר סי' קפג קו"א ס"ק ב )ד"ה ולפי דעת הרמב"ם( שמוכיח מלשון הרמב"ם שפרוזדור נקרא רק צואר
הרחם ,ולא כותלי בית הרחם – שנקראים בית החיצון" ,דלא כתוספות יו"ט שכתב לדעת הרמב"ם דכל בית החיצון
נקרא פרוזדור" .וכ"כ במהדו"ב שם )ד"ה אבל אם( "בפרוזדור ,שהוא צואר הרחם שלמעלה מכותלי בית הרחם
שלמטה" .אמנם אח"כ מסיק רבינו שם )הגהה ב בתחלתה( שאפשר לפרש כדעת התוספות יו"ט.
וכאן דן ,אם בית החיצון כולל רק כותלי בית הרחם ,או שכולל גם את צואר הרחם שלמעלה מכותלי בית הרחם.
 83ה"ד.
 84ה"ב :כל הנשים מתטמאות בבית החיצון  ...עד מקום שיגיע אליו האבר בשעת גמר ביאה.
 85פרש"י :שמעתי את הולד צועק בתוך המעיים.
 86הל' מילה פ"א הט"ו.
 87נפתח הסתום )פיו ,רש"י( ונסתם הפתוח )טבור ,רש"י(.
 88שאחרי שהוציא ראשו חוץ לפרוזדור ,והוא עדיין במעי אמו ,לא יוכל לחיות כך ח' ימים.
 89מב ,ב :וכי ההוא דאתא לקמיה דרבא  ...שמעית ולד דצויץ  ...האי הוציא ראשו חוץ לפרוזדור הוא.
 90הני מילי היכא דלא מעוי )צועק ,רש"י( ,אבל היכא דמעוי מחייא חיי.
 91כי כל זמן שלא הוציא רשאו חוץ לפרוזדור לא צויץ ,ואין שייך לומר בזה הכא במאי עסקינן.
 92מה שהקשה תוס' )נדה מב ,ב ד"ה שהוציא( ממשנה דפ"ב )יז ,ב :נמצא בפרוזדור ספיקו טמא( ,ולא הקשה ממשנה
שלפנינו בפ"ה )מ ,א :כל הנשים מטמאות בבית החיצון( ,כי בזה היה אפשר לפרש שדינו כמו בלידה ,דהוי דוקא
כשיצא חוץ מפרוזדור ,כנ"ל.
 93תירוץ התוס' שם :התם ספקו טמא כשיצא לחוץ.
 94דלא כמבואר בקו"א סי' קפג ס"ק ג )ד"ה ומה( לדעת הרמב"ם ,דמיירי לענין לטמאה למפרע ,לפני שיצא לחוץ ע"י
בדיקה.
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ע"א( ד"ה אבל היכא כו' רגילות הוא קצת 95כו' .ומשום הכי נמי 96לא קשה מידי לשמואל )דנ"ז
ע"ב( דבעינן שתרגיש כו' ,97דיש לפרש דהרגישה בשעה ששחתה ,98אפילו אם תימצי לומר
שהרגישה ממש ואפילו הכי לא היתה טמאה .וכן יש לומר בנמצא על שלה לאחר זמן 99דנתעכב
בפרוזדור( .וכ"מ בפרש"י.
101
100
אבל לפי מ"ש בחי' הרשב"א רפ"]א[ דלטעמא דחזקה לא אמרינן אי אפשר לה שתראה אלא
אם כן תרגיש ,102אלא שדרכה בהרגשה ,103ושמואל 104הא אית ליה טעמא דחזקה בקדושין )ד' ע"ט
ע"א( ,גבי קדשה עצמה בעיר וקדשה אביה בדרך עיי"ש .וגם הא כל עיקר לישנא דמרגשת אמרי'
בגמרא )ד' ג' ע"ב( דאיכא בינייהו למרמי חבית ומקוה ,105ולשמואל בלאו הכי איכא למרמי,106
ואם כן לית ליה טעמא דמרגשת ,אלא דמשום דדרכה בהרגשה אוקמה אחזקה חזקת טהרה,
וכמ"ש הרשב"א דמהאי טעמא לא אמרינן ללישנא קמא חזאי ואתא 107כו' עיי"ש .ומשום הכי נמי
אתי שפיר הא דלאחר זמן טמאה האשה ,108דהא דאמרי' )בפ"ב די"ד ע"א( טמאים מספק היינו
למפרע ולטמא את בועלה ,אבל מכאן ולהבא האשה טמאה ודאי ,דלא כתוספות יו"ט ,109דהא
בגמרא שם רפ"ב )ד' ט"ו ע"א( אוקמיה סיפא ומודים חכמים כו' לרבנן במכאן ולהבא ,דסלקא
דעתך אמינא הואיל וכתמים דרבנן מכלל דבדם ראייה ממש הוה ודאי ,דאם לא כן הא כבר
שמעינן מרישא דאין טמאין מספק אלא למפרע ,אבל מכאן ולהבא ודאי דמטמא את בועלה ,אלא
ודאי סלקא דעתך אמינא דשאני התם דהוה טומאת ראייה ודאי ,ואם כן האשה טמאה ודאי אע"ג
דלא הרגישה לאחר זמן ,אלא ודאי כמו שנתבאר דמשום חזקת טהרה בלחוד הוא דמטהרינן בלא
110
הרגשה ,אבל כשהדם לפניך ליכא לאוקמי בחזקת טהרה ,משא"כ בכל הני דמייתי התם ברפ"ח
שפיר מוקמי' לה בחזקת טהרה.
112
ולס"ד 111דהתוס' מיירי שלא הוציאתו בעד ,אלא בשפופרת וכהאי גוונא  .או אפשר דסבירא להו
דאפילו הוציאתו בעד האשה טהורה ,שאין זה דרך ראיה לפירוש הר"ש והרא"ש פ"ג .113ומשום

" 95שרגילות הוא קצת שנעקר הדם לפני ראייתה".
 96עתה בא לבאר תירוצים נוספים ,לדעת שמואל )נז ,ב( דבעינן הרגשה ,וכן נפסק בשו"ע )סי' קפג( ,שא"כ מה טעם
נמצא בפרוזדור טמאה מספק ,אף שלא הרגישה .שהאריך רבנו הזקן ביותר בסי' קפג ס"ק ג ,ובקו"א שם ס"ק ב,
ובמהדו"ב שם .וכאן בא לבאר לדעת התוס' הנ"ל )מב ,ב ד"ה שהוציא( ,ולדעת הרשב"א בריש פ"א דנדה.
 97וא"כ יוקשה ,דכיון שהרגישה מדוע מבואר במשנה )יז ,ב( שנמצא בפרוזדור ספקו טמא ,וכיון שהרגישה מדוע אינה
טמאה ודאי.
 98וכמבואר בגמ' שם )יז,ב( :דדלמא שחתה ומחדר אתא .וראה מהדו"ב שם בתחלתו ,שמכאן מוכח שנטמאה אפילו
לא הרגישה .אמנם לפי מ"ש תוס' שאינה טמאה עד שיצא הדם לחוץ ,אם כן יש לפרש דהרגישה בשעה ששחתה.
 99דתנן )יד ,א( :נמצא על שלה לאחר זמן טמאין מספק.
 100נדה ב ,ב ד"ה הא דאמרינן הכא :להני לישני דלקמן מימר קאמר שמאי דלעולם אין אורח בא אלא בהרגשה ...
אבל השתא לאו למימרא שלא תראה אלא בהרגשה אלא לומר דכיון דדרכן לראות בהרגשה וזו בחזקת טהרה עומדת
לא נחוש לה לטמאה למפרע.
 101נדה ב ,א :העמד אשה על חזקתה ואשה בחזקת טהורה עומדת ]שהוא התירוץ הא' שבגמ' שם ,להא דאינה טמאה
למפרע טומאה ודאית[.
 102שם ג ,א :הואיל ואשה מרגשת בעצמה ]שהוא תירוץ הב' לקושיה הנ"ל[.
 103שגם לתירוץ הא' דחזקה צריכים אנו לטעם שדרכה בהרגשה.
 104אף שסובר דבעינן שתרגיש ,כנ"ל ,מכל מקום אזיל לשיטתו דאית ליה כו'.
 105שלטעמא דחזקה ,מקשה הגמרא שם )ב ,ב( מדין חבית ומקוה שאין מטהרין בהם מטעם חזקת מעיקרא.
 106דהוא סובר בקדושין שם טעמא דחזקת מעיקרא.
 107שם ב ,ב :איכא למימר חזאי ואתא.
 108דתנן )יד ,א( :נמצא על שלה לאחר זמן טמאין מספק.
 109נדה פ"ח מ"ג ,שכיון שלא הרגישה הוי טומאתה בספק )הובא בשוע"ר סי' קצ ס"ק א(.
 110נז ,ב )שמקשין מכמה ברייתות על שמואל דבעי הרגשה(.
 111אחר שסיים לבאר דין הרגשה ,חוזר לדין מטמאה בפנים כבחוץ ,לבאר איך אפשר למצוא דם בפנים ,מבלי להוציא
העד עם הדם שעליו לחוץ .ובזה דן רבנו הזקן בסי' קפג קו"א ס"ק ג )ד"ה ומה שכתב(.
 112שבסי' קפח ס"ג ,דטהורה.
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הכי נמי כתב הרמב"ן בה' נדה שלו 114בזמן הזה שאין בקיאות כו' ,דמשמע ומבואר להדיא דבזמן
שהיו בקיאות אם בדקה בעד למעלה מבין השינים טהורה ,אף שודאי הוציאתו .והרמב"ם 115לא
סבירא ליה הכי) .מיהו אפשר לומר דפרוזדור דנקט הרמב"ם היינו נמי בית החיצון ,דמקרי נמי
פרוזדור בלשונו בפ"ה ,116וסמך על סתם בדיקה ,שאפילו עד בין השינים קשה הבדיקה מאד כמ"ש
הב"י סי' קצ"ו 117וכל שכן למעלה( .וכן המכל מקום בפ"ה 118הביא דברי הרמב"ן לענין מן הלול
ולחוץ דוקא ,ואפשר שפירש כן דברי הרמב"ן ,119ומשום דמבין השינים ולמעלה דוקא איכא
לספוקי במן הלול ולחוץ ,משא"כ למטה מבין השינים ,וכמ"ש הרמב"ם בפ"ה והאבר נכנס לפנים
מן הלול כו' ,ואינו רוצה לומר לפנים ממש ,שהרי אינו נכנס אלא בבית החיצון ,אלא רוצה לומר
כנגד מן הלול ולפנים ,לפי שפתח הפרוזדור שממנו יוצאים דמים לכותלי בית הרחם הוא מן הלול
ולפנים ,והדמים יוצאים מבין השינים ולחוץ ושם הוא מקום שיגיע אליו האבר כמש"ש( .דאע"ג
דהרמב"ם 120פסק כרבי דאמר )די"ד סע"א( מקור מקומו טהור ,היינו בדם מכה וכרבותינו דריש
פ"י )דס"ו ע"א( שהעידו כן ,אבל דם המקור עצמו טמא וכרבנן דר"ש דריש פ"ה )דמ"א ע"ב( ,וכן
פסק הרמב"ם 121כרבנן ,והיינו משום דלאו טומאת מגע היא אלא טומאת ראי' ,כמ"ש הר"ן שם
והתוס' 122בפ' בתרא.
ולפי זה יש לומר דאף קרקע פרוזדור הוא למעלה מבית החיצון ,וז"ש הרמב"ם ברפ"ה ואינו מגיע
לראשו שמבפנים ,דאף אם תימצי לומר כמ"ש המ"]מ[ 123דהיינו עד בין השינים ,שהוא רחוק מעט
)ומה שכתב 124לפי האצבעות ,היינו משום שבין השינים הוא באדם בינוני ובאשה בינונית כמ"ש
התוספות יו"ט ,(125מכל מקום למה איכפל הרמב"ם לאשמועינן הא ,והלא כבר נתן סימן דבין
השינים ,ותרתי למה לי ,אלא ודאי לאשמועינן הא שאינו מגיע אפילו לקרקע פרוזדור .והקדים זה
למה שכתב לקמן דהאבר נכנס לפנים מן הלול ,דלא תימא דהיינו בקרקע פרוזדור ,אלא הקרקע
פרוזדור הוא סמוך לראשו ,בין ראשו ובין מקום שבין השינים ,או בבין השינים עצמן.
והשתא אתי שפיר הא דס"ד דגמ' בפ"ב די"ז וי"ח ,דרמי ורב יצחק מיירי נמי בקרקע פרוזדור ,ומן
הלול ולפנים ספיקו טמא ,ולא קשיא להו נדה דאורייתא היכי משכחת לה .ועוד הא מתני' היא
רפ"ה כל הנשים כו' ,ובגמ' יליף לה מקרא דמטמאה בפנים כבחוץ ,אלא ודאי דאינהו לא מיירו
בבית החיצון כלל.
והא דקשי' להו לתוס' )ד' י"ח ע"א( ד"ה כאן כו' ,לפירוש רש"י אליבא דאביי ללישנא דבתר
חששא ,אם כן נמצא על שלו כו' על שלה כו' ,אף על גב דהאבר אינו דש אלא בבית החיצון כדאיתא
ריש פרק ה' ,היינו משום דהא דמן הלול ולפנים אינו אלא ספק הוא משום דאימור אזדקרה,
ובשעת תשמיש ודאי איזדקרה .ואף אם תימצי לומר דאפילו על ידי דיקור אינו יורד אלא למעלה
מן הלול ולפנים ממש ,דהיינו מבית החיצון דוקא ,מכל מקום על ידי דישת האבר בכח יכול להיות
שירד משם דרך הפתח ,או משום דבכלל זה דבין השינים אינו אלא באדם בינוני כמ"ש התוספות
יו"ט .וזהו שדקדקו בלשונם מי עדיף כו' ,כלומר דהסברא נותנת דלא עדיף .והיינו דלא קשיא להו
להתוס' מכל בדיקות בעלמא ,אלא מנמצא על שלו או על שלה בשעת תשמיש ,ומהטעם שנתבאר.

 113סי' ב ,בשם הר"ש ,שהטעם שהכניסה שפופרת והוציאה בה דם טהורה היא כיון שאין דרך ראיה בכך )ולא מטעם
הפסק השפופרת בין בשר לדם( .ב' השיטות נתבארו בשוע"ר סי' קפח ס"ק ט-י .וראה קו"א סי' קפג שם ,שאף לדעת
לדעת הרמב"ם דבעי הפסק ,משכחת לה במוך כו'.
 114פ"ג ה"ב .הובא בשוע"ר סי' קפג ס"ק ד.
 115פ"ה ה"ב .הובא בשוע"ר שם.
 116ה"ב .וכדלעיל ד"ה ולקושיית.
 117ד"ה ומ"ש שתכניסהו עד מקום שאבר התשמיש מגיע כו' ודברים אלו קשים בעיני שאי אפשר לאשה להכניס העד
כ"כ בעומק.
 118ה"ה.
 119ראה בארוכה באר החיים )על הל' נדה להרמב"ן(.
 120הל' אסורי ביאה פ"ח הי"ד.
 121הל' אסורי ביאה פ"י ה"ה.
 122עא ,א ד"ה מקור.
 123שם פ"ה ה"ב.
 124הרמב"ם שם פ"ה ה"ד.
 125פ"ה ה"א ד"ה בבית החיצון.
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והשתא אתי שפיר נמי דלא תקשי בהאי סוגיא דאמר אביי )דף י"ז ע"ב( אימור שחתה ,דאם כן
תטמא למפרע ,דאפילו בכתמים הקלים שנינו שטמאה למפרע עד שתאמר בדקתי כו' .משום שאין
טומאת האשה בבדיקה זו אלא בשעת הוצאת העד וכמו שנתבאר לעיל )או לפי מה שנתבאר
דבטומאת הדם איירי ,והיינו אם לענין העד טמא שנגע בדם )ונכנס למקדש( והשתא הוא דנגע(,
אבל למפרע אינה טמאה כלל ,מכיון שלא הי' הדם אלא בפרוזדור ולא יצא לבית החיצון וכנ"ל.

סימן ז
מכה ,או עד שאינו בדוק ,בשעת וסתה
126

מה שכתב התוס' דנדה )די"ו ע"א( ד"ה ומר סבר וסתות כו' אבל אם אינה מרגשת כו' טמאה ,
דאם לא כן וכי לעולם לא תטמא וכו' .לכאורה צ"ע ,דהלא תטמא כשתרגיש שאינו ממכה .וצריך
לומר דזה אי אפשר אלא אם כן אין מכתה מוציאה דם ,ואם כן במכה המוציאה דם לא תטמא.
ואין להקשות דאם כן הכי נמי במרגשת לא תטמא ,דזה אינו ,כיון דלא חיישינן לטפת דם נדה
מעורבת ,127ואם כן על כרחך יהיה לה וסתה בפני עצמה ,ואז לא תרגיש .ולפי זה הא דמרגשת הוי
כמו בדקה ומצאה טהורה )וכן משמע ברמב"ם 128שכ' וכן כו'( ,ומותרת אפילו למ"ד )סי' קפ"ד
ס"ט( אסורה עד שתבדוק .וכשאינה מרגשת אסורה אפילו למ"ד דמותרת בלא בדיקה ,מטעם דאם
לא כן לא תטמא כו' .אבל כשאינה יודעת אם מכתה מוציאה דם אסורה 129בלאו הכי אפילו למ"ד
דמותרת בלא בדיקה שהרי דם לפניך .וכהאי גוונא גבי בדקה בעד שאינו בדוק ,130אע"פ דלא שייך
התם טעמא דאם לא כן לא תטמא לעולם ,131כמו דלא שייך האי טעמא גבי לא בדקה עצמה בשעת
וסתה כלל ,132ואם כן עד המלוכלך דדמי למכתה מוציאה דם ,טהורה למ"ד דאין צריך בדיקה
אלא לכתחלה ,אבל למ"ד אסורה עד שתבדוק הכא נמי אסורה ,אע"ג דלא שייך האי טעמא דאם
לא כן לא תטמא כו'.133

סימן ח
פתיחת הקבר בלא דם ,בחתיכה ושפופרת דקה

134
136

עיין בטור יו"ד סי' קפ"ח דומיא דשפופרת 135כו' .וברא"ש )פרק המפלת רס"י ]ב'[( כתב כגון כו',
הוא לדוגמא בעלמא ,137ועיקר הטעם הוא משום הפסקה ,138כדמשמע ברא"ש לקמן במה שכתב על
רש"י 139דהאי אין דרכה כו' אינו דומה כו' .וגם משמע דרבי אליעזר ורבנן בחד גוונא מיירי.140

 126אהא דאמרינן התם ,למ"ד וסתות דרבנן ,שהרואה דם מחמת מכה בתוך ימי וסתה טהורה ,מבאר התוס' דהיינו
דוקא במרגשת שבא דם זה מן המכה ,דאי לאו הכי כו' .וכן נפסק בשוע"ר סי' קפז ס"ק כח.
 127רש"י שם ד"ה אם יש )שרק למ"ד וסתות דאורייתא חיישינן שמא טיפת נדה מעורבת בדם מכה( .וראה גם שוע"ר
שם.
 128הל' אסורי ביאה פ"ח הי"ג-ד :ואם מצאה עצמה טהורה ה"ז בחזקת טהורה ,וכן אשה שראתה דם מחמת מכה כו'.
 129כמבואר בשוע"ר סי' קצא ס"ק ה.
 130שמבואר בסי' קצ סל"ו ,שאפילו מצאה עליו דם אינה טמאה.
 131וא"כ יש מקום לטמאה כשמצאה עליו דם.
 132ואעפי"כ יש מתירין ,כנ"ל.
 133קאי אלפני פניו ,שמכל מקום יש להתיר למ"ד דאין צריך בדיקה.
 134מהדורה נוספת – לקמן סי' כח .ותוכנה:
מה שנתבאר בפוסקים בסי' קפח )טוש"ע ס"ג וס"ו ,ושוע"ר שם ס"ק ח; יג; כו( שאם הכניסה שפופרת דקה לתוך
המקור טהורה )שרק בחתיכה עבה אמרינן אין לפתיחת הקבר בלא דם( ,אין לזה הוכחה מהגמרא ,וגם לא מהרא"ש,
אלא שהטור למד כן מהגמרא לפירוש הרא"ש.
וראה לקמן סי' ט ,בסוף תשובת אדמו"ר הצמח צדק.
" 135ודוקא חתיכות קטנות דומיא דשפופרת ,אבל חתיכה גדולה טמאה אפילו לא ראתה כלום ,שאי אפשר לפתיחת
הקבר בלא דם".
" 136בשפופרת מהו ,כגון שהכניסה שפופרת עד המקור ויצא דם דרך השפופרת" .שמכאן מוכיח הטור שאפילו
בשפופרת דקה אפשר לפתיחת הקבר בלא דם.
 137כי באמת ,אף אם לא הכניסה השפופרת למקור ,רק בפרוזדור סמוך למקור ,גם אז טהורה משום הפסקה בין בשר
לדם )כדלקמן סי' ט ד"ה הן אמת ,וסי' כז ד"ה יצא ,וסי' כח ד"ה ומ"ש הרא"ש( .ולפי המסקנא דאין לפתיחת הקבר
בלא דם ,מיירי דווקא באופן זה ,משא"כ בהכניסה לתוך המקור טמאה.
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ומשמע ליה להטור 141דאע"ג דבחתיכה טמאה ,מכל מקום בשפופרת כו' .מדכתב הרא"ש 142על הא
דקאמר רבא דכולי עלמא אין דרכה כו' ונפקא מינה לשפופרת כו' ,ובשפופרת כתב 143כגון כו' ,אם
כן משמע דעל שפופרת כזה נמי קאי הרא"ש גם לעיל 144דנפקא מינה כו' .אבל 145לא שיהא דוקא
שפופרת במקור כמו חתיכה ,אלא אפילו אם השפופרת בפרוזדור נמי אין דרכה ,ואנן הכי קאמרינן
מדלכולי עלמא אין דרכה כו' וממעיט מבשרה ,הכי נמי שפופרת שמפסקת שהוא שלא כדרכה נמי
אימעוט מבבשרה .וכן מוכח 146להדיא בתה"א 147וברא"ש 148לאשמועינן דכולי עלמא בבשרה כו'.
גם ברמב"ם 149צריך לפרש כן ,150עבמש"ל.
אך מכל מקום קשה לדחות דברי הרא"ש ויתר פוסקים המפורשים )סוס"י קפ"ח( גבי המפלת
כמין קליפות כו' )ד' כ"ב סע"א( ,דלית לפתיחת הקבר בדברים קטנים כאלו כו' ,נגד המשמעות
שמשמע כאן ברא"ש דאפילו כעין שפופרת לא שייך פתיחת הקבר .ומה גם מלשון כגון כו' ,שהוא
לדוגמא בעלמא .ואף גם זאת אפשר שכתב לפי שטת ההלכה דאפילו בחתיכה לא שייך פתיחת
הקבר ,ושפופרת נמי בחדא מחתא מחתינהו ,אבל לפי המסקנא )דכ"א ע"ב( דהלכה כרבי יהודה
דאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם צריך לומר שהשפופרת היא דוקא בפרוזדור.
וקצת ראי' 151ממתני' פ"ז דאהלות 152דמשמע דאפילו בנפלים שלא העגילו ראש כפיקה נמי אית
בהו משום פתיחת הקבר .153אלא דהרמב"ם 154סבירא ליה דיש לה פנאי להלך ,155ולהר"ש 156אינו

 138אף שכתב הרא"ש בהמשך דבריו "רבי אליעזר סבר דממעטינן שפופרת מטעם הפסקה  ...ורבנן סברי טעמא
דממעטינן שפופרת משום דאין דרכה של אשה לראות דם כך" ,מכל מקום יש להוכיח מדבריו שכוונתו לומר ,שגם
לרבנן ממעטינן שפופרת מטעם הפסקה שאין דרכה לראות דם כך .ונתבאר לקמן שם ושם.
 139כב ,רע"א ד"ה כי )ורבנן בתראי סברי אפילו פלי פלויי טהורה דאין זה דם נדה( .וכתב ע"ז הרא"ש שם" :וקשה
דהשתא לא הוי הך דאין דרכה של אשה לראות דם בחתיכה כמו אין דרכה של אשה לראות דם בשפופרת ,דההיא הוי
טעמא משום הפסקה והכא משום דאין זה דם נדה".
 140וכשם שלרבי אליעזר )כא ,ב( דוקא שפופרת טהורה משום הפסקה ,משא"כ חתיכה טמאה ,כך גם רבנן דמטהרין
גם בחתיכה ,הטעם בשניהם הוא משום הפסקה.
 141זה שחילק הטור בין חתיכה גדולה שטמאה משום אין לפתיחת הקבר בלא דם ,לבין שפופרת שטהורה ,הוא לומד
מדכתב כו'.
 142שם סוס"י א :והא דאמר רבא  ...ונפקא מינה אליבא דהלכתא דבשפופרת טהורה ,אבל בחתיכה טמאה ,ולא מפני
דם שבתוכה אלא משום דאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם.
 143רס"י ב :כגון שהכניסה שפופרת עד המקור.
 144סוס"י א .והיינו שגם כשהכניסה השפופרת לתוך המקור ,אפשר לפתיחת הקבר בלא דם.
 145ברא"ש עצמו אפשר לפרש ,שמ"ש שבשפופרת אפשר בלא דם היינו כשהשפופרת היא רק בפרוזדור )ולא היה
פתיחת הקבר כלל( .ונתבאר לקמן סי' כח.
 146שלא התירו בשפופרת אלא בפרוזדור )שאין שם פתיחת הקבר( ,ולא בחתיכה )שיש שם פתיחת הקבר(.
 147בית ז שער ו )כו ,ב( :ואי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם  ...וכל עצמו דרבא לומר דלכו"ע אין אשה רואה דם
בחתיכה דדרשינן בבשרה עד שיצא דרך בשרה ,ונפקא מינה לדידן דאין אשה רואה דם בשפופרת לכו"ע.
 148סוס"י א :ועיקר שינוייא דרבא לאשמועינן דכולי עלמא דרשי בבשרה עד שיצא דם דרך בשרה ולא בחתיכה ולא
בשפופרת ,ונפקא מינה אליבא דהלכתא דבשפופרת טהורה אבל בחתיכה טמאה  ...דאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם.
 149הל' אסורי ביאה פ"ה הט"ז :האשה שהכניסה שפופרת בפרוזדור וראתה הדם בתוך השפופרת טהורה.
 150שהטעם הוא משום הפסקה ,כשלא הכניס השפופרת לתוך המקור .וכמבואר בשוע"ר שם ס"ק ט )ד"ה והתוספות
והרמב"ם(.
 151לומר שאף בשפופרת דקה אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ,והכא מיירי כשהכניסה השפופרת לפרוזדור ולא לתוך
המקור.
 152משנה ד :האשה שהיא מקשה לילד והוציאוה מבית לבית ]וילדה בבית שני ולד מת שטימא הבית[ ,הראשון טמא
בספק ]שמא נפתח רחמה בבית הראשון ,ונטמא הבית[ והשני בודאי .אמר רבי יהודה אימתי ,בזמן שהיא ניטלת
בכפים ,אבל אם היתה מהלכת הראשון טהור ,שמשנפתח הקבר אין פנאי להלך ]וכיון שהלכה לבית שני ,בודאי לא
נפתח הרחם בבית הראשון ,ולא נטמא הבית[ .אין לנפלים פתיחת הקבר ,עד שיעגילו כפיקה.
 153לטמא הבית.
 154הל' טומאת מת פכ"ה ה"ט :האשה שמקשה לילד ויצאה מבית לבית והפילה נפל מת בבית שני הבית הראשון טמא
בספק ,שמא כשהיתה בו יצא ראשו של נפל הזה .במה דברים אמורים כשלא היה ראש הנפל כפיקה של שתי ,אבל אם
העגיל ראש הנפל כפיקה הבית הראשון טהור ,שאילו נפתח רחמה שם לא היתה יכולה להלך על רגליה.
 155כל זמן שלא העגיל כפיקה ,ומטמא הבית.
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מטמא עד שיצא לחוץ .ופיקה של שתי או של ערב משמע בכדי שיכול להקיף החוט פעם אחת סביב
הפלך על הפיקה ,אלא שהחוט של שתי הוא דק יותר משל ערב ,ולכן הפיקה שלה קטנה משל ערב,
ואם כן משמע שיעורא דפיקה קטן מאד אפילו משפופרת דקה שבדקים .ומכל שכן דהא דדקה
שבדקים אינו אלא משום ספיקא 157וסלקא דעתא להתיר אפילו כשפופרת בינוני .אלא דיש לחוש
ולומר שהיה ידוע להם מדת הפיקה של שתי ושל ערב שהיו שוים אצל כל בעלי מטוה ,וצ"ע.

סימן ט
אם המקור מלא דם

158

אחת שאלתי מעמו ,יען היות שעוררני בדין עקירת המקור ,וכבר שפכתי כמה דיואות ,ומצאתי
איזה כתבים פעם כה ופעם כה שלא כסדרן ,אך כעת שמעתי שבא למחניהם ק' ה"ה ידידנו
הדאקטער המפורסם ,159אמרתי אם יש את נפשו לעמוד עמו על חקירה אחת.
והוא על דבר מה שכתב במשאת בנימין סי' מ"ט 160שהמקור מלא דם .וכן משמע לכאורה ברא"ש
)פ' המפלת רס"י ]ב'[( גבי שפופרת כגון שנגע השפופרת עד המקור ,161דכיון שהכניסה שם ממילא
הדם יוצא לפי שהדם נאסף שם באם שהיא מקוה לדם .וכן משמע בטור )סי' קפ"ח( שהשפופרת
במקור ,מדכתב ודוקא חתיכות קטנות דומיא דשפופרת ,162וסבירא ליה גם כן כמו שנתבאר לדעת
הרא"ש .ובפרט לפמ"ש רבינו הג' אחמו"ר ז"ל נ"ע )סי' קפ"]ח[ ס"ק ט'( דכל עיקר הטעם של הר"ש
שברא"ש דאין דרכה כו' ,היינו משום דהחתיכה הוציאתו ,ודכוותה גבי שפופרת שהשפופרת
הוציאתו.
163
הן אמת דבלאו הכי לא עמדתי על סוף דעתו הרמה ולא זכיתי להנות מאורו  ,דהא רבי אליעזר
דסבירא ליה )ד' כ"א ע"ב( הטעם משום חציצה על כרחך אפילו לא הכניסה אלא בפרוזדור טהורה,
וכמ"ש הרמב"ם ,164דהא מבבשרה ממעטינן ליה .ומבשרה גמרינן נמי שמטמאה מבפנים כבחוץ,
ומבפנים דמטמאה היינו אחר שיצאה לבית החיצון ,ובהא הוא דאמרי' נמי )שם( בבשרה ולא
בשפופרת ,ורבנן לא פליגי עליו דרבי אליעזר בשפופרת להחמיר דבעינן שתכניס עד המקור .גם
בלשון הרא"ש דפליגי בטעמא דקרא משמע ,דאותה שפופרת עצמה דמטהר רבי אליעזר משום
חציצה מטהרי רבנן משום דאין דרכה כו' .ומ"ש הרא"ש כגון שהכניסה עד המקור ,הא נקט לשון
כגון ,ואדרבה משמע דאיכא נמי גווני אחריני .ומכל מקום כתב הטור שפיר דומיא דשפופרת,
משום שבהכניסה עד המקור נמי מיירי וכמ"ש הרא"ש .ורבינו אחמו"ר ז"ל נ"ע נמשך אחר
הט"ז 165שכתב שהמקור הוליך כו' ,ועל זה בנה דיק 166לפרש גם הסוגיא לפיר"ש .ובאמת גם דעת

 156במשנה שם :אפילו מת ולדה בתוך מעיה אינו מטמא עד שיצא לחוץ  ...אם עיגל ראש כפיקה מטמא משנפתח
הקבר אע"פ שלא יצא לחוץ.
 157כמבואר בב"י סוף הסימן ד"ה כתב הרשב"א ,ומובא בשוע"ר שם ס"ק כו.
 158הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע :המענה בצמח צדק יו"ד קכח .והיינו ששו"ת זו נכתבה אל כ"ק אדמו"ר הצמח צדק,
ותשובתו נדפסה בשו"ת שלו חיו"ד סי' קכח ,המועתקת לקמן ,ומתחלת :מכתבו הט' הגיעני יום ג' ט' שבט ]תקפ"ג[.
השו"ת שלפנינו נזכרת גם בשו"ת צמח צדק חיו"ד סי' שיד סוף סט"ז.
לקמן בסוף השו"ת שלפנינו כותב מהרי"ל ,שאת השו"ת שלפנינו ליקט והעתיק מתוך כתביו ,והיינו מסי' כז דלקמן,
ועוד.
 159הרופא מה"ר יצחק ריף ,מח"ס לימוד תחלואי הילדים .שאדמו"ר הזקן )שו"ת סי' נ( ואדמו"ר הצמח צדק )ראה
חיו"ד צו ,ד .קכג ,ב .קכח .קכט ,ח-י .קל .שיד ,טז-יח .שטו-ז .שיט( ,ביררו אצלו כמה פרטים הקשורים לצואר הרחם
ולעקירת המקור )פארפאל( .ובימים אלו )תחלת שבט תקפ"ג( ביקר בליובאוויטש.
המענה שלו בענין זה )אם המקור מלא דם( ,ראה לקמן בריש תשובת אדמו"ר הצמח צדק.
 160ד"ה אמנם )כי האם של כל הנשים היא תמיד מלאה דם( .וראה גם שוע"ר סי' קפח ס"ק י )שהמקור הוא מלא דם
נדה(.
 161ונתבאר בשוע"ר סי' קפח ס"ק ח )פירוש ועד בכלל ,שהכניסתו לתוך מקור דמיה ונכנס הדם בשפופרת והוציאתו
לחוץ(.
 162בהם אומרים שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם .דהיינו שהכניסה השפופרת לתוך המקור
 163בנושא זה )שמבואר בקטע שלפנינו( ,מבואר בארוכה יותר – לקמן סי' כז.
 164פ"ה הט"ז.
 165ס"ק ה )דלא אסרה תורה אלא כשהמקור נשאר במקומו והדם יוצא ממנו ,משא"כ כאן שהמקור עצמו מוליך הדם
עמו ואין זה דרך ראיה שאסרה תורה( .הובא בשוע"ר שם ס"ק י )ד"ה אבל דעת רמ"א( .ויש לומר שמטעם זה הוצרך
לפרק כן שיטת הר"ש והרא"ש )בס"ק ח( ,וכפי שיתבאר לקמן שם.
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הט"ז חידוש הוא )דלא משמע הכי בטור ורי"ו 167ולא היתה פוסקת לראות כל זמן שהחתיכה בבית
החיצון( ואכמ"ל.
168
מכל מקום דעת הרא"ש והטור נראה ברור שעל ידי שהשפופרת במקור יוצא הדם ממילא,
כמ"ש המשאת בנימין .169וכל זה הוא לכאורה נגד גמ' ערוכה )ד' מ"א ע"ב( גבי מקור שנעקר דם
אמר רחמנא ולא חתיכה ,אלמא דבמקור שנעקר הוי חתיכה ולא דם) 170ע' ב"ח .(171וגם מלשון
172
הב"י גבי מעשה דרבינו שמשון ,לפי הבנתו שנעקר המקור ונפל תלחי תלחי ,כמ"ש הכרתי ופלתי
)דלא כמהרש"ל( ,דחתיכה זו שנקרש דם הנדה ונעשה חתיכה ,דהא דם יבש הוא ,ואיכא למ"ד
)ראב"ד 173ורשב"א ,174והוא דעה א' שבש"ע סי' קפ"ח ס"ו( דמטמא אפילו לא נימוח .ועוד דאין זה
ענין לעקירת המקור .ואפילו הכי כתב דיש לומר דדוקא חתיכות מבוקעות והדם בבקעים ,ולא
כמ"ש הטור ורי"ו ולא היתה פוסקת 175כו' ,דלדעת המשאת בנימין דברי הטור ורי"ו מוכרחים,
דמאחר שנעקר מקורה על כרחך שזב ממנה הדם ,ואדרבה לדבריו יש לומר דמשום הכי נקט הר"ש
נעקר מקורה משום דם בעין דוקא .ועוד דעל כרחך צריך לומר כמ"ש הב"י שבשעה שעקרה לא
היה דם אלא בחתיכה) 176או אפילו על גבי חתיכה להט"ז ,(177אבל לא הדם שיצא מלמעלה להדיא
בשעת נפילתה ,דמשום דראתה על ידי סיבה של עקירת המקור אין לטהר ,דהא אפילו דם דרך
דופן אצטריך למעוטי מקרא )ד' מ"א ריש ע"ב( ואין לך סבה גדולה מזו .178אלא דעיקר ההיתר
דכאן דאין דרכה כו' ,היינו מה שהוא בתוך החתיכה ויוצא מתוכה .ומשום הכי אצטריך קרא
למעוטי דרך דופן ,דעל כל פנים יוצא הדם להדיא מן המקור )ומ"ש בס"ט 179בזה הוא פלאי(.
ולדברי המשאת בנימין צ"ע ,איך יצוייר שיהיה דם מובלע בבקעי החתיכה או על גבי החתיכה
דוקא ,ולא יצא ממנה דם בעין להדיא ממקוה המקור שהדם כנוס שם.
גם לכאורה לא משמע הכי בפ"ד )ד' ל"ה ע"ב( גבי פלוגתא דרב ולוי בדם טוהר ,דרב אמר מעיין
אחד הוא ולוי אמר ב' מעיינות הם נסתם הטמא כו' .ומה בכך דנסתם מעיין הטמא ,הא נשאר
במקור מקוה הדם הטמא ,והיה צריך על כל פנים לשהות עד כדי שירד כל הדם הטמא הכנוס
במקוה הטהור ,ובגמ' משמע דלא בעי' אלא הפסק משהו .ומשמע נמי דלא קפדינן אלא על המעיין
ולא על המקוה.
וגם מהלכות הרופאים בספריהם הוא שנפתח המקור בשעת תשמיש לקבל הזרע ואיך לא תפלוט
הדם )ורואה מחמת תשמיש מיעוטא הוא .ומלאה ונופצת 180מיעוטא דמיעוטא הוא( .ואין לומר
איידי דטריד למבלע לא פליט בדם שבעין .והראי' שהביא המשאת בנימין מהמדרש ,181התם קאי

 166אוצ"ל :דיוקו.
 167נתיב כ"א ח"א )רכ ,ג( .הובא בב"י שם.
 168עתה חוזר לנושא הראשון – אם המקור מלא דם ,שאף אם נפרש כנ"ל ,שגם כשהכניסה השפופרת לפרוזדור בלבד
טהורה ,מכל מקום נראה ברור כו'.
 169שהמקור מלא דם.
 170ראה שו"ת צמח צדק סי' שיד סט"ז :בתשובת הרב הגדול החסיד מהר"ר ליב זצ"ל כתב לי דדברי המ"ב הוא נגד
גמרא ערוכה גבי מקור שנעקר  ...הגם שאפשר לדחות דשם מיירי שנעקר כל המקור ,וא"כ הדם כנוס בו ולא יצא ,מכל
מקום עוד הביא שם ראיות לסתור דברי המשאת בנימין.
 171ס"ג )ד"ה ויש להקשות( ,שהקשה מגמרא זו על רבינו שמשון ,ומתרץ שגם לרבנו שמשון אם יצא דם עם החתיכה
טמאה .ולפי המשאת בנימין מוכרח שיצא דם עם החתיכה כדלקמן.
 172סי' קפח ס"ק ב.
 173בעל הנפש ,שער הפרישה סי' א הי"ז.
 174תורת הבית בית ז שער א )ג ,א(.
 175שלדעת הב"י לא טיהר רבינו שמשון אלא כשלא זב ממנה דם .והוא דלא כדברי המשאת בנימין ,שלדבריו מוכרח
שיצא דם עם החתיכה.
 176כמבואר בשוע"ר ס"ק ט )ד"ה ודוקא( וס"ק י )ד"ה ומיהו(.
 177סוף ס"ק ה .הובא בשוע"ר ס"ק י )ד"ה אבל דעת רמ"א(.
 178ראה גם לקמן סי' כז )ד"ה אלא די"ל( ,וסי' לב.
 179חדוד הלכות כא ,ב ד"ה ראיתי .וראה גם לקמן סי' לב.
 180שבנדה סו ,א.
 181במשאת בנימין שם :וכדאיתה בויקרא רבה בפרשת כי תזריע )יד ,ט :אם של אשה מלא דם עומד וממנו יוצא
למקום נדתה(.
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על הולד ,שבשעת העיבור נעכר דם נדות לצאת ,שאז בודאי הוא שדם היוצא מהמעיין מתכנס
והולד מעכבו ,משא"כ שלא בשעת העיבור ,שדם וסתה נוזל ממנה לחוץ ,שכשנסתם המעיין לא
נשאר בפנים כלל.
ככל הדברים האלה ויותר מאלה מצאתי בתוך כתבי ,אך לא העתקתי רק בקצרה מה שנוגע לענין
שאלה וחקירה זו .ובקשתי מאד מאד לעמוד על אמיתת חקירה זו .מה יענה אהובינו הדאקטער
הנ"ל ומה בפיו גם הוא.
הגם שיש לי עוד חקירה בענין הניתוח להבין דברי הרמב"ם בפ"ה על בוריין .אך בזה כבר המתקתי
סוד עמו ולא העלה דבר ברור ,כי דברי הרמב"ם אין נחשבים בעיניו .ואם באולי מעל' ימצא חן
בעיניו שיפרש לו היטב ד' הרמב"ם שם ,ובספ"ד ,ובפי' המשניות בפ"ב במשנת משל משלו כו',
ורפ"ה בפי' ביה"ח ,בודאי ינוח דעתי מאד ,ואענדנו עטרה לראשי.

תשובת אדמו"ר הצמח צדק

182

לאהובי דודי זקני ידיד ד' וידיד נפשי הרב המפורסם כו' מוהר"י ליב שי'
מכתבו הט' הגיעני יום אתמול ג' ט' שבט ,ועדיין לא ראיתי היום את הדאקטער ר' ישעי' לחקור
מעמו .אך בשבוע העבר דברתי עמו מעצמי מזה .והנני להודיעו את אשר אמר לי ,שהדם היוצא מן
האם יוצא מגידים גדולים שבאם ,והגידים יש להם פיות קטנים ,ובעת הזלת הדם נפתחים ויוצא
הדם מהגידים להאם ומפי האם יוצא לפרוזדור ,הנק' בלשונם שיי"ד ,ובלשון הרמב"ם 183צואר
הרחם ,אבל בעת שאין דם יוצא ממנה ,דהיינו בלא עת נדתה ,אזי הדם כנוס בתוך הגידים .אבל
בהאם עצמה אין נמצא אז דם כלל.184
עוד אמר לי שגיד אחד ישנו בצואר הרחם שממנו גם כן יוכל לצאת דם ,כמו הדם היוצא מן
הגידים שבאם .עוד אמר לי שביצים של אשה הנק' בלשון הרמב"ם 185לול ,אינן בצואר הרחם
כמ"ש הרמב"ם ,אלא בתוכיות הרחם דהיינו בהחדר הנק' אם ממש .אלו דבריו .ולכאורה דבריו
תמוהים ,שהם נגד הגמ' 186שהלול פתוח מן העליי' לפרוזדור ,אלא שאם כדבריו כן הוא יש לומר
דלול שבגמ' אינו הביצים כמ"ש הרמב"ם אלא זהו הגיד הנ"ל שבצואר הרחם.
וכהאי גוונא מצאתי בתשובת הגאון הדאקטער מוהר"ר ליב ממענץ בשב יעקב סי' מ"ז דס"ז ע"ד
כתב וז"ל ,מבואר בחכמת הניתוח שכל הדמים והליחות היוצאים מהגוף דרך האם באים דרך שני
מיני גידים הצומחים משארי גידים הפנימים שבגוף ונאחזים בהאם ,הלא המה הגידים היורדים
לחדר ומקור שבאם ,והגידים הנתפשים בצואר הרחם כולו ,גם מהלול ולחוץ ,וקרובים דבריהם
לדברי חכמים ז"ל שדם העלי' ודאי טהור שבא מהגוף דרך גידי צואר הרחם ,ודם שבפרוזדור
דאיכא למימר שבא מהגוף דרך הגידים הנכנסים לתוכו ,וגם אפשר שבא מן העליה ,מכל מקום
ודאי טמא ,שחזקתו מן המקור עכ"ל ,העתקתיו כי כמדומה לי שאין תשו' הנ"ל אצלו .ומלשונו
נראה שלדברי הרופאים יש לומר שדם העלי' היינו דם היוצא מהגוף דרך גידי צואר הרחם .אך
הוא עצמו סבירא ליה דזהו לחוד ועלי' לחוד .ויהיו דברי רבי ישעיה כהרופאים הנ"ל .ואין מזה
נפקותא לדינא ,אף את"ל שהאמת כדבריו .אלא שלפע"ד דברי הרמב"ם נאמנים יותר אף גם
בחכמת הניתוח.
אך במה שאמר שבאם אין דם בלא עת נדתה ,לכאורה דבריו מוכרחים ,דאם לא כן איך מצאנו
ידינו ורגלינו לתלות במכה שבמקור גם כן ,187כיון שעל כרחך נפתח המקור להוציא דם המכה אם
כן מסתמא יוצא ממנו גם כן דמי נדה ,כיון שלעולם נמצא שם דם .ועוד אם לא כן היכא משכחת

 182משו"ת שלו חיו"ד סי' קכח ,והושלמה ע"פ כתי"ק  233סי' .46
 183פ"ה ה"ב .הובא בשוע"ר סי' קפג ריש ס"ק א.
 184אח"כ חזר ושאל )אדמו"ר הצמח צדק אצל הרופא ר' ישעי' ריף( שאלה זו בכתב ,והשיב לו במכתב )השמור
בארכיון הספריה( ,כמועתק בשו"ת צמח צדק חיו"ד סי' צו ס"ד ,וסי' שיד סט"ז )ובשלימות ,בהוספות שם כג ,א(:
בחלל האם בלתי נמצא דם כלל ,דם הזה מתקבץ לאט לאט בהמשך חודש ימים לסעיפי העורקים שמספרם עצום מאד
הנמצאים בדפנות האם ,שמתנפחים מאסיפתו לפי מדתם הקצוב עד זמן הקצוב ,ואז נפתחים פיות העורקים והדם
נסתנן לחלל האם ,הפתוח תמיד ,זולת בעת ההריון הוא סגור ,משם לבית החיצון ולחוץ.
 185פ"ה ה"ד .הובא בשוע"ר שם.
 186יז ,ב.
 187ראה שוע"ר סי' קפז ס"ק יט.
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לה ששאר משקה הבא מהמקור טהורה ,כדתנן סוף פ' כל היד ,188כיון שהמקור מלא דם למה לא
יצא ממנו דם גם כן .וגם האיך פסק הרמב"ם 189דאפשר לפתיחת הקבר בלא דם.
מיהו בס' התרומה סי' צ"ז ,ובשאלתות פ' תזריע 190כתב דלא מיפתח כל כך כו' ,אם כן יש לומר
שהדם בתחתיתו ,191וצ"ע .ובמדרש פ' תזריע 192הגי' אם ,אך בילקוט 193הגי' אום ,וכן הוא בערוך
ערך אם ,אם כן לכאורה היה מקום לומר דהאום לאו היינו האם אלא הגידים שבאם .אך זה
דוחק .גם במ"ש רז"ל 194אשה חמת כו' ופיה מלא דם משמע כפשוטו .ומ"ש מר דהיינו בשעת
העיבור ,לולי דברי מר הייתי אומר דלא משמע כן ממ"ש תחלה אמר רבי מאיר כו' ,כל ט' חדשים
הקב"ה מסלקו למעלה מדדיה ועושה אותו חלב ,אם כן מ"ש אחר כך אום של אשה מלא דם ,צריך
לומר דהיינו קודם העיבור .ובמדרש 195יש הפסק רב בין מאמר דר"מ לההיא דאם של אשה כו' ,אך
בילקוט איוב יו"ד סמוכים הם ממש.
ומכל מקום לענ"ד נראה גם כן כמו שכתב מר ,דלאו מילתא פסיקתא היא שיש דם במקור ,אלא
שקרוב בעיני שלפני וסתה זמן מה מתכנס הדם מעט מעט ובהתכנס הרבה מהם יוצא מהרחם
ונפתח פי האם ,וכענין מי רגלים כו' .וכן נראה לי מלשון אאמו"ז במה"ב ,196במ"ש שעכשיו נולדו
ונגמרו בהרגשה זו כו'.
ומה שכתב מר שמהרא"ש משמע כמשאת בנימין ,לענ"ד יש לומר דמ"ש הרא"ש כגון שהכניסה
שפופרת עד המקור ,אין רצונו לומר כמ"ש מעל' דכיון שהכניסה שם ממילא הדם יוצא ,197אלא
רוצה לומר 198דלא תקשי למה פסק רבי זירא 199דרואה דם בשפופרת טהורה ,תיפוק ליה דכבר
נטמאת האשה בעוד שהדם בבית החיצון טרם הכנסו בשפופרת ,ומשום הכי כתב דהכניסה
השפופרת עד המקור ומשם יצא הדם בשפופרת ,ולא היה בבית החיצון תחלה .ואעפ"י דלפי זה לא
הוצרך לומר עד המקור ממש ,אלא עד בין השיניים ,יש לומר דפורתא לא דק .אי נמי יש לומר
דאורחא דמלתא קתני ,דאם היה הדם יורד מן המקור בפרוזדור על בשרה ממש למעלה מבין
השיניים ובבין השיניים ,אלא שמשם ולמטה היה נכנס בשפופרת ,אזי אי אפשר לצמצם שלא הי'
משהו מן הדם כחרדל או פחות מכן מתפשט על בשרה מבין השיניים ולמטה ,והיתה נטמאת
מחמתו ,ולא היה השפופרת מועילה .משום הכי כתב שהכניסתו עד המקור ,ושופך מפי הרחם
בשפופרת .אבל על כל פנים אין כדאי מזה להוכיח דהמקור מלא דם תמיד.
ב .ואשר תמה מר על פירושו של מורינו ורבינו אא"ז נ"ע בפי' דברי הרא"ש ,לא אמנע מלהציע למר
דעתי בזה .והוא שכ"ק נ"ע תירץ בזה במ"ש סוף סק"ח כן דעת הטוש"ע לפי דעת הרא"ש .וכוונתו
בזה שלדעתם אנו מוכרחים לפרש כן בדעת הרא"ש ,עם היות כי לולי דבריהם יש ויש פירוש מרווח
בדברי הרא"ש כדמר .והוא דהטור כתב גבי מעשה דר"ש ודוקא חתיכות קטנות דומיא שפופרת,
מכלל דסבירא ליה דבשפופרת גדולה שהקבר נפתח על ידה טמאה ,אעפ"י שהדם יוצא בהפסקה.
ואם כן האיך אפשר לומר כמ"ש מר דאפילו לא הכניסה השפופרת רק בבית החיצון )דהיינו עד
ראשיתו( טהורה משום דיש הפסקה ואין דרך נשים לראות בכך ,אם כן היה לו לטהרה גם
בשפופרת גדולה שהכניסתו עד המקור ,ומה בכך דאין פתיחת הקבר בלא דם ,הרי גם אם יצא
הדם מעצמו מהרחם ואחר כך בהגיעו לבית החיצון הפסיקתו שפופרת טהורה ,אם כן כל שכן
כהאי גוונא ,ואם כן מנא ליה להטור דמיירי בשפופרת דקה עד שכתב דומיא דשפופרת כו'.

 188יט ,א .וטוש"ע רס"י קפח.
 189פ"ה הי"ג )ראה מכל מקום שם(.
 190שאילתא פה ד"ה ברם צריך :היכא דגמר צורתיה דולד דמפתח טפי ,אבל הכא כיון דלא גמר צורתיה דוולד ולא
מיפתח טפי ,ואיפשר לפתיחת הקבר בלא דם.
 191ולכן אין הדם יוצא אלא כשנפתח טפי.
 192יד ,ט :אם של אשה מלא דם עומד וממנו יוצא למקום נדתה.
 193איוב י ,יב.
 194שבת קנב ,א.
 195תזריע יד ,ג – יד ,ט.
 196ד"ה והנה מ"ש הרמב"ם )ע' רמו(.
 197וכמבואר בשוע"ר ס"ק ח" :פירוש ועד בכלל ,שהכניסתו לתוך מקור דמיה".
 198שהכניסתו רק לפרוזדור ,עד סמוך למקור.
 199כא ,ב.
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ולא הבינותי דברי מר מה שכתב ומכל מקום כתב הטור שפיר דומיא דשפופרת משום דבהכניסה
עד המקור נמי מיירי וכמ"ש הרא"ש ,דלדברי מר דכל שיש הפסקה נק' רואה שלא כדרך שהנשים
רואות להרא"ש והטור ,אם כן מה בכך שהכניסתו עד המקור ואין פתיחת הקבר בלא דם ,מכל
מקום הדם יוצא בהפסקה וראוי שתהיה טהורה .אלא ודאי מדהוצרך הטוש"ע לומר שהשפופרת
דקה ,מכלל דהפסקה לא מהני ,ואם כן אין טעם לומר דרואה בשפופרת טהורה אלא משום
דהשפופרת הוציאתו לחוץ ואין דרך נשים לראות כן ,כמבואר היטב בדבריו הק' סק"ח.
ומכל מקום כתב כן דעת הטוש"ע לפי דעת הרא"ש ,משום דלולי דברי הטוש"ע יש לומר דהפסקה
נמי מהני לרבנן גם כן ,אלא דלרבי אליעזר הוא מגזירת הכתוב שאין נוגע בבשרה ,ולרבנן הוא
משום דאין דרך כו' ,וכל שיש הפסקה מדבר דלאו אורחא בהכא הוא בכלל אין דרך כו' ,ולאפוקי
חתיכה למ"ד דדרכה של אשה לראות דם בחתיכה .ולפי"ז בהכניסה שפופרת אפילו עד המקור,
אפילו שפופרת גסה שהמקור נפתח על ידה טהורה מחמת ההפסקה דאין דרכה כו' .וכן משמע
באמת מדברי הרא"ש ,כמ"ש בב"י ,200והניח בצ"ע דברי הטור מ"ש דומיא דשפופרת כו' .אבל
מדכתב בשו"ע דומיא דשפופרת ,אם כן לפסק הלכה פסק גם כן כהטור .משום הכי הוצרך
כאאזמו"ר נ"ע לבאר מ"ש בסק"ח .זה נראה לי ברור בדעתו הק'.
אלא שמכל מקום היה מקום לומר דלהטוש"ע נמי מהני הפסקה ,והא דבשפופרת גסה סבירא ליה
דטמאה ,היינו משום דאם המקור נפתח יוצא דם גם שלא דרך השפופרת אלא בדופניו מבחוץ ,ודם
זה טמא .201אלא שזה דחוק ,דמי הגיד זה להטור ,משום הכי הוצרך רבינו ז"ל לפרש כדפירש
סק"ח.
203
202
ועיין בספר חוות דעת שפסק דרואה בשפופרת גסה נמי טהורה  ,וכמ"ש בב"י דלא כהטור ,וכן
נראה לי עיקר ,אלא דבטוש"ע לא משמע כן .וכן בלחם חמודות 204כתב להדיא להיפוך .והדבר צ"ע
כי בסוגיא נראה עיקר כמ"ש החוות דעת.

סימן י
הטעם דלא הוי ס"ס בכתמים
עיין מה שכתב הרמב"ם פ"ט מהלכות אסורי ביאה ה"ב ,הטעם גבי כתמים דטמאים דספק שמא
מן החדר בא ,והכסף משנה הקשה הא הוי ספק ספיקא 205כו' ,והט"ז רס"י ק"צ סק"ב תירץ כיון
דרוב דמים מן המקור לא נחשב זה לספק כו' ,ועי' ביאורו בדברי הרב ז"ל 206על פי פירוש רש"י
ותוס' ,207אבל הרמב"ם 208על כרחך לא סבירא ליה הכי עיי"ש.
ובאמת קושיית הכסף משנה מעיקרא לא קשה מידי ,דהוי ספק ספיקא משם אחד ,209דמה לי
מעלמא או מעליי' .ולא דמי לספק ספיקא דרמ"א סי' קפ"ז ס"ה ,210דהתם יש מכה לפנינו לתלות
בו 211משא"כ אם הוא ספק אם יש לה מכה בזה לא עלה על דעת רמ"א דהוי ספק ספיקא ,וכן דם

 200ד"ה ודוקא חתיכות קטנות.
 201כמבואר בשוע"ר ס"ק ט.
 202ביאורים ס"ק ד.
 203דאף שאין לפתיחת הקבר בלא דם מכל מקום תלינן שהדם ירד דרך השפופרת.
 204פ"ג סי' ב אות פ.
 205ספק מגופה בא ספק מעלמא ,ואת"ל מגופה ספק מן החדר וטמא ספק מן העליה וטהור .הובא בשוע"ר סי' קצ סוף
ס"ק א.
 206בשוע"ר סי' קפג קו"א ס"ק א )שדברי הט"ז הנ"ל הם דוקא לדעת רש"י ותוס' דלקמן(.
 207יז ,ב רש"י ד"ה ספקו טמא )הד'( ,ותוס' שם ד"ה מן הלול ,שהוכיח בשוע"ר סי' קפג ס"ק א )ד"ה אבל רש"י(
לדעתם ,שנמצא בכותלי בית הרחם טמאה ודאי.
 208פ"ה ה"ה ,שהוכיח בשוע"ר שם לדעתו ,שנמצא בכותלי בית הרחם טומאתו בספק.
 209שאינם נחשבים ספק ספיקא ,כמבואר בש"ך יו"ד סי' קי כללי ס"ס דין יא.
" 210אם יש לה מכה באותו מקום  ...אע"פ שאינה יודעת בודאי שמכתה מוציאה דם תלינן במכה מכח ס"ס ,ספק מן
הצדדין או מן המקור ,ואת"ל מן המקור שמא הוא מן המכה" .והשיג עליו הש"ך )ס"ק כב ,הובא בשוע"ר שם ריש
ס"ק כד( ,דהכל שם ספק אחד הוא שמא לאו דם נדה הוא ומה לי מן הצדדין ומה לי מן המכה שבמקור .ומתרץ
במנחת יעקב )תורת השלמים ס"ק כ ,הובא בשוע"ר שם( ,דכה"ג מקרי ס"ס.
 211אע"פ שאינה יודעת בודאי שמכתה מוציאה דם.
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העליי' טהור ,212שהוא כמו דם מכה בכבד וכוליא כמ"ש הרמב"ם בפ"ה דין ה' ,ואי אפשר לתלות
בזה אלא אם כן המכה ידועה .וכיוצא בזה שמעתי מפי מו' הרב ז"ל גבי עצם המפרקת לדעת
הרשב"א ,213ומצאתי גם כן כיוצא בזה בתשו' פנים מאירות.214
אך צ"ע דנימא ספק ספיקא 215שמא בלא הרגשה כו' .ואפשר דמזה יצא לו להרמב"ם 216דחזקת
הדם שבא בהרגשה ,והוכיח זה מפ"ה 217דמן הלול ולחוץ ספיקו טמא ולא הוי ספק ספיקא דאימא
הרגשת עד הואי.
219
ולהתוס' 218צריך לומר דטומאה זו גזירה דרבנן הוא ולא מחמת ספק  .וכן משמע בהדיא בתוס'
)ד' נ"ח א'( ד"ה מודה שמואל כו' דאפילו ברי לה שלא הרגישה כו' .220והא דמן הלול ולחוץ 221לא
קשה מידי לפי מה שכתב הרב 222דחיישינן להרגשה דכבר ,וכדחיישינן שמא כבר שחתה כו' ,וכיון
דרוב פעמים מרגשת כמ"ש התוס' רפ"ק דף ג' ע"א ד"ה מרגשת לא הוי ספק )ועיין בדברי התוס'
ר"פ הרואה כתם( .ובזה אתי שפיר הא דבר פדא ד"ס ע"ב) 223ע"ש בתוס' ,(224אפילו לדברי
התוס' .225והא דפריך 226מנמצא על שלו ,היינו משום דמשמע ליה דקאי נמי על עדן של צנועות.227
ועיין במאור .228ואף הרמב"ן במלחמות 229לא נחלק עליו בזה ,אלא דמתני' משמע לי' בכל ענין.230
וכן הא דבדקה קרקע עולם 231מיירי נמי בכה"ג שבדקה עצמה קודם לכן.232

 212אע"פ שטהור אינו חשוב כמכה ידועה ,ולכן אינו מצטרף לספק ספיקא.
 213חולין י ,ב ד"ה והלכתא ,דאם שחט בסכין בדוקה ונמצאת פגומה ,אפילו אם חתך המפרקת חוששין שנפגם בעור
ונמצא שחט בסכין פגומה )דלא כרא"ש שמתיר בזה .ונתבאר בשוע"ר יו"ד סי' יח קו"א ס"ק ב וס"ח וד"ה כך הבין(.
ואפילו ספק שנפל על חודה ע"ג קרקע קשה ,אין מתירין מטעם ס"ס ,שמא נפגמה במפרקת ושמא בקרקע קשה
)רשב"א שם ,ושו"ע שם סט"ו .וראה שוע"ר שם ס"ק כג( .גם נתבאר בחולין )י ,ב( ובטוש"ע )סי' יח סי"א( דהיינו
אפילו שחט בהמות רבות הכל נבלות אפילו הראשונה .והקשה בקו"א שם )ס"ק ח( מדוע לא נתיר בזה משום ס"ס,
שמא בבתרייתא ואת"ל בקמייתא שמא במפרקת )ויישב שם לדעת הרא"ש( .וע"ז כותב כאן בשם אדה"ז ,שלדעת
הרשב"א יש ליישב ,שמטעם האמור לעיל הוי גם בזה ס"ס משם אחד )וראה קו"א שם שמציין לסי' א ,שם ביאר נושא
זה ,ולא הגיע לידינו(.
 214ח"ג סוס"י כא )לענין ספק מן הצדדים ספק דם בתולים(.
 215שמא מעלמא אתא ,ואף את"ל מגופה שמא לא הרגישה )ואף שאפשר לומר ארגשה ולאו אדעתה לא הוי אלא ספק
ויש לטהרה מטעם ס"ס(.
 216הל' אסורי ביאה פ"ט ה"א :ואם לא הרגישה ובדקה ומצאה הדם לפנים בפרוזדור ה"ז בחזקת שבא בהרגשה.
 217ברמב"ם שם פ"ה ה"ה.
 218נדה ג ,א ד"ה מרגשת .נז ,ב ד"ה אימור )דלא אמרינן שחזקתו בהרגשה ,אלא אימא הרגישה וכסבורה הרגשת עד
ושמש הוא והוה ספיקא .ונתבאר בשוע"ר סי' קפג ס"ק ג ד"ה אבל דעת התוס' ,וקו"א שם ריש ס"ק ב(.
 219אלא אפילו ודאי לא הרגישה ,טמאה מד"ס .ולכן אין מטהרין בכתמים מטעם ס"ס ,שמא מעלמא ושמא בלא
הרגשה.
 220הובא בשוע"ר סי' קפג ריש ס"ק ג.
 221דטומאתה מספק )נדה יז ,ב .ולא רק מד"ס(.
 222בריש מהדו"ב לסי' קפג.
 223כל שבעלה בחטאת טהרותיה טמאות בעלה באשם תלוי טהרותיה תלויות )ולא אמרינן שבכל אופן הוי ספק שמא
בלא הרגשה הוא ,כיון שרוב הפעמים מרגשת אמרינן ארגשה ולאו אדעתה( .וראה קו"א סי' קפג ס"ק ב )ד"ה ולפי(
שלדעת תוס' צ"ל דמיירי בדארגישה.
 224ד"ה אימא :ואם תאמר כו' הא ספק הוא וי"ל כיון דרוב הפעמים כו'.
 225דלא סבירא להו שחזקת הדם שבא בהרגשה והוי ספק ,כדלעיל.
 226נדה נז ,ב )דפריך על שמואל דמצריך הרגשה ,ממשנה )יד ,א( בנמצא על שלו שטמאין וחייבין בקרבן ,ולא פטרינן
מדלא הרגישה( .ואמאי לא נאמר גם שם כיון דרוב פעמים מרגשת לא הוי ספק.
 227במשנה נדה יד ,א )שבדקה קודם תשמיש ומצאה טהורה .וע"ז קאי מ"ש במשנה שם :נמצא על שלו כו'( .וכיון
שבדקה לפני שעה מועטת לא אמרינן בזה ארגשה ולאו אדעתה.
 228שבועות א ,סע"ב.
 229שם ב ,א.
 230דמ"ש נמצא על שלו מיירי אפי' לא בדקה קודם תשמיש ומצאה טהורה.
 231שטהורה מטעם שלא הרגישה )נדה נז ,ב(.
 232כמבואר בשוע"ר מהדו"ב לסי' קפג הגהה ב )ד"ה ומיהו אין צריך(.
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והרמב"ם 233אפשר דסבירא ליה דלמסקנא בתר חזקה אזלינן ולא בתר חששא 234כלל ,כיון שיש
עתה הרגשה לפניך )ועיין ברש"י רפ"ק ד"ג ,235והתוס' 236אזלי לשיטתייהו עיי"ש( .ולא דמי להא
דבר פדא )ד' ס' ע"ב( ,דהתם אין הרגשה לפנינו כלל .והא דמן הלול ולחוץ ספיקו טמא ,237מיירי
דוקא בקרקע פרוזדור ולא בגגו ,וכמ"ש בפירוש המשנה .238וסבירא ליה דאוקימתא דגמ' )די"ח
ע"א( לרמי בר שמואל ולרב יצחק בריה דרב יהודה כאן שנמצא כו' הוא במן הלול ולחוץ ,דלא
כרש"י 239ותוס' .240ואביי נמי לא פליג עלי' )די"ז ע"ב( בלישנא דבתר חזקה אזלת ,אלא דללישנא
דבתר חששא אפילו בגג פרוזדור נמי ,241כמ"ש התוס' .ובזה מיושב נמי לשון רש"י ותוס' דמשני
הכי ללישנא דבתר חששא כו' ,משום דעל כל פנים ספק הוי ופליגא דר' חייא ,242אבל לרמי בר
שמואל ולרב יצחק בריה דרב יהודה מיירי רבי חייא מן הלול ולפנים .והא דלא ביאר כן בפירוש
בפ"ה דבגג פרוזדור טהור מן הלול ולחוץ ,243יש לומר דסמך עצמו אמה שכתב שמא מן החדר בא,
דמשמע כדרכו .244וכן מה שכתב מן העלייה שתת משמע מלמעלה למטה .245וכן בפ"ט גבי כתמים
השמיט דין נזדקרה לגמרי עיי"ש.
והא דנמצא על שלו טמאים וחייבים חטאת )די"ד ע"א( ,היינו משום דהאבר נכנס לפנים מן הלול,
וכיון דעל ידי הרגשת שמש אמרינן שראתה דם הוי כאילו נמצא לפנים מן הלול .ועיין בגמ' )ד"ס
ע"ב( במשל דר' אושעיא לאביי .246וכן עד שהכניסה לפנים מן הלול טמאה ודאי ,אע"ג דלא מצאה
בראש העד ,אלא אם כן לא הכניסה העד אלא מן הלול ולחוץ .וכן משמע מתוס' )די"ח (247שכתבו
דלא עדיף נמצא על שלו מנמצא מן הלול ולפנים כו' .הכלל דעכ"פ שניהם שוים .והא דבר פדא נמי,
כיון דחיישינן להרגשה דכבר ,מאחר שעתה אין הרגשה לפנינו כמש"ל ,הוי כאילו נמצא לפנים מן
הלול .ולא מספקינן במן הלול ולחוץ אלא אם כן ברי לה שלא הכניסה אלא עד חוץ מן הלול ,ויש
לפניך הרגשה לתלות בו דאימור הרגשת עד הואי תלינן לקולא ,כמ"ש רש"י ר"פ הרואה .248ועיין
בדברי הרב ,249דהא דנמצא על שלו מיירי בהרגישה ממש ,ולהכי לא הוי ספק שמא מן הצדדים,
ולא מהני בדיקת שפופרת כו' )אך להרמב"ם 250בלאו הכי לא מהני בדיקה בבעל ראשון ,ואפשר

 233הל' אסורי ביאה פ"ט ה"א :הרי זו בחזקת שבא בהרגשה )וטומאתה ודאית ,ולא ספק( .י"ל מקורו הוא בגמ' )יז,
ב( :ואי בתר חזקה אזלת .וסבירא ליה להרמב"ם דלמסקנא כו'.
 234ראה נדה יז ,ב :אלא אמר אביי אי בתר חששא אזלת אידי ואידי )מן הלול ולחוץ ומן הלול ולפנים( ספק ,ואי בתר
חזקה אזלת מן הלול ולפנים ודאי טמא מן הלול ולחוץ ודאי טהור.
 235ד"ה מרגשת :מדלא ארגשה מאתמול ודאי השתא בבדיקת עד נפק .ובתוס' שם ד"ה מרגשת :ורש"י פירש מה
שעכשיו לא הרגישה כסבורה הרגשת עד הוא .ונתבאר בקו"א סי' קפג ריש ס"ק ב.
 236שחולקים על רש"י שם ,לשיטתם שאין אומרים הרגשת עד הוא – אלא מספק ,כדלעיל.
 237אף דללישנא דבתר חזקה אמרינן התם )יז ,ב( שמן הלול ולחוץ ודאי טהור.
 238שבגגו מהלול ולחוץ טהורה ,ובקרקע ספק.
 239שם ד"ה ומשנינן.
 240שם ד"ה כאן.
 241ספק הוי.
 242כדאמרינן בגמ' שם יז ,סע"ב.
 243שמטעם זה כתב בשוע"ר מהדו"ב לסי' קפג )ד"ה להבא ,ובהגהה הב' ד"ה ועוד( שבחיבורו חזר בו ולא חילק בין
נמצא בקרקע לבין נמצא בגג(.
 244בלא שחתה ,והיינו דוקא בקרקע פרוזדור.
 245בקרקע פרוזדור ,משא"כ בגג טהורה.
" 246למה הדבר דומה ,לאדם שנותן אצבע בעין ,כל זמן שאצבע בין דמעה שוהא לבא ,נטל האצבע דמעה ממהרת
לבא".
 247ד"ה כאן.
 248נז ,ב ד"ה דארגישה :בשעת בדיקה ,ועגול להכי טהור לעולם ,דאימור הרגשת עד הואי שציערתה בדיקת העד.
 249סי' קפג קו"א ס"ק א )ד"ה ועיין רש"י( – לדעת התוס' ,וסי' קפז קו"א ס"ק א )ד"ה והא דתנן( – אף לדעת
הרמב"ם .אמנם במהדו"ב )ד"ה ומיהו ,ובהגהה הב' ד"ה ומיהו היינו( חזר מזה וביאר דלמסקנא מיירי בלא הרגשה
ממש.
 250הל' אסורי ביאה פ"ד ה"כ-כב ,והל' אישות פכ"ה ה"ח .וראה ב' הדעות בסי' קפז ס"ג.
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דהיינו דוקא אחר שנתחזקה אבל קודם שנתחזקה הוי ספק שקול לכו"ע( .ולפי המסקנא
בשבועות 251דנמצא על שלו מיירי בסמוך לוסתה אתי שפיר טפי דלא חיישינן לצדדים.

סימן יא
חזרת אדה"ז בשיעור גודל ,כסלע וכגריס וכתורמוס

252
253

מ"ש הרב רבינו אחמו"ר ז"ל נבג"מ בסי' ק"צ ס"ק י"ג ,לתרץ קושיית הכרתי ופלתי על המעיל
צדקה ,254מהא )דנדה נ"ח ע"ב( דשתי נשים שנתעסקו בסלע 255כו' ,משום דחצי סלע עולה ל"ב
שעורות ורביע על שעורה ,והגריס אינו אלא על כ"ה עכ"ל.
256
שמעתי מפי קדשו שחזר בו ,לפי שתירוץ זה הוא נמשך לפי פשט לשון הרמב"ם שהגודל הוא
שבע שעורות ,אבל אין חכם כבעל הנסיון שמדד בעצמו בהרבה גודלים של הרבה בני אדם גדולים
ובינונים ואין הגודל מחזיק אלא כששה שעורות .257ולכן אמר לפרש לשון הרמב"ם שבע שעורות זו
בצד זו ,פירוש דהיינו כשהן שוכבות על צידיהן ולא על רוחבן ,והן ברוחב ששה שעורות מיושבות
על רחבן .258והנה לפי ]זה[ רוחב הסלע 259שמנה שעורות .ואילו הי' מרובע הי' עולה ס"ד שעורות על
שעורה ,משא"כ בעיגול 260אינו אלא מ"ח ,והחצי סלע הוא כ"ד ,שהוא פחות מכגריס לפי דעת
המעיל צדקה ,261ונשאר קושיית הכרתי ופלתי בתקפה.
אשר על כן 262הוא צוה לי אחי הרב הנ"ל ,למדוד בעצמי שטח מקום השערות כפי שהן מפוזרות
בקנה הזרוע .כי מה שהכריח המעיל צדקה בדעת הרמ"א להיות השערות כמו שהן קבועות בגופו
של אדם ,ולא כמו שהן קבועות בראשו ,והביא ראי' ממחיה ,בזה צדקו דבריו מאד בעיני רבינו
אחמו"ר ז"ל .263אך מה שכתב דוקא בקנה הזרוע ,כמדומה שראה כן באיזה ספר נדפס מחדש
)והוא בשו"ת מאיר נתיבים סי' ט' ,264הובא בלקוטי דינים שבסוף ס' לבושי שרד סי' ע"ט( .וציוה
לי לגלח השערות ,שלא יבלבלו השערות עצמן את מקומן ,ולהעמיד המחוגה על מקום סיום הו'
265
שערות עם היניקה ,כמבואר היטב בדברי רבינו בסקי"א ,וציוה ליקח לי את מו"ה ראובן הסופר
המובהק שלו ,שהוא אומן גדול להעמיד המחוגה ,ולעשות קו ריבוע בצמצום ,ואח"כ עשיתי עיגול

 251יח ,א.
 252תוכנה :כל מה שכתב בשוע"ר בשיעורים הנ"ל הוא ע"פ מ"ש הרמב"ם שגודל הוא  7שעורות ,אמנם אח"כ בדק
וראה שהוא רק  6שעורות על רוחבן ,שהן  7שעורות על צדיהן .וא"כ יוקטן גם שיעור כסלע וכגריס וכתורמוס.
וראה גם לקמן סוס"י לו.
הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע :עיין שו"ת צמח צדק יו"ד קב ,ובסוף השמטה ]במהדורה החדשה סי' שכ[.
 253שם ס"ק יד.
 254סי' כז )שאחר אריכות הביאור צייר שם עיגול שהקוטר שלו הוא לערך  20מ"מ(.
 255וכן נפסק בשו"ע שם סכ"ה )שתי נשים שנתעסקו בצפור אחד שאין בו דם אלא כסלע ונמצא על כל אחת כסלע
שתיהן טמאות(.
וכותב הכרתי ופלתי שם :ולפ"ז צ"ל דחצי סלע הוא יותר גדול מכגריס כו' וסלע הוא שליש טפח ,וש"מ דחצי סלע הוא
חצי שליש טפח כו' שיעור גריס כו' חצי אגודל לערך.
ומתרץ רבנו הזקן שם ,משום דחצי סלע כו'.
 256הל' ס"ת פ"ט ה"ט )וכבר דקדקנו בשיעורו ומצאנוהו רחב שבע שעורות בינוניות זו בצד זו בדוחק( .וכ"ה בשוע"ר
או"ח סי' יא ס"ו )שיעור הגודל של אדם בינוני הוא כרוחב ז' שעורות כשמונחות זו בצד זו בדוחק(.
 257וכיון שרבנו הזקן הקטין במדידתו את שיעור האגודל ,לכן הקטין בזה גם את שיעור הרביעית )כדלקמן סי' לו(,
שתלוי במדת האצבע .ואת שיעור המקוה )כמבואר בס' תיקוני מקוואות ע' פז ואילך( ,שתלוי במדת האמה.
 258נתבאר בשיעורי תורה סי' א ס"ח.
 259שהוא שליש טפח ,דהיינו גודל ושליש )שוע"ר שם ,וש"נ(.
 260שהוא ג' רביעיות מן שטח המרובע )שוע"ר שם ,וש"נ(.
 261שלפי ציורו ) 18*18ס"מ( הוא ה' שעורות על ה' שעורות )שוע"ר שם(.
 262כיון שרבנו הזקן הקטין במדידתו את שיעור האצבע והסלע ,ההכרח להקטין לפי זה גם שיעור הגריס .וכיון
שמדידת המעיל צדקה בשיעור כגריס ,מבוססת על מדידת שיעור ו' שערות על ו' שערות בגוף האדם ,לכן צוה כו'.
 263כמבואר בשוע"ר שם ס"ק יא.
 264ד"ה ובענין השיעור )משעירנא בשערות הקבוע בפרק היד הוא הזרוע שבין כף היד ובין הפרק(.
 265ראה אודותיו בית רבי סוף פכ"ו .שו"ת צמח צדק או"ח סי' יג ס"א .יו"ד סי' רז ס"ג.
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כערך הריבוע ,ועלתה מדת הגריס כמדת מטבע )פיטאצאק (266של כסף שהיתה בימי הקסרית,
שהכל מדה אחת .וקבל ממני מדה זו .267ותמיד היתה בידו מטבע פיטאצאק לשער בו.
ועל חשבון המעיל צדקה יגע מאד ולא עלתה בידו ,כי הוא מיוסד על גרעיני שומשמין ,וגם על הטס
של בחינת מרגליות שקורין טעס"ט ,ו]י[דעתי שחקר כמה פעמים עם סוחרי לייפציק אם יוכלו
להשיג שם הטעסט ולא השיגו.
268
ואח"כ שאלתי ממנו על התורמוס  .לפי ששמעתי מאנשי ארץ ישראל שהתורמוס אינו גדול כי
אם כמו )הריווניק( .ואמר עכשיו 269יכול להיות כך ,כיון שהגריס אינו אלא )פיטאצאק( .משא"כ
בתחלה נמשכתי אחר המעיל צדקה ,והגריס לפי ציורו הוא כמטבע א' ג"ש של הקיסרית ,ולכן
272
כתבתי 270שהתורמס הוא גם כן יותר גדול .ובכדי שלא תקשי לי מפרש"י ,271והמעדני יום טוב
העתיקו בשם הערוך ,דהתורמס הוא כרוחב מעה ,שהוא חלק כ"ד מהסלע ,273ואיך יהיה הגריס
מעט פחות מחצי סלע .לזה הבאתי 274ראיה מפונדיון שהוא מעט גדול מסלע ,ולכך גם המעה אף
שהיא של כסף יכולה להיות גם כן כסלע ,ואפשר פחות מעט ,ולא הרבה כל כך כמו חלק כ"ד ,אלא
שהיה ההפרש במטבעות בעוביים ולא ברוחבם ,ונדחקתי להעמיד דברי המעיל צדקה .אבל עכ"פ
האמת יהיה כנ"ל ,275וכן יקום.

סימן יב
אם מועלת ההסכמה שלא להדפיס משך זמן ,אחר נמכרו הספרים

276

תנן ספ"ג 277דתענית היו מתענין על הגשמים ונענו כו' רבי אליעזר אומר קודם חצות לא ישלימו
אחר חצות ישלימו ,ומפרש בירושלמי ,278הובא ברא"ש 279ור"ן 280דהיינו טעמא דאחר חצות
ישלימו משום שיצא רוב היום בקדושה ,וכן אמר רבי יהודה בברייתא דספ"ג שם ,281ופסקו

 5 266קאפיקעס.
 267שהוא פחות מהציור שבמעיל צדקה .וראה שו"ת צמח צדק או"ח סי' קי )בשוה"ג בשמו :משערים במדת פאלישקע
של פולין( .מדות ומשקלות של תורה )ע' שעא הערה  ,17שהוא עיגול שקוטרו פחות מעט מ 17מכל מקום( .טהרה
כהלכה פ"ב הערה ,8
 268שבשו"ע שם ס"ז )אם הרגה פשפש או הריחה ריחו תולה בו עד כתורמוס(.
 269אחרי החזרה והקטנת שיעור הגריס ,שהוא כמו פיטאצאק ,יכול להיות כך )הקטנת שיעור התורמוס ,שהוא כמו
הריווניק(.
 270בשוע"ר שם ס"ק יז.
 271ביצה כה ,ב ד"ה תורמוס )מין קטנית עגול כמין עדשה ורחב כמעה קטנה(.
 272נדה פ"ח סי' ו אות ג.
 273שהסלע ד' דינרים ,והדינר ו' מעות.
 274בשוע"ר שם )ומעה היא גדולה מפונדיון ,שהמעה היא ב' פונדיונות ,ופונדיון הוא יתר על שליש טפח ,שהוא רוחב
סלע סתם ,והפונדיון הוא אטלקי ,וגדול מסתם סלע(.
 275אחר הקטנת שיעור כגריס ,כנ"ל ,אם כן יוכל להיות שיעור כתורמוס כמו הריווניק .וראה לקמן סי' לו )שעכ"פ לא
יהיה כתורמוס שלנו קטן מכגריס שבמעיל צדקה(.
 276נדפסה בהשמטה – בסוף שארית יהודה .ותוכנה:
כיון שכבר נמכרו הספרים הוי אומדנא דמוכח שבטלה ההסכמה )ד"ה ולפי זה( ,וא"כ תלוי בדעות הפוסקים בענין
השלמת תענית גשמים כשנענו )תחלת התשובה ,ובד"ה העולה( .הוכחות שאומדנא דמוכח מועיל באונסא דלא שכיח
)ד"ה ובדרכי משה( ,אף לענין שבועה ואף בנדר לאחרים )ד"ה ולפי זה ,ואילך( ,ואף בתלוי בדעת אחרים )ד"ה ובאמת(.
חילוק בין אומדנא דמוכח לבין אין פותחים בנולד )ד"ה ואם תאמר( .אין לאסור מטעם דבר שנאסר במנין וצריך מנין
אחר להתירו ,מכמה טעמים )ד"ה ואין לדמות ,ואילך(.
וראה גם לקמן סי' לט )עם מועלת ההסכמה – ממדינה למדינה( .לקמן חו"מ סי' ב )מתי אמרינן אומדנא(.
 277יט ,א.
 278פ"ג הי"א.
 279סי' ל.
) 280ט ,רע"א(.
 281כה ,ב.
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הפוסקים 282כדבריהם .ובפ"ק )ד' יו"ד ע"ב( תניא הרי שהיה מתענה על הצרה ועברה על החולה
ונתרפא הרי זה מתענה ומשלים.283
וחילקו הרמב"ם 284והרא"ש 285והר"ן 286והמגיד משנה 287בין יחיד לצבור .והטעם פירש הר"ן
והמגיד משנה הא דצבור אין משלימין משום שאין מטריחין על הציבור אלא כפי הצורך .משמע
ומבואר מדבריו דכפי הצורך מן הדין אין צריך להתענות אפילו היחיד ,אלא חומר הוא שהחמירו
חכמים ביחיד משום שנראה כמתנה עם קונו כדפירש רש"י.288
והרא"ש תירץ דצבור שאני משום שצריכין להודות ולהלל בכרס מליאה ונפש שביעה אבל יחיד
משלים תעניתו .אלא דפירש הטעם דכיון שקבל עליו להתענות סתם ולא התנה ,דעתו הי' אקבלה
זו ,מתוך שקבל עליו התעניות הללו תהיה מקובלת תפלתו שמתפלל על החולה ועל הצרה עכ"ל.
ומבואר גם כן דבשאר דברים דלא שייך טעם זה להשלים זמן הנדר אם עברה הסבה שבגללה נדר
הרי זה מותר ,אע"ג דמאתמול קבלי' לתענית לכל היום ,וכן בשאר נדר שנדר לזמן ,מכל מקום
כשעבר הטעם והסבה שבשביל זה נדר בטל הנדר אע"ג דלא התנה.
אבל המגיד משנה מתחלה כתב כתירוץ הר"ן ,ואח"כ כתב אי נמי שאני צבור דלב בית דין מתנה
עליהם ,אבל ביחיד דברים שבלב אינן דברים .וכוונתו להא דתנן בפ"ג דנדרים 289נודרים לחרמים
כו' לאנסים שהם של תרומה ושל בית המלך ,ומפרש בגמ' באומר יאסרו כל פירות שבעולם עלי אם
אינו של בית המלך ,ומסיק התם באומר בלבו כו' ומוציא בשפתיו סתם ,ואע"ג דקיי"ל )קדושין
דמ"ט ע"ב( דדברים שבלב אינן דברים לגבי אונסין שרי ,אלמא שלא במקום אונס אסור .והא
דאזלינן בתר כוונת הנודר בנדרים פ"ז ,דתניא )ד' נ"ה ע"ב( אמר רבי יהודה הכל לפי הנודר היה
לבוש לבוש צמר והצר ואמר קונם צמר עלי אסור ללבוש ומותר לטעון ,היה טעון פשתן והזיע
ואמר קונם פשתן עולה עלי מותר ללבוש ואסור לטעון ,וכיוצא בהם כמה דברים השנוים בבריי'
ספ"ח ,היינו שהוציא מפיו לשון שאפשר לפרשו כפי כוונתו ,אבל במקום שהלשון סותר כוונתו
בבירור לא אזלינן בתר כוונתו אלא בתר הוצאת פיו ,והיינו אם היתה כוונתו להוציא בפיו לשון
זה ,כמו בנדרים שנודרים להרגים ולאנסים שהיתה כוונתו ודאי להוציא לשון כולל שלא יהא
משמעותו היום ,כמ"ש הרא"ש 290ור"ן 291פ"ג דשבועות ,והכי נמי בענין התענית כיון שהיתה
כוונתו ודאי להוציא מפיו לשון שמשמעותו כל היום ,דהא כל תענית שלא שקעה עליו חמה אינו
תענית ,292אע"פ שהיתה כוונתו כדי שיתרפא החולה ושתעבור הצרה ואם יתרפא יהא מותר מיד,
הוה ליה דברים שבלב ואינן דברים.
ולרא"ש ור"ן צריך לומר דשאני התם דהמחשבה שמחשב בלבו הוא לגמרי נגד הוצאת פיו באותה
שעה שהוציא בפיו ,שבפיו ובשפתיו הוציא לשון כולל ובלבו מחשב היום בלבד ,אבל הכא אין
המחשבה שבלבו סותרת כלל הדבור שהוציא בשעת מעשה ,רק שבלבו מחשב הטעם והסבה
שבגללה נודר .וכשעבר הטעם והסבה ממילא בטל הנדר ,אומדנא דמוכח הוא דאדעתא דהכי לא
נדר.
293
ולפי זה הוא הדין בנידון דידן במליצת הגאונים ,אע"פ שקבעו זמן ,אומדנא דמוכח הוא שהזמן
הוא שנתנו למכירת הספרים ,וכיון שמכרו תוך הזמן בטלה המליצה .וכי תימא דשאני התם

 282סי' תקסט ס"א וסי' תקעה סי"א.
 283וכן נפסק בסי' תקסט ס"א.
 284הל' תענית פ"ק הט"ו-ז.
 285פ"א סי' ו.
) 286ב ,ב( ד"ה הרי.
 287שם הט"ז.
 288י ,ב ד"ה על הצרה.
 289כז ,ב.
 290סי' יד.
) 291יא ,רע"א(.
 292תענית יב ,א.
 293המלצת ,הסכמת הרבנים.
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דמיירי בנדרים שבינם לבין עצמם דאזלינן בתר כוונת הנודר ,אבל בנודר לחבירו 294לא אזלינן בתר
כוונת הנודר כלל אלא אחר הלשון הכתוב ,כמ"ש רמ"א בי"ד סי' רי"ח ס"א בהג"ה ,והוא מדברי
הריב"ש סימן קצ"ה .הא סיים שם אלא אם כן באומדנא דמוכח ,דבאומדנא דמוכח אין הולכין
296
אחר הלשון הכתוב בו ,וכ"ה להדיא בריב"ש שם .וכיוצא בזה כתבו הרשב"א 295והרא"ש
בתשובותיהם ,הובא בש"ע י"ד סי' רכ"ח סמ"ג ובאה"ע סי' נו"ן ס"ה ,במי ששידך בתו ואח"כ
קלקל המשודך מעשיו או אחות המשודך ,ופירש הב"י דאפילו נשבע לקיים התנאים פטור ,ודחה
דברי הגהות מרדכי 297שהביא רמ"א ביו"ד שם.
ובדרכי משה סי' רכ"ח השיג על הב"י דלא עדיף מנולד )וט"ס מנודר( .גם בתשו' מהרי"ט ס"ב ח"ד
סי' מ"ט האריך בזה להקשות דהא אין פותחין בנולד במילתא דלא שכיחא ,והרי הרא"ש שם כתב
הטעם דהוה אונסא דלא שכיחא לא אסיק אדעתיה ,ואזיל בתר איפכא ,דכל שלא שכיח טפי מקרי
נולד טפי ,עיי"ש מה שתירץ בדוחק .ולפע"ד משנה שלימה היא כדעת הב"י בפירוש הרשב"א
והרא"ש ,דתנן פ"ג דנדרים )דכ"ז ע"א( נדרי אונסין הדירו חבירו שיאכל אצלו וחלה הוא או שחלה
בנו או שעכבו נהר הרי אלו נדרי אונסין ,ופי' הר"ן לפי שלא עלה על דעתו לאסור נכסיו על חבירו
אם לא יאכל עמו אלא כשיוכל לבא בלא אונס כלל אבל כל שנאנס קצת כגון שחלה בנו וצריך
לשמרו מותר דלאו אדעתא דהכי אדריה עכ"ל ,וכן פי' הרא"ש וז"ל דמעיקרא לא היה בדעתו
שיחול הנדר אם יעכבנו אונס דדברים שבלב כי האי דמוכחי וידיעי לכל הוויין דברים עכ"ל .וההיא
מתני' מיירי ודאי באונס דלא שכיח ,דהא בגמרא )שם דכ"ב ע"ב( פריך מאי שנא מההוא דאמר לי'
אם לא אתינא מכאן ועד תלתין יומין להוי גיטא אתא ופסקי' מברא אמר להו חזו דאתאי חזו
דאתאי ואמר שמואל לא שמי' מתיא ,ואמאי הא מינס אניס ,ומשני דילמא אונסא דמיגליא שאני,
ומברא מיגליא אונסי' .ופירש הרא"ש שאני מברא דאונסא דשכיח הוא ,ועכבו נהר דמתניתין היינו
שגדל הנהר מהפשרת שלגים ואי אפשר לעבור בו דלא שכיח עכ"ל ,הרי להדיא כסברת הב"י בדעת
הרא"ש דאונסא דלא שכיח מבטל הנדר משום דאומדנא דמוכח דאדעתא דהכי לא נדר.
גם בתשובת מהרי"ק שרש ק"א כתב על דברי הרא"ש בתשו' הנ"ל וז"ל לא מיבעיא אם לא הי'
שבועה כו' אלא אפילו הי' שם שבועה פשיטא שנתבטלה והוחלה השבועה .והביא ראיה מס"פ
הגוזל קמא )ק"י ע"א( גבי ההוא דנתן הכסף לאנשי משמר ומת כו' ,וקאמר אביי עלה )שם ע"ב(
שמע מינה דכסף מכפר מחצה דאי לא תימא הכי ליהדר כסף ליורשים דאדעתא דהכי לא יהיב,
ופריך עלה אלא מעתה חטאת שמתו בעליה תיפוק לחולין דאדעתא דהכי לא אפרשה כו' ,יבמה
שנפלה לפני מוכת שחין תיפוק בלא חליצה דאדעתא דהכי לא אקדשה כו' ,ואם איתא דיש לחלק
בין היכא דאיכא שבועה להיכא דליכא שבועה משום דחמיר איסורא מממונא אם כן פשיטא דלא
הוה פריך מידי ,דהתם גבי נתן הכסף לאנשי משמר ממונא בעלמא הוא ולכך יש להקל בו ,אבל גבי
איסורא כגון להוציא קדשים לחולין ,וכן שכן באיסור ערוה וכגון להתיר יבמה לשוק בלא חליצה,
אימא דלא שרינן משום טעם דאדעתא דהכי כו' ,כל שכן וכל שכן לענין שבועה שאינה אלא לזרז
הפרעון כו' .ומגופא דההיא דהגוזל קמא יש להביא ראיה לעיקר הדין ,דהא אי לאו האי טעמא
דאמר בגמרא טב למיתב טן דו הוה סמכינן אהך סברא דאדעתא דהכי כו' עכ"ל.
והב"ח 298בתשו' סי' ח' מפרש דברי מהרי"ק דלא איירי אלא בשבועה לזרז הפירעון ,אבל בנשבע
לקיים התנאים מודה .והציץ רק מן החרכים מה שכתב באמצע לשונו כל שכן וכל שכן לענין
שבועה שאינה אלא לזרז הפירעון כו' ,אבל בתחלת דבריו ובסופן כל יסודו סובב הולך על ההוא
דהגוזל קמא דאפילו לענין איסורא דאמרינן אדעתא דהכי כו' ,והביאו בעצמו אחר זה ,ומהתם
מוכח דאפילו נשבע לקיים התנאים נמי אמרינן דאדעתא דהכי כו' .ומ"ש הב"ח שם וז"ל וראיה
מפ"ב דקדושין )ד' מ"ט ב'( גבי ההוא גברא דזבין אדעתא למיסק לארץ ישראל דקאמר רבא הוי
דברים שבלב ואינן דברים ,וקאמר בגמרא מנא ליה לרבא הא כו' ,עד אלא אמר רב יוסף מהא
המקדש את האשה ואמר כסבור הייתי שהיא כהנת והיא לויה כו' ,אמר לי' אביי דילמא שאני
התם דלחומרא ,כלומר אע"פ דלגבי ממונא הקל אמרינן דברים שבלב אינן דברים והמכר קיים
אע"פ שנאנס ולא עלה לא"י אפילו הכי לגבי איסור אזלינן לחומרא ומקודשת מספק ,וכדפרש"י
שם בהדיא עכ"ל .הוא תמוה מאד ,חדא דהא אדרבה מסיק אביי שם דאפילו לקולא אמרינן

 294כמו הסכמת הרבנים ,שגזרו לטובת המדפיסים.
 295ח"ב סי' לה.
 296כלל לד סי' א.
 297שבועות סי' תשפא.
 298ראה גם לקמן חו"מ סי' ב )ד"ה אבל האמת(.
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דברים שבלב אינן דברים מדתנן )קדושין מ"ט ב'( ובכולם אע"פ שאמרה בלבי הי' להתקדש אינה
מקודשת .ואע"ג דדחי זה התם בגמ' ,מכל מקום למסקנא יש לומר הכי .ועוד דגם הוא רוצה לומר
דלא אמרינן אדעתא דהכי כו' ,והיינו משום דאמרינן דברים שבלב אינן דברים ,ולמה הטריח עצמו
ליזיל בתר איפכא .ובעיקר הקושי' ,אם זאת היא כוונתו מהא דקיי"ל דברים שבלב אינן דברים,
כבר תירצה הרא"ש פ"ג דנדרים שהבאתי לשונו לעיל דדברים שבלב כי האי דמוכחי וידיעי הויין
דברים.
ואם תאמר אכתי מה נעשה לאותה ששנינו רפ"ט דאין פותחין בנולד ,דאפילו אמר קונם שאני
נהנה לפלוני ונעשה סופר כו' ,קונם לבית זה שאני נכנס ונעשה בית הכנסת כו' ,דהוה אומדני
דמוכחי טובא דאדעתא דהכי לא נדר ,ולא עוד אלא אומר בפירוש אילו הייתי יודע שהוא נעשה
סופר או שהוא נעשה בית הכנסת לא הייתי נודר אעפ"כ אין פותחין בו ,וכל שכן שאינו בטל
ממילא .ודוחק לחלק )כדמשמע קצת ממהרי"ט שזו היא כוונתו( בין נדר שהוא מבטלו בשב ואל
תעשה ,כגון ההיא דנדרי אונסין שהוא מבטלו במה שאינו אוכל אצלו ,וכגון ההיא דתשו' הרא"ש
והרשב"א שהוא מבטל נדרו במה שאינו רוצה להשיא בתו ,ובין אם בא לבטלו בקום ועשה ,כגון
ההיא קונם שאני נהנה לפלוני קונם לבית זה שאני נכנס שרוצה לבטל הנדר להנות לפלוני וליכנס
לבית .חדא דהא בגמרא גבי נדרי אונסין הנ"ל מוקי לשמואל דאמר לא שמיה מתיא באונס דשכיח
אבל אונס דלא שכיח מבטל הגט וחוזר ודר עם אשתו כבראשונה )והכי קיי"ל באונס דלא שכיח
כלל אפילו ללישנא קמא דרבא בריש כתובות )ד"ב ע"ב( ,כמ"ש התוס' )שם ד"ה דלמא(]([ .ועוד
דבלאו הכי אין טעם לחלק בכך ,דהא טעמא דאין פותחין )נדרים דס"ד ע"א( בנולד פי' הרא"ש שם
משום דכל עיקר טעמא דחרטה הוא משום שעל ידי חרטה נעקר הנדר מעיקרו ובדבר שאינו מצוי
אינו נעשה נדר טעות מעיקרו ,כי בשביל זה לא היה מניח מלידור כי היה סבור שלא יבא לעולם
עכ"ל ,משמע דבכל ענין אינו נעשה נדר טעות ואינו נעקר אפילו על ידי חרטה ,מכל שכן דלא בטל
ממילא.
אך באמת לא קשה מידי ,דלא קרב זה אל זה מההיא דאין פותחין בנולד ,אע"ג דהוה אומדנא
דמוכח טובא שעל דעת כן לא נדר ,דהא לא אסיק אדעתיה כלל שיבא לידי כך ,אבל מתחלת הנדר
נדר סתם ולא הי' בלבו טעם וסבה לנדרו בשביל שאינו סופר או בשביל שאינו בית הכנסת ,אלא
שנדר מהאיש הזה או מהמקום הזה מחמת איזה טעם אחר וסבה אחרת ,אלא שאחר כך נולד דבר
שנתחדש שנעשה האיש סופר והמקום בית הכנסת ,ואילו היה יודע מזה לא היה נודר אע"פ שהיה
לו טעם אחר בדבר וסבה אחרת .משא"כ נדרי אונסין ,דהא שהדירו חבירו שיאכל עמו רוצה היה
בכבודו ,או לשבת אחים גם יחד להתעלס באהבים ,וכן ההיא דהרשב"א והרא"ש ששידך את בתו
דהא דגמרי ומיחתני אהדדי היינו משום שנותן עיניו במשפחה טובה ,או אפילו אינה משפחה
הגונה כל כך אלא שנתן עיניו בממון ,מכל מקום בשביל ממון בלבד לא הי' עושה שידוך לפ"כ כלל,
אלא שעל ידי ממון יכול להיות דנחית דרגא קצת ,ועל כל פנים אהוב וחביב לפניו השידוך וניחא
ליה להתחתן בו ,וכיון דאירעו אונס דלא שכיח דלא אסיק אדעתיה אמרינן ודאי דאדעתא דהכי
לא נדר ,כיון שעכשיו נולד ונתחדש איזה דבר שהוא נגד מה שהי' בלבו ,ובלבו הי' ודאי הפך ממה
שנולד אחר כך .משא"כ בהא דאין פותחין בנולד ,אע"פ שנולד ונתחדש דבר מה שלא היה בלבו,
מכל מקום לא נולד דבר שהוא נגד לבו ומחשבתו .דהאי אומדנא דמוכח דמהני היינו האומדנא
שבשעת הנדר שאומדנא דמוכח שכך הי' בלבו ,וכמבואר בהדיא מלשון הרא"ש בפ"ג דנדרים )דכ"ז
ע"א( דבאומדנא דמוכח כי האי הויין דברים שבלב ,והיינו דברים שבלב בשעת הנדר ,והרי זה
כאילו התנה בהדיא בשעת הנדר .וכן משמע לשון הרא"ש בתשו' כלל ל"ד ,אלא מאי דלא התנה כן
בפירוש הוא משום דלא אסיק אדעתיה .והיינו טעמא דהיו מתענין על הגשמים ונענו לפי' הר"ן
דלעיל ,וכן בשאר מילי דנדרים אפילו לדעת הרא"ש דלעיל.
ומה שהקשה הב"ח עוד על מהרי"ק והרא"ש מהתוס' דפ"ד דכתובות )ד' מ"ז ע"ב( )והגהות מרדכי
פ"ה ,(299גבי שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה ,דבפירוש כתב ר"י דלא דמי להאי דהגוזל ,לפי
דהתם בדידה תליא הקדושין ,שברור לנו שהוא לא יעכב בשביל שום דבר שאירע אחר מיתתו ,כי
אינו חושש במה שאירע אחריו .ולהכי לא פריך מאשה שנעשה בעלה בעל מום תיפוק בלא גט
דאדעתא דהכי לא קידשה נפשה ,כיון דתלוי נמי בדעת המקדש ,וכן כל הנהו דמייתי התם אין
תלוי אלא בדעתו עכ"ל התוס' .מבואר דבשידוכין דכל אחד משתעבד לחבירו וקבל על עצמו קבלה
על דעת חבירו דלא מצי אמר אדעתא דהכי לא נשתעבדתי ,דלא אזלינן בתר דעתיה .וכה"ג כתב
בהגהות מרדכי פ"ה .וכל הראיות שהביא הרא"ש דאזלינן בתר אומדנא היינו במתנה ,דכל עיקרה
הוא על פי דעת הנותן דאמדינן דעתו עכתד"ה .כבר כתב המשנה למלך פ"ו מה' זכייה דשאני נדון
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דהרא"ש דלא היה שום חיוב דבר כי אם מכח שבועה ,וכיון שכן שהיה רק בדברים שבינו לבין קונו
שייך לומר אדעתא דהכי לא נשבע ,אף דאיכא דעת אחרת ,אבל בלוקח מקח מחבירו ,דאיכא חיוב,
יודה הרא"ש דהיכא דאיכא דעת אחרת לא אמרינן אדעתא דהכי כו' עכ"ל .ולפי זה צריך לומר
דהני ראיות שהביא הרא"ש היינו לומר דבכה"ג שייך אומדנא ,אבל בהא דאמרינן הכא דאזלינן
בתר אומדנא לא היה צריך להביא ראיה .וגם במהרי"ק צריך לומר כן ,דלא הביא ראיה אלא שאין
לחלק בין ממון לאיסור .אלא דממה שכתב מהרי"ק וגם מגופא דהגוזל קמא כו' ,לא משמע הכי.
וגם בלשון הרא"ש דוחק לומר כן ,דהא מייתי ראיה מההיא דקביל עליה כל אונסא דמתיליד
דאמרינן אונסא דלא שכיח לא קביל עליה ,והתם מיירי בלוקח ומוכר ,מכלל דסבירא ליה דבלוקח
ומוכר נמי דינא הכי.
ובאמת ההיא סוגיא קשיא להתוס' והגהות מרדכי דהא תלי בדעת שניהם ,והיא קושיא עצומה
לכאורה .ומה שדחה הב"ח דהתם אעפ"י שאין הדבר תלוי בלוקח לבדו כי אם גם במוכר ,אפילו
הכי כיון דאיכא אונס ממש ולא שכיחא אמר דלא אסיק אדעתא לאתנויי ,אבל בנדון שדן עליה
הרא"ש דמחשבינן אנן לאונס מטעם דאומדנא ,שפיר אית לן למימר דלא אזלינן בתר אומדנא כיון
דלאו בדידי' לחוד תליא מילתא עכ"ל .ולפע"ד אין כאן הפרש כלל בין הא דמחשיב ליה הרא"ש
אונס בין אונס ממש ,דלא מטעם אומדנא דמוכח חשיב ליה אונס אלא אדרבא מכיון דמחשיב ליה
אונס אזיל בתר אומדנא דמוכח .ועוד שהרי התוס' והגהות מרדכי שפתם ברור מללו דאפילו אשה
שנעשה בעלה מוכה שחין ,דהוי ודאי אונס גמור ,לא אמרינן דאדעתא דהכי כו' ,דדוקא יבמה
שנפלה כו' .גם חטאת שמתו בעליה ,אין לך אונס גדול ממיתה .אכן המעיין בתוס' שם )כתובות
מ"ז ב'( יראה לעינים דלא קשה מידי ,דמתחלה כתבו על האי אומדנא שלא כתב לה אלא על מנת
לכונסה ,ואם תאמר אם כן כל אדם הלוקח פרה מחבירו ונטרפה או מתה אנן סהדי שלא על מנת
כן לקחה ,ויש לומר דהתם אנן סהדי שבאותו ספק היה רוצה ליכנס ,ואפילו אם אומר לו אם
תטרף יש לך לקבל הפסד היה לוקחה ,אבל הכא לא כתב לה כלל כי אם על מנת לכונסה ,ואין
דעתו כלל להכניס את עצמו בספק ,וכן ההוא )שם צ"ז א'( דזבין ולא איצטריכו זוזי .ואחר כך
כתבו ,והא דפריך בסו"פ הגוזל קמא יבמה שנפלה לפני מוכה שחין כו' ,אע"ג דבאותו ספק
מסתמא היתה נכנסת בשעת קידושין ,אומר ר"י דלא פריך התם אלא משום דהוה דומיא דנתן
הכסף לאנשי משמר כו' ,דהואיל ואינו תלוי אלא בנותן כו' להכי פריך שפיר מיבמה ,משום
דבדידה תלויין הקידושין ,שברור לנו שהוא לא יעכב בשביל שום דבר שיארע אחר מיתתו עכ"ל,
מבואר מדבריהם דכל היכא דאין דעתו כלל ליכנס לבית הספק ,אפילו תלוי נמי בדעת אחרת כמו
בדידה ,אפילו הכי אמרינן אדעתא דהכי כו' ,ומשום הכי אמרינן שלא כתב לה אלא על מנת
לכונסה ,אע"ג דאיכא דעת אחרת ,וכן גבי ההוא דזבין ולא איצטריכו זוזי )כתובות דצ"ז ע"א(
דהדר זביני ,הא איכא נמי דעת הלוקח ,אלא היכא דאנן סהדי דבספק זה הי' נכנס בזה מחלקים
התוס' )והגמ"ר( ,בין אם תלוי בדעת עצמו שאז אינו רוצה ליכנס לשום ספק ,אבל בתלוי בדעת
אחרת שנכנסה עמו לבית הספק ואנן סהדי דבספק זה הי' נכנס ,שפיר אמרינן דלא אמרינן אדעתא
דהכי .ומשום הכי נמי גבי )גיטין דע"ג ע"א( ההוא דקביל עליו כל אונסא ,כיון דאנן סהדי דאונסא
דלא שכיחא לא קביל עליו ,הרי אין דעתו כלל ליכנס לבית הספק .ולא ידעתי למה הרעישו
הגדולים בחנם.
והשתא אתי שפיר נמי ההיא דמהר"ם שבמרדכי פ' החולץ ,שהביא ראיה לדברי הגאונים דיבמה
שנפלה לפני כו' דאינה זקוקה לו כלל מהא דהגוזל קמא כו' ,דלא תקשי ליה מהתוס' הנ"ל .והיינו
טעמי' דמהרי"ק דאייתי ראיה מהגוזל קמא )ד' ק"י ע"ב( ,דהיכא דאינה רוצה ליכנס לשום ספק
אמרינן אדעתא דהכי לא קידשה נפשה ,הכא נמי וודאי אין דעתו כלל להכניס את עצמו בספק,
שאם היו אומרים לו תחלה כן ודאי הי' מונע את עצמו לגמרי .ועל פי זה גם מה שטרחו הגדולים
במשנה למלך ,להביא ראיה מדברי התוס' לנדון דידהו ,אין ראיה כל כך עיי"ש ,והדברים עתיקים
ואכמ"ל.
העולה מזה דבאומדנא דמוכח טובא אמרינן אפילו גבי שבועה ונדר אדעתא דהכי כו' .ואם כן
בנידון דידן דאומדנא דמוכח טובא ,שמה שניתן זמן בכתבי מליצת הרבנים לבל ידפיסו איזה משך
זמן הוא לתועלת מכירת הספרים שלא ישיגו גבולו ,הוה דומיא דהיו מתענין על הגשמים ונענו כו'
כדלעיל ,דאם מכר תוך הזמן בטלה המליצה .וכל שכן שבא מפורש בלשון המליצה ,שלפי שחששו
שמא יבא אחר להשיג גבולו ולפיכך נתנו חק וזמן ,אם כן ממילא כשעברה החששא עבר האיסור
אפילו תוך הזמן .וכמ"ש הרמ"א בסי' ר"ך סט"ו בהג"ה .אלא דכתב אם פירש בהדיא בלשון אם,
ומשום דלא בעינן תנאי כפול בנדרים ,דמשמע דאם לא פירש בלשון אם אינו בטל .ואף גם זאת
דדוקא בנדרים שבינו לבין עצמו ,אבל לא בנודר לחבירו דבעינן תנאי כפול כמו במקח לרוב
הפוסקים .וכ"מ עוד ממכר דלא גרע דבורו מכוונת הנודר .וזהו תימה ,וסותר דעת עצמו מ"ש בסי'
רי"ח ס"א בהג"ה דבאומדנא דמוכח מהני לבטל הנדר שנדר לחבירו ,והוא מדברי הריב"ש סוס"י
קצ"ה ,ושם כתב דכל שכן אם בא מפורש במליצה כו' ,והביא ראי' ממתני' דפ"ט דנדרים )ד' ס"ה
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ע"א( דקונם שאני נושא את פלונית משום שאביה רע אמרו לו מת או עשה תשובה כו' ,ובגמ' שם
דאמר רב הונא דהוה כתולה נדרו בדבר ,כלומר ומותרת שלא על פי חכם ,הרי דאפילו בא מפורש
בדרך נתינת טעם ולא בלשון תנאי כלל מהני לבטל הנדר .וכן הרמ"א בעצמו רמז ראי' זו ,שכתב
וכן יתבאר לקמן סי' רל"ב ,וכוונתו למה שכתב שם בסעי' י"ט ,והתם מיירי בדלא אמר בלשון אם
כלל .וכן בדין ,דהא הריב"ש יליף אומדנא דמוכח דמבטל הנדר אפילו נדר לחבירו ,מהא דמהני
אומדנא דמוכח במקח וממכר ומתנה ,והוא הדין וכל שכן לפירש בשעת הנדר ,דדמי ודאי לפירש
בשעת המקח ,ואע"ג דהתם מיירי בקרקעות דוקא הא אומדנא דמוכח נמי מיירי בקרקעות,
ואפילו הכי יליף הריב"ש מינה .והרמ"א הביא דבריו לפסק הלכה .ובפרט שהריב"ש כתב בהדיא
וכל שכן כו' .ואולי גם רמ"א לא החמיר אלא בנדרי צדקה או תענית או שאר מצוה ,דבדידהו קא
עסיק ,ומשום דחומר הוא שהחמירו ביחיד לדעת הר"ן ,משום דנראה כמתנה עם קונו וכדפירש"י,
ולכן אפילו תולה נדרו בדבר יש להחמיר ,אלא אם כן התנה בפירוש אף שלא בתנאי כפול ,אבל
בשאר נדרים גם רמ"א מודה דמהני אפילו בלא שום תנאי ,ואפילו בנדר לחבירו ,כיון שתולה נדרו
בדבר וכמו שנתבאר.
300
ואין לדמות נידון דידן ,מליצות הגאונים ,לדבר שבמנין שצריך מנין אחר להתירו  ,אפילו בטל
הטעם שבגללו נאסר ,301ואפילו באומדנא דמוכח טובא .דהא דדבר שנאסר במנין צריך מנין אחר
להתירו יליף רב יוסף מדכתיב 302שובו לכם לאהליכם להתיר תשמיש כו' )ביצה ד"ה ע"א( ,ואין לך
אומד דמוכח טובא יותר מזה שהדבר ידוע שמשום מתן תורה נאסר ,כן בהסכמת צבור שמדמין
התוס' 303והרא"ש )שם( לדבר שבמנין ,כדמשמע בתשובה האחרונה להרמב"ן 304שהביא האגדה,305
שהשבטים במכירת יוסף אמרו נסכים בינינו שלא יגיד אחד ממנו ליעקב אבינו כו' עד וכשמצאו
יוסף חי התירו כו' ,וכתב ע"ז הרמב"ן ושמא יבא הרואה לטעות וללמד שמתירין הסכמת צבור כו',
יכולים אנו לדחות שהחרם של שבטים כיון שמצאו יוסף חי מעצמו הותר ושעל דעת כן הסכימו,
וכתולה נדרו בדבר היו כו' ואין זה דרך אמת עכ"ל .הרי דמסיק שאע"פ דאומדנא דמוכח טובא
שעל דעת כן החרימו השבטים אפילו הכי לא הותר מעצמו ,כמו שכתב ואין זה דרך אמת ,ועל
כרחך צריך לומר דהיינו טעמא משום דהוה דבר שבמנין .ואם כן יש לומר דהוא הדין למליצת
הגאונים שבכל דור ,שיש להם כח בכל מקומות סביבותם לגזור על הצבור ,וגזרתם ותקנתם
קיימת .ואין לחלק בין מילתא דאיסורא לדבר שבממון שבין איש לרעהו ,דהא משמע בפ"ד דגיטין
)דל"ו ע"ב( גבי פרוזבול דאפילו כי אמרינן הילל לדרי' תקין אפילו הכי צריך מנין אחר להתירו
כדפרש"י להושיב ב"ד כו' ,ואע"פ שבטל הטעם ,דהא באכשור דרי עסקינן עיי"ש בפרש"י .ועי'
בכסף משנה פ"ג מהל' ממרי' .גם אין לחלק בין תקנה כללית לתקנה פרטית ,שהרי תקנת צבור הם
להסיע על קיצתם )ב"ב ד"ח ע"ב( בבני עיר אחת ,ולא בבני העיר בלבד שכל העיר עושים תקנה
אלא אפילו בבני אומניות אחת כו' ,כמו שהאריכו בזה הרשב"א והריב"ש בתשובותיהם.
אבל האמת אינו דומה לדבר שבמנין מתרי ותלת טעמי .חדא דדבר שנאסר במנין פירש"י בקיבוץ
חכמים ,ואף בתקנת צבור כתב הרמב"ן דברי האגדה שהשבטים במכירת יוסף ראו שאין מתקיים
בפחות מעשרה 306כו' ,ובנידון דידן אף אם יתקבצו עשרה מליצות מרבנים מכל מקום החכמים לא
נאספו יחד .ועוד דהא אין כח לחכמי הדור כי אם מקומות סביבותם ,307והוה ליה לכל גדול הדור
הנותן המליצה לכנופי בי עשרה בעירו ולהכריז.
308
ואין לומר כמ"ש מהרי"ק שרש ל"ז דלענין הנהוג שלא להוציא לעז על הגט כבר תקנה ר"ת
והסכימו עמו גדולי הדור והי' בה משום מיגדר מילתא ותקתנא ודאי ממילא חיילא ,ולכל הפחות
די בגילוי מילתא בעלמא ואפילו מפי יחיד עכ"ל ,וכל שכן בענין השגת גבול שהוא אסור מן הדין,
ותקנה הנעשית סייג וגדר אל שמירת הדת מצווין כל ישראל לקיימו אפילו אינו גדולי הדור

 300ביצה ה ,א.
 301רמב"ם הל' ממרים פ"ב ה"ב.
 302ואתחנן ה ,כז.
 303ביצה ה ,א ד"ה כל דבר.
 304שו"ת )הרשב"א( המיוחסות לרמב"ן סי' רפח.
 305מדרש תנחומא וישב ב.
 306אמר להם יהודה ,ראובן איננו ואין החרם מתקיים אלא בי'.
 307היינו רק בעירו .ראה לקמן חו"מ סי' ...
 308כמבואר באהע"ז סי' קנד סכ"ב.
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שהמחום רבים עליהם .דמכל מקום היינו בענין השגת הגבול עצמו ,אבל ליתן חק וזמן
להמדפיסים שלא ידפיס אחר כך וכך שנים ,הגם שתקנה קדומה הוא משנים קדמוניות ,מכל
מקום אין לומר בה כל כך דממילא חיילא ואין צריך אלא גילוי מילתא ,שהרי אין קצבה אחת לכל
ספר ,ולכל ספר נותנים זמן כפי ערכו אשר נראה לבית דין .אבל אין זה דבר שבמנין שאינו בטל
הטעם אלא אם כן היתה הגזרה תקנה קבועה ,כמו בגבינות של עובדי כוכבים )דף ל"ה( שגזרו מפני
שמעמידין בעור קיבת נבילה ,שכתבו הפוסקים 309דאפילו האידנא דלא שייך האי טעמא ,משום
שאין רגילות להעמיד בעור הקיבה ,אפילו הכי אסור משום שדבר שנאסר במנין אפילו בטל הטעם
לא בטל האיסור ,כמ"ש התוס' 310ורא"ש ורשב"א ,והיינו משום שהיתה תקנה קבועה שבזמן
שאסרו אסרו אפילו היכא דלא שייך האי טעמא ,ואפילו המעמיד בפרחים ,משום הכי תקנה לא
זזה ממקומה משום שבטל הטעם ,כיון דמעיקרא לא פלוג רבנן ואסרי אף במקום דלא שייך
הטעם ,משא"כ באיסור גילוי כתבו התוס' ד' ל"ה והרא"ש 311דהאידנא שאין נחשים מצויים לא
אסרינן ,משום דלכתחלה לא גזרו אלא במקומות שהנחשים מצויים .312וכן גבי מגע ישמעאלים
בזמן הזה לר"ת שרי בהנאה מתוך ההלכה ,313ולא דמי לדבר שנאסר במנין ,משום דלכתחלה לא
גזרו אלא על המנסכים .וכה"ג כתבו גבי זוגות .314וכן גבי קידוש בבית הכנסת שאינו אלא להוציא
אורחים דאכלי ושתי וגנו בבי כנישתא כתב הרא"ש )פ' ערבי פסחים סי' ה'( דהשתא שאין אורחים
הויא ברכה לבטלה .315ויש דברים שהיתה תקנה קבועה כגון חזרת הש"ץ התפלה שאינה אלא
להוציא את מי שאינו בקי ,ועכשיו כולם בקיאים הם ואפילו הכי לא זזה ממקומה )עב"י בא"ח סי'
קכ"ד בשם הרב דוד אבודרהם( .ועי' בפר"ח לי"ד סי' קי"ו שהאריך לבאר בזה ,שבכמה דברים לא
אסרו חכמים אלא לשעתם ובמקום דאיכא למיחש דוקא .ואם כן הכי נמי בנידון דידן ,דמוכח
שהתקנה לא היתה אלא על המשיגי גבול אפילו בשעתו ,שהרי לא אסרו להדפיס אלא שלא ברשיון
המדפיס שלא יסיגו גבול ,אבל ברשיון המדפיס שרו ,שכך כתבו בכל לשון מליצות הגאונים שבכל
דור ודור ,וכל לשון שנהגו לכתוב אף שלא נכתב כמו שנכתב דמי כמבואר בח"ה 316סי' מ"ב ,ואם כן
אף במליצות אלו שביד המדפיסים הקודמים לא נכתב לשון זה אין לחוש .ומכ"ש להסמ"ק ,וכ"כ
הרא"ש בתשו' כלל ב' ,דהיכא דהטעם ידוע לא נאסר אחר שעבר הטעם ,הכא נמי מיקרי הטעם
ידוע ,ולא משום אומדנא בלבד ,שהרי כתוב ומפורש בו טעם איסור זה.
ועוד עכ"פ לא אסרו אלא על שאר המדפיסים זולתו הוא או בא כחו אינם בכלל ,שהרי הוא רוצה
להדפיס שנית ,ועל כרחך דהיינו משום שלא גזרו אלא משום השגת גבולו .ואם נאמר דאעפ"כ
הגזרה היתה כוללת וראוי' היתה לחול גם עליו ,מה שזה ודאי אינו ,ומה שהותר הוא לעצמו
בהדפסה משום דאמר טעמא מאי תקינו רבנן משום תקנתא דידי אנא בהאי תקנתא לא ניחא לי,
וכל כה"ג מצי למימר ממה נפשך ,אי אמרינן מהאי טעמא שלא היתה התקנה חלה עליו מעיקרא
אם כן אינה גזרה כוללת ,ואי אמר שבידו לבטלה בשביל עצמו ,כיון שבטלה לגבי' דידי' בטלה נמי
לכולי עלמא ,כדין נדר שהותר מקצתו כו' .ותדע שהרי אם בא להדפיס מחדש יצטרך מליצות
הרבנים חדשות ,אם כן פנים חדשות באו לכאן.

סימן יג
איסורים מד"ס ,אם יש בהם דיני זקן ממרא
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עיין רמב"ן בהשגתו על מנין המצות להרמב"ם שרש א' ,שהשיג על מ"ש הרמב"ם בפ"א מהלכות
ממרים ,318כל שאינו עושה כהוראת ב"ד הגדול עובר בל"ת כו' ואחד דברים שעשו סייג כו' והם

 309רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ג הי"ד .טוש"ע יו"ד סי' קטו ס"ב ,ובנו"כ שם.
 310ע"ז לה ,א ד"ה חדא.
 311ע"ז פ"ד סי' ז.
 312וכן נפסק בטוש"ע יו"ד רס"י קטז.
 313תוס' ע"ז נז ,ב ד"ה לאפוקי .רא"ש שם .טור ורמ"א יו"ד רס"י קכג.
 314טוש"ע או"ח רס"י ערב.
 315ראה טוש"ע או"ח רס"י רסט.
 316חו"מ סי' מב סט"ו .ראה גם קו"א הל' עדות ושטרות ס"ק ב.
 317תוכנה :דעת הרמב"ם שאם עובר על הוראת בית דין נעשה זקן ממרא – אף בגזירות ותקנות מד"ס ,והיינו דוקא
בימי ב"ד הגדול ,ואפי' אחר החורבן ,וכן מוכח במשנה וגמרא .ורמב"ן חולק על הרמב"ם ,ומ"מ יודה שיש בזה
איסור ,ואפילו בפסק של פרנס הדור שהוא כב"ד הגדול.
 318הלכה ב.
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הגזרות והתקנות כו' ,כי הנה לדעתו המשתמש במחובר כו' עובר בעשה ול"ת אלא שפטור ממלקות
מפני שהוא לאו שניתן לאזהרת ב"ד וכמ"ש הרמב"ם שם ,וראוי לדעת זו להחמיר מאד בדברי
סופרים עכ"ל .ועיין במ"ש הלחם משנה 319בשם המבי"ט ,320והמגלת אסתר 321בשם זהר הרקיע.
וכבר עלה כן בדעת הרמב"ן ,ודחאו בלשון ואולי תתעקש לדעת הרמב"ם ז"ל כי מה שאמרו בכל
מקום להקל בדברי סופרים הוא במחילה ובתנאי שהם ז"ל התנו בתחלה בגזרות וסייגים כו' שנלך
בהם לקולא כו' .ומ"ש המגלת אסתר שאין זה עקשות פה כו' ,מן הזקן ממרא עצמו הוא נלמד,
שהרי הרמב"ם השוה העובר על דבריהם לזקן ממרא ובזקן ממרא אפילו מחלו אינו מחול.
אלא ודאי האמת יודה דרכו להמעיין ברמב"ם סוף מנין מ"ע שמנה ששים מצות הכרחיות בכל
זמן ,ודלג מצוה קע"ד ,322מכלל מצוה זו ]אינה[ אלא בימי בית דין הגדול ,ואפשר דדוקא בימי
אותו הבית דין שתקנו )משא"כ בימי בית דין שעמדו אחריהם ,שהבית דין סותר ודן כמ"ש בפ"ב
מהל' ממרים (323שאז נעשה ודאי זקן ממרא אפילו על הגזירות והתקנות ,דלא כהרמב"ן.
וראי' מעקביא בן מהללאל 324דאיתא בסנהדרין )דפ"ח סע"א( דלולי שלא הורה למעשה היה חייב
מיתה ,ומשמע דהיינו משום כל הד' דברים שנחלק עליהם בעדיות ,וכן אמר לבנו חזור בך בד'
דברים ,וכן החכמים אמרו לו חזור בך בד' דברים )עדיות ס"פ ו'( ,והרי א' מן הד' דברים הוא שער
בכור בעל מום שנשר שאינו אלא גזירה דרבנן ,כדאי' בהדיא בגמ' דבכורות )דכ"ה ע"ב(.
וגם הירושלמי 325שברי"ף 326ותוס' )דל"ו ע"א ד"ה אשר( ורא"ש פ"ב דעבודת כוכבים )סי' כ"ז( גבי
שמן של עבודת כוכבים ,דאמר ליה שמואל לרב אכול ואי לא כתבינא עלך זקן ממרא ,אתי שפיר
להרמב"ם טפי דנעשה זקן ממרא אפילו על תקנת דרבנן ,ואפילו חוץ למקום בית דין דפטור
ממיתה מכל מקום איסורא מיהא איכא ,כמ"ש הרמב"ם בהדיא .ואע"ג דרב ושמואל בתר חורבן
הוו ,לא בטל עדיין כח בית דין הגדול בימיהם להרמב"ם פ"ה מהל' קידוש החודש ,327וכמ"ש
במגלת אסתר במצוה קנ"ג .וכ"מ להדיא ברמב"ם בפ"ב מה' ממרים שהתרת השמן היתה כח בית
דין הגדול דהא בדינא דבית דין הגדול עסיק ומינה סליק ע"ש.
אבל להרמב"ן דסבירא ליה דמשום גזירה ותקנה בלבד לא נעשה זקן ממרא ,וכן בהשגתו על מצוה
קנ"ג סבירא ליה דכח בית דין הגדול בטל לאחר חרבן ,ואפילו ארבעים שנה קודם החרבן ,צ"ע
בתרתי .328גם לפי דעתו צ"ע מה דמייתי כאן מעשה דרבן גמליאל עם ר' יהושע בר"ה )ספ"ג( שהיה
לאחר החורבן .ואפילו אם תימצי לומר שהיה קודם החרבן ,מכל מקום היה תוך ארבעים שנה
שלפני החרבן .ועוד דבקידוש החודש אין צריך בית דין הגדול לפי דבריו ,ומאי שיאטיה 329לכאן.
ואפשר דסבירא ליה כר"]ג[ שבמרדכי רפ"ב דב"מ ,330ובסמ"ע סי' ב' סק"י )וכ"מ בהדיא בסמ"ע(,
וסבירא ליה דפרנס הדור דינו כרוב הצבור לכל דבר ,ולגבי רוב הצבור כתוב בהדיא בתשובות
להרמב"ן סי' ר"פ 331דדינם כבית דין הגדול ממש .ואף שהתשובה היא של הרשב"א ,מכל מקום
ברוב דבריו נגרר אחר הרמב"ן רבו ,ומסתמא גם הרמב"ן סבירא ליה הכי .332והא דסבירא ליה

 319הל' ממרים שם.
 320קרית ספר בתחלתו.
 321בשרש א.
 322שהיא :שנצטינו לשמוע לב"ד הגדול  ...על פי התורה אשר יורוך וגו'.
 323הלכה א .וראה לקמן סי' לו ,בשם אדה"ז ,שמטעם זה דוקא בדורם קיי"ל דאזלינן בתר רוב דיינים אף לענין
דאורייתא ודיני נפשות ,משא"כ בדור שלאחריו אפשר לסמוך בשעה"ד על יחיד במקום רבים.
 324עדויות פ"ה מ"ו.
 325ע"ז פ"ב ה"ח.
 326ע"ז )יד ,ב(.
 327הלכה ג.
 328דבשני הסוגיות הנ"ל מבואר ,שאף בתקנה מד"ס ,ואף אחרי שבטל בית דין הגדול ,שייך דין זקן ממרא.
 329ע"פ קידושין ע ,רע"ב.
 330דהפקר בית דין הפקר  ...ומי שמתמנה פרנס על הצבור כאביר שבאבירים .ראה שוע"ר הל' נזקי גו"נ סט"ו.
 331בתשובות המיוחסות לרמב"ן סי' רפ ,והם תשובות הרשב"א.
 332שבזה תירץ קושיא הא' הנ"ל ,שבזמנם לא הי' בית דין הגדול .ובקשר לקושיא הב' הנ"ל ,שעל גזירה ותקנה לא
נעשה זקן ממרא ,יש לתרץ דהא דסבירא ליה כו'.
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דמשום גזרה ותקנה לא נעשה זקן ממרא ,היינו לענין חיוב מיתה בדבר שזדונו כרת ,אבל לענין
איסור לא פליג על הרמב"ם ,אלא דלא הוי לאו שניתן לאזהרת בית דין.

סימן יד
נימול כראוי וחזר העור וכיסה העטרה

333

תינוק שמלוהו כראוי ,ואחר כך נדבק העור שעל הגווי' אל החוט הסובב ]שממנו מתחיל העטרה
לשפע ומשפע והולך בשר הגיד הנק' עטרה[ ,בענין שהעור מכסה ומודבק בכל גובה החוט ברוב
המקיפו ,334אך על בשר הגיד שלמעלה אין העור מכסה ,והוא גלוי כשמתקשה ,335ופעם אחת תיקנו
זה על ידי שדחקו העור מעל החוט בכח ,ואחר כך חזר ונדבק ,אם צריכי' לחזור ולדחוק כנ"ל ,כי
הוא כאב להתינוק כי גם בפעם א' כשתקנו כמעט יצא דם.

תשובה
לכ' אה' נכד אחי ידידי ידיד ה' ויראיו הרב המופלג פלג אלקי' כו' מוהר"מ מענדל 336שי'
גיה"ק 337ושמחתני בעיונך הזך וחד נחית לעומקא דדינא .והנה בגוף הענין עובדא הוה כה"ג
בשורעז אצל ידידינו ר' ליב ושאל את פי הגאון אחמו"ר ז"ל נ"ע וצוה לי לבדקו .וגם צוה להגיד לי
שהוא המיקל בזה.338
ומה שכתב כ"ת מהבכור שור ,339כבר אנהרינהו לעיינין רבינו אחמו"ר ז"ל נ"ע בט"ז אה"ע סי'
344
ה' ,340שהשיג על הדרישה 341בפירוש רש"י 342והטור שם ,343וכמ"ש הבכור שור הנ"ל .ובאמת
מדברי רש"י פ' החולץ דף מ"ז ע"ב 345שהביא הבכור שור לראיה ,הוא עזר כנגדו ,שהרי כתב
שמשם משפע למעלה ולמטה ,ולפירוש הבכור שור והט"ז אין כאן שפוע למעלה כלל .אבל מכל

 333הושלמה בשארית יהודה מילואים סי' יג ,מכתי"ק  232טו ,א .ומבחוץ נכתב:
לק' לבאוויטש ,לכבוד אה' נ"א ידידי הרב כו' מוהר"ר מנחם מענדל שי ,מק' יאנוויטש ,יום א' ויקרא א' דר"ח אדר
השני ]תאריך זה מתאים לשנים תקע"ה; תקע"ח; תקפ"א; תקפ"ד[.
וראה לקמן שהשו"ת היא בקשר לאחד מבני כ"ק אדמו"ר הצמח צדק .וראה גם שו"ת צמח צדק יו"ד סי' רא ,וסי'
שמז-ט.
תוכן השאלה – שנעתק לקמן בפנים – נוסף ע"י המו"ל של ההוצאה הראשונה .ותוכן התשובה:
אדמו"ר הזקן הסכים לדעת הפוסקים שהעטרה היא רק חוט המקיפו )ולא כל הבשר עד סוף הגיד( ,ומ"מ כשנימול
פעם כראוי מקיל אף שחזר העור וכיסה כל חוט המקיפו .ודוקא אם כל הגיד מכוסה גם כשמתקשה צריך לחזור
ולמולו מד"ס .ואם כשמתקשה מגולה מקצת הגיד צריך רק לנסות לכתחלה לדחוק העור מעל החוט .ואם גם כשאינו
מתקשה מגולה מקצת הגיד אין צריך כלום .והיינו אפילו אם נדבק העור לחוט המקיפו .וע"ז משיב אדמו"ר הצמח
צדק ,שמסתפק בנדבק – אפי' מה"ת.
 334שבזה מבואר ברמ"א סי' רסד ס"ו :ואינו צריך שיהא נראה בעת קישוי רוב העטרה ,הואיל ונימול פעם אחת כהוגן,
אפילו אינו נראה רק מיעוט העטרה שנימול סגי ,ואין צריך למולו שנית .ומכל מקום אם אפשר יתקן ע"י שימשוך
העור וידחקנה לאחוריה ויקשרנה שם עד שתעמוד ולא תחזור למטה.
אלא שכאן חשש ,כיון שהוא )לא רק מכסה ,אלא( גם מודבק ,וכדלקמן )ד"ה ובזה(.
 335וא"כ תלוי לכאורה במחלוקת הפוסקים )דלקמן( אם העטרה היא חוט המקיפו ,או בשר הגיד.
 336כ"ק אדמו"ר הצמח צדק.
 337גלילת ידו הטהורה קבלתי.
 338למרות שהסכים לדעת הפוסקים שהעטרה היא רק חוט המקיפו )כדלקמן( ,מ"מ כשנימול פעם כראוי מקיל.
 339סוף פ' רבי אליעזר דמילה ,שבת קלז ,א )אין כוונתו שגם אותו בשר שמשפע ויורד כו' בכלל עטרה היא כו' אין
נקרא עטרה כ"א החוט הגבוה בעצמו ,והבשר שמשפע ויורד נקרא למטה מעטרה(.
 340ס"ק ב )ובב"י ביו"ד הל' מילה כתב שהיא מחלוקת בין חכמי ספרד מהו נקרא עטרה ,אם השורה עצמו אם הבשר
כולה ,ולי נראה מלשון רש"י בהדיא שלא נקרא עטרה אלא השורה ,דהיינו הגובה ממש(.
 341שם ס"ק ב )דכל גובה בשר נקרא העטרה(.
 342שבת קלז ,סע"א ד"ה עטרה )היא שפה גבוה המקפת את הגיד סביב וממנה משפע ויורד לראשו(.
 343אהע"ז סי' ה )בראש הגיד יש בשר ,ובחיבורו לגיד הוא גבוה ,ומקיף סביב הגיד ,ונקרא עטרה(.
 344נראה שכל אלו הם דברי רבנו הזקן ,ועל כך סיים לקמן :אבל מכל מקום רבינו הגאון אחמו"ר נ"ע הסכים כו'
דלדבריו קשה כו'.
 345ד"ה עטרה )שורה גבוהה שסביב הגיד וממנה הולך ומשפע מעלה ולמטה(.
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מקום כל הסוגיא דפ' הערל ,346ורש"י ותוס' שם ,וגם דברי הטור ,מוכיחין להדיא כמ"ש הט"ז
והבכ"ש הנ"ל .וגם החכם הספרדי שבב"י בי"ד סי' רס"ד 347דייק בלשונו עטרה דגבי מילה דוקא.
ואף גם בזה מה שכתב בפירוש העטרה ,כל העטרה עד סוף הגיד ,היינו לענין רוב גובהה בלבד,348
אבל לענין רוב הקיפה פירש 349בהדיא דהיינו היקף השורה בלבד ,ויש רוב הקיפה שאינה רוב
גובהה ויש רוב גובהה שאינה רוב הקיפה עיי"ש .ועל קוטב זה סובב הולך דקדוק הש"ך שם
סק"ט ,350מה שדקדק בלשון רוב גובהה אפילו במקום אחד ,351דהוה ליה למימר אפילו רוב גובהה
במקום אחד ,352דזהו עיקר החילוק בין רוב גובהה שהוא רוב גובה כל העטרה דוקא ,משא"כ רוב
הקיפה .353ובחנם השיג עליו הבכור שור .354אבל מכל מקום רבינו הגאון אחמו"ר נ"ע הסכים
לפירוש הט"ז והבכור שור ,דלא כהחכם הספרדי ,דלדבריו קשה למה לא הזכיר ר' אבינא 355גם
רוב הקיפה ,כיון שיש רוב הקיפה בלא רוב גובהה אמאי אשמועינן רבותא טפי ברוב גובהה מברוב
הקיפה .אלא ודאי דרוב הקיפה גדול מרוב גובהה ,כההיא דחולין 356שהביא הבכור שור ,357והיינו
משום דרוב גובהה נמי בגובה החריץ קאמר.
358
אלא דכל זה אינו ענין אלא לענין המילה עצמה שיהיה נימול כהלכתו )וכן דקדק הבכור שור
אזהרה למוהל כו' ,וגם רבינו הגאון אחמו"ר זצללה"ה הזהיר למוהלים על זה( .אבל אם אין
359
החסרון מצד המוהל ,אלא שנימול כהלכתו ואחר כך נתכסה ,בזה הקיל התרומת הדשן
ורמ"א 360והאחרונים .וכן צוה לי רבינו אחמו"ר ז"ל להקל בזה כמו שנתבאר לעיל.
ובאמת מה שכתב התרומת הדשן 361דאין לומר דרש"י 362קאי אאם אינו נראה מהול כשמתקשה,
משום דבמתניתין 363קתני צריך לתקנו משום מראית העין ,ובגמ' 364קאמר שמואל צריך למול.
לכאורה 365מלשון מראית העין דייק ,וכוונתו דצריך למול משמע דאיסור חיוב מילה חיילא עלי'

 346עה ,ב.
 347קצו ,א ד"ה יש ציצין )דעטרה דלגבי מילה היא הבשר אשר בראש הגיד כולה(.
 348ראה משנה שבת שם )אלו ציצין המעכבין את המילה ,בשר החופה את רוב העטרה( ,וגמרא שם רע"ב )אמר רבי
אבינא א"ר ירמיא בר אבא אמר רב ,בשר החופה את רוב גובהה של עטרה( ,ורש"י שם ד"ה רוב גובהה )לא תימא רוב
העטרה דקתני מתני' רוב היקפה ,אלא אפילו רוב גובהה במקום אחד(.
 349החכם הספרדי שבב"י שם )שבין שהציצין חופין רוב גובה ראש הגיד אפילו במקום אחד ,או שהבשר או ציצין ממנו
חופה רוב הקיפו של חוט שהיא עיקר העטרה ,אע"פ שלא יכסה רוב גובה ראש הגיד(.
" 350כ"ה בכל ספרי הטור ומחבר כו' אפילו במקום אחד ,וכ"ש אם רוב גובהה חופה בכמה מקומות .ויותר נראה דהאי
אפילו ,מהופך הוא כו' אפילו את רוב גובהה במקום אחד ור"ל כ"ש רוב הקיפה".
 351וכ"ש רוב גובהה )של כל העטרה( בכמה מקומות.
 352וכ"ש רוב הקיפה )של חוט העטרה(.
 353יוצא אם כן שבנדון דידן שחוט העטרה מכוסה ,בזה גם החכם הספרדי והש"ך וסיעתם מודים דמקרי בשר החופה
את רוב העטרה.
 354שם )וראיתי להש"ך שם ס"ק ט שנתקשה בלשון אפילו שכתבו כאן עיי"ש ,ולא ירדתי לסוף דעתו(.
 355שבת קלז ,ב.
 356נב ,ב )וגולגולת שנחבסה ברובה ,בעי רבי ירמיה רוב גובהה או רוב הקיפה(.
 357שהוכיח הוכחה הנ"ל מסוגיא דחולין שם )וכה"ג איבעי לן בחולין דף נ"ג רוב הקיפו או רוב גובהו ,ואי ס"ל לר'
אבינא להחמיר בתרוייהו ,הל"ל בשר החופה רוב היקפו או רוב גובהו של עטרה(.
 358בסוף דבריו שם )ומזה אזהרה להמוהלים המקילים בענין פריעות החוט מחמת חסרון ידיעה ,וראוי לגלות עד
שיהי' כל החוט סביב מגולה עד החריץ(.
 359סי' רסד )צריך לתקן מפני מראית העין בדרך זה שיש לטרוח עם הקטן לדחוק העור לאחוריה כו' ,אבל אם א"א
בדרך זה ,אין לחתוך ולקצץ כלום מן העור ,הואיל ונראה מהול כשמתקשה ,ואע"ג דאין נראה מן העטרה אלא בראשה
כמו שליש אפילו כשמתקשה ,מכל מקום נראה דסגי בהכי(.
 360סוס"י רסד )שפסק כדברי תרומת הדשן הנ"ל(.
 361סי' רסד.
 362שבת קלז ,סע"א ד"ה מתקנו )ומשפע באיזמל מאותו עובי ,מפני מראית העין שלא יהא נראה כערל(.
 363שם )ואם היה בעל בשר מתקנו מפני מראית העין(.
 364שם ע"ב )קטן המסורבל בבשר רואין אותו כ"ז שמתקשה ונראה מהול אינו צריך למול ,ואם לא צריך למול(..
 365מה שהוכיח התרומת הדשן שבמשנה מיירי שכשמתקשה נראה מהול ,ומ"מ צריך לתקנו לדעת רש"י באיזמל.
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ולא משום מראית העין לחוד .ואי מהא לא איריא דהא דצריך למול נמי הוא משום מראית העין
משום שנראה כערל ,כמבואר להדיא מלשון הרמב"ם פ"ב מה' מילה) 366ולקמן יתבאר שהוא
תלמוד ערוך( .וכן הכ"מ פירש להדיא דהא דכתב הרמב"ם באם אינו נראה מהול כשמתקשה ודבר
זה הוא מד"ס כו' יצא לו מהא דקתני מתקנו משום מראית העין ,הרי דפירש דמתניתין מיירי באם
אינו נראה מהול .הן אמת דדבריו תמוהים מאד דאם כן מנא ליה להרמב"ם דאם נראה מהול
שמתקנו ,אלא ודאי דלהרמב"ם מיירי מתניתין בנראה מהול ,ומה שכתב באם אינו נראה מהול
ודבר זה הוא מדברי סופרים הוא מתלמוד ערוך בפ' הערל דע"ב ע"א ,דאמר רב הונא דברי תורה
משוך אוכל בתרומה ,ולמסקנא דאיתותב רב הונא אפילו מדרבנן אוכל בתרומה ,אלא צריך שימול
מדרבנן משום שנראה כערל ,וכ"פ הרמב"ם פ"ז מהל' תרומות) 367ואם כן דינו של הכ"מ בפ"ב
מהל' מילה שכתב דהא דאינו מעכב מדין תורה היינו בבעל בשר כו' ,היינו לאפוקי אם לא נימול
כהלכתו ,אבל אם נימול תחלה כהלכתו אפילו אינו בעל בשר אלא שנתכסה העור עד שהוא משוך
גמור אינו אלא מדרבנן( .אמנם אף אם הרמב"ם ודאי פירש דמתני' מיירי באם נראה מהול ,מכל
מקום ברש"י יש לומר דפירש מתניתין באינו נראה מהול ,368וכמ"ש הכ"מ לדעת הרמב"ם.
אלא דיש לומר כוונת התרומת הדשן לדייק לשון מתקנו דבמתניתין ,דתיקון לאו היינו מילה
מעלייתא אלא תיקון קצת שיהא נראה כמהול ,והיינו דכתב רש"י מתקנו באיזמל ומשפע מאותו
עובי מפני מראית העין שלא יהא נראה כערל עכ"ל ,הרי שאינו אלא משפע מאותו עובי שלא יהא
נראה כו' ,וכ"פ הב"ח דאינו משפע אלא מקצת .משא"כ בגמרא דקאמר שמואל צריך למול ,למול
דייקא כדרך המילה וכהלכתה עד שתתגלה העטרה ,וכמ"ש הרמב"ם .וכך מבואר להדיא בלשון
הטור שכתב אם נראה מהול כו' אין צריך למול פעם שנית ,ומכל מקום משום מראית העין צריך
לתקן ריבוי הבשר כו' ,ופירש הב"ח דהיינו כפירש"י שצריך לתקן באיזמל ,ואם כן מ"ש אין צריך
למול היינו כדרך המילה וכהלכתה )משא"כ הרמב"ם כתב אין צריך כלום ,כתב הב"ח דמשמע
דאין צריך קציצה וחיתוך כלל(.
ומכל מקום מסיק הב"ח ,דאע"ג דהטור סבירא ליה כרש"י ,מכל מקום כיון דאיכא חשש סכנה יש
לסמוך על הרמב"ם ומהרא"י .369ואני מוסיף דהוי סכנה שלא במקום מצוה ,כיון דלא אקרי מילה,
שהרי אינו חותך עד שתתגלה העטרה אלא ריבוי הבשר שמכאן ומכאן ,הרי אין כאן קיום מצוה
כלל אפילו מדברי סופרים ,אלא תיקון מפני מראית העין שלא יחשדוהו העולם שיראוהו שלא
בשעת קישויו ,ואם כן אין להכניס את עצמו בספק סכנה ח"ו בשביל שלא יחשדוהו.
ובזה נמי איפשיטא מאי דאיבעי' לי' למעכ"ת דלמא היכא דנבדק שאני ,שהרי אפילו אם חותך
ריבוי הבשר שמכאן ומכאן באיזמל מכל מקום העור שאצל העטרה נשאר דבוק ,שמאחר שאינו
חותך עד שתתגלה העטרה בודאי נדבק העור שם ,כי שם היתה עיקר לחלוחית המכה מעור
370
הפריעה וכשמתרפאת קולטת העור אצלה ,כידוע מריאה הסמוכה לדופן ואיכא מכה בדופן
)משא"כ למטה מהעטרה לצד הרגלים לא שלטו ידי אדם שם( .וגם החוש והנסיון מעיד ששם עלול
לידבק ואפילו הכי לא חשו לזה חכמים כלל ,ובלאו הכי אין בדבק זה שום מראית העין כלל ,כי
למראה עיניו לא ישפוט שדבוק שם כי אם על ידי משמוש הידים ,ומי יחוש אולי ימושהו.
עוד זאת נפלע"ד פשוט דאין לחוש למראית העין 371אלא כשאינו נראה מהול אלא בשעת קישויו,
דאיכא מראית העין שהעולם יראוהו שלא בשעת קישויו ,ולאו כולי עלמא דינא גמירי לבדקו
בקישוי אבר ויחשדוהו ,אבל אם גם שלא בשעת קישויו נראה כנימול שמתגלה מקצת הבשר
שמעטרה ולמטה ,בודאי אין כאן מראית העין כלל שהרי נראה כנימול .וכמדומה לי שבבנך ודאי
מתגלה מקצת הבשר שמעטרה ולמטה גם שלא בשעת קישויו ,ואם כן אין כאן בית מיחוש כלל
ואין צריך שום תיקון לכל הדיעות ,וזה אין צריך לפנים לפע"ד )רק שכתבתי לעוררך בדבר,
שידעתיך מדקדק במצות להחמיר על עצמך יותר מדאי ,לכן הודעתיך שיש הרבה להקל בזה]([.
ומה גם שאין להחמיר כלל שלא במקום מצוה ,שהרי אין כאן אפילו מצוה מד"ס ,שאינה בכלל

 366ה"ה )אם נראה שהוא מהול אינו צריך כלום ,וצריך לתקן את הבשר מכאן ומכאן מפני מראית העין ,ואם בעת
שיתקשה לא נראה מהול חוזרין וקוצצין כו' מדברי סופרים(.
 367ה"י )משוך מותר לאכול בתרומה ואע"פ שנראה כערל ,ומד"ס שימול פעם שניה עד שיראה מהול(.
 368ומהי א"כ הוכחת התרומת הדשן ,שלדעת רש"י צריך לתקן באיזמל אף בנראה כמהול.
 369בתרומת הדשן שם ,דסגי בדחיקת העור לאחוריו ,ואין צריך לחתוך באיזמל.
 370חולין מח ,א :ריאה הסמוכה לדופן )דבוקה בצלעות ,רש"י( אין חוששין לה )שמא ניקבה ,אלא תלינן ריעותא בדופן
ואמרינן דופן זה מכה היתה בו וכשחיתה קלטה הריאה אצלה ,רש"י( .טוש"ע יו"ד סי' לט סכ"ב.
 371שאף לדעת רש"י וטור המצריכים לתקן באיזמל ,אין זה אלא כשאינו כו'.

שארית יהודה – יורה דעה

33

מצות מילה כלל ואפילו מד"ס כמו שנתבאר ,ולכן הקילו האחרוני' בזה ,וגם אחמו"ר ז"ל צוה לי
להקל בזה כמ"ש לעיל .ולא חשו להטעם שכתב התרומת הדשן לסניף דידוע שבני משפחתו כו',
שאפילו אם אין המשפחה ידועה לנו אין להחמיר כלל.
עד כה דברתי ,והארכתי לאהבתך אהבת אמת באמונה בל תמוט עולם ועד ,ידידו דודו זקנו
יהודא ליב
וחילוק זה שכתבתי בין מצות מילה מד"ס ובין חיוב התיקון מד"ס ,אע"ג דבשניהם המצוה והחיוב
הוא מד"ס משום מראית העין ,תמצא כעין זה בדברי רבינו הג' אחמו"ר ז"ל נ"ע בהל' פסח סי'
תמ"ו ס"ג ,שמחלק בין היכא שהביעור הוא משום חשש תקלה 372ובין היכא שהוא משום מצות
ביעור ,אע"ג דמצות הביעור נמי משום חשש שמא יבא לאכלו הוא עיי"ש ובקו"א .373וכל שכן הכא
שאנו רואין להדיא שמחלקין חכמים בגוף הענין ,דהיכא דהטילו מצות מילה הצריכו למול כהוגן
וכהלכה עד שתתגלה העטרה כמ"ש הרמב"ם) 374ומ"ש בעת קישויו ,היינו משום דסבירא ליה
דבעיקר מצות מילה נמי לא איכפת לן אלא בעת קישויו ,וכמ"ש הש"ך 375בשם הירושלמי,(376
משא"כ היכא דלא הצריכו אלא תיקון בעלמא ,שאין צריך לתקן אלא הבשר שמכאן ומכאן ,ואם
כן ודאי הוא דאין בו משום מצוה כלל וכמו שנתבאר.377
שוב ראיתי מדין זה במהרי"ל סוף הלכות מילה דס"ו סע"ב 378מעשה בנער בן שנה שנחזרה העור
של הפריעה וכסה את רוב הגיד ,והראוהו למהר"י סג"ל ,ואמר מתיירא אני להפריעו שנית ,וחפשו
כמה צדדין להחזיר הפריעה אחורנית למקומה ולא יכולו ,עד שאיקלע שם מהר"ר זמלין ס"ל
שהיה מוהל אומן ומובהק והיה ממשמש בגיד ופתאום חזרה הפריעה למקומה עכ"ל .ועיין מזה גם
כן בתשו' מים רבים חי"ד סי' נו"ן .ממ"ש מהרי"ל מתיירא אני כו' עד שאיקלע כו' והיה ממשמש
כו' ,משמע כמו שנתבאר לעיל.

תשובת כ"ק אדמו"ר הצמח צדק נ"ע

379

תשובתו הרמתה קבלתי בשמחה וארשום מה שצריך לעיין על דברי מעכ"ת ,כי תורה היא וללמוד
כו'.
)א( מ"ש בשם כאאמו"ז נ"ע ראי' לבכור שור ממ"ש ר' אבינא רוב גובהה ולא הזכיר רוב הקיפה
כו' ,צ"ע כי לפ"ד גם לדברי בכור שור לא יתורץ ,כי ודאי החוט יש לו גובה אורך משך מה ,ואם כן
יצוייר שיהי' מיעוט גובהו רק שיהי' כזה ברוב הקיפו.
והנה מצאתי בירושלמי 380על משנה זו מחלוקת ,איכא מאן דאמר רוב גגה ואיכא מאן דאמר רוב
גובה .והנה אם נפרש רוב גגה רוב הקיפה הרי הוזכר זה בגמרא ירושלמית ,ומה שלא הזכירו
בגמרא דידן משום דפשוט הוא דחמיר מרוב גובה .אך אפשר לומר שזוהי מחלוקת החכם הספרדי
שבב"י עם בכור שור דמאן דאמר רוב גובה סבירא ליה כהבכור שור ומאן דאמר רוב גגה ,עיי"ש
בקרבן העדה ,סבירא ליה כהחכם שבב"י .וכזה משמע ביבמות נ"ה ב' ברש"י עיי"ש .וכן נראה
מענין הכנסת עטרה גבי איסורי ביאה ,עיין רמב"ם .381אמנם בנדה י"ג 382משמע כהבכור שור.

 372שאין צריך לברך עליו.
 373ס"ק א )ד"ה אבל(.
 374הל' מילה פ"ב ה"ה )ואם בעת שיתקשה לא נראה מהול ,חוזרין וקוצצין את הבשר המדולדל מכאן ומכאן עד
שתיראה העטרה גלויה בעת קישוי(.
 375סוס"י רסד ס"ק יב.
 376שבת פי"ט ה"ו )על המשנה אלו הין ציצין המעכבין את המילה( :ר' טביי בשם שמואל בודקין אותו בשעה
שמתקשה.
 377עד כאן בכתי"ק.
 378בהוצאת מכון ירושלים – ע' תפח .הובא בנקודת הכסף סי' רסד .שו"ת צמח צדק יו"ד סי' שמז.
 379נדפסה בשו"ת צמח צדק יו"ד סי' שמט ,מכתי"ק  232טז ,א )על גליון תשובת מהרי"ל שלפנינו(.
 380שבת פי"ט ה"ו.
 381הל' אסורי ביאה פ"א ה"י )המכניס ראש העטרה בלבד הוא הנקרא מערה(.
 382סע"א )כל האוחז באמה כו' גבול יש לו ,מעטרה ולמטה מותר מעטרה ולמעלה אסור( .טור או"ח סי' ג ,ושוע"ר שם
מהדו"ק סכ"א ומהדו"ב ס"י )מעטרה ולמטה לצד הארץ(.
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)ב( בענין מה שהאריך כ"ת להוכיח דלא שנא בין נדבק כו' מהא דאפילו אם חותך ריבוי הבשר
שמכאן ומכאן מכל מקום העור שאצל העטרה נשאר דבוק כו' ,לא הבנתי דברי כ"ת לפי שאני
אומר דכאן לא מיירי כלל מאם העור דבוק אלא דמיירי שהוא מכסה על העטרה כמ"ש במכתבי
למעכ"ת ,ובכה"ג דאינו אלא משום מראית עין או מדברי סופרים סגי בכשחותך מכאן ומכאן עד
שמקצת העטרה מתגלה בעת הקישוי ,כיון שגם הנשאר מכוסה אינו אלא מכסה ולא דבוק ,כי מי
הדביקו מאחר שלא הי' דבוק מעולם ,כמבואר מלשון רש"י במשנה חופה כו' ובגמ' ומכסה כו',
ובפירוש המשניות להרמב"ם 383ותליתו כו' ,הן לשיטת רש"י דמיירי בשמכסה מקצת העטרה הן
לרמב"ם דמיירי במכוסה כולו ,מכוסה דייקא ,ובכה"ג מפרש הרמב"ם מימרא דשמואל ,וכן צריך
לתקנו דמתניתין מפרש כשאינו נראה מהול ,כמ"ש הכ"מ ,כדמוכח ממ"ש בפירוש המשניות
והעיקר כו'.
ומ"ש כת"ר דומיא דריאה הסמוכה לדופן ,לא ידענא מה שייכא לכאן ,דמכה לא שמענו כאן
מעולם ,אלא המסורבל בבשר כו' .אבל בנידון דידן דמודבק ומחוסר מעשה הקילוף ,אכתי לא פשט
מעכ"ת ספיקא דידי ,דאימא דשאני הכא ,ואפשר גם מדאורייתא צריך לחזור ולמולו ,אם לא
ממשמעו' הב"ח והש"ך סקי"א כמש"ש.
)ג( גם על הוספה של מעל' לחזק דעת הרמב"ם ותרומת הדשן ,ולדחות דברי רש"י והטור דהוי
סכנה שלא במקום מצוה ,כיון דלא אקרי מילה שהרי אינו חותך עד שתתגלה העטרה כו' ואינו
אלא תיקון מפני מראית העין ,ונסתייע בחילוק זה מדברי רבינו הק' נ"ע בהל' פסח סי' תמ"ו,
החילוק הזה טוב ונכון הוא וראוים הדברים למי שאמרם .אכן גם לזה איני מסכים על נידון דידן
שיהי' שייך לכאן ,דמנא ליה לכת"ר דלרש"י והטור אינו חותך עד שתתגלה העטרה ,דילמא באמת
לדידהו גם כאן צריך לחתוך עד שתתגלה העטרה ,וכדכתב שלא יהא נראה כערל כו' ,וכל שחופה
מה מהעטרה שמעכב עפ"י הדין היכא דלא נמול מעולם הרי נראה ערל .ואם תאמר דכאן לא בעינן
אלא שלא יהא נראה ערל לגמרי אבל כל שנראה מהול קצת סגי ,אם כן למה לן לרש"י לתקנו גם
מעט ,הלא במתני' איירי כשנראה מהול קצת כדהוכיח מהרא"י .אלא ודאי דצריך לחתכו עד
שתתראה העטרה לגמרי ,ומה שקראו תיקון ,וכן מ"ש לחתכו מכאן ומכאן ,היינו משום דמיירי
שבלאו הכי נראה מהול קצת אם כן על המותר מקרי תיקון ,ולעולם בעינן גלוי כל העטרה.
מיהו כל זה לפלפולא בעלמא ,לתרץ דעת רש"י ,אבל להלכה פסקו לנו רמ"א והאחרוני' כהרמב"ם
ומהרא"י .אבל באמת כבר כתבתי סק"ב שאני מסתפק גם להרמב"ם ומהרא"י ,דאימא נידון דידן
חמיר משום דמודבק והוי מחוסר מעשה .וכדאשכחן בש"ס בדוכתי טובא החילוק הזה בין מחוסר
מעשה לאינו מחוסר מעשה דבמחוסר מעשה מן התורה מתבטל הענין .ע' גיטין ע' ע"ב ,384ובב"ש
סי' קכ"א ,385דאפילו היכא דסמי' בידן גם כן לר' יוחנן והרמב"ם 386הגט בטל מן התורה כו' ,דלא
כב"י שכתב היכא דבידן אינו אלא מדרבנן כו' ע"כ.
ועל זה הנני כשואל מלפני הדרת כת"ר גם עתה שיבאר בתוס' ביאור .ומכל מקום למעשה הנני
סומך על דברי כ"ת יורה יורה כי מי לנו גדול כו'.

 383שבת סוף פי"ט )כי מרפיון הבשר ודלדולו ותליתו יראה האדם ערל(.
 384אמר כתבו גט לאשתי ואחזו קורדייקוס  ...אמר ר"ל כותבין ונותנין גט לאלתר ור' יוחנן אמר אין כותבין אלא
לכשישתפה  ...ר"ל מדמי ליה לישן ור' יוחנן מדמי ליה לשוטה ,ור' יוחנן נמי לידמיה לישן ,ישן לא מחוסר מעשה היא
מחוסר מעשה ,ור"ל נמי נידמייה לשוטה שוטה לא סמיה בידן האי סמיה בידון )וקי"ל כר' יוחנן(.
 385ס"ק ג.
 386הל' גירושין פ"ב הט"ו )ואם כתבו ונתנו קודם שיבריא הרי זה פסול(.
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סימן טו
אותיות שנכתבו מקצתן על הטלאי

387

לאהבתו פניתי את לבי לעיין רבא במילתי' דאלבישייהו יקירא.
והנה בענין השאלה הראשונה דשאילנא קדמוי ,ע"ד ס"ת שיש בה טלאים וכתובים בה אותיות
מקצתם על הטלאי ומקצתם על הקלף ,האם יש להכשיר בדיעבד ולסמוך על הט"ז )סי' ר"פ ס"ק
ד( בפירוש מהרי"ק 388דמכשיר גם בזה ,משום שנדבק קודם הכתיבה והדבק טוב הוא כאילו נעשה
ספר אחד.
הנה על הראשונים אנו מצטערים ,על דברי מהרי"ק עצמו ,להכשיר לכתוב בטלאי כל עיקר אפילו
אותיות שלימות ,כי כל דבריו בתשובה ההיא ,אחר המחילה מכ"ת לא נתבררו ולא נתלבנו .וכבר
כתב הב"ח )בתשו' לסי' קל"א) (389וגם הש"ך שם ס"ק ז העתיקו מכלל דהכי סבירא ליה( דהעיקר
כדברי האוסרים.
ועם היות כי מי אנכי לפני הר הגדול כו' ,ואולם האוסר הוא מהרי"ל כמבואר שם בתשובה ,והוא
היה גדול ממנו ,כמו ששמעתי מפי הגאון אחמו"ר זללה"ה נבג"מ שהפליג בשבח מעלת מהרי"ל על
מהרי"ק .וגם מהרי"ק עצמו לא כתב כן אלא לקיים המנהג שנהגו בימים ההם ,ודיינו אם נסמוך
על דבריו בדיעבד להכשיר באותיות שלימות ,ולא כשנכתבו מקצתם על הטלאי ומקצתם על הקלף,
שזה לא עלה גם על דעת מהרי"ק מעולם.
390
כי הנה עיקר יסודו )בשרש קכ"ב( מהא דאיתא במסכת סופרים פ"ב אין דובקין בדבק ואין
כותבין על המטלית כו' ורבי שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר אמר דובקין בדבק וכותבין על
המטלית כו' ,ופי' הוא ז"ל דבהא פליגי דת"ק דאמר אין דובקין בדבק היינו היכא שנקרע גוף
האות והדבק מחזיקו ,נמצא שאין כתב אלא על ידי הדבק ,ואע"ג ששפתי היריעה נוגעין זו בזו ולא
נחסר הקלף כלל אלא שנקרע ונסדק מכל מקום בעינן שהאות תהי' מוקפת גויל )ולהב"י בא"ח סי'
ל"ב ,וכן פסק שם בשו"ע 391להלכה ,דהיכא שנכתב כתיקונו ונקרע אחר כך אין צריך להיות מוקף
392
גויל ,מכל מקום צריך להיות שלא תשתנה צורת האות על ידי שתיחלק לשתים ,וכ"כ הרא"ש
והטור רס"י ר"פ 393בהדיא ,ולא ידעתי מה ראה מהרי"ק בשנותו את טעמו מטעם הרא"ש והטור,
וגם ממה שכתב ולענ"ד נראה לחלק כו' ,נראה כאילו חידש דבר מדעתו ובאמת כבר היה לעולמים
ברא"ש וטור שקדמוהו( כו' .וכן אין כותבין על המטלית ,כלומר פסול אחר ,דלא דמי לרישא כלל,
דברישא איירי שהאות הוא על הקלף של הס"ת עצמו ,והכא מיירי שכותב על גבי המטלית עצמו,
כגון שנקרע וחסר הקלף והדביק וטח עליו מטלית מבחוץ למלאת החסרון כו' ,וכן משמע הלשון
דקאמר ואין כותבין על המטלית ,משמע שכותב על המטלית עצמו כו' .וכי תימא מכל מקום יקשה
מאי טעמא דרבי שמעון בן אלעזר דמכשיר לכתוב על גבי המטלית עצמו ,דהא פשיטא דבס"ת
בעינן שיהא כתוב על הספר ,ואפילו דיפתרא פסול )מגילה ד' י"ז ודי"ט ע"ב( ,וכל שכן על גבי
המטלית .יש לומר דכיון דפסול דמטלית לא שמעינן אלא משום דאיקרי ספר כו' ,אם כן פשיטא
דהיינו טעמא דרבי שמעון בן אלעזר ,דמשום האי פורתא דאיכתיב על גבי המטלית לא פקע שם
ספר מיני' כיון דעיקר הס"ת נכתב על גבי הספר .וראיה ברורה לפע"ד ממ"ש המרדכי בפ"ב

 387מהדורות נוספות – לקמן סי' יז ,וסי' מ .וראה לקמן שם שהתשובה היא אל מוהר"ר ישכר בער הורביץ )שהיה
אח"כ רב בליובאוויטש ועוד( ,ושהיא משלהי קיץ תקפ"א .ותוכנה:
קיי"ל שהדבק אינו עושה כאילו הוא קלף אחד .מהרי"ק מתיר באותיות הכתובות על הטלאי )קלף הנדבק( ,לדעת
מהרא"י שגם כשחסר כמה אותיות קרוי ספר כשר ,ומועיל הקלף הנדבק שלא יהי' כקורא בע"פ .או דס"ל כדעת
הסוברים שתפירה ודבק כשר גם בתפילין ומזוזות ,ולא קיי"ל הכי .מ"מ גם הוא יודה לפסול אותיות שנכתבו מקצתן
על הטלאי ,דכיון שחסר במילתיה לא חשוב ספר ,דלא כט"ז שמתיר .וגם באותיות שנכתבו על הטלאי סובר שהוא
ס"ת פסול ,אלא שמהרא"י מתיר לקרוא בס"ת פסול .ומה שמתיר כאן באותיות שעל הטלאי הוא רק כדי לקיים
המנהג.
 388שורש קכב.
 389הובא בב"ח סוס"י רפ.
 390הלכה יא.
 391סט"ז .ובשוע"ר שם סי"ח.
 392הל' ס"ת סי' יד )דאילו נחלקה האות אין לו תיקון(.
" 393והוא שלא יעבור הקרע על האותיות בענין שישתנה צורת שום אות".
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דמגילה 394בשם ראבי"ה וז"ל )מגילה י"ח ע"ב( לא קשיא הא בכולה הא במקצתה ,פירוש כיון
דבמקצת כתובה כתיקון כשרה וקרינן ביה בספר עכ"ל ,הרי לך דאע"ג דהשמיט אותיות או
פסוקים כו' ,כל שכן וכל שכן הוא כשכתוב על גבי המטלית כו' .ואין לחלק לענין זה בין ס"ת
למגילה כו' ,ואע"ג דמשמע מלשון ראבי"ה דבפ"ב דמגילה דהיכא דחסר בס"ת אותיות או פסוקים
דלא מכשרינן לקרות בו לכתחלה כו' ,פשיטא דהיינו משום דדברים שבכתב כו' ,עד ואם כן יש
להביא ראי' וסמך למנהג ,דעד כאן לא קמיפלגי רבנן עליה דרבי שמעון בן אלעזר אלא דוקא
שתלה והדביק עליו מטלית וכתב על גביו ,אבל היכא שתולה ומדביק עליו קלף הכשר לכתוב עליו
ס"ת מודו כו' .ועוד דמההוא דראבי"ה דלעיל יש להביא ראיה למנהג ,דמאחר דאיקרי ספר אפילו
חסר בו כל הפסוק שלם ,אם כן מאיזה טעם יפסול כיוצא בנידון דידן ,דפשיטא דלא גרע משאם
לא נכתב בו כלל ,וגם פשיטא דלא שייך לומר עליו דברים שבכתב כו' ,דכיון דקורא מתוך הכתב
שעל גבי הטלאי פשיטא דלא הוי קריאה בעל פה ,אפילו היינו מחשיבין את הטלאי כתלוש מן
הספר תורה עכ"ל מהרי"ק ז"ל בתשובתו.
והעתקתי כל דבריו בקצרה למען ירוץ הקורא במכתבי זה מ"ש על זה ,ולמען ישכיל ויבין הקושיות
הנופלות בדבריו ,ומתוכו יבואר שמה שפי' הט"ז בדבריו אי אפשר לאומרו כלל.
ומתחלה חובה עלינו לתרץ את כל הקשה לנו בדברי מהרי"ק עצמו ,כי לכאורה הפלא ופלא פליאה
רבה ועצומה עליו שהביא ראי' ברורה לדברי רבי שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר מהמרדכי בפ"ב
דמגילה ,להכשיר בס"ת אפילו כתובה על גבי המטלית ,דלא מיפסל בס"ת שחסר בה אותיות או
פסוקים אלא משום דדברים שבכתב כו' ,אם כן מאי טעמייהו דרבנן דאמרי דאין כותבין על גבי
המטלית .גם משמע דסבירא ליה דודאי הילכתא כרבנן ,מדקאמר ויש להביא ראי' וסמך למנהג
דע"כ לא מיפלגי רבנן כו' ,ולא הביא סמך מדרבי שמעון בן אלעזר עצמו ,מכלל דסבירא ליה דלית
הלכתא כרבי שמעון בן אלעזר לגבי רבנן דרבים נינהו .ועוד דברישא דמילתא דאין דובקין בדבק
ודאי דקיי"ל כרבנן דהיכא דנתחלק גוף האות לשנים דאין דובקין כמ"ש הרא"ש והטור להדיא,
ואם כן בסיפא נמי דאין כותבין ע"ג המטלית הילכתא כרבנן לגבי רבי שמעון בן אלעזר משום רבי
מאיר ,וקשי' מאי טעמא ,וקשיא הילכתא אהילכתא ,דלפי הנראה פסק כראבי"ה שבמרדכי דפ"ב
דמגילה .ועוד שהרי כתב ועוד דמההיא דראבי"ה יש להביא ראי' אפילו בלא ההיא דמסכת
סופרים כו' ,ולא זכר שאדרבה מההיא דמסכת סופרים הויא תיובתא דראבי"ה .ועוד דגם מרישא
דמילתא דמסכת סופרים דודאי קיי"ל כרבנן דאין דובקין בדבק הויא תיובתא דראבי"ה ,וכי גרע
הך פורתא שאינו מוקף גויל ,או אפילו שנחלק צורת האות ,משום לא נכתב כלל ,ומשום דברים
שבכתב כו' נמי אין כאן ,דהא הקורא קורא כדרכו בחיבור האותיות יחדו ידובקו על ידי הדבק
וקורא האות כצורתו .וכבר תמה כה"ג הט"ז עצמו בסוס"י רע"ט על המרדכי ,דאם כן היו בה
אותיות מקורעות ומטושטשות בס"ת ליתסר כמו במגילה ,והא ודאי ליתא .ועוד שכבר האריכו
הראשונים בס"ת שחסר בה אות אחת שהס"ת ודאי פסולה ,ואפילו נחלקו האותיות שצריכות
להיות גולם אחד ולא נחלקו )עבא"ח סי' קמ"ג( ,אלא אם קורין בה בצבור דלמ"ד קורין הטעות
בע"פ ולמ"ד צריך להוציא ס"ת אחרת ,אלא שהב"י בשם רבו מהר"י בי רב מיקל לענין ברכה
שלפניה שיוצא במה שבירך על הס"ת הפסול בדיעבד ,ובהא שייך שפיר מילתא דראבי"ה ]המיקל
לקרות הטעות בעל פה[ ,דלענין קריאה אין לאסור בדיעבד אלא משום דברים שבכתב כו' ,אבל לא
לענין פסול הס"ת עצמה ,שהיא פסולה ודאי אפילו בלא האי טעמא דדברים שבכתב כו' ,ואסור
לקרות בה לכתחלה לכו"ע ,כמו שאסור לקרות בס"ת פסולה ,ולא משום שקורא בעל פה ,ואם כן
איך כתב מהרי"ק שאין עליה שם ס"ת פסולה ,והאיסור הוא אינו אלא מצד הקריאה לכתחלה,
ואינו אלא משום דברים שבכתב כו' ,והא ליכא למ"ד לכאורה.
אך כדי ליישב דעת מהרי"ק ולהצילו מהקושיות הגדולות האלה נלפע"ד ,דסבירא ליה בדעת
ראבי"ה ,דהא דפסלו בס"ת שנחלק צורת האות ,או אפילו נפסק אחת מהאותיות שצריכות להיות
גולם אחד ,או שאינו מוקף גויל ,היינו משום דכתיב וכתבתם ובעינן כתיבה תמה ,395אבל חסרון
אותיות או פסוקים אינו נפסל מהאי טעמא .וראי' לזה מהמתירין )בא"ח סי' קמ"ג( לקרות בצבור
בס"ת פסולה שחסר בה אות אחת ,שהביאו ראי' מחומשים שהיה מותר לקרות בהם לולי כבוד
הצבור 396כו' ,משום דלא מיקרי חסר במילתי' ,והכי נמי ס"ת שחסר בה אות אחת לא מיקרי חסר
במילתי' כו' עיי"ש ,וכיון דלא מיקרי חסר במילתי' שפיר קרינן בה כתיבה תמה ,ואין הפסול

 394סי' תשצב )ובסוף סי' תשצד מסיים :מאבי"ה(.
 395כמבואר בשוע"ר סי' לב ריש סט"ז ,וש"נ.
 396גיטין ס ,א.
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בחסרון אותיות או פסוקים להאוסרי' אלא משום דלא מיקרי ספר ,וכמ"ש הרשב"א )הובא בב"י
סי' קמ"ג( להוכיח דאסור לקרות בצבור בס"ת שיש בה חסרון אות מההיא דפ"ק דב"ב )טו ע"א(
אפשר ס"ת חסר אות אחת וכתיב לקוח את ספר כו' .וע"ז הביא ראי' מהמרדכי דבפ"ב דמגילה
דשפיר אקרי ספר ,כיון דנכתבה במקצתה כתיקון מכלל דלא סבירא ליה כהרשב"א .אלא דאהא
קשי' ליה מהא דמשמע מראבי"ה דס"ת שחסר בה אותיות לא מכשרינן לקרות בה לכתחלה כו',
ופי' דמשמע דלא איקרי ספר ,ואהא תירץ דלעולם איקרי ספר אלא עיקר הפסול משום הקריאה
דדברים שבכתב כו' ,והיינו בחסרון אותיות שלימות ,אבל שאר פסולי ס"ת כגון שנחלק צורת
האות או שאינו מוקף גויל או שנפסק אחת מהאותיות שצריכים להיות גולם אחד ,בהא אפילו
ראבי"ה מודה דהס"ת פסולה ,אע"פ דנקראת ספר ,מכל מקום הא בעינן כתיבה תמה וליכא ,ולכך
אע"ג דגבי מגילה תניא )ד' י"ח ע"ב( היו בה אותיות מטושטשות או מקורעות כשרה ,לא גמרינן
ס"ת מינה ,משום דבעינן כתיבה תמה ,ומשום הכי נמי קיי"ל כת"ק דמסכת סופרים ברישא
דמילתי' דאין דובקין בדבק ,וגם בסיפא דמילתי' דאין כותבין על המטלית משום דלא נקרא ספר
קיי"ל כוותי' ,דלכתחלה ודאי אין כותבין אפילו מקצת ס"ת שלא על הספר ,אלא דאם כבר נכתב
היה מותר לקרות אם לא משום דדברים שבכתב כו' ,ולא בא הראבי"ה להכשיר לכתוב לכתחלה
אלא לענין הקריאה כמש"ל.
אלא דאהני לן מהרי"ק ,דאפילו לרבנן אין צריך שיהא החסרון אות נכתב על אותו ספר שנכתב כל
הס"ת ,מאחר שהחסרון אות אינו גורע מעלת הס"ת ,דמכל מקום נק' ספר אפילו בחסרון אות,
והאות עצמו גם הוא נכתב בספר כדין ס"ת ,אם כן אינו מעלה ולא מוריד מה שנכתב על הקלף
בפני עצמו רק שדבוק בדבק לס"ת .ומשום הכי נמי כתב בראי' אחרונה דאפילו מחזיקין הדבק
כתלוש לית לן בה לדעת ראבי"ה ,אלא שמכל מקום צריך להיות כתוב בדבק בקלף ,משום שצריך
לכתוב על ספר לכתחלה.
והנה אחר הדברים והאמת האלה הרואה יראה לעינים שדעת מהרי"ק שאין להקל לכתוב מקצת
האות על הטלאי ומקצתו על הקלף ,כמו שעלה ע"ד הט"ז ,דמכל מקום האותיות שבקלף הס"ת
אינם מוקפות גויל ]דאפילו להב"י וש"ע א"ח סי' ל"ב 397בעינן קודם הכתיבה עכ"פ שיהא מוקף
גויל[ ,ומכל שכן אם נחלק צורת האות או שאינו נעשה גולם אחד לולי הדבק ,דבזה לא מטעם ספר
אתינן עלה אלא מטעם כתיבה תמה כמו שנתבאר לעיל.
ומ"ש הט"ז דכיון שנעשה הדבק קודם הכתיבה נעשה גוף אחד כו' ,זה אינו במשמע בדברי מהרי"ק
כלל .לא מיבעי' לראי' אחרונה דכתב בהדיא אפילו מחזיקין הדבק כתלוש ,אלא אפילו לראיה
ראשונה לא שמעינן ליה דהדבק עושה גוף אחד אלא אע"פ שנכתב בקלף בפני עצמו שרי כמו
שנתבאר לעיל .וממקומו הוא מוכרע ,דהרי אפילו לדברי מהרי"ק לא שמעינן בהדיא לת"ק דמתיר
לכתוב על הדבק ,אלא דמדרבי שמעון בן אלעזר דמתיר לכתוב על המטלית נשמע לרבנן דעל כרחך
לא פליגי אלא במטלית ,אבל בדבק בקלף מודו ,וכי היכא דלרבי שמעון בן אלעזר לא הוכשר
מטלית אלא לכתוב עליו אותיות שלימות ,כמו שהוכחתי למעלה ,הכי נמי קלף הדבוק לרבנן ,דעד
כאן לא שמעינן ממהרי"ק אלא דמשוה המדות דקלף הדבוק לרבנן כמו מטלית הדבוק לרבי
שמעון בן אלעזר ,אבל לומר דעדיף קלף הדבוק לרבנן ממטלית לרבי שמעון בן אלעזר זו לא
שמענו .ויפה כתבו הב"ח 398והש"ך 399דלת"ק דאמר אין דובקין היכא דנחלק גוף האות ואע"פ
ששפתי היריעה עצמה נוגעות זו בזו ,הוא הדין אם נתחבר האות על ידי הטלאי.
ומ"ש הט"ז לחלק בין אם נכתב ואח"כ נקרע שנקרא שם פסול עליו ]ואזיל לטעמי' בא"ח סי' ל"ב
שהשיג 400על הב"י ,ומסכים למהרי"ק ,[401ובין אם נדבק קודם הכתיבה .הנה לדבריו יש לחלק גם
כן בלא טלאי ,היכא ששפתי היריעה עצמה נוגעין זה בזה ,דאם נקרע קודם הכתיבה דמותר לדבק
ולכתוב עליו ,וכל שכן הוא מטלאי .וכל כה"ג הוה ליה למהרי"ק לפרושי ,וגם התנא הוה ליה
לפרושי ,ואדרבה מסתימת דברי מהרי"ק משמע דאין חילוק .ועוד שהרי הרא"ש 402כתב בהדיא
בהא דסבירא ליה דמותר לדבק בקלף ,ולא דמי להא דפליגי במסכת סופרים )פ"ב( ת"ק ורבי

 397סט"ז .ובשוע"ר שם סי"ח.
 398סי' רפ ד"ה כתב מהרי"ק.
 399סי' רפ ס"ק ז.
 400ט"ז שם סי' לב ס"ק יד.
 401שכנ"ל כתב הטעם של חסרון מוקף גוויל גם לענין נכתב ואח"כ נקרע.
 402הלכות קטנות הל' ס"ת סוס"י יד.
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שמעון בן אלעזר דלת"ק אין דובקין כו' ,משום דאין צריך לכתוב על הדבק ,משמע בהדיא דסבירא
ליה דפליגי בהיכא דצריך לכתוב על הדבק ,וסבירא ליה כת"ק דאסר .ולמהרי"ק שמקיים המנהג
דמותר אפילו לת"ק ,כדי שלא יסתור דברי הרא"ש ,בעל כרחך צריך לומר דסבירא ליה דהרא"ש
מיירי שכותב מקצת האות על הטלאי ,דבהא אפילו מהרי"ק מודה כמו שנתבאר לעיל ,אבל להט"ז
קשה.
וגם עיקר הסברא של הט"ז דנעשה גוף אחד ע"י הדבק כי טוב הוא ,הוא תמוה מאד ,דהא קיי"ל
במזוזה שכתבה על שני עורות פסולה אפילו תפרן ,כדאי' ביו"ד בסי' רפ"ח ,403והוא הדין אם דבקן,
דאין דבק מועיל יותר מתפירה כדמוכח ברא"ש וטור עיי"ש .וכן בגט אם כתב על שני עורות ודבקן,
כמ"ש בא"ע סי' ק"ל ס"ז בהג"ה .ומ"ש שם בדרכי משה 404בשם אור זרוע צריך עיון אם יש
להכשירו ,דמשמע שאינו פסול אלא מספק ,היינו דמספקא ליה שמא קיי"ל כמ"ש התוס' במנחות
)ד' ל"ב ע"א (405דאפשר דבמזוזה נמי מהני אם תפרן ]ע"ש שכתב דהירושלמי 406מיירי כשלא תפרן.
ולפי זה מ"ש בירושלמי דף אחד על שני עורות גם בשאר ספרים אין נכתבים ,מיירי נמי כשלא
תפרן ולא דיבקן ,ובחנם הרעיש המפרש בעל קרבן העדה שם 407על מהרי"ק ,דיש לומר דנמשך
אחר דעת התוס' ,ועמ"ש לקמן עוד ישוב אחר על דברי מהרי"ק[ .אבל אנן קיי"ל דבמזוזה לא מהני
תפרן ,הוא הדין בגט ,שהרי התוס' בגיטין 408ובסוטה 409ובמנחות 410מדמה להדדי ]ומ"ש שם הבית
שמואל 411דדיבוק קודם הכתיבה מהני במזוזה כדאיתא בסי' רפ"ח ,לא נזכר שם רמז ורמיזה
לחלק בהכי .ומ"ש דדיבק שברי שופרות שאני דניכר התוספת ,והביא ראי' מדברי התוס' דפ"ב
דסוטה )ד' י"ח ע"א( ,הוא תמוה ,דהא התוס' כתבו הטעם מפני שמתחלתן לא היתה ברייתן בבת
אחת וניכר התוספת ולא מהני חיבורו ,ודומה כאילו גט שכתבו על שני דפין ותפרן יחד ,הרי
אדרבה מדברי התוס' מוכח דגט דמי לשופר דניכר התוספת מפני שתחלת ברייתן לא היתה כאחת.
ובלאו הכי אין סברא לחלק שיהא נעשה כאילו ספר אחד וגוף אחד בין אם נדבק קודם הכתיבה
ובין נדבק לאחרי כן ,ולומר שהתוספת ניכר אם נדבק לאחרי כן ולא בשנדבק קודם[.
412
ובאמת נראה דהיינו טעמא דמהרי"ל האוסר בתשובת מהרי"ק ,דמדמי לדיבק שברי שופרות ,
ובחנם הרעיש עליו מהרי"ק ,413דפשיטא דדיבק שברי שופרות היינו טעמא משום דשופר אחד אמר
רחמנא ,אלא דסבירא ליה למהרי"ל דהכי נמי גבי ס"ת יש לפסול מהאי טעמא דספר אחד אמר
רחמנא ,וכדפסלינן במזוזה וגט מהאי טעמא ,אפילו תפרן או דיבקן .אלא דיש לומר דמהרי"ק
נמשך לשיטת התוס' דמנחות ואגודה שהביאו האחרונים ,דבמזוזה נמי מהני כשתפרן וכמו
שנתבאר לעיל .ומכל מקום הוה ליה לבאר הכל טעמא מאי ,מאי שנא דדיבק שברי שופרות פסול
משום דשופר אחד אמר רחמנא ומאי שנא במזוזה דמהני תפירה ,והוא הדין דיבוק בס"ת נמי
דמהני.
414
גם מה שהקשה עליו דבנסדק השופר פסול ,ופירש"י משום דשופר אחד אמר רחמנא ,ואפילו
הכי בנקרעה היריעה באמצעיתה משמע דלכו"ע דובקין בדבק ,כהירושלמי שהובא בספר
התרומה ,415וסמ"ג 416וסמ"ק 417סבירא להו נמי הכי ,ואם כן לדברי מר קשיין אהדדי עכת"ד .הוא

 403סעיף ד.
 404אהע"ז סי' קל ס"ק ח.
 405ד"ה דילמא )והא דאמרינן בירושלמי בפ"ק דמגילה דתפילין ומזוזות אין נכתבין אלא על עור אחד ,ההיא בשלא
תפר העורות זה בזה(.
 406מגילה פ"א ה"ט.
 407שירי קרבן שם ד"ה שכן.
 408לב ,ב ד"ה כתבה.
 409יז ,ב ד"ה כתבה.
 410כ ,ב ד"ה ספר.
 411סי' קל ס"ק ח.
 412מתניתין ר"ה כז ,א )דיבק שברי שופרות פסול(.
 413שכתב :דאייתי מר ראי' מדבק שברי שופרות כו' לא ידענא מאי קאמר.
 414שם כז ,סע"א.
 415הל' ס"ת סי' רג.
 416מ"ע כב.
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תמוה מאד ,דארכבי' אתרי ריכשי ,דהא דפירש"י )ר"ה כ"ז סע"א( בנסדק פסול משום דשופר אחד
אמר רחמנא פירש התוס' 418והרא"ש 419לדעתו שנסדק ונשבר לשנים ,דאם לא כן שופר אחד הוא,
ובאמת כן הוא להדיא בפ"ב דגיטין )ד"כ ע"ב( גבי הרי זה גיטך והנייר שלי ,דהיכא דמעורה הגט
ומחובר במקצת מיקרי ספר אחד ולא שנים ושלשה ספרים .והתוס' והרא"ש )בר"ה שם( דפירשו
דנסדק מצד אחד ,הא פירשו הטעם משום דאין שם שופר עליו ,ולא משום דשופר אחד אמר
רחמנא .ואף גם זאת דוקא בנסדק לגמרי מראשו ועד סופו ולא נשתייר אפילו כל שהוא ,ובכה"ג
בס"ת ודאי פסולה ,ולא מהני תפירה ולא דיבוק ,וכדאמרינן ]מנחות ל"א[ קרע הבבא בתוך ג' כו'.
ואפילו להרא"ש 420דמהני דיבוק יותר מתפירה בקרע הבא בתוך ג' ,יש לומר דסבירא ליה כדעת
רמ"א 421דוקא תוך ג' ולא תוך ד' ,ואפילו להפוסקים דאין חילוק בין ג' לד' או יותר ,כמ"ש בנקודת
הכסף סימן ר"פ ,מכל מקום בנקרעה כולה ,ורובה ככולה ,אפשר דמודו .ועוד בירושלמי איתא
בהדיא דף אחד על שני עורות אף בשאר ספרים אין נכתבים ,ולהפוסלים דבק במזוזה וגט מיירי
נמי הירושלמי כשדבקן ]דאם לא כן ליתני הא יש בתפילין ומזוזת משא"כ בשאר ספרים[ ואם כן
בנקרעה כולה ודאי לא סבירא ליה להירושלמי דדובקין.
גם ביתר הדברים שהשיג מהרי"ק על מהרי"ל יש להאריך בהם הרבה ,ולא עת האסף פה ,כי הוא
לא איש ריב בנידון דידן ,שלא באנו אלא על דברי הט"ז במה שכתב להקל יותר ,במה שלא עלה על
דעת מהרי"ק מעולם ,ועשה בנין חדש וסברא חדשה שעל ידי הדבק נעשה גוף אחד ,שכבר הארכנו
בזה בראיות ברורות דאינו כן .גם מדברי מהרי"ל בתשובה מוכח ודאי דאינו כן ,שהרי מדמה
לדיבק שברי שופרות .ואף גם מהרי"ק שהשיב עליו לא פליג עליו בזה .ואדרבה מדכתב על מהרי"ל
מאי דאייתי מר מדיבק שברי שופרות לא ידענא מאי קאמר דפשיטא דהתם היינו טעמא משום
דשופר אחד אמר רחמנא כו' ,משמע בהדיא דדעתו ודאי דהוי ב' וג' ספרים ,אלא דבס"ת לא
איכפת לן בין אם כתובה בספר אחד או בשנים ושלשה ספרים ,והירושלמי דקאמר דספר אחד על
שני עורות כו' מיירי כשנקרעה כולה כמו שנתבאר לעיל .והכל הולך אחר החיתום ,ובגמר דבריו
אדם נתפס ,שכתב מהרי"ק בהדיא בראי' האחרונה ,ואפילו אם היינו מחזיקין הדבק כתלוש,
מכלל דסבירא ליה דלא הוי חיבור גמור ,דלא כהט"ז.
ואפשר להליץ בעד מהרי"ק ,דהא דלא עלה על דעתו לפסול הס"ת משום ספר אחד אמר רחמנא,
משום דבלאו הכי הס"ת עשוייה מיריעות הרבה ,והיינו מ"ש בירושלמי הלכה למשה מסיני שיהו
תופרין בגידין ,ואם כן באה ההלכה להכשיר ב' וג' ספרים ,והוא הדין לדבק בקלף באמצע היריעה
]ומהרי"ל סבירא ליה דאין למדין מהלכה[ .והיינו כשנשאר שם ספר על הקלף הנשאר שהוא כל
היריעה כולה ,דהיינו בחסרון אותיות שלימות ,שאין הפסול אלא משום דבעינן כספר ,אבל לכתוב
מקצת אותיות על היריעה ומקצת על הטלאי ,זה ודאי דלא עלה על דעתו ,דאין זו כתיבה תמה,
דאינו אומר לדבק טוב הוא.

סימן טז
פצוע דכא באל"ף

422

ובענין השאלה השני' פצוע דכא ,423קבלתי מרבינו הגאון אחמו"ר ז"ל לכתוב א' בסוף ולא ה'.
והטעם כי דכה בה"א הוא לשון נקבה ,כמו רכה דקה לבונה זכה ,משא"כ דכא בא' הוא שם דבר,
כמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ,424תשב אנוש עד דכא .425וגם ידוע שהשם שסופו ה' כשהוא בא
בלשון רבים על רבים מבני אדם נשמט הה' כמו זכים רכות דקות ושדופות קדים ,426ובלשון דכא

 417מצוה קנג.
 418שם ד"ה שופר.
 419פ"ג סי' ב.
 420הל' ס"ת סי' יד .הובא בטור סי' רפ.
 421שם ס"א )קרע הבא בתוך ג' ,אבל לא יותר(.
 422הוא סיום התשובה שבסימן הקודם .מהדורה נוספת – לקמן סוס"י מ .וראה בזה דברי נחמי' סי' כב .ס' המנהגים
חב"ד ע'  .32אג"ק ח"ד אגרת א'צג .ח"ו אגרת א'תרכג .שם אגרת א'תרסח .ח"ז אגרת ב'לט .חי"ז אגרת ו'רנח.
 423תצא כג ,ב.
 424ישעי' נז ,טו.
 425תהלים צ ,ג.
 426מקץ מא ,ו.
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גם בלשון רבים בא בא' ,וכמו ולהחיות לב נדכאים 427ודכאי לב .428אלא שהניח בצ"ע מ"ש לב
נשבר ונדכה 429בה' לבסוף ,ואפשר שאינו משרש דכא אלא משרש דך ,ומשרש הזה מצאנו גם כן כי
דכיתנו במקום תנים 430שנשמט הא' .עכ"פ דכא ודאי בא' ,וכן צוה להגיה ס"ת שהיתה תחלה כתוב
בה' וצוה לכתוב בא' דוקא.

סימן יז
אותיות שנכתבו מקצתן על הטלאי

431

על דבר השאלה שהקשית לשאול בדין ס"ת שיש בה טלאי ,ונכתבו חסרון אותיות שלימות או
מקצתם על הטלאי ,שראית אצלי בכתובים שאין דעתי להכשיר ס"ת כזו ,ובקשתני להודיעך ,מפני
שראית ס"ת רבות כתובות מקצתם על הטלאי .הנה באמת היה קשה עלי לכתוב לך כי שמא יעמדו
רבים נגדך ,ובפרט שיש אילן גדול )שהוא הט"ז (432לסמוך עליו ואפילו כשמקצת האות על הטלאי,
ומכל שכן בחסרון כל האות ,שהוא מפורש ברמ"א )סעיף א'( על פי מהרי"ק .433אך לפי מה שכתבת
שגם המורה 434הוא מבקש כמוך ,והוא אהוב ידיד נפשי ,וידעתיו כי ירא שמים הוא ויכלכל דבריו
במשפט ,ולהזהיר את הסופרים שבעירו ובגבולו שימנעו מזה על כל פנים מכאן ולהבא ,ולימרינהו
בניחותא כי היכי דליקבלו מניה ,ואת צנועים חכמה להזהר בעצמם למנוע לברך על ס"ת כזו ,אך
שלא לפסול הס"ת הישנות ,בכדי שלא יבא לידי מחלוקת ח"ו ,והנח להם לישראל כו' ,שהרי רבים
המתירים לקרות אפילו לכתחלה בשעת הדחק אפילו בס"ת פסולה ולברך עליה .435ועל פי זה אשיב
כאשר עם לבבי.
הנה מה שכתב הט"ז בי"ד סי' ר"פ סק"ד בכוונת מהרי"ק שרש קכ"ב ,לחלק בין אם נחלק האות
אחר הכתיבה ,דנקרא שם פסול עליו מחמת שאינו מוקף גויל ,אבל דיבוק קודם הכתיבה ,שהדבק
עושה גוף אחד ,יכול לכתוב מקצת אותיות על הטלאי כו' .אין לזה זכר ורמז ורמיזא כלל בדברי
מהרי"ק ,שאינו מחלק אלא בין אם נחלק גוף האות ,דלא מהני דבק ,ובין אם הקרע בין אות לאות
דשרי לדבק ,וכמ"ש רמ"א שם ס"א .ואדרבה לפמ"ש מהרי"ק והט"ז טעם האיסור במקצת האות
משום שאינו מוקף גויל ,הרי מבואר בש"ע א"ח סי' ל"ב סט"ז 436דאין מוקף גויל פוסל אלא דוקא
כשנעשה הנקב קודם הכתיבה ,שנכתב תחלה בפיסול כו' ,אבל לא כשנכתב בכשרות )ורמ"א לא
הגיה שם כלום( .אלא דהט"ז אזיל לטעמיה שהשיג בא"ח שם ס"ק י"ד על השו"ע ,ולא סבירא ליה
חילוק זה עיי"ש .ולדעת השו"ע נמי יש לומר דמיירי אחר הכתיבה ,אלא שאין האיסור משום
437
שצריך להיות מוקף גויל רק משום שנחלק צורת האות ,ואנן בעינן כתיבה תמה ,וכמ"ש הרא"ש
והטור רס"י ר"פ 438גבי קרע הבא בב' שיטין כו' ע"ש )אבל אין להוכיח מדנקטי הש"ע ורמ"א האי
טעמא דנחלק האות ולא נקטו טעמא דמוקף גויל מכלל דאחר הכתיבה דוקא מיירי ,439דיש לומר
דהוא הדין קודם כתיבה ,ומלתא פסיקא נקט נחלק האות דפסול בין קודם כתיבה ובין אחר
כתיבה( ]אלא דמ"ש מהרי"ק הטעם שאינו מוקף גויל ,לא ידעתי מה ראה על ככה לשנות טעמו
מטעם הרא"ש והטור הנ"ל .וגם ממ"ש ונלע"ד לחלק כו' נראה כאילו אומר ראה זה חדש הוא
שחידש מדעתו ,ובאמת כבר היו לעולמים ברא"ש וטור שקדמוהו[ ,אבל אם נחלק גוף האות משמע

 427ישעי' נז ,טו.
 428ראה תהלים לד ,יט.
 429תהלים נא ,יט.
 430תהלים מד ,כ.
 431מהדורות נוספות לעיל סי' טו ,ולקמן סי' מ .וראה לקמן שם שהתשובה היא אל מוהר"ר ישכר בער הורביץ )שהיה
אח"כ רב בליובאוויטש ועוד( ,ושהיא משלהי קיץ תקפ"א.
 432יו"ד סי' רפ ס"ק ד.
 433שורש קכב.
 434ראה לעיל סי' ב ,כי בשנת תקפ"ג היה דר מהרי"ב בראהטשוב ,והמ"ץ היה שם מוה"ר שמואל סג"ל ,ואפשר שגם
בשנה זו )תקפ"א( היה דר שם.
 435ראה שו"ע או"ח סי' קמג ס"ד ,יו"ד סי' רעט ס"ב ,ובנו"כ שם.
 436ושוע"ר שם סי"ח.
 437הל' ס"ת סי' יד )דאילו נחלקה האות אין לו תיקון(.
" 438והוא שלא יעבור הקרע על האותיות בענין שישתנה צורת שום אות".
 439וכדעת הט"ז דלעיל.
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שאין לחלק בין דיבק אחר הכתיבה שנקרע או אם מדבק קודם הכתיבה וכותב ,מאחר שמחלק
האות .דבנחלק גוף האות כתב הטעם שנמצא שאין כתב אלא על ידי הדבק ,והכי נמי יש לומר
בדיבק קודם הכתיבה ,דהא סוף סוף אין כתב אלא על ידי הדבק ,שהוא הגורם להיות צורת האות
עליו על ידי שמחבר הטלאי לגוף היריעה להיות לאחדים.
ומה 440שכתב הט"ז להכשיר משום שהדבק עושה גוף אחד ומשום הכי כותבין על הדבק אפילו
מקצת אותיות ,זה אינו במשמע כלל בדברי מהרי"ק ,שהרי בראי' אחרונה שהביא מהרי"ק מדברי
ראבי"ה 441כתב בהדיא ואפילו אם היינו מחשיבין את הדבק כתלוש מן הס"ת ,ובודאי שכך היתה
כוונתו גם בראי' ראשונה שהביא ממסכת סופרים ,442ופירשה ע"פ דעת ראבי"ה .אלא שנראה
מדבריו שמחלק בין אם נחלק האות דפסול ובין חסרון אותיות שלימות דכותבין על הקלף הדבוק
כמ"ש רמ"א .וממה שמכשיר הדבק אף אם נחשב כתלוש בחסרון אותיות שלימות אין ללמוד
לחסרון מקצת אותיות ,דחסרון אותיות שלימות יליף לה מדברי ראבי"ה שבמרדכי פ"ב דמגילה
שאין פסולו אלא משום דבעינן ספר )והכי נמי משמע קצת בספ"ק דב"ב )ד' ט"ו ע"א( אפשר ס"ת
חסר אות אחת כו'( ,וכמ"ש בהדיא כיון דמטעם פסול ספר אתינן כו' ,וכיון דבמקצתו כתובה
כתיקונו שפיר אקרי ספר ,כמ"ש שם דאפילו חסרו מקצת תיבות מכל מקום עדיין נקרא שם ספר
על הס"ת ,אפילו בלא טלאי ,אלא דאסור לקרות בה משום דדברים שבכתב כו' ,ולא נקרא חסר
במילתי' .משא"כ בחסרון מקצת האותיות ,דלאו מדין ספר אתינן עלה אלא משום דבעינן וכתבתם
כתיבה תמה ,וכיון שהדבק הוא כתלוש ,אפילו כתב מקצת האותיות על הדבק אין זה כתיבה תמה,
ומקרי חסר במילתיה )ואל תתמה דבחסרון מקצת אותיות פסולה ובחסרון כל האות כשרה ,דהכי
נמי אמרינן כה"ג פ"ה דגטין )ד"ס ע"א( גבי חומשים ,דלא דמי לס"ת שחסר בה יריעה דמיחסרא
במילתא וחומש לא מיחסר במילתיה ,והכי נמי יש לומר כאן דחסרון אותיות שלימות לא מקרי
גבי שאר אותיות הכתובות חסרון במלתייהו ,ומקרי שפיר כתיבה תמה ,אבל חסרון מקצת אותיות
מיחסרי במילתייהו ולא מקרי כתיבה תמה(.
אלא שיש לומר דהט"ז אזיל לטעמיה בסוס"י רע"ט שהשיג על ראבי"ה ,וכתב מי דמי ס"ת למגילה
כו' ]ולא סבירא ליה לחלק בין חסרון אותיות שלימות למקצת אותיות ע"ש[ ,וסבירא ליה דהעיקר
כראי' ראשונה שהביא מהרי"ק ,דאפילו רבנן )במסכת סופרים פ"ב( מודו בדבק בקלף דכשר,
וסבירא ליה דרבנן דרבי שמעון בן אלעזר ודאי לא סבירא ליה כההיא דראבי"ה ,מדפסלי במטלית,
אלא הא דמודו בדבק בקלף היינו משום שהדבק עושה גוף אחד ,ואם כן אין חילוק בין חסרון
אותיות שלימות לבין חסרון מקצת אותיות.
אבל 443פשט לשון מהרי"ק לא משמע הכי ,שהרי לא מכשר דבק בקלף לרבנן טפי ממטלית לרבי
שמעון בן אלעזר ,ובמטלית לרבי שמעון בן אלעזר ודאי דאינו מכשיר אלא חסרון אותיות שלימות
ולא במקצתן ,דאין ללמוד ס"ת ממגילה לענין זה ]וכמ"ש הט"ז סוס"י רע"ט[ ,דהא אפילו רבי
שמעון בן אלעזר דסבירא ליה דדובקין אפילו נחלק גוף האות ,מכל מקום מודה דבלא דיבוק
נפסלה מחמת הקריעה ,דאם לא כן מאי קמ"ל דדובקין ]וכה"ג דייק מהרי"ק עצמו בפלפולו בדברי
מהר"ם עיי"ש[ ,דהתם לא שייך לאסור משום דדברים שבכתב כו' .ואם כן מאי טעמא דמכשר
במטלית .אלא ודאי דמחלק בין אם נחלק גוף האות ,דאע"ג דלא פקע שם ספר מן הס"ת מחמת
מיעוט הנקרע מכל מקום פסל משום דבעינן ספר וכו' .וכן אחר כך כתב ואין לחלק בין מגילה
לס"ת לענין זה כו' ,לענין זה דייקא ,דהיינו לענין פסול דמחמת ספר ,אבל לא לענין ס"ת קרועה,
דבהא לא דמי כלל ס"ת למגילה .ובזה מיושב מ"ש הט"ז סוס"י רע"ט על ראבי"ה עיי"ש .ומדרבי
שמעון בן אלעזר נשמע לרבנן בדבק בקלף ,דלא מכשר אלא בחסרון אותיות שלימות לדעת
ראבי"ה דלא מיתסר אלא משום דדברים שבכתב כו' .והא דפסלי במטלית יש לומר נמי דסבירא
להו דהיינו טעמא משום דדברים שבכתב כו' ,דכיון דבעינן שיהא כתוב בכתב צריך להיות שיהיה
כתוב כתקון ספר תורה ,והיינו דלא אכשר ראבי"ה לקרות לכתחלה בס"ת שיש בה חסרון אותיות
משום דדברים שבכתב כו' ,כמ"ש מהרי"ק לדעתו ,ולא אשכח תקנתא לקרות הטעות מתוך
החומש ,ואפילו בחומשים שלנו הנדפסים על נייר הי' מותר כמו מטלית לרבי שמעון בן אלעזר,

 440בקטע זה מבאר ,שטעם מהרי"ק להכשיר בחסרון אותיות שנכתבו על הטלאי ,אינו מטעם שדבק עושה גוף אחד,
אלא מטעם שכתב הראבי"ה ,שגם כשחסרים אותיות חשוב ספר ,ומועיל דבק שלא יחשב כקורא בע"פ ,משא"כ בחסר
מקצת האותיות חסר במילתיה ולא חשוב ספר.
 441שבמרדכי מגילה סי' תשצב )ובסוף סי' תשצד מסיים :מאבי"ה(.
 442פ"ב הי"א.
 443בקטע זה מבאר שיטת מהרי"ק לדעת רבנן )ת"ק של רבי שמעון בן אלעזר ,במסכת סופרים פ"ב הי"א( ,ע"פ
הראבי"ה הנ"ל ,הטעם שדבק מועיל רק בקלף )ולא במטלית( ,ורק בחסרון אותיות שלמות )ולא בנחלק גוף האות(.
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אלא ודאי דהא דמכשר רבי שמעון בן אלעזר במטלית היינו משום דדבוק לס"ת ,והוה ליה כאילו
קורא בספר ,דאותו המיעוט דמטלית בטל לגבי כל היריעה ]והשתא אתי שפיר הא דאמרינן
בספ"ק דב"ב )דט"ו ע"א( אפשר ס"ת חסר אות כו' ,דלא תקשי לפי דעת מהרי"ק בדעת ראבי"ה,
דכיון דעכ"פ לא מקרי דברים שבכתב אין זה נכתב בספר ,אע"ג דלא פקע שם ספר מהנשאר ,מכל
מקום האות אחת לא נכתבה[ .ורבנן דלא סבירא להו הכי ,מכל מקום דבק בקלף דעדיף מודו ,וכן
דייק לשון מהרי"ק.
אבל לא לומר דלרבנן שרי בדבק בקלף אפילו אי לא סבירא לן כראבי"ה ,זה לא עלה ע"ד מהרי"ק
מעולם .וכן משמע עוד שם בראי' אחרונה שהביא מהרי"ק מראבי"ה ,שכתב ועוד דמההיא
דראבי"ה כו' אפילו בלא ההיא דמסכת סופרים כו' ,דמשמע דגם ההיא דמסכת סופרים לא פליג
על ראבי"ה ,אלא דגם בלא ההיא דמסכת סופרים יש ראי' ,ואי איתא למ"ש הט"ז בדעת מהרי"ק
הרי אדרבה ההיא דמסכת סופרים אליבא דת"ק פליגא על ראבי"ה ,ומאי קאמר אפילו בלא ההיא
דמסכת סופרים כו' .ועוד דאדמייתי סייעתא מההוא דראבי"ה ליתיב לנפשי' מהא דמסכת
סופרים ,דבודאי הלכה כת"ק דרבי שמעון בן אלעזר ,מדכתב בראי' ראשונה דמכאן ראי' וסמך
למנהג דעד כאן לא מיפלגי רבנן כו' ,ולא כתב סמך למנהג מדרבי שמעון בן אלעזר עצמו ,אלא ודאי
דסבירא ליה דאין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר לגבי רבנן ,ואם כן היכי מייתי סייעתא מראבי"ה.
אלא ודאי כמו שנתבאר ,דמהרי"ק סמך על ראבי"ה בכל כחו ,וסבירא ליה דת"ק ורבי שמעון בן
אלעזר תרווייהו סבירא להו כראבי"ה ,ומחלק בין חסרון אותיות שלימות לחסרון מקצת אותיות,
ואין חילוק בין ראי' ראשונה לראיה אחרונה ,אלא דבראשונה רוצה לומר דמחמת הדבק דקלף
שנדבק ובטל לגבי היריעה אין לאסור משום דדברים שבכתב כו' כמו שנתבאר לעיל ,ובראי'
אחרונה כתב דאפילו היינו מחשבין הדבק כתלוש מן הס"ת לא הוי קריאה בעל פה .ומכל מקום
דוקא בקלף דמקרי ספר דהוי כאלו קורא בס"ת אחרת ,אבל מטלית דלא מקרי שם ספר עליו הוי
כמו קריאה בעל פה .והשתא מכיון שבחסרון אותיות מכשר משום דהס"ת כשרה בלאו הכי ,מכלל
דהא דפסיל בנחלק האות היינו משום דהס"ת נפסלה ואין הדבק מחבר להכשירה .ואם כן מה לי
קודם הכתיבה ומה לי אחר הכתיבה ,סוף סוף על ידי הדבק באנו להכשיר .ולא דמי לחסרון כל
האותיות ,דהתם אין הדבק בא להכשיר הס"ת כלל )דהא הס"ת כשרה בלאו הכי( ,אלא דבלא
הדבק היה אסור לקרות בה משום דדברים שבכתב כו' ,וזהו עיקר טעם של מהרי"ק וכמו שביאר
להדיא כנ"ל ,משא"כ לדבק מקצת האות למקצת שהוא בא להכשיר הס"ת וכמו שנתבאר .כך הוא
כוונת מהרי"ק בלי ספק.
אבל באמת גם דברי מהרי"ק בעצמו תמוהים ,במה שסמך על דעת ראבי"ה ,דחסרון אותיות אינו
פוסל בספר תורה אלא משום דדברים שבכתב כו' ,והוא היפך כל הפוסקים הראשונים דס"ת
שחסר בה אפילו אות אחת פסולה מצד הכתיבה עצמה ,כמו אות שאינה מוקפת גויל או שאינה
נעשית גולם אחד .וכ"פ רש"י בהדיא במנחות )דכ"ט( דחסרון אות פוסל מחמת כתיבה תמה ולא
משום דבעינן ספר .ולא עוד אלא שמהרי"ק בראייתו מההיא דראבי"ה סותר דברי עצמו ,שבשרש
ס"ט האריך והביא לשון הפוסקים דסבירא להו דס"ת בחסרון אות אחת או שנחלק האות בשעת
כתיבה שלא נעשית כגולם אחד פסולה ,וגם כתב שם דראבי"ה דמכשר בחסרון אותיות או תיבות
הוא מן המתירין לקרות ולברך בס"ת פסולה .ואם כן קשיא דידיה אדידיה בתרתי דהתם כתב דעל
כל פנים הס"ת פסולה ,דלא דמי למגילה כלל ,אלא דהקריאה מותרת דלענין הקריאה בעל פה
מדמי למגילה ,ומשום דסבירא ליה דבספר תורה פסולה נמי מותר לקרות ולברך ,אבל לא לענין
פסול הספר תורה עצמה .ובשורש קכ"ב כתב בהיפך אליבא דראבי"ה ,דהס"ת כשרה ,אלא דאסור
לקרות בה משום דדברים שבכתב כו' .והוא תמוה שמהפך הדברים ועשה את הטפל עיקר והעיקר
טפל ,שהרי בס"ת פסולה אם הי' מתיר לקרות בה לא הי' קשה עליו כל כך ,שכן מצינו גם כן
מגדולי הראשונים והרמב"ם בתשו' 444מכללם כמ"ש בכל בו 445ואבודרהם )ע' טושו"ע או"ח סוס"י
קמ"ג( ,אבל לאסור לקרות ולהכשיר הס"ת זה לא חשב אנוש .ועוד דכאן מחלק גם אליבא
דראבי"ה בין חסרון כל האות ובין אם נחלק האות והתם כתב דנחלק האות לא גרע מחסר.
ואין לי לומר ולהפוך בזכות מהרי"ק אלא דשם כתב מצד הדין וכאן נדחק לקיים המנהג ,ומצא
סמך בדברי ראבי"ה דיש לומר דסבירא ליה דבחסרון אותיות לא מיפסל אלא משום דבעינן ספר
כמו במגילה ,ובהשמיט מקצת כשר .ואם כן הבו דלא לוסיף עלה ולהקל גם במקצת אותיות על
הטלאי ,דודאי גם לראבי"ה פסולה ,כמו שהאריך מהרי"ק בשרש ס"ט בספר תורה שלא היו נוגעין
העיינן והצדין ,וסיים שם בעניותי לא מצאתי סמך שלא יפסל כו'.

 444פאר הדור סי' ט .הובא בב"י סי' רעט.
 445יג ,א.
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ומצד הדבק לא נזכר כלל בדברי מהרי"ק להכשיר כמו שנתבאר .ובלאו הכי אין סברא כלל לומר
דהדבק עושה גוף אחד ממש ,שהרי במזוזה קיי"ל )מנחות ל"ג ב'( דאם כתבה על שני עורות פסולה
אפילו תפרן ,והוא הדין אם דיבקן ,דדבק לא מהני לעשות חיבור יותר מתפירה )כמ"ש הטושו"ע
רס"י רפ"ח( .ואפילו להרא"ש בהלכות ס"ת 446הובא בב"י סי' ר"פ דמיקל בדבק בקרע הבא תוך ג'
יותר מבתפירה ,היינו משום דלא מיגניא כל כך כתפירה ,אבל לענין חיבור זה וזה שוין .וכן בגט
אם כתב על ב' עורות ודבקן לא מהני ,כמ"ש בא"ע סי' ק"ל ס"ז בהג"ה ,משום דבעינן ספר א' ולא
ב' וג' ספרים .ומ"ש בדרכי משה שם 447בשם אור זרוע צריך עיון אם יש להכשירו ,דמשמע דאינו
פסול אלא מספק ,היינו משום דמספקא לי' שמא קיי"ל כהתוס' דמנחות )דל"ב א' ד"ה דלמא(
דאפשר דבמזוזה נמי מהני אם תפרן )עיי"ש שכתבו וה]היא[ דירושלמי מיירי כשלא תפרן ,וצ"ע
דהא הלכה למשה מסיני בספר תורה נמי תופרין בגידין ביריעות לחבר אחת אל אחת( ,ואגודה,
שהביאו האחרונים ,אבל למאי דקיי"ל במזוזה כהרמב"ם וטור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ח 448דפסלי בב'
עורות אפילו אם תפרן ,הוא הדין נמי בגט.
והנה הבית שמואל שם סק"ח הניח בצ"ע דין זה שכתב הרמ"א דלא מהני דיבוק בגט ,אך כל דברי
הב"ש שם תמוהים וכל ראיותיו נגדו .דמ"ש מתפילין של יד )מנחות ד' ל"ד( אליבא דר' יהודה
דאם כתבו על ד' עורות יצא וצריך לדבק דבעינן אות אחד מבפנים כמו מבחוץ ,הרי דדיבוק מהני
לדבריו ,תקשה אמאי קתני ואם כתבן על ד' עורות יצא ,אדרבה לא יצא אלא אם כן דבקן מבעי
449
לי' ,כיון דצריך לדבק ועל ידי הדבק נעשה גוף אחד .ואם נאמר דאין צריך לדבק אלא לכתחלה
אבל בדיעבד אפילו בלא דבק יצא ,אם כן פשיטא שאין ראי' משם להכשיר דבר הפוסל מדאורייתא
אפילו בדיעבד משום ב' וג' ספרים .ומה שהביא ראי' מתוס' מנחות )ד' ל"ב ע"א (450והאגודה הוא
תמוה ,דהא האי טעמא דרמ"א דכתב דפסול מספק ,משום דלדעת התוס' והאגודה יש להכשיר,
אבל לדעת הרמב"ם והטוש"ע בי"ד סי' רפ"ח פסול .ומ"ש שביו"ד סי' רפ"ח משמע שיש לחלק בין
קודם הכתיבה בין אחר הכתיבה ,לא ראיתי שום משמעות לזה ,ואדרבה לענ"ד מוכח מהתם
איפכא ,דהא בירושלמי איתא שתפילין ומזוזה אין נכתבין על ב' עורות ,וכיון דס"ל דב' עורות
היינו אפילו אם תפרן או דבקן ,הרי מפשט הלשון מבואר שעל ב' עורות שדבקן תחלה אין כותבין,
וכן ל' הש"ע ואפילו תפרן משמע דאפילו מתחלה )אבל ל' הטור ואפילו אם ידבקם צ"ע( ,וכן
משמעות האחרונים בסי' ר"צ דלא אשכחו לכתוב מזוזה בס"ת שבלה אלא שכותב פרשת והי' אם
שמוע בגליון שמע ,ולכאורה זהו דוחק דהא היינו הך דהגליונים דסיפא )בסי' ר"צ( ,ולא אשכחו
ברווחא כגון שתפר קודם כתיבת הפרשה והי' אם שמוע .אלא ודאי דאין חילוק ,דאפילו תפירה
ודיבוק דקודם כתיבה לא מהני .ומ"ש שם עוד דדיבק שברי שופרות שאני שניכר התוספת כמ"ש
התוס' סוטה )די"ח ע"ב( ,לא עיין שם יפה ,דלא על דיבק שברי שופרות כתבו כן ,אלא על שופר של
קרן פרה דקיימו גילדי דהוי כב' וג' שופרות ד]י["ל דהוי כמו שמוסיף ממקום אחר )וכמו דיבק
שברי שופרות( .וביאור דבריהם דכל שמוסיף ממקום אחר בודאי מוסיף הוא ,אלא דבקרן פרה
אע"ג דמתחלת ברייתו הוא ,מכל מקום מאחר דמוסיף בכל שנה ניכר התוספות והוי כמוסיף
ממקום אחר .אדרבה מדברי התוס' הנ"ל מוכח איפכא ,שהרי כתבו דניכר התוספת מחמת שלא
הי' תחלת ברייתן בבת אחת ,ועוד דכתבו וכן בגט שכתבו על ב' דפין ותפרן כו' ,משמע שכל שלא
הי' תחלתן בריה אחת ניכר התוספת ולא הוה חיבור .ובלאו הכי אין סברא לחלק לענין חיבור,
ושלא יהא ניכר התוספת ,בין אם דיבק קודם הכתיבה או אחר כך ,דכך יכול להיות שניכר
התוספת קודם כתיבה כמו לאחר כתיבה .ועוד דכל שמוסיף במקום אחר ניכר התוספת ,דאי
אפשר שיהיה לאחדים ממש כגוף אחד )והיינו טעמא דרמב"ן בשופר דסבירא ליה דווקא חממו
באור(.
ובאמת נראה דהיינו טעמא דמהרי"ל האוסר בתשובת מהרי"ק שם ,דמייתי ראי' מדיבק שברי
שופרות ,שבודאי ידע גם הוא דהתם היינו טעמא משום דשופר אחד אמר רחמנא כו' ,אלא
דסבירא ליה דבס"ת נמי שייך האי טעמא דספר אחד אמר רחמנא ולא ב' וג' ספרים )ע' גיטין ד"כ
ע"ב( .ואף דס"ת ושאר ספרים נכתבין על שני עורות )והתפירה שתופרין בגידין היריעות אחת אל
אחת שהיא הלכה למשה מסיני ,מכל מקום אינה חיבור להיות נק' ספר אחד במזוזה וגט( ,מכל

 446סי' יד.
 447אהע"ז סי' קל ס"ק ח.
 448סעיף ד.
 449שכן נפסק באו"ח סי' לב סמ"ז ,ושוע"ר שם סע"ב.
 450ד"ה דילמא )והא דאמרינן בירושלמי בפ"ק דמגילה דתפילין ומזוזות אין נכתבין אלא על עור אחד ,ההיא בשלא
תפר העורות זה בזה(.
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מקום דף אחד על שני עורות גם בשאר ספרים אין כותבין ,כדאיתא בירושלמי בהדיא ,וסבירא ליה
דהיינו מהאי טעמא שהדף צריך להיות עכ"פ ספר אחד .ובחנם הרעיש עליו מהרי"ק.451
גם מ"ש עוד דלדברי מר דמדמי להו להדדי אם כן גבי שופר שנסדק ודבקו פסול דפרש"י )ר"ה דף
כ"ז סע"א( דהטעם משום דשופר אחד אמר רחמנא כו' ,תיקשי לי' הירושלמי )דפ"ק דמגילה(
דדובקין דמיירי ביריעה שנקרעה לסה"ת כו' ,אין כאן אפילו קצת קושיא ,לא מיבעי' לפירש"י
דפירש התוס' והרא"ש )שם( דבריו דרוצה לומר שנשבר ונחלק לשנים ,דאם לא כן לא הוה ב' וג'
שופרות ,לא קשה מידי מיריעה שנקרעה דמיירי שהקרע באמצעיתה ,כמ"ש בסמ"ג  452וסמ"ק,453
שהביא מהרי"ק בעצמו דבריהם .ואפילו לפירוש התוס' )שם( דנסדק מצד אחד ,הא כתב דנסדק
לגמרי מראשו ועד סופו ,ובכהאי גוונא בספר תורה נמי פסולה ,כדאיתא להדיא בירושלמי 454דדף
א' על שני עורות אף בשאר ספרים אין נכתבים ,ומשמע דמיפסלי בהכי דומיא דתפילין ומזוזות
דמיירי התם )ומכ"ש להאומרים )עי' רס"י ר"פ ס"א בהג"ה( דאין חילוק בין עפיצן ללא עפיצן אלא
בקרע הבא תוך ג' ולא תוך ד' ,ולמ"ד דאפילו דבק לא מהני( .אלא דמהרי"ק סבירא ליה דבס"ת
לא שייך כלל לאסור משום ספר אחד אמר רחמנא כמו שמבואר מתוך לשונו ,וההיא דדף אחד
בשני עורות שבירושלמי סבירא ליה דאין הטעם משום ספר אחד אמר רחמנא כו' אלא משום
שאינו אומר לדבק טוב הוא כל כך בספר תורה שנקרעה כולה ,לפי שזה מושך אילך כו' ,כמ"ש
מהר"מ שברא"ש .455ואף הרא"ש לא פליג אלא במקצת היריעה ולא בכולה ,ולתפור בגידין נמי לא
שרי ,דסבירא ליה דאף במקום שאמרו לתפור היינו תוך ג' ולא תוך ד' .ואי נמי סבירא ליה דתוך ד'
נמי ואפילו טובא ,מכל מקום כולה לא .וכל זה לא שייך במטלית שבאמצע הס"ת ,כמ"ש בתשו'
הרדב"ז ח"ג סי' תרמ"ז )אלא דמ"ש דהלכה כרבי שמעון בן אלעזר דמסכת סופרים ,משום
דבירושלמי איתא הלכה דדובקין ביריעה שנקרעה ,ונחלק על הרא"ש וריב"ש ,456ואין זה כדאי
לדחות דברי גדולי הראשונים ,דיש לומר דהירושלמי מיירי במקום שאין צריך לכתוב על הדבק
כמ"ש הרא"ש ,או שנקרעה אחר הכתיבה כמ"ש בס' התרומה ,457ומיירי שלא נחלק האות כמ"ש
הרא"ש וטור ומהרי"ק(.
ואיך שיהיה בדעת מהרי"ל ומהרי"ק ,עכ"פ מדברי שניהם נלמוד דאין הדבק עושה גוף אחד ממש
כמ"ש הט"ז ,שהרי אף מהרי"ק לא התיר אלא משום דלא שייך בס"ת פסול משום ספר אחד אמר
רחמנא ,ומשום הכי לא דמי לדיבק שברי שופרות ,דפשיטא דהתם היינו טעמא משום דשופר אחד
כו' כמ"ש בהדיא ,מכלל דאין הדבק עושה גוף אחד ממש להיות נקרא עליו שם ספר אחד ,דבהא
הוה דמי לדיבק שברי שופרות ,ואם כן במקצת האות על הטלאי כו' ,דצריך לומר דהדבק עושה גוף
אחד להיות נקרא על ידי צירוף הטלאי שם אות אחת ,ודאי דלא מהני ,דלא דמי לחסרון אותיות
שלימות ,כיון שנכתבו על הדבק בקלף שנקרא עליו שם ספר ,ולא שייך לאסור בזה אלא משום
דספר אחד אמר רחמנא כו' ,וכיון דסבירא ליה למהרי"ק דאין לאסור בספר תורה מהאי טעמא
משום דנכתבים על ב' עורות ,אע"ג דהוה ב' וג' ספרים ,הוא הדין נמי דיכול לכתוב על המטלית.
אבל האות עצמו ודאי דצריך להיות על גוף אחד וספר אחד ממש ,והדבק לא מהני לעשות ספר
אחד וגוף אחד כמו שנתבאר לעיל ,ואפילו אם דיבק קודם כתיבה ,כיון שאין הדבק חיבור כלל .ובר
מן דין הנה מדברי הרא"ש מבואר בהדיא דפלוגתייהו דרבנן ורבי שמעון בן אלעזר כשצריך לכתוב
על הדבק ,וסבירא ליה כת"ק דאסר ,ומשום דכיון שצריך לכתוב על הדבק גרע .ולמהרי"ק יש
לומר דמיירי שנכתב מקצת אותיות על הטלאי ,אבל להט"ז קשה ,דהא סבירא ליה אדרבה
כשצריך לכתוב על הטלאי שרי טפי משום שנדבק קודם הכתיבה.
והנה בתשו' הב"ח סי' קל"א האריך להקשות מדברי הרא"ש אלו על מהרי"ק ,וכתב דלא חש
הרא"ש לקושיית מהרי"ק ,דאי אין דובקין מיירי כשצריך לכתוב על הדבק למה נקט תו ואין
כותבין על המטלית ,דחדא קתני אין דובקין בדבק לכתוב על הדבק משום דאין כותבין על
המטלית ,והאריך בזה לומר שיש לומר שגם דעת סה"ת וסמ"ג כן הוא כמ"ש הרא"ש ,ואין לעשות

 451שכתב :דאייתי מר ראי' מדבק שברי שופרות כו' לא ידענא מאי קאמר.
 452מ"ע כב.
 453מצוה קנג.
 454מגילה פ"א ה"ט.
 455הל' ס"ת סי' יד.
 456סי' לא.
 457הל' ס"ת סי' רג.
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מחלוקת בחנם ביניהם .והן אמת דדעת הרא"ש משמע כשצריך לכתוב על הדבק אין דובקין אפילו
אותיות שלימות בענין שלא יתחלק צורת האות ,שהרי בענין דפוסל כשצריך לכתוב על הדבק
מכשיר כשאין צריך לכתוב ,דהיינו שקורע אחר הכתיבה ,והתם בודאי מיירי שלא נתחלק האות
כמ"ש הרא"ש שם בהדיא ,ובכהאי גוונא ודאי דפוסל כשצריך לכתוב על הדבק.
אך מה שכתב הב"ח דהא דקתני אין דובקין ואין כותבין חדא קתני לדעת הרא"ש ,הוא דוחק גדול
כמ"ש מהרי"ק ,אלא נראה דהאי אין כותבין מילתא אחריתי היא ,ופסול מטלית אתא לאשמועינן,
דאין כותבין ס"ת על מטלית ,ולא קאי כלל אס"ת שנקרעה .דמה שהאריך מהרי"ק בטעמא דרבי
שמעון בן אלעזר דלא תקשי עליו היאך כותבין על המטלית ,הא קיי"ל )שבת דף ע"ט ע"ב( כתבה
על הנייר ועל המטלית פסולה ,ודחק למצוא טעם דמשום האי פורתא דאיכתיב על המטלית לא
פקע שם ספר כו' ,אשתמיטתי' מ"ש התוס' פ"ח דשבת )דף ע"ט סע"ב ד"ה אלא( דס"ת שכתבה על
הנייר כשרה ,דלא אימעוט במסכת סופרים אלא נייר מחוק כו' עיי"ש .ואם כן יש לומר דבמטלית
סבירא ליה לרבי שמעון בן אלעזר דכשרה אפילו כל הס"ת נכתבה על המטלית ,כמו על נייר ,ורבנן
פליגי עלי' וסבירא להו דאין כותבין ס"ת על מטלית ,ומזה נסתר כל בנין מהרי"ק.
עוד הב"ח בתשובה חיזק ראיית מהרי"ל ממהר"ם דאסר לדבק הקרע במטלית ,ופירש ודובקין
בדבק דבירושלמי דקאי אתפילין .וכן פירש המפרש קרבן העדה שם בירושלמי .והן אמת דהכי
משמע פשטא דלישנא דמהר"ם ,דלא מצינו דבק כי אם בתפילין דאיכא מ"ד כו' ,מכלל דסבירא
ליה דובקין בדבק שבירושלמי לא קאי אספר תורה ,דאם לא כן הא מצינו בספר תורה נמי .ומה
שכתב מהרי"ק ראי' מסמ"ג וסמ"ק וכן המרדכי ,והמרדכי הולך תמיד בשטת מהר"מ ,מכלל
דאיהו בקי בדברי מהר"ם טפי מינן כו' .הנה אדרבה מדכתב הסמ"ג וסמ"ק ומרדכי האי דדובקין
בדבק בהל' תפילין ,אלא שכתב ויש מפרשים דקאי אס"ת ,ובהל' ס"ת לא כתבו מזה הירושלמי
כלום ,משמע דלא סבירא ליה כהיש מפרשים שכתב בהל' תפילין .ומ"ש בדעת מהר"ם לחלק בין
מטלית לקלף ,אשתמיטתי' לשון הרא"ש כי אם יתן עליו קלף מבחוץ כו' .וגם לפי הטעם שכתב
מהר"ם כי זה מושך לכאן כו' ,אין חילוק בין מטלית לקלף כלל .וכן מבואר ממ"ש מהר"מ ראי'
שלו מהגמרא דלא משכח תלמודא תקנתא כו'.
אלא אי קשיא הא קשיא ,דהא מהר"מ כתב הטעם כי זה מושך לכאן כו' ,והאי טעמא לא שייך
במטלית כמו שנתבאר לעיל בשם הרדב"ז .ואפשר דסמכו על מ"ש מהר"ם ראיה מהא דלא משכח
תלמודא תקנתא אחרינא כו' ,משמע דליכא תקנתא כלל ,ואי איתא הא איכא להרחיב הקרע
ולעשות בו חסרון ולדבקו במטלית .ועוד דהא גם להרא"ש גרע היכא דצריך לכתוב על הדבק,
ואיכא למימר דגם מהר"ם כך עלה בדעתו ,וזו סברא פשוטה היתה בעיניו ,ולא היה צריך
להשמיענו אלא דגם בקרע שאין בו חסרון ,דס"ד דהרא"ש להתיר ,אהא השיב לו מהר"ם שגם זה
אסור כי זה מושך לכאן כו' ,מיהו להמתירין בקרע שאין בו חסרון על כל פנים כמו סה"ת והרא"ש
וסיעתם יש לומר דלא חש להו סברת מהר"ם שזה מושך לכאן כו' .וגם ראיית מהר"ם מהא דלא
משכח תלמודא תקנתא כו' ,יש לומר דסבירא ליה דאדרבה מדקאמר בגמרא )מנחות ל"א ב'( אבל
בגרדין )בחוטין( לא ,דדוקא למעוטי גרדין קאתי ,שהחוטין שלהם עבים יותר מגידים ,והיינו
טעמא דסה"ת דמתיר לתפור הקרע במשי ,שהוא דק יותר מגרדין ,וכן בשם ר"ת כתב שם
דמספקא ליה שמא גם במשי ,ובחנם השיג הב"י עליהם )ברסי' ר"פ( מהא דקאמר ה"מ בגידין כו'
ע"ש.
וע"פ כל הנ"ל דאפילו קודם כתיבה אין הדבק עושה גוף אחד ,אין להכשיר בנחלק האות או שאינו
מוקף גויל ,דלא כט"ז .וקורא אני עליו על הראשונים אנו מצטערים כו' ,ודיינו בקולא שהקיל
מהרי"ק ורמ"א 458בחסרון אותיות שלימות ,שהוא גם כן קולא יתירה ,כי הרא"ש אוסר בהדיא,
ומסמ"ג וסמ"ק וסה"ת אין ראיה כמו שנתבאר לעיל ,וגם בדעת ראבי"ה סותר דעת עצמו בסימן
ס"ט ,ועוד דראבי"ה יחידאה הוא כמו שנתבאר לעיל .ובאמת נראה מדברי מהרי"ק כמ"ש לעיל,
שלא בא אלא לקיים המנהג על פי ראבי"ה ולא מצד הדין ,כי מצד הדין העיקר הוא כמ"ש בשרש
ס"ט ,שראבי"ה הוא מן המתירין לקרות בס"ת פסולה .וכן רמ"א סבירא ליה מצד הדין דלא
כראבי"ה ,כמבואר מדבריהם בסימן רע"ט ,אלא דכאן כתב מצד המנהג .וכל בעל נפש יזהר מזה.
וכבר יישר כחם וחילם של הסופרים המובהקים דסביבותינו שנזהרים בזה ת"ל.

 458יו"ד סי' רפ ס"א.
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סימן יח
תנוך האוזן הוא הסחוס הקשה שבתוך האוזן

459
461

462

עיין מעדני מלך ולחם חמודות ר"פ על אלו מומין ,460שיש מחלוקת בין רש"י והטור
להרמב"ם .463דהיינו דלרש"י )משפת( העור היא האליה רכה שהיא בשפת האזן למטה בתחתית
האזן סמוך לגוף כמו אליה רכה שבאדם ,אבל למעלה בגובה האזן כל ההיקף שמגובה האוזן
ומהצדדים עד למטה הוא בכלל הסחוס דמתני' ,וכן מבואר להדיא בגמ' 464לגירסת רש"י 465גבי
מומי אדם שאין רוצעין במילת ,פירש רש"י אלי' רכה ,אבל בגובה של אזן רוצעין ,והיינו משום
דהגובה הוא בכלל הסחוס ,והוא הדין נמי בבהמה .אבל הרמב"ם סבירא ליה דכל היקף שטח גוף
האזן מגובה האזן ומהצדדים הכל נכלל בשפת העור ,וכן מבואר להדיא בפירוש המשניות קצה
העליונה כו' ונק' בשם הסחוס עכ"ל .משמע שכל גובה האזן וצדדים אע"פ שיש בהן הסחוס קצת
אין זה אלא שנק' בשם הסחוס ,אבל אינו הסחוס ממש דמיירי מתניתין ,דמתניתין מיירי בהסחוס
הקשה כמ"ש בפסקי מהרא"י סי' רמ"ד ,466וכדאיתא בפירוש המשניות להרמב"ם פי"ד דנגעים
משנה ט' ,גשם יוצא על שטח האזן ומה שימשך ממנו ולפנים כאשר יגע בו האדם ימצא חזק
ומבחוץ בשר הרך מקיף כו' ,מבואר להדיא דכל גובה האזן והצדדים אינן בכלל תנוך ,שהוא
הסחוס דמתני' .והכי איתא בתורת כהנים) 467הובא בר"ש שם (468דהתנוך שהוא גובה של אזן אינו
כשר להזאה .ונק' תנוך מלשון נכה רגלים ,לפי שהגשם המקיף את תנוך האזן אינו עומד זקוף
ביושר בשוה אלא נכפף קצת כאדם נכה רגלים שאין רגלו ישרה .ומאחר דסחוס דמתני' הוא התנוך
אם כן כל גובה האזן וצדדים ,אע"פ שיש בהם הסחוס רך ,הן בכלל שפת העור ולא נכללו בסחוס.
וגבי רציעת עבדים מבואר ברמב"ם פ"ג מהל עבדים ה"ט דהיא בגופה של אזן .ומשמע דהכי גרס
בגמרא 469בגופה ,במקום בגובה .וכן משמע בתוס' 470דסבירא להו דסחוס דמתניתין היינו דומיא
דהסחוסין שבפרק כיצד צולין ,והתם 471איתא שאינו נאכל בשור הגדול מחמת קשיותו .וכן ממה

 459תוכנה :בפוסקים הובאה מחלוקת בפירושו של תנוך האוזן שפגימתו חשובה מום ,שלדעת רש"י וטור התנוך הוא
כל הסחוס שבהיקף גובה האוזן ומהצדדים )משא"כ האליה הרכה שבשפת האוזן קרוי עור ואינו עושה מום( ,ולדעת
הרמב"ם התנוך הוא רק הסחוס הקשה שבתוך האוזן )משא"כ כל היקף גובה האוזן ,אף שגם בו יש סחוס( .וי"ל שגם
רש"י והטור מודים לרמב"ם ,שאינו נעשה מום אלא ע"י פגימה בסחוס הקשה שבתוך האוזן .ומבאר את דיוקי
לשונותיהם בזה.
וראה שוע"ר סדר מכירת חמץ ובהמה המבכרת בסופו :ואין היתר אלא כשהחתך הוא בתנוך ,שהוא הסחוס שיש לה
גובה קצת הזקוף בתוך תוך פנימיות האוזן ממש אצל הנקב הפתוח בעצם הגולגולת ממש ,וכמבואר בפסקי מהרא"י
ז"ל ,והראיות קצרה היריעה מהכיל ,ולשומעים יונעם.
ובשו"ת צמח צדק יו"ד סי' רכט :זכרתי המעשה שהי' מפורסם בלאדי כו' ,בא המעשה לדודינו הרה"ג מוהר"י ליב ז"ל
מיאנאוויטש כו' ,ובא עם השאלה לפני כאאזמו"ר הגאון נ"ע ונשא ונתן טובא בדין זה  ...וכפי שהי' מפורסם אז צוו
לקבור בשר הבכור הנ"ל.
וכן סיפר מוהר"י אייזיק מהומיל )ראה קובץ יגדיל תורה נ.י .יג ע' לה( .ומסתבר שהסימן שלפנינו נכתב בהמשך לאותו
מעשה .ואפשר שהוא בהמשך לדברי אדמו"ר הזקן בזה.
 460ריש פ"ו דבכורות ,מעדני יו"ט ס"ק ב ,ודברי חמודות ס"ק א .וכן כתב בתוספות יו"ט בכורות רפ"ו.
 461בכורות לז ,א ד"ה החסחוס )תנוך האוזן שקורין טנדרי"ן( ,וד"ה אבל לא מן העור )והאי עור היינו אליה רכה של
אוזן(.
 462יו"ד סי' שט )התנוך ולא העור שמשפת האוזן(.
 463הל' ביאת מקדש פ"ז ה"א )מי שנפגם סחוס אזנו  ...אבל העור המוקף לסחוס האוזן אין בו מום( .ובפי' המשניות
בכורות רפ"ו )מגוף הסחוס ,לא מן הקצה העליון שהוא דומה לעור ונקרא בשם הסחוס( ,ונגעים פי"ד מ"ט )תנוך אזן
הוא  ...שגשם יצא על שטח האוזן ממה שימשך לפנים ,כאשר יגע בו האדם ימצאהו חזק דומה לעצם ,ומחוץ הוא בשר
רך מקיף בסביב האוזן כולה ,והפנימי הוא תוך האוזן ,ולזה הגשם אשר מחוץ  ..וזהו תנוך אזן(.
 464בכורות לז ,ב.
 465ד"ה במילת ,אליה.
" 466נראה דסחוס הוא קשה במשמוש היד ויש לו גובה קצת מבפנים תוך האוזן".
 467מצורע פ"ג ה"ה.
 468בנגעים שם )בתו"כ דריש  ...יכול על גובה של אוזן ת"ל תוך נוך ,הא כיצד זה גדר אמצעי(.
 469בגמרא שלנו )בכורות לז ,ב( :אין רוצעין אלא בגובה של אוזן.
 470בכורות לז ,א )לשון תנוך הוא כנפים והסחוסין בפרק כיצד צולין(.
 471פסחים פד ,א )והא הני לא מתאכלי בשור הגדול(.
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שהביאו התוס' הפסוק 472בדל אזן ,דת"י 473חסחסי' ,היינו שנשאר מן הארי שאינו אוכלו מחמת
קשיותו ,וכפירוש הרד"ק שם .ואילו בפ' אין מעמידין )ד' לח ע"א( גבי עובד כוכבים שחרך 474כו'
אפילו מריש אודניה ,מוכח שראש האזן הוא רך להתבשל יותר משאר בשר ,וראש האזן הוא גובה
האזן והצדדים .אלא ודאי שכל הגובה והצדדים שסביב שטח האזן אינו בכלל סחוס )ואפשר דאף
לדעת רש"י יש לחלק בין אדם לבהמה ,דבבהמה כל הגובה והצדדים הן רכין .ומ"ש רש"י והאי
עור היינו אליה רכה ,היינו לאפוקי דלא נימא עור ממש ,אלא דכל הרך שבאזן בכלל זה .וכן לשון
הטור משפת האזן )י"ל( כל הקצה בהיקף נק' שפה .והשתא אתי שפיר שמהרא"י לא הביא שום
מחלוקת(.
והנה באדם ניכר ההבדל שבין )שטח האזן שהוא( תוך האזן ובין התנוך שהוא תכלית קערורית
האזן בגשם המקיף את התוך סמוך לקערורית האזן .וכן ניכר ההבדל בין התנוך המקיף את
קערורית האזן ובין גובה האזן שהוא המקיף את התנוך שנמשך לפנים ,אבל בבהמה אין ההבדל
ניכר בכל זה .לכך נתן מהרא"י סימן זה שהוא קשה במישוש ויש לו גובה בפנים .ואין רוצה לומר
מקום שמתחיל להיות חריצין ותלוליות שיש גובהת בתלוליות נגד החריצין ,ולפי שהחריצין הם
שוים לגובה האזן לכך לא הזכיר אלא מקום הגבוהת .חדא דלשון גובה הוא לשון יחיד והוה ליה
למימר תלוליות או מקומות גבוהות קצת ,דהא אינו מקום אחד גבוה .ועוד דהא נראה לעינים דגם
במקום התחלת החריצין ותלוליות אינו קשה בחוש המישוש .אלא רוצה לומר כי מהעצם הסותם
את פי האזן למטה עד מקום התלוליות יש בו מקום עמוק ונראה שהוא כנגד תוך האזן שבאדם,
ולמעלה ממנו מתחיל להיות גובה משפע ועולה .ומכל מקום נראה עכ"פ שהוא למעלה קצת מעצם
הסותם פי האזן ,שהרי כנגדו באדם אפילו תוך האזן הוא למעלה מהעצם הסותם פי האזן ,ומכל
שכן התנוך שהוא תוך נוך כדאיתא )בתורת כהנים( .ועוד לשון מהרא"י דקשה במישוש משמע
שהוא כאשר ימשש מבחוץ ,והעצם הוא מבפנים למטה שאין כנגדו מבחוץ.
והשתא אתי שפיר הא דגדיא באוניה 475כפשטיה ,כי בגדיא השיעור שמהעצם הסותם את פי האזן
עד הגובה שהוא כנגד תוך האזן שבאדם ,הנה התוך הזה יותר גדול ,וכל שכן אם נאמר שכל מקום
הפנוי משערות הוא בכלל סחוס אתי שפיר טפי .גם מהא דתניא )מ' ע"ב( 476גבי אזן הגדי שהיתה
כפולה בחסחוס אחת כו' בשתי חסחוסות כו' ,משמע דחסחוס הוא בהיקף האזן ולא בעצם
האמצעי שבאזן .אלא דלשון הרמב"ם 477ובלבד שיהי' לו שתי חסחוסין ,אפשר לומר דהיינו ב'
עצמות בפנים ,ומה שכתב אבל אם אין לו אלא חסחוס אחד והרי הוא כגוף כו' ,תרתי קאמר ,חדא
שאין בו אלא עצם אחד מבפנים ,ועוד שגם בהיקף נראה כאילו הוא גוף שנכפל )ורמב"ם לטעמיה
בפירושו במתניתין ,ולא כפירש"י תנוך .(478אבל לשון סמ"ג ,479אבל אם אין לו אלא חסחוס אחד
הרי הוא כגוף כו' ,אי אפשר לפרש כן .אלא דיש לומר דחסחוס הוא שם המושאל ,ולכן דקדק
הרמב"ם בפי' המשנה ריש פרק 480ולא מן הקצה העליונה כו' ונקרא בשם חסחוס ,ורוצה לומר
דגם קצה העליונה נק' חסחוס ,אבל אין זה אלא לענין קריאת שם בלבד אבל לא לענין הדין .והתם
נקט בברייתא לענין קריאת שם בלבד )ומינה נראה )די"ל( דאפילו רש"י דפירש במתניתין דאזן
הגדי כגון תנוך העליון כו' ,אינו אלא לענין קריאת שם דנקרא תנוך ,אבל לא לענין דינא דמתניתין
מן הסחוס ולא מן העור ,דהיינו סחוס ממש ,ולא כל מה שנק' תנוך בכלל זה() ,וכדלעיל בהג"ה,
דגם לרש"י יש לומר דבבהמה גם גובה האזן הוא בכלל העור דריש פרק(.

 472עמוס ג ,יב )כאשר יציל הרועה מפי הארי שתי כרעים או בדל אוזן(.
 473שם )חסחוס דאודן(.
 474דחריך רישא שרי למיכל מיניה אפילו מריש אוניה .ופרש"י :שהאוזן רכה ונצלית בחריכתה.
 475שבע"ז לח ,א דלעיל.
 476בבכורות שם )אזניו כפולות ,בחסחסות אחת ה"ז מום בשתי חסחסיות אינו מום(.
 477הל' ביאת מקדש פ"ז ה"ג )ובלבד שיהיו לו שני סחוסין ,אבל אם אין לה אלא סחוס אחד והרי הוא כגוף אחד
שנכפל כשר(.
 478במשנה שם :אוזן הגדי היתה כפולה אמרו חכמים בזמן שהוא עצם אחד מום .פרש"י שאין לה אלא תנוך אחד,
שנכפל תנוך העליון לתוכו ונתחבר למטה הרי זה מום .ובפירוש הרמב"ם שם :ענין עצם אחד הוא גוף אחד וגולם אחד,
כמו שנטל גולם רך וכפלו.
 479ל"ת שח.
 480כמועתק לעיל בתחלת הסימן.
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חלק שני
סימן יט
חד וחלק בסכינים המלוטשים

481

אל כבוד רב האי גאון תפארת ישראל הרב המאוה"ג החסיד המפורסם בוצינא קדישא נ"י
ע"ה פ"ה כש"ת 482מו"ה יעקב 483נ"י
מהיות ידעתי מיעוט ערכי זחלתי ואירא עלות להר קדשו ,ומירתתא כולא גופאי ממתניתא
ופלפולא דילי' ,אמנם במקום ]חילול[ השם כו' הציקתני רוח בטני וחם לבי בקרבי בהעלותי על לבי
כי מר הוא רבא דעמי' ויצא לו שם כשמות הגדולים אשר בארץ ,והנה הוא שם עלילות דברים על
השוחטים אשר התלמדו על הסכינים המלוטשים ,אשר קיבלו מרבם ורבם מרבם עד רבותינו
הראשונים שהמציאו דבר זה ,הם השו"ב המפורסמים דמעזריטש ,אשר החזיק על ידם קדוש
עליון נשיא אלקים רבשכבה"ג המגיד זצוקללה"ה נבג"מ ,ואחריו כל ישרי לב תלמידיו הצדיקים
המפורסמים ששתו בצמא את דבריו דא"ח ,המה יסדו באמונתם והעמידו שוחטים הרבה
והזהירום להזהיר הגדולים על הקטנים לשמור ולעשות ככל אשר הורו המורים.
ועיקר הקפידא בתער המלוטש ,כמ"ש רבינו 484הגאון החסיד אור ישראל וקדושו רב אחאי
זצוקללה"ה נ"ע ,שבתער שאינו מלוטש אי אפשר להיות חד ,וקרוב לדרסה אם לא שיהי' חלק.
ועתה כבוד אדונינו מעלתו הרמה הפך כחומר חותם וגזר על השו"ב דמדינתינו שלא יעמידו
הסכינים על חידודו רק בחלקלקות יקום ,ואם כן אין בין מלוטש לשאינו מלוטש כלל ,וחששא
דדרסא להיכן אזלא .ואם בפיו ובשפתיו כיבד את כ' אחמו"ר זצללה"ה לומר עליו כי לא רבים
יחכמו להבין דבריו ,הפליג מאד לעשות מדרש לפירושים ,במקום שדבריו פשוטים וישרים למוצאי
דעת ,והוא ז"ל כתב בלשון צח ונקי בכדי להבין כל הקורא בו ,ולא בלשון עלגים ידבר ח"ו ולא
כמאן דמחוי במחוג.
עוד אחת היא והיתה לבאר ,מה שלא רצה רבינו לגלותה במכתבו אשר כתב להמתנגדים דווילנא,
והוא שידוע לכל השוחטים המתלמדים על סכינים המלוטשים ,שהעיקר להעמידו על אמיתת
חידודו ,שיהי' החידוד מג]ו[לה בפני עצמו בלא עירוב הצדדים שלפניו ,שהצדדים שלפניו מעכבים
ההרגשה העצומה בפגימה קלה ודקה מן הדקות ,שמחמת עביות הצדדים קשה להרגיש .ולכו נא
ונוכחה יאמרו ויבררו שהאמת כן הוא.
וגם אני זכורני כשהייתי בטשערנאביל אצל מורנו הרב הקדוש איש אלקי בישראל גדול שמו
מוה"ר מנחם נחום זצללה"ה נ"ע ,החזיק על ידי השו"ב המפורסם מו' ליפמאן ז"ל ,שנתלמד אצל
השו"ב הראשונים דמעזריטש ,והעמיד תלמידים הרבה וציוה עליהם שיבואו לפניו בסוף כל שנה
להתלמד מחדש ,ואמר הטעם שבשביל שהתלמידים לא היו בקיאין ללטוש כמוהו בדקות ונעשו
סכיניהם עבים קצת וקשה להרגשה.
גם הלום ראיתי אצל רב אחאי ז"ל נ"ע שבאו שוחטים שלא היו סכיניהם מלוטשים בדקות כל כך,
ולא רצו השו"ב דק"ק ליאזנא 485ליתן עדיהן ,עד שבאו לפני כבוד אחמו"ר ז"ל נ"ע ואמרו
שהסכינים שאינם מלוטשים כל כך קשים להרגשה ,ובקושי התיר להם על ידי שינסו אותם אם
בקיאים בהרגשת הסכין המלוטש הרבה בדקות ,ואמר הטעם שמאחר שמרגישים על הסכין
המלוטש בדקות אפילו בפגימה קלה ודקה ,לא יטעו על כל פנים אפילו בשאינו מלוטש כל כך
בפגימות גדולות המטרפים מן הדין.

 481נדפסה בהתמים חוב' ה ע' לג .שארית יהודה מילואים סי' לט .מהדורה נוספת – לקמן סימן הבא .ותוכנה:
תקנת השחיטה בסכינים מלוטשים )שנתבארה בשו"ת אדמו"ר הזקן סי' ז( ,והיא תקנה שהנהיגו במעזריטש המגיד
ותלמידיו ,היינו דוקא כשהוא גם חד וגם חלק .ודלא כפי שרצה לדייק בכרתי ופלתי ,וכפי שאמר לו שו"ב אחד ,שצ"ל
חלק ולא חד ,אלא כפי שלמד אצל רבותינו בטשערנאביל ובלאזני שצ"ל דוקא גם חד.
 482נרו יאיר עמוד הימיני פטיש החזק כבוד שם תפארתו.
 483אולי – מסמילא ,מח"ס שו"ת מהר"י מסמילא .ראה "ספרי ההלכה של אדמו"ר הזקן – ביבליוגרפיה" ע' 50 ;41
שהוא כתב הסכמה להדפסת שלחן ערוך אדמו"ר הזקן ,ולא הגיעה לידינו.
 484בשו"ת שלו סי' ז.
 485מוה"ר צבי הירש .נזכר גם בשו"ת צמח צדק יו"ד סי' קד ס"ז ,ובהערות שם )הוספות יח ,ד( .שו"ת אדה"ז שער
השמועה סי' כא וסי' נז.
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ומעתה צא ולמד שעל כל פנים הסכין המלוטש הרבה יפה וברה היא למאד מאד ,וזה ידוע
ומפורסם ,שבאם מחליקין הצדדין הרבה עד שיהא חלק ואינו חד וחריף הרי הוא כמו שאינו
מלוטש כל כך ,שהצדדים עבים קצת ומקום מושב החידוד הוא גם כן עב קצת .ואיך יתהפך כחומר
חותם לומר בזה הוא כשר לכתחלה והסכינים המלוטשים הרבה ,אשר הם באמת יפים יותר ויותר
לאין קץ ,יוציא עליהם שמץ דופי ויחליף וימיר טוב ברע ורע בטוב.
ולא ידענא מה אידן בכת"ר ,כי לפי הנשמע גם הוא מתלמידי גדולי הצדיקים המופלגים
המפורסמים תלמידי הבעש"ט ז"ל או המגיד ממעזריטש נ"ע ,ובפרט ידעתי כי הרב הקדוש מו'
נחום נ"ע מטשערניביל אור תורתו היתה זורחת במדינתכם ,486וכל הצדיקים החשובים מיכף הוו
כייפי לי' והארץ האירה מכבודו וכולי עלמא אבתרי' גרירי ,ולמה היתה כזאת לפניו בעת הזאת
לבטל דברי קדשו של האר"י ז"ל אחרי מותו ,וסמך על משענת קנה רצוץ השו"ב דמתא שלו ,אשר
הוא שוחט דעלמא ולא בינת אדם ,ולא בדעת ידבר תועה על אנשים יראים ושלמים אשר קטנם
עבה ממתניו ,ובפרט אשר קבלו מרבם ורבם מרבם כו' ,ואשר הנסיון מוכיח כדבריהם.
ואשר החזיק על ידי מו' הגאון בכרתי ופלתי סי"ח ס"ק ו' מענין הנק' בל"א רויך ,ופירש שהוא
כשהסכין חריף מאד .נוראות נפלאתי פה קדוש יאמר דבר זה ,מה ענין שמיטה אצל הר סיני ,דשם
מבואר דרויך הוא פגימות קטנות ,ומשמע מדבריו דגרע אפילו מדמיא לסאסאה מדלא הוה לי'
לכתוב דבר הלכה בפני עצמו והוה ליה להעמיד דבריו על דמיא לסאסאה ,ועוד כי מחרי האף
הגדול הזה נ' דגרע טפי ,ובודאי היינו בסכין שהושחזה ולא הוחלקה ,וכמ"ש השו"ע גבי דמיא
לסאסאה ,ומשכחת לה נמי דגרע מינה .אבל סכינים דידן חלקים הם ,שמחליקים אותם בטוב
אחר ההשחזה ,ואדרבה החלקת של הסכין חד וחריף הוא מזוקק שבעתים משאינו חד כל כך ,וכל
מה שהוא מחודד יותר משובח וחלק בטוב טעם מאד שיודעים ומבינים אשר התלמדו בטוב.
והשוחט שלפני כת"ר לא ידע כלל ובאין מבין העמדה הזאת ,ולא מסתיי' דלא גמיר כו' ,ובאמת
צריך לימוד גדול להעמיד כזה ,וגם להוליך הצפורן בקלות ולא בכבדות .ולא ידעתי מאין הרגלים
ואיזה סמך מצא בדברי הגאון בכרתי ופלתי לאסור הסכינים החריפין ,ואדרבה מפורש הוא בסי'
כ"ג בפלתי סק"ג דכמעט נפל שיעור שהי' בבירא ,כי אפשר אומן וזריז גדול וסכין חריף למאד
בציר לי' שיעורי' עכ"ל ,הרי דמתיר להדיא לשחוט בסכין חריף למאד ,ומאד אין לו שיעור .אלא
ודאי דהוחלקה שאני ,ולא אסר בסי' י"ח סק"ו אלא בשלא הוחלקה .ואדרבה משמע שלא
הוחלקה היות אפילו כשיעור דדמיא לסאסאה ,אבל כשהוחלקה פשיטא שאין זכר אפילו לדמיא
לסאסאה ,וכמו שהאריך בזה רבינו אחמו"ר ז"ל נ"ע ,מהיכי תיתי לאסור ,והאוסר אסר לו יונה,
וגם אזיל בתר איפכא ,וכמעט דשרי עורבא.487
את כל זאת הצעתי לפני כת"ר ואתו הסליחה על שהרביתי בקצת דברי)ו( ,כי אין אדם נתפס על
צערו ,ובאמת צער גדול הוא ,אשר ידעתי שמו של כת"ר הולך בכל קצוי ארץ ושהוא מחבב דברי
הצדיקים הגדולים ,ובמקום שהי' לו לחזק את דבריהם הנה הוא מהרס יסודתם ובנינם ,אשר
לשוא עמלו בוניו בו ויגעו הרבה יגיעות וסבלו כמה יסורים והרפתקן עדו עלייהו במלחמות כבדות
מהמתנגדים 488עד שיצא לאור צדקם ותשקוט הארץ ,והן כת"ר מהם יצא והלך בדרך אחרת ,אשר
לזאת עגמה נפשי כי לא תוכל הארץ להכיל גודל חילול שם שמים ובזיון הצדיקים ,אבל הכל בעבור
אשר האמין בשוא נתעה מהשו"ב אשר לפניו .על כן העליתי לפניו שני מעשים משני גדולי הדור,
ומהם יראה וישיב אל לבו ,ואשרי הדור שגדולים נשמעים לקטנים ואף לקטן שכמותי ,ובפרט כי
לא מלבי ,ומודים דרבנן היינו שבחייהו .ומובטחני שבהגיע דבריי אלה אליו הנאמרים באמת
ובצדק מפי גדולים חקרי לב ישיב ויאמר דברים שאמרתי לפניכם ברם כו' .ואחוי קידה ואצא
ואומר שלום וחיים ויוחק בספר הצדיקים לאלתר לחיים מאדון השלום.
דברי המדבר למען האמת והשלום על הצדיקים ועל החסידים
יהודא ליב באאמו"ר ברוך זלה"ה אחי אדמו"ר הגאון החסיד מהר"ש זלמן נ"ע

 486וואהלין ,אוקריינא.
 487ע"פ סנהדרין ק ,רע"א.
 488שגזרו על הסכימים המלוטשים )ראה אג"ק אדמו"ר הזקן אגרת סא(.
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סימן כ
מהדורא נוספת מהנ"ל

489

עליתי להר קדשו לחוות דעי ,זחלתי ואירא ומירתתא כולא גופא ממתניתא ומפלפולא דילי' ,אמנם
הציקתני רוח בטני וחם לבי בקרבי ותבער אש בהגיגי ,ובהעלותי על לבי בכת"ר שיצא לו שם
כשמות הגדולים ושהוא עמוד התורה ,והנה הוא שם עלילות דברים על הסכינים המלוטשים ,אשר
חכמים שקדו בתקנת ישראל שיהי' הסכין חד וחלק דווקא ,והעמידו כמה שוחטים לאלפים
ורבבות בישראל שיהיו זהירים וזריזים במלאכתם מלאכה שבתורה ,אשר התלמדו בק' מעזריטש
אצל השו"ב המובהקים ומפורסמים בימי רשכב"ג נשיא אלקים גאון עוזינו רוח אפינו הרב הקדוש
מוהר"ר דובער זצוקללה"ה נבג"מ ,ואחריו כל ישרי לב בכל מדינה תלמידיו ששתו בצמא דבריו,
המה יסדו באמונתם והעמידו שוחטים הרבה ,והזהירום להזהיר גדולים על הקטנים ללמוד
לשמור ולעשות ככל אשר הורום המורים ,והעיקר להיות תער מלוטש להעמידו על חידודו כל מאי
דאפשר שיהא חידודו דק ,ועל ידי זה יצילו מהרבה מכשולות כמ"ש רבינו הג' אור ישראל וקדושו
אחמו"ר נ"ע.490
ועתה הנה כת"ר סמך על שוחט דעלמא ,אשר לפי הנראה לא בינת אדם לו ולא בדעת ידבר ,מפני
שלא למד כלל אצל שוחט מומחה ומוחזק מהשוחטים אשר הוקמו על ידי הצדיקים המפורסמים
תלמידי המגיד דמעזריטש ,והרי הוא מהרס כל יסודות הבנין אשר עמלו בוניו בו ,והרבה יגיעות
יגעו עד שהעמידו השוחטים ,והרבה מלחמות כבשו מהרבה מתנגדים כידוע.491
ואילו נשמע על כת"ר שהוא מתלמידי הגאון דווילנא החרשתי ,שידעתי שהוא הי' בעזר המתנגדים,
ולא הי' בשביל שלא הי' ישר בעיניו ,אלא שהי' שונא בלא"ה להצדיקים ורצה להתריס כנגדן ,אבל
על כת"ר נשמע שגם הוא מחבב דברי הצדיקים תלמידי המגיד נ"ע ,ורוצה דוקא שיהיו הסכינים
מלוטשים ,וביותר ראיתי איך שמחבב דברי קודש אחמו"ר נ"ע ,ואם כן תמה תמה אקרא פה
קדוש יאמר דבר זה להרוס כמעט כל הענין של סכינים המלוטשים ,כי מאחר שמדקדק במעשיו
שלא להיות חד רק חלק כאבן חלקה אין בין מלוטש לשאינו מלוטש כלל.
ומה שנסמך על משענת קנה הרצוץ מל' הגאון בכרתי ופלתי במה שקורין בל"א רויך ,הוא פלא איך
סמך על לשון אשכנז בלא הודע פירושו ,ולבדות לו פירוש מלבו ,דהיינו לומר שלא יהי' חד ,והוא
בוודאי אינו ,ואיך יכחיש כל לשונות הפוסקים שיהא הסכין חד וחלק .ומה שמחלק בין חד לחריף
זהו דבר הבל ,ויגיד עליו הכרתי ופלתי בעצמו בסי' כ"ג כתב גבי השוחט בסכין רעה דנפל שהי'
בבירא אם הסכין חריף עד למאוד כו' ,הרי בהדיא דמתיר לשחוט בסכין חריף מאוד ,ומאוד אין לו
שיעור .אבל האמת פי' רויך הוא סכין חדה שהושחזה ולא הוחלקה ,כי כך דרכן של השוחטים
שמתחלה משחיזין ואז אינו חלק ואחר כך מחליקין אותו להעמידו שיהא חלק .ובאמת כל היודע
ולמד באומנות השחיטה והשחזת הסכין יודע בטוב החלקת שבסכין חד מזוקק שבעתים על
החלקת שבסכין שאינו חד.
ויאמין לי כת"ר שבהיותי בטשארנביל אצל מורינו הקדוש החסיד מו"ה מנחם נחום זצלה"ה ,ושם
הי' השו"ב מומחה מו"ה ליפמאן ,אשר התלמד במעזריטש אצל הראשונים ,והי' מזמין כל
תלמידיו לפניו בכל שנה ללמדם מחדש ,ומי שלא רצה לנסוע אסר אותו ע"פ ציווי הרב הנ"ל ,ואמר
הטעם שבשביל שאינם בקיאים במלאכת הלטישה כמוהו ,ומחמת זה הם עבים יותר מעט ,ונעשה
אצלם חסרון בהרגשה.
וכך שמעתי פה בימי חורפי אצל אחמו"ר זצללה"ה ,שהיו שוחטים אחרים שהתלמדו אצל שוחט
שאינו לוטש כל כך ,וגמגם מאד אם השוחטים יתנו לו העדאה ,מחמת שאמרו השוחטים שלנו
שבסכינים ההם קשה להרגיש ,וכך אומרים גם כעת ,ולכן נא ונוכחה יאמרו.

 489נדפסה בקובץ יגדיל תורה חנ"ה ע' שלא ,והוגהה ע"פ כת"י  ,1331וכת"י  2471ע' .38
 490בשו"ת שלו סי' ז.
 491שגזרו על הסכימים המלוטשים )ראה אג"ק אדמו"ר הזקן אגרת סא(.
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סימן כא
וסת ההפלגות – מסוף ראיה לתחלה

492

שאלה
עיין שו"ע רבינו ז"ל סי' קפ"ג ס"ק כ"ב ,ובסי' קפ"ו סק"ח ,לענין וסת ההפלגות .שכתב וז"ל
שמשערין ההפלגה מסוף ראי' לתחלת ראי' כו' ,והיינו מתחלת הנקיים שלה או מליל טבילתה,
שהכל חשבון אחד כדלקמן סוס"י קפ"ו ,ושם סק"ח ביאר יותר וז"ל שכשהיא רואה לעולם ביום
י"ד לטבילתה כו' ,עד ואם כן בין שתחשוב מהתחלת הנקיים ובין שתחשוב מליל טבילה הכל
חשבון אחד ,מי"ד יום אחר הטבילות או מכ"א יום מהתחלת הנקיים או מכ"ב יום מסוף הראיות
)משא"כ כו' יעו"ש( עכ"ל.
ולענ"ד החלושה תמוה טובא ,דלדידן דלעולם אין מתחילין למנות הנקיים עד יום ו' מתחלת
ראייתה ,לא שנא ראתה יום אחד או ראתה כל החמשה ימים בין שמשה כו' ]רק אם ראתה ו' ימים
אז תתחיל הנקיים מיום ז'[ ,ואם כן צריכים לשער וסת ההפלגה דוקא מסוף ראי' ,היינו מיום
שפוסקת לראות ,ולא מהתחלת הנקיים או מליל טבילה .כגון אם ראתה בפעם ראשון ה' ימים
ופסקה קודם הערב וספרה מיום המחרת ז' נקיים וטבלה ,ואחר זה ביום י"ד לטבילתה שהוא כ"ב
מסוף ראייתה ראתה רק יום אחד ,ועם כל זה לא תתחיל למנות הז' נקיים )לדידן( רק עד יום ו',
ואם כן כשתשער ההפלגה אחר ראי' הב' ,לחוש ליום י"ד אחר טבילתה השנית לפרוש סמוך
לוסתה ,או מיום כ"א מהתחלת הנקיים ,יהי' זה יום כ"ו מסוף ראייתה ,ואם כן הוא חשבון
מוטעה ,ואנו צריכים לשער ההפלגה לחוש ביום כ"ב מסוף ראי' ,וביום כ"ו מסוף ראייתה הרי כבר
עבר וסתה ,אלא הוסת הי' ביום יו"ד מליל טבילתה ,או ביום י"ז מהתחלת הנקיים .וכל שכן בוסת
קבוע ג' פעמים כה"ג ,דנפיק מיני' חורבא .ודעת לנבון נקל שכמו כן בהיפוך ,אם בתחלתה לא
ראתה רק יום א' ואח"כ תראה ה' ימים .ולחכם כמי"ב 493אין צריך לפרש .ולענ"ד הוא תמוה מאד,
ושאלתי לחכמים ואין פותר .ובקשתי מאדוני ידידי למחול עכת"ר 494ולהשיבני.
נתן הלוי הורוויץ מפאלצק

495

תשובה
מחרת יוה"כ תקפ"ג
אה' ידידי הרב המפו' ושנון הותיק מ' נתן סגל
בהיותי קודם ר"ה העבר בק' סורעז מצאתי דאתאי לידי איגרתיך החמודה ,וחדאי נפשאי
בפלפולא טבא ,אשר הקשית לשאול בדברי רבינו הגאון אחמו"ר נ"ע במ"ש בה' נדה סי' קפ"ד וסי'
קפ"ו דחשבון ההפלגה הוא מסוף ראי' לתחלת ראי' או מן הטבילה לטבילה דהכל חשבון א'.
שהוקשה לך שאין החשבון מכוון לדידן שמונין אחר ו' עונות מיום הששי לתחלת ראי' ,כמו
שהארכת בדבריך ,וגם כתבת ששאלת לחכמים ולא פירשוה.
496
ומה אומר ומה אדבר לא חכם אני כו' ,אלא דילפינן מציאה מחיפוש  ,ומצאתי בספר סדרי
טהרה בשם תשובת מעיל צדקה סי' ס"ג ,בסי' קצ"ב סק"]ב[ ,וסי' קצ"ו סקי"]ח[ ,דאפילו למ"ד
דלא בעינן ספורין לפנינו מכל מקום בעינן שתתן עיני' ודעתה על הז' נקיים ,שבאם לאו הרי היא
מוחזקת בטומאה ,ואם כן נשי דידן שאין מונין הז' נקיים אלא מיום הששי הרי קודם לכן לא יהבי
דעתייהו כלל ,וגם אין מפסיקים בטהרה קודם לכן ,וכלשון רמ"א בסי' קצ"ו ותפסוק ביום ד' כו'.

 492נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' ד )והשלמתה שם ריש סי' מח( ,מכת"י  231מז ,א .ותוכנה:
לשיטת שוע"ר דמנינן וסת הפלגות מסוף ראיה לתחלה ,הטעם שאין מונין מיום שפוסקת לראות אלא מתחלת נקיים,
דהיינו למנהגינו שאין מתחילין למנות עד יום ו' לתחלת ראייתה .כי עד אז הן בחזקת טומאה ,ובימי נדה מעיינה
פתוח.
 493כמותו ירבו בישראל.
 494על כבוד תורתו.
 495אודותיו ראה בית רבי עה ,א .מפתחות לצמח צדק ע' קסו .כפר חב"ד  ,1272אספקלריה ע'  8ואילך.
 496ע"פ פסחים ז ,ב.
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בשגם כי לפי הנראה כל נשי דידן בווסתות שלהן הן בתחלת נדות ,ולא מיבעי' בכגון שכתב הרב
ז"ל ביום י"ד לטבילתה שהוא יום כ"ב לסוף ראייתה ,אלא אפילו אם לא ראתה עד יום כ"ו אין
מונין יום כ"ו הראוי לזיבה ,מאחר שלא ראתה ביום י"ט ,כמ"ש הרב ז"ל בהקדמה .497והוא על
דרך פירש"י ז"ל ,498דהסכמת הפוסקים כמותו .499ונדה מעיינה פתוח כל ז' ,אלא דלענין זה עשאום
כזבות כמ"ש הרב ז"ל ,500ודיינו אם תתן עיני' ודעתה על הז' נקיים ,אבל בלאו הכי לא.
ובהכי ניחא לי ,דלכאורה אדרבה קשי' לאידך גיסא ,דכל עיקר שבא הרב ז"ל לפרש כן הוא כדי
לפרש לשון הרמ"א שבסי' קפ"ז ס"י ,שהוא מתשובת מהר"ם ב"ב שבתשו' הרשב"א ,501שהולך
בשטת רש"י ס"פ האשה כו' ד' ס"ד א' ד"ה ה"מ כו' ,עיי"ש ס"ק מ"א בקו"א 502שהעמיק הרחיב
בזה .והרי כל עיקר דברי רש"י הם ע"פ הגמ' דספ"ד ד' ל"ט ע"א ,ט"ו לטבילתה שהוא כ"ב
לראייתה ,ובזמנם ודאי היו מונין נדות וזיבות ,וכדאמר בהדיא בגמרא שם דקאי בימי נדתה כו'
בימי זיבתה כו' ,ועדיין לא נתפשטה חומרא דר' זירא ,וגם חומרא דרבי דאתקין בשדות )נדה ס"ו
א( עדיין לא נתפשטה ,ואם כן האי ט"ו לטבילתה אינו מכוון להיות כ"ב לראייתה ,אלא לתחלת
ראי' .אלא ודאי דשאני נדה דמעיינה פתוח כל ז' ,ומשום הכי הויא ההפלגה מטבילתה דוקא.
וממ"ש בגמ' שהוא כ"ב לראייתה אין ראי' דחשבינן לראייתה ]והיינו ע"כ לתחלת ראי' כמ"ש[,
דאדרבה מדפירש שמואל ואמר לא שנו אלא ט"ו לטבילתה כו' משמע דמכל מקום לא אפיק מתני'
מפשטה דסתם ט"ו הוא לטבילה ,משום דאין לחשוב מתחלת ראי' ,שאין זה הפלגה ,שההפלגה
היא מה שאינה רואה כמ"ש הרב ,ומשום הכי קתני סתמא יום ט"ו ,היינו ט"ו לטבילתה ,שהוא
סוף ראי'.
ולפי זה אני אומר דכל הטורח שטרח רבינו אחמו"ר נ"ע הוא דוקא לדידן ,כדי לפרש לשון רמ"א
504
בסי' קפ"ז ס"י דלעיל ,וכן דברי התה"ד בסי' קפ"]ו[ ,503שהוא היש שכתבו שברמ"א סי' קצ"ו
שעל פיו נהגו נשי דידן שחשבו לטבילה ,ואע"פ שסופרת ז"נ לעולם אחר ו' עונות ,ומשום הכי
505
דקדק בסי' קפ"ו דהחשבון שמתחלת ראי' אינו מכוון אפילו לדידן...
וזו"ז יקבל החו"ש מאדה"ש 506כנפש תדרשנו לטובה
יהודא ליב בא"א מוהר"ר ברוך ז"ל מיאנאוויטש

סימן כב
בדיקת שפופרת לבתולה הרואה אח"ת

507
508

ה' יענה את שלומו ויהי' עמו אה' ידידי הרב המופלג ושנון הותיק ונחמד מו"ה נחמן שי'
על דבר האשה ,אם לא פסקה מלראות אפילו פעם אחת מחמת תשמיש ומרגשת כאב ,הדבר פשוט
בשו"ע ורמ"א סוס"י קפ"ז שלא לאסרה על בעלה שתולין בדם בתולים ,אלא שצריכה ספירת ז'

 497להל' נדה ד"ה וסדר ספירת ימי הנדות והזיבות )לא ראתה עד יום כ"ו ,אין מונין כ"ו ליום הראוי לזיבה ,אלא הרי
זו תחלת נדה ,הואיל ולא ראתה בי"ט(.
 498ערכין ח ,א ד"ה פתח )וכשתראה אחרי כן בין ראתה סמוך בין שהררחיקה ראייתה הויא תחילת נדה(.
 499טור ולבוש סי' קפג.
 500בהמשך ההקדמה שם.
 501ח"א סי' תתלח.
 502ס"ק יג )ד"ה אלא ודאי(.
 503ס"ג ,ובשוע"ר שם ס"ק ח.
 504סעיף יא.
 505החלק השני נדפס לעיל או"ח סי' כ ,והחלק השלישי נדפס לקמן אהע"ז סי' נא.
 506וזולת זה יקבל החיים ושלום מאדון השלום.
 507נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' ה ,מתוך כתי"ק  231מט ,א .ותוכנה:
כשבתולה ממשיכה לראות אחר תשמיש ,בד"כ הוא מחמת דוחק הצדדים ,והעצה לזה שלא יכניס האבר בבת אחת,
ושתמשח עצמה בפנים .ויחד עם זאת תבדוק עצמה ע"י שפופרת ,או בדיקת מוך דחוק שבסדרי טהרה ,שהסכים לה
אחמו"ר.
 508מאושאץ .אודותיו – בית רבי ע' .150
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509

וטבילה .אלא דבשאינה מרגשת כאב בשעת תשמיש הרי היא ככל הנשים ,כמ"ש מהר"ם פדואה
ורמ"א ומשאת בנימין .510ומינה דאם פסקה מלראות פעם אחת ,אפילו מרגשת כאב נמי כמ"ש
האמונת שמואל .511ועיין במה שכתב רבינו הג' אחמו"ר נ"ע בביאוריו לש"ע 512ובק"א 513שהסכים
לכל זה.
וכל זה לענין להתירה לבעלה ,אבל לטהרה לגמרי בלי ספירת ז' וטבילה ,אשר חתר מעכ"ה לתלות
בהאיש ולא עלתה בידו ,ושמעתי ממוכ"ז שי' שהנשים אומרות כן בקהלתכם ,ובאמת אין חכמה
לאשה ,כי היא סבה רחוקה באמת ,ואדם אחד מאלף לא מצאתי שיש לו מיחוש .וממה שגירש את
הראשונה אין ראי' כל עיקר ,כי מאן מפיס איזו סבה היתה גם לאשה ההיא ,או שמא באמת
גירשה בחנם .ולבי אומר לי ,שלפי שהאשה עדיין לא ראתה דם וסתה ,אף שהגיע זמנה לראות,
מכל מקום כיון שלא נפתח מקור דמי' עדיין רחמה צר ,ובפרט כאשר אמר מוכ"ז שהיא כחושה
בטבעה ,והוא גבר בגוברין ,לזאת הוכו הצדדים מחמת תשמיש.
ועובדא כזו ממש בא לידי ,ונבדקה האשה אצלי על ידי מילדת בקיאה ,בבדיקה שעשיתי לה
וכאשר יתבאר ,ויצאה בטהרה .ומכל מקום צויתי שלא ימהר הבעל לבעול על הדם וימתין כל מה
שאפשר לו ,ואחר כך יבחין שלא יכניס כל האבר בפעם אחת ,והיא גם היא תמשח את עצמה ביני
לביני ,בדברים המרככים ומחליקים את הבשר ,כגון בשמן זית או בחלב תיישים ,שעל ידי זה יפתח
הרחם בלי כאב וצער ,ובעזהש"י עלתה לה עצתי ,שעל ידי כן פסקה מלראות מחמת תשמיש לגמרי
ונעשית ככל הנשים .וכל אנשי ונשי עירה ששמעו את הדבר נבחנו בעיניהם דברי ,ונתאמת להם
שהאמת אתי ,כי אי אפשר להכחיש המוחש .וכך אני אומר באשה זו ,שבודאי יש לה דוחק
הצדדים ,ובפרט מכניסת האבר לפנים מהעצמות הקטנים הסוגרות דלתי בטנה ,ואם כן ודאי הוא
שמרגשת כאב וצער ,וגם ודאי הוא שלא פסקה לראות פעם אחת ,והילכך לבעלה ודאי שמותרת.514
ואפילו לטהר לגמרי 515יש לה תקנה בבדיקה שיתבאר.
אף אם באולי פסקה מלראות פעם אחת ,516כי יש לומר אין הכחות שוות ,כי אולי לא בעל כל כך
בכח ובקושי בפעם ההיא ,או שלא הכניס כל האבר ,וכמ"ש הב"ח .517ולא השיגוהו הפוסקים אלא
במה שכתב דלא שייך כחות ואצבעות במקור כלל ,אבל במה שכתב דשייך בצדדים לא פליגי עלי'
כלל .ואף דכתב האמונת שמואל 518והמנחת יעקב 519דאם פסקה פעם אחת מלראות מחמת
תשמיש אפילו מרגשת כאב אין תולין במכת בתולים ,היינו שאין תולין לטהר לגמרי בלי בדיקה,
אבל על ידי בדיקה יש לומר דמהני .וכן משמע באמונת שמואל ,שהרי עיקר ראייתו מהגמרא
דבעינן בדיקת שפופרת בכאב ,מכלל דבלא בדיקה לא תלינן בכאב כבמכה ,ומינה דעל כל פנים
בבדיקה שרי.
520
והנה בתשובת אמונת שמואל כתב בשם חכם אחד ,שבתחלה בדק שלא על ידי שפופרת ,רק על
ידי מוך ועץ בעובי ואורך אבר בינוני אולי יהי' הדם מן הצד כו' ,וסיים וישר בעיני והגון כדי שלא
תאסור אשה לישא בעל לעולם ח"ו בבדיקת שפופרת עכ"ל .והמנחת יעקב בסי' קפ"ז סק"ח השיג
עליו וכתב דהבדיקה היא שלא לצורך ,דאף שהוא מן הצדדים בוודאי יתלכלך ראש המכחול ע"כ.
ובאמת מה שכתב בודאי יתלכלך כו' ,ודאות שלו אינן אפילו ספיקות ,שאם עשה העץ כתמונת

 509סי' י.
 510סי' מז.
 511סי' כג.
 512ס"ק נה-ו.
 513ס"ק טז.
 514שלא נאסרה מטעם רמ"ת.
 515בלא ספירת ז' נקיים.
 516שבזה נבתאר בשו"ע )סי' קפז סי"ג ,ושוע"ר שם ס"ק נו( ,שידוע שכלו בתוליה ואפילו יש לה צער וכאב לא תלינן
בבתולים ,ונאסרת מטעם רמ"ת .מ"מ כאן יש לומר כו'.
 517סי' קפז סוף ס"ק ב ד"ה ולפענ"ד )דתלינן לומר שמא האצבע של ראשון הוא עב או בעל בכח גדול וע"י כך ראתה
דם מן הצדדין ,וכשתנשא לאחר לא תראה דם כלל(.
 518סי' כג.
 519תורת השלמים ס"ק מ .וכ"ה בשוע"ר ס"ק נו.
 520סי' נז.
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האבר ועטרה שלו ,שמשפע ועולה עד ראשו ,שנעשה דק באמצע ,שנמצא שאמצע ראשו הוא רחוק
מהצדדים ,ומאין יתלכלך .ע"כ צריך גם הוא עצמו לסברא זו לפי מה שכתב בדעת הרמב"ם
בשפופרת שהיא חלולה מלמטה ומכנסת השפופרת עד מקום שהיא יכולה בלבד ,ואחר כך מכנסת
המכחול עד צואר הרחם ,ואם כן אם ימצא דם בצדדי השפופרת אין השפופרת מפסקת כל כך שלא
יתלכלך ראש המכחול בהגיעו סמוך להשפופרת ,אלא על כרחך כיון שראשו משופע נעשה רחוק,
והכא נמי יש לומר כן גם בלי שפופרת .רק שצריך זהירות יתירה שתכניס לה אשה אחרת מילדת
בקיאה באימון היד] ,שתחזיק[ במישור ולא תטה ידה לצדדים ,ובפרט בהוצאת המוך עם המכחול,
שמאחר שיש כבר דם על הצדדים ,וגם על צד המכחול ,בקל תוכל להעביר הדם על פני כולו .ומכל
מקום גם בזה יש להבחין מאין בא עיקר הדם ,על ידי כמה בחינות אשר אי אפשר לבאר הכל
במכתב ,רק החכם מבין בעצמו ,ובלבד שייגע שכלו כיד ה' הטובה עליו לטוב ולחסד .וזהו עיקר
חסידותו של דוד המלך ע"ה שאמר 521לא חסיד אני שידי מלוכלכות כו' לטהר אשה לבעלה ,לטהר
דייקא .ובפרט אם תרגיש מקום הכאב שהוא בצדדי' דוקא ,וכמו שנתבאר שלפי הנראה תרגיש
הדוחק בעצמות הקטנות ,שאז אפילו אם תמצא דם בראש המכחול גם כן ,הרי לא גרע מבדיקה
דעלמא ,שאם ידוע לאשה שרואה )בכ"י חסר(.
עוד זאת אדרוש ,דלפי מ"ש רבינו הג' אחמו"ר זצללה"ה בסי' קפ"ז סקי"ב בדעת בעל הסמ"ע
וש"ך )בסי' קפ"ז( דלא קפדינן אלא על אורך האבר שנוגע במקור ,משא"כ העובי נוגע בצדדים כו'
יעו"ש ,הרי בכאן יכול הוא מתחלה לבדוק במכחול דק וארוך ,ואם לא יוציא דם מן המקור הרי
אותו המכחול ודאי לא יוציא דם מן הצדדים ,ואח"כ יבדוק במכחול עב שיגע בצדדים וימצא דם,
ואזי אף אם יהי' גם כן בראש המכחול נמי אין קפידא ,מכיון שלא נמצא מתחלה בראש מכחול
הדק .אך להכניס עץ קשה קשה הוא לאשה ,ויש לחוש שתקלקל עצמה.
ויותר טוב העצה היעוצה בספר סדרי טהרה) 522ואמרתי לפני רבינו הגאון אחמו"ר ז"ל ,והוכשר
בעיניו ,523וצוני לבדוק בה בענין עובדא אחרת שלא מענין אשה זו( ,לעשות כיס ארוך ממטלית לבן
ולמלאותו מוך דחוק עד שיהיה משושו קשה מעט ,524ומכל מקום לא כעץ ,ותמונתו כדרך שעושות
הנשים לשולי ארבליך ולייבליך שלהם הנקרא טשו"ע רך ,שיהא עב וארוך כמדת אבר בינוני ,ומדת
האורך ידוע לנשים שמרגישות עד היכן מגיע המקום שהשמש דש ,525ומדת עביו קבלתי מאחמו"ר
זצללה"ה שהוא ב' אצבעות כסתם שפופרת שבגמרא .526וכן האשה שנבדקה בפני נבדקה בבדיקה
זו ,וכבר כתבתי שיצאה בטהרה ,כה תהי' האשה הזאת .אך כל אשר צויתי תשמור גם היא ,ובטוח
אני שבודאי אם דברי אלה יבחנו באמת גם לאשה הזאת שתצא בטהרה.
ולזאת במוכ"ז 527הדבר תלוי ,רק חזק ואמץ להיות לאיש ויחזק במעוזו יעשה שלום בין איש
לאשתו שזהו דבר גדול כמארז"ל ,528ועל כל פנים שלא לאסרה על בעלה ח"ו כי קשין גירושין .ולא
יחמיר כל כך בענין הכאב והצער כי לא נתנו דבריהם לשיעורין ,ובפרט בענין וסתות דרבנן.
בשגם כי ראיתי את הדם שאינו אדום אלא מעט בקצותו ,שבודאי נעשה אחר שנתייבש ,וידוע
שהחכם צבי 529מיקל בזה .ואף גם בזה אינו אלא דיהא ,שעם היות שמחמירין בו 530באיסור כרת
שלא לטהר הדם לגמרי בלי ספירת ז' וטבילה ,מכל מקום לענין לאסור אשה על בעלה שהוא
מחשש וסתות בעלמא וקיימא לן וסתות דרבנן אין לאסור ,ומכל שכן בצירוף איזה כאב וצער
שמרגשת בשעת תשמיש .וכל זה אם לא יעלה בידו לטהר לגמרי ,אבל אם יעלה בידו לטהר לגמרי,
בודאי תהא רוח חכמים נוחה הימנו ,כי טפי עדיף כחא דהיתרא וד"ל.

 521ברכות ד ,א.
 522סי' קפז ס"ק ז.
 523ראה גם לקמן סי' כג .שו"ת שבסוף תולדות יצחק אייזיק )למוהר"י אייזיק מהאמליא( א' .232
 524ראה שו"ת צמח צדק יו"ד סי' קו.
 525כמבואר בשוע"ר שם ,בשם הש"ך )ס"ק י( בשם משאת בנימין )שם( ,שאין צריך להכניס השפופרת עם המכחול
והמוך רק עד מקום שהיא יכולה ומשערת בעצמה לפי אומד דעתה שהגיע עד מקום שהשמש דש.
 526מקוואות פ"ו מ"ז )כשפופרת הנוד כו' כשתי אצבעות חוזרות למקומן( .טוש"ע סי' רא ס"מ )כשתי אצבעות
ראשונים מהארבע שבפס היד ,מתהפכות(.
 527במוביל כתב זה.
 528שבת קטז ,א.
 529סי' מו .הובא בשוע"ר סי' קפח ס"ק ד.
 530שוע"ר סי' קפח ס"ק ב ,וש"נ.
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וע"ד הכוליא 531דמליא מוגליא דלא מטי' למקום חריץ ,הי' נוהג אחמו"ר ז"ל להכשיר בפשיטות,
ובפירוש שמיעא לי מיני' ,שאין ספון וחשוב בעיניו רשב"ח נגד הרי"ף וסיעתו.
וע"ד הבליטה הנעשה בבהמות מנגיחת השוורים ,אמת שהי' רעש גדול שהרעיש אחמו"ר ז"ל בזה
משום חשש נקיבת הכרס ,אבל אח"כ בדק בכמה בהמות ולא מצא כי אם מקצתם חלב החופה ,כי
הח ָלב בדיעבד ,אלא אם כן
באמת החלב החופה הוא עב ומפסיק בין עור לכרס ,ולכן הכשיר ָ
הבליטה גדולה וקשה מאד ,שניכר שנכנס בתוכה גם חתיכת כרס ,אבל אם היא רכה או שהיא
נפוחה או שהיא קטנה אין לחוש .ומכל מקום לכתחלה הזהיר שלא לקנות מן הנכרי בהמה כזו
במקום שאפשר ,אם לא לשחוט מיד.
את כל זה ראיתי להשיבו דבר דבור על אופניו אפס בקצרה כי אין להאריך בדברים פשוטים ,דברי
ידידו לנצח דורש שלומו תמיד וטובתו כל הימים
יהודה ליב באאמו"ר מו"ה ברוך זצללה"ה

סימן כג
מוצאת טיפין בבדיקות שאחר לידתה

532

ברך לקחתי ולו אשיב שלום כפולה לידידי הרב המופלג הוותיק מוהר"ר מרדכי נ"י
הנה בנדון האשה אשר כבר השבתי לו כלבבי ,ותמיהני אשר כתב אלי שסמך עלי להתירה ,ואנא
לא סמיכנא להתירה בהיותה מעוברת ,כמבואר בתשובתי ,533אם לא על ידי בדיקת שפופרת
שתמצא מהצדדים .ואם עלתה לה הבדיקה אז ,534מכל שכן שתועיל עכשיו ,535ובפרט שיש עכשיו
לתלות יותר בצדדים אחר לידתה מחמת שהוכו צדדי הרחם מחמת הלידה .ומכל מקום בלא
בדיקה לא מלאני לבי להתירה מחמת שנמצא בראש העד.
והעצה היעוצה לבדוק בדיקה יותר קלה משפופרת ,לתפור כמין כיס ארוך ]שקורין קישקע[
ולמלאות מוכין בדוחק ,ויהי' עגול ועב וארוך כמדת אבר בינוני וראשו יהי' דק ,בכדי שלא יגע
ראשו בצדדין ,ותכניס על ידי אשה חכמה ,שתשכיב את האשה ותכניס בנחת הכיס עם המוך
דחוק .והי' אם תמצא דם מן הצדדים ולא בראשו הוכחה גדולה שהדם בא מן הצדדים .וגם אז
יהי' בנקל להאשה לידע באיזה צד היא רואה ,ותשמור תמיד אותו הצד ,ובפרט אם תרגיש כאב
באותו צד .ובדיקה זו למדתי מספר סדרי טהרה סי' קפ"ז סק"ז ]וגם הובא בס' מנחת יעקב שם
סק"ח ,וגם בבית לחם יהודה סי' קפ"ז[ .וככה נסיתי הרבה פעמים גם בחיי רבינו אחמו"ר ז"ל ע"פ
ציוויו 536ועלתה בדיקה זו להתיר כמה נשים.
537
אך אם לא תמצא דם כלל מן הצד אין לסמוך על בדיקה זו ,כי אינו דומה לרואה מחמת תשמיש
כידוע.
ואמנם כל זה אם בכל פעם שבודקת מוצאת אותן הטיפין ,אבל אם לפעמים מוצאת ולפעמים אינה
538
מוצאת לא מהני בדיקה זו ,ואין להאריך ולפרש לחכם כי מאליו יבין...
דברי ידידנו לנצח דו"ש

 531קטע זה ושלאחריו – ראה לעיל סי' ד-ה.
 532נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' ו )תשובה ב( ,והוגהה עפ"י כת"י  231נא ,א .וכת"י  1027קלט ,ב .ותוכנה:
בדיקת שפופרת ודאי מועלת אחר לידתה ,לומר שבא מחמת שהוכו צדדי הרחם מחמת הלידה .גם מועלת בדיקת כיס
מלא מוכין ,שהסכים לה אחמו"ר.
התשובה שלפנינו )אודות האשה שמוצאת אחר לידתה( נכתבה ,כנראה ,בהמשך לתשובה שבסימן הבא )אודות האשה
שמוצאת בהיותה מעוברת(.
 533סימן הבא.
 534בעת העיבור.
 535אחר לידתה.
 536ראה גם לעיל סימן הקודם.
 537שאז מועלת שלא לאסרה לבעלה ,כמבואר בשוע"ר סי' קפז ס"ק יב-ג.
 538המשכה – לקמן סי' לא.

שארית יהודה – יורה דעה

56

יהודא ליבמו"ה 539ברוך זללה"ה

סימן כד
מעוברת שמוצאת טיפין וקרטין על העד

540

על דבר האשה שבעת העיבור מוצאה כמעט בכל יום על העד שבודקת בו ליחה לבנה ובה טפת דם
אדום ,יבש ע"פ רוב ,ולפעמים הוא לח קצת ולא לח ממש אלא כמו דם קרוש ,והדם הוא כמו
פירור קטן מאד עד שאין כל עין שולטת בו כי אם אחרי העיון היטב .והנה מעכ"ת טרח ויגע בזה
ובדק כמה בדיקות ופנה לכל צד אולי הוא מחמת הכינים ,או אולי הוא מחמת השתן ובכל זה לא
עלה בידו דבר ברור .גם רוצה לבדוק בשריי' ולא עלה בידו.541
והאמת אגיד ששאלה כזו נשאלה מלפני רבינו הגאון אחמו"ר ז"ל כמה וכמה פעמים וטיהר
בפשיטות .ושאלתי אותו כמה פעמים ,ודחה בשתי ידים ,ואמר סתם שאין זה כלום ,מבלי להגיד לי
טעמו ונימוקו כו' .עד שפעם אחת אמר לי ,הלא ידעת ענין המחלוקת שבין תשובות עבודת
הגרשוני) 542סי' כ"ב( ובין החכם צבי) 543סי' ע"ג( ,ומשם תבין איך שיש לדון כדברי העבודת
הגרשוני ולא מטעמיה .544ויש בזה דברים הרבה ואין להאריך עכ"ל.
וכאשר בינותי בעצמי ראיתי ,כי הן אמת מה שהתיר בתשובת עבודת הגרשוני שאם מוצאה על
העד קרטין קטנים ,מחמת שהרופאים אומרים שהטיפין באין מן הצדדים שיש שם גידין דקים
כחוט השערה ,ולפעמים כשהאשה מרובה בדמים גידים קטנים האלו הם מושפעים ומלאים דם
הרבה ,וכשהאשה בודקת כו' אז הם נפתחים כו' ,יפה השיג עליו בתשו' חכם צבי סי' ע"ג שהם
דברי הבאי ,כיון שאין שם מכה ,וגם הרופא אינו אומר שיש שם מכה ,אלא שהוא שופט בשכלו
ששינוי ומקרה זה הוא מגידין שבצדדים .ואף אנו נאמר שמחמת רבוי דם שבמקור ,שהוא גם כן
עשוי מגידין ועצבים ,הדם יוצא והוא דם נדה ממש עכ"ל ,באופן שאין לסמוך על הרופאים בכה"ג.
אך העיקר הוא מה שכתב וכשהאשה בודקת דוחקת בגידים האלו כו' ,דתלינן שבא מן הצדדים
ע"י מגע ודוחק ,ששם היא דוחקת בכניסת העד ובהוצאתו .משא"כ במקור אינה דוחקת כלל,
שאינה מכנסת את העד בעומק כל כך עד סמוך למקור .ואפילו בשעת הפסק טהרה לא הורגלו
545
הנשים להכניס את העד עד מקום שהשמש דש ,דבדיקה קשה היא מאד כמ"ש הב"י סי' קצ"ו
]ואין צריך לאמירת הרופאים אלא לידע שיכול להיות שיבא הדם גם מהצדדים ,אבל לתלות שבאו
הטיפין מהצדדים ולא מן המקור גם בלי אמירת הרופאים יותר יש לתלות בצדדים שיש שם מגע
546
ודוחק מבמקור שאין שם מגע ודוחק כלל[ .וגדולה מזו מבואר בהגהות שערי דורא ובתשובת
אמונת שמואל ,547שבבדיקת שפופרת שלא מצאה כלום ,תלינן הדם שבא אחר כך הוא מן הצדדים,
כיון דחזינן שעל ידי מגע ודוחק בא הדם יותר יש לתלות בדוחק הצדדים .והובאו בדברי קדשו של

 539האות ב' היא מלעיל ומלרע )כאילו נכתב :ליב במו"ה(.
 540נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' ז ,ע"פ כת"י  231נג ,א 935 .מג ,א .ותוכנה:
אחמו"ר סמך בטיפין וקרטין על היתר עבודת הגרשוני ולא מטעמי' ,והטעם הוא דתלינן בדוחק הצדדים שדוחקת בעת
בדיקה .ובפרט אם רואה על צדדי העד ולא בראשו .אבל במעוברת אין להתיר אלא ע"י בדיקת שפופרת .הפסק טהרה
אין צ"ל דוקא ביום ראשון לספירה ,ואפילו בימי נדה מהני.
וראה גם לקמן שני סימנים הבאים .שו"ת אדמו"ר הזקן סי' יט.
בהמשך אליה )בירור דינה – אחר לידתה( ראה לעיל סימן הקודם – אל הרב מוהר"ר מרדכי )וא"כ נכתבה אליו גם
התשובה שלפנינו(.
 541היתר קרטין ,כשיש לתלות שאינו דם ,או שהם מהכינים שעל השערות ,או שהם מתמצית מי רגלים ,נתבאר בשו"ת
אדמו"ר הזקן סי' יט.
 542שהתיר מטעם שתלה בדוחק הצדדים בעת הבדיקה ,כדברי הרופאים.
 543שאין לסמוך על אומדנא של הרופא בזה.
 544שיש להתיר כשדוחקת את העד בצדדים בעת הבדיקה .וראה לקמן סימן כה ,שטיהר עכ"פ כשהיה דיהה ביותר.
 545ד"ה ומ"ש שתכניסהו עד מקום שאבר התשמיש מגיע כו' ודברים אלו קשים בעיני שאי אפשר לאשה להכניס העד
כ"כ בעומק.
 546סי' טו ,והיא תשובת רבנו יוחנן למהרי"ל ,שבשו"ת מהרי"ל החדשות סי' ק) .חלקו( נעתק בדרכי משה סי' קפז
ס"ק ז .ובנקודות הכסף )לט"ז ס"ק טו(.
 547סי' א.
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רבינו הגאון אחמו"ר ז"ל סי' קפ"ז ס"ק י"ג )ד' ח' ע"א .(548וכתב שכן דעת הב"ח 549וט"ז .550ואף
שלענין מעשה לא סמך רבינו ז"ל על דבריהם באיסור כרת ,היינו ברואה מחמת תשמיש ,שגם מן
המקור בא על ידי מגע ודוחק האבר סמוך למקור ,אפילו לפי דעת הסמ"ע 551דבאורך תליא
מילתא ,וכל שכן לפי דעת הב"י 552ומשאת בנימין 553שבעובי גם כן תליא מילתא ,הרי נוגע ודוחק
סמוך למקור ,ובלאו הכי הרי הרגל הדם לבא מחמת תשמיש כמ"ש הפוסקים] 554ויש בזה אריכות
דברים דאם כן מה מועיל בדיקת שפופרת ואכמ"ל[ ,משא"כ בנידון דעבודת הגרשוני ]וכמו נידון
דידן[ שבדיקת העד אינה מכניסתו בעומק כל כך ,בודאי תלינן בדוחק הצדדים לכו"ע.
ומכל שכן אם ידוע שהדם שבעד הוא מן הצד ולא בראשו של העד ]כי זה תוכל האשה להבחין
בהכנסתה להעד איזה מקום מכניסתו בעומק ואיזה מקום נשאר מן הצד[ ,וכאשר ראיתי גם אני
כמה פעמים שכמעט אין גם אחד שהדם ימצא בראשו של העד רק תמיד הוא מן הצד ,הרי הוכחה
גמורה שעל ידי מגע ודוחק הצדדים בא הדם ,וכמבואר כה"ג בפסקי מהרא"י סי' מ"ז .555ואף
שהוא לא התיר אלא בצירוף דעת המרדכי] 556ולא כמ"ש בנקודת הכסף 557דצירוף כאב ,שהרי כתב
וכל שכן 558כו' ,וכן הוא לשון השו"ע ,559משמע דאפילו בלא כאב יש להתיר .ובצמח צדק סי' פ"ו
הפריז על המדה לצרף שניהם ,וזה אינו[ ,הרי בשו"ע סמך על הוכחה זו בלבדה ,וכמ"ש רבינו
הגאון אחמו"ר ז"ל )סי' ק"צ ס"ק ס"ו( דבבדיקת העד תלינן כמו בכתמים ממש במה שיש לתלות,
משום דחזקת הדם שבא בהרגשה משמשת חומרא וקולא ,חומרא בשאין מקום לתלות ,וקולא
כשיש מקום לתלות אמרינן מדלא ארגישה ממש רגלים לדבר שלא בא הדם מגופה ]ואף דהתם
בעינן דימצא בצד אחד דוקא ,וכמו שביאר רבינו הגאון אחמו"ר ז"ל )סי' קפ"ז סקל"ב( דאם הי'
בא מן המקור לצדדים הי' יורד פעם לצד זה ופעם לצד זה ,אבל אם אינו יודע באיזה צד מוצאת הן
יש לומר דמן המקור בא לצדדים ,ובנידון דידן פעמים שאין האשה מבחנת בכך ,מכל מקום כיון
דבנידון דידן תלינן שעל ידי מגע ודוחק בצדדים בא הדם מהגידים הדקים ,באיזה צד שתדחוק
תמצא ,משא"כ התם דלא תליא אלא במכה והמכה היא מצד א' .והא דלא תלינן התם על ידי מגע
ודוחק ,היינו משום דאותם כתמים ושערות היו ידועים למהרא"י שאינן רגילין לבא )ע"י דוחק
הצדדים ,או שלא היו טיפין קטנים כאלו(.
גם יש מקום לתלות בלכלוך וזוהמא שבאותו מקום שאין הבית מכובד ומנוקה מכל לכלוך
וזוהמא ,ובפרט שהוא יבש קצת כמו פירור דבודאי יכול להיות שהוא זוהמא בעלמא .וגם אפשר
להיות דם ישן נושן מונח מימים כבירים כאשר שמעתי מרופא מומחה .וגם על ידי דוחק הרבה
מסרטת פירור בשר .ובנידון דידן יש עוד צד קולא במה שהטפה מעורבת בליחה לבנה ,כמו
שהסכים רבינו אחמו"ר ז"ל ]בקו"א דל"ז ע"א 560בסוף הג"ה[ עם תשו' שב יעקב סי' מ"ם ומ"א,
דהדם המעורב בליחות הוא ספק שקול ,שמא לא בא מן המקור אלא מן העלי'.
אכן כל זה לסתם נשים ,ובפרט אותן שיש להן וסת ושלא בשעת וסתה ,אבל אשה זו שהיא
מעוברת יש להחמיר עלי' ,כי בעיבור הדם נעצר ונעכר ,ואיכא למימר שלא נעכר ונעצר כל הדם
ומוציאה טיפין טיפין ,וכמבואר בשו"ת שבסוף ספר בית לחם יהודה בשם מעשה טוביה עיי"ש.
ואין להתיר כי אם על ידי בדיקת שפופרת ,אם לא תמצא על ראש המכחול אלא בצדדים .ואם
תמצא בצדדים ולא על ראשו ודאי בדיקה גמורה היא .כי מ"ש בפסקי מהרא"י שאם הוא מן הצד

 548בדפו"ר .ובדפוס החדש ד"ה אבל בהגהות.
 549ד"ה ומ"ש ובכדי.
 550ס"ק טו.
 551כ"כ בשמו בשו"ת משאת בנימין סוס"י מט .הובא בשוע"ר סי' קפז ס"ק יב )ד"ה וכתב הש"ך(.
 552ד"ה ואיכא למידק.
 553שם .הובאו בשוע"ר שם.
 554ראה שוע"ר סי' קפד ס"ק ו ,וש"נ.
 555ונפסק בשו"ע סי' קפז ס"ז.
 556שבועות סי' תשלה )א ,ב( ,להקל שלא בשעת וסתה )ראה שוע"ר סי' קפז ריש ס"ק כג(.
 557לט"ז שם ס"ק י.
 558וכל שכן אם מרגשת בשעת בדיקה כשנוגעת בצד המקום ההוא כואב לה קצת.
 559סי' קפז ס"ז.
 560בדפו"ר .ובדפוסים שלנו סי' קפג קו"א ס"ק ב הגהה ג.
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קצת יש סברא כו' ,אין זאת אלא הוכחה ,ואף גם זאת כשתמצא בצד אחר דוקא ,ומשום דחיישינן
שמא ירד מן המקור לצדדים ,והיינו משום דחיישינן שמא לא הכניסה העד נגד פי האם ,אבל
בשפופרת לא חיישינן להכי כמ"ש במשאת בנימין סי' מ"ט .ולרווחא דמילתא תעשה לה מילדת
להניח האם על מקומה ,קודם שתכניס השפופרת וכדעת הסמ"ע שבמשאת בנימין שם.
ולענין הפסק טהרה ,מה שכתב בס' סדרי טהרה 561שצריך להיות יום ראשון מימי הספירה נקי
לגמרי ,ישתקע הדבר ולא יאמר ,דהא אם הפרישה בטהרה אפילו בשני לנדתה היא בחזקת טהרה,
ולהרשב"א 562אפילו בראשון ,והובא בסדרי טהרה עצמו בסי' קצ"ו ,563ובשני לנדתה משמע אפילו
אם ראתה היום והפרישה דומיא דראשון לנדתה ,ובסוגיא דפ"ד )דל"ה ע"ב( בפלוגתא דרב ולוי
אמרו דללוי דאמר ב' מעיינות הם ,די בשתפסוק משהו בכדי שתהא עולה לספירה .ואין לומר
בדעת הסדרי טהרה משום דמיירי 564בנפילת האם ,וסבירא ליה דמעיין אחד הוא ,התורה טמאתו
כדרך ראי' והתורה טהרתו שלא כדרך ראי' ,דאם כן ליבעי ז' נקיים כמו בימי לידה לרב דסבירא
ליה הכי עיי"ש.

סימן כה
כאב בבדיקה והרופאים אומרים שהוא דם הצדדים

565

שלום כנהוג לכבוד הרב המופלג הותיק כו' מוהר"ר יצחק אייזיק 566שי'
בדבר השאלה ששלח אלי ,וכתב שכבר נשאלה ממני ויצאה בטהרה ,567וביקשה נפשו לדעת טעמו
של דבר .והנה ראיתי תוכן השאלה באריכות המענה שהאריך מעל' למאד בכל הסבות ומאורעות,
גם הבדיקות אשר היו לה במי רגלים ובשפתי כותלי בית הרחם מבחוץ ,וכל זה אך למותר ,שהרי
לא עלתה לה שום בדיקה ,מאחר שמצאה על המוך שהכניסתו בפנים .הן אמת שאותה הבדיקה של
המוך לא היתה יפה ,שראוי הי' לה לעשות כמ"ש רבינו הגדול אחמו"ר זצללה"ה נ"ע בתשובה
שנדפסה בפתח השער שלפני ספרו .568מכל מקום בין כך ובין כך על כל פנים אין לה הוכחה ברורה
דלאו מן המקור ,ומכל שכן שאין סימן המי רגלים מועיל מאחר שנמצא על העד ,כמ"ש רמ"א
569
)סוס"י קצ"א( שיש להחמיר כמהר"ם שבמרדכי והגהות מיימוניות  ,דלא כר"ן בתשו' סי' מ"ט.
אבל באמת כשהתרתי לא התרתי מחמת המי רגלים ,ולכן לא התרתי הטיפין הגדולים כעדשה
שמצאה על המטלית ,רק הטפין הקטנים והקרטין מקובלני מפי רבינו הגדול אחמו"ר נ"ע וזי"ע
שראיתי כמה פעמים שהתיר עכ"פ אם הי' דיהה ביותר ,570ואמר שבאין מן הצדדים כמ"ש בתשו'
עבודת הגרשוני סי' כ"ב ,571ואף שהחכם צבי בתשובת סי' ע"ג השיג עליו ,כבר בא אחריו בס' סדרי
טהרה סוס"י ק"צ 572וקיים את דבריו ,עיי"ש הטעם ,משום דאף לפי דעת החכם צבי מידי ספיקא

 561סי' קפח ס"ק ד ד"ה הגם.
 562תורת הבית הקצר )בית ז ש"ה כד ,א( .הובא בטור רס"י קצו.
 563ס"ק ט.
 564בסי' קפח שם.
 565נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' ח ,מתוך כתי"ק  231נד ,א .ותוכנה:
הטעם שהתיר אדה"ז בטיפין קטנים וקרטין )כדלעיל בסי' הקודם( ,יש לומר כיון שכל שדיהה הוי ספק ,ולכן תולין
בדוחק הצדדים בעת בדיקה .ומה שהצריכו שרואה תמיד בצד אחד היינו בכתמים שאין רגילות לבא מהצדדים רק
מהמכה .ואם יש שעת הדחק גדול ,אולי יש מקום להתיר אפילו בדיהה ביותר ,כשהרופאים אומרים שהוא מן
הצדדים ,וגם צער ראי' זו אינה דומה לצער שעת וסתה .הוכחות שיש לסמוך על הרופאים.
 566אפשר שנכתבה תשובה זו אל הגאון החסיד מוהר"ר יצחק אייזיק בהר"ד ,רבה של וויטבסק ,מח"ס שו"ת פני
יצחק )ראה שם סי' ב ,בארוכה( .ואפשר שהיא אל הגאון החסיד מוהר"ר יצחק אייזיק הלוי עפשטיין מהאמיל ,מח"ס
חנה אריאל ועוד .תשובות נוספות אליהם – לקמן חאהע"ז סי' כד-כה .נ.
 567בסימן הקודם.
 568ובשו"ת שלו סי' יט.
 569שו"ת מהר"ם מרוטנבורג )פראג( סי' תרל .הובא במרדכי שבועות רמז תשלה )א ,ג( ,ובהגהות מיימוניות פ"ה אות
ב.
570
ראה שוע"ר סי' קפח ס"ק ב )ועכשיו שאין אנו בקיאם במראות הדמים ,אפילו כזית ודיהה ממנו טמא ואפילו דיהה
מן הדיהה כו' גזרת חכמים האחרונים מחכמי הגמרא או גזרת הגאונים שאחר הגמרא(.
 571כדלעיל סי' הקודם.
 572ד"ה ובשו"ת עה"ג.
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לא נפקא ,וכיון דאין אנו בקיאים במראות הדמים הוה ספק ספיקא ,והאריך להוכיח דבכה"ג
מקרי ספק ספיקא .ויותר יש לומר לפי מ"ש רבינו אחמו"ר ז"ל בסי' קפ"ח סק"ב בהא דאין אנו
בקיאים ,דאע"פ שנראה לעין כל שדיהה הרבה גזרת חכמים או הגאונים הוא כו' .והנה על פי הרוב
נראה לעין כל שהוא דיהה הרבה ,ובודאי גם אותן שהתרתי ראיתים שהיו דיהה הרבה ,ולא הוי
אלא ספק דרבנן מגזרת חכמים או הגאונים ,ואזלינן לקולא .ומה גם שיש יותר לתלות בדוחק
הצדדים מבמקור שאינו נוגע שם ,שאינו מכניסו בעומק כל כך ,שאף הבדיקה עד מקום שהשמש
574
דש היא בדיקה קשה לנשים כמ"ש הב"י סי' קצ"ו .573וגדולה מזו כתב בהגהת שערי דורא
ובתשובת אמונת שמואל סי' א' ,ברואה מחמת תשמיש שבדקה בשפופרת ולא נמצא כלום
דטהורה לבעלה ,אף אם תראה אחר כך מחמת תשמיש ,משום דכיון דחזינן שעל ידי מגע ודוחק
בא הדם ,יותר יש לתלות בדוחק הצדדים מבמקור ,והובאו דבריו בשו"ע של רבינו הגאון אחמו"ר
ז"ל סי' קפ"ז סקי"ג ,וכתב שכן דעת הב"ח 575והט"ז .576ואף דרבנו אחמו"ר ז"ל )שם( לא סמך עליו
למעשה באיסור כרת לטהרה לבעלה בלי ספירת ז' נקיים וטבילה ,אלא שלא להחזיקה ברואה
מחמת תשמיש ,דוסתות דרבנן .מכל מקום היינו דוקא ברואה מחמת תשמיש ,שגם מן המקור בא
577
על ידי מגע ודוחק האבר סמוך למקור ,אפילו לפי דעת בעל הסמ"ע שבמשאת בנימין סי' מ"ט
דבאורך תליא מילתא ,וכל שכן לפי דעת המשאת בנימין ,578וכן דעת הב"י ,579דבעובי נמי תליא
מילתא ,משא"כ בבדיקת העד שאינה מכניסתו בעומק כל כך ודאי תלינן בדוחק הצדדים לכולי
עלמא.
איברא דמתוך דברי מהרא"י ובפסקים סי' מ"ז נראה לכאורה דלא סבירא ליה לחלק בהכי ,שהרי
הביא ראי' לבדיקת העד מרואה מחמת תשמיש עיי"ש ,ואע"ג דאיהו נמי סבירא ליה שאינה
מכניסתו להעד בעומק כל כך כמבואר מדבריו בסי' ע"ח .אך יש לומר דלא כתב כן אלא לדחות
סברת השואל ,דאין סברא לומר תמיד לעולם הרגשת עד הוא ,אבל מהא דיש לתלות בדוחק
הצדדים בהא לא אסיק אדעתי' התם אלא לתלות במכה ,ומהא דלא אסיק אדעתי' לתלות בדוחק
הצדדים אין ראי' דלא סבירא ליה סברא זו ,דדלמא אותן כתמים ושערות אינן רגילות לבוא
מדוחק הצדדים ,וכמה פעמים מצינו שהאחרונים המציאו דין חדש מאי דלא איתמר בדברי
הראשונים .ואפילו אי לא סבירא ליה הכי ,מכל מקום יש לסמוך על הגהות שערי דורא בכה"ג
במראה דיהה עכ"פ .ועוד דמהרא"י לטעמי' דלא סבירא ליה האי סברא דרגלים לדבר מדלא
הרגישה ממש כו' ,כמ"ש רבינו הגאון אחמו"ר נ"ע בסי' קפ"ז סקל"ג ,אבל דעת השו"ע ביאר התם
דסבירא ליה האי טעמא ,הוא הדין נמי דיש לתלות בכה"ג בדוחק הצדדים.
והא דבעינן התם שמוצאת בצד אחד תמיד ,אפשר דהיינו משום דאותן כתמים אינן רגילות לבא
מן הצדדים אלא מן המכה כמש"ל ,אבל הטפין קטנים והקרטין שרגילות לבא מדוחק הצדדים,
הרי בכל צד שתדחוק תמצא .ובפרט בנידון דידן שהיו לה שומות ,ואף אחר שנתרפאו נשתיירו
בקעים היוצאים מהם דם לפעמים .580ואף שלפעמים שאין יוצא מהם דם ,מכל מקום הרי אף
במכה שאין יודעים אם מוציאה דם תולין לפ"ד הש"ע סעי' ז' אם מוצאת בצד אחד .וקרוב הדבר
שאם היתה האשה מדקדקת בבדיקתה היתה מוצאת באותה צד של השומות .גם שמעתי מרופא
מומחה שיכול להיות דם קרוש ישן נושן מונח באותו מקום מימים ימימה ,שאין האשה מכבדת
את הבית להיות מנוקה מכל וכל ,ובפרט החורין וסדקין וחדרים עקומים .גם יש נשים שדוחקין
את העד עד שמסרטת בשרה מבפנים ומוציא דם או לכלוך אדום .מכל הלין טעמי התרתי הטפין
קטנים הנבלעים בבגד וכעין טפי זבוב והקרטין הקטנים ,ובפרט שראיתי מעשה רב.

 573ד"ה ומ"ש שתכניסהו עד מקום שאבר התשמיש מגיע כו' ודברים אלו קשים בעיני שאי אפשר לאשה להכניס העד
כ"כ בעומק.
 574סי' טו ,והיא תשובת רבנו יוחנן למהרי"ל ,שבשו"ת מהרי"ל החדשות סי' ק) .חלקו( נעתק בדרכי משה סי' קפז
ס"ק ז .ובנקודות הכסף )לט"ז ס"ק טו(.
 575ד"ה ומ"ש ובכדי.
 576ס"ק טו.
 577הובא בשוע"ר סי' קפז ס"ק יב )ד"ה וכתב הש"ך(.
 578שם .הובאו בשוע"ר שם.
 579ד"ה ואיכא למידק.
 580ראה גם לקמן סוס"י הבא.
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אבל מה שכתב מעל' לתלות בכאב שבבטנה ובצדי' ,לא ידענא מאי אידן בי' ,שהרי ידוע שרבינו
הגדול אחמו"ר ז"ל נ"ע בסי' קפ"ז ס"ק ל"ד החמיר בזה שלא לסמוך ע"ד הט"ז בסוס"י קצ"א
בכאב כזה ,כי שמא הכאב הוא מחמת המקור ,והדם גורם לכאב ולא הכאב גורם לדם ,או שמא
הכאב גורם לדם המקור לבא מחמתו ,מאי נעני אנן אבתרי' ,הא בתר רישא גופא גריר .ואם כן כיון
שמעל' כתב שבהיות מוצאת טפת דם ממש ושבשעה שמוצאת הדם הוקל הכאב ,ואם כן נראה
שהדם בא מן הכאב .וגם העדים שבדקה בהם ששלח מעל' אלי ראיתי שנים מהם שאין המראה
דיהה כל כך )ובשנים לא מצאתי שום מראה אדמומית ,ובשנים הי' המראה דיהה מאד( .וגם הדם
אינו כמו טפה קטנה ,ויש בו סמיכות קצת ,שנראה קצת שלא בא מן הצדדים אלא מן הכאב כמ"ש
מעל' ,וכיון שהכאב למעלה בבטנה כמדומה לי שלא יועיל אפילו בדיקת המוך באיזה אופן
שתבדוק ,שבודאי גם המוך לא יהי' נקי ,מאחר שהכאב הוא למעלה ,וכמעט שמרגשת שמשם הדם
יוצא .ובפרט שכתב מעל' באשה זו שדם וסתה עצור אצלה קצת ,אם כן יש לחוש יותר שיוצא טפין
טפין מדם הוסת.
אך לפי שגדול השלום ,כמ"ש מעל' שבעלה רוצה לגרשה ,והוא שעת הדחק הגדול שאי אפשר לה
ליטהר זה זמן רב ,אומר אני באימה וביראה שדבר זה צריך לשאול לרופאים באיזה מקום הוא
הכאב ,שיש להם סימנים אם הוא כאב הכליות וכה"ג ,ויש להדם מקום לצאת לבית החיצון דרך
לול העלי' ,וכמ"ש הרמב"ם פ"ה 582שדם הבא מן העלי' הוא דם מכה שבכבד ובכוליא כו' .וכיון
שהכאב הזה מצער אותה יותר ,ובענין אחר ממה שהמקור מצער אותה בשעת וסתה ,לא מקרי
הרגשת המקור ,שהרגשת הכאב משונה הוא ,עיין מהרי"ו סי' כ"ה ,ואם כן דמי לאשה הרואה מכה
ומרגשת שהדם יוצא ממנה ,דלא חיישינן שמא בא גם מן המקור .583ובפרט שהיא רואה דם מן
המקור בשעת וסתה ,אלא שאין לה וסת קבוע ,ולא שייך לומר דאם לא כן לא תטמא לעולם לכולי
עלמא .584ואעפ"י שהכאב הוא למעלה בבטנה והוא סמוך למעין המקור ,שיש לחוש שמא הכאב
גורם לדם המקור שיבא מחמתו ,ואפשר דהיינו טעמא דמהר"ם שבמרדכי והגהות מיימוניות
ורמ"א בסי' קצ"א ,דלא סבירא להו כמ"ש הר"ן בתשו' סי' מ"ט לטהר בנמצא במי רגלים בתוך
הספל ועל שפת הספל ,אלא דחיישינן מכל מקום דלמא בתר דתמו מיא בא הדם גם מן המקור,
ולא תקשי עליו גם כן מ"ש מהרי"ו סי' כ"ה ,דהא ממקום מי רגלים ודאי ומן המקור ספק ,ואין
ספק מוציא ודאי ,והיינו טעמא משום דהמעיין ומקוה השתן קרוב וסמוך למעין המקור ,ואפשר
שזה גורם לזה ,כדאשכחן בפ"ג דברכות ,585ונראה בחוש שכדוחק את עצמו לגדולים מוצא עצמו
בקטנים ,ותנן נמי ספ"ח דמקוואות בעל קרי שטבל ולא הטיל מים לכשיטיל מים טמא ,שצחצוחי
הקרי יוצאים עם המי רגלים ,ואע"פ שבבירור שני נקבים מובדלים הם ,כדתניא בפ"ד דבכורות )ד'
מ"ד ע"ב( .וכן אומרות הנשים שזיבת דם וסת גורם להתעוררות מעין של מי רגלים לצאת ,וכן
ראיתי בס' הרפואות שהרגשת השתן גורם לדם המקור שיבא מחמתו ,מכל מקום אין זה ענין
למצטערת .ומשום הכי נמי גם מהרי"ו 586לא הקיל אלא במצטערת ,ומהרי"ל 587שהחמיר הא כתב
טעמו בצדו דאם לא כן לא תטמא לעולם ,ובנידון דידן לא שייך זה .ומדברי כולם נלמוד
דבמצטערת לא חיישינן שיבא דם המקור מחמת הכאב.
אך לפי זה צריך עיון מש"ש מהרי"ל דאין כאן מכה מבוררת .והן אמת שרבינו הגדול אחמו"ר ז"ל
בספרו סי' קפ"ז ס"ק ל"ד כתב דהיינו טעמא דמהרי"ל משום דסבירא ליה כר"ח 588דחיישינן דלא
הדור מי רגלים למקור ואייתי דם ,וכן נראה מלשונו סי' קצ"א סק"י .אבל מה אעשה שלא בינת
אדם לי להבין זה ,שהרי מהרי"ל לא הביא אלא דעת מהר"ם דחיישינן דלמא בתר דתמו מיא אתי
דם כי אורחי' )גם מהרי"ו סי' כ"ה כתב דלא חיישינן דלמא הדור מי רגלים למקור אלא במצטערת
קודם הטלת מי רגלים .וביותר מ"ש בסי' קצ"א צע"ג ,שמהרי"ו כתב דלהאי טעמא לא מהני
בדיקה כלל ,דהיינו טעמא דר"ח אור זרוע שהחמיר עיי"ש היטב .אלא שיש לומר בזה דמהרי"ו
לטעמי' דסבירא ליה דבדיקה מעלייתא היא ,משא"כ לדעת מהרי"ל יש לומר נמי דהדור מי רגלים

581

 581ס"ק ד.
 582הל' אסורי ביאה פ"ה ה"ה.
 583כמבואר בשוע"ר סי' קפז ס"ק כח ,וסי' קצא ס"ק ה ,וש"נ.
 584ראה רמ"א סי' קפז סוף ס"ה .שוע"ר שם.
 585כג ,א ורש"י שם ד"ה אלא אידי .שוע"ר סי' ג ס"ו.
 586סי' כה.
 587סי' קעג.
 588מהר"ח אור זרוע סי' ח )הובא בשו"ת מהרי"ו שם ,ובקו"א סי' קפז ריש ס"ק יא(.
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למקור ,וצ"ע( .וחוששני דלמא סבירא ליה למהרי"ל כמ"ש לדעת מהר"ם דחיישינן שמא בא דם מן
המקור מחמת מי רגלים ,דגם כאב זה לא מעלה ולא מוריד .ומכל מקום יש לומר ,דדוקא בענין
שיש לומר דאם לא כן לא תטמא לעולם החמיר בכה"ג לחוש לדם המקור שיבא מחמתו ,אבל
במקום דלא שייך האי טעמא לא חיישינן כלל בכאב.
ובענין אם יש לסמוך על דברי הרופאים בכה"ג ,הלא ידוע כי רבו הפוסקים המפרשים מ"ש בפ"ג
דנדה דכ"ב ע"ב באשה שהיתה מפלת כמין קליפות ושערות ושאלו לרופאים כו' ומסיק בגמ' תטיל
למים כו' ,דלא לבחון דברי הרופאים באו ,דודאי סמכינן ארופאים בכי האי גוונא .וכדבריהם
נלפע"ד עיקר ,שהרי הרשב"א בתורת הבית ארוך 589לא העתיק כלל מאי דמסיק בגמ' תטיל למים
כו' ,מכלל דסבירא ליה דהא דמסיק בגמ' תטיל למים כו' קאי אכל הנשים דעלמא ,דהרופאים לא
אמרו אלא אשה זו כו' )והיינו משום דלא נימוחו ,או משום שצורתן גם כן מוכחת עליהן
וכדלקמן( ,ואין ללמוד מזה לכל הנשים ,שלפעמים דרך מקרה מפלת דברים יבשים מן המקור,
ולכן אמרו חכמים להורות הדין בכל הנשים תטיל למים כו' ,ולא כיוונו להורות כלל באשה זו
שאמרו בה הרופאים .ולא עוד אלא שהוסיפו על השמועה והתירו אפילו במפלת כמין עפר
ויבחושית ,ואף שהרופאים לא אמרו אלא שומא ומכה ,וכפרש"י דדרך שומא לגדל בה שער ודרך
מכה להוציא קליפות גלדי מכה ,מכל מקום שמעו חכמים והוסיפו לקח ,דלאו דוקא בשני המעשים
האלו אמרי' דברים הוא אלא אפילו בכל כיוצא בזה .וכן משמע להדיא מלשון הגמ' )נדה שם(,
דפריך ומי איכא כה"ג ומשני אין והתניא כו' ,משמע להדיא דמשני המעשים האלה למד לכל כה"ג.
ואפילו לדעת הרז"ה 590והרא"ש 591דמטהרין בכל דם יבש שלא נימוח ,היינו נמי משום דסבירא
להו דדם יבש נמי בכלל כה"ג הוא ,וכמבואר בדבריהם להדיא דא ודא אחת היא כו' הלא המפלת
כמין עפר כו' ,פירוש דכמו שלמדו חכמים במפלת כמין עפר משומא ומכה ,הוא הדין נמי שיש לומר
שלמדו דם יבש .ובהא פליגי ,דהראב"ד 592והרשב"א 593סבירא להו דטעמן של הרופאים הוא משום
שצורתן גם כן מוכחת עליהן ,ולא למדו חכמים אלא לכל כה"ג שיש לומר צורתן מוכחת עליהן,
אבל הרז"ה והרא"ש סבירא להו דטעמן של הרופאים הוא רק משום שלא נימוח ,ואם כן כל דם
יבש נמי .וכל זה הוא דלא כמו שעלה על דעת הכרתי ופלתי 594והסדרי טהרה 595עיי"ש.
ומשום הכי נמי כתב מהרי"ק ש' קנ"ט בפשיטות ,דמסוגיא זו מוכח דסמכינן ארופאים אפילו
באיסור כרת ,מבלי זכר המחלוקת שבין הראב"ד והרשב"א ובין הרז"ה והרא"ש ,משמע דכו"ע
מודו בהא ,דבעיקר סמיכת חכמים היתה בשביל מאמר הרופאים .אלא שכתב דיש לדחות שלא
ללמוד מסוגיא זו לענינים אחרים ,דשאני הכא שיש ידים מוכיחות שאין דרך אשה לראות דם נדה
בכה"ג .ומכל מקום בנידון דידן נמי יש לומר דאין דרך אשה לראות בבדיקתה כה"ג ,ובפרט
לראות תמיד שלא תוכל לטהר ,ובפרט שלא הרגישה מן המקור כלום .ולא דמי להמפלת כמין
קליפות כו' שבסוגיא זו במשנה דר"פ המפלת ,דיש לומר שהפילה גם כן מן המקור ,אלא שהי' דם
מכה או ברי' בפני עצמה ,אבל בנידון דידן יש לתלות במן הצדדים .ובפרט שהצער משונה מצער
הרגשת המקור כמו שנתבאר לעיל בשם מהרי"ו ,ואם כן יש ידים מוכיחות שבא מן הצדדים.
מכל מ"ש נלפענ"ד לסמוך על הרופאים בכה"ג ,ואם יאמרו שהוא מן הכליות יש לטהרה .אך וכי
בשביל שאנו מדמים כו' ,לכן אם יסכימו עוד שני בעלי הוראה המפורסמים מוטב ,ואם לאו יהיו
דברי בטלין.
ואמנם אם הי' אפשר להמציא אצל הרופאים שיבררו ע"י בדיקה מבחוץ באיזה כלי אומנות שלהם
הייתי מורה ובא בפשיטות להתיר ,אבל בבדיקות הנמצאות אצלנו ואפילו החמורה שבחמורות
הנזכרת בדרז"ל שהיא בדיקת השפופרת קשה להבחין בה דם המקור או דם העלי' ,אף שהמכחול
נכנס לפנים מן הלול ,שהרי הוא כמדת האבר והאבר נכנס לפנים מן הלול כמ"ש הרמב"ם פ"ה,
מכל מקום אינו אלא להבחין בין דם המקור ובין דם הצדדין ,אבל לא בין המקור לעלי' שהוא

 589שער א )ב ,ב(.
 590בהשגותיו לבעלי הנפש שער הפרישה סי' א.
 591נדה פ"ג סי' ג .שהם דעה הב' שבשו"ע סי' קפח ס"ו.
 592בבעלי הנפש שם.
 593בתורת הבית שם .שהם דעה הא' שבשו"ע שם.
 594סי' קפח ס"ק ה.
 595סי' קפח ס"ק ה )שאין סומכים על הרופאים(.
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בעומק הרבה .ובפרט שלא בכל פעם היא רואה אלא לפרקים ,וצריך להשהות שם עד שיהי' הכאב
ויקל ממנה ותמצא הדם בצד העלי' ,וכולי האי ואולי לא תמצא דם כלל בעת ההיא ,או שתמצא
בראש המוך .ואפילו תמצא בצדו הרי הוא סמוך לראשו ,ולא תבחין כלל בין ראשו לצדדיו.

סימן כו
מוצאת קרטין וטיפי דמים

596

יום א' ה' מרחשוון תק"פ לפ"ק פה יאנאוויטש
ברך לקחתי ול]ו[ אשיב 597שלום כפולה ,למלכא ורופילא  ,רב לא ידעתי אחקרהו ,
לשמע אזן שמעתיהו ,600מנו רב ומנו רב 601גבר בגוברין 602גברא יאה וגולתי' יאה ,603צוותא
605
בסימאה ,604ה"ה הרב המאה"ג המפורסם מו"ה יצחק אייזיק נ"י כאוה"ב
607
אתו הסליחה על אוחרתי בא היום ,606כי מכתבו הט' הגיעני בבא לכאן הרב מר בר רב אחאי
שי' ,ועד הנה לא אתרחיש נוסע ,רק שכהיום דעתי לשלוח על הבי דואר לסורז 608ומשם יגיע
לרומע"ל.
ועל דבר שאלתו ,שאלת חכם שהיא חצי תשובה ,בענין הקרטין ,כבר מילתא אמורה בתשובת רבינו
הג' אחמו"ר ז"ל ,נדפסה בראש ה' נדה ,609ומשם ידרשנו ,ואין לי להוסיף על דבר קדשו ,כי בתר
רישא גופא גריר.610
אך מה שבא בשאלתו ,שאשה זו נתוספה לקלקל בטיפי דמים ממש שהיו על המטלית ,שנפל ממנה,
וגם בפעם השנית בבדיקתה ,לא ידענא מאי אידון בי' ,כי שאלתו סתומה ,כי לא פורש במה לתלות.
ומכותלי כתבו ניכר שרוצה לסמוך על דעת הט"ז 611בכאב שלמעלה מטיבורה שהולך אנה ואנה.
ואני מיראי הוראה לסמוך על זה ,שכבר חלקו עליו האחרונים ,612כידוע למר שכל הספרים
נפתחים לפניו ,ואין זה רז דאניס לי' ח"ו .וגם אותה הבדיקה המבוארת בד]ברי[ הג' אחמו"ר ז"ל
נ"ע 613לא תועיל בנידון דידן ,מחמת שלא בכל פעם תמצא כן ,כמ"ש רומע"ל שב' פעמים לא מצאה
כלל .וכעת אין לי עצה נכונה .אלא כמו שראיתי כבר בס' נודע ביהודה) 614וכעת איננו אתי( שתכניס
מוך דחוק שיהי' שם כל הז' נקיים .אך שכחתי סדר הנהגותיה בכל הימי' .ולהיות הספר הנ"ל מצוי
598

599

 596נדפסה באהלי שם גלין  3ע' יא ,והוגהה ע"פ כת"י  2471ע'  .39ותוכנה:
מוצאת קרטין וטיפי דמים .לענין קרטין – מבואר בתשובת אדמו"ר הזקן .לענין טיפין שנופלים – אין להתיר אלא
בבדיקת מוך דחוק ז"נ ,המבוארת בנו"ב.
 597ע"פ בלק כג ,כ.
 598ע"פ שבועות ו ,ב.
 599ע"פ איוב כט ,טז.
 600ע"פ איוב מב ,ה.
 601ע"פ חולין נד ,א.
 602ע"פ ברכות לא ,ב.
 603ע"פ ב"ב קיא ,א.
 604ע"פ סוכה נב ,א.
 605כאור הבוקר.
 606ע"פ שמות ב ,יח.
 607כ"ק אדמו"ר האמצעי.
 608הסמוכה ליאנאוויטש.
 609בדפוס ראשון ,ובשו"ת סי' יט.
 610ע"פ עירובין מא ,א.
 611סי' קפז סוף ס"ק י ,וסי' קצא ס"ק ד .הובא בשוע"ר סי' קפז ס"ק לד ד"ה אבל דעת הט"ז.
 612שו"ת חכם צבי סי' מו וסי' עג ,וכרתי ופלתי סי' קצא ס"ו .הובאו בשוע"ר שם.
 613בתשובה הנ"ל.
 614מהדו"ק חיו"ד סוס"י מג.
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בודאי בעיר גדולה של חכמים כמי"ב ,615או בשכונתם ,לא אטריחנא לכתוב דבר מדעתי ,ויעיין
בגוף הספר .וכמדומה שעל זה יש לסמוך ,כי בדיקה טובה היא לפע"ד .גם בזה תוכל לברר ,אם
הדם יצא ממקום השומות שבבקעין ,616שלפי דעת רומע"ל אי אפשר לעמוד על הבירור.
ובזה יתענג על רוב שלום ויזכה בביאת גאל"ת עול"ם 617לפ"ק ,כנפשו וכנפש תדרשנו
יהודא ליב בלא"א מ' ברוך זצללה"ה

סימן כז
אם המקור מלא דם ,וטעם היתר האשה שנעקר מקור שלה

618

מה שכתב המשאת בנימין סי' מ"ט 619דהמקור מליאה דם כמ"ש במד"ר 620כו' ,וכן משמע בתשו'
מהר"מ לובלין סי' קי"א 621דהאם היא מקוה לדם כו' .אמת שלכאורה משמע הכי ברא"ש רפ"ג
דנדה 622ובטי"ד סי' קפ"ח 623שהשפופרת במקור דמשום הכי ממילא יוצא דם ,ומשום הכי נמי
סבירא ליה להטור דבחתיכה נמי מיירי בקטנה דומיא דשפופרת ,וכמ"ש הב"י ,624דאם לא כן
רואה בשפופרת אמאי טהורה .ובפרט לפמ"ש רבינו הג' אחמו"ר נ"ע 625דהיינו משום שהשפופרת
הוציאתו מן המקור.626
אלא דדבריו 627צע"ג ,ואף שאין משיבין את הארי 628כו' ,מכל מקום לבי אנסני כו' ,ומה אעשה
שלא זכיתי להבין דבריו הק' כלל .דהא לפי דעתו 629על כרחך רבי אליעזר ורבנן בהא פליגי,630

 615כמותם ירבו בישראל.
 616ראה סי' הקודם ד"ה והא דבעינן.
 617תק"פ.
 618נדפסה בקובץ אור ישראל מח ע' ו ואילך ,מתצלום כתי"ק ).(2470
מרשימה זו של מהרי"ל ,נלקטה שו"ת סי' ט דלעיל ,וראה במצויין בשוה"ג שם .ותוכנה:
בשוע"ר נראה כדברי שו"ת משאת בנימין שהמקור מלא דם ]אמנם קשה על מהגמרא ופוסקים ומדברי הרופאים,
כדלעיל סי' ט .ובזה דן כנראה בסיום הרשימה הזאת ,שלא הגיעה לידינו[.
בשוע"ר פירש בדעת הרא"ש והר"ש )בהיתר מקור שנעקר( :וטעמא דקרא לאו משום חציצה הוא שהשפופרת מפסקת
בין דם לבשר בין החיצון ,אלא טעמא דקרא משום שאין דרך נשים לראות דם בזה הענין .ומקשה ע"ז כמה קושיות
)ועד"ז הקשה לעיל סי' ט( ,ומיישב כוונת רבנו הזקן בג' אופנים :א( בד"ה ונראה .ב( בד"ה מיהו .ג( בד"ה ויש .ישוב
נוסף – ראה לעיל סי' ט ,בתשובת אדמו"ר הצמח צדק ס"ב.
 619ד"ה אמנם )כי האם של כל הנשים היא תמיד מלאה דם( .וראה גם שוע"ר סי' קפח ס"ק י )שהמקור הוא מלא דם
נדה(.
 620במשאת בנימין שם :וכדאיתה בויקרא רבה בפרשת כי תזריע )יד ,ט :אם של אשה מלא דם עומד וממנו יוצא
למקום נדתה(.
 621בהעתק השאלה שם מאת מה"ר יואל הלוי )הרחם עצמו ,כי הוא מקוה לדם ולא מקור(.
 622רס"י ב :בעא מיניה ר' ירמיה מר' זירא הרואה דם בשפופרת מהו ,כגון שהכניסה שפופרת עד המקור ויצא דם דרך
השפופרת.
 623שכתב :ודוקא חתיכות קטנות ]אפשר לפתיחת הקבר בלא דם[ דומיא דשפופרת ]שבדברי הרא"ש דלעיל ,שאף
שהכניסה לתוך המקור טהורה[.
 624סי' קפח ד"ה ודוקא.
 625סי' קפח ס"ק ח )בפירוש דברי הרא"ש בשם רבנו שמשון( :שהכניסתו לתוך מקור דמיה ,ונכנס הדם בשפופרת
והציאתו לחוץ ואין דרך נשים לראות כן ,ומשם הכי טהורה שנאמר דם יהיה זובה בבשרה ,בבשרה ולא בשפופרת.
וטעמא דקרא לאו משום חציצה הוא שהשפופרת מפסקת בין דם לבשר בין החיצון ,אלא טעמא דקרא משום שאין
דרך נשים לראות דם בזה הענין.
 626הרי רואים מכ"ז דסבירא להו שהמקור מלא דם ,ומיד שהשפופרת הדקה נכנסת למקור היא מוציאה דם.
הקושיות שיש על זה ,והדיון בזה ,נתבארו לעיל סי' ט.
 627כי נראה למהרי"ל להוכיח ,שגם הרא"ש מודה שטהורה משום חציצה בין בשרה לדם )אפילו לא הכניסה
השפופרת לתוך המקור ,אלא בפרוזדור( .רק זאת ,שלדעת הרא"ש טהורה אפילו בחתיכה דפאלי פלויי )שאינה מפסקת
בין בשרה לדם( ,מטעם דאין דרך יציאת הדם בכך.
דברים אלו נתבארו לעיל סי' ח-ט ,ולקמן סי' כח.
 628ע"פ גיטין פג ,א-ב.

שארית יהודה – יורה דעה

64

דרבנן סברי אין דרכה כו' משום שהחתיכה הוציאתו ,ורבי אליעזר סבירא ליה דרכה כו' ,פי'
דחיישי' שיצא מעצמו ונכנס בבקעים ,כמ"ש הרב 631לפירוש התוס' 632דסבירא להו דבפלי פלויי
לכולי עלמא דרכה כו' ,דהיינו משום דחיישינן שיצא מעצמו ונכנס בבקעים .ואם כן למה ליה
להרא"ש לומר דרבי אליעזר ורבנן פליגי בשפופרת ובחתיכה דשיעא בטעמא דקרא ,דרבי אליעזר
סבר משום חציצה כו' הוה ליה למימר דבשפופרת או בחתיכה דשיעא ודאי אין דרכה לכולי עלמא,
דבודאי השפופרת או החתיכה הוציאתו ,אלא דבחתיכה דפלוי פלויי סבר רבי אליעזר שיצא
מעצמו ונכנס בבקעים ולא שהחתיכה הוציאתו.
ועוד כיון דלהרא"ש טעמא דר"א משום חציצה ,אם כן אפילו השפופרת בפרזדור נמי ,וכמ"ש
הרמב"ם להדיא) 633מיהו סבירא ליה דהרגשה תוכיח ,דבעינן הרגשת המקור ,אע"ג דמבבשרה
ילפינן נמי( ,ורבנן לא פליגי אדרבי אליעזר אלא בחתיכה ,ולא בשפופרת להחמיר דבעינן שתכניס
עד המקור .634וכן משמע להדיא ברא"ש דכתב דפליג בטעמא דקרא ,דמשמע דבטעמא דוקא פליגי
ולא בדינא .ואדרבה משמע דבאותה שפופרת דמטהר רבי אליעזר משום חציצה מטהרי רבנן משום
דאין דרכה כו' ,ורוצה לומר דלרבנן הוי האי הפסקה גופה אין דרכה כו' ,וכמ"ש הרמב"ם,635
והיינו טעמא דקרא ולא גזירת הכתוב הוא כמו לרבי אליעזר דמשום חציצה מטהר ,דאפילו דרכה
בכך נמי מטהר משום גזירת הכתוב.
]יצמ"ע?[ אם כן ,דבשפופרת לא פליגי הרמב"ם והרא"ש כלל .ומ"ש הרא"ש כגון שהכניסה עד
המקור הא נקט לישנא כגון .ואדרבה משמע דאיכא נמי גוונא אחרינא .ואפילו הכי שפיר קאמר
הטור דומיא דשפופרת ,משום דבשפופרת שבמקור נמי מיירי.
638
637
ונראה שהלחץ זה הדחק השיאו לרבינו נ"ע לפרש כן ,636לתרץ קושיית הס"ט על הט"ז ,
דסבירא ליה הטעם שאינו דרך ראי' בעקירת המקור ,משום דלא אסרה תורה אלא כשהמקור
במקומו והדם יוצא ממנו ,משא"כ כשהמקור עצמו הוליך עמו כל הדם כו' .שזה לא נרמז כלל
בדברי רבינו שמשון ,שלא חידש דבר מדעתו ,אלא שכתב כן על פי פירושו בגמ' בחתיכה דפלי פלויי
דסבירא להו לרבנן דאין דרכה כו' ,והוא הדין נמי בעקירת המקור .ומשום הכי פירש רבינו נ"ע,639
דגם בחתיכה דגמ' נמי היינו טעמא שהחתיכה הוציאתו ,ואפילו הב"י 640לא פליג על זה ,אלא
דבהא פליגי בחתיכת המקור ,שהדם שיוצא להדיא סבירא ליה להב"י שיצא מעצמו ,וכמו דאמרינן
בחתיכה שבגמ' ,641דאין לחלק בין חתיכה שבגמ' לחתיכת המקור ,והט"ז סבירא ליה לחלק בזה,

 629אם נאמר כדברי רבנו הזקן ,שלדעת הרא"ש טעמא דקרא לא משום חציצה אלא משום דאין דרך נשים לראות דם
בזה הענין ,אם כן על כרחך כו'.
 630נדה כא ,ב .וברא"ש שם בשם רבנו שמשון :ופליגי רבנן ור' אליעזר בטעמא דקרא דדרשינן בבשרה ולא בשפופרת,
רבי אליעזר סבר דממעטינן שפופרת מטעם הפסקה ,וכן חתיכה היכא דאין הדם נוגע בבשרה ,אבל אי פלאי פלויי
קרינן שפיר בבשרה ,ורבנן סברי טעמא דממעטינן שפופרת משום דאין דרכה של אשה לראות דם כך ,וכן חתיכה נמי
אפילו אי פלאוי פלויי לפי שאין דרך הנשים לראות כך.
 631ראה שוע"ר שם ס"ק ט )ד"ה והתוספות( :מטמאים בדם שבבקעי החתיכה כיון שנוגע בבשרה  ...שדרכה לראות
דם שלא בהפסק בין הדם לבשר.
 632נדה כב ,א ד"ה כ.
 633הל' איסורי ביאה פ"ה הל' ט"ז :האשה שהכניסה שפופרת בפרוזדור וראתה הדם בתוך השפופרת טהורה ,שנאמר
דם יהי' זובה בבשרה ,עד שתראה בבשרה כדרך שהנשים רואות ,ואין דרך האשה לראות בשפופרת.
 634אם כן מוכח לכאורה מהרא"ש ,שכשם שלרבי אליעזר טהורה בהכניסה השפופרת לפרוזדור )אף שלא הכניסה
לתוך המקור( ,כן הוא גם לדעת רבנן )דלא פליגי אלא בחתיכה ,ולא בשפופרת(.
 635שם :ואין דרך האשה לראות בשפופרת.
 636את דברי רבנו שמשון ,לפירוש הטור :וכן עשה רבינו שמשון מעשה באשה שנעקר מקור שלה וכמין חתיכות בשר
היה נופל לה בבית החיצון ,ולא היתה פוסקת לראות כל זמן שאותן החתיכות היו בבית החיצון ,וטיהר אותה לבעלה.
 637ס"ק ד )שו"ע השלם ע' תח ,ד"ה גם מ"ש בתשובה הנ"ל דלדעת( :ומעולם לא חידש הר"ש דבר מדעתו מה שלא
נאמר בתלמוד בהדיא.
 638ס"ק ה :דלא אסרה תורה אלא כשהמקור נשאר במקומו כו'.
 639ס"ק ח )בדעת רבינו שמשון( :וטעמא דקרא לאו משום חציצה הוא שהשפופרת מפסקת בין דם לבשר בין החיצון,
אלא טעמא דקרא משום שאין דרך נשים לראות דם בזה הענין.
 640ד"ה וממה שכתבו :צריך לומר דלא היתה פוסקת מלראות שכתבו  ...אחתיכות בשר דבסמוך קאי ,כלומר לא
היתה פוסקת מלראות חתיכות בשר ]אבל כשלא פסק הדם ,מודה גם רבינו שמשון שאסורה[.
 641כמבואר בשוע"ר ס"ק ט :ודוקא כשדם אינו רק בבקעים ,אבל אם נמצא גם כן ע"ג החתיכה כו'.
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דבחתיכה שבגמ' הוא דאמרינן הכי משא"כ בחתיכת המקור ,וכמו שביאר רבינו נ"ע דבריו,642
עיי"ש שעל קוטב זה סובב הולך כל דבריו.
ובאמת משכוני נפשין אדהט"ז בכדי הוא ,שהרי הרב עצמו לא סבירא ליה כוותי' בכל דבריו,
דלדידי' אפילו בשעת וסתה נמי טהורה ,643והרב לא פסק כוותי' בהא עיי"ש .644אלא דשלא בשעת
וסתה סבירא ליה להרב דגם רמ"א סבירא ליה הכי ,645וכמ"ש בתשובת שב יעקב סי' ל"ז 646דדעת
רמ"א וט"ז שוין ,רק החילוק ביניהם בשעת וסתה.
648
אבל לשון רמ"א לא משמע הכי ,647שהרי בדרכי משה כתב דמהיכא תימא לא ניתלי בחתיכות
שבבית החיצון ,כפשט לשון הטור ורי"ו ,וגם בהג"ה 649כתב ומחמת מכה היא ,דהיינו שהחתיכות
שנפלו בבית החיצון ,ומוציאין דם בבית החיצון ,חשבינן להו כדם מכה וטהורה ,משום שבשעה
שעקרה לא היה הדם אלא בחתיכה כמ"ש הב"י ,דאהא לא פליג רמ"א כלל עיי"ש ,וזה ממש כדעת
הב"ח 650דבשעת נפילתה אינה טהורה אלא כשהדם מובלע בחתיכה .אלא דהחילוק שביניהם,
דלאחר נפילתה סבירא ליה להב"ח דהיינו טעמא דשוב אינה מטמאה כלל ,דהחתיכות שנפלו לבית
החיצון הוה כאילו נפלו לחוץ ,ואח"כ אפילו אי חשבינן לה דם נדה אינה מטמאה כלל ,ולדעת
רמ"א היינו טעמא ,דדם היוצא מהחתיכות הוי כדם המכה .ואפשר דסבירא ליה ,דכיון שנעקרה
החתיכה שולט בה הפסד ועיפוש והרי מכה גמורה היא ,651והר"ש דכתב הטעם דהוי שלא כדרך
ראי' ,היינו בעיקר החתיכה שנפלה ודם מובלע בה בשעה שעקרה ,כמ"ש הב"י.
מיהו 652אפשר שגם הרב לא כיון לזה ,653אלא שאין השפופרת מועלת לומר שהשפופרת הוציאתו,
מאחר שעל ידי השפופרת הוא שנפתח הקבר ,וכדמסיק דכיון שעל ידי פתיחת הקבר דרך נשים
לראות מה לי כו' )אלא דגם בזה לא הבנתי דאם כן נימא מה לי שהוציאתו השפופרת או החתיכה
שלא על ידי פתיחת הקבר( .והא דכתב הרב האי דינא בשפופרת ולא בחתיכה ,חדא מינייהו נקט,
וכדמסיים או חתיכות בשר.

 642ס"ק י )שביאר גם בדעת הרמ"א והט"ז ,שלא התיר אלא מטעם שחתיכת המקור הוציאה הדם( :תלינן שדם זה
היה מובלע בבקעי החתיכות בשעה שנפלו לבית החיצון ודם טהור הוא משום שאין דרך ראיה בכך כ'דלעיל ואח"כ
פירש מבקעי החתיכות לבית החיצון  ...ולא דמי לחתיכת בשר בעלמא שאם יצא ממנה דם שאינו מובלע בבקעים טמא
משום דאמרינן שהדם יצא מעצמו עם החתיכה ולא שהחתיכה הוציאתו כדלעיל ,משא"כ בדם שבמקור שחתיכת
המקור שנעקרו הן שמוליכות עמהן הדם שבהן לבית החיצון ,והתורה לא אמרה אלא כשהמקור נשאר במקומו והדם
יוצא ממנו ולא שהמקור עצמו מוליך עמו הדם לבית החיצון שאין דרך ראי' בכך.
 643ס"ק ה :ולפי זה אפילו הוא בשעת וסתה מותר זה הדין כיון שראייתה משונה ,וכן משמע מלשון רמ"א בסעי' ה'
שכתב שם דוקא שלא בשעת וסתה כו' וכאן לא כתב כלום ,אלא שמו"ח ז"ל כתב דדין זה אינו מותר אלא בין וסת
לוסת.
 644סוף ס"ק י )ומכל מקום בשעת וסתה אין להקל כלל( ,וס"ק י"א )ומכל מקום בשעת וסתה לא תלינן הדם בחתיכות
אלא בוסתה(.
 645כטעם שביאר רבנו בדעת הט"ז ,וכדלעיל.
 646נד ,ד ד"ה ולדעת רמ"א והט"ז.
 647שיסבור כדעת הט"ז דלעיל ,כי אם כדעת הב"ח דלקמן.
 648ס"ק ג :דהא נתבאר לעיל סימן קפ"ז דאף אם המכה במקור תלינן בה כשיודע שהמכה מוציא דם ,וא"כ גם כאן
למה לא נתלה גם כן הדם בחתיכות כפשט משמעות דברי הטור והרי"ו.
 649סעיף ג.
 650שם ד"ה הכניסה )הובא בש"ך ס"ק ט ,ובשוע"ר סי' י ד"ה ומיהו( :ובשעת נפילה לביה"ח בדקה ולא ראתה שום דם
אלא דלאח"כ כשהיו בביה"ח לא היתה פוסקת לראות דם כ"ז שאותן חתיכות היו בביה"ח וטיהר אותה משום דמיד
שנפלו ובביה"ח חשיב כאילו נפלו לחוץ וכיון דלא הי' עמה דם בשעה שנפלה אם כן הדם שיצא שלא פסק ממנה כ"ז
שהיו בביה"ח הי' בתוך החתיכות.
 651ראה בזה לקמן סי' כט.
 652על הבא לקמן הועבר קו למחיקה )שכנראה חזר וכתב זאת במהדורה אחרת( ,ובא לבאר כאן טעם שני ,מדוע פירש
רבנו הזקן בדעת הרא"ש והר"ש :וטעמא דקרא לאו משום חציצה הוא שהשפופרת מפסקת בין דם לבשר בין החיצון,
אלא טעמא דקרא משום שאין דרך נשים לראות דם בזה הענין.
 653כי גם רבנו הזקן מודה ,שאם הכניסה השפופרת לפרוזדור ,והשפופרת מפסקת בין דם לבשר ,טהורה משום דאין
דרך נשים לראות דם בענין זה .אלא שכאן )בס"ק ח( בא לבאר טעם החילוק בין שפופרת דקה שהוציאה דם ע"י
הכניסה אותה לתוך המקור – שטהורה ,לבין שפופרת עבה שגרמה לפתיחת הקבר שעי"ז יצא דם – שטמאה.
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אלא דיש לומר דקשי' לי' עיקרא דמילתא ,מאי טעמא אין דרכה של אשה לראות דם בחתיכה,
כיון שהזב דם מעצמו ,הא אמרינן 654דמה ואפילו מחמת אונס ,וכל אונס או סיבה ,ומאי אין
רגילות האשה בכך ,ואפילו הכי טמאה ,ואפילו דם יבש 655דלאו אורחא נמי מטמא .וגדולה מזו
אמרו בדם דרך דופן דמיעטי' מקרא ,656ואע"ג שאין דרך ראיית הנשים בכך .אלא דלא איכפת לן
בדם כלל אם היא רואה כדרך הנשים או לא ,והכא מבבשרה ממעטינן לה ,657שבבשרה צריך להיות
כדרך הנשים שרגילות לראות בבשרה ,ובבשרה דייקא ולא בדמה ,שהדם בא לבשרה שלא כדרך
הנשים ,דהיינו בחתיכה דוקא ,דאם כן מאי טעמא תנן 658אם יש עמה דם טמאה ,אע"פ שהחתיכה
גורמת לדם שיבא ,ובחתיכה אפילו פלי פלויי והדם נוגע בבשרה טהורה .659וניחא לי' ,660דאם יש
עמה דם הדם זב מעצמו ,משא"כ בחתיכה בפלי פלויי החתיכה הוציאתו ,ודכוותה נמי בשפופרת.
והא דאמר אביי בשפופרת כולי עלמא לא פליגי ,משום דמיירי בשפופרת שבמקור .ואע"ג דנפקא
מינה נמי בשפופרת שבפרוזדור ,מכל מקום יש לומר דאביי לא אתי לפרושי סוגיית הגמ' לאפוקי
מס"ד דבשפופרת פליגי.
והנה בברייתא לא אידכר שפופרת כלל ,אלא הגמ' דייק דהוא הדין לשפופרת ,ונקט שפופרת
דומיא דחתיכה ,מדקאמר והוא הדין כו' ,דמשמע דכמו בחתיכה מטהר רבי אליעזר הוא הדין
לשפופרת ,מכלל שהשפופרת נמי במקור ,וקאמר אביי דרבנן לא פליגי עלי' על הא דאייתי מהוא
הדין ,אע"ג דלרבי אליעזר איכא למישמע מיני' דהוא הדין אם השפופרת בהפרוזדור ,משום דכיון
דמשום חציצה מטהר אין נפקא מינה בזה ,מכל מקום בגמ' לא נקט אלא והוא הדין כו' ,דהיינו
כמו חתיכה שבמקור ,ובהא כולי עלמא לא פליגי.
663
662
661
ויש להוסיף עוד בזה ,דהכריח לרבינו לפרש כך  ,מדכתבו כל האחרונים שהתוס' פליגי על
הר"ש .ולכאורה אינו מוכרח ,דהא דמוקי התוס' בחתיכה כעין שפופרת משום דסבירא להו דפלי
דפלויי הוה דרכה של אשה לראות כך ,כדמוכח מלשונם שהקשו על פירש"י דפלי פלויי וקשה דאם
כן כו' ,וכדפי' בשו"ת תורת יקותיאל ,664משא"כ עקירת המקור ודאי אין דרכה בכך ,וכמו דסבירא
ליה להר"ש )מסברא דנפשי' ,דבגמ' עקירת המקור מאן דכר שמי'( .אלא ודאי דהיינו טעמא,
דהתוס' רוצים לומר אין דרכה בכך מחמת הפסקה ,וכמ"ש הרמב"ם ,665משא"כ הר"ש מפרש אין
דרכה מטעם אחר .ולא מצא רבינו טעם נכון ,אלא שהחתיכה הוציאתו ,ובסברא זו פליגי התוס'
עם הר"ש ,דלהתוס' בפלי פלויי ליכא למימר אין דרכה ולהר"ש אפילו פלויי אין דרכה.

 654לו ,ב .שוע"ר סי' קפג ס"ק ב.
 655גמרא כב ,א .טוש"ע סי' קפח ס"ד.
 656ויקרא כ ,יח )את מקורה הערה( .נדה מא ,ב )עד שיצא מדוה דרך ערותה( .וראה גם לעיל סי' ט )ד"ה מכל מקום(.
לקמן סי' לב.
 657ברייתא כא ,ב )בבשרה ולא בשפיר ולא בחתיכה(.
 658כא ,א :המפלת חתיכה אם יש עמה דם טמאה ואם לאו טהורה.
 659גמרא שם .טור ושו"ע סי' קפח ס"ג.
 660וע"ז מתרץ רבנו הזקן )שם ס"ק ח( ,דאם יש כו'.
 661בא לבאר כאן טעם שלישי ,מדוע פירש רבנו הזקן בדעת הרא"ש והר"ש :וטעמא דקרא לאו משום חציצה הוא
שהשפופרת מפסקת בין דם לבשר בין החיצון ,אלא טעמא דקרא משום שאין דרך נשים לראות דם בזה הענין.
 662ראה ב"ח ד"ה ולענין פסק הלכה .סדרי טהרה ס"ק ד ד"ה ובזה ניחא ,וד"ה והנה אף שעשינו.
 663כב ,א ד"ה כי )שפירש הטעם שטהורה הוא רק משום חציצה בין דם לבשר ,ואסרו בפלי פלויי( .ונתבאר בשוע"ר
ס"ק ט )ד"ה והתוספות(.
 664סי' ח.
 665פ"ה הי"ד והט"ז.
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סימן כח
פתיחת הקבר בלא דם ,בחתיכה ושפופרת דקה
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עיין טור יו"ד סי' קפ"ח ודוקא חתיכות קטנות דומיא דשפופרת כו' ,מכלל דסבירא ליה
שבשפופרת מיירי הגמ' שהכניסה בתוך המקור ממש .והוציא כן מלשון הרא"ש 667וכמ"ש רבינו
הג' אחמו"ר זצללה"ה .668אבל צ"ע מנא ליה לפרש הגמ' בהכי ,669דבגמ' אפשר לומר שהשפופרת
הכניסה בפרוזדור כמ"ש הרמב"ם .670ואפילו לפירוש הר"ש 671שמטהר בחתיכה דפלי פלויי לרבנן
משום שאין דרכה כו' ,והיינו שרואה מן המקור שלא כדרכה ,מכל מקום בשפופרת שהיא סתומה
אפילו רבנן מודו ,דהא דאין דרכה היינו משום חציצה והפסקה בפרוזדור .ותדע דהא רבי
אליעזר 672דסבירא ליה הטעם משום חציצה בשפופרת על כרחך מיירי אפילו הכניסתו בפרוזדור
לבד ,דהא מבבשרה ממעט לה ובבשרה היינו בית החיצון ,דהא אמרינן בגמ' 673דתרתי שמעינן
מינה דמטמאה בפנים כבחוץ ,וכי היכי דהא דמטמאה בפנים היינו בבית החיצון כדתנן בהדיא,674
הכי נמי בשפופרת דטהורה היינו נמי שהשפופרת בבית החיצון ,שמפסיק בבשרה בית החיצון בין
דם לבשר ,ואם כן הכי נמי לרבנן טהורה אפילו אם השפופרת בבית החיצון ,דהא בשפופרת לא
פליגי .וכן משמע בהדיא לשון הרא"ש 675דפליגי בטעמא דקרא ,דרבי אליעזר סבר משום חציצה,
ומשום הכי לא אימעוט אלא שפופרת ולא חתיכה דפלי פלויי ,ולרבנן משום דאין דרכה כו' ,ומשמע
להדיא דליכא נפקא מינה אחריתי אלא בחתיכה דפלי פלויי ולא בשפופרת עצמה ,ומשום דהא
טעמא דסבירא להו לרבנן דאין דרכה כו' שייך נמי בשפופרת ,דבהפסקה וחציצה נמי אין דרכה,
וכמ"ש הרמב"ם .676ואין לומר דהא דלא פליגי בשפופרת היינו כשהכניסה עד המקור דוקא ,דהא
כיון דבחתיכה רבנן לקולא ורבי אליעזר לחומרא ,אי נימא דפליגי נמי בשפופרת איפכא ,דרבי
אליעזר לקולא ורבנן לחומרא ,כל כהאי גוונא הוה ליה לגמ' לפרושי .גם בברייתא לא פליגי רבנן
על רבי אליעזר אלא בחתיכה ,אבל שפופרת לא הזכירו כלל ,מכלל דמודו לי' .ומאי דהוה ס"ד
דפליגי בשפופרת ,היינו מדיוקא הא דם נדה כו' ,אבל למסקנא ליכא לדייק הכי .גם ממ"ש
הרא"ש 677גבי המפלת כמין קליפות כו' ולפתיחת הקבר לא חיישינן כו' ,מכלל דבשפופרת לא
אשמועי' מידי דלא חיישינן לפתיחת הקבר ,ומשום דיש לומר שלא הכניסה אלא בפרוזדור.
ומה שכתב הרא"ש 678כגון שהכניסה עד המקור ,679יש לומר דנקט לשון זה משום דקשיא לי' מנין
לדם שיבא על ידי שפופרת ,דסתם שפופרת הוא כעובי אבר בינוני ,680כדמשמע גבי רואה מחמת
תשמיש דמכנסת שפופרת ובתוכו מכחול ,וע"ש בב"י ומ"ב .681וסבירא ליה דמכנסת השפופרת גם

 666נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' יא ,מכת"י  231נב ,א .והיא מהדורה נוספת מסי' ח דלעיל .ותוכנה:
מה שנתבאר בפוסקים בסי' קפח )טוש"ע ס"ג וס"ו ,ושוע"ר שם ס"ק ח; יג; כו( שאם הכניסה שפופרת דקה לתוך
המקור טהורה )שרק בחתיכה עבה אמרינן אין לפתיחת הקבר בלא דם( ,אין לזה הוכחה מהגמרא ,וגם לא מהרא"ש,
אלא שהטור למד כן מהגמרא לפירוש הרא"ש.
 667נדה פ"ג רס"י ב :בשפופרת מהו ,כגון שהכניסה שפופרת עד המקור ויצא דם דרך השפופרת.
 668בשוע"ר סי' קפח ס"ק ח.
 669ראה גם לעיל סי' ט וסי' כז.
 670הל' אסורי ביאה פ"ה הט"ז :האשה שהכניסה שפופרת בפרוזדור וראתה הדם בתוך השפופרת טהורה.
 671שברא"ש שם .ונתבאר בטוש"ע שם ס"ג.
 672נדה כא ,ב :רבי אליעזר אומר בבשרה ולא בשפיר ולא בחתיכה .ובגמרא שם :והוא הדין לשפופרת.
 673שם.
 674שם מ ,א :כל הנשים מטמאות בבית החיצון שנאמר דם יהיה זובה בבשרה.
 675שם פ"ג סי' ב.
 676הל' אסורי ביאה פ"ה הט"ז :האשה שהכניסה שפופרת בפרוזדור וראתה הדם בתוך השפופרת טהורה ,שנאמר דם
יהיה זובה בבשרה עד שתראה בבשרה כדרך שהנשים רואות ואין דרך האשה לראות בשפופרת.
 677שם פ"ג סי' ג.
 678שם פ"ג ריש סי' ב.
 679ונתבאר בשוע"ר סי' קפח ס"ק ח.
 680כמבואר בשוע"ר סי' קפז ס"ק יב )ד"ה וכתב הש"ך(.
 681משאת בנימין סוס"י מט )הובא בשוע"ר שם(.
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כן עד מקום שהשמש דש ,וכמשמעות המרדכי ,682כמ"ש רבינו שם ,683ואפילו הכי אין השפופרת
מוציאה דם .ולהכי נקט הרא"ש כגון כו' ,והוא הדין אם הכניסה בפרוזדור ,כמ"ש הרמב"ם ,והדם
יצא מפני שהיתה שעת וסתה ,וכמ"ש רבינו ,684וחד מתרי גווני נקט .וכן מורה לשון כגון ,דאיכא
נמי גוונא אחרינא ,ולאו בהכי דוקא מיירי הגמ'.
אלא שיש לפרש דעת הטור ,685כיון דבגמ' סתמא קתני הרואה דם בשפופרת ,וגם בברייתא נקט
שפופרת דומיא דחתיכה ,על כרחך מיירי נמי בכהאי גוונא שהשפופרת במקור ,וכמ"ש הרא"ש כגון
כו' ,ממילא משמע דבשפופרת אין בה משום פתיחת הקבר ,דאם לא כן הוה ליה לגמ' לפרושי
דדוקא בשפופרת שבפרוזדור ,וכמו שביאר הרמב"ם בהדיא .ומכל מקום הרא"ש לא הוכיח
מסוגיא זו ,משום דאיכא נמי לפרושי בשפופרת שבפרוזדור ,אבל הטור סמך על זה ,משום דסבירא
דבמעשה דרבנו שמשון 686שייך נמי פתיחת הקבר ,ואם כן היאך למד מכאן לטהר ,אלא ודאי
דסבירא ליה דכעין שפופרת.

סימן כט
מקור שנעקר וחתיכות נופלות – מתי נחשב כמכה
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הנה לכאורה משמע מדברי הב"י בי"ד סי' קפ"ח בפירוש דברי הר"ש ,שמה שנופל לה כמין חתיכות
היינו כעין חתיכות בעלמא שמפלת מן המקור ,אלא שבנדון דהר"ש היתה מפלת חתיכות מקור
עצמן 688מחמת שנעקר מקורה ונרקב מקצתו ונפל תילחי תילחי 689חתיכות בשר נרקבים ונפסדים
כמ"ש הכרתי ופלתי .690וכן משמע בתשו' מהר"ם לובלין סי' קי"א שהבין כן דברי הב"י ,אך קצת
בענין אחר ,שהרחם הוא נשחת ונעשה ממקור דם הנדות מכה וחתיכה .ומשום הכי ס"ד דהב"י
שאם רואה דם להדיא איכא למימר דמטמא לה ,מפני שאותו דם הוא דם נדות גמור עכ"ל .691אבל
צ"ע ,דאם כן גם לרש"י 692טהורה .יש לומר דלרש"י הדם שבבקעים טמא ,משא"כ להר"ש כיון
שנעשה מכה גמורה ,בין מרקבון הבשר ובין מדם הנדות שנקרש ונעשה חתיכה ,לא יצאה מתורת
מכה.
ומה שמחלק בתשו' מהר"ם לובלין בין אם המכה בצדדי המקור שיש שם בועא או חבורה ,שאותו
דם אינו דם נדה אלא דם מכה שבבשר ,ובין אם המכה היא בדם הנדות עצמו .לא ידענא מאן
מפיס ,שהרי גם בועא וחבורא שבמקור אפילו בצדדים נעשה גם כן מעיפוש דם הנדות שאינו
מתבשל ,וכמבואר בספרי הרופאים .וגם מהר"ם לובלין עצמו לא כתב סברא זו אלא לפרש דברי
הב"י ,וכמ"ש בעצמו ,והרי על כרחך צריך לחלק בהכי בעובדא דהר"ש גופא ,דאם לא כן מאי
חידושי' דהר"ש מפירש"י ,שעל כרחך צריך לומר דאם המכה בדם הנדות אינה מכה כלל ,ומדברי
מהר"ם לובלין משמע שלא בא לידי מדה זו לחלק בהכי אלא לפ"ד הב"י .אלא ודאי דהסברא
נותנת שגם זה דם המכה יחשב ,מאחר שנשחת ונפסד וכל הפסד והשחתה מיקרי מכה .וכן משמע
בתשובת צמח צדק סי' פ"ז דהלחלוחית אף שהיא מהאם שנפלה בשעת לידה מיקרי מכה )ואף
דלכאורה משמע התם דתלי בכאב ,אבל בזה כבר כתב הח"צ בסי' מ"ו דאין לדמות כאב למכה(,
והיינו משום שנעשה שינוי בהשחתה והפסד.

 682רמז תשלה ,סוף מס' שבועות א ,ב.
 683ד"ה וכן דעת הרמב"ם.
 684סי' קפח סוף ס"ק ט )בדעת התוס' והרמב"ם(.
 685שפירש דמיירי בשפופרת דקה שהכניסה לתוך המקור.
 686שברא"ש שם ובטוש"ע סי' קפח ס"ג.
 687נדפסה בשארית יהודה מילואים סוס"י יא ,מכת"י  231נב ,ב.
 688ולא כעין הפלת ולד ,שבמשנה )כא ,א(.
 689ע"פ חולין נג ,ב .ופירש"י :מתפרקת ונופלין ממנה חתיכות חתיכות.
 690סי' קפח ס"ק ב.
 691ואילו הרמ"א ס"ל בדרכי משה ס"ק ג ,ובהג"ה ס"ג ,שגם זה חשיב מכה וטהורה.
 692כב ,רע"ב" :ורבנן בתראי סברי אפילו פלי פלויי טהורה דאין זה דם נדה דאין דרכה של אשה לראות דם בחתיכה".
וע"ז הקשה כמה קושיות ברא"ש פ"ג סי' ב ,ומסיק :ופירש ה"ר שמשון כו' וכן עשה מעשה רבינו שמשון באשה שנעקר
מקור שלה כו' ]הרי שלדעת רש"י טמאה בזה[.
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ועוד קשה על מהר"מ לובלין ,דכתב שחתיכה זו היא ממקור דם הנדות ,מאן מפיס שדם הוא
שנקרש ונעשה חתיכה ,דהלא בחתיכה דעלמא פליגי תנאי בהכי לחד לישנא ,693ולאידך לישנא
דכולי עלמא סבירא להו דלא אמרינן דם נקרש ,והכי קיי"ל ,ומנא לן דבאשה זו שנעקר מקורה
אמרינן דם הוא שנקרש.
ועוד דהא הב"י עצמו מצריך לשרות במים ואם נימוחו טמאה ,אלמא דבדם שנקרש מטמא ,אלא
דאם לא נימוחו בריה בפני עצמה היא ולא דם שנקרש .ועל כרחך צריך לומר שבודאי ברי' בפני
עצמה היא ,אלא שתחלת הוויתו הוא מן הדם שנתעפש ברחם ונעשה ברי' חדשה בפני עצמה כמין
חתיכה ,ולא דמי לדם בעין שנקרש שעדיין שמו עליו ,משא"כ כשנתעפש ונפסד צורתו .והא מילתא
טעמא בעי ,ומנא ליה להר"ש לטהר בפשיטות .וגם אם כן מנא ליה שהדם שבבקעים הוא דם נדות
ממש ,דילמא נמי דם חתיכה הוא ,דהא מקור נמי מגדל חתיכות.

סימן ל
פאר פאל

694
695

לכבוד אה' ידידי ורב חביבי הרב המופ' החריף כו' מוה"ר נחמן נ"י
שאלתו שאלת חכמה הגיעני לנכון ,וכבר השבתי לו על ידי איש אחד מוויטעפסק ,שהבטיח לי
למסור בעין יפה לעוברים ושבים מקהלתכם שמצויין שם תמיד .אך כעת אתרחיש נוסע שלוחו של
ידידנו מוה"ר יהודא מס]ענא?[ ,שאומר שמידו בודאי יגיע למעל' בלי שום חשש ספק ,אמרתי
להשיב שנית ,כי כולי האי ואולי לא הגיע לידו המכתב הראשון ,והייתי נחשד בעיני מעל' שלא
חשתי להשיבו ח"ו.
על דבר האשה קשת רוח שיוצא מבטנה כמלא אגרוף ,וכשמשמשת להחזיר מוצאת דם ,ונקרא
שמו בפי לשון מע"כ בשם שבר .הנה יש בזה ב' מינים .696הא' שנקרע עור הפריסה מעל הבני מעיים
ועל ידי כן הבני מעיים יוצאים ,כדרך שיש גם כן באנשים ,ובזה ודאי אין לחוש לדם המקור כל
עיקר .אך בזה המין ממין השבר אין מצוי בו דם כלל .ולבבי ידמה באשה זו שהיא ממין הב' ,והוא
הנקרא בפי הפוסקים בשם עקירת המקור ,שנעשה מחמת לידה קשה ומילדות שאינן בקיאות.
אשר ידוע למעל' שכמה דיואות נשתפכו וכמה קולמסי' נשתברו בהרבה פוסקים ובתשובות
האחרונים ,ועל פי מעשה דרבינו שמשון ,697לפי פירושו בגמ' רפ"ג דנדה 698אין דרכה של אשה
לראות כו' .ויש בזה להאריך הרבה.
699
אך מה שאני מורה ובא הלכה למעשה ,בהסכמת רבינו הג' אחמו"ר ז"ל נ"ע  ,אודיעו בקיצור
נמרץ ,שאם ידוע לה שבעוד היות החתיכה למעלה בעומק אינה רואה שום דם בבדיקתה ,700רק
בצאתה לחוץ על ידי מגע החתיכה בעצמות הקטנות הסוגרות דלתי בטנה נמצא דם על העד ,ואף
לפעמים מצוי ששופעת גם כן ,שיש לטהר אליבא דכו"ע .לא מיבעי אליבא דרבינו שמשון לכל

 693כב ,ב :אמר ר"ל במחלוקת שנויה ורבנן היא ,ורבי יוחנן אמר אפילו תימא רבי יהודה עד כאן לא קאמר רבי יהודה
התם אלא גבי חתיכה דעביד דם דקריש והוי חתיכה אבל בריה לא הוי.
 694נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' ו ,מתוך כתי"ק  231נ ,א .בנושא זה ראה גם לקמן סי' לא-לד.
 695מאושאץ .אודותיו – בית רבי ע' .150
 696בשבר יש ב' מינים ,ואחד מהם הוא הנקרא בלשון אידיש "פאר פאל" ,שפירושו "נפילת הרחם" ,ונקרא גם
"גירירט".
 697שברא"ש פ"ג סי' ב .ובטור ושו"ע סי' קפח ס"ג.
 698כא ,ב.
 699ראה שוע"ר סי' קפח ס"ק י )ד"ה ועל פי זה( ,וש"נ .אלא שאח"כ שאל רבנו הזקן )שו"ת שלו סי' נ( אצל הד"ר ר'
ישעי' ריף ,את פירוט הדבר הזה על פי הרפואה ,והשיב לו הד"ר הנ"ל בארוכה )חלקו הועתק בשו"ת צמח צדק יו"ד
סי' שיד סי"ח ,ובשלימות בקובץ כנסת הגדולה סי' ג ע'  ,92ובאגרות בעל התניא סי' קיד( ,אשר המקור עצמו אינו נופל
למטה לעולם ,רק צואר הרחם ,ומנגיעה קלה לבשר הנ"ל יוצא דם .ולפי זה נתבאר כאן ,שאין מקום להתיר בזה
מטעם מעשה דרבינו שמשון ,אלא משום מכה בלבד.
וראה בזה גם בשו"ת צמח צדק חיו"ד סי' קכא .סי' קכג ס"ג .סי' קכט-ל .סי' שיג-ט.
 700כי נפילה זו של צואר הרחם )שקורה בד"כ אחרי לידה קשה( ,לפעמים נופלת )כשמייגעת בהליכה ונשיאת משא
וכיו"ב( ולפעמים חוזרת למקומה )כששוכבת וכיו"ב(.
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הפירושים שנאמרו בו ,כמ"ש הב"י 701והב"ח ,702שכיון שבשעה שעקרה לא הי' דם אלא בחתיכה
כו' ,אלא אפילו להחולקים עליו יש לטהר.
כי זאת חקרנוה אני ורבינו אחמו"ר ז"ל על פי הדאקטאר המפורסם מו"ה ישעי' נ"י ,שהאמת הוא
כמ"ש בתשו' נודע ביהודה ,703שעקירה זו היא לא עקירת האם ממש ,כמו שחשב הכרתי ופלתי,704
אלא היא עקירת עליונו של פרוזדור ,והדם המתהוה בו אינם דם המקור אלא הוא מחמת עיפוש
והפסד הבשר ,לפי שנתלש ממקום חיותו במקצת ,ואפילו הוא מעורה ומחובר במקצת במקומו,
מכל מקום כיון שיוצא ממקומו לחוץ מתהוה בו עיפוש והפסד ,והראי' שהדם מעורב בליחות ,ולכן
לא נמצא בו דם כשהוא עדיין בעומק בפנים ,לפי שהאם לא ניזוזה ממקומה כלל ,כי היא קבועה
על יתרים 705חזקים ,ואם היתה האם ניזוזה ממקומה היתה פוסקת לראות כלל .וכולי האי ואולי
הוא קרוב הדבר שלכן הוסיפו הטור ורבנו ירוחם 706במעשה דרבינו שמשון ולא היתה פוסקת כו'.
ועם היות שכתבו כל זמן שהחתיכות בבית החיצון ,הנה אפילו כשהוא בעומק בפנים עדיין היא
בבית החיצון ,707כל זמן שלא הגביהתו למעלה הרבה בעומק לפנים מכדי שהשמש דש ,והגבהה כזו
אי אפשר להיות כלל כי אם על ידי כלי המיוחד לכך אצל הדאקטורי' כידוע .708וגם ראי' שעקירה
זו אינה עקירת האם ,שהמילדות אומרות שנשים כאלו יכולות לילד ,דבשעת הלידה אוחזות
החתיכה מן המעי בידן כדי שלא יעטוף את הולד.
ומכל מקום כשהיא מוצאת דם על העד בבדיקתו בעוד שהחתיכה בעומק בפנים ,מיראי הוראה
אנכי לסמוך על סברא זו ,רק בצירוף דעת הר"ש אליבא דכו"ע .וככה אמרתי לפני אחמו"ר ז"ל
וקלסי' .והאמת אגיד שהרבה נשים נטהרו על ידי ,וכמעט לא מצאתי לאחת מהן שתאמר שמוצאת
דם בעוד החתיכה בפנים בעומק .רק שיש הרבה נשים שאינן מרגישות עדיין יציאתן לחוץ מפני
שאינו נופל להם הרבה למטה כל כך ,כי ידוע שהאשה שלא ילדה אלא ולד אחד אינו נופל לה כל כך
למטה ,ובלידת הולד הב' והג' נופל למטה יותר.
ואותן הנשים שאין נופל להם למטה כל כך ,709אני מצוה לבדוק על ידי מטלניות ארוכות ,שתשים
בעומק בעת שכיבתה בעוד שהחתיכה ודאי בעומק בפנים ,ויהי' קצה אחד מן המטלניות בעומק
הרבה וקצה השני למטה ,ואחר כך תבדוק עד זה ,710וכשתמצא דם על העד שתבדוק בו תוציא את
המטלניות ,והי' אם קצה העליון נקי בודאי הדם ]בא[ בשעת הנפילה מחמת מגע ודוחק החתיכה
בצדדים על ידי הילוך וישיבה קשה וכדומה.
כל זה ראיתי להשכילך בינה מילתא בטעמא קצת ,והאריכות בזה לפילפולא בעלמא בקושיות
ופירוקים כי היכי דלירווחא שמעתתא לא עת האסף בפה ,וגם אין דרכי בכך.
דברי ידידו לנצח
יהודה ליב בלאמוהר"ר ברוך זצללה"ה

 701שם ד"ה וממה שכתבו.
 702שם ד"ה הכניסה שפופרת.
 703חיו"ב מהדו"ק סי' נח ,בשם הרופא מומחה דקהלתנו.
 704שם סוף ס"ק ב.
 705חיבורים.
 706נתיב כו ח"א )רב ,ג( .הובא בב"י ד"ה וממה שכתבו.
 707ראה לעיל סי' ו ,אם בית החיצון היינו דוקא כותלי בית הרחם ,או גם צואר הרחם.
 708טבעת של שעוה ,הנזכרת בפוסקים.
 709שאז א"א לדעת אם בעת הבדיקה החתיכה היא למטה וטהורה ,או שהיא למעלה במקומה וטמאה – כי אם ע"י
הבדיקה דלקמן.
 710ואפשר שאז לא תמצא בו דם ,כיון שהחתיכה במקומה בפנים .אלא שאם תמצא דם על העד שתבדוק בו ,אזי
תוציא כו'.
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סימן לא
בענין הנ"ל

711

ברך לקחתי ולו אשיב שלום כפולה לידידי הרב המופלג הוותיק מוהר"ר מרדכי נ"י
 712...ועל דבר האשה שיש לה חולי שקורין גירירט ,באמת יש בזה שני ענינים .יש שקורין גירירט
לאשה שיש לה חולי שבר ,וחולי השבירה הוא מה שיוצאין בני מעיים ,כדרך שיש לאנשים גם כן,
ואותו החולי על פי רוב אינו מוציא דם .ויש שהוא נפילת המקור ,והוא שקורין באשכנז פאר
פאה"ל ,ובמדינתינו קורין גם זו גירירט.
והנה בנפילת המקור כמה דיואות נשפכו וכמה קולמסין נשתברו והדברים עתיקים ,ואילו באתי
להאריך בזה לא יספיקו כמה ניירות ,אך בקיצור נמרץ אודיע מה שאני מורה ובא ,ואמרתי גם
לפני רבינו אחמו"ר זצללה"ה זי"ע וישר בעיניו .בהיות ידוע שנפילת המקור יש גם כן ב' ענינים,
הא' שהרחם בעצמו נופל לבית החיצון כמ"ש בכרתי ופלתי ,713והיא מילתא דלא שכיחא .רק מאי
דשכיחא כעת הוא שעליונה של פרוזדור הוא נופל למטה ,שהוא הנרתק )שקורין שייד( ,כאשר
שמעתי מפי קדשו של רבינו אחמו"ר ז"ל ,וכן אמר לו הדאקטאר המפורסם ידידינו מ' ישעי' נ"י.
והמופת לזה ,כאשר אומרות המילדות שיש הרבה נשים בחולי זו ויולדות ובשעת לידה צריכים
להחזיר הנפילה לצדדים .ובחתיכה כזו הנופלת על פי רוב אין הדם זב ממנה אלא אחר נפילתה
לכותלי בית הרחם ,שאז יתחכך החתיכה ביציאתה דרך העצמות הקטנים ,וגם בהילוכה
ובישיבתה ,ובפרט בשעה שדוחקת את עצמה לעשיית צרכי' ,ואז נוטף ממנה הדם מחמת שנסחט
מן החתיכה .ואותו הדם שמתהוה אחר צאת החתיכה לחוץ הוא בודאי שלא בדרך ראי' ,שבשעה
שעקרה החתיכה לא הי' הדם אלא כנוס בחתיכה .והמופת לזה ,שבשעה ששוכבת שחוזרת
החתיכה למעלה קצת אינה רואה בשום אופן .ובזה אני מורה ובא להתיר בפשיטות ,מכיון שבשעה
שהחתיכה למעלה אינה מוצאת דם על העד בבדיקתה רק אחרי צאתה לחוץ.
ואמנם גם בזה צריך לדקדק ,שיש נשים שרואות דם ממש מן החתיכה כזו גם כן ,ויש לחתיכה זו
וסת שרואות ממנה כמו שיש וסת להמקור ממש ,ולאשה כזו יש לה שני וסתות א' מפי המקור
והא' מחתיכה זו .ועל אשה כזו קשה לטהרה .ואי אפשר לבאר במכתב ,וכולי האי ואולי החכם
יבין מעצמו דבר מתוך דבר.
ואודות העגול 714שנותנין באותו מקום ,לענין הפסק טהרה תוכל האשה לבדוק שם אף שהעגול
מונח שם ,אבל לענין טבילה צריכה להסיר בשעת טבילה שלא תהא חציצה .ומכל מקום אם
716 715
תרגיש כאב גדול בשעת הסרה יש לסמוך שלא להסיר ותכניסנו יותר בעומק ...
דברי ידידנו לנצח דו"ש
יהודא ליבמו"ה 717ברוך זללה"ה

 711נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' ו )תשובה ג(  ,עפ"י כת"י  231נא ,א ,ונמצאת גם בכת"י  1027קלט ,ב.
 712תחלת התשובה – לעיל כג.
 713סי' קפח סוף ס"ק ב.
 714טבעת של שעוה ,הנזכר בפוסקים ,שנותנים בפנים כדי להחזיר הנפילה למקומה.
 715בכת"י הנ"ל ,עה"ג :ועי' תשו' נ"ב סי' ס"ד .ובתשו' זכרון יוסף ]יו"ד סי' י .הובאו בפתחי תשובה סי' קצח ס"ק טז[.
ומבואר שם הטעם ,כי אף שבית הסתרים צריך להיות ראוי לביאת מים ,מ"מ בבלוע ממש אין צריך.
 716המשכה – לקמן חו"מ סי' א.
 717האות ב' היא מלעיל ומלרע )כאילו נכתב :ליב במו"ה(.
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718

שאלת אדמו"ר הצמח צדק
 719...עתה באתי על של תורה .היות כי איש אחד ממחנינו דוחקני להורות לו בדין אשתו שנעקר
מקורה ונפל לבית החיצון ומוצאה דם על העד ,ואומרת שמרגשת נפילת החתיכה ואז מוצא]ת[ דם
ואינה יכולה להבחין אם היא הרגשת נפילת החתיכה או הדם ,כי בשעת נפילה כ]ו[אב לה .ואף גם
722
כי הכרתי ופלתי 720ורבינו 721ז"ל מקילים בזה אם רואה שלא בהרגשה ,מכל מקום במעיל צדקה
פסק להחמיר ,וגם בסדרי טהרה 723כתב טוב לפני האלקים ימלט מזה .ומכל מקום במקום עיגון
אין ברירה ,כי קשה גירושין.
725
724
ובאמת שקשה מאוד ,היות כי כל הבנין מיוסד עפ"י הר"ש לבד ,אך כבוד אאזמו"ר נ"ע כתב
דגם להתוס' והרמב"ם אפשר דמודו כיון דאין דרך ראיי' בכך ,ולא הבינותי ,כיון דלרש"י 726האי
טעמא ]ד[אין דרך ראיי' בכך לחוד לא מהני ,אלא אם כן יש הפסקה וחציצה גם כן ,דהא לרבי
זירא דאין דרכה לראות דם בשפופרת ,אעפ"כ לא ממעטינן לי' רק משום בבשרה שלא יהא הפסק,
אלא דבדרכה בכך אפילו הפסק לא מהני ,וכן יש לומר להתוס' והרמב"ם ,אם כן מה יתן ומה
יוסיף לנו שאין דרך ראיי' בכך ,מכל מקום ליכא חציצה ואי אפשר למעוטי מבשרה לשיטתם .והן
המה רוב הפוסקים ,היינו שיטת רש"י ,ושיטת תוס' ורמב"ם ,ושיטת רמב"ן ורשב"א.727
בשגם דקשיא אפילו להר"ש ,ומצאתי קושי' זו בחי' הס"ט על נדה ,728מהא דאמר רבי יוחנן )דף
מ"א ע"ב( עד שיצאת מדוה דרך ערוותה ,ולפי' הרא"ש תיפוק לי' דאין דרך ראי' בכך .והוא ז"ל
ישב דרבי יוחנן ודאי פליג באמת אדרבא 729דמסיק דכולי עלמא אין דרך כו' ,מדאמר המפלת
חתיכה קורעה כו' .ומכל מקום דוחק ,דתלמוד ערוך )שבדף מ"א( יהי' שלא על פי הלכה ,וכל שכן
דריש לקיש פליג אדרבי יוחנן ומטמאה אפילו דרך דופן כו'.
וגם שבנידון דידן אין ברור שרואה שלא בהרגשה כנ"ל ,730אלא שאין כאן הרגשה ברורה גם כן .אך
יש קצת מעלה שמרגשת כאב ,והקיל בזה בצמח צדק .731לכן גודל בקשתי מיני' דמר לכתוב לי דעת
תורה למעשה ולהלכה ,ואני השבתי להאיש הנ"ל שאני מצפה על מכתבו דמר.

תשובה
מה שהקשה מעל' על פירוש הר"ש מסוגיא דריש פ"ה דאמרי' משום רשב"י אין האשה טמאה אלא
עד שיצאה מדוה דרך ערותה ,ותיפוק ליה דאין דרך ראי' בכך ,דנפקא לן ממבשרה .לכאורה

 718השו"ת נדפסו בקובץ יגדיל תורה ח"ע ע' קמ ואילך ,מכת"י  2049רנא ,א .השאלה  -גם בשו"ת צמח צדק חיו"ד סי'
שיח.
 719החלק הראשון של השו"ת נדפס בשו"ת צמח צדק חאהע"ז סי' שכז )מענה לשו"ת הרה"ק מהרי"ל דלקמן חאהע"ז
סי' יב(.
 720סי' קפח ס"ק ב.
 721שוע"ר שם ס"ק י )ד"ה ועל פי זה(.
 722סוס"י לד.
 723סי' קפח ס"ק ד.
 724שברא"ש פ"ג סי' ב .ובטור ושו"ע סי' קפח ס"ג.
 725בשוע"ר שם )ד"ה ומהאי טעמא( .וראה גם שו"ת צמח צדק חיו"ד סי' קכט סוף ס"ד.
 726כב ,רע"א .וראה שו"ת צמח צדק שם סוף ס"ג.
 727כא ,ב .הובאו ונתבארו בשו"ת צמח צדק שם ס"ד.
 728חדוד הלכות כב ,א ד"ה ראיתי.
 729כב ,א.
 730שאינה יכולה להבחין אם היא הרגשת נפילת החתיכה או הדם.
 731ראה שם סי' פו וסי' צב.
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קושיא אלימתא היא ,וגם אני נתקשתי בזה מעודי .732ומה שתירץ בזה בס' ס"ט יפה כ' עליו
מעכ"ת .ועוד דבגמ' 733מקשינן לי' לרבי זירא מהא דאמרינן משום רשב"י המפלת חתיכה קורעה
כו' ומשני הכי השתא כו' ,ולא מקשי מאידך דר"י משום רשב"י ,734דאע"ג דאין דרך אשה בכך
לראות דרך דופן ,אפילו הכי אצטריך קרא ואיש אשר ישכב כו'.
אבל שבתי וראיתי אחר העיון דלא קשה מידי ,דהא לרבינו שמשון טהורה בדם המקור היכא שאין
דרך ראי' ,היינו בדם שיצא מהחתיכות שבבית החיצון ,וכמ"ש הטור ורבינו ירוחם ,735כל זמן
שהחתיכות בבית החיצון כו' )ומשום הכי בשעת וסתה מטמאים כל הפוסקים ,זולת הט"ז,736
שהדם נוזל מן המקור הנשאר למעלה ,וכמ"ש הרמב"ם בפי' המשניות בפ"ב במשנת משל משלו
חכמים כו' ,ויחובר עורק בקערורית הרחם כו'( ודכוותי' בחתיכה שבגמ' שממנה למד הר"ש דינו,
מיירי שהדם הוא בתוך החתיכה ,אלא שהחתיכה פלי פלויי ,אבל דם בעין הנוזל מעורק
שבקערורית הרחם ,כיון שהוא דם בעין ממש ,כדרך שהאשה רגילה לראות אם הי' בבשרה ,אלא
שעכשיו הקדימו את הדם קודם שיצא דרך בשרה והוציאוהו דרך דופן ,סלקא דעתך אמינא
דטמאה ,שהרי זהו דם הנוזל מעורק שבקערורית הרחם בכל עת וסתה ,והי' יוצא דרך בשרה ,ואין
שינוי מחמת הדם אלא מחמת שהקדימוהו והוציאוהו קודם שיצא לבשרה ,משא"כ דם שבחתיכה,
שהשינוי הוא בדם עצמו שנתאסף תוך החתיכה.
אלא שאם כן צריך ליתן טעם על שפופרת ]מאי טעמא[ הוי אין דרך ראי' ,לא מיבעי אם הכניסה
השפופרת בפרוזדור ויצא ממנה הדם בשעת וסתה ,כמ"ש רבינו 737נ"ע לדעת הרמב"ם ,738שהדם
הי' יוצא בלאו הכי לולי שהקדימתו השפופרת ,דודאי דמי להא דדם דרך דופן וכנ"ל ,אלא אפילו
לפי מה שכתב רבינו נ"ע 739לדעת הר"ש שהשפופרת במקור ,וכן משמע מדברי הטור ושו"ע שכתב
ודוקא חתיכות קטנות כמו שפופרת כו' ,וכמו שפירש בב"י שלמד כן מדטהר בשפופרת כו'.
אלא דקושי' זו לא על הר"ש לבדו יצא אלא על כל הפוסקים ,דכולם כתבו הטעם בשפופרת משום
דאין דרך ראי' בכך .740ומאי אית לן למימר דלדידהו הוה אין דרך ראי' הוא משום חציצה
והפסקה ,דבהפסקה וחציצה אין דרך ראי' בכך ,הכי נמי איכא למימר לפירוש הרא"ש דטעמא
דשפופרת דאין דרך ראי' הוא משום חציצה והפסקה .ומה שכתב דפליגא רבי אליעזר ורבנן
בטעמא דקרא רבי אליעזר סבר משום חציצה ורבנן סברי משום דאין דרך ראי' ,הכי פירושו ,דרבי
אליעזר סבר דטעמא דחציצה לחוד הוא ,אבל כי ליכא חציצה אפילו אין דרך ראי' נמי ,ורבנן סברי
דטעמא דחציצה גופא הוא משום דאין דרך ראי' וכנ"ל.741

 732ראה לעיל סי' ט )ד"ה מכל מקום( וסי' כז )ד"ה אלא די"ל(.
 733כא ,ב.
 734שבדף מא ,ב.
 735נתיב כו ח"א )רכ ,ב(.
 736סי' קפח ס"ק ה .וכדלעי סי' כז )ד"ה ובאמת(.
 737ס"ק ט )ד"ה והתוספות(.
 738פ"ה הט"ז.
 739ס"ק ח.
 740גם התוס' כב ,רע"א .והרמב"ם שם.
 741וכדלעיל סי' ט וסי' כז.
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742

שאלה
להרב המופלג החריף אי"א הוו"ח באמת כ' מוהר"ר יהודא ליב נ"י ההמ"ץ דק' יאנוביץ
איך בעט אייך למחול עכ"ה און מודיע זיין אף לאחותי מרת שפרה 743והיא תודיעני .היינו אז איך
בין זיך בודק בשחרית קען מען ניט פאר שטייען ווארום עס איז פראן בלילה גם כן )דעראיבער קען
מען ניט פאר שטיין בשחרית( גם למראה עיני דמעכ"ה שולח אני  2טיכלך .וכמראות האלו
נמצאות תמיד בבדיקה ,ומעת הלידה זה ] [...שבועות נמצא תמיד כמראות ההמה .לכן באתי
לבקש ממעכ"ה למחול עכ"ה וליתן לי עצה איך לעשות ,היינו להודיע לאחותי לליבאוויץ והיא
תודיעני .וזאת מהודענא אז איך זאל גאר ריין זיין  -איז מער ניט על ג' או ד' ימים.
ד' המבקשת מכ' מעה"ר
דבורה 744בת המנוח מוהר"ץ מאולע

745

]תרגום[
בקשתי למחול על כבודו הרם ולהודיע לאחותי מרת שפרה והיא תודיעני ,אשר כשאני בודקת עצמי בשחרית אי
אפשר לידע ,שהרי יש דם גם בלילה )לכן אי אפשר לידע בבוקר( .גם למראה עיני דמעלת כבודו הרמה שולחת
אני שתי בדיקות ,וכמראות האלו נמצאות תמיד בבדיקה ,ומעת הלידה זה ] [...שבועות נמצא תמיד כמראות
ההמה .לכן באתי לבקש ממעלת כבודו הרמה למחול על כבודו הרם וליתן לי עצה איך לעשות ,היינו להודיע
לאחותי לליבאוויץ והיא תודיעני .וזאת מהודענא ,שאיני נקיה לגמרי כי אם ג' או ד' ימים.
דברי המבקשת מכבוד מעלתו הרמה.

וזאת אשר השיב הרב הנ"ל
דיא טיכליך האב איך גיזעהן .איינא איז גאנץ רוט ,און דיא אנדערע איז בלייכליך .נישמער ביידע
זיינן ניכר אז דאש איז ווייל זי האט אן גירירט אן דיא גירירטע וואש גייט ארויש פון איר ,ווארם
אפילו דיא גאנץ רוטא איז אויך ניכר דרינען פלייאגמא ,און איך האב איר גיזאגט אז זיא פאר
שטייט אז זי רירט אן דיא טיכלך ביי דעם אורט וואש עש גייט ארויש ,איז דאש טהור ,רק זיא
זאל זיך בודק זיין בשעת אז דער ארט פון גירירט קייט איז נאך ניט אראפ גיגאנגען אין בית
החיצון .דהיינו ליגינדיק ,קאן דאס ארויף גיין  -אודר אנדערי צייטין ווען דאש גייט ארויף .יענעם
מאל קען זיא זיך בודק זיין און זאל ניט אן רירן אן דעם ארט .און אז זיא וועט ח"ו יענם מאל

 742נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' ט ,מכת"י  935ג ,א .בהמשך אליה – לקמן סימן הבא .ותוכנה:
אף שכבר נתבאר לעיל סי' ל-לא ,שמה שהיא רואה בבדיקה שנוגעת בחתיכה הנופלת ,דינו כדם מכה שאינה מטמא
אותה .מ"מ כאן שנטמאה בלידתה אינה יכולה להטהר אלא ע"י ז' נקיים ,שזה א"א בנפילת המקור שרואה תמיד דם.
על כך הורה לה מהרי"ל ,שתבדוק בשחרית בשכיבה )וכדלעיל שם ,שכאשר היא שוכבת חוזרת החתיכה למקומה
בפנים(.
שוב שואלת כאן ,כי יש דם גם בלילה ,וגם בשחרית בבדיקתה .וא"כ איך תעשה בדיקת ז' נקיים.
ועל כך משיב לה כאן ,להשתדל שעכ"פ הפסק טהרה ועוד בדיקה אחת במשך הז' נקיים תעשה כראוי ,באופן
שהחתיכה היא אז למעלה ואינה נוגעת בחתיכה בעת הבדיקה.
את מכתב השואלת כתב עבורה גיסה החסיד ר' ליב ,ולכן הוסיף מהרי"ל לכתוב לו ,לבאר לפני האשה איך לעשות
הבדיקה.
את התשובה הזאת מסר מהרי"ל ע"י מוה"ר ישראל ש"ץ מיאנאוויטש; אלא שבמקום למסרה למרת שפרה
בליובאוויטש )על מנת למסור לאחותה דבורה( ,מסרה לידי אדמו"ר הצמח צדק ,כדי למסור לה ולבאר לה תוכנה.
אדמו"ר הצמח צדק הסתפק באיזה פרטים בתשובה זו ,ושאל שוב אצל מהרי"ל )לקמן סי' הבא( ,ומהרי"ל השיב לו
עליו )לקמן שם(.
 743אשת מוה"ר משה באדמו"ר הזקן.
 744אשת החסיד ר' יצחק מאולא ]ואחותה של מרת שפרה דלעיל ,ושל אשת החסיד מוה"ר ליב מאולע דלקמן .ראה
בית רבי עב ,א[.
 745החסיד מוה"ר צבי הירש ריבלין מאולע ]אביהם של מרת שפרה ומרת דבורה הנ"ל ,ובת השלישית הנשואה לאחיו
ר' ליב דלקמן .ראה בית רבי שם .ס' היחס למשפחת ריבלין מס' .[88-90
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גיפינן אזוי איין מראה ,איז דאש טמא ,אבער זי וועט בודאי ניט גיפינען יענם מאל ,ובפרט זיא
שרייבט זיא קען ריין זיין ג' ימים או ד' ימים ,איז דאש בודאי ווייל דיא צייט גייט דאש ארויף און
לאזט ניט אראפ ,און נאך דעם מחמת גיינג אודר מחמת זיא הייבט אויף אשווערע משא אודר
מחמת עשיית צרכי' בדוחק בשביל עצירו' מעט קען דאש אראפ גיין ,מוז זי אודאי גיפינען אוף די
טיכלך ,אודר עש קען מיט איין מאל איין גאס טאן דאש אלץ בודאי פון דיא גירירטי זאך .נישמער
דער עיקר איז בשעת הפסק טהרה און אמאל אין ז' נקיים נאך דעם וסת אודר נאך דער לידה ,מוזן
זיין די טיכלך גאר ריין ,אז זיא זאל ווישן אז עש האט אויף גיהערט דער דם המקור .זאל זיא זעהן
אז דער אורט זאל ארויף גיין און זאל זיך ניט אראפ לאזין  -וועט זיא קאנין בודק זיין אז זיא זאל
ניט אן רירן אן דעם ארט  -ווארום בשעת אז דאש איז אונטין וועט זיא ניט קענין פיעלין מיט דיא
טיכליך אז זיא זאל זיך ניט אן רירן אן דעם ארט  -בכן מוז זיא זעהן ליגינדיקער הייט זיך בודק
זיין.

]תרגום[
את הבדיקות ראיתי ,אחת מהן די אדומה והשניה חיוורת יותר .רק זאת ,אשר בשתיהן ניכר שהוא מחמת שנגעה
בחתיכה הנופלת ,שאפילו בזו שהיא די אדומה ניכר הדבר .ואני אמרתי לה ,שכאשר היא מרגישה שנוגעת
בבדיקה בחתיכה הנופלת היא טהורה .אלא שהיא צריכה לבדוק עצמה בשעה שהחתיכה אינה למטה בבית
החיצון ,דהיינו שכאשר היא שוכבת זה יכול לעלות ,או בזמנים אחרים כשהחתיכה עולה ,באותה שעה תבדוק
עצמה ותיזהר לא ליגע בחתיכה .ואם ח"ו גם אז תמצא מראה כזה ,תהיה טמאה ,אבל בודאי לא תמצא אז .בפרט
שהיא כותבת שהיא יכולה להיות נקיה ג' או ד' ימים ,שהוא בודאי מחמת שבאותן הימים החתיכה עולה למעלה,
ואח"כ שוב נופלת למטה ,מחמת טורח ההליכה או משא כבד או מחמת עשיית צרכיה בדוחק מחמת עצירות
מעט ,שאז ודאי תמצא בבדיקות ,או שבפעם אחת יצא אז דם ,שכל זה הוא מחמת נפילת החתיכה .אמנם העיקר
הוא ,שבשעת הפסק טהרה ופעם אחת במשך הז' נקיים ,שלאחר הוסת או אחרי הלידה ,חייבים הבדיקות להיות
נקיות לגמרי ,כדי שתדע שהפסיק דם המקור .ולכן צריכה לידע שהחתיכה עלתה למעלה ,שאז תוכל לבדוק
באופן שלא תיגע בחתיכה ,כי בשעה שהחתיכה למטה לא תוכל להרגיש שהעד אינו נוגע בחתיכה .ולכן צריכה
היא לבדוק בשכיבה.

*
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לכבד אה' המופלג הנגיד המפורסם מו' ארי' ליב  ,אחיו של מחו' מוהר"ז משקלאוו
כמדומה לי שהאגרת הזאת הכתובה אלי היא כתב יד של מעל' .ולכן אליו בקשתי ,על דרך קריינא
דאגרתא כו' ,לקרות לפני האשה כל הדברים שכתבתי ,ולהסביר לה הענין בטוב ,למען תדע איך
להתנהג ,ולשית עצות בנפשה בשעת הפסק טהרה ובספירת ז' נקיים אפילו בפעם אחת בכל הז'
ימים ,שתוכל לבדוק באופן שלא יגע העד בחתיכה זו וד"ל.
וזולת זה אין לחדש ,רק חיים ושלום מאדון השלום ,דברי ידידו
יהודא ליב מייאנוויץ

סימן לד
בענין הנ"ל

748

שאלת אדמו"ר הצמח צדק
לכבוד דודי הרב המפורסם מוהר"י ליב נ"י
מרת שפרה בקשה אותי לכתוב למעלתו שיבאר היטב ,נדון אם תראה האשה אחותה דם שיצא
ממנה כך בלא בדיקת עד מה דינה ,והיא אינה יכולה לידע אם החתיכה בבית החיצון אז ,או אם
יודעת עכ"פ מה דינה ,והיינו גם כן אחר שתספור ז' נקיים שכתב מעלתו )דהיינו שיהי' בהם שתי
בדיקות נקיים א' בהפסק טהרה וא' ביום א' שלאחריו( ,אם תראה אז דם כנ"ל באותן הז' ימים

 746ריבלין מאולע ]אשר אשתו היא אחותם של מרת דבורה ושל מרת שפרה הנ"ל .ראה בית רבי שם .ובנו הוא הגאון
החסיד רבי אליהו יוסף ריבלין ,מח"ס אהלי יוסף[.
 747ריבלין משקלאוו ]אשר ב' בנותיו נישאו לנכדי אדמו"ר הזקן .ראה בית רבי שם[.
 748נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' י ,מכת"י  935ג ,א .והיא בהמשך לסימן שלפניו )ונדפסה גם בשו"ת צמח צדק
יו"ד סי' שיג(.
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או אח"כ מה דינה ,וכן אם תכניס עד ולא תדע בבירור שנגעה בהחתיכה .ובהיות כי כעת אין לה
וסת ,יען היא מניקה ,ולזאת אם תהי' טהורה ומותרת לגמרי לעולם אחר שיהי' לה ב' בדיקות
נקיים הנ"ל .כ"ז הוא שאלתה ,וימחול להודיעה באר היטב.
דברי אה' נכד אחיו דורש שלומו
מנחם מענדל

תשובה
ברך לקחתי ולו אשיב שלו' כפולה ,אה' נכד אחי ידידי ורב חביבי באמת הרב המפורסם
מוהר"מ מענדל שי'
כאן הבן חכם שואל כענין להשיב כהלכה .וכמדומה הי' לי שאין צריך לפרש לחכם כמותו .הלא
בדברי ימצא הכל מפורש ,שאפילו אם ירד הדם ממש בשעת עשיי' צרכי' תולין בחתיכה ,וזולת עת
ההיא בודאי לא יצא ממנה דם ממש ,כי אם על ידי משא כבד או טורח ויגיעה בהליכה או בישיבה
וכה"ג .ומה שכתב מה תעשה באם לא תדע בבירור שנגעה העד בחתיכה ,גם זה כתבתי שאי אפשר
שלא תגע כל זמן שהחתיכה בבית החיצון ,וכשאינה נופלת לבית החיצון בודאי לא תמצא שום דם
ויהי' העד נקי ,ובפרט שיש לה כמה ימים נקיים כאשר כתבתי' .ואם כן כשתמצא דם על העד מוכח
אמת בבירור שהחתיכה נפלה והעד נגע בה .ולא ידעתי מה הדבר קשה בעיניו אם תהי' טהורה
אפילו אם תמצא הדם אחר הפסק טהרה בתוך הז' נקיים ,או כעת שאין לה וסת בימי מניקותה
תהי' טהורה לגמרי אחר הפסק טהרה אפילו אם תמצא דם בתוך ז' נקיים ,ולא תחוש למציאת
הדם כל ימי מניקותה ,כיון שיש לה מכה המבוררת שמוציאה דם בודאי ,ותלינן במכה שלא בשעת
וסתה על כל פנים ,749אעפ"י שאינה יודעת בבירור שדם זה יוצא מן המכה כידוע.
וזולת זה יקבל החיים והשלום מאדון השלום כנפשו הטהורה וכנפש תדרשנו לטובה בכל עת
מצוא.
עכ"ל דודו הרב המ"ץ דקהלתנו ,ומפיו יקרא אלי ואני כותב וחותם
750

ישראל ש"ץ
להוי ידוע לכם שאני שולח לכם את מכתבכם אשר כתבתם להרב המגיד דק' יאנוויץ ,ועם
והשיב 751שלו על מכתב ידכם] 752כמבואר מעל"ד[ .אך שלא הבנתי פירוש של הוהשיב שלו ,ומסרתי
הוהשיב הנ"ל להרב המפורסם מוה"ר מנחם מענדל ,שהוא חתן גיסי הרב אדמו"ר שי' .וכתב הרב
מוה"ר מנחם מענדל הנ"ל מכתב דלעיל 753על תשובתו של הרב המגיד הנ"ל ,וזאת היא התשובה
אשר השיב הרב המגיד הנ"ל להרב מוה"ר מנחם מענדל הנ"ל.

סימן לה
הבועל את הבתולה ולא מצא דם
אלקים יענה את שלום אה' נ"א
מענדל 756נ"י

755

754

ידידי וידיד עליון הרב המפורסם כו' מוהר"ר מנחם

 749כמבואר ברמ"א סי' קפז סוף ס"ה.
 750מיאנאוויטש ,גיסו של כ"ק אדמו"ר האמצעי ]ראה פרדס חב"ד  1ע' .[70
 751תשובה.
 752דלעיל סי' לג.
 753שאלת אדמו"ר הצמח צדק דלעיל.
 754נעתקה משו"ת צמח צדק יו"ד סי' קנד ס"ד ,והושלמה עפ"י כת"י  .1027ותוכנה:
מ"ש בשו"ע סי' קצג ,הכונס את הבתולה בועל בעילת מצוה כו' ואפילו בדקה ולא מצאה דם טמאה שמא ראתה טיפת
דם כחרדל חרדל וחיפהו שכבת זרע ,כתב הצמח צדק בשו"ת )חיו"ד סי' קנד ס"ד( ,שלכאורה היינו דוקא בביאה
הראשונה שחוששים מצד חימוד ,אך הגידו לי בשם נשים מומחות דלאזני' ,שאמרו שרבינו הגאון ז"ל החמיר בזה כ"ז
שמרגשת כאב ,ואם נאמין לשמועות הנשים ,י"ל שהיה בקטנה ,דמדינא דמתניתין תולים להקל עד שתחי' המכה ,לכן
החמיר ג"כ עכשיו לתלות בבתולים כו' .ומהרי"ל משיב כאן ,שהוא מאמין לשמועתם .ובצמח צדק שם משיב ומבאר
דעתו להקל.
וראה טהרה כהלכה פ"י ביאורים אות ב.
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ועל דבר השאלה אשר פלפל בחכמה ובסברא להקל בפעם הב' ,לתלות בדם מאכולת אם נמצא
בפחות מכגריס ,757ראיתי דבריו טובים ונכוחים ,ואין לו שומע ,כי מעיקרא דדינא פירכא .מה
שכתב שמצוי הוא לתלות במאכולת ,לא כן אנכי עמדי ,שבמקום הזרע מצוי יותר לתלות בדם
בתולים דמסתמא ממקום שבא הזרע בא הדם .ואף שדעת רבינו אחמו"ר זצללה"ה נ"ע בסי' ק"צ
סקי"ט דלא אמרינן הכי אלא כשבאה לתלות במכה ובחטטין ,אבל כשבאה לתלות במאכולת ,אף
אם מראה הלבן וירוק בא ודאי מגופה אפילו הכי תלינן הדם במאכולת .מכל מקום הכא במרגשת
צער וכאב יותר מצוי לתלות בדם בתולים )ודמי קצת לנמצא על שלה דלא תלינן במאכולת משום
דאותו מקום בדוק הוא 758כו'(.
ומה שכתב דאין להחמיר בזה"ז 759יותר ממה שהקילו בזמן התלמוד ,760אין דנין קולא מחומרא
וד"ל .ובפרט שכך שמעו הנשים ,והדעת נוטה ששמועתן אמת ,כי הדברים ראויין למי שאמרן ,ומי
יוכל לבדות מלבו שמועה זו ,שאין זו סברה קלה כסברת הנשים ,ובודאי היא סברה עמוקה נאמרה
מפי גדול כמותו ,לזאת אני מאמין לשמועתם וד"ל.
דברי אה' ד"ז דש"ת בלו"נ 761רחימו לנצח
יהודא ליב באא"מ ברוך ז"ל

סימן לו
שיעור כמוציא רמון להכשיר תיבה למקוה

762

במ"ש בשם רב דווייעטקא 763שחלק על רבינו הגדול אחמו"ר זצוקללה"ה נ"ע בענין שיעור הרמון
שהוא פחות מטפח על טפח מרובע )כ"כ בתיקון המקוה שבשו"ע .(764והנה גם אני חפשתי בכל
המקומות בגמ' עד מקום שיד עיוני וזכרוני מגעת ולא מצאתי שיעור זה מפורש .וגם הנה מעכ"ת
הוא ממארי משנה ,וכל המשניות סדורות בפיו ,ולא מצא זה ,ומה אענה אבתרי'.
אבל מצאתי לי סמך לדברי רבינו ז"ל מן המקרא )ואפשר זו שמעתי מפיו הק' ,וזכרוני לי כמו
אכזב ,שכעת נראה לי שממני יצאו הדברים( במלכים א' ז' 765גבי עמודים שעשה שלמה שהי' טור
מאה רמונים סביב בנין הכותרת ,והשני טורים היו אפשר זע"ז כדי למלאות הריווח שבטור האחד,

 755נכד אחי.
 756אדמו"ר הצמח צדק.
 757בצמח צדק שם ס"א.
 758נדה יד ,א .שוע"ר סי' קצ ס"ק סא.
 759בדם בתולים.
 760שבבוגרת לא הקילו אלא בביאה ראשונה.
 761דודו זקנו דורש שלומו תמיד בלב ונפש.
 762נדפס בבית רבי ע'  ,166והועתקה בשארית יהודה הוספות )צח ,ב( .והיא תשובה לאדמו"ר ה"צמח צדק" ,בה מבאר
המקור לדברי רבנו הזקן ,ששיעור מוציא רמון הוא מעט פחות מטפח על טפח ,וששיעורו הוא ג' רמונים אחוזים זה
בזה.
 763בשו"ת צמח צדק חיו"ד סי' קעה ישנה תשובה בענין זה בתור מענה להרב כו' מהורי"א עפשטיין מהאמליע.
השאלה נדפסה בסוף ספרו חנה אריאל ס' המאמרות )ברדיטשוב ,תרע"ב( ,ומזכיר שם שם החכם דווייעטקא
"המופלא מוה' משה במוה' זאב ר' קלמנס מטשאווס שכעת הוא חתן קיילעס מווייעטקא" .הרב דובער ב"ר שמעון
ליפשיץ מווייעטקע בספרו גולת עליות על מס' מקואות )ווארשא ,תרמ"ו( כותב בפ"ד מ"ה פיסקא א שכוונת הצמח
צדק הוא עליו ,ושקו"ט בדבריו .בבית רבי שם מכנה שם החולק בשם ר' משה חריף ,וכותב שאחריו החזיק בזה
הררד"ב רב דווייעטקא ,בעל גולת עליות שנטה לדברי הררמ"ח.
 764שכתב שם :ויהיה הנקב טפח על טפח מרובע ,שהוא יותר מעט ממוציא רמון )וחכם הנ"ל כתב שיש לו הוכחות
שרימון הוא יותר מטפח על טפח מרובע( .וראה מ"ש בזה בשו"ת צמח צדק חיו"ד סי' קעה )זכורני שבלאזני ראיתי
ממה שהובא לו חצי עגול ככדור מקליפת רמון ,וכמדומה שהובאו לו אז רמונים מאה"ק תובב"א ,ואפשר שהובא לו
כ"ז כדי לידע שיעור מוציא רמון( ,וסי' קעו ח"ג ס"א )ודודי מוהרי"ל נ"י הביא ראיה שהוא קרוב לערך הנ"ל ,ושאינו
גדול יותר( ,וסי' שלה )ודברי כאאזמו"ר נ"ע ברורים ואין לנטות מהן ימין ושמאל( .וראה מה שהאריך בזה בס' שיעורי
תורה סי' ג סי"ח ,וליקט שם ממה שדנו בזה האחרונים.
 765מלכים א ז ,טו-ז; מב )שמונה עשרה אמה קומת העמוד האחד וחוט שתים עשרה אמה יסוב את העמוד  ...ושתי
כותרות עשה לתת על ראשי העמודים מוצק נחושת חמש אמות קומת הכותרת  ...ואת הרימונים ארבע מאות לשתי
השבכות ,שני טורים רימונים לשבכה האחת ,לכסות את שתי גולות הכותרות אשר על פני העמודים(.
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לכן חשבתי רק טור אחד ואפילו סביב הבנין .והנה העמוד הי' הקיפו י"ב אמות ,ואף את"ל שזהו
אמת הבנין באמת בת ו' טפחים נמצאו ע"ב טפחים ,ואם בנין הכותרת הי' בולט לחוץ עודף על
העמוד בודאי לא הי' יותר מחמש אמות כפי קומתו ,ובפרט שבירמי' 766כתוב שלש אמות )עי'
רש"י 767כי ב' אמות התחתונות שוות לעמוד .ואפשר שמכל מקום היו בולטות אלא שהיו שוות בלי
ציור .וכן משמע שב' אמות התחתונות היו גם כן כלי קיבול ,עי' מצו"ד ,(768ואם כן יהי' רחבו יתר
על קומתו הרבה ואם כן קו ט"ו אמות יסוב אותו) 769שזהו גוזמא גדולה לדעתי שיהי' שליש עודף(
והיו מאה ושמונה טפחים עגולים ,770ועל כל פנים פחות הרבה מטפח על טפח מרובע עולה קל"ג
טפחים ושליש .771ורמונים שעשה שלמה בודאי לא קטנים היו .772בשגם כי בלאו הכי מסברא אין
להגדיל השיעור יותר.
וברוקח סי' שע"ז כתב הרמון הוא יותר מב' אצבעות חוזרות למקומן משמע דאינו גדול מזה
השיעור אלא מעט.
ומזה אין לי לכתוב יותר ,בשגם שלא כתב לי מעל' חכמת מדידתו ובקיאתו בשיעורין של החולק,
ואם הוא מהנדס גדול ,ומאין לאין יצאו לו הדברים לחלוק על רבינו ז"ל ,שהוא ז"ל בודאי הי' בקי
בחכמת ההנדסה ותשבורת והי' יודע לשער כמה טיפין כו'.
775
774
773
ואם החולק בקי בכל אלה ישאל נא אותו אם ידע שיעור הגריס והרביעית והסלע וקומת
אדם 776ותינוק בן ט' ,777שבכל זה שמעתי מפיו הקדוש שאחד באחד יגשו ,והעמיק הרחיב בזה
בשכל מבעית וחשבונות רבים .ומחמת קוצר שכלי והשגתי דלית תפיסא שכחתי,
778
וזולת זה כו' דברי דו"ז דוש"ת
יהודא ליב
ובעיקר דין מוציא רמון נראה שרבינו ז"ל תופס פי' הגי' של הראב"ד ,779שכתב שכ"ה גם דעת
הרמב"ם ,דלא ככ"מ שכתב שדעת הרמב"ם הוא כדעת הר"ש 780דבעי' ג' רמונים ,מדכתב 781ויהי'
בכלי כו' ,וגם מדחלקינהו לתרי בבי כמוציא רמון וגם יהי' בכלי וכו' מכלל דתרי מילי נינהו ,וכ"כ
התוס' פ"ק דסוכה ,782אלא שהראב"ד מפרש לקולא והתוס' מפרשי לחומרא ,וכ"נ דעת רבינו
ז"ל.783

 766בירמי' נב ,כב :וקומת ה כותרת האמת חמש אמות .ובמלכים ב כה ,יז :וקומת הכותרת שלש אמה.
 767מלכים א ז ,טו.
 768מלכים א ז ,יח :כי תמונת הכותרת היתה כעין שני אגנות כפיה זו ע"ג זו ,התחתונה בית קבולה למעלה גו'.
 769שהם  90טפחים ,ובהם נכנסים  100רמונים )בכל שורה( ,הרי שרמון הוא פתוח מטפח.
 770שלכל היותר תהי' גולת הכותרת רחבה מהעמוד עצמו בשליש )מלבר( ,דהיינו שהקו הסובב את העמוד הוא 12
אמות ,וקו הסובב את גולת הכותרת –  18אמות ,שהם  108טפחים.
 771שאילו היינו אומרים ששטח רימון )עגול( הוא כשטח טפח על טפח )מרובע( ,היינו צריכים לומר שקוטר הרימון
הוא טפח ושליש )כי שטח המרובע גדול ברביע משטח העיגול( .ואז היה צריך להיות הקו הסובב את גולת הכותרת 133
ושליש אמה )שיכיל  100רמונים שקוטרם טפח ושליש( .ועכ"פ  108הוא פחות הרבה מ 133-ושליש.
 772אלא בגודל שיעור רימונים בינונים.
 773דלעיל סי' יא.
 774ראה תקוני מקוואות ע' צב-ד.
 775דלעיל סי' יא.
 776שהוא ג' אמות )שוע"ר סי' שמט ס"א ,וש"נ(.
 777ששיעור הטלית שמתכסה בו ראשו ורובו הוא אמה ,כמבואר בשוע"ר או"ח סי' טז ס"א ,ובסדור הל' ציצית ד"ה
ורוחב הטלית.
 778דודו זקנו דורש שלומו תמיד.
 779הל' כלים פ"ו ה"ב.
 780כלים פי"ז ה"ד.
 781ברמב"ם שם :ויהיו בכלי שלשה רמונים אחוזים זה בזה.
 782ו ,א ד"ה שיעורן כרמונים.
 783ראה שו"ת צמח צדק חיו"ד סי' קעו ח"ג ס"א.
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סימן לז
תלמיד אל יורה בפני רבו אא"כ נוטל רשות מרבו

784

לכבוד אהובי ידידי וידיד עליון הרב החסיד המפורסם בתורה ויראת ה' היא אוצרו כו'
כש"ת מהור"ר אהרן סג"ל 785נ"י
 ...ההיתר אשר בנה עליו מעכ"ת יסודו להחזיק ולקבוע בנפשו עצתו לדרוש אחר אשר נאסר מפי
רבו 786משום דהא דתלמיד אל יורה בפני רבו אא"כ נוטל רשות מרבו 787היינו בחיי רבו דוקא ולא
אחר פטירתו כמבואר בפוסקים ... 788ושתי תשובות בדבר חדא דהא דאין צריך ליטול רשות היינו
כשלא מיחה בו רבו אבל אם מיחה בו בפירוש מי יבוא אחר המלך אשר כבר עשהו להתיר מה
שאסר הרב ז"ל נ"ע .ועוד אף אם לא הי' הרב מוחה בו כלל ,נהי דיכול לדרוש בלא רשות רבו אחר
פטירתו ,מכל מקום צריך להיות מוסמך בנטילת רשות מאיזה רב אף שאינו רבו ,כמשמעות
מהרי"ק שורש קס"ט 789הובא בדרכי משה 790והוא מוכרח מתלמוד ערוך רפ"ק דסנהדרין 791דהא
דגזרו דתלמיד אל יורה אלא אם כן נטל רשות מרבו היינו משום דרבו מידק דייק בי' שלשונו פתוח
ולא יטעו בלשונו ,וכפרש"י שם ,והוא מוכח מסוגיא דהתם ,ואם כן כי נח נפשי' דרבי' מאי הוי,
למה הותר לו לדרוש ,סוף סוף העולם יטעו בלשונו .אלא וודאי דעל כל פנים צריך ליטול מרב אחר,
אלא אין צריך רשות רבו המובהק דוקא ,דאפילו לא נטל רשות מרבו שרי אחר פטירתו ,דלאו
משום כבוד של רב נגעו בה אלא משום שלא יטעו בלשונו ,ומשום האי חששא בלחוד שרי ליטול
רשות מאיזה רב שיהי' אף שאינו רבו כמ"ש מהרי"ק.
ומה שהשמיטו הרמב"ם והטור והשו"ע דין זה דצריך ליטול על כל פנים רשות מרב אחר ,היינו
משום דהרמב"ם והטור וכן הגהות הרמ"א סמכו עצמם במה שכתבו 792ולא כל שמת רבו כו' אא"כ
הגיע להוראה כו' וכל תלמיד שלא הגיע כו' אלו התלמידים הקופצים להורות כו' ,דלכאורה קשה
למה תלה הדבר במיתת רבו ולמה סמכו ענין לו ,ובגמ' הוא מימרא בפ"ע כל תלמיד כנ"ל ,וכן הוא
בשו"ע 793אלא ודאי דהכי קאמר ,דלא תאמר מכיון שמת רבו שיכול לקבוע להורות אף שלא נטל
רשות מרבו ואצ"ל רשות כלל ,קמ"ל שצריך להגיע להוראה .ומנין יהיו יודעים שהגיע להוראה אם
לא שיהי' סמוך מאיזה רב ,דהיינו שיטול רשות ממנו ,דאינו נאמן על עצמו ,שהרי אלו התלמידים
הקופצים כו' סברי נמי ודאי שהם ראוים...
ידידו לנצח מאהבה רבה
יהודה ליב בלא"א מוהר"ר ברוך ז"ל מיאנאוויץ

 784נדפסה בקובץ יגידיל תורה נ.י .חי"ט ע' שמז ,והוגהה ע"פ כת"י  43קיא ,ב 636 .ז ,א .קטעים נדפסו בבית רבי ח"ב
פ"ב )וכאן נעתק רק חלק הנוגע להלכה( .ותוכנה:
גם לאחר שמת הרב לא יורה התלמיד ,אא"כ נטל רשות מאיזה רב.
 785מח"ס עבודת הלוי ועוד ,מגדולי תלמידי כ"ק אדמו"ר הזקן ,אשר התיישב בסטאראשעלע ,ואחרי הסתלקות רבנו
הזקן היו נוסעים אליו תלמידיו לקבל לקח מפיו .וע"ז כותב לו מהרי"ל התשובה הנדפסת בזה.
 786בהמשך המכתב שם :וכבר מיחה בידו בעבור זה ,וצעטעל שלח אליו ללעלפליא שבלי לדרוש.
 787סנהדרין ה ,ב.
 788טוש"ע יו"ד סי' רמב ס"ד )עד שימות רבו או עד שיתן לו רשות(.
 789בכמה דפוסים הוא שורש קע .ובדפוסים הנפוצים עתה הוא סי' קסז.
 790יו"ד סי' רמב ס"ק ב )אבל תלמיד חבר שאינו אסור להורות בפני רבו משום כבודו ,אלא משום שאסור להורות בלא
רשות כדי שידעו בו שאינו טועה בהוראתו ,אפילו נטל רשות מרב אחר סגי(.
 791ה ,ב.
 792רמב"ם הל' ת"ת פ"ה ה"ג .טור ורמ"א סי' רמב סי"ב-ג.
 793שם סי"ג.

שארית יהודה – יורה דעה

80

סימן לח
הנהגת הוראות אסור והיתר

794
796

עיין במשאת בנימין סוף סי' צ"ח וסוף סי' ק"ה 795בשם הרב אליהו מזרחי  ,דבשעת הדחק יכול
לסמוך להקל כיחיד במקום רבים היכא דלא איפסיקא הלכתא בהדיא .וכ"כ הט"ז ביו"ד סי'
רצ"ג .797והביא ראיה מפ"ק דנדה )דף ו ע"א( מעשה ועשה רבי כרבי אליעזר .והש"ך שם בנקודת
הכסף 798ובהנהגת איסור והיתר 799סבירא ליה דאין לסמוך בשעת הדחק אלא בדרבנן .800ואינם
כדאי לתרץ הקושיא הסוערת בדבריהם ,801דהא הלכה כרבים דאורייתא ומכין ועונשין כו'.
שמעתי מאחמו"ר הגאון החסיד נ"ע ,דאין זה אלא בדור ההוא שהיחיד ורבים חולקים ,ועל זה
נאמר 802אחרי רבים להטות ,אבל בדור אחר ,כיון שיכול הב"ד שאחריהם לסתור דבריהם ולחזור
ולדון בענין אחר )וכדאמרינן בעלמא משנה ראשונה משנה אחרונה .וכן כמה פעמים אמרו
האמוראים הלכה כדברי היחיד .803וכן פירש הראב"ד בפירוש המשנה דעדיות ,804בפירוש אחר
זולת התוספתא ,שאם יראה לבית דין יסמוך עליו אפי' שלא בשעת הדחק( ,וכמ"ש הרמב"ם בפ"ב
מה' ממרים ,805אין בזה משום אחרי רבים להטות דאורייתא .ומשם הכי יכולים לסמוך על היחיד
בשעת הדחק )וכן כתב באורים ותומים בביאורו לקיצור תקפו כהן סי' קכ"ג קכ"ד ע"ש( .ואמר
דממקומו הוא מוכרע )נדה שם (806במעשה שעשה רבי כרבי אלעזר כו' ,דפריך בגמ' מאי לאחר
שנזכר אילימא דאיתמר הלכתא כו' .ולכאורה מאי איכא בין איתמר הלכתא או לא ,מכל מקום

 794נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' יב ,מכת"י  231עז ,א .ותוכנה:
זה שבשעת הדחק סומכים להקל כיחיד במקום רבים ,ביאר אחמו"ר שהוא דוקא בדור אחר וכשלא נפסקה הלכה
בהדיא ,משא"כ באותו דור אזלינן מדאורייתא בתר רובא .ומוסיף מהרי"ל ,שגם בדור אחר י"ל דהיינו דוקא כשנראה
לדיין טעם לסמוך על היחיד בשעת הדחק ,ולא כשסוגיא דעלמא אזלא כאידך.
" 795בתשובת רבינו אלי' מזרחי בסימן ל"ו כתב בהדיא דבפלוגתא דרבוותא אזלינן לקולא באשה עגונה ,והביא ראיה
ממסכת עדיות )פ"א מ"ה( שבשעת הדחק יש לסמוך אדברי יחיד".
 796בשו"ת סי' לו )שהרי שנינו במסכת עדיות )פ"א מ"ה( למה נזכרו דברי היחיד במקום הרבים הואיל ואין הלכה,
אלא אם יראה בית דין דברי היחיד ויסמוך עליו כגון בשעת הדחק(.
 797ס"ק ד )לענין איסור חדש בחו"ל :דבמדינות אלו שהוא שעת הדחק דחייו של אדם תלוי בשתיית שכר שעורים
ושבולת שועל ,כדאי הוא הת"ק לסמוך עליו בשעת הדחק ,כיון דלא איפסקא הלכה בפירוש בגמרא כרבי אליעזר(.
 798על הט"ז שם )לאו ראיה היא כלל ,כמו שהוכחתי בש"ך בסי' רמ"ב ,דדוקא בהא דנדה דגזרת מעת לעת היא
מדרבנן אמרינן הכי(.
 799שבסוף סי' רמב ס"ב )ואם הוא דבר דרבנן כו' סומכין על היחיד באיסור דרבנן ושעת הדחק(.
 800וכן פוסק רבנו הזקן במקומות רבים בשו"ע וקו"א ,שאין סומכין בשעת הדחק על היחיד במקום רבים ,אלא
בדרבנן .וכאן בא לבאר דעת הט"ז.
 801קושיית הש"ך בפלפול בהנהגת איסור והיתר שבסוף סי' רמב )והרי הא דיחיד ורבים הלכה כרבים דאורייתא הוא
כו' והיאך אפשר לעקור דבר תורה בהפסד מרובה ,והלא כך הוא גזרת המקום לילך אחר הרבים ,ומה בכך שהוא
הפסד מרובה ,ועוד שהרי הורגין נפשות ומחרימין ומפקירין ומאבדין ביד ע"פ הרוב ,ועיר הנידחת נידונין ע"פ הרוב,
והרי אין לך הפסד מרובה גדול מזה(.
 802משפטים כג ,ב .סנהדרין ב ,א.
 803ראה שו"ת אדמו"ר הזקן סי' לג ד"ה והלכך.
 804משנה ה )ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרובין ,הואיל ואין הלכה אלא כדברי המרובין ,שאם יראה בית דין את
דברי היחיד ויסמוך עליו( .ופירוש הראב"ד שם )ולשון התוספתא תצטרך עליהם שעה ויסמכו עליהם כו' .ואפשר כמו
כן לומר כי הטעם האמור בתוספתא טעם בפ"ע הוא ,וטעם האמור במשנה טעם אחר הוא ,לומר שאם יראה לב"ד
האחרון שהלכה כדברי היחיד הראשון יסמוך עליו כלומר יקבע הלכה כמותו ,כמו שמצינו באמוראים האחרונים שהן
קובעים הלכה כיחידים הראשונים בכמה מקומות(.
 805ה"א )ב"ד גדול שדרשו באחת מן המדות כפי מה שנראה בעיניהם שהדין כך ודנו דין ,ועמד אחריהם ב"ד אחר
ונראה לו טעם אחר לסתור אותו ,הרי זה סותר ודן כפי מה שנראה בעיניו ,שנאמר אל השופט אשר יהיה בימים ההם
אינך חייב ללכת אלא אחר בית דין שבדורך( .וראה עד"ז גם לעיל סי' יג )שגם מל"ת דלא תסור ודיני זקן ממרא ,הוא
דוקא בדור של הב"ד שהורה(.
 806ו ,א )מעשה ועשה רבי כרבי אליעזר .לאחר שנזכר אמר כדי הוא רבי אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק .והוינן בה,
מאי לאחר שנזכר ,אילימא לאחר שנזכר דאין הלכה כרבי אליעזר אלא כרבנן ,בשעת הדחק היכי עביד כותיה .אלא
דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר ,וכיון שנזכר דלאו יחיד פליג עליה אלא רבים פליגי עליה ,אמר כדי הוא רבי
אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק(.
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כללא הוא יחיד ורבים כו' ,אלא ודאי דאין הכלל אמור אלא בדור ההוא שחולקין ,אבל בדור
האחרון יכול לסמוך בשעת הדחק ,אלא אם כן היכא דאיתמר הלכתא בהדיא כרבים.
ונראה לי 807שצריך להוסיף בדבריו דלכאורה אינו מובן בהא דאמרי' היכא דאיתמר הלכתא אין
לסמוך על היחיד ,ואמאי הרי הב"ד שאחריו חוזר ודן וכמו שנתבאר לעיל ,אלא על כרחך צריך
לומר דבהא מעשה דרבי קאמר בגמרא 808לאחר שנזכר ,ופרש"י דלאו שפיר עביד ,מכלל דגם רבי
מסכים לאותו פסק ההלכה ,ואם כן בשעת הדחק נמי אין לסמוך ,אבל כיון דלא איתמר הלכתא
אלא מכללא שמעינן דיחיד ורבים כו' ,אם כן נהי דנזכר דלאו שפיר עביד היינו שלא הי' יכולת בידו
להכריע ולפסוק הלכה כדברי היחיד ,מכל מקום בשעת הדחק מצי סמיך.
אך הנה עם כל זה אין ללמוד מהא מעשה דרבי ולא ממשנה דעדיות למקומות אחרים ,דלא ללמד
על הכלל כולו יצא לדין לומר דכללא הוא דסומכין בשעת הדחק על היחיד במקום רבים ,דהמשנה
לא דברה אלא במקום שהיחיד יכול להכריע כיחיד כמעשה דרבי שעשה כרבי אליעזר ,שהי' יכולת
ביד רבי לפסוק לגמרי כרבי אליעזר אם הי' נראה לו שכך הדין וההלכה ,809וכמ"ש הראב"ד
במשנה דעדיות שם בפירוש האחר שזולת התוספתא ,שהרי אחר חתימת התלמוד ודאי אין לסמוך
על יחיד מן התנאים או אמוראים אפילו בשעת הדחק כי אם במחלוקת הפוסקים ,וכמ"ש בלקוטי
תשב"ץ פ"ק דנדה ,810דאם לא כן חנם טרחו כל הני פוסקי הלכות כמו הרמב"ם וסמ"ג וטוש"ע
ורבינו ירוחם וכיוצא בהם ,אלא ודאי לברור כל פסקי הלכות העולה מתוך סוגי' להיות הלכה
ברורה ביד כל אחד ואחד ,ובפרט הרמב"ם שקרא לספרו משנה תורה ללמוד מקרא תושב"כ תחלה
ואח"כ ללמוד בספרו מבלי שיצטרך לספר אחר זולתו ,811והרי כולם לא נטו מהכלל הנאמר בגמרא
יחיד ורבים כו' ,או רב ור' יוחנן כו' ,או מחלוקת ואח"כ סתם כו' ,מכלל דלא סמכינן איחיד אפילו
בשעת הדחק ואפילו בדרבנן .וראי' מהרא"ש 812בפ"ב דגיטין )ד' י"ט ,ע"א( גבי הא דקאמר רבי
יהושע בן לוי כדאי הוא רבי שמעון כו' ,כתב רב האי דדוקא משום דרבי יהושע בן לוי קאמר הכי
סמכינן ,813ומוקדם לא פסיל לי' אלא מדרבנן ,אלא ודאי דאין חילוק ,814ואפילו הכי היכי דפליגי
תרי תנאי או תרי אמוראי וסוגיא דעלמא כאידך ,דבימי חכמי הגמרא לא הוי טועה אלא בשיקול
הדעת ,815והאידנא חשבינן הכל כטועה בדבר משנה ,מאחר שכבר כל הפוסקים שאחר חתימת
התלמוד כאידך ,וכמ"ש הרא"ש 816בפרק אחד דיני ממונות בשם הראב"ד ,ולא נחלק עליו אלא
בפסקי הגאונים ,שיכול כל חכם לחלוק עליהם אם יביא ראי' מקובלת לחכמי דורו כמו שכתב שם.
ומה שכתב הט"ז ביו"ד סי' רצ"ג 817לסמוך על ת"ק דרבי אליעזר 818גבי חדש בשעת הדחק ,היינו
משום דהפוסקים שפסקו כרבי אליעזר 819לא החמירו אלא מספק ,והוי כאלו לא אתמר הלכתא
בדבריהם וכמש"ש )אך דעת הרא"ש בריש פ"ק דברכות וסמכו על הני תנאי כו' ואע"ג דלית
הלכתא כו' ,צע"ג .וכה"ג יש לתמוה על הגהות מיימוניות בפ"ח מה' לולב 820כיון דר' יהודה קאמר
בגמ' כו' עיי"ש(.
וא"כ דון מינה דגם במחלוקת הפוסקים לאו כללא הוא לסמוך על היחיד ,אלא במקום שנראה לו
לדיין ולמורה לסמוך על היחיד בשעת הדחק על כל פנים ,אבל אי לאו בר הכי הוא אין לו לסמוך
על היחיד בלי טעם וראי' כלל .ותדע שאפילו בימי חכמי הגמרא לאו כללא הוה ,דהא כמה פעמים

 807עד כאן מדברי רבנו הזקן ,מכאן ואילך – הוספת מהרי"ל.
 808נדה שם.
 809ראה גם לקמן חאה"ז סי' כב ד"ה וכן מ"ש הט"ז.
 810ט ,ב ד"ה יחיד ורבים )לשונו מועתק לקמן(.
 811כמו שכתב בסוף הקדמתו לספר משנה תורה.
 812גיטין פ"ב סי' ט.
" 813שמע מינה דהכי הלכתא".
 814בין דאורייתא לבין דרבנן.
 815כמבואר בגמרא סנהדרין ו ,א.
 816סנהדרין פ"ד ה"ו.
 817ס"ק ד.
 818קידושין לו ,סע"ב )שחדש בחו"ל הוא רק מד"ס(.
 819רי"ף קידושין )טו ,א( .רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"י ה"ב.טור ושו"ע או"ח סי' תפט ס"י ויו"ד סי' רצג ס"א.
 820ראה שם אות ק.
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פרכינן פשיטא יחיד ורבים כו' ,ואמרינן נמי יחידאה הוא כו' ,ולפעמים אמרינן בפלוגתא דיחיד
ורבים דעביד כמר עביד כו' ,בפ"ד דברכות 821בפלוגתא דרבי יהודה ורבנן ,ולפעמים אמרינן כדאי
הוא ר"]ש[ לסמוך עליו בשעת הדחק ,אלא ודאי דהכל לפי שהי' נראה להם ,ובמעשה דרבי שעשה
כרבי אליעזר הי' נראה לו לסמוך עליו בשעת הדחק ,וזהו לאחר שנזכר אמר כו' ,כלומר אמר מדעת
עצמו .ומשום הכי נמי אתי שפיר הא דלא הביא הרמב"ם 822בהלכותיו דבשעת הדחק הלכה כרבי
אליעזר ,משום דסבירא ליה דרבנן פליגי על רבי ,והלכה כרבי מחבירו ולא מחביריו .823ואם כן
בדברי הפוסקים נמי אין לסמוך על היחיד אלא אם כן נראה להדיין או להמורה דיש לסמוך עליו,
וטעמא רבא איכא במלתא ,דבשלמא אם מכריע מדעתו הרי כתוב 824אל השופט אשר יהי' בימים
ההם ,וכמ"ש ברשב"א סי' תנ"ג ,והאריך בזה פרי חדש בהלכות מנהגי איסור ,אבל אי לאו בר הכי
הרי נגש אל המשפט לפני הפוסקים השופטים ,ואחרי רבים להטות כתיב ,825אלא אם כן שבדברי
הרבים ההם גם כן לא אתמר הלכתא ,וכמ"ש רבינו אחמו"ר ז"ל ,והיינו כמו שנתבאר לפי דעת
הט"ז ביו"ד סי' רצ"ג .וע' באו"ת שם בשם החו"י נוטה גם כן לדברי הנ"ל.
826
ע' טור חו"מ סי' כ"ה שאפילו על פסק הגאונים יכול לחלק בראי' ברורה .ועש"ך שם ובאורים
ותומים .827ואפילו על רבו יכול לחלק מהרא"י סי' רל"ח .עי' פרי תאר ביו"ד סי' ל"ט דבראיות
שאין מוכרחי' כ"כ לא .וז"ל התשב"ץ פ"ק דנדה 828דאין לסמוך על היחיד אפילו בשעת הדחק אלא
בפוסקים ובדרבנן .דבפוסקים יכול הדיין להכריע מדעתו גם בזמן הזה ,ובמחלוקת שבגמרא
שאחר חתימת התלמוד אין לנו כח לפסוק הלכה כיחיד.

סימן לט
אם מועלת ההסכמה שלא להדפיס משך זמן ,ממדינה למדינה

829

דבר ברור וידוע לפני כל יודעי דת שמצד הדין אין שום איסור בהדפסת הספרים להדפיס מה שכבר
קדמהו איזה מדפיס ,וכמבואר גם כן בתשו' רמ"א סי' ט' 830ביסוד פשוט הראשון ,דמדמי לבר
מבואה דאוקי ריחיא ואתי בר מבואה חברי' ואוקי בהדי' ,831דלא קיי"ל 832כרב הונא דאמר דינא
הוא דמצי לעכב עלי' אלא בברי הזיקא ,כמו בנדון דידי' שהיענטלומר 833השני הכריז שיוזיל השער,
משא"כ כשהמקח שוה .וגם מצד הטוב והישר מבואר שם ביסוד הרביעי דאין נכון לתקן
להמדפיסים שלא יגרמו להם היזק משום דהמדפיסי' אדעתא דנפשייהו עבדי ,ואף אם יפסידו לא
ימנעו בשביל זה מלהדפיס עוד.
אלא דבזמן שאחר הרמ"א החילו לעשות ולתקן תקנות גדולות בחרמות ,ולא כל המקומות היו
שוים בזה ,שהרי אדרבה בהסכמת רבני אשכנז על המגן אברהם דפוס אמשטרדם מבואר

 821כז ,א.
 822הל' אסורי ביאה פ"ט ה"ה.
 823פסחים כז ,א .וש"נ.
 824שופטים יז ,ט .ר"ה כה ,ב.
 825משפטים כג ,ב.
 826ס"ק ג.
 827אורים ס"ק ד.
 828ט ,ב ד"ה יחיד ורבים.
 829ההסכמה נדפסה בהלכות הרי"ף – קאפוסט תקע"ח .ומובאת בשו"ת צמח צדק חיו"ד סי' קצה )טו ,סע"ג(.
ותוכנה:
הדפסת ספרים אינה אסורה משום השגת גבול ,ולא מטעם תקנה כללית ,כ"א מטעם גזירת בעלי ההסכמה ,שמועלת
רק במדינתם ,ולא במדינה אחרת – אפילו באותה מלכות .ובפרט עם המדפיס הראשון עשה שלא כשורה.
וראה לעיל סי' יב )אם מועלת ההסכמה – אחר שנמכרו הספרים(.
 830ובדפוסים שלנו – סי' י.
 831ב"ב כא ,ב.
 832ראה חו"מ סי' קנו ס"ה.
 833אציל )כן מכנה הרמ"א שם את שני המדפיסים הנכרים ,שהדפיסו ספרי ישראל בויניציאה – יושטיניאן
ובראגאדין(.
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שבאמשטרדם עשו תקנה 834להיפך שלא למחות ביד המדפיסים כלל ,ומוכח מזה גם כן דסבירא
להו שאין זה בכלל מה שאמרו 835שאין הבית דין יכול לבטל כו' .וגם אין צריך מנין אחר כלל
להתיר ,836דלא נאסר כלל במנין להיות תקנה קבועה לדורות על כל מדפיסי ספרים בסתם ,אלא כל
מדפיס שרוצה להדפיס הי' משיג הסכמות וחרמות מגאוני הזמן על הספר ההוא בלבד ,ובכל
ספרים הנדפסים מחדש מחדשים גזירותם ,ולא נצרכה לעשות תקנה באמשטרדם אלא להיות
איסור ביד הרבנים שאסרו על עצמם שלא יתנו הסכמתם וגזירתם.
ובזה יובן טוב טעם ודעת מה שנתפשט ההיתר ביד המדפיסים ממדינה למדינה ,נגד תקנת
הראשונים שמצינו בהסכמות הקודמים שגזרו הן במדינה זו הן במדינה אחרת ,כי מאחר שאינה
תקנה קדומה וקבועה לדורות אלא שבעלי ההסכמה האלו גזרו בשעה ההיא ,לא חששו לה מטעם
שכתב הריב"ש בסימן רע"א שקרא תגר על מהר"ם הלוי שגזר בארץ לא לו במקום שיש מיעוט
התורה ח"ו ,ופסק שאין צריך לחוש לגזירתו ,והכי נמי ראו מיעוט התורה ח"ו מחמת שנתפזרו
אחב"י במקומות רחוקים מן הישוב ולא בכל שעתא מתרחיש נוסע מארץ מרחק ,ובזמן
שהשלוחים יוצאים ומצא איש כי יקרה פרט למזומן .837ואין חילוק מדינות תלוי בחילוק מלכיות
דוקא ,שהרי התירו אפילו בזמן שלא היו המלכיות מקפידות כלל ,אלא שלא חששו לגזרת חכמי
מדינה אחרת במקום שיש מיעוט התורה ח"ו.
838
ודלא כמו שעלה על דעת חכם אחד בהסכמת דפוס סלאוויטא לאסור מאקלים לאקלים במדינה
אחת ,משמע שרוצה לומר שהמדינה אחת היא מחמת שהיא תחת יד מלכות אחת ,וחילוק ארצות
מה שנקראת ארץ רוסי' מדינה בפני עצמה וליטא מדינה בפני עצמה ,וכן פולין ווואלין ודומיהם
קראם בשם אקלימים .ונהפוך הוא ,כי שם אקלים הוא סוג יותר כולל שהתוכנים חלקו כל העולם
לשבע אקלימים ,839אבל מדינות הן רבות מאד כמ"ש 840שבע ועשרים ומאה מדינה ,ואיכא מאן
דאמר 841דלאו היינו כל העולם כולו ,וגם מבואר מזה שמלכות אחת כולל כמה מדינות וכמו מלכות
אחשורוש .והגע עצמך אם תתפשט המלכות על כל העולם האם יאסר מסוף העולם ועד סופו.
זאת ועוד אחרת ,שכשם שהמדפיס דסלאוויטא ראה תבנית הש"ס דקאפוסט בתוספת המפרשים
שסביב הרא"ש ועשה כתבניתו ,כך יש רשות להמדפיס דקאפוסט אחרי ראותו שצירף המדפיס
דסלאוויטא האלפסין להש"ס ,שיעשה כתבניתו להדפיס האלפסין גם כן לצרף להש"ס שלו .ואם
לא יהי' כדי לצרף להש"ס באגודה אחת רק בכרך בפני עצמו כל שכן שטוב עשה שלא יהי' כתבניתו
ממש.
אשר על כן על כל דברי האמת האלה נדרשתי לשאלת המדפיס ידידינו המופלג הוותיק ונגיד
מהור"ר ישראל יפה מקאפוסט ומצאתי לו היתר להדפיס ספר הרי"ף ומפרשיו ונושא כליו כתבנית
אשר נדפס כבר בסלאוויטא ,וכרצונו יעשה ויוסיף איזה דבר חידוש להגדיל תורה ,ולא יחול עליו
שום עונש ח"ו וגזרת נח"ש מהרבנים חכמי הזמן שבאו בהסכמת הדפוס דסלוויטא לא מיני' ולא
מקצתי' ,ואדרבא אין כאן שום כו' ,כי כבר יצא בהיתר מפי גאוני וחכמי הזמן הקודמים ונתפשט
ביד המדפיסים שלא לחוש ממדינה למדינה ,וטעמם ונימוקם עמם כמו שנתבאר לעיל.
אך כל מדפיסי מדינתו ,וכן מדפיסי מדינתינו זולת מוהר"י הנ"ל ,ראוי לחוש להם לגזרת נח"ש
שיצא מפי גאוני חכמי הזמן הבאים בהסכמתם ובאיסורייהו קיימי כמקדם ,שראו חכמי הדור
לתקן תקנה זו מפני שראו פרצת הדור והקלקול שבעבור זה נמנעו מלהדפיס ,בוודאי ראוי לכל ב"ד
שבכל דור לילך בעקבותם ולחזק תקנתם את אשר כבר עשוהו ,במקום שלא יצא מזה מיעוט

 834תקנה זו ,שנתקנה בי"א מ"ח תע"ז ,וחתומים עליה רבני הקהלות הספרדית והאשכנזית באמשטרדם ,נעתקה בס'
זכויות היוצרים במקורות היהודיים ע' ) 309ומביא שם גם מהסכמת מהרי"ל שלפנינו(.
 835גיטין לו ,ב.
 836כהלכה המבוארת בביצה ה ,א .ונתבאר לעיל סי' יב.
 837ע"פ חולין קלט ,א.
 838ראה קובץ אור ישראל גליון לב ע' קלג )שלא מצא הסכמה זו( .אבל תוכן הענין – ראה הסכמת ה"ר חיים הכהן
מפינסק לזהר סלאוויטא תקע"ה )ועל דעת הסכמת הרבנים להדפיס הזהר בק"ק קאפוסט בשנת תקס"ח נעלם ממני
טעם הדבר ורחוק להעלות על לבי טעם הדבר שדנו שני הדפוסים הנ"ל כממדינה למדינה כיון ששניהם ת"י מושל
אחד(.
 839ראה רד"ק תהלים מח ,ג.
 840אסתר א ,א.
 841ראה מגילה יא ,א.
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התורה ח"ו ,וחוק וזמן אשר יתנו הב"ד לא יעברוהו ח"ו ,ואדרבא תקנה זו היא הנותנת כח לחזק
ידים רפות למען תחזקנה ידיהם תושיה .ולשומעים יונעם ותעב"ט.842
דברי המדבר למען האמת והצדק
יהודא ליב בא"א מהו' ברוך זללה"ה שניאור

843

סימן מ
אותיות שנכתבו מקצתן על הטלאי

844

לאה' ש"ב תלמידי המופל' מו"ה ישכר בער סג"ל 845נ"י
הן הראני חותנו פ"ש ביום א' ט"ו תמוז העבר )תקפ"א(.
וע"ד השאלה  ...להיות לאחדים.846
ומה שכתב הט"ז 847להכשיר משום שהדבק עושה גוף אחד ,ומשום הכי כותבין על הדבק אפילו
מקצת אותיות ,זה אינו במשמע כלל בדברי מהרי"ק .848אלא שנראה מדבריו שמחלק בין אם נחלק
האות דפסול ובין חסרון אותיות שלימות דכותבין על הקלף הדבוק כמ"ש רמ"א .849והא דמכשיר
בחסרון אותיות שלימות ,יליף לה מדברי ראבי"ה שבמרדכי פ"ב דמגילה 850דאפילו חסרו מקצת
תיבות מכל מקום עדיין נקרא שם ספר על הספר תורה ,והספר תורה כשרה אפילו בלא טלאי ,אלא
דאסור לקרות בה משום דדברים שבכתב אין אתה רשאי כו' .ושם מסיים בהדיא בראי' אחרונה
שהביא מראבי"ה עצמו בלא ההיא דמסכת סופרים ואפילו היינו מחזיקי' הדבק כתלוש כו',
ובודאי שכך היתה כוונתו גם בראי' ראשונה שהביא ממסכת סופרים ,ופירשה על פי דעת ראבי"ה,
דאין לומר בכוונתו שדעת רבי שמעון בן אלעזר שבמסכת סופרים 851היא כדעת ראבי"ה ,והת"ק
פליג עלי' ,דא"כ איך כתב בראי' אחרונה ומההיא דראבי"ה יש ראי' אפילו בלא ההיא דמסכת
סופרים כו' ,הא אדרבה ההיא דמסכת סופרים אליבא דת"ק הוא דלא כראבי"ה ,ומאי אפילו
דכתב .אלא ודאי דסבירא ליה דת"ק ורבי שמעון בן אלעזר גם שניהם סבירא להו כדעת ראבי"ה,
אלא דבמטלית פליגי 852ובקלף מודו .והשתא מכיון שבחסרון אותיות מכשר משום דהספר תורה
כשרה בלאו הכי ,מכלל דהא דפסול בנחלק האות היינו משום דהס"ת נפסלה ,ואין הדבר מחבר
להכשירה ,וא"כ מה לי קודם הכתיבה ומה לי אחר הכתיבה ,סוף סוף על ידי הדבק באנו להכשיר.
ולא דמי לחסרון כל האותיות ,דהתם אין הדבר בא להכשיר הספר תורה כלל )דהא הספר תורה
כשרה בלאו הכי( ,אלא דבלא הדבק הי' אסור לקרות בה משום דדברים שבכתב כו' ,וזהו עיקר
הטעם של מהרי"ק וכמו שביאר להדיא וכנ"ל ,משא"כ לדבק מקצת האות למקצתו שהוא בא
להכישר הס"ת.
איברא שדברי מהרי"ק בראייתו מההיא דראבי"ה סותרי' דברי עצמו ,שבשרש ס"ט כתב דבספר
תורה שנחלק האות בשעת כתיבה שלא נעשית כגולם אחד פסולה ,וראבי"ה דמכשר בחסרון

 842ותבוא עליהם ברכת טוב.
 843לפעמים חתמו )הוא וכל המשפחה( "שניאור" )ראה מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי ע' ד-ה( ,ולפעמים שניאורי
)ראה כפר חב"ד ,אספקלריא ,גליון  1245ע' .(14
 844נעתקה מכת"י  935ז ,א .מהדורות נוספות לעיל סי' טו-יז.
 845הורביץ ,שהי' אח"כ מ"ץ דליובאוויטש ועוד .תשובה נוספת אליו – לעיל סי' ב.
ראה תשובתו שבקובץ יגדיל תורה נ.י .ח"ב ע' טו ,שבצעירותו גר ביאנאוויטש ,ויעץ לו מורו ורבו הרה"ק מהרי"ל,
שיקבל עסק המלמדות בעיר אחרת .וראה לקמן בסמוך ש)כנראה( גם חותנו גר ביאנאוויטש ,ועל ידו כתב מהרי"ב אל
רבו מהרי"ל.
 846עד כאן הנוסח )במהדורה זו שבכת"י( הוא כמו במהדורה )שבנדפס( דלעיל סי' יז.
 847יו"ד סי' רפ ס"ק ד.
 848שורש קכב )שממנו הוציא הט"ז את דבריו(.
 849שם ס"א.
 850סי' תשצב )ובסוף סי' תשצד מסיים :מאבי"ה(.
 851שמכשיר דבק אפילו בחסרון מקצת האותיות.
 852בכתב אותיות שלמות על המטלית.
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אותיות או תיבות הוא מן המתירין 853לקרות בספר תורה פסולה ,ואם כן קשיא דידי' אדידי'
בתרתי ,חדא דכאן כתב אליבא דראבי"ה דהספר תורה כשרה אלא דאסור לקרות בהם משום
דדברים שבכתב כו' ,והתם כתב דהספר תורה פסולה והקריאה מותרת .ועוד דכאן מחלק גם
אליבא דראבי"ה בין חסרון כל האות ובין אם נחלק האות והתם כתב דנחלק האות לא גרע מחסר
)ולדבריו דכאן צריך לומר דגרע נחלק האות מחסר ,דבחסר מטעם פסול ספר אתינן עלי' ,וכמ"ש
בהדיא כיון דמטעם פסול ספר כו' ,משא"כ בנחלק האות לא מטעם פסול ספר הוא ,אלא משום
דבעי כתיבה תמה וכיון שנחלק האות אין כאן כתיבה תמה ,לכך גרע נחלק מחסר אותיות שלימות,
דבחסר כיון דעדיין שם ספר על הספר תורה לא מקרי חסר במלתי' ,משא"כ לענין כתיבה תמה
אפילו אות א' שנחלקה מיקרי חסר במלתיה .וכה"ג מחלק להדיא בגמ' פ"ה דגיטין ד' ס' ע"א
לענין חומשים עיי"ש(.
גם הט"ז סוס"י רע"ט תמה על ראבי"ה מי דמי מגילה לס"ת כו' עיי"ש ,ומשום הכי נמי גם כאן
855
השמיט הראי' מראבי"ה ,אלא דכתב הראי' מירושלמי 854דדובקין בדבק לפירוש הספר התרומה
וסמ"ג 856וסמ"ק 857דקאי אספר תורה שנקרעה כו' .אבל גם ראי' זו דחוי' היא ,דמיירי במקום
שאין צריך לכתוב על הדבק .וכבר האריך בזה הב"ח בתשו' סי' קל"א דמיירי במקום דמהני
תפירה .858ואף את"ל דסבירא ליה כהרא"ש 859דדיבק עדיף מתפירה ,מכל מקום הא הרא"ש סיים
בהדיא כיון שאין לכתוב על הדבק ,אבל לכתוב על הדבק לא שרי )מהר"ם שברא"ש וטור אוסר
אפילו בכה"ג .ומ"ש במהרי"ק דמהר"ם איירי במטלית דוקא ,לא משמע הכי לפי הטעם דזה מושך
אילך 860כו' .גם בשאלת הרא"ש מבואר שמשים עליו קלף מבחוץ כו'( .אלא דמהרי"ק הכריח כן
מדעתו מחמת פירושו במ"ש וכתב ואם באולי ימצא אוקימתות ליישב הברייתא ,לע"ד אין נראה
שיתיישב הלשון על אופניו בענין אחר כו' .הרי נראה שבא בידים נקיות לחלוק על פירשו הרא"ש
בברייתא דמסכת סופרים ,וסמך בכל כחו על פירושו ,שהוא על לפי דברי ראבי"ה הנ"ל ,וכיון
דדברי ראבי"ה דחויים בסי' רע"ט ,שהשו"ע ורמ"א פסקי דלא כוותי' )אלא שהב"ח שם סמך על
ראבי"ה ,וכן הט"ז ,וצ"ע( ,כשל עוזר ונפל עזור )ופירוש הברייתא דמסכת סופרים אליבא דהרא"ש
אכמ"ל(.
וגם אפילו לפי הבנת מהרי"ק בסמ"ג וסמ"ק וספר התרומה ,דאפילו במקום שצריך לכתוב על
הדבק מכשרי ,מכל מקום לא משמע שיהי' הדבק עושה גוף אחד ממש כמ"ש הט"ז ,דהא בפתח
דבריו השיב על החכם האוסר ,מאי דאייתי מר מדיבק שברי שופרות פשיטא דהתם היינו משום
דשופר אחד אמר רחמנא כו' ,הרי מבואר דגבי שופר דשופר אחד אמר רחמנא ולא ב' וג' שופרות
אין הדבק מחבר להיות כגוף אחד שיהא נחשב שופר אחד )ומה שיש להאריך בדברים הללו לא עת
האסף פה( .ומהאי טעמא נמי פוסל בנחלק האות או שאינו מוקף גוויל )אלא דבחסרון אותיות
מכשיר ,ובעל כרחך צריך לומר שהוא על פי דברי ראבי"ה ,דאם לא כן אין טעם אחר לחלק
ביניהם( .ואם כן מה לי אם דבק אחר כתיבה או קודם כתיבה ,כיון שאין הדבק חיבור כלל,
ובהדיא כתב רמ"א באבן עזר סי' ק"ל ס"ז בהג"ה דאם דבק שני עורות וכתב עליהם גט פסול
משום דבעינן ספר אחד ולא ב' וג' ספרים ,הרי דאפילו דיבוק דקודם כתיבה לא מהני.
הן אמת שהבית שמואל שם ס"ק ח השיג על זה והניחו בצ"ע ,אבל כל דבריו תמוהים וכל ראיותיו
נגדו .דמ"ש מתפילין של יד 861אליבא דר' יהודה דאם כתבו על ד' עורות יצא וצריך לדבק דבעינן
אות אחד מבפנים כמו מבחוץ ,הרי דדיבוק מהני לדבריו ,תקשה אמאי קתני ואם כתבן על ד'
עורות יצא ,אדרבה לא יצא אלא אם כן דבקן מבעי לי' ,כיון דצריך לדבק ועל ידי הדבק נעשה גוף
אחד .ואם נאמר דאין צריך לדבק אלא לכתחלה אבל בדיעבד אפילו בלא דבק יצא ,862אם כן

 853ראה שו"ע או"ח סי' קמג ס"ד ,יו"ד סי' רעט ס"ב ,ובנו"כ שם.
 854מגילה פ"ב ה"ט.
 855הל' ס"ת סי' רג.
 856מ"ע כב.
 857מצוה קנג.
 858שביו"ד סי' רעט ס"א.
 859הל' ס"ת סי' יד .הובא בטור יו"ד סי' רפ.
 860שמטעם זה פסל מהר"ם ברא"ש שם.
 861מנחות לד ,ב.
 862שכן נפסק באו"ח סי' לב סמ"ז ,ושוע"ר שם סע"ב.
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פשיטא שאין ראי' משם להכשיר דבר הפוסל מדאורייתא אפילו בדיעבד משום ב' וג' ספרים .ומה
שהביא ראי' מתוס' דמנחות 863והאגודה הוא תמוה ,דהא האי טעמא דרמ"א 864דכתב דפסול
מספק ,משום דלדעת התוס' והאגודה יש להכשיר ,אבל לדעת הרמב"ם והטוש"ע בי"ד סי' רפ"ח
פסול .ומ"ש שביו"ד סי' רפ"ח משמע שיש לחלק בין קודם הכתיבה בין אחר הכתיבה ,לא ראיתי
שום משמעות לזה ,ואדרבה לענ"ד מוכח מהתם איפכא ,דהא בירושלמי איתא שתפילין ומזוזה
אין נכתבין על ב' עורות ,וכיון דס"ל דב' עורות היינו אפילו אם תפרן או דבקן ,הרי מפשט הלשון
מבואר שעל ב' עורות שדבקן תחלה אין כותבין ,וכן לשון השו"ע ואפילו תפרן משמע דאפילו
מתחלה )אבל לשון הטור ואפילו אם ידבקם צ"ע( .ומ"ש דבתוס' דסוטה 865אי' שאני דיבק שברי
שופרות דניכר התוספת ,לא ראה באספקליא המאירה ,שלא על דיבק שברי שופרות כתבו כן אלא
על שופר של קרן פרה דקיימי גילדי ,דהוה כמו שמוסיף ממקום אחר )כמו דיבק שברי שופרות(.
וביאור דבריהם דכל שמוסיף ממקום אחר בודאי מוסיף הוא ,אלא דבקרן פרה דתחלת ברייתו
הוא ,מכל מקום מאחר שמוסיף בכל שנה ניכר התוספת והוה כמוסיף ממקום אחר .ובלאו הכי אין
סברא לחלק בין קודם כתיבה ,דכך יוכל להיות ניכר התוספת קודם כתיבה כמו לאחר הכתיבה.
ועוד דכל שמוסיף ממקום אחר ניכר התוספת דאי אפשר שיהיו לאחרים ממש כגוף אחד )והיינו
טעמא דרמב"ן בשופר דסבירא ליה דוקא חממו באור כו'(.
וכיון שזכינו לדין דאפילו קודם כתיבה אין הדבק עושה גוף אחד ,אין להכשיר בנחלק האות או
שאינו מוקף גוויל ,דלא כט"ז .וקורא אני עליו על הראשונים אנו מצטערים כו' ,ודיינו בקולא
שהקיל מהרי"ק ורמ"א 866בחסרון אותיות שלימות ,שהוא גם כן על משענת קנה רצוץ ,כי הרא"ש
אוסר בהדיא ,ומסמ"ג וסמ"ק וסה"ת אין ראיה כמו שנתבאר לעיל ,וגם בדעת ראבי"ה סותר דעת
עצמו בסימן ס"ט ,ועוד דראבי"ה יחידאה הוא כמו שנתבאר לעיל .ובאמת נראה מדברי מהרי"ק
שלא בא אלא לקיים המנהג על פי ראבי"ה ולא מצד הדין ,כי מצד הדין העיקר הוא כמ"ש בשרש
ס"ט ,שראבי"ה הוא מן המתירין לקרות בס"ת פסולה .וכן רמ"א סבירא ליה מצד הדין דלא
כראבי"ה ,כמבואר מדבריו בסימן רע"ט ,אלא דכאן כתב מצד המנהג .וכל בעל נפש יזהר מזה.
וכבר יישר כחם וחילם של הסופרים המובהקים דסביבותינו שנזהרים בזה ת"ל.
ודכא 867באל"ף ,כן כתוב בס"ת של רבינו הג' אחמו"ר נ"ע ,וכן נהגו כל הסופרים ששמעו ממנו או
ראו בס"ת שלו ,והטעם ראיתי כתוב אצלו ,כי דכה בה' ל' נקבה הוא על משקל דכה זכה דקה
משא"כ בא' שם דבר הוא ,והא' הוא מן השרש ,ובלשון רבים כתוב נדכאים 868ודכאי רוח 869ודכאי
לבב )אלא שנשאר לרבינו ז"ל בצ"ע לב נשבר ונדכה 870שכתוב בה"א( ,והמסורת יש מהן חולקות זו
על זו.
כל זה ראיתי ונתון אל לבי למלאת שאלתך ובקשתך.
וזו"ז תקבל החו"ש מאדה"ש 871כנפשך וכנפש תדרשנו לטובה
ש"ב יהודא ליב בא"א מוהר"ר ברוך ז"ל השניאורי

872

ואת אחיך ובית אביך תפקוד לשלום.

 863ד"ה דילמא )והא דאמרינן בירושלמי בפ"ק דמגילה דתפילין ומזוזות אין נכתבין אלא על עור אחד ,ההיא בשלא
תפר העורות זה בזה(.
 864אהע"ז סי' קל ס"ז.
 865יח ,רע"א.
 866יו"ד סי' רפ ס"א.
 867קטע זה הוא מהדורא נוספת מסי' טז דלעיל.
 868ישעי' נז ,טו.
 869תהלים לד ,יט.
 870תהלים נא ,יט.
 871וזולת זאת תקבל החיים ושלום מאדון השלום.
 872שם משפחתו – על שם כ"ק אחיו אדמו"ר הזקן .וראה מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי ע' ה .כפר חב”ד גליון 1244
אספקליא ע' .12
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סימן מא
תפלה במקום מ"כ אדמו"ר הזקן

873

לכבוד א"נ וידיד נפשי באמת ה"ה הרבני הנגיד ותיק ונכבד מוהר"ר דוד כץ ,יצו ה' אתו
את הברכה וחיים עד העולם
למען ציון הלז היא הכיפה אשר על קבר איש האלקי' קדוש הוא כבוד רבינו הק' אחמו"ר
זצללה"ה נבג"מ 874לא אחשה ולא אתאפק עצור במילין ,אשר הגיעני מכתב מב"א 875ידידי ידיד
עליון הרב החסיד מוה' חיים אברהם נ"י ,שהכהנים במדינתכם יש מהם נמנעים משם ,ולבם
נוקפם מחמת שהכיפה היא בחדר תחת הגג ,וכתב אלי לכתוב לכם היתר מפורש בכדי שלא ירבה
מחלוקת בישראל .ומכותלי כתבו הט' ניכר שהלומדים במדינתכם מהנדזין בדבר ,ואחשבה לדעת
זאת.
וכמדומה לי שטעם האוסרין הוא משום שיש בכיפה חלון טפח על טפח ברום טפח שמביא את
הטומאה לבית ,ואף שיש שם לוח הסותם את פי החלון ,סבירא להו דהאי סתימה כמאן דליתא
דמי ,ואסורים הכהנים ליכנס אף בשעה שהחלון סתום ,דומיא מ"ש בש"ע י"ד סי' שע"א ס"ג .ואף
ע"פ שבסעיף א' שם מבואר דסתימה מהני אפילו לפי שעה אם סותם כל הנקב ,שאני התם דמיירי
876
שיש פתחים אחרים לבית שהמת בתוכו הפתוחים לזה ,כדמוכח מהראיות שהביאו התוס'
ור"ש 877ורא"ש 878לדין ההוא ,ממאור שקשרו בטפיח ,879ומההוא בי כנשיתא דפתיחא
לאינדרונא ,880דודאי לא הוציאו המת דרך המאור או דרך בית הכנסת ,אלא היו שם פתחים
אחרים לרשות הרבים .ובעל כרחך צריך לומר כן ,שלא יסתרו הדברים שבשו"ע זה את זה ממ"ש
בס"א למ"ש בס"ג .ועם היות שמכל מקום אין ללמוד איסור ברור מההיא דבש"ע ס"ג ,דהתם
ודאי סוף הטומאה לצאת מהחדר דרך אותו בית ,שבודאי לא ישהה הטומאה בחדר ,משא"כ בקבר
שאין עתיד לפנות ח"ו .מכל מקום כמה משניות מוכחי דאין לחלק בהכי.
881
אבל ההיתר הברור הוא מפורש במשנה ספ"ו דאהלות גבי פרדסקין דקתני נפתח כו' ,ופירש
הר"ש והרא"ש דבטומאה שתחתיהן מיירי ,דדוקא לענין טומאה שבתוכן אפילו הדלת מוגף הרי
הוא כאילו פתוח )והיינו ההיא דבש"ע ס"ג הנ"ל( ,אבל לענין טומאה שתחתיהן אף שהיא בוקעת
ועולה מכל מקום אינה מתפשטת לבית אלא אם כן פתוח לבית .ואם כן הכי נמי בכיפה זו שאין
עליה שום טומאה אלא מפני שהקבר סתום וטומאה בוקעת ועולה לתוך הכיפה ,הילכך אינה
מתפשטת לבית ,הוא החדר שתחת הגג ,אלא בשעה שהחלון פתוח ,אבל בשעה שהוא סתום בלוח
מותרין הכהנים ליכנס.
882
רק את זה לא ידעתי ,אם כותלי הכיפה גבוהים י' טפחים  ,אף שמשפעת ועולה מכל מקום
הכתלים עצמן צ"ל גבוהים י' טפחים .וזה יש לתקן בקל לחפור חריץ בקרקע סביב הכיפה עד
שיהיו י"ט.

 873נדפסה בהתמים ח"ח ע' לח ,ובשארית יהודה מילואים סי' לה .והוגהה עפ"י כתי"ק  .4000,30מהדורה נוספת –
לקמן סי' הבא .ותוכנה:
החדר שבתוכו עומד הקבר ,יש לו גג .הקבר שבתוך החדר ,יש עליו כיפה .הכיפה גבוהה י' טפחים באמצעה ,אבל לא
אצל הכתלים שמהצד .בתוך הכיפה יש חלון טפח על טפח ,שהוא סגור בדרך כלל ,ולפעמים פותחים .כשהחלון סגור
אין הטומאה יוצאה ממנה .מ"מ יש איסור לכהנים לנגוע על גביו .כדי למנוע טומאת ד' אמות יש להשתדל שתהי'
הכיפה גבוהה י' טפחים מהצד .ויותר טוב לעשות גדר ברוחק ד' טפחים מהכיפה גבוה י' טפחים.
 874בהאדיטש.
 875בן אחי )אדמו"ר הזקן(.
 876ב"ב כ ,א ד"ה היא גופה.
 877אהלות פ"ו מ"ב.
 878בהלכות קטנות הל' טומאה )קלא ,ד(.
 879משנה שבת קנז ,א )ומבואר בגמרא שם ,שהוא כדי לחצוץ בפני הטומאה(.
 880מגילה כו ,ב.
 881נתבאר יותר לקמן סי' הבא )ד"ה ובאמת(.
 882שמבואר בשו"ע יו"ד סי' שעא ס"ה :אסור לקרב בתוך ארבע אמות של מת או של קבר ,בד"א שאין הקבר מסויים
במחיצות גבוהות י' טפחים ,אבל אם הוא מסויים במחיצות גבוהות עשרה טפחים או בחריץ עמוק י' טפחים ,אין צריך
להרחיק ממנו אלא ד' טפחים.
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אך עוד אחת היא באתי לעורר לבב הכהנים פן יהרסו להתקרב אל הכיפה ולנגוע בקצהו ,מחמת
חשקם וכלות נפשם להשתטח שם בכלות הנפש ,ונגיעה זו אסורה מן התורה .883וגם לפי דעת הב"ח
והש"ך 884חוששים שמא יאהילו אפילו בגבוה י' טפחים ,ותופס ד' אמות.
ואף שאין לחוש כל כך בחששא זו במקום מצוה גדולה ומעלת השתטחות על קברי הצדיקים כי
רבה ,ומבטלין גזרת חכמים מפני דבר זה וכיוצא בזה .885וכן שמעתי שבאה"ק משתטחין הכהנים
על קברי התנאים ,ולדעתי גם כן הוא מזה הטעם ,ולא משום קדושת התנאים ,דלא מצינו זה
בגמרא .אלא לפי שהקבר שהי' בימי התנאים הי' פתוח מן הצד ,ואינו אסור אלא מדרבנן כדאי'
בפ"ג דברכות .886משא"כ קברים שלנו שהם סתומים ,אסורים לכהנים להשתטח על הקבר אפילו
הוא צדיק גמור ,לפי שהוא אסור מן התורה .אבל סמוך לכיפה שאינו אסור אלא מדרבנן איסור זה
נדחה מפני מעלת השתטחות על קברי הצדיקים ,ובלבד שלא יאהילו ולא יגעו בכותל כלל .מכל
מקום כל מאי דאפשר לתיקוני מתקנינן.
וזאת העצה היעוצה ,לבנות מחיצה מקנים סמוכים זה אצל זה גבוהים י' טפחים ,כמו שבונין לפני
הבימה שקוראין בספר תורה ,סביבות כל הכיפה רחוק מן הכיפה ד' טפחים ,887והכהנים יעמדו
אצל המחיצה מבחוץ ,ויוכלו אפילו לסמוך על המחיצה .וכדי שיוכלו הישראלים ליכנס סמוך
לכיפה ממש יעשו פתח ושער כניסה .888ואתם הכהנים משרתי עליון אליכם המצוה הזאת כו'.
וזו"ז יקבלו ברכה ושלו' מאד"ה 889כנפשו וכנפש תדרשנו לטובה ידידו לנצח
יהודא ליב אחי אדמו"ר המנוח זצללה"ה נבג"מ
לפ"ש לאחינו וריעינו יושבי ק' האדזיץ ה"ה הרבני הנגיד המפורסם מו' יצחק נ"י ,וה"ה הרבני
הנגיד אהו' מחו' מוה' שלמה נ"י ,אשר נפשנו קשורה בנפשם בחבלי עבותות אהבת איתן אדונינו
אחמו"ר ז"ל נ"ע ,והמה המחזיקי בבדק בהמ"ד וב"ע 890לכבוד נשמת הצדיק זכות הצדיק יגן
עליהם לטוב להם כל הימים.

)מעבר לדף(
מ"ש הרא"ש וסמ"ג ור"ש ותוס' פ' לא יחפור ד"כ ע"א דאם סותם כל הנקב מהני אפילו אינו
מבטלו לעולם ,וראי' ממאור שפקקו בטפיח ,891דאם מבטלו לעולם הוי כבונה בשבת ,צע"ג מאי
שנא מפקק החלון ,892דלא בעינן מתוקן לכך אלא משום טלטול כידוע.893

 883כדלקמן בסמוך.
 884שם ס"ק יט.
 885שטומאה של דבריהם נדחית מפני מצוה ,כמבואר ברמב"ם הל' אבל פ"ג הי"ד .טוש"ע יו"ד סי' שעב ס"א.
 886יט ,ב )דבר תורה אהל כל שיש בו חלל טפח חוצץ בפני הטומאה ושאין בו חלל טפח אינו חוצץ בפני הטומאה ,ורוב
ארונות יש בהן חלל טפח ,וגזרו על שיש בהן משום שאין בהן ,ומקום כבוד מלכים לא גזרו בהו רבנן( .ובתוס' שם ד"ה
רוב )וצריך לומר שראש הארון פתוח ,שאם היה סתום אדרבא ,כי יש בו פותח טפח מטמא ואפילו בצד הריקן שבו(.
 887כמבואר בסוטה מד ,א )בית הלל אומרים ארבעה טפחים  ...דמסיימא מחיצתא( .ובזה )במחיצה גבוהה י' טפחים,
בריחוק ד' טפחים מהקבר( גם הב"ח והש"ך יודו שאין צריך ד' אמות .ועפ"י תשובה זו תיקנו כן גם באהל רבותינו
אשר בנ.י) .ראה אג"ק ח"ו אגרת א'תתנב(.
 888וראה לקמן בסוף הסי' הבא )מהדורה השניה( ,שבשעה ששעה המחיצה סגור )שחוצצת בפני הטומאה ,כדלעיל(,
יוכל הישראל )שבפנים המחיצה( לפתוח את חלון הכיפה.
 889וזולת זה יקבלו ברכה ושלום מאדון השלום.
 890בית המדרש ובית עולם.
 891כמובא לעיל בתחלת התשובה.
 892משנה שבת קכה ,ב )פקק החלון ר"א אומר בזמן שהוא קשור ותלוי פוקקין בו ואם לאו אין פוקקין בו(.
 893ראה שוע"ר סי' שיג סוף ס"א.
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סימן מב
מהדורא נוספת מהנ"ל

894

לכבוד א"נ וידיד נפשי באמת ה"ה הרבני הנגיד ותיק ונכבד מוהר"ר דוד כץ יצו ה' אתו
את הברכה וחיים עד העולם
למען ציון הכיפה אשר על קבר איש אלקים קדוש הוא אחמו"ר זצללה"ה נבג"מ ,לא אחשה ולא
אתאפק עצור במילין ,ונדרשתי לאשר כתב אלי אה' ב"א ידידי ידיד עליון הרב החסיד מוה"ר חיים
אברהם נ"י ,בבקשת הכהנים דמדינתכם ,שיש נמנעים ולבם נוקפם ליכנס לחדר הכיפה מחמת הגג
המאהיל על הכיפה ,ורצונם וחפצם למצוא היתר מפורש בלי שום פיקפוק בכדי שלא ירבה
מחלוקת בישראל .ומכותלי מכתבו ניכר שהלומדים דמדינתכם מ]ה[נדזין בדבר לאסור.
והן אמת שמדברי הש"ע ביו"ד סי' שע"א ס"ג יש פנים לזה ,שמכיון שיש בכיפה חלון טפח על טפח
שמביא את הטומאה ,אף שסותמין את החלון בלוח המתוקן שם ,האי סתימא כמאן דליתא דמי.
אבל באמת לא זו הדרך ,דשאני התם דודאי סוף טומאה לצאת .ובעל כרחך צריך לומר כן לדעת
התוס' ור"ש ורא"ש ,בעלי דעה שבש"ע שם סעי' א' ,ויש עוד כמה הוכחות ,והדברים ארוכים לא
עת האסף פה ,וגם שאין דרכי בכך .ובפרט בדורות אלו שאין מקבלין דין חדש שאינו מפורש
בהדיא ,אף שמוכרח לומר כן ,ומתאמצים לסתור ההוכחות.
ובאמת שממ"ש שם בהדיא בסעי' א' אין היתר מפורש כל כך ,אמנם שלא למנוע מאת הכהנים
החפצים להסתופף בצל מעלות קדושים מעלות השתטחות על קבר הצדיק כמוהו ,יגעתי ומצאתי
לסתום פי כל עורר וטוען ,היתר מפורש במשנה בפ"ו דאהלות גבי פרדסקין ,דקתני נפתח אחד
מהם דוקא ,ופירש שם הר"ש ,וברא"ש מבואר יותר ,דבטומאה שתחתיהן מיירי ,דדוקא לענין
טומאה שבתוכן אמרינן דאפילו הדלת מוקף הרי זה כאילו פתוח ]והיינו ההיא דבש"ע ס"ג הנ"ל[,
משא"כ בטומאה שתחתיהן ,אף שהטומאה בוקעת ועולה ,אינה מתפשטת אלא אם כן נפתח.
ואם כן הוא הדין והוא הטעם בכיפה זו שאין בתוכה שום טומאה ,אלא מחמת שהקבר סתום
וטומאה בוקעת ועולה לתוך הכיפה ,וכשהחלון סתום אינה מתפשטת לחוץ ,והלכך רשאים
הכהנים ליכנס כל זמן שהחלון סתום.
אך עוד אחת היא צריך להזהיר לכהנים ,לבלתי יהרסו להתקרב אל כותלי הכיפה ולנגוע בקצהו,
שהנגיעה אסורה מן התורה ,וכל שכן להאהיל ח"ו.
ובענין הרחקה ד' אמות שחששו חכמים ,הנה להפוסקים דלא חיישינן אלא באינה גבוהה י'
טפחים ,אפילו אם כותלי הכיפה כעת אינן גבוהים י' טפחים ,יש לתקן בקל לחפור חריץ בקרקע
אצל הכותל להשלים הי' טפחים .ואף להפוסקי' דחיישינן אפילו במחיצה גבוה י' טפחים ,יש לומר
דגזרת חכמים בכגון זו נדחית מפני מעלת השתטחות על קברי הצדיקים ,והדברים עתיקים.
ומכל מקום לרווחא דמלתא כל דאפשר לתיקונא מתקנינן .וזאת העצה היעוצה לעשות מחיצה
סביב הכיפה ,אפילו גדר של קנים סמוכים זה אצל זה גבוהים י' טפחים ,ואזי יכולים הכהנים
לעמוד אפילו אצל המחיצה ממש ,ואפילו לנגוע בה .וכדי שהישראלים יוכלו להתקרב אל הכיפה
ממש יעשו המחיצה רחוקה מעט מן הכיפה ,וגם יעשו בה פתח ושער כניסה ,כדי שהישראלים
יעמדו לפנים מן המחיצה .ולדעתי בזה יהי' תיקון גדול שהכהנים וישראלים יכולים להיות ביחד,
שגם אם ירצה הישראלי ליכנס לפתוח החלון יסגור השער של המחיצה תחלה .רק שבזה צריך
שיהיו הקנים של מחיצה זו סמוכים זה אצל זה בפחות מטפח ,והשער צריך שיעמוד שם מעצמו,
ובלי סמיכת צירים של ברזל או בסמיכת מפתח אפילו של עץ ,רק אם יוכל לעמוד מעצמו רשאי
לעשות בו צירים ופותחת .ועתה אליכם המצוה הזאת הכהנים כו'.
וזו"ז יקבלו ברכה ושלו' מאד"ה כנפשו וכנפש תדרשנו לטובה ידידו לנצח
יהודא ליב אחי הרב המנוח האדמו"ר ז"ל

 894נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' יד ,מכת"י  231צה ,א .והושלמה ע"פ כת"י  1027קמא ,א .מהדורה נוספת –
לעיל סי' הקודם .ציוני המקורות – ראה לעיל שם.
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שו"ת אבן העזר
סימן א
אשה שהרה לזנונים אם יוכל הבעל לישא אשה אחרת
1
על ידי שיזכה לה גט על ידי אחר
5
אשא עיני אל הורים 2ומורים ,יושבי על מדין 3וכסאות למשפט 4בצדק ומישרים לשפוט עני ודך
המוכ"ז ה' מנחם בר' יהודה מקהילתינו .ואפרש שיחתי טיבו של עובר ושב הלזה ,6שזה מכבר הלך
לפי תומו לנוע ולבקש טרף לביתו ,ועזב את אשתו בכאן ושהה כמו שתים ושלש שנים ,ובין כך ובין
כך הרה לזנונים ,וגרשוה מעירינו ,ובבואו לביתו אמר אוי לי על אשתי אוי לו על אחרת ,וביקש
8
ממני להשיאו עצה הוגנת .7וצויתי לו לסדר גט לאשתו ולזכות לה על ידי אחר ,ובדין יהא שרי' לי'
לאנסובי אתתא.
ועתה אפרש טעמי ונימוקי עמי לפני כל יודעי דת ודין ,אף שהדברים פשוטים ,מכל מקום להוציא
מלב כל עורר וטוען אציעה דברי.
כי הנה גם להמחמירים שבסי' ק"מ סס"ה בהג"ה ,9היינו לגבי דידה שלא תנשא בגט זה דהוי
חשדא דאיסור אשת איש דאורייתא .ועיין מזה בתשובות חכם צבי סי' צ"ו ,ותשובות פנים
מאירות ח"א סי' מ"ב וסי' מ"ג )ועין בתשובות שבות יעקב ח"א סי' ק"כ ,שפסק בנדון ]כ[זה ממש
לזרוק לה גט בפני בית דין לתוך ביתה או חצרה ,וכתב שם וז"ל ,ואף שבשו"ע סי' קל"ט סי"ד
בהג"ה החמיר אפילו במלבושים שלה ,היינו שלא תנשא בגט זה ,אבל ודאי לכו"ע דבכה"ג אין עליו
חרם רגמ"ה ומותר לישא אחרת ,וסיים שם שראוי להתרותה תחלה על ידי שליח בית דין ,שאם
לא תקבל גט מרצונה שיתירו לו לישא אחרת והיא תהיה אסורה לעולם ,ועל ידי כן תקבל הגט
מרצונה עכ"ל .ועכ"פ יש ללמוד משם לנידון דידן לפי הנ"ל שיזכו לה גט על ידי אחר ,ששוב אין על
הבעל חרם רגמ"ה( .משא"כ 10לגבי הבעל שלא יעבור על חרם רבינו גרשום ,ודאי די לו בזיכוי זה.
משום הכי לא כתב רמ"א דין זה אלא בסי' ק"מ ,באשה הנאסרת על בעלה ,והוא הדין להחליפה
דת אם חזרה לדת יהודית שהזכיר רמ"א בסי' זה קודם לכן ,ואתרווייהו קאי האי ויש מחמירין
)דלא כבית שמואל 11שנדחק בזה( ,משא"כ בסי' א' דמיירי לענין תקנת הבעל שלא יעבור על חר"ג,
ולא לענין תקנת אשתו שהחליפה דתה ,משום דמיירי שלא חזרה בה כלל ,כמבואר מלשון רמ"א
סי' ק"מ ,פשיט' לי' דדי בזיכוי לכו"ע .דהא מרי דהאי דינא של היש מחמירין הוא מהרי"ק בשרש
קמ"א ,ושם מבואר להדיא דלגבי הבעל אפילו זיכוי אין צריך .וכן מסיק רמ"א בסי' א' דבמקום
שאין מנהג אין להחמיר .ואף לפי הטעם שכתב בדרכי משה) 12סי' א' אות יו"ד( משום צרת סוטה,
האידנא לא שייך האי טעמא במדינתינו ,דאין נוהגין ביבום כלל.
14
ולזאת אחלי יכונו שאם תזדמן לו אשה הוגנת וימצא טוב 13לא ימנעו טוב מהולכי בתמים  .וזאת
אין צריך לפרש ,שבמקום שהדין לגרש אין צריך היתר מאה רבנים כלל .15וגם זאת אין צריך

 1דנים בתשובה זו ,בשו"ת צמח צדק חאהע"ז סי' שכד ,ובכמה תשובות שבקובץ יגדיל תורה נ.י .חכ"ו ע' עט-פב.
 2ע"פ תהלים קכא ,א.
 3ע"פ שופטים ה ,י .עירובין נד ,א.
 4ע"פ תהלים קכב ,ה.
 5ע"פ תהלים י ,יח.
 6ע"פ משנה כתובות יג ,א.
 7ע"פ משנה יבמות קו ,ב.
 8ע"פ נוסח עירובי חצרות ועירוב תבשלין.
 9ואם אשתו מומרת ,וזיכה לה גט ע"י אחר )עי' בת"ה סי' רל"ו ובפסקיו סי' מ"ז( ,כמו שנתבאר לעיל סעיף א' ,אע"פ
שחזרה בה אחר כך ,אינה צריכה גט אחר )שם מת"ה( .והוא הדין לאשה הנאסרת על בעלה ,מזכה לה גט על ידי אחר.
ויש מחמירין בזה )מהרי"ק שורש קמ"א(.
 10חוזר לדברי הרמ"א דלעיל ,דמיירי לגבי דידה דוקא.
 11ס"ק ז )שמחלק בין מומרת שמותרת בגט זה ,לבין נאסרת שיש מחמירין ,אף שלטעם מהרי"ק יש להחמיר בשתיהן;
ואינו מחלק בין להתירה לשוק לבין להתיר בעלה שלא יעבור על חרם דר"ג(.
 12הובא בחלקת מחוקק ס"ק יט ,ובית שמואל ס"ק כה.
 13ע"פ משלי טז ,כ.
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לפרש ,דלאסהודי גברא אין צריך מעשה בית דין של שלשה ,כמו בעדות אשה שנתגרשה ,16ובגלל
זה קצרתי ואומר שלום על דייני ישראל.
ושוב מצאתי כדברי בספר בית מאיר סי' ק"מ ס"ה וז"ל ,עי' בית שמואל ,ולענ"ד פשוט דבסי' א'
לא כתב אלא שהבעל יוכל לישא אשה על ידי זיכוי זה כו' ,ומה דאפשר למיעבד עבדינן לחומרא
בעלמא ,אבל הכא דאיירי באיסור אשת איש החמיר להתירה לינשא כו' ,ולענ"ד מההוא טעמא
ראוי לנהוג בסידור כזה ,שבתר הזיכוי שוב יקבלנו מידו ויעשנו שליח להולכה בפירוש ,כדי
שיתירנה בהגיע לידה בלא ספק ,כי לולי כן אפשר לחוש בגט זה שאפילו בא לידה לא תתגרש ,כי
לא שייך בהחלט לומר בזה אדם יודע כו' והתקבל והולך קאמר ,17אחר שכמה פוסקים חולקים
עכ"ל.

סימן ב
18

ילדה אחר מיתת בעלה וחלבה ארסי
על דבר אשה שחלבה ארסי שילדה אחר מיתת בעלה ,שנתנה בנה למינקת ,אם מותרת להנשא תוך
כ"ד חדש ,כבר יצא בהיתר ,כמפורסם וכמבואר בתשובות חכם צבי סי' ס"ד ס"ה ס"ו ,שהסכימו
בהיתר זה כמה גאונים וגדולי חקרי לב שהיו גם קודם לזמנו ,לפי שדומה ממש לאשה שיש לה
צימוק דדים שהתיר הרא"ש וסיעתו )]בפרק[ אע"פ ד' ס' ע"ב ,סי' כ' ,ובתשובות כלל נ"ג סי' ג'( ,על
פי דעת הגאונים שבסמ"ג ,דבפסק חלבה בחיי בעלה ג' חדשים שוב אינה נקראת מינקת חבירו,
והוא הדין בצימוק דדים ,ובצימוק דדים אין לחלק בין אם ילדה בחיי בעלה או לאחר מיתה
כמבואר בדבריהם ,ודבריהם אינם צריכים חיזוק ממני.
אך 19אין מדרש בלא חידוש ,האמנם מי אנכי כו' אך תורה היא כו' ובאתי להתלמד בדבריהם,
שמדברי החכם צבי 20משמע דילדה אחר מיתה גריעא טפי מילדה בחיי בעלה ,דמשום הכי כתבו
הגאונים שבסמ"ג 21בפסק חלבה בחיי בעלה .אלא דהוכיח מלשון הרא"ש 22וסיעתו דבפסק חלבה
נקטו בחיי בעלה ובצימוק דדים לא הזכירו בחיי הבעל ,לאשמועינן מכלל דבצימוק דדים אפילו
ילדה לאחר מיתה נמי שריא לאינסובי .והוכחה זו שלא במישור היא ,דאם כן אף אנו נאמר,
דאפילו ילדה בחיי הבעל רק שלא הניקה בחיי הבעל וצמקו דדיה לאחר מיתה נמי שריא לאינסובי,
מכיון שלא זכרו כלל בחיי הבעל גבי צמוק דדים .וזה ודאי אינו ,כמ"ש כל הפוסקים ,והרא"ש
עצמו בתשובה הנ"ל 23מכללם .וכן בדין ,דמה לי פסק חלבה סתם או מחמת צימוק דדים ,וגם

 14ע"פ תהלים פד ,יב.
 15ראה שו"ת צמח צדק אהע"ז סי' ו ס"ז ,בשם שו"ת מהר"ם פאדווא סי' יד .ובט"ז סי' א ס"ק ט )בהוצאת מכון
ירושלים מכת"י(.
 16כמבואר בבית שמואל סי' קמב ס"ק ז ,בשם הט"ז.
 17גיטין סג ,א :אדם יודע שאין שליחות לקבלה וגמר ונתן לשם הולכה.
 18בהמשך לזה – ראה גם לקמן סי' טז וסי' יז .וראה לקמן שם ,שבנידון דידן ילדה אחרי הגירושין מבעלה .ותוכנה:
כשילדה אחר מיתת הבעל אין להתיר מטעם שכתב החכם צבי ,שחלבה ארסי הוי כמו צימוק דדים בחיי בעלה .אלא
עיקר ההיתר הוא כי כשילדה אחר מיתת הבעל אינה מינקת חבירו ,ולא אסרו אלא כשיש לה חלב – מטעם סתם
מעוברת למניקה קיימא ,משא"כ כשחלבה ארסי.
וראה לקמן סי' טז ,שמוהר"א מקאליסק מליץ בעד החכם צבי ,ומהרי"ל משיב עליו – לקמן שם.
ולמעשה פסקו שניהם להתיר ,זה מטעם הא' וזה מטעם הב' ,כדלקמן סי' יז.
 19להאמור בקטע הבא ראה גם לקמן סי' יז ד"ה ואף גם.
 20שם סי' סד.
 21מ"ע נ )קלה ,א(.
 22ברא"ש כתובות שם :נראה להתיר אשה שדדיה צמקו ואינה רגילה להניק לעולם ,או שפסק חלבה בחיי בעלה,
ושכרו לו מינקת בחיי בעלה(.
 23כלל נג ס"ג :אם פסקה מלהניק ונתנה בנה למינקת  ...שלשה חדשים קודם מיתת בעלה  ...אפשר שצמקו דדיה ולא
ישוב החלב אף אם תרצה להניק.
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מחמת פיסוק החלב נעשה ממילא צימוק דדים ,כדמשמע מלשון הרא"ש בתשובות שם .אלא ודאי
האמת הוא כמ"ש מהר"ם פאדווא בתשובות סי' ל' ,דמ"ש הרא"ש או שפסק חלבה בחיי בעלה,
האי בחיי בעלה קאי נמי אדלעיל ,ולא זו אף זו קתני .ומכל שכן לגירסת הב"י 24ברא"ש ושכרה לה
מינקת כו' ,שפירש שם דהאי ושכרה קאי נמי אצימוק דדים דלעיל כו' עיי"ש .וממקומו גם כן הוא
מוכרע דבחיי בעלה מיירי הרא"ש ,שהרי כתב תחלה והיכא דגמלתו בחיי בעלה כו' ,ואחר כך כתב
ומטעם זה כו' ,דהיינו שכמו שגמלתו בחיי בעלה מותרת כך הוא הדין והוא הטעם באשה שצמקו
דדיה .וכן הטוש"ע שם סעי' י"א סמכו ענין לו ]וכ"כ בהדיא בשלטי גבורים פ' אע"פ .[25ועל כרחך
דבצמקו דדיה בחיי בעלה דוקא הוא דיש לומר דמותרת ,מהאי טעמא דגמלתו בחיי בעלה מותרת,
משא"כ ילדה לאחר מיתה אין להתיר מטעם זה כלל.
ואין לומר בדעת החכם צבי דהכי פירושו ,דאף דהרא"ש מיירי בחיי הבעל ,מכל מקום מדלא
הזכירו בפירוש מכלל דאתא לאשמועינן דסבירא ליה מסברא ,דאין חילוק בין ילדה בחיי בעלה או
לאחר מיתתו ,ואפילו ילדה אחר מיתת בעלה נמי שריא .דאין זה דרכו של הרא"ש להוציא דין
חדש מדעתו מסברא מה שאין לו הכרח כלל מן הגמרא ,ולהכחיד תחת לשונו מבלי להזכיר בפירוש
סברא זו דמסתברא ליה הכי ,ומאיזה טעם מסתברא לי' .וגם בהאי דצימוק דדים גופא אפילו בחיי
בעלה לא כתב לשון ומסתברא ,לפי שלא סמך בזה על סברת לבו ,אלא שכתב ומטעם זה כו',
דהיינו לפי שדומה ממש לדין גמלתו בחיי בעלה שהביא לעיל ,ושם הביא ראיות מן הגמ' לחזק
סברתו כדרכו.
26
וממה שנתבאר נדחה נמי מ"ש החכם צבי בסי' ס"ו בשם תשובות דבר שמואל בפירוש הרא"ש,
שחידש דין מדעתו בלי טעם וראי' כלל ,ואין זה דרך הרא"ש וכמו שנתבאר .ובר מן דין אע"ג
דקלסי' החכם צבי שהיה ידוע ומפורסם בחסידות ,מכל מקום בכאן נלפע"ד אחר בקשת המחילה
הראויה לו דשבקי' לחסידותיה ,שהוציא דברי הרא"ש מפשטן ופירש פירוש זר מאד ,והפירוש
הפשוט האמיתי בלשון הרא"ש במה שכתב ואינה רגילה להניק לעולם רוצה לומר שלא הניקה
מעולם את הולד הזה ,שלא התחילה להניקו וגם לא סייעה את המינקת אפילו לפרקים ועתים
רחוקים .ויגיד עליו ריעו ,לשון הרא"ש בתשובה ,27ואינה מניקה בשום פנים ]וכה"ג הוא לשון
הטור ,[28והיינו כמ"ש שם לעיל מינה ,לפרש לשון הסמ"ג בשם הגאונים גבי פיסוק חלב שפירשה
ממנו לגמרי כו' ע"ש .ובהכי לא צריכנא לדחוקי ולאוקמי דברי הרא"ש שילדה הרבה ולדות,
ובשביל זה נדחק החכם צבי בלשון לעולם דבג' ולדות סגי ,אלא שבילדה ולד אחד נמי מיתוקמא
ואתי שפיר לשון לעולם כפשוטו ,דהיינו שלא הניקה כלל .וכן נראה שהבין מהר"ם פאדווא סי' ל'.
גם החכם צבי עצמו בסי' ס"ד על כרחך צריך לומר שהבין כפשוטו ,דאם לא כן לא הוה מוכח מידי
מדלא נקטו הרא"ש וסיעתו בחיי הבעל ,דהא על כרחך האי ואינה רגילה כו' היינו שלא היתה
רגילה בחיי הבעל ,מועיל אף למה שילדה עוד אחר מיתתו ,אם כן מה יתן ומה יוסיף אף אי הוה
נקטו בלשונם בחיי הבעל ,הוה קאי אמ"ש ואינה רגילה ,דמשום שצמקו דדיה בחיי הבעל ולא
היתה רגילה להניק היא הנותנת להתיר אף בילדה לאחר מיתה ,אלא ודאי שהוא הבין כפשוטו.
והדבר שמואל הוא שחידש מדעתו פירוש זה ,ויחידאה הוא.
גם שטחיית לשון הרא"ש לא אתי שפיר לפי הבנתו דתרי ענייני קמ"ל ,דאשה שצמקו דדיה מיירי
כפשוטו בחיי בעלה ,וז"ש ואינה רגילה כו' היא מילתא אחריתי .והנה הרא"ש כתב ומטעם זה כו',
שלמד מדין גמלתו בחיי בעלה ,ולא קאי אלא אמילתא קמייתא ,אבל הא דאינה רגילה כו' לא
מטעם זה הוא אלא טעמא אחרינא אית בה שהוחזקה בכך ,וזהו דבר שאין לו שחר ,דפסקי' כל כך
ללישנא דהרא"ש בסכינא חריפא .וגם הרי הרא"ש כתב מיד אחר זה או שפסק חלבה כו' ,דשייך
נמי לטעמא דלעיל ,ובודאי קאי נמי למ"ש ומטעם זה כו' ,ואיך יפסיק באמצע בין הפרקים בדבר
שלא כעניינו.
גם עיקר סברתו בזה ,דהוחזקה בכך שלא היתה רגילה להניק בחיי בעלה מחמת צימוק דדים
מועיל נמי למה שילדה אפילו אחר מיתת בעלה ,ושגם הריב"ש בתשובות סי' תס"ג דאסר באשה
דעלמא שנתנה בנה למינקת ,אפילו ילדה לאחר מיתת בעלה ולא היתה רגילה להניק בחיי הבעל

 24ודלא כמ"ש בטור :או ששכרו לה מינקת.
 25כתובות כה ,א סוף אות א.
 26סי' פב :אפשר שבא ללמד כו' הרא"ש ז"ל חידוש היתרו בשני ענינים וכו' .וההיתר השני היכא שנתאלמנה בעודה
מעוברת ,שאם מטבעה הוחזקה ביתר בניה שכבר ילדה שצמקו דדיה בכולם ומחמת זה הניקה בניה לעולם ,מותרת
נמי להנשא אחר שתלד ולא תוכל להניק.
 27כלל נג סי' ד.
" 28שאינה חולבת לעולם כגון שיש לה צימוק דדים".
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כלל ,29מכל מקום באשה שיש לה צימוק דדים מודה הוא ,פלאי לפע"ד .אם צימוק דדים מועיל
בעצמו אפילו ילדה לאחר מיתת בעלה ,למה לן שהוחזקה בכך ,ואם אינו מועיל בעצמו לא חזיא
נמי לאיצטרופי ,דכיון שבאינה רגילה להניק כלל בחיי בעלה אסר הריב"ש משום לא פלוג ,הכי נמי
בצימוק דדים יש לומר דאסור משום לא פלוג ,מכיון שילדה אחר מיתת בעלה לא מהניא לה חזקה
שבחיי בעלה ,כמו דלא מהני חזקה זו לכל אשה דעלמא לפי דעת הריב"ש וסיעתו .וכה"ג כתב
הריב"ש בסי' י"ג ובסי' תס"ג דאפילו בגרושה מעוברת דאסור משום לא פלוג ,אפילו לא היתה
רגילה להניק בעודה תחת בעלה.
ואולם בשביל זה אין לדחות מהלכה דעת החכם צבי וסיעתו ,שכבר יצא בהיתר מפי כמה גדולים
כמבואר בתשובתו ,וכל אלו הקושיות הנופלות בדברי החכם צבי ודבר שמואל כנ"ל הן מדויל
ידייהו ,30לפי הכלל מונח ויסוד פשוט הראשון שיסד החכם צבי בסי' ס"ד דילדה לאחר מיתה
גריעא טפי )וכן משמע בחלקת מחוקק ס"ק י"ד ובבית שמואל ס"ק ל"ו( ,ולזה הוצרך לראיה דלא
תימא דהא דהתירו הרא"ש וסיעתו בצימוק דדים הוא בילדה בחיי בעלה דוקא ולא בילדה לאחר
מיתה.
אכן באמת המעיין בתשובות הריב"ש סי' תס"ג יראה לעינים ,שאף שבילדה בחיי בעלה אפילו
נתנה בנה למניקה הוא פשוט בגמרא לאיסור ,מכל מקום בילדה לאחר מיתה רבו הסברות )משום
דבגמרא פ"ה דכתובות לא מיירי אלא בילדה בחיי בעלה ,וכן משמע ברא"ש שם דדייק מדקתני
מניקה שמת בעלה כו' ,אבל בילדה לאחר מיתתו לא אתמר התם דגזרו בה משום מינקת חבירו.
אלא דבפ"ד דיבמות )ד' מ"ב( אגב גררא דמעוברת אמרינן דסתמא למניקה קיימא ודלמא מיעכר
חלבה כו' ,אפשר דלא גזרו אלא היכא דשייך האי טעמא כגון שמניקה בעצמה ולא בנתנה בנה
למניקה( .ונהי דהוא ז"ל הכריע לאיסור ,היינו כשיש לה חלב להניק ,דמכל מקום נקראת מינקת
חבירו משעת הלידה ,או אפילו משעת עיבורה )שהיה בחיי בעלה( ,משום דסתם מעוברת למניקה
קיימא ,ולא בזו שאינה ראוי' )וכנראה שעל תשובות זו תמך החכם צבי יסודתו בהררי קדש ,עם
היות שלא הזכירה( .ואף דאחר כך מסיק הריב"ש מטעם לא פלוג רבנן ,היינו במאי דאסרו
במניקה בחיי בעלה לא חלקו חכמים ואסרו אפילו בילדה לאחר מיתה ,אבל בצימוק דדים שאינה
נקראת כלל מינקת חבירו גם בילדה בחיי בעלה ,קל וחומר לאחר מיתתו .והא דכתבו הגאונים
בפסק חלבה בחיי בעלה ,היינו מפני שהניקתו בחיי בעלה ופסק חלבה ,דאם פסק חלבה לאחר
מיתתו ,מכיון שהיתה ראויה להניק אחר מיתתו אפילו שעה אחת .ומשום הכי נמי כתב הרא"ש
בצימוק דדים בחיי בעלה ,משום דבילדה בחיי בעלה מיירי ,אבל אין הכי נמי אם ילדה לאחר
מיתתו והיה לה צימוק דדים קודם הלידה ,אפילו צמקו אחר מיתה רק שלא היתה יכולה להתחיל
ולהניק ,דלא היתה ראיה אפילו שעה אחת ,ודאי דלא מיקרי נמי מינקת חבירו אחר מיתה טפי
מאילו צמקו בחיי הבעל.
וכן משמע בתשובות מהר"ם פאדווא סי' ל' ,שמהר"ן איגר רצה להתיר ילדה אחר מיתת בעלה
שנתנה בנה למניקה ,על פי גירסתו ברא"ש או ששכרה לו מינקת כו' ,וסבירא ליה דאפילו בלא
פיסוק חלב מיירי ,וכיון דאם שכרה מינקת בחיי בעלה מהני הוא הדין לאחר מיתה .ומהר"ם
פאדווא שחלק עליו היינו מטעם דסבירא ליה דהרא"ש איירי בפיסוק חלב דוקא .ואם כן דון מינה
ואוקי באתרין ,דהיכא דאיכא פיסוק חלב כגון בצימוק דדים ,אין חילוק בין אם ילדה בחיי בעלה
או לאחר מיתה .ולא טרח שם ליישב לשון הרא"ש בתשובתו ובפסקיו דבחיי הבעל מיירי ,אלא
לאפוקי אם התחילה להניק בחיי בעלה ואחר כך לאחר מיתה צמקו דדיה ,דנקרא עליה שם מניקה
שעה אחת אחר מיתתו.
וכן משמע להדיא בתשובות הרא"ש כלל נ"ג סי' ג' ,דלא אסר צמקו דדיה לאחר מיתה אלא משום
דאם כן כל אשה תגמול את בנה כו' )וחזר בו ממ"ש לעיל מינה דברי הר"ם ,דלא סבירא ליה
כהגאונים שבסמ"ג ,והרא"ש כתב כן על פי דברי הסמ"ג בשם הגאונים( ,וזה הטעם לא שייך אלא
בשצמקו אחר שהתחילה להניק ,אבל אם לא התחילה להניק כלל גם בילדה לאחר מיתה לא שייך
האי טעמא כלל .וכיון דאינה נקראת מינקת חבירו אם ילדה בחיי הבעל ,הוא הדין )וכל שכן( אם
ילדה לאחר מיתה .גם בתשובות הר"ן סי' י"ב שכתב דאם לא פסק חלבה ג' חדשים בחיי הבעל,
כדעת הסמ"ג בשם הגאונים ,אפילו השלימה לאחר מיתה לא מהני ,מכיון שהיתה ראוי' שעה
אחת .משמע דאם לא היתה ראויה אפילו שעה אחת אחר מיתה לא מיקרי מינקת חבירו כלל.

 29שהיא דעה ב' שבשו"ע סי"ד.
 30ע"פ פסחים כח ,א.
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וכ"כ מהרש"ל בפ"ד דיבמות סי' ל' ,דלטעמא דאשה מעוברת למניקה קיימא אם יש לה צימוק
דדים שריא אפילו בעודה מעוברת ,ולדעת הרמב"ם 31דטעמא משום דחסא ,אפילו יש לה צימוק
דדים אסורה בעודה מעוברת .מכלל דבימי מניקתה לכולי עלמא שריא )וזהו כוונת הכסף משנה
ספי"א מהלכות גירושין 32בשם מהרי"ק .אך מה שכתב ואפילו מת הולד ,לא יתכן במעוברת.
מיהו 33לומר דכוונתו דאשמועינן דגם במניקה אסורה ,וכמ"ש בתשובות מהרי"ל סי' ק"]ד[,34
36
ומהרא"ש בביאוריו לסמ"ג מ"ע נו"ן ,35דהרמב"ם אתי לאשמועינן בגרושה מיניקה ,וכדעת ר"ת
והשאלתות ,37גם זה לא יתכן ,דהא מת הולד אסיקנא בגמרא להדיא דמותרת ,ופסקה הרמב"ם
עצמו בסמוך .38גם דרך מהרי"ל ומהרא"ש נמי לא יתכן לומר ,דהרמב"ם קאי במעוברת
ואשמועינן מניקה .ועוד שהרי במניקה כתב הטעם שמא יתעכר החלב כו'( .וכן מסיק הבית
שמואל .39איברא דמ"ש כן לפרש דעת הרמב"ם אי אפשר לומר כן ,שהרי הרמב"ם לא הזכיר כלל
היתר דצימוק דדים ,שלא נזכר בגמרא כלל .ואדרבה בגמרא מדמי להבחנה דלא פלוג אפילו
בעקרה ואיילונית וזקנה כו' .ומהאי טעמא יש מפרשים בדעת הרי"ף והרמב"ם שדחו דברי רב
נחמן )כתובות דף ס' ע"ב( דשרא לבי ריש גלותא כו' מהלכה .אלא דהסמ"ג בשם הגאונים ,ואחריו
נמשכו יתר הראשונים )ועי' בתשובות הר"ן סי' י"ב ,במ"ש דמה תועלת יש במניעת הנשואין כו',
מכלל דלא סבירא ליה כסברת מהר"ם הלוי שבתשובות הרא"ש ,(40וכן הרא"ש בפסקיו חיזק
דבריהם ומצא להם סמך מן הגמרא ,דבפסק חלבה וכל שכן בצימוק דדים לא נקראת מינקת
חבירו .ומהרש"ל נשמר מזה ,דלא כתב כן לפרש דברי הרמב"ם ,אלא דכתב הנפקא מינה לדידן
דקיי"ל כהסמ"ג והרא"ש ושאר פוסקים ההולכים בשיטת הגאונים.
היוצא מזה לדינא ,דמכל הפוסקים הנ"ל מבואר דבצימוק דדים אין חילוק בין אם ילדה בחיי
בעלה או לאחר מיתה ,דכיון דלא חל על אשה זו שם מינקת חבירו בילדה בחיי הבעל הוא הדין
בילדה לאחר מיתה ,וכל שכן הוא לפי מ"ש לעיל בשם הריב"ש .והוא הדין בחלבה ארסיי ,שאם
הוא ארסיי לגמרי שמזיק אפילו מועט ,באופן שמחמת זה אינה יכולה כלל להניק ,אפילו לפרקים
ועתים רחוקים להקל מעליה החלב לתענוג בעלמא ,כמו שפירש הרא"ש בתשובה דברי הגאונים
בפסק חלבה ,וכן בצימוק דדים כתב שאינה מניקה בשום פנים )וכן בחלבה ארסיי כתב החכם צבי
ולא הניקתו כלל() ,ואפשר שהי' חלבה ארסיי לגמרי( ,אין לנו אלא מה שבא מפורש בדבריהם
להיתר ,והבו דלא להוסיף עלייהו .ואף אם לא הניקתו כלל יש לומר דלאו מחמת חלבה הארסיי
הוא ,שאינו מזיק דבר מועט ,ואינו דומה לצימוק דדים שאין לה חלב כלל ,דאף שחלב הארסיי
אינו חלב כמ"ש החכם צבי ,מכל מקום שמא יש לה מעט חלב שאינו ארסיי ,ודבר זה צריך חקירה
לרופאים .אך בזה אין לחוש כל כך ,מאחר שלא הניקתו כלל מחמת ספק סכנות נפשות.
מכל מקום לרווחא דמילתא יש להדיר המניקת על דעת רבים שלא תחזור בה ,או להדיר את הבעל
או את אחד מקרובי האשה על דעת רבים שישגיחו על הולד במזונותיו ,ואם יצטרך לשכור מינקת
אחרת או למסמס בביעי וחלב .הגם שכבר צווחו קמאי וקמאי דקמאי על תקנה זו להדיר את
המינקת שלא תחזור ,וכל שכן להדיר את הבעל ,דאם כן עקרת תקנת חז"ל ,ולא איתמר בגמרא
תקנתא כלל .מכל מקום מאחר דמבואר בכל הפוסקים דמאי דלא מהניא תקנתא במינקת היינו
משום דלית לה קלא ,ואיכא למימר דהיינו נמי טעמא דלא תני תקנתא בגמרא להדיר את הבעל.
אבל בזו שאינה ראויה ,שבלאו הכי יש הרבה צדדים להתיר ,אלא לפי שהרבה חששו חז"ל משום
לא פלוג אפילו בעקרה ואיילונית וזקנה לענין הבחנה ,והוא הדין והוא הטעם בזו שאינה ראויה

 31גירושין פי"א הכ"ה :גזרו חכמים שלא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו  ...שמא יזיק הולד בשעת תשמיש
שאינו מקפיד על בן חבירו ,ומניקה שמא יתעכר החלב.
 32שם ,בשם מהרי"ק שרש קלט :דטעמא דמיעקר חלבה אינו כולל ,דהא כמה נשים דלא שייך בהו ההוא טעמא ,כגון
צמוקי דדים או מת הולד ,ומשום הכי תלה הטעם בשמא יזיק ,אשר בו יספיק לכל הנשים.
 33מה שפירש מהרי"ק בדברי הרמב"ם ,שטעמא דמשום דחסה יספיק לכל הנשים ,היינו לאסור על הגרושה לינשא
בשעה שהיא מעוברת .אבל לא יתכן לפרש ברמב"ם דהיינו לאסרה לינשא גם אחרי לידה ,כפירוש מהרי"ל ומהר"א
שטיין כו'.
 34לענין מינקת דזנות  ...כתבו רמב"ם וסמ"ג טעמא דדיחסא לאסור בכל ענין וכו',
 35ביאור מוה"ר אייזיק שטיין שם )קלה ,א( ,שהביא דברי מהרי"ל הנ"ל ומבארם.
 36יבמות מב ,א ד"ה סתם.
 37פרשת וירא סי' יג .הובא בתוס' שם.
 38הלכה כז.
 39ס"ק כ.
 40כלל נג סי' ב )בנתנה בנה למינקת לא חלק התלמוד בין נתנה בחיי בעלה בין נתנה אחרי מיתת בעלה ,אלא משמע
דבכל ענין אסור(.
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לענין מינקת חבירו ,אע"פ שיש לחלק ביניהם קצת כמ"ש לעיל ,ורבו המתירין בזה .אבל בצירוף
הדרת המינקת על דעת רבים ,או הדרת הבעל או אחד משאר קרובי האשה ,אע"ג דלא מהני מדינא
דגמרא באשה דעלמא משום דלית לה קלא ,מכל מקום בזו שאינה ראויה ודאי אית לה קלא,
כדאמרינן בעלמא דתרי תמיהי מידכר דכירי אינשי.

קונטרס עגונות
סימן ג
41

שיכור שנטבע תחת הקרח ואבד זכרו וניסת
]על דבר איש שנטבע במים שאל"ס תחת הקרח והי' שיכור כשנטבע ושהו עליו קרוב לחצי שעה
ולא עלה ונאבד זכרו והרב השואל רצה להתיר עפ"י סברת ה"ר אליעזר מוורדין שבמרדכי שילהי
יבמות והובא בב"י סי' י"ז[.

תשובה
בעזהש"י יום א' י"ד כסלו 42פה ק' יאנוויטש
אלקי' יענה את שלומו ברוך הוא וברוך טעמו ,אה' ידידי המפו' ושנון הותיק משכיל דורש
אלקי' כש"ת מו"ה נתן סגל נ"י
44
גיה"ק .43ואמת גוף הענין כבר שמעתי מידידנו המופלא הוותיק מוה' נחמן נ"י מאושאץ בהיותינו
יחד 45זה ד' שבועות ויותר ,והוא סיפר לי דרך חידוש איך שהב"ד דפאלצק מזדקקים להתיר עגונה

 41נדפסה בשארית יהודה – אחרי סימן ב ,בהוספת תוכן השו"ת בתחלתה .מהדורה נוספת – לקמן סי' לו ,מתוך
כתי"ק ) 231קל ,א( ,ומשם נעתקה לכאן ההפניה שבתחלת התשובה .בהמשך לזה ראה גם סי' הבא .ותוכן המשך
התשובות:
בחול המועד סוכות תקע"ב ,עבדו כמה יהודים בהולכת ספינה על גבי הנהר דווינא ,ע"י משיכתה בחבלים נגד הזרם.
אחד מהיהודים הי' שיכור ונתבע תחת הקרח )אף שהנהר לא הי' קרוש לגמרי עדיין( .שאר היהודים ,המשיכו למשוך
את הספינה ,אלא שדרך הליכתם ראו שלא עלה מהמים במשך קרוב לחצי שעה ,עד שנעלם מעיניהם ,ואבד זכרו
במשך שש שנים ,ונשאר אשתו עגונה בווילנא ,ונישאת.
הגאון מוה"ר אברהם אבלי פאסוועלער מווילנא דן בשאלה זו ,והשיב להיתר )תשובתו לא הגיעה לידינו ,אבל היא
נזכרת בתשובה שלפנינו(.
בתחלת חודש כסלו פנה בשאלה זו ,הגאון החסיד מוה"ר נתן מ"ץ דפולוצק ,אל מהרי"ל ,ועליה משיב בתשובה
שלפנינו ,לאיסור.
כבר בתחלת חודש מ"ח התקיים בליובאוויטש היריד השנתי .באותה שעה שהה מהרי"ל בליובאוויטש ,ושם דן בנושא
הזה עם הגאון החסיד מוה"ר נחמן מאושאץ .זה האחרון סיפר לו כל המעשה ,ואודות התשובה להיתר של הגאון
מוה"ר אבלי פאסוועלער ,ואשר גם הרב דקאבאק )שאצל פולוצק( אמר סברה להיתר .גם בתחלת חודש כסליו ביקר
מהרי"ל בליובאוויטש ,ובדרכו חזרה ליאנאוויטש נעצר בקאליסק ביו"ד כסלו ,ודן בזה עם הגאון החסיד מוה"ר
אברהם מ"ץ דקאליסק .לשניהם הי' נראה בפשיטות לאיסור )כמסופר בתשובה שלפנינו ,ובמהדורה הנוספת דלקמן
סי' לו(.
לפנות ערב של אותו יום הגיע מהרי"ל לביתו ,ומצא את השו"ת הנ"ל שכתב מוה"ר נתן מפולוצק ,וע"ז משיב בתשובה
שלפנינו לאיסור.
וכשהגיעה לידו תשובת הגאון מוה"ר אברהם אבלי פאסוועלער ,השיב לו מהרי"ל לקמן סי' ד ,ובה מזכיר ומחזק את
מה שכתב "במכתבי הראשון" )שלפנינו(.
עוד כתבו הרבנים מוהר"א ומהר"ץ טעמים להיתר ,וגם עליהם משיב מהרי"ל בסוף סי' ד דלקמן.
בשני התשובות האלו מוכיח מהרי"ל מהש"ס ומהפוסקים דלא קיי"ל כהר"א מווארדון שבמרדכי ,שמתיר נטבע
במשאל"ס ע"פ אומדנות .ואפילו לדעת הר"א מוורדון אין להתיר ע"פ האומדנא שבנידון דידן )שכיון שהי' שיכור
ובגדיו כבדים בעת שנטבע ,וכיון שאבד זכרו זה שש שנים ,בודאי לא ניצל מטביעתו( .וכיון שלא שהו עליו שיעור כדי
שתצא נפשו ,הרי אף אם נשאת תצא.
בקובץ יגדיל תורה נ.י) .חמ"ח ע' רצט ,מתוך כת"י  231קמא ,א( נדפס דיון ארוך בשאלה זו ,מהגאון החסיד מוה"ר
שלמה זלמן מ"ץ דוויליז ,בכותרת" :בענין עיגונא דווילנא בנידון השיכור שנטבע ר"ל" ,להמליץ בעד רבני ווילנא
המתירים; אלא שזה נכתב כבר אחרי פטירת הרה"ק מהרי"ל )בתחלת תקפ"ו( ,כדי להתלמד ממנו במקום אחר.
 42תקע"ח.
 43גלילי ידו הטהורה קבלתי.
 44אודותיו – בית רבי עה ,ב.
 45במהדורה השניה :בליובאוויטש.
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במשאל"ס ,וכבר יש בידם תשובה להיתר מרב גדול ומפורסם 46בנוי' ע"פ סברת ה"ר אליעזר
מוורדי"ן שבמרדכי שלהי יבמות ,47שהיא סברא דחוי' מקמאי ובתראי ,ומה גם שהעדים לא שהו
עד כדי שתצא נפשו ,ואיך שהרב דקאבאק אמר לו שחידש היתר מחמת שהי' הנטבע שיכור
כשנטבע ואשתומם על המראה ,וכמדומה לי שאמר על מעלתך שלא נצטרף עמהם להיתר.
ואחר כך אירע שהייתי 48בקאליסק וסיפרתי לפני ידידינו המפורסם מו' אברהם 49וגם בעיניו יפלא.
והי' זה ביום ד' העבר .ובבואי לביתי ביום ההוא לעת ערב מצאתי אגרתך החמודה.
והכל הולך אחר החיתום שבקשתני להשיבך בכל פרטי הדברים שיש לעיין בזה .ולהיות דבריך
ערבים עלי אשתומם כשעה חדא ואחשבה לדעת זאת מאין לאין ימצא מקום עיון בגמרא ופוסקים
להיתר ,אדרבה פשטא דסוגיות 50דאסקוהו וחזיוהו בשעתי' כו' וחזיוהו לאלתר וקאמרי סימנים
כו' מבוארי' להדיא דכל זמן שלא העלוהו אין להתיר ,ובהדיא תנן )ד' קכ"א( מעשה באחד בעסיא
כו' שלא העלו ממנו אלא רגלו ואמרו חכמים מן הארכובה ולמטה לא תנשא .ואין בזה כי אם
לבדות חילוקים מלבנו ,והיינו על פי סברת ה"ר אליעזר מוורדון ,אבל אין רוח חכמים נוחה הימנו,
כדמסיק במרדכי שם .ובפסקי מהרא"י סי' קל"ט הוכיח כן מהגמרא 51דהוה ס"ד דרב אשי למימר
דצורבא דרבנן אם איתא דסליק קלא אית לי' ומסיק ולא היא כו' ,והיינו משום דלא אזלינן בתר
אומדנא והוכחה מסברת הלב .וכן הוא ברמב"ם 52וטוש"ע 53אפילו אבד זכרו ונשכח שמו .ואדרבה
כל אומדנות והוכחות היינו הא דמהני לאכחושי סהדי להחמיר עליהם ולומר דאמרי בדדמי,54
דמשום הכי מים כמלחמה דמי' )ד' קט"ו סע"א( ,וכל בדדמי היינו סברת הלב ,ולא אזלינן בתרי',
כי אנו אין לנו אלא משארז"ל ,ואין לנו לחוש לתקנות עגונות יותר מהם .ועד שאני במבוכה הזאת
לא מזיגנא רישאי 55כו' ,שאמרתי שבודאי לא סמכו הבית דין על ה"ר אליעזר מוורדין נגד כל
החולקים עליו.
והאמת אגיד לך דמהאי טעמא לא ניחא לי במ"ש בקונטרס עגונות סי' רכ"ה בשם תשובת
המבי"ט 56באחד שקשור בלוח הספינה ונטבעה הספינה אשתו מותרת ,ומסיק הטעם שאפילו אם
יזדמן לו דף לא יוכל להנצל כו' ,שכמדומה שהיא בנוי' גם כן על פי סברת ה"ר אליעזר מוורדון
לסמוך על סברת הלב ,וכמבואר בתשובת ב"י 57בענין משאל"ס ,דהמבי"ט סבירא ליה הכי ]והכי
נמי מוכח מלשונו כאן דאין לנו כח לאסור כו' אבל בהצטרף כו'[ ,וכבר כתב בתשובת ב"י שם
שהוכיחו על פניו ,והסכימו חכמי הדור עם הב"י שם .ועוד דמה שכתב הטעם שאפילו אם יזדמן לו
דף כו' ליתא ,דנהי דבמעשה דרבן גמליאל )ד' קכ"א א'( שנשברה הספינה וניצול רבי עקיבא על ידי
דף הי' ,אבל מעשה השנית דרבי עקיבא שניצול רבי מאיר על ידי גל שטרדו לחבירו כו' .ועי'
בתשובות להרמב"ן סי' קכ"ח הובאה בב"י ,שהספינה שנשברה שהצלתו ע"י עץ או קורה אפילו
בדיעבד תצא ,ואם כן על כרחך משאל"ס דהיינו ספינה שטבעה דבדיעבד לא תצא על כרחך אין
הצלתו על ידי עץ או קורה אלא על ידי גל שטורד ונותן לחבירו .וכן מוכח להדיא בגמרא )שם(
במעשה דרב שילא באגמא דסמקא דקאמר כיון דאיכא גלי כו' ,ולא נזכר הצלת עץ או קורה

 46במהדורה השניה :מהרב דפאסוויל ]הג"ר אברהם אבלי פאסוועלער מווילנא[ .תשובת מהרי"ל לדבריו – לקמן סי'
הבא.
 47סי' צב :בתשובת ה"ר אליעזר מורדון דקדק מדקאמר מים שאין להם סוף אשתו אסורה ולא קאמר אסורה לעולם
ש"מ דלאו לעולם קאמר ,וכן נראה שתלו רבותינו ע"ה על חכמי הדור ויראו ויראי שמים שיתכוונו וישכילו על ענין
המאורע בדורם ,והאריך מאד למצוא עלילה להתיר אשה שנתעגנה ארבע שנים כי נטבע בעלה וחזקות מוכיחות
שנטבע כי הכלים אשר אתו בספינה נמצאו על שפת הים ,וכן כתב רבינו אברהם ב"ר משה  ...ומיהו ה"ר אברהם כתב
דקשה בעיניו להתיר ,וכן נראה לר' ברוך ,וכן כתב ראבי"ה  ...ולא קבעו חכמים זמן לדבר ואין בידינו לבדות זמן
מלבנו ודברים בלא ראיה ולתת אמתלאות.
 48במהדורה השניה :שהייתי שנית בליובאוויטש ,ובחזירתי הייתי בק' קאליסק.
 49מ"ץ דקאליסק .ראה אודותיו בית רבי עה ,ב.
 50יבמות קטו ,סע"א.
 51קכא ,א.
 52הל' גירושין פי"ג ה"כ :וכן האשה שהעיד לה עד אחד שטבע בעלה בים או במים שאין להם סוף ולא עלה ואבד זכרו
ונשתכח שמו הרי זו לא תנשא על עדות זו.
 53אהע"ז סי' יז סל"ד.
 54ראה גם לקמן סי' ו ד"ה והנלפענ"ד ,וסי' כ.
 55ע"פ שבת קיט ,רע"א.
 56סי' קפח ,בשם שו"ת מהר"י בירב סי' יג.
 57בשו"ת הר"י קארו ,דיני מים שאין להם סוף .והובא בשו"ת מבי"ט סי' קפז.
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שיכולה להיות אפילו בדליכא גלי ,אלא ודאי דמיירי שלא הי' יכול להנצל על ידי כך .כל זה
הודעתיך דרך אגב אף שאינו נוגע לנידון דידן ,כי נידון דידן ודאי אין ללמוד משם ,שהרי אף
השיכור ולבוש מלבוש כבד יוכל להנצל גם על ידי עץ או קורה.
58
אמנם מה שלבי אומר לי ,שיצא להם היתר זה ממה שכתב הט"ז מעשה אירע בימי הקרח שנגלדו
המים והי' אחד הולך על פני הקרח והיה שם מקום פתוח כמו שרגילים להשקות הבהמות ונפל
שמה ונטבע והיו משאל"ס והתירו את אשתו ,ובתוכם הי' הרב מהרש"א זצללה"ה ,59וראייתו
מהא דטעה רב שילא באגמא דסמקא כיון דקוו וקיימו כמים שיש להם סוף דמי ,60ופירש"י אגמא
דסמקא עומד במקומו ואינו מים חיים שאינו יכול לשוט על פני המים ברחוק הילכך אי איתא
דסליק חזו לי' עכ"ל .ואם כן יש לומר דהכי נמי בנידון דידן כיון שהי' שיכור והי' עליו מלבוש כבד
אינו יכול לשוט ברחוק והוה כאילו נטבע במשיל"ס ]ואולי לכך כתבת 61שהלכו נגד זרם המים,
שמכיון שהי' ראשו נגד זרם המים בודאי אי אפשר לו לשוט ממטה למעלה .אך זה אינו ,כי שמא
נתהפך בנפילתו ,אלא עיקר כוונתך להודיע שמשכו הספינות בהליכתם ברגליהם והלכו לאט לאט
עד שהי' שהות בהסתכלותם לאחוריהם עד שיעור כדי שתצא נפשו ולקמן נדבר מזה[ .ואע"ג
62
דמסיק בגמרא )שם( ולא היא כיון דאיכא גלי כו' ,יש לומר דוקא גלי הים יכולים להשפיל וכמ"ש
ותרומם גליו יעלו שמים ירדו תהומות כו' ,אבל זרם המים אינו חזק כל כך למשוך ולהשפיל איש
נרדם ולבוש מלבוש כבד .כן נפלע"ד להראות פנים לדברי המתירין ,כי לולי זה אין להם כלל על מה
שיסמוכו .אבל באמת גם זה אינו ,שזרם מים כבירים שוטפים בנהר המושך כמו גלים בים ,וכמו
דאיתא בהדיא בפ"ב דב"מ )דכ"ב ע"א( שטף נהר קורותיו ועציו ואבניו ונתנו בתוך שדה חבירו כו',
הרי דאפילו אבנים שהם כבדים יכול הנהר לשטוף ולהמשיך משדה לשדה ]וגם לפעמים גם בנהר
יש גלים ברוח סערה[ .ולא אמרו בגמרא כיון דאיכא גלי כו' אלא במיא דקוו וקיימו ,דאי לאו
דאיכא גלי התם הי' עומד במקומו ,אבל בנהר המושך ]ובפרט בנהר דווינא דרדיפי מיא[ אפילו
ליכא גלי נמי יכול להיות שהמים שטפוהו .ואף שהי' שיכור ולבוש מלבוש כבד אין זה מונע נגד
זרם המים וכמו שנתבאר לעיל .ועוד שהרי אמרו 63דבמשאל"ס חיישינן נמי למחילה של דגים ]ולפי
זה צריך לומר ,הא דאמרינן כיון דאיכא גלי ,חדא מתרי טעמי נקט[ .ונדון דמהרש"א וט"ז שאני
כמ"ש בתשובת ושב הכהן 64בשם תשובת הב"ח הישנות סי' ע"ט ]וגוף התשובות אינו בידי[ ,דמים
הנקרשים בימי הקרח הוו כמשיל"ס ,וצריך לומר דסבירא להו דאף שהמים הולכים ונמשכים
תחת הקרח מכל מקום כיון שאי אפשר לו לצאת משם אלא אם כן יזדמן לו מקום פתוח ,וכולי
האי לא חיישינן .ומשום הכי נמי אתי שפיר דלא תקשי על הב"ח ,כמו שהקשה בתשובת ושב הכהן
הנ"ל ,דאמאי לא חיישינן למחילה של דגים .ולפי מה שנתבאר אתי שפיר ,דנהי דחיישינן למחילה
של דגים שיכיר חורו ויצא ,אבל לצאת למעלה מן הקרח אי אפשר לו אלא אם כן יזדמן לו מקום
פתוח.
66
65
שוב מצאתי בתשובות מהר"ם בן ברוך סי' תתקע"א ]וכעת לא ראיתי מי שהביאו [ מעשה
בבחור אחד שהלך בספינה ונטבע כו' ובמקום שנטבע סלעים וטרשים והגליד גדול כו' ,והשואל
היה מסופק שמא מה שהחמירו במשאל"ס כי יכולני לתלות שגל זה מוסרו לגל אחר כו' ,אבל
בנדון זה שיש מכשולין ותקולין ונסין וסלעים וטרשים באמצע וחתיכות גסות של גליד מכסות את
הנטבע והם דוחקין אותו לעומק ומפרקין גופו כו' ,בודאי שהי' ראוי להתירה שלא תשב הבחורה
עגונה כל ימיה .ועל זה השיב מהר"ם ,כלום חלקנו אלא בין מים שיש להם סוף למשאל"ס ,אבל
במשאל"ס גופייהו לא פלוג רבנן בין היכא דאיכא סלעים וטרשים להיכא דליכא ,וכזאת וכזאת
החמירו חז"ל בעדות אשה נפל לגוב אריות כו' )דקכ"א סע"א( ,ואף אנו היינו מוצאין ברצון תקנה
לעגונה ,אבל מה נעשה אין לנו אלא דברי רבותינו עכ"ל .הנך רואה בעיניך כמה החמיר מהר"ם בן

 58סי' יז ס"ק מה .ספרים הדנים בדבריו – ראה אוצר הפוסקים שם ס"ק רסא אות א.
 59מובא גם בשו"ת ב"ח סוס"י עט :והרב הגדול מהר"ר שמואל בן מהר"ר יודא סג"ל )המהרש"א( הסכים להיתר זה
וכתוב בפסקו כל מה שכתוב בסוף תשובות זו .גם רוב הגדולים בארצנו הסכימו עמנו ונשאת לאיש.
 60יבמות קכא ,א.
 61בשו"ת מוהר"נ מפולוצק תיאר את המעשה ,שהיהודים משכו את הספינה נגד זרם המים.
 62תהלים קז ,כה.
 63יבמות שם.
 64סי' כו.
 65דפוס פראג .בביאור תשובה זו – ראה לקמן סי' לז.
 66הובא גם בשו"ת צמח צדק סי' סט :וכן בתשובות מהר"מ מרוטנבורג סי' תתקע"א החמיר מאד שלא לסמוך על
אומדנות במשאל"ס ,ותשובה הנ"ל הראני כבר דודי הרב מוהרי"ל נ"י .וראה אוצר הפוסקים סי' יז ס"ק רנט אות א,
דברי הפוסקים האחרונים שדנים בתשובה זו.
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ברוך אפילו במקום סלעים וטרשים מכשולין ותקולין ,ומכל שכן וקל וחומר בנידון דידן .ועם היות
שלכאורה דבריו נוטין דלא פלוג רבנן כלל במשאל"ס ,שלא כדעת הב"ח ומהרש"א והט"ז שהביאו
ראי' מפורשת מתלמוד ערוך ,למאי דטעה רב שילא שיש לחלק בין מיא דקוו וקיימו לנהר המושך,
ואף למאי דמסיק ולא היא כו' היינו משום דאיכא גלי הא לאו הכי היינו מחלקין במשאל"ס
גופייהו .אבל אחר העיון יש לומר דהכי פירושו ,דלא מצינו שחילקו חכמים בין היכא דאיכא
סלעים להיכא דליכא ,ואף שחילקו בין מיא דקוו וקיימו או בין היכא דאיכא גלי ,היכא דאתמר
אתמר ,דלא דמי היכא דאיכא סלעים למיא דקוו וקיימו ,כי אפשר שזרם המים יעבור דרך בין
הסלעים או על גביהם .גם האומדנא של השואל מחתיכות הגסות אפשר דלא חש לי' מהר"ם,
משום דיש לומר אדרבה הן הגורמים להועיל ולהציל על ידי שנטפס ועלה על גבי החתיכה ואחר כך
הלך מחתיכה לחתיכה עד שהגיע אל היבשה ]וכן שמעתי שאחד ניצול באופן זה ,[67משא"כ בנדון
הב"ח ומהרש"א והט"ז הוי כמיא דקוו ממש .ואף שהמים הולכים תחת הקרח ,כיון שאי אפשר לו
לצאת משם ,ואדרבה הקרח המכסה אותו הוי כגיגית וכביתא דשישא ומרמרא דבפ"ט דסנהדרין
)דע"ז ע"א( שחזקתו למיתה .אי נמי יש לומר דמ"ש מהר"ם לא פלוג רבנן היינו היכא שאין שינוי
במים עצמן ,אלא שיש בהם סלעים וטרשים ,שלא יצאו מתורת משאל"ס ,משא"כ היכא דקוו
וקיימי שהשינוי במים עצמן .וכן בנדון דמהרש"א והב"ח והט"ז חשיבי כמו שינוי במים עצמן
שנעשו קרח .ואיך שיהי' יצאנו ללמוד בנידון דידן להחמיר.
והנה כל זה באיסור משאל"ס שהוא לכתחלה ,אבל בנידון דידן יש עוד מקום עיון ,אם שהו עד כדי
שתצא נפשו ,שאם לא שהו אפילו בדיעבד תצא ,דהוה ספיקא דאורייתא .ובתשובת ב"י 68כתב
דהויא בחזקת אשת איש ובניה ממזרים .והנה מדבריך משמע שכאשר חקרת ששהו יותר מרבע
שעה וקרוב לחצי שעה די בכך )עוד חזינא תיוהא שלא שהו בעמדם על מקום אחד אלא בהליכתם
למשוך הספינה ,וידוע שהמים מתע]קמ[ים וכשהלכו בעיקום אין רואים כ"כ( .ובאמת משמעות
הגמרא )שם עמוד ב'( שהביאו על מתניתין דהכא הא דתניא מעשה בנחוניא חופר שיחין כו' דב'
שעות יש שהות במים לחיות כדפרש"י .69וכ"מ בהדיא בריב"ש סי' שע"ז שעלה בדעתו דלא בעינן
דחזיוהו בשעתי' אלא אם כן שהה ג' ימים במים מעת שתצא נפשו ,ופירש שם דהיינו משעה
שלישית .וכ"כ בתשובת פרח מטה אהרן ח"ב סי' ך' 70בשם מהרא"ש 71שעשה סמוכות לדברי
הריב"ש מגמ' הנ"ל ,וכתב עוד שכן כתב מהרח"ש .72אבל בתשובות מהרי"ט ספר ב חלק אהע"ז
סי' כ"ו מתחלה צידד לומר מדעת עצמו ששיעור שתצא נפשו נלמד מסוגי' דהפרה) 73דהיינו(
ממעשה דנחוניא כו' ,ואחר כך דחה זה ואמר דהגמ' מיירי בשעות קלות ולא שעות ממש ,אלא
כלומר פעם ראשונה ושניה כששאלוהו כו' עיי"ש .וכמדומה שלא ראה תשובת הריב"ש בשעה זו,
שאלמלי ראה לא היה דוחה גמ' ערוכה בקש לחלוק עליו ,ואדרבה היה עושה סמוכות לו כמו
מהרא"ש .בשגם כי לשון הגמרא לא משמע כלל כפירושו ,ובפרט בפירוש רש"י בשני המקומות,
בסוגי' דהכא ובפ' הפרה .וגם מדהביא הגמרא הברייתא כאן בסוגי' דיבמות על הא מתניתין משמע
דלפרושי מתניתין אתא .ולולי דמסתפינא אמינא שנעלם ממהרי"ט לפי שעה דהגמ' מייתי לה הכא
בסוגי' דיבמות ,ומשום הכי כתב שהוא נלמד מסוגי' דהפרה .ואיך שיהי' ודאי ספק של תורה
להחמיר ובעינן ב' שעות דוקא.74
איברא שיש לצדד בזה להקל על פי מ"ש בפסקי מהרא"י סי' קל"ט ,ורמ"א )סט"ו( מביאו לפסק
הלכה ,דבמקום אומדנות והוכחות אפילו בעדות אינו יהודי על ידי שאלה אם ניסת לא תצא ,והרי
עדות זו לאו עדות כלל )וכן למדו מכאן החלקת מחוקק 75ובית שמואל 76אף היכא דליכא עדות
כלל ,אלא שכתבו דלמעשה צריך להתיישב בדבר זה ,משום דלא סבירא להו כמהרא"י אלא היכא

 67המעשה בפרטיות – ראה לקמן רס"י לט.
 68בשו"ת הר"י קארו ,דיני מים שאין להם סוף .והובא בשו"ת מבי"ט סי' קפז .ליקוט דברי הפוסקים בזה – ראה
אוצר הפוסקים סי' יז ס"ק רפט אות ב ואילך.
 69שם ד"ה שלום :שעדיין יכולה לחיות ,וכן בשניה ,אבל שלישית שאינה יכולה לחיות.
 70ד"ה מעתה צריכין .וראה לקמן סי' לט ,ממ"ש שם בח"א סי' לו.
 71שו"ת תורת אמת למוה"ר אהרן ששון ,סוס"י א ד"ה אבל מי שלא עמד.
 72שו"ת תורת חיים למוה"ר חיים שבתי ,קונ' דיני עיגונא דאיתתא סג ,א.
 73פרק שור שנגח את הפרה )ב"ק נ ,א(.
 74ליקוט דברי הפוסקים בזה – ראה אוצר הפוסקים סי' יז ס"ק רפט אות יא
 75ס"ק לג.
 76ס"ק נ .הובאו גם לקמן סי' יח .וראה לקמן סי' כא.
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דאיכא עד ,דהא דעד אחד נאמן בעדות אשה וכן מסיח לפי תומו כתבו התוס' ר"פ האשה רבה
שהדבר דומה הגון להאמין כו' ,ולכן היכא דאיכא אומדנות והוכחות דומה הגון להאמין להעד
אפילו על ידי שאלה ,משא"כ היכא דליכא עד כלל .ומכל שכן לפי דעת הרמב"ם 78דמסיח לפי תומו
מהימן מדאורייתא משום דהוי גילוי מילתא בעלמא ,דודאי יש לחלק בין היכא דאיכא עד אפילו
על ידי שאלה להיכא דליכא עד כלל( ,דמדאורייתא היא בחזקת אשת איש גמורה כמ"ש מהרא"י
שם בעצמו ,ואפילו הכי מועילות אומדנות והוכחות לענין שלא תצא בדיעבד ,אם כן הוא הדין הוא
הטעם במשאל"ס אפילו לא שהו עליו עד שתצא נפשו .והא דבעינן ששהו עד כדי שתצא נפשו אפילו
במשיל"ס ואפילו בדיעבד היינו היכא דליכא אומדנא והוכחה ,אבל היכא דאיכא אומדנא והוכחה
לא בעינן שישהו עד כדי שתצא נפשו אפילו במשאל"ס בדיעבד .ומה שאבד זכרו ונשכח שמו חשיב
מהרא"י התם אומדנא והוכחה גמורה אפילו באדם בינוני בזמן הזה .וכן משמע ברמב"ם פ"ז מהל'
נחלות 79שכתב מי שטבע במשאל"ס ובאו עדים ואמרו שטבע בפניהם ואבד זכרו כו' ,ומדכתב
ואמרו שטבע בפניהם סתם ,ולא פירש ומת או ולא עלה ,כמו שדקדק לכתוב בפי"ג מהל' גירושין
ה' י"ט וכ' ,עיי"ש במפרשיו ,משמע דאפילו לא שהו עד שתצא נפשו מכל מקום אם אבד זכרו
יורדין לנחלה משום דהוה אומדנא דמוכח טובא .ובפרט לפי מ"ש הסמ"ע בחו"מ סוס"י רפ"ד
דאם אבד זכרו מסתמא יצא הקול שמת ודאי אין לך אומדנא דמוכח גדולה מזו .ואם כן בנידון
דידן שנטבע בחוה"מ סוכות 80כבר זה שש שנים ,ובודאי אבד זכרו ,וגם יצא הקול שמת ,אם כן
אפילו לא שהו עד כדי שתצא נפשו יצאה מחזקת אשת איש דאורייתא ואם ניסת לא תצא.
ברם הא מילתא דכתב מהרא"י דאפילו באדם בינוני בזמן הזה הויא הוכחה בזמן הזה ,דאם איתא
דסליק קלא אית ליה ,איכא לספוקי מהו אדם בינוני ,81דודאי יש מי שאינו מדלת העם שעוקר
דירתו אפילו ממקום למקום קרוב ולא נודע מקומו איו ,לפי שאין דורש ואין מבקש ואין איש שם
על לב בהמצאו או בהעדרו ,ולפעמים יש אפילו מדלת העם שיש לו אוהבים ושכנים ,והם גם כן
אנשים כמותו ודורשים ומבקשים עליו ויודעים אנה פנה ,ואפילו מרחוק מקצה הארץ יחקורו על
ידי עניים הסובבים מעיר לעיר ,ולכן הוגה ברמב"ם 82ושו"ע 83ואמרו אבד זכרו ,שהעדים מעידים
כך ,משום שאף שאנחנו יודעים גם כן שאבד זכרו אינה ראיה כל כך ,דוגמא לדבר לא ראינו ולא
שמענו אינו ראיה ,84אבל העדים שחקרו על הדבר מאנשים כמותם והנאבד הי' גם כן איש כמוהם,
ואילו היה נראה ונשמע באחת המקומות היו יודעים מזה ,דוגמא לדבר אשכחן דהאי טעמא
דאמרינן במנהג וכה"ג דלא ראינו הוה ראיה ,משום שאילו הי' נראה ונשמע בודאי הי' אירע כן
פ"א וכמ"ש הש"ך בחו"מ סי' ל"ז .85ולפי הנראה שאדם בינוני הוא שיש לו משפחה בכמה קהלות
גדולות ,אפילו משפחה בינונית רק שבעלי המשפחה חשובים או אהובים בעיני גדולי העיר
וקציניה ,וכאשר הארץ רחבת ידים לפני הסוחרים הגדולים שמתקבצים מכמה עיירות ומילתא
דתמיהי מידכר דכירי אינשי ומספרים זה לזה ,ואגב באו לספר אודות האיש הנאבד ,וגם
הסוחרים השומעים ישימו על לב לספר בפני אחרים ואחרים לאחרים ,וכולי האי יכול להיות
כמ"ש מהרא"י ז"ל שאילו היה חי ברחוק אפילו מאתים ושלש מאות פרסה הי' נודע ,דומיא
דמחאה )ב"ב דל"ח (.דחברך חברא אית ליה וחברא דחברך כו' ,ולולי זה לא ידעתי איך יוודע
מרחוק .והנה לפי זה לפי הנראה בנידון דידן נפל האי אומדנא והוכחה דאבד זכרו בבירא.
והנה גם בעיקר דברי מהרא"י קשי' לי טובא ,חדא מאי דיליף דאבד זכרו הוה אומדנא דמוכח
טובא ,מהא דס"ד דרב אשי דצורבא מרבנן אי איתא דסליק קלא אית לי' ,והוא הדין לאדם בינוני
בזמן הזה ,ואע"ג דמסיק ולא היא כו' היינו לכתחלה אבל דיעבד מהני אומדנא זו ,והרי איהו בעי
למילף לנדון דידיה דמהני אומדנא זו בעדות הגוי על ידי שאלה ,ומנא ליה הא ,דילמא לא מהני
אומדנא זו אלא במשאל"ס דהוי מדרבנן ואם ניסת לא תצא ,אבל בעדות הגוי על ידי שאלה
דמדאורייא היא בחזקת אשת איש לא מהני אומדנא זו .ודוחק לומר דמשמע ליה דמהני אומדנא
זו אפילו בלא שהה עד שתצא נפשו דהוי נמי דאורייתא ,דמנא ליה הא .ואדרבה פשטא דלישנא

 77פח ,א ד"ה מתוך.
 78הל' גירושין פי"ג הכ"ט.
 79הלכה ג .בראי' זו דן גם לקמן סי' יח וסי' כד וסי' מ.
 80במהדורה השניה :תקע"ב.
 81נתבאר גם לקמן סי' ד ד"ה אמת.
 82הל' נחלות פ"ז ה"ג.
 83חו"מ סי' רפד ס"ד.
 84זבחים קג ,ב.
 85הובא בשוע"ר יו"ד סי' א ס"ק א .שו"ת אדמו"ר הזקן סי' כב ד"ה פתח .וסי' כז ד"ה והנה לכאורה.
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דגמרא דקאמר לא שנא צורבא מרבנן לא שנא אינש דעלמא דיעבד אין כו' ,ובאינש דעלמא בזמן
התלמוד דלא הויא אומדנא דמוכח אינה מותרת בדיעבד אלא אם כן שהו עליו עד כדי שתצא
נפשו ,אם כן הוא הדין לצורבא מרבנן ,דהא קאמר לא שנא צורבא מרבנן כו' .ועוד דכל עיקר דינו
דאומדנות והוכחות מוציאין מחזקת אשת איש דאורייתא מטין 86לדברי רש"י בפ"ב דכתובות
)דכ"ב ע"ב( באומרת ברי לי אין לבי נוקפי שאילו היה חי היה בא ,דהברי שלה הוא מחמת
אומדנא ,ואפילו הכי אם נשאת לא תצא ,מכלל דאומדנא זו מוציאה מחזקת אשת איש ,אבל הר"ן
שם 87נחלק עליו וסבירא ליה דאין זה ברי ,אלא הברי שלה היינו שראתה שמת ,אבל ברי דאין לבי
נוקפי אינו מוציאה מחזקת אשת איש ,ובתרי ותרי באשם תלוי קיימא .והנה האחרונים שם
משמע דסבירא להו כהר"ן ,ואם כן לא קיי"ל כמהרא"י ,וצ"ע שלא חלקו כאן עליו )ולפי מה
שנתבאר לעיל דלא סבירא לן כוותיה אלא בצירוף העד אתי שפיר ,דבאומדנות והוכחות לבדן
באמת כתבו 88שיש להתיישב בזה ,משום דסבירא להו כהר"ן .ואם כן בנידון דידן אם לא שהו עד
כדי שתצא נפשו לא מהני אומדנות והוכחות דלא כמהרא"י( .סוף דבר לא עלה בידי להקל כלל
אלא להחמיר ואפילו בדיעבד.
עד כה דברתי למען אהבתך ,כי לולי פניך אני נושא לא הייתי משיב כלל ,אחר שידעתי שאין רצונם
רק להתיר ,ומוטב הי' שיהיו שוגגים כו' .ומה' אשאלה אולי יחנני ואזכה לאפרושי מאיסורא,
ויקבלו שכר על הפרישה יותר מדרישה ,ולא יהיו בכלל ומקלו יגיד לו כל המיקל 89כו'.

סימן ד
בענין הנ"ל
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תשובה לדברי הרב מוהרא"פ 91מווילנא בעובדא דנטבע במשאל"ס
כתב כת"ר וז"ל היה מקום לצדד בזה מלבד דעת המרדכי המובא בסוף יבמות 92בשם ה"ר אליעזר
מוורדין ,מדלא קאמר 93נפל למשאל"ס אשתו אסורה לעולם שמע מינה שלאו לעולם קאמר ,וכן
מסתבר כו' ,וכן האריך עוד בשם הר' אברהם בר' משה כו' עכ"ל.
מסגנון דבריו נלמד שדעתו וכוונתו שה"ר אליעזר מוורדין מתיר בשביל אורך הזמן בלבד ,ואני
שמעתי ולא אבין ,שהרי מסיק שם והאריך למצוא עלילה להתיר כו' כי נטבע במשאל"ס וחזקות
מוכיחות שנטבע כי הכלים אשר אתו בספינה נמצאו על שפת הים כו' ,והפירוש האמיתי במה
שכתב וחזקות מוכיחות שנטבע היינו שנטבע ולא עלה ,כי בודאי הוא שנטבע במשאל"ס כענין
השנוי במשנה ,וזה ראו בראי' חושיות ולא היה צריך לזה ידים מוכיחות ,אלא שהחזקות
המוכיחות הן שנטבע ולא עלה .וכן פירשו בהדיא בתשובות ב"י 94ובתשובות מהר"ם מלובלין סי'
פ"ט .ועי' בזה בתשובת ב"י שהשיג עליו וקרא עליו הכי קרא שמה עלילה כו' .אבל בלא עלילה כלל
לא עלה כלל גם על דעת ה"ר אליעזר מוורדין לעולם .ואם רוצה לומר דבנידון דידן נמי נמצא
עלילה ,מה שהיה שיכור והיה עליו מלבוש כבד ,הלא בזה האריך להתיר אפילו להחולקים עליו,
וכנראה לקמן שאז החל למצוא הסברות והוכחות אלו ,מה שלא היה צריך לו לפי סברת ה"ר
אליעזר מוורדין.
כתב עוד ובאמת אין הדברים מובנין באיזה אומדנא כו' ,מאחר דאזיל לעלמא אם כן אפשר ובודאי
שלעולם ולעולם יאבד זכרו אם בא למדינה רחוקה ונספח אל אחת הערים הקטנים עכ"ל.

 86הובא גם לקמן סי' יח וסי' כ.
) 87ט ,ב( ד"ה באומרת.
 88החלקת מחוקק ובית שמואל שם.
 89הושע ד ,יב .פסחים נב ,ב.
 90נדפסה בשארית יהודה לה ,ב )ונסמנה בטעות – ג( .והוגהה כאן ע"פ כתי"ק  321קלב ,א.
 91מוה"ר אברהם אבלי פאסוועלער מווילנא ,מח"ס באר אברהם .תשובתו להיתר לא הגיעה לידינו.
בשארית יהודה נוספה כותרת" :מה שהשיב עוד מענין הנ"ל לרב מפורסם שרצה להקל בזה" ,והושלם כאן עפ"י
כתי"ק.
 92סי' צב.
 93במשנה יבמות קכא ,א.
 94בשו"ת הר"י קארו ,דיני מים שאין להם סוף.
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אמת לא נפלאת ולא רחוקה היא אומדנא זו ,וכמ"ש בפסקי מהרא"י סי' קל"ט דאפילו אדם בינוני
בזה"ז אם היה חי ברחוק ש' פרסה הי' נודע לנו .ונראה דאדם בינוני הוא כמ"ש במכתבי הראשון
שיש לו משפחה בכמה עיירות גדולות ,ועם היות המשפחה גם כן בינונית מכל מקום מסתמא היא
אהובה ונחשבת גם בעיני הגדולים ,ועל כל פנים כולם מדברים מהם ומשמיעים איזה דבר חידוש,
ובזמן הזה כולי עלמא ניידי ממדינה למדינה ,וחברא חברא אית ליה ומשמיעים זה לזה חידושים,
ובתוך זה גם מילתא דתמיהא זו מידכר דכירי ,והיה אם נספח אל אחת הערים בודאי היה נודע לנו
על ידי ארחי ופרחי ,ואם איש עני הוא יכולים לשאול אצל עניים .וביארתי בזה כוונת הרמב"ם פ"ז
מהל' נחלות במה שהוגה שם ואמרו אבד זכרו ,וכן הוא בשו"ע ח"מ סי' רפ"ד שהעדים בעצמם
אמרו כן ,שמסתמא חקרו על הדבר ,ושייך נמי לומר כמ"ש הסמ"ע שם )סק"ה( דמסתמא שמעו בו
שמת ,ואם כן אין לך אומדנא והוכחה יותר מזה ,דבודאי לא שייך לומר אבד זכרו על מי שדורש
אין לו וכי מי יזכרנו .והשתא אתי שפיר מה שכתב 96שתלו הדבר על יראי ה' וחכמי הדור כו',
פירוש שהם יראו ויחקרו את העדים מנין אתם יודעים שאבד זכרו ,אם שאלו ודרשו אחריו אצל
עוברים ושבים או אצל עניים המסבבים ,ולא יקילו ראש בדבר .ויתיישב קצת קושיית הב"י
בתשובה מה טעם ליראת ה' במקום הזה .אלא דלא ניחא ליה למר למימר הכי בדעת וכוונת ה"ר
אליעזר מוורדין ,דאם כן היינו הא דסליק אדעתא דרב אשי בצורבא מרבנן דאם איתא דסליק
קלא אית ליה ,וכיון דמסיק לא היא לא שנא צורבא מרבנן כו' שמע מינה דלא אזלינן בתר אומדנא
בכה"ג ,וכמ"ש בפסקי מהרא"י שם דהיינו טעמא כדמסיק במרדכי דיבמות דאין לנו לבדות כו',
וקושי' זו תקשי על ה"ר אליעזר מוורדין דסבירא ליה דסמכינן על אומדנא זו בכה"ג ,וזו קושיא
שאין עלי' תשובה לפע"ד ,והלכך נטה כת"ר מדרך הפשוט ופירש שלשה אומדנות אחרות ושלשה
אלה המה נפלאו ממני.
97
הראשונה היא ע"פ מ"ש החלקת מחוקק דבילדה שיש לחוש שמא תצא לתרבות רעה הוה שעת
הדחק ,והכי נמיס בירא ליה לה"ר אליעזר מוורדין באורך הזמן ,שמכיון ששהתה כל כך הוה שעת
הדחק ושעת הדחק כדיעבד דמי עכת"ד.
והנה מלבד שאין לשון ה"ר אליעזר מוורדין סובל פירוש זה כלל במה שתלה הדבר ביראת ה'
וחכמי הדור ,אם חששו לתקנת עגונות במה שהיא יושבת גלמודה יחושו אפילו בזמן מועט ,כי טב
למיתב טן דו ,98ואם יחושו על הזמן יותר מחמת ששהתה כל כך שבשיהוי זמן יותר נופל הרחמנות
יותר ,אם כן אם היא ענייה וביתה ריקם וטפי תלו בה יתירוה לאלתר ,וזה ודאי ישתקע הדבר ולא
יאמר ,והאריכות בזה אך למותר .וגם ממאי דמסיק עליו המרדכי שאין לבדות כו' וכי אקילו רבנן
בסופה כו' ,מבואר להדיא דלאו מטעם שעת הדחק מתיר אלא מטעם אומדנא עיי"ש .עוד זאת
שעדיין אין די השיב על קושייתו באיזה אומדנא כו' כי אפשר ובודאי שלעולם ולעולם יאבד זכרו
כו' ,הרי החליט הדבר שבודאי יאבד זכרו לעולם ולמה עני' זו לשוא תשמור ד' או ה' שנים ,כי
משעה ראשונה יודעת כן שבודאי לא יבא בעלה לביתו בשום פנים ,ואיה איפוא תחפשנו כי בוודאי
יאבד זכרו .ועוד אם כן יותר טוב לתקן לה שתחפש את בעלה בכל המקומות שאפשר לה ,ואם לא
תשמע ממנו כלום תהיה מותרת ,ולמה תלה הדבר באורך הזמן דוקא.
הב' כתב כת"ר דדוקא שתים ושלש שנים שיוצאים התלמידים ללמוד תורה שלא ברשות .וזה אין
לו שחר כלל ,דשווינהו לכולי עלמא כתלמידים היוצאים ללמוד תורה .ועוד דלסתם מתניתין
דאתי' כר"א )כתובות ד' ס"א ב'( דאמר התלמידים יוצאים שלא ברשות שלשים יום ,תהא אשת
הנטבע במשאל"ס מותרת לאחר שלשים ,ודבר זה לא ניתן להאמר כלל ,ואף כי לכתוב בספר ,גם
מי שידוע שהוא פועל או גמל או ספן ואינו בר אוריין כלל אחר שנטבע נעשה תלמיד ותיק ויוצא
ללמוד .ועוד שאפילו בתלמיד ממש אין לומר אומדנא זו ,וכההיא )שם דס"ב (.דחתני' דבי ר' ינאי
כו' שאלמלא יהודה קיים כו' והואי כשגגה כו' אלמא דאין אומדנא זו אמיתית כלל.
והג' דוודאי לא עשה איסור לישא אשה אחרת במדינה אחרת כו' .ולפי זה נתן מקום לומר דבזמן
הזה שיש חרם רבינו גרשום שלא לישא שתי נשים כלל ,ובודאי לא יהיה שרוי בלא אשה ויבא
לביתו .אלא מאי איכא למימר דרבו המתפרצים ,הרי המתפרצים מתפרצים לישא גם במדינה
אחרת .גם יש שרויים בלא אשה כלל .ועוד דכל אומדנות הללו אינם גדולות מאומדנא דרב אשי
בצורבא מרבנן ,דכתבו התוס' 99דרובייהו הכי איתנהו ואפילו הכי מסיק בגמרא ולא היא כו'.
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 95דלעיל סי' ג )ד"ה ברם(.
 96הר"א מוורדון ,במרדכי שם.
 97ס"ק לא.
 98יבמות קיח ,ב.
 99יבמות קכא ,א ד"ה ולא.
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שוב הראה פנים לדברי ה"ר אברהם ב"ר משה שבמרדכי שם ,שהביא ראיה מס"ד דרב אשי
דצורבא מרבנן אי איתא דסליק קלא אית ליה שמע מינה דלאו לעולם קאמר ,דאע"ג דמתניתין
קתני אסורה סתם היינו מחמת הנפילה שנפל לים דלא תימא שבודאי מת במים דחיישינן שמא
עלה ברחוק קצת ,אבל שיהוי הזמן מתיר ,ואם כן סבירא ליה דהוא הדין למסקנא לאו לעולם
קאמר ,אלא שאין הנפילה מתרת לו ,וכן נראה מוכרח דלאו מיד מתירין במשאל"ס אפילו בצורבא
מרבנן כו' עכת"ד.
ומה אעשה שלא הבנתי כל הדברים מראשן לסופן ,הא ס"ד דרב אשי הכי הוא ,הא דאמרו חכמים
משאל"ס אשתו אסורה הני מילי אינש דעלמא אבל צורבא מרבנן כו' ,ובצורבא מרבנן אין מתירין
מיד אלא בשיהוי הזמן שיכול להיות הקול ,ולא הנפילה מתרת ,אם כן אינש דעלמא אפילו שיהוי
הזמן לא מהני ,ואם כן על כרחך הא דקתני אסורה הוא לעולם ,דאם לא כן אין חילוק בין אינש
דעלמא לצורבא מרבנן ,אלא בשיהוי הזמן ,דלצורבא מרבנן מהני שיהוי הזמן מועט בכדי שיצא
הקול ולאינש דעלמא צריך שיהוי זמן מרובה ,ולא הוה ליה לרב אשי למימר הא דאשתו אסורה
הני מילי אינש דעלמא כו' ,כיון דבאינש דעלמא נמי אינה אסורה אלא מחמת הנפילה .אלא ודאי
דבאינש דעלמא אסורה לעולם ,וס"ד דבצורבא מרבנן נמי ,ואתי רב אשי למימר הני מילי אינש
דעלמא אבל צורבא מרבנן קלא אית ליה ,ובשהוי זמן בכדי שיצא הקול משתריא .ומינה דלמסקנא
דבצורבא מרבנן נמי לא שנא הרי היא אסורה לעולם גם כן ,כמו באינש דעלמא .והיינו טעמא
דלמסקנא לא אזלינן בתר אומדנא כלל ,וכדכתב מהרא"י שהבאתי ,דהא דמסיק לא שנא צורבא
מרבנן כו' היינו כדמסיק במרדכי דיבמות שאין לבדות כו' ,ומוכח מהגמרא איפכא וכמש"ל.
עוד כתב שאף לפי שיטתו של מה"ר אליעזר מוורדין ,דמדלא קתני לעולם שמע מינה דלאו לעולם
קאמר ,יש לומר דמשום הכי לא תני לעולם משום דבדיעבד לא תצא ,והביא ראיה מפי"ד
דיבמות 100דגבי חרשת ושוטה קתני לא יוציא ולא קתני עולמית כדר' יצחק .101וזה דרך נכון
וחריף .אלא שמכל מקום הוכיח דמשנתינו לאו לעולם קאמר ,מדקאמר רב אשי )ד' קכ"א ע"ב(
אהא דחסא שמע מינה הא דאמרו משאל"ס אשתו אסורה הני מילי לכתחלה כו' ,ולא הוכיח כן
ממשנתינו ,אלא ודאי דס"ד דרב אשי דמשנתינו אפילו בדיעבד אסורה ,ואם כן הא דלא קתני
לעולם על כרחך משום דלאו לעולם קאמר עכת"ד.
ודבריו בסברא זו בס"ד דרב אשי במשנתינו מרפסן איגרי ,דאיך יאמר דמשנתינו לאו לעולם קאמר
ומותרת בשיהוי זמן אפילו לכתחלה ,ובזמן מועט אפילו בדיעבד תצא ,ואנן איפכא קיי"ל כסברת
החולקים על ה"ר אליעזר מוורדין ,דלכתחלה אסורה לעולם ובדיעבד אפילו בזמן מועט לא תצא.
ואפילו ה"ר אליעזר מוורדין לא קאמר דלאו לעולם קאמר אלא משום דאשכחן שהקילו חכמים
בדיעבד ,אבל אי הוה אסורה אפילו בדיעבד אין סברא כלל לומר דלכתחלה תהא מותרת בשיהוי
זמן .ומכל שכן לפי מ"ש בעצמו בפתח דבריו דהיינו טעמא דר"א מוורדין דשעת הדחק כדיעבד
דמי ,ואם כן אין להתיר לכתחלה בשעת הדחק אלא אם כן תאמר שבדיעבד מותרת .ובאמת הא
דקאמר רב אשי האי שמע מינה אהא דחסא ,ולא אמשנתנו ,אינה קושיא כלל ,אפילו לפי דבריו
דמשנתינו אשמעינן דבדיעבד לא תצא .דבלאו הכי צריך להבין הא דקאמר רב אשי אהא דחסא
שמע מינה כו' ולא קאמר אעובדא דרב שילא )שם ע"א( דמהתם נמי שמעינן דלא תצא ,כמ"ש
בהגהות מרדכי 102דלא אשכחן שצוה לגרש .ועוד דאי בשגירשה בעלה קודם שבאו רב ושמואל מאי
ס"ד דרב ושמואל לנדותו ח"ו ,ואם עדיין לא גירשה למה לא נדוהו עד שיצוה לגרש ,אלא ודאי
דס"ל דבדיעבד שרי ,אלא על כרחך צריך לומר דהא דקאמר רב אשי גבי חסא ,משום דסלקא
דעתך אמינא דווקא גבי עובדא דרב שילא אם נשאת לא תצא לפי שנשאת על פי הוראת חכם,
דמאי הוה לה למיעבד ,שאף שרב שילא טעה הא איכא למ"ד בהאשה רבה דהוראת בית דין אפילו
בטעות גמורה הוראה הויא ,ומכל שכן בהא דרב שילא שלא היתה טעות גמורה בגוף המעשה אלא
שטעה בדין ,אבל בהא דחסא דמדיבורא דרב נחמן אזלית ואתנסיבת ,ורב נחמן לא הורה לה כלום,
סלקא דעתך אמינא דאפילו בדיעבד תצא ,קמ"ל רב אשי דאפילו בכהאי גוונא בדיעבד שרי .ותדע
דהא על כרחך לא שרי אלא בכהאי גוונא דחסא או כעובדא דרב שילא ,משא"כ נשאת בעבריינות,
כדאיתא בהגהות מרדכי ,103וקמ"ל רב אשי דאפילו בעובדא דחסא דגריעא מעובדא דרב שילא נמי
שרינן בדיעבד ,וא"כ משנתינו לא דייקא לרב אשי ,אלא שיש צד לומר דבדיעבד לא תצא ,ומשום
הכי לא קתני עולמית ,אבל לא דייקא לומר דאפילו בכהאי גוונא דעובדא דחסא נמי אלא דסלקא

 100קיב ,ב.
 101שם קיג ,ב :א"ר יצחק דבר תורה שוטה מתגרשת כו'.
 102סי' קכח.
 103שם.
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דעתך אמינא דדוקא כעין עובדא דרב שילא .ואדרבה יש לומר דמשום הכי לא קאמר רב אשי
אעובדא דרב שילא שמע מינה כו' משום דלא אצטריך ,דמשנתינו היא זו.104
ואחר הדברים והאמת האלה שאין למה"ר אליעזר מוורדין ,עם היותו מן הגדולים אשר בארץ,
שום משען ומשענה לסמוך בו להקל בדברי סופרים ,אשר חז"ל החמירו וחזרו והחמירו והפליגו
ועשו דבריהם כמסמרות נטועות ולא חששו לתקנת עגונות ,מי יחוש חוץ מהם ,וחלילה לעקור
אפילו אות אחת מדבריהם ,וצריך ליזהר מגחלתן כו' ,ואין לסמוך על היחיד במקום שאין לו סמך
כלל כדמשמע בעדיות ,105ולא כמ"ש כת"ר שהי' מן הראוי לסמוך על היחיד בשעת הדחק ,אלא
משום שנדחו דבריו לא רצה לבנות יסוד על זה ,והיינו לפי שיטתו שבנה הנהרסות ונטע הנשמות,
אבל לא כן אנכי עמדי ,כי די לי לילך בעקבות הראשונים ,וכמ"ש הר"י בהקדמתו 106שקצר מצע
שכלנו להבין דבריהם ,ואף כי להתחכם עליהם ,ולא עוד אלא שדבריו דחויים ועומדים כמאז כן
עתה ,שכבר דחוהו כל הראשונים והאחרונים ,והב"י כתב בתשובתו שגם הוא בעצמו לא עשה
מעשה כדבריו .ועי' בתשובות הרא"ש כלל ב' סי' א' מבואר דאפילו בשעת הדחק לא רצה לסמוך
על דברי ר"ב משום שדחה כל ראיותיו ע"ש.
ומה שכתב עוד להתיר בנידון דידן בשביל שהי' שיכור ,והביא ראי' מהא דטעה רב שילא באגמא
דסמקא דקוו וקיימי שאינו יכול לשוט כו' .אף אנכי הראיתי 107פנים להתיר מסוגיא זו ,אבל
דחיתי אותה דזרם מים כבירים שוטפים אפילו דברים כבדים כאבנים ,כדאיתא בברייתא פ"ב
דמציעא 108שטף נהר כו' .ואין לחלק בין זרם מים לגלי הים .והבאתי 109ראי' ברורה לזה מתשובות
מהר"ם ב"ב סי' תתקע"א .ואעפי"כ נתתי מקום לדברי הב"ח ומהרש"א והט"ז דמתירין תחת
הקרח ,ועשיתי להם סמוכות מההיא דכפה עליו גיגית ,ומההיא דעייל לחברא בביתא דשישא
דבפ"ט דסנהדרין )דף ע"ז ע"א( .אבל מה שכתב מר דהא דאמרינן אימר גלי אשפלוהי הוא דוקא
דרך שיטה ,אין לו זכר בגמרא כלל ,ואדרבה בגמרא בברייתא דרבי עקיבא שניצול רבי מאיר על
ידי גל שטורדו ונתנו לחבירו וחבירו לחבירו מבואר להדיא שלא עשה מעשה בידיו כלל אלא הגל
בעצמו הוא שטרדו .ומה שכתב דשיכור הוה ככפות ,ובכפות פשוט ומבואר כו' .אני בעניי לא
מצאתי מבואר אלא בקונטרס עגונות סי' רכ"ה בשם המבי"ט ,110והוא הולך לשיטתו בתשובות
ב"י שסמך בכל כחו אתשובת מה"ר אליעזר מוורדון ,וכן ]נראה[ מלשון תשובה זו עצמה כמ"ש
במכתבי הראשון ,וכן נראה ממה שהביא סמוכות לו מתשובת מהר"א ממיץ ,כמבואר בקונטרס
עגונות סי' רכ"ו ,ועיי"ש גם בסי' רכ"ז מבואר להדיא שהחזיק במחלקותו נגד הב"י וסיעתו ,ומי
יאבה לו ומי ישמע אליו בדבר הזה .ואף גם הוא לא כתב הטעם משום שאין דרך שיטה ,אלא
שכתב שאף אם יזדמן לו דף כו' .וכבר כתבתי במכתבי הראשון שאין הטעם משום שמא נזדמן לו
דף לחוד אלא משום דחיישינן שמא גל טרדו ונתנו לחבירו ,ובכה"ג ודאי דיש לחוש אפילו בכפות
וחולה ,ומכל שכן בשיכור שיש לחוש גם כן שמא נזדמן לו דף.
סוף דבר שלא מצאתי קיום לדברי כת"ר ,ובפרט המעיין בתשובות מהר"ם ב"ב שהבאתי יראה
לעינים שהחמיר הרבה אפילו בצדדים גדולים וטובים מאלה יעו"ש.111
והנה הכל הולך אחר החיתום שחתם בתשובתו שסמך על תשובת מהר"מ פאדווא סי' ל"ו ,שכתב
דקמאי ביקשו עלילות להתיר במשאל"ס כו' ,ולא סיימוה קמי' שסיים רק שימצאו קצת ראיות
כו' ,ובתוך תשובות זו עצמה מתחלה הביא ראי' להיתר וירא לנפשו פן ואולי נקרא חסרון בגופה
של עדות ,וכתב שם ואם כי יש לחלק מכל מקום לא אשען בזה לבד ,ולא נשען כי אם על התרומת
הדשן ,לפי מה שנראה לו שהוא תופס למסקנא ,וזה אצלו קצת ראי' .ומכל שכן בנידון דידן שאין
אפילו קצת ראי' ,וליכא שום אומדנא והוכחה ,והוה ודאי חסרון בגופה של עדות יותר ממה
שהנכרי לא ידע הסימני' המובהקים ,דעל כל פנים ראהו צף על פני המים ,דהוה כמו אסקוהו
וחזיוהו ,אבל בנידון דידן לא העלוהו כלל ,מי יקל ראש בדבר ח"ו.

 104בכת"י :דהא דלא אצטריך לרב אשי למימר שמע מינה אהא דר' שילא ,משום דמשנתינו היא זו וד"ל.
 105פ"א מ"ה :שאם יראה בית דין את דברי היחיד ויסמוך עליו.
 106לבית יוסף.
 107לעיל סי' ג ד"ה אמנם.
 108כב ,א.
 109לעיל שם ד"ה שוב מצאתי.
 110סי' קפח ,בשם שו"ת מהר"י בירב סי' יג.
 111בכת"י :במקום סלעים וטרשים ,בודאי אינו יכול לשוט שם בשום אופן כמבואר שם.
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ומה שכתב הרב מהר"ץ בדיוק לשון המשנה אמר רבי ]מאיר[ מעשה כו' אמר רבי יוסי מעשה כו'.
אף אם היתה ההקדמה אמיתית ויתרץ כל המקומות בגמרא ,אינו אלא מעשה חידודין לחדד
התלמידים ,ולא לדון בדבר הלכה ובפרט הלכה למעשה.
112
גם מה שכתב הרב מהר"א דמדמי לגיטין וקדושין ,אינו דמיון כלל כי אוכלא לדנא  ,ואי איכא
לדמויי לשחיטה מדמינן לה בי"ד סי' א' ס"ח בהג"ה דאסור אפילו לא הגיע לשכרותו של לוט
משום שידיו כבדות כמ"ש הט"ז שם ,113אך גם שם אינו אסור אלא לכתחלה כמבואר שם .ותו
דכבר הוכחתי שזרם מים כבירים שוטפים אפילו דברים כבדים ואין להאריך בזה.
כלל העולה ,מאחר שאפילו לדברי ה"ר אליעזר מוורדין שמתיר באבד זכרו אינו מתיר אלא בצירוף
עלילה שמצא ,ובנידון דידן אפילו אם תמצי לומר שמה שהי' שיכור ולבוש מלבוש כבד היא גם כן
קצת הוכחה ,על כל פנים לא נפלאת היא ולא גדולה ממה שהמציא ה"ר אליעזר מוורדין שהכלים
אשר אתו נמצא על שפת הים ,ואפילו הכי רבו החולקין עליו ודחו דבריו בשתי ידים מחמת שאין
לדבריו יסוד ושרש בתלמוד ,ולא חשו גם לעלילה אשר מצא ,ואף הוא לא הי' סומך על העלילה
ההיא אלא מפני שמתיר באבד זכרו ,אם כן לדידן אין כאן מקום להתיר אשה זו מהעיגון ,ומן
השמים ירחמו.

סימן ה
מצאוהו צף אחר ט"ו חודש והכירוהו
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גביית עדות
על דבר שאירע בקהילתינו ק"ק טשארנאביל ,שנסעו שני אנשים מכפר קריוואהרע הסמוך
לקהילתנו ח"י אייר דשנת תק"פ בי"ת על הספינה א' בנהר פריפיעוט ,ושמם היו אחד יונה בן ברוך
והשני חיים אליה בר' יוזפא ,ונטבעו שניהם ר"ל ,וחפשו אותם בחיפוש אחר חיפוש ולא נמצאו.
וכהיום ביום א' ששה ועשרים ימים לחודש מנחם אב דשנת דלמטה ,בא ערל אחד והגיד שמצא את
הר"ר יונה הנ"ל צף על פני המים דנהר הנ"ל ,וקשר הערל הנ"ל את הר' יונה הנ"ל לפארום דכפר
ליליאב ,שהוא רחוק ממקום שנטבעו ערך חמשה או ששה פרסאות .ויצאו כמה אנשים מקהילתנו
כדי להכיר אותו ,ואחר כך באו האנשים אלו לפנינו ב"ד הח"מ ,115ובמותב תלתא כחדא הוינא
ובאו לפנינו ב"ד ח"מ ,מו"ה צבי במו"ה יהודא ומו"ה דוב במו"ה אלכסנדר ,והעידו לפנינו בתורת
עדות באליו"ע 116ובעונש השבועה ובח"]ח[ 117בזה הלשון.
אַרפ האבין מיר אים דער
מיר זיינן גיקומן לפארום הנ"ל איז דער ר' יונה גילעגין במים מיטון פנים ָ
קאנט אופין גוף וועדלוג זיין גרייס אז דאָס איז הר"ר יונה הנ"ל ,גם הר"ר יונה הנ"ל האט גיהאט
ניט קיין ֵריינע קאפ ,האבין מיר דאס אוך דער קאנט ,היינו מיר האבן גיטאפט מיט די הענט די
סטוריפק וואס עס איז גיווען ביי אים אויפין קאפ ,גם די ַבייא האר וואס ַבייא אים איז גיווען
אופין קאפ אונטין האבין מיר אוך דער קאנט ,דער נאך זיינן מיר אריין גיגאנגען אין וואסער און
האבין אים אייבער גיקערט מיטין פנים ארוף ,איז דער פנים גאר גאנץ גיווען מיטין חוטם ,נישמער
מיר האבין אים ניט דער קאנט אופין פנים ,און ער איז גיווען אן גיטאן אין אלע קליידער ,היינו
אין איין העמד און ארבע כנפות און תחתונים און אין שיך און זאקין און אין איין לייביל מיט איין
האנטוך פאר גארטלט ,האבין מיר גיפרעגט לאשת הר"ר יונה הנ"ל ,וויא זי איז גישטאנען פון
ווייטען ,האסטו עפיס סימנים אוף דאיין מאן ר' יונה הנ"ל ,האצי גיזאגט איך האב איין סימן
אופין ארבע כנפות ,ער איז פון ווייסע דימקא ,און אין איין זאייט פון איין פאכווע איז אנדרע
דימקא ,היינו שווארצע מיט ברייטע פאסקעס ,האבין מיר אוס גריסין צו שטיקלך פון דער דימקא
און פון דער דימקע און האבין אוס גיוואשין ,האבין מיר גיזעהן אז עס איז וויא זי זאגט ,גם זיא
האט גיזאגט אז עס איז גיוועזין אין ארבע כנפות איין קעשינקע צום הארצין .איז אוך אזו גיוועזן,

 112עפ"י סנהדרין כח ,ב.
 113ס"ק יח.
 114נדפסה בשארית יהודה קודם סי' ו )ונסמנה בטעות – ד( ,והושלמה והוגהה מהנדפס בשו"ת צמח צדק אהע"ז סי'
שמז ,ע"פ כת"י  2049שנט ,א .גם נעתקה משם גביית העדות .והיא תשובה שמסר כ"ק אדמו"ר האמצעי להרה"ק
מהרי"ל יחד עם כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" ,להשיב עליה.
מהדורה נוספת מהנ"ל – לקמן אחרי סיום מהדורה זו.
 115בית דין החתומים מטה.
 116באם לא יגיד ונשא עונו.
 117ובחרם חמור.
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גם זיא האט גיזאגט אז די ארביל פון העמד זיינען אין איין טוך און איין מאל גישטעפט און דער
סאטן איז איין סוראווער איין גראבער ,האבין מיר גיזעהן אז עס איז אזו וויא זי זאגט ,גם זיא
ָ
האט גיזאגט אז דער לייבעל איז פון דימקא מיט לאייוונט אונטער גישלאגין און גישטעפט אוף
קלאצע ,און אין דיא פאלעס האט ניט גיסטאייעט קיין לאייוונט איז איין גיזעצט קיטייע
ייאחאנקע ,האבין מיר גיזעהן אז דאס איז אויך גיווען אלץ ווי זי זאגט ,גם זי האט גיזאגט אז דער
האנטוך וואס ער איז צו גיגארטילט איז פון איין זאייט מיט איין פראניק און די אנדרע זייט איז
אפ גישפאלטין און ניט פר ֵזמט ,האבין מיר גיזעהן איז אוך אזו גיווען וויא זי זאגט ,גם זי האט
גיזאגט אז די זאקין פון אונטין זיינען אן גילאטט גיווען מיט לייוונט ,האבין מיר אוך גיזעהן איז
אוך אזו גיוועזהן.
כל הנ"ל העידו לפנינו ב"ד ח"מ העדים הנ"ל בתורת עדות כנ"ל.
עוד בא לפנינו ב"ד ,ר' יוסף בר' בצלאל חותנו של הר"ר יונה הנטבע הנ"ל ,והעיד לפנינו גם כן
בתורת עדות כנ"ל ,גם כן על כל הנ"ל ,וגם העיד לפנינו בזה"ל .אז ער האט אים איבער גיקערט
קודם שבאו האנשים הנ"ל ,האט ער אים דער קאנט אופין פנים.
גם בא הר"ר יהושע ב"ר צבי והעיד גם כן בתורת עדות כנ"ל ,והעיד גם כן בזה הלשון .בשעת מעשה
אז די אנשים הנ"ל האבין אים איבער גיקערט האט ער אים דער קאנט אופין פנים.
גם בא לפנינו הר"ר מענדיל ב"ר יוסף והעיד ג"כ בתורת עדות כנ"ל בזה הלשון .אז ער איז גיקומען
בשעת אז די שלשה אנשים האבין אים איבער גיקערט האב איך אים דער קאנט אופין פנים.
כל הנ"ל העידו לפנינו ב"ד הח"מ בתורת עדות באליו"ע ובעונש השבועה ובח"]ח[ .ולראי' באנו
עה"ח ,118לא להתיר עד שיתירו גדולי הוראה ,היום יום ד' ערב ר"ח אלול דשנת תקפ"ג לפ"ק פה
ק"ק טשארנאביל:
נאום נתן נטע אב"ד מטשארנאביל
נאום אשר אנשיל במו"ה אברהם יצ"ו
נאום דוב במו"ה משה זללה"ה

תשובה
119

120

על דבר דבדיק לן מרן הרב אדמו"ר שי' והיתה מצותו עלינו לעיין בגביית עדות הנ"ל מעל"ד ,
שנמסר לו בק"ק טשארנאביל מבד"צ דשם ,בענין עגונה דאתתא ,אשת הר"ר יונה בן ברוך ,שנטבע
בנהר פריפייעט ח"י אייר תקפ"ב .ואם אמנם ידענו מיעוט ערכינו כו' אין מסרבין לגדול כו'.
והנה לכאורה אין כאן מקום לספק בהיתר אשת הר"י הנ"ל ,מאחר שבא והגיד שמצאו צף על פני
המים וקשרו לפראם הנ"ל ,עד שבאו ומצאוהו פניו למטה בתוך המים והכירוהו שלשה בפניו כדין
תורה ,מאין הרגלים לחוש לספק אשתהי.121
ואי משום שראוהו צף על המים ,ודילמא לא היו המים צפים על פניו ,משמע דאין לחוש לזה,
כמ"ש בהגהות מיימוניות פי"ג מהל' גירושין 122שרבינו נתן ורבינו שמחה גמגמו לאסור משום שלא
סמכו על טביעות של הערל )וזה אין לחוש בנידון דידן ,שהרי הכירוהו אחר כך היהודים( ,אבל
משום שהי' צף על פני המים לא חששו שמא לא כיסוהו המים ,ויש לומר דהיינו טעמא משום
שמסתמא מגיעים המים לפניו גם כן ,שהמת אינו שט בכחו כמו החי ,ומסתמא שקוע במים ,רק
שקצתו לבד הוא על גבי המים.
124
123
אפס שמכל מקום יש להסתפק על פי מ"ש הרמב"ם והשו"ע שאינו משתנה במים אלא לאחר
זמן מרובה ,ומשמע דלזמן מרובה יש לחוש שנשתנה .וע' בתשובות ב"ח החדשות סי' ס"ג ובישנות

 118על החתום.
 119האמצעי.
 120מעבר לדף.
 121שמבואר בסי' יז סכ"ו :אין מעידין עליו אא"כ מצאוהו תוך שלשה ימים אחר הריגתו  ...אבל אם טבע במים
והשליכוהו המים ליבשה אפילו אחר כמה ימים אם הכירוהו מעידין עליו שאינו משתנה במים אלא אחר זמן מרובה.
והוא שיראוהו מיד כשהעלוהו מן המים.
 122אות א.
 123הל' גירושין פי"ג הכ"ב.
 124סי' יז סכ"ו.
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סי' ע"ה .ואע"ג דפירש הב"ח והבית שמואל 125דהיינו כשרואים בו שינוי ,מכל מקום בנידון דידן
לפי הנראה ודאי נשתנה פניו ,שאם לא הי' בו שנוי כלל אמאי לא הכירוהו שנים האחרים .וכל שכן
לפי מ"ש הב"ח בחיבורו 126שאפילו ברואים בו שינוי קצת אין מעידין עליו )אלא דבתשובות סי'
ע"ה לא נזכר קצת( ,ובנידון דידן ודאי שהה זמן מרובה ,דהיינו ט"ו חדש .ונהי דאם לא הי' בו
שינוי כלל כתב הב"ח בהדיא בתשובות הנ"ל דאפילו לאחר שנה ויותר מעידין עליו ,ומכל מקום
בנידון דידן ודאי יש שנוי כנ"ל.
וגם עוד יש לחוש בלאו האי טעמא .והוא משום דשני יהודים לא הכירוהו אם כן יש לומר שאף
האנשים שהכירוהו לא הכירוהו יפה ,משום דרחוק קצת דמאי דאחרים לא הכירוהו כלל יהי'
לדידהו מילתא דפשיטא כל כך ,אלא שיש לומר שנמנו וגמרו שמכל מקום הוא זה ,ויש לדמות זה
למ"ש בקונטרס עגונות סי' ס"ד בשם מהריב"ל שנסתפק בזה אי מהני האי טביעות עין יעו"ש.
איברא דהמעיין בגוף תשובת מהריב"ל ח"ג סוס"י ד' יראה שנטה להקל בנידון שלו ,אלא שלא
החליט זה למעשה ,ואם כן בנידון דידן שהמכירים הם רוב דעות דהיינו שלשה יהודים הי' נראה
להקל אף למעשה )ע' יומא דפ"ג ע"א .(127רק שמכל מקום יש לחוש מצד ששהה זמן מרובה
ונשתנה קצת כנ"ל.
אמנם בחלקת מחוקק ס"ק מ"ח כתב דלעולם כל זמן שאין מתקלקלת צורתו ונרקב עד שאי אפשר
להכירו מעידין עליו כו' ,מבואר מדבריו דכל שאפשר להכירו מעידין עליו אע"פ שנשתנה קצת.
ואע"ג שהחלקת מחוקק כתב אחר כך ועיין בב"ח כו' ,מכל מקום נראה שהוא עצמו אינו חוזר
מסברתו .ודבריו אלה יש לקיים יותר לפי משמעות חידושי הרשב"א שלהי יבמות 128שהי' גורס
בהרמב"ם אפילו השליכוהו המים לאחר זמן מרובה כו' )ועל פי זה צריך לומר כמ"ש בתשובות
הב"ח הנ"ל שהגירסה הנכונה בהרמב"ם 129צריך להיות שאינו משתנה במים אפילו לאחר זמן
מרובה .אלא דמכל מקום פירש הב"ח גירסה זו גם כן לדינא כמ"ש לעיל משמו ,וזה אינו מוכרח
לדעת החלקת מחוקק(.
ולכאורה יש להביא ראי' לפירוש החלקת מחוקק בהרמב"ם ,שהרי הרמב"ם כתב ואם שהה ונתפח
כו' ,ומפשיטות לשונו משמע דאפילו לא חזיוהו בשעתא ,הא דאין מעידין עליו היינו כשנתפח
דייקא ,וכמו שהבין הרשב"א בדבריו ,ואם כן לפי זה בחזיוהו בשעתא צריך לומר דמעידים עליו
אפילו נתפח .ואף להאומרים 130דלאו דייקא קתני ונתפח אלא דאורחא דמילתא הוא ,מכל מקום
יש לומר דמודו דבחזיוהו בשעתי' אפילו נתפח מעידין עליו .ועיין בלחם משנה שם) 131עי' באר
היטב ס"ק פ"ח בשם כנסת הגדולה ,132ועיי"ש ס"ק פ"ד .(133והשתא אם תאמר דזהו דייקא בשהה
זמן מועט במים ולא בשהה זמן מרובה במים דאין מעידין עליו בנשתנה ,כנ"ל להב"ח ,אם כן
הדרא קושי' לדוכתא ,אמאי לא השמיענו הרמב"ם כמה הוא זמן מרובה כו' .וצריך לומר דלהב"ח
בחזיוהו בשעתי' גם כן אם נתפח אין מעידין עליו ,אפילו בשהה במים זמן מועט .וכן משמע קצת
ממ"ש הרמב"ם שהרי נשתנה ,משמע דבשינוי תלי' מילתא .ואם כן על כל פנים מוכח דדעת הלחם
משנה וסייעתו הוא כדעת החלקת מחוקק ,ודלא כב"ח.
ואפשר להביא קצת ראי' לשטת החלקת מחוקק וסיעתו ,ממחלוקת רבי יהודה בן בבא וחכמים
)ביבמות דק"ך( ,שרבי יהודה בן בבא אומר לא כל האדם ולא כל המקום ולא כל השעות שוין,
ופירש"י יש לך אדם שממהר להנפח כגון אדם שמן כו' ,ופירש הרמב"ם והרע"ב בפירוש המשניות
דרבי יהודה בן בבא פליג בין לקולא ובין לחומרא )וע' תוס' שם תחלת דקכ"א( ,ואם כן חומרא
דרבי יהודה בן בבא לאסור גם כן תוך ג' ימים על כרחך צריך לומר דהיינו כשרואים שנתפח ,דאם
לא כן הוה ליה למיהב שיעורא עד כמה מעידים באדם שמן ,דאין סברא שאחר שעה אחת אין
מעידין עליו ,ואם כן הוה ליה לפרש עד כמה כו' .אלא ודאי צריך לומר דלרבי יהודה בן בבא

 125ס"ק עט.
 126סוד"ה אין מעידין עליו.
" 127לענין אומדנא בתר דעות אזלינן".
 128קכא ,א ד"ה הא דאמרינן :הוא הדין אלו העלוהו לאחר זמן מרובה  ...וכן כתב הר"מ במז"ל.
 129לא כמו שנדפס אצלנו "שאינו משתנה במים אלא לאחר זמן מרובה" ,אלא כמו שרצה להגיה הב"ח "אפילו לאחר
זמן מרובה".
 130שו"ת הר"ן סי' עא .הובא בכסף משנה ובב"י שם.
" 131דאפילו אם נתפח קודם שעה לא מקרי תפוח  ...שאפילו שנתפח קצת אין זה שינוי.
 132הגהות ב"י ס"ק תנ :ואפילו ראוהו לאלתר ונתפח מעידין עליו.
 133מ"ש כנה"ג בהגהות הטור ס"ק שסו ,שאף בנתפח לאלתר אין מעידין.
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בניפוח תליא מילתא ,כמשמעות רש"י ,ומשום הכי אין צריך שיעורא אחרינא )וכי האי גוונא יש
במשנה דפסחים )דמ"ח ע"ב( לא כל הנשים כו' זה הכלל כו'( ,ואם כן רבנן דפליגי עליה וסבירא
להו דמעידים לעולם תוך ג' ימים ,על כרחך צריך לומר דהיינו אפילו בנתפח ,ומג' ימים ביבשה יש
ללמוד גם כן לשהה במים אפילו יותר מג' ימים ,והיינו כדעת הלחם משנה .וכבר נתבאר דלהלחם
משנה צריך לומר לדינא כהחלקת מחוקק )מיהו יש לדחות דפלוגתא דרבי יהודה בן בבא וחכמים
בתוך ג' ימים באדם שמן היינו בנשתנה קצת ,לא נתפח(.
ואף אם תמצי לומר דדברי הרמב"ם במה שכתב שהרי נשתנה ,מטין יותר כדברי הב"ח דבשינוי
תליא מילתא ,מכל מקום אין לו ראי' דבשינוי קצת לא יעידו עליו בשהה זמן מרובה אם הכירוהו.
בשגם שלדעת הרא"ש 134אין לחוש בנידון זה אפילו באשתהי ,כיון שהכירוהו שני עדים )וגם ידוע
שנטבע .ע' בתשובות מהר"י הלוי אחי הט"ז סוס"י י"ב(.
135
ועל כל פנים בנידון דידן לדברי הלחם משנה והחלקת מחוקק והצמח צדק יש לסמוך על טביעות
עין של השלשה יהודי שהכירוהו בפניו .ואף לדברי הב"ח יש להקל מצד צירוף סימני כליו ,וכמ"ש
בתשובות עבודת הגרשוני סי' ע"ב דטביעות עין גרוע )דהיינו אחר ג' ימים ביבשה ,והוא הדין בנידון
דידן להב"ח( מצטרף עם סימני כליו .וכן דעת תשובות פני יהושע סי' ז .ועיי"ש 136שהביאו ראי'
לזה ממשנה בגיטין דכ"ז ,137לפירוש הרמב"ם 138והאור זרוע 139במשנה הנ"ל .ואף שלפי שאר
פוסקים אין הכרח לדין זה ממשנה הנ"ל .וגם בעיקר טעמו של עבודת הגרשוני ,שהוא כיון
שטביעות עין אחר ג' ימים ביבשה )והוא הדין בנידון דידן להב"ח( מהני מדאורייתא כו' ,יש
לפקפק טובא ,משום דבריב"ש סי' שע"ט מבואר להדיא דסבירא ליה דבאשתהי אין כאן עדות
מדאורייתא והבא עליה בחטאת קאי כו' .מיהו בחידושי הרשב"א שלהי יבמות משמע דמדרבנן
הוא .והן הן ב' הדיעות שבש"ע סעיף כ"ז ,140ואם כן דין זה תלוי באשלי רברבי ואין כאן מקום
להאריך.
ומכל מקום נידון דידן עדיף טפי ,דאיכא סימנים בינונים בכל הבגדים שלו ,ויש כאן חמשה
סימינים בינונים בכליו ויותר ,והרי רבו האומרים דסימנים בינונים מצטרפים ,141וגם דעת הב"ח
עצמו כן ,כמ"ש הבית שמואל בסי' קל"ב סק"ז ,וא"כ הרי דלהב"ח עצמו יש היתר מצד אחר .וגם
אפשר דכו"ע מודו בהא דהרבה סימנים בינונים מצטרפים עם טביעות עין גרוע.
אלא שבבגדיו יש לחוש לשאלה ,ובנידון דידן ליכא למיחש לשאלה ,כמבואר בקונטרס עגונות סי'
שפ"ב בשם מהרי"ט .ואף שיש חולקים על זה ,ועיין תשובות מהר"ם לובלין סי' פ"ט ולא הועתקה
בקונטרס עגונות ,מכל מקום בנידון דידן איכא עוד טעמא לענין שלא לחוש לשאלה ,ע"פ מ"ש
החכם צבי בתשובות סי' קלד וש"א דלשאלה דיחיד לא חיישינן ,ואין לך שאלה דיחיד יותר מזו,
שישאל זה הר' יונה הנ"ל בגדיו לאיש אחר שנדמה לו ממש בטביעות עין .ועוד דהב"ח עצמו מסיק
בתשובות סי' ע"ה דליכא למיחש לשאלה בנדון כזה ,כאשר יצא לדרך לק"ק בריסק קודם שבא
לתוך העיר נטבע ומצאוהו כך כמו שהלך מביתו ,פשיטא דלא חיישינן לשאלה ,וכאשר בארתי
בס"ד בפסק אחד ארוך בראיות ברורות עכ"ל .ובנידון דידן נמי הוא כמו כן ,שנסע מקריוועהראי
על הספינה ומיד נטבע ,ואם כן אין כאן רק מהלך קצר ,וכל שכן אם ראו שנטבע בבגדים אלו דאין
לחוש לשאלה .ואע"ג דבבית שמואל ס"ק צ"ח חשש גם בזה לשאלה ,מכל מקום מסתברא שלא
לחוש לחשש רחוק מאד בה.
ובפרט כיון דעיקר החששה במשאל"ס הוא לומר דסליק מרחוק ,ונצטרך לומר דהשאיל שם בגדיו
לאיש אחר ואותו האיש חזר ובא לו לכאן להטבע במקום שנטבע המשאיל ,וכולי האי ודאי לא
חיישינן .וגם בנידון דידן הי' הבית שמואל מודה גם כן ,וכדמשמע בתוס' )דגיטין דכ"ח א'( ד"ה
מצאו אי נמי בידוע שבחפיסה או בדלוסקמא איבדו ,ופירש בפני יהושע דכיון שידוע שבתוכו
איבדו חששא רחוקה הי' לומר שמצאו אחר ונטל זה הגט מתוכו והניח גט אחר בתוכו ששמו כשם

 134ראה יבמות פט"ו סי' ג.
 135סי' מה ,הובא בקונטרס עגונות סי' תיב )ראה לקמן מהדורה נוספת ד"ה וכן דעת הצמח צדק(.
 136בשו"ת עבודת הגרשוני שם.
 137מצאו בחפיסה או בדלוסקמא אם מכיר כשר .ונתבאר בשו"ת אדמו"ר הזקן סי' כח ס"ח )דעת המפרשים
שמצרפים הטביעות עין בגט אם הסימנים בכלים(.
 138הל' גירושין פ"ג ה"ט :שמצאו בכלי שהניחו בו ויש לו טביעות עין בארכו ורחבו של גט.
 139סי' תשלג.
 140אם מקילין בטביעות עין בספק אם נהרג תוך ג' ימים.
 141ראה בארוכה שו"ת אדמו"ר הזקן סי' כח.
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יוסף בן שמעון ואיבדו ,דכולי האי לא חיישינן ,אלא עיקר החששא שמא הגט הראשון לא הי' מונח
כלל בכיס וארנקי כו' עיי"ש ,והיינו משום דחששא רחוקה הי' לומר דאתרמי דבחפיסא זו נאבד גט
כזה שני פעמים אחר שנמצא זה ,והכא נמי יש לומר כן ,דרחוק הוא שבבגדים אלו יטבעו שני
אנשים שוים בטביעות עין זה אחר שעלה זה.
ומכל מקום אף אם לא ראוהו בשעת הטביעה שנטבע בבגדים אלו ,יש לסמוך להקל שלא לחוש
לשאלה בנידון דידן ,ע"ד עבודת הגרשוני ,142בצירוף טעמו של החכם צבי ,143וע"ד מהרי"ט .144ולכל
זה הוצרכנו לדעת הב"ח דלעיל ,145דאילו להלחם משנה 146והחלקת מחוקק 147וסיעתם יש להקל
מצד הטביעות עין לבד בפניו .הלכך נלענ"ד מסקנא דמילתא דאשת הר' יונה הנ"ל הותרה מכבלי
עיגון ומותרת להנשא לכל גבר דיתיצביין.
ולראי' באנו עה"ח יום וי"ו עש"ק ב"ך אלול תקפ"ג לפ"ק פה ליבאוויטש
נאום יהודא ליב בא"א מוה"ה ברוך זללה"ה
ונאום מנחם מענדל באאמו"ר מו"ה שכנא זללה"ה
*
מהדורה נוספת מהנ"ל
על דבר דבדיק לן מרן הרב אדמו"ר שי' ,והיתה מצותו עלינו חובה לעיין רבא במילתא דתקנתא
דעגונה דאיתתא ,על פי הגביית עדות הנמסר לו בק' טשארנביל מהבד"צ דשם .ואם אמנם ידענו
מיעוט ערכנו שלא הגענו לקרסולי גדולי הוראה ,מכל מקום אין מסרבין לגדול.
והנה לכאורה על פי הגביית עדות שבא הערל והגיד איך שמצא את ר' יונה צף ע"פ המים ,וקשרו
אצל פארום עד שבאו היהודים ומצאוהו פניו למטה בתוך המים ,והפכוהו והכירוהו ג' יהודים
בפניו בטביעות עין כדין תורה ,אין כאן מקום לספק בהיתר אשת ה' יונה הנ"ל ,דהיינו הא
דאמרינן 149דאסקוהו וחזיוהו בשעתי' ,ובנידון דידן ראוהו לאלתר ממש.
ואי משום שהנכרי ראהו צף על פני המים ,ודלמא לא היו המים צפים על פניו ,דלהא לא חיישינן,
כדמוכח בהגהות מיימוניות פי"ג מה"ג ,150שרבינו נתן ורבינו שמחה גמגמו לאסור משום שלא
סמכו על טביעות עין של הנכרי )וזה אין מקום לחוש בנידון דידן ,מאחר שיהודים הכירוהו( ,אבל
משום שהי' צף על פני המים לא חששו שמא לא כיסוהו המים ,והיינו טעמא דמסתמא המת שקוע
במים קצת ,כיון שאינו שט בכח ידיו כמו החי שנושא את עצמו.151
אפס שמכל מקום יש להסתפק על פי מ"ש הרמב"ם והשו"ע שאינו משתנה במים אלא לאחר זמן
מרובה ,ומשמע דלזמן מרובה יש לחוש שנשתנה .ונהי דאם לא ראינו בו שום שינוי כתב הב"ח
דאין לחוש אפילו לזמן מרובה ,ובתשובתו ביאר בהדיא דאפילו אחר שנה ויותר אין לחוש ,מכל
מקום אם יש בו אפילו קצת שינוי מחמיר ,ובנידון דידן לפי הנראה מוכרח להיות שהי' קצת שינוי
בפניו ,מדלא הכירוהו האחרים ,והרי שהה זמן מרובה ט"ו חדש ,שזמן גדול כזה לא מצינו שהתירו
חכמים לא בבבלי ולא בירושלמי.
הן אמת שמה שיש עוד לחוש לכאורה בנידון דידן ,והוא מאחר שיש שני אנשים שלא הכירו אותו,
אם כן יש לומר דאף אותם האנשים שהכירוהו לא הכירוהו יפה ,משום דרחוק קצת דמאי
דאחריני לא הכירוהו כלל תהוי לדידהו מילתא דפשיטא בבירור ,וקרוב הדבר דהני נמי מעיקרא
ספוקי מספקא להו אלא שאחר כך נמנו וגמרו שהוא זה ,ובכה"ג נסתפק מהריב"ל הובא בק"ע סי'
148

 142דלעיל ד"ה ועל כל פנים.
 143דלעיל ד"ה אלא שבבגדיו.
 144דלעיל ד"ה אלא שבבגדיו.
 145ד"ה אפס.
 146דלעיל ד"ה ולכאורה.
 147דלעיל ד"ה רק שמכל מקום.
 148נעתקה מכתי"ק  1024בתחלתו )חלקו כתי"ק מהרי"ל וחלקו כתי"ק אדמו"ר הצמח צדק( .לציוני המקורות – ראה
לעיל במהדורה הקודמת.
 149יבמות קכא ,א.
 150אות א.
 151שבת צד ,א.
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ס"ד אי מהני ט"ע כי האי .מכל מקום מאחר דהמעיין בגוף תשובות מהריב"ל ח"ג סוס"י ד' יראה
שנטה להקל גם בנידון שלו ,אלא שלא החליט זה למעשה ,אם כן על כל פנים בנידון דידן אין
להחמיר ,ועוד דהמכירין הם רוב דיעות ובאומדנא אזלינן בתר רובא ,כדאי' בפרק בתרא דיומא
)דפ"ג ע"א( ,אבל חששא קמייתא היא חששה גמורה לדעת הב"ח.152
אמנם בחלקת מחוקק ס"ק מ"ח כתב דגם בשהה במים זמן מרובה ,דלעולם כל זמן שאין
מתקלקלת צורתו ונרקב עד שאי אפשר להכירו מעידין עליו כו' ,מבואר מדבריו דכל שאפשר
להכירו בצורתו מעידין עליו אע"פ שרואין בו שינוי )ואע"ג שכתב אחר כך ועיין בב"ח כו' ,מכל
מקום נראה שהוא עצמו איננו חוזר מסברתו( ,ופירוש זה יש לקיים יותר לפי מ"ש בחי' הרשב"א
שלהי יבמות בשם הרמב"ם אפילו השליכוהו המים לאחר זמן מרובה כו' ,ולפי דברי הרשב"א
צריך לומר דהגירסא בהרמב"ם הוא שאינו משתנה במים אפילו לאחר זמן מרובה ,ולגירסא זו
הסכים הב"ח בתשובתו הנ"ל ,אלא דפירש גירסה זו לדינא גם כן כמ"ש לעיל משמו ,וזה אינו
מוכרח לדעת החלקת מחוקק.
ולכאורה יש להביא ראי' לפירוש החלקת מחוקק בהרמב"ם ,שהרי הרמב"ם כתב ואם שהה כו'
ונתפח כו' ,ומשמע קצת דאפילו בדלא חזיוהו בשעתי' ,הא דאין מעידין עליו היינו בשנתפח ,ולפי
זה צריך לומר דבחזיוהו בשעתי' מעידין עליו אפילו נתפח ,כמ"ש הלחם משנה )ועי' באה"ט ס"ק
פ"ח בשם כנסת הגדולה ,ועיי"ש ס"ק פ"ד( .והשתא אם תמצי לומר דהיינו דייקא בלא שהה במים
זמן מרובה ,דאילו בשהה במים זמן מרובה אין מעידין עליו להב"ח אם נשתנה אע"ג דחזיוהו
בשעתי' ,וכל שכן בנתפח ממש שהוא שינוי גדול ,אם כן הדרה קושיית הב"ח גופא לדוכתה ,אמאי
לא השמיענו הרמב"ם כמה הוא זמן מרובה כו' .וצריך לומר דסבירא ליה להב"ח דבנתפח אין
מעידין עליו אף גם אם שהה במים זמן מועט )ודומי' דיבשה תוך ג' ימים להבאר היטב בס"ק פ"ד(
וחזיוהו בשעתי' .ומ"ש הרמב"ם גבי ואם שהה כו' ונתפח ,אורחא דמילתא קתני ,ותפס לו לשון
הגמרא כמ"ש הר"ן.153
ולכאורה נראה ראי' לדעת הלחם משנה וכנסת הגדולה שבבאר היטב ס"ק פ"ח ,ממחלוקת רבי
יהודא בן בבא וחכמים במשנתינו דשלהי יבמות דק"כ ,דתנן התם אין מעידין אלא עד ג' ימים
ריהודה בן בבא אומר לא כל האדם ולא כל המקום ולא כל השעות שוין ,ופירש"י יש לך אדם
שממהר להנפח כגון אדם שמן כו' ,ופירש הרמב"ם בפירוש המשניות והרע"ב דרבי יהודה בן בבא
פליג בין לקולא בין לחומרא )ועי' תוס' שם תחלת דף קכ"א( ,וא"כ חומרא דרבי יהודה בן בבא
להחמיר גם תוך ג' ימים באדם שמן על כרחך צריך לומר דהיינו בשרואים שנשתנה ונתפח על כל
פנים ,דאם לא כן הוה ליה למיהב שיעורא עד כמה מעידין עליו על אדם שמן כו' ,דאין סברה שגם
אחר שעה אחת אין מעידין עליו ,ואם כן הוה ליה לפרש עד כמה כו' ,אלא ודאי צריך לומר דלרבי
יהודה בן בבא השיעור בשינוי וניפוח תליא מילתא ,ולא נתן קצבה להזמן ,כיון שהטעם הוא מצד
השינוי לכן לא כל הזמנים שוים ,ואזיל בתר טעמי' דמילתא .וכי האי גוונא מצינו בפסחים במשנה
דמ"ח לא כל הנשים כו' זה הכלל כו' .ואם כן חכמים דפליגי עליה ונתנו קצבה להזמן וסבירא להו
דמעידין עליו תוך ג' ימים לעולם ,היינו אפילו רואים שנתפח ,כל שמכירים אותו בצורתו ,ולאחר ג'
אין מעידין לעולם אפילו לא נראה בו שינוי ,וכמ"ש בחידושי הרשב"א ,ולעולם אין מעידין עליו
ביבשה אלא תוך ג' ימים ,ומעידין עליו לעולם תוך שלשה כו' )וכל שכן לפי דעת ר"ת 154דגם אחר
ג"י מעידין עליו אם צורתו וגופו שלם לרבנן גם כן ,דכל שכן דתוך ג' מעידין עליו אפילו נתפח .וכן
הוא בס' הישר להדיא בענין ההוא גברא דטבע בדגלת כו' ,שכתב אי נמי תפח הי' כו' .אלא שלדעת
ר"ת לא הסכימו האחרונים ,כמ"ש בש"ע סכ"ח( ,ומלשון לעולם משמע דבכל ענין מעידין עליו תוך
ג' ימים אפילו נתפח ,ומג' ימים דיבשה יש ללמוד לשהה במים אפילו יותר מג' ימים ,כל דאסקוהו
וחזיוהו בשעתי' ,דדינם שוה ,כדאיתא בגמרא .והיינו כדעת הלחם משנה וכנסת הגדולה.
ואע"ג שהראשונים לא הסכימו להרמב"ם דבלא חזיוהו לאלתר בעינן גם כן נתפח ,דאז הוא שאין
מעידין עליו ,וסבירא להו דאע"ג דלא נראה שנתפח אין מעידין עליו ,מכל מקום יש לומר דהדין
של הלחם משנה אמת ,דבחזיוהו לאלתר מעידין עליו אפילו נתפח ,והיינו טעמא משום דבזמן
תליא מילתא כנ"ל .ולפ"ז מוכרחי' אנו לומר דגם בשהה במים זמן מרובה גם כן העיקר כמ"ש
החלקת מחוקק ,ומטעם הנ"ל ,דאם לא כן אמאי לא נזכר ברמב"ם כמה הוא זמן מרובה .ועי'
בב"ח בחיבורו ובתשובתו ,שיסוד בנינו להכריח דבזמן מרובה נמי בעינן שינוי קצת היינו מקושיא
זו ,ואם כן לדעת הלחם משנה וכנסת הגדולה מוכח נמי מצד קושיא זו ,דאע"ג שנשתנה מעידין
עליו אם מכירים צורתו ,וכדעת החלקת מחוקק.

 152ע"כ בכתי"ק המהרי"ל ומכאן ואילך בכתי"ק אדמו"ר הצ"צ.
 153בשו"ת סי' עא.
 154בתוס' יבמות קכ ,רע"א ד"ה אין מעידין ,ובתשובתו שבס' הישר שו"ת סי' צב .והובא בשו"ע סי' כח.
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וכן דעת הצמח צדק בתשובות סי' מ"ה ,הובא בקונטרס עגונות סי' תי"ב ,שרצה להתיר גדולה מזו
דהיינו אף שנקלף העור מעל צורת הפנים אם היה אפשר להכירו כו' .ואע"ג דלא כתב זה רק דרך
אפשר ,היינו בנקלף ,אבל בשאר שינוי משמע דסבירא ליה כהחלקת מחוקק ,וכדמסיק ובלאו הכי
נשתנית מראית צבעו של בני אדם לאחר מיתה כו' וצורתו ניכרת היטב.
ומיהו לשון הרמב"ם במה שכתב שהרי נשתנה משמע קצת כהב"ח ,דבשינוי תליא מילתא .ומכל
מקום אין ראי' לומר דאפילו שינוי קצת לא יעידו עליו בשהה זמן מרובה במים .וגם הראי'
מהגמרא יש לדחות אם תמצי לומר דרבי יהודה בן בבא לקולא פליג ,כס"ד דגמ' ,דלפי זה יש לומר
דבנתפח כו"ע מודו דאין מעידין עליו אפילו לאלתר.
ומעתה נשובה לנידון דידן ,והנה לא מיבעי' לדברי החלקת מחוקק וסיעתו ,שהם הלחם משנה
וכנסת הגדולה ,דקיימו על כרחך בחדא שיטתא מטעם הנ"ל ,פשיטא שיש להתיר מצד הטביעות
עין של הג' יהודים ,ולהבדיל הערל ,שהכירוהו בפניו וצורתו ממש ,אף אם תמצי לומר דנשתנה
קצת ,כיון דמכל מקום הכירוהו הטיב לית לן בה כנ"ל .אלא אפילו לדעת הב"ח וסיעתו ,דהיינו
הבית שמואל שהביאו בס"ק ע"ט )ולהבאה"ט ס"ק פ"ד( ,מכל מקום יש צד להקל על פי דעת
הרא"ש ]חסר[.
]יש 155להתיר בנידון דידן מצד צירוף סימני בגדיו לטביעות עין בצורתו ,לפי מ"ש בתשובות עבודת
הגרשוני סי' ע"ב דטביעות עין גרוע )דהיינו אחר ג' ימים דיבשה ,ואם כן יש לומר דהוא הדין
טביעות עין שבנידון דידן להב"ח( מצטרף עם סימני כליו ,ולא חיישינן נמי לשאלה .וכן דעת
תשובות פני יהושע סוס"י ז' בטביעות עין גרוע עם סימנים בינונים בגופו .והוא הדין בנידון דידן
בסימנים בינונים דכליו ,לפי מ"ש לקמן למיחש לשאלה .גם הסטרופע"ש שבראשו יש לומר דהוה
סימנים בינונים בגופו[.

סימן ו
156

הודאת הרוצח ע"י שאלה
מה שכתב מהרי"ק שרש קכ"א דבהודאת הרוצח עצמו אפילו על ידי שאלה מהני ,דכל מקום
שהדבר מוכיח שאינו מתכוין להעיד כו' כי הכא דאנן סהדי שאם היה יכול לכפור ולהשמט בודאי
הי' עושה ,ופשיטא שאם לא היה אמת שהרגו לא היה מודה לחייב ראשו ,ומדהודה בכך שמע מינה
דקושטא קאמר ,ואין לך מסל"ת גדול מזה דליכא לספוקי במתכוין כו'.
ופירש בתשובות משאת בנימין סי' ס"]ח[ דהיינו טעמא דמקרי אינו מתכוין להעיד ,כי איך אפשר
לומר שיתכוין לשקר ולהעיד מאחר שמחייב את ראשו כו' ,והאריך ושינה ושילש בסברא זו
דאזלינן בתר קושטא דמילתא .ולכאורה הדבר תמוה שהרכיב שני ענינים שאין ענין זה לזה ,דמאי
ענין מה שמוכיח שאומר אמת לאינו מתכוין להעיד .ועובדא דפונדקית 157יוכיח שהיתה מראה
פנים לדבריה דקושטא קאמרה ואפילו הכי פריך והא איה חבירנו קאמרי לה .וכ"כ הריב"ש סי'
שע"ז בהדיא דכל שאומר גוי על ידי שאלה אפילו מראה פנים אחר כך לדבריו שהוא אמת לא
מהני ,וזה מוכח בגמרא בעובדא דפונדקית כו' ,והביאו המשאת בנימין בעצמו להקשות מדבריו.
158
ומה שתירץ בתירוץ השלישי )שהוא העיקר ,כי שני תירוצים הראשונים אין להם שחר כלל
להמעיין שם( ,דשאני הכא דלא שייך מתכוין להעיד מאחר שבהודאתו מחייב את עצמו למיתה
משא"כ בפונדקית עכ"ל ,לא יצא ידי חובת ביאור הדברים ,שהוא כמערכה על הדרוש ,שהרי על זה
אנו דנין ,דמאי טעמא מקרי אינו מתכוין להעיד כשמתחייב את עצמו למיתה בהודאתו ,דעל כרחך
היינו משום דודאי קושטא קאמר ואינו מתכוין לשקר ,ואם כן הוא הדין והוא הטעם בפונדקית
כיון דודאי קושטא קאמרה.
ואפשר דמהאי טעמא כתב בקונטרס עגונות סי' רפ"ד ,הועתק מתשובות ראנ"ח ,דמ"ש מהרי"ק
אי לאו דקושטא קאמר לא היה מסכן נפשו ,הוראת הרב תמוה ולא נמצא בשום פוסק זולתו .גם
בתשובות מהר"ם מלובלין סי' ק"י לא רצה לסמוך לבדו על סברת מהרי"ק בזו בלתי הסכמת
רבנים ,באשר שלא נמצא אלא במהרי"ק ובתשובות בית יוסף )ובאמת בתשובות בית יוסף שם לא

 155על קטע זה הועבר קו למחיקה ,כדי לכתבו אחר כך במקומו .וראה לעיל סוף המהדורה הקודמת.
 156תוכן השאלה נתבאר בסוף התשובה שלפנינו :הרוצח אמר שהרג את היהודים ביער הזה ,ובאותו מקום אשר אמר
המרצח שם נמצאו ,וגם נמצאו בידו מן הכסף שלהם.
ואפשר שהוא המעשה דלקמן סי' כח.
 157יבמות קכב ,א-ב.
 158כדלקמן במהדורה הנוספת ד"ה והנה בתשובות ,ואילך.
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סמך על סברת מהרי"ק להתיר אפילו על ידי שאלה ,אלא שבנדון דידי' כתב דלא הוי על ידי שאלה.
ומה שסמך על מהרי"ק הוא שלא נחוש שמא מאימת היסורין הודה עיי"ש( סי' ח' .ואף שבתשובות
מהר"ם לובלין שם הביא ראי' לדבריו מתשובות ריב"ש סי' ש"פ )וכן הצמח צדק 159עשה לו
סמוכות מעובדא דפונדקית גופה( ומתרומת הדשן סי' רל"ט ,היינו לענין מה שכתב בראש דבריו
דכל היכא שמוכח שאינו מתכוין להעיד לא נפיק מתורת מסל"ת ,אבל בהא דהודאת הרוצח אפילו
על ידי שאלה מקרי אינו מתכוין להעיד בזה לא מצאו לו ראי' ולא חבר )גם הרי כתב מהר"ם
לובלין שם דמהרי"ק לא סבירא ליה כתרומת הדשן ,וכן הא דהריב"ש נמי לא סבירא ליה ,דהא
הריב"ש כתב דמסל"ת לאו דוקא ,ומהרי"ק כתב בהדיא דליכא למימר הכי ,אלא דסבירא ליה
דדידי' עדיפא משום דמוכח הדבר שאינו מתכוין להעיד לא נפיק מכלל מסל"ת ,משא"כ בנידון
דהריב"ש ודתרומת הדשן לא הי' שם הוכחה כלל( .ונדון דמהרי"ק לא דמי לנדון דידהו ,דהתם
בנדון הריב"ש כתב דהגוי חושב שהוא דרך סיפורי דברים כו' ואין נפקותא בזה ,וכה"ג כתב
בתרומת הדשן ,אבל בנדון דמהרי"ק שואלין אותו בדבר שיודע שיש נפקותא בדבר ,והרי הוא
כמעיד ממש .והרי הריב"ש אחר שהאריך בעובדא דידי' לומר הגוי חושב שהוא לסיפור דברים
בעלמא ,סיים וכתב אבל למעשה לבי נוקפי ודי לנו בהתרת גוי מסל"ת כשיהי' ברור לנו שהוא
מסל"ת כו' ,אבל כל שיש להסתפק כו' הוה ספיקא דאורייתא ,ואוקי איתתא בחזקת אשת איש
עכ"ל ,ומכל שכן בנדון זה שהוא כמעיד ממש.
ואולם באמת יש לומר לפע"ד דרך אחרת בפירוש דברי מהרי"ק בפשיטות טפי ,דכוונתו גלויה
ומבוארת ,דעיקר הטעם מה שנקרא אינו מתכוין להעיד הוא מה שכתב בראש דבריו דאנן סהדי
שאם היה יכול לכפור כו' ,והוא משום דאע"ג דוודאי בעד הכשר המעיד לא בעינן שיתכוין להעיד
בין בשעת ראי' בין בשעה שבא לב"ד וכמ"ש בחו"מ סי' ל"ו ,מכל מקום הא דפסלו בעדות אשה
בגוי אם מתכוין להעיד ,סבירא ליה למהרי"ק כיון דעד פסול הוא אין עדותו עדות לפסולי' ולהעיד
עד שיתכוין דוקא ,ואם כן הכא לא הוה כמתכוין להעיד ,כיון שלא בא להעיד מעצמו מדעתו
ומרצונו אלא מצד ההכרח .וכמו דאיתא התם גבי רבים שהעידו ונמצא אחד מהן קרוב או פסול
דעדותן בטלה אם כיונו מתחלה בשעת ראי' להעיד ,ולהתוס' 160ורא"ש 161וסיעתם תרתי בעינן
שכיוונו מתחלה בשעת ראי' להעיד וגם באו להעיד בב"ד .ושם מבואר לפי מ"ש באורים ותומים
ס"ק ח"י דאם באו להעיד על פי הכרזה שהכריזו בחרם שיבאו ויעידו לא מקרי באו להעיד בבית
דין ,כיון שלא באו מעצמן אלא בכח ההכרזה ,ואפילו נתכוונו מתחלה בשעת ראי' להעיד לא מהני
)מיהו לפי מ"ש הש"ך שם אין ראי'( ,דהוה כאילו לא באו כלל להעיד בבית דין .ואם כן הוא הדין
והוא הטעם בהודאת הרוצח ,כיון שאם היה יכול לכפור כו' ,הרי הוא כאילו לא בא להעיד כלל,
אלא מה שאומר הוא מצד ההכרח .ונהי דהתם אם מכריז בהדיא גם על הפסולים משמעות השו"ע
שם דהוי כאילו באו להעיד ,שאני התם שנקראו על מנת להעיד ,אבל הכא לא נפיק מכלל מסל"ת
כיון שמוכח שלא בא להעיד .וזה מדוייק יותר בלשון מהרי"ק להמעיין שם .אך גם בזה לא מצאנו
לו ראי'.
ואמנם גם מ"ש המשאת בנימין דאזלינן בתר קושטא דמילתא ,הנה אמת ונכון לדינא ,בין דמקרי
אינו מתכוין ובין דמקרי מתכוין .וכן מבואר להדיא במ"ש מהרי"ק שם בטעם השני להתיר
בהודאת הרוצח ,מטעם חזקה דלא מרע נפשי' ,והרי חזקה זו אינה אלא לומר דאי לאו דקושטא
קאמר לא הוה מרע נפשיה ,ואפילו הכי מהני האי טעמא לחוד .ושזה 162מצאתי לו ראיה ממ"ש
רמ"א בהג"ה סי' י"ז ס"ו 163בלי שום חולק ,גם מפרשי הש"ע לא עמדו בזה) 164ומהרש"ל בים של
שלמה פרק בתרא דיבמות סי' כ"ד ,(165על ריקים ופוחזים פושעי ישראל ששבו אך לא בתשובה
שלימה דאין נאמנים אלא במסל"ת ,והוא הדין אם הוגבה בלא רמי' ועיקול עכ"ל ,ומדקאמר דאין
נאמנים אלא במסל"ת משמע דסבירא ליה דפסולי דאורייתא נינהו ,אלא דלא גרעי מגוי מסל"ת
כמ"ש בדרכי משה) 166ומה שנרשם מהרא"י סי' ר"ך טעות סופר הוא ,דדעת מהרא"י נוטה דפסולי
דרבנן נינהו אלא הוא דעת עצמו ,וכן משמע בדרכי משה( בהדיא ,ואפילו הכי כתב דהוא הדין אם

 159סי' מב ד"ה ואם היות ,ואילך.
 160מכות ו ,א ד"ה שמואל.
 161מכות פ"א סי' יא .והיא דעה הב' שבשו"ע חו"מ שם.
 162אוצ"ל :ושוב.
" 163בידוע שהעידו בלא רמיה ועקול".
 164ראה מה שהעתיק בפתחי תשובה ס"ק מב.
" 165בכמה חקירות ודרישות ושאר אמתלאות המסייעים לדבריו שקושטא קמסהיד".
 166ס"ק י.
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הוגבה בלא רמי' מהני .ומה שיצא לו כן ממ"ש מהרא"י סי' רכ"ד ,אף שמתחלה לא כתב רק כי
אינני מכיר את העד אם הוא מן הריקים ופוחזים כו' ,מכל מקום מדמסיק ואמנם אם הוגבה
בתום וביושר כו' בלא רמי' ועוקבא כו' ,וגם מדלא חייש אלא לחשידי דאסהודי שיקרא ושמא
שיחדוהו כו' ,מכלל דאם מוכח בבירור דקושטא דמילתא הכי הוא הוה מהני אפילו בריקים
ופוחזים .ומשמע ליה לרמ"א דלאו דוקא ריקים ופוחזים החשודים בלבד ,אלא אפילו אותם שהם
רשעים גמורים בבירור ,אפילו הכי מהני דאזלינן בתר קושטא דמילתא .ומ"ש רמ"א ששבו אך לא
בתשובה שלימה ,הוא הדין אפילו לא שבו כלל רק שעומדים ברשעם נמי מהני ,שהרי בפסקי
מהרא"י שם לא הוזכר כלל מענין תשובה ,אלא דרמ"א כתב כן לרבותא דרישא ,דאין נאמנים
אלא במסל"ת ,כדעת המחמירין בפסקי מהרא"י סי' ר"כ ,ושם הוזכר ענין זה דתשובה שאינה
שלימה ,ואגב גררא נקט רמ"א האי דינא שבפסקי מהרא"י סי' רכ"ד נמי בכה"ג ,ובאמת הכא אין
חילוק בין שבו או לא שבו כלל .וכן משמע להדיא בים של שלמה פרק בתרא דיבמות שם.
גם במשנה למלך פי"ג מהלכות גירושין הט"ו כתב לתרץ ,לדעת הר"ן 167דסבירא ליה דמסל"ת לא
הוה אלא אם כן אמר קשר דברים לפניו או לאחריו ,דלא תקשי עליו הוכחת הריב"ש 168דלא בעינן
קשר דברים ,מהא דפריך בגמרא פרק בתרא דיבמות אמתניתן דמשיאין על פי בת קול כו' ומעשה
בצלמון כו' ודלמא צרה הואי ,ולא פריך דילמא גוי הוה ,ולא הוה מסל"ת משום דלא אמר קשר
דברים .משום דיש לומר דהתם מוכח שאומר אמת ,דאם לא כן גוי מאי בעי בראש ההר במקום
שאין אנשים כו' .הרי דסבירא ליה דאזלינן בתר קושטא דמילתא .וכן על כרחך צריך לומר בהא
דפ"ג דגיטין 169שמע מקומנטריסין איש פלוני מת כו' ,דפריך בגמרא והא קיי"ל דכל גוי מסל"ת
כו' ,ולדעת הר"ן מאי קושיי' דלמא שאני הכי דלא אמרו בקישור דברים .ומה שתירץ הלחם
משנה 170דעל כרחך מיירי שאמרו בקישור דברים ,דאם לא כן מאי אירי' קומנטריסין כו' ,הוא
דוחק מתרי טעמי ,חדא דאם כן ה"ל להגמרא לפרושי בהדיא הכי ,היכי דמי אילימא דאמרו שלא
בקשר דברים מאי אריי' כו' ,אלא דאמרו בקשר דברים והא קיי"ל כו' ,ועוד דלמא קומנטריסין
לרבותא נקט ,לס"ד השתא דלא אסיק הא דעבידי לאחזוקי שקרייהו ,קומנטריסין עדיפי דחזקה
דלא משקרי משום דלא מרעו נפשייהו ,אלא ודאי דהכי פריך ,כיון דלס"ד קומנטריסין עדיפי
משום דלא משקרי לא בעינן קשר דברים והוה כמסל"ת דמהימן.
איברא דהבית שמואל ס"ק ל"ח כתב לדעת הריב"ש דסבירא ליה להוכיח מהא דפריך גבי משיאין
על פי בת קול כו' ודלמא צרה הואי ,ולא פריך דלמא גוי הוה ,מכלל דלא בעינן קישור דברים ,דאם
לא כן אפילו מוכח שאומר אמת לא מהני בלא מסל"ת .ואנן קיי"ל כהריב"ש בזה דלא בעינן קשר
דברים .ולפי דבריו תקשי דברי רמ"א אהדדי .171אבל באמת דברי הבית שמואל אינם מוכרחים
כלל )ולקמן יתבאר בראיה ברורה דלא סבירא ליה להריב"ש הכי( ,דמה שכתב כן לתרץ קושיית
הט"ז על הריב"ש ,דהא דלא פריך בגמרא ודלמא גוי הוה משום דאין הגוי עשוי להכשיל את
ישראל כדאי' בי"ד סי' קי"ח ס"ה עיי"ש ,הנה בלאו הכי לא קשה מידי ,דלדברי הט"ז תקשי ליה
מ"ש מהר"ם בתשובות מיימוניות סי' ט' דהוכיח דמסל"ת מהימן כל היכא דליכא שום הוכחה
שאומר בשביל אמתלא ,דאם לא כן ניחוש דלמא איכווין לקלקלה וכדי לנקום כו' ,וחזר ושינה
ושילש כסברא זו דלא חילקו חכמים בין גוים היודעים בטיב היהודים ויודע שנאבד בעלה והיא
אסורה ומכוון לקלקלה ,אבל כל שהוא מסל"ת מהימן ולא חיישינן להכי ,משמע להדיא ,ה]א[ אי
לא הוה מסל"ת הוי חיישינן לכל הני .אלא ודאי כמ"ש החכם צבי סי' ל"ט והא דאין חוששים
שמא כיון להכשיל להאכיל דבר איסור היינו טעמא משום דמה יהיה לו לפי דעתו 172כו' .ומה
שכתב הבית שמואל לתרץ בזה קושיית הגאון מוהר"ר העשיל על הריב"ש ,דבפרק התקבל
בגיטין 173איתא נמי כי האי סוגיא גבי מתניתין מי שהיה מושלך לבור כו' ,דפריך נמי ודלמא צרה
הואי ולא פריך דלמא גוי הוה ,ושם לא שייך תירוץ הריב"ש .הנה גם זה לא קשה מידי ,דהתם
מירתת הגוי לומר שהוא בעל אשה זו ,מאחר שאומר שמו ושם מקומו כדפירש רש"י שם ,חושש
אולי ישלחו לשם ויתברר מיד שקרו ,משא"כ בעדות אשה שיודע שנאבד בעלה סובר שתנשא עד
שלא יתברר כי אי אפשר לברר מיד.

 167סוס"י ג ,שהיא דעה הב' ברמ"א סי"ד.
 168סי' שעז וסי' שפ ,שהיא דעה הא' ברמ"א שם.
 169כח ,ב.
 170הל' גירושין פי"ג הי"א.
 171שכאן בסי"ד נראה שפסק כריב"ש ,שלדעתו ביאר הבית שמואל דלא מהני הוכחה ,ולעיל ס"ו מוכח מדבריו שמהני
הוכחה ,כדלעיל.
 172נתבאר לקמן במהדורה הנוספת ד"ה איברא שהבית שמואל.
 173סו ,א.
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ומעתה כיון דדעת מהרא"י) 174ורמ"א 175ורש"ל 176הביאוהו לפסק הלכה בלי שום חולק( כדעת
מהרי"ק 177בהא דאזלי' בתר קושטא דמילתא ,וכן דעת הר"ן 178לפי מ"ש המשנה למלך 179לדעתו,
ומהריב"ש 180לא מוכח דפליג ,אם כן מהרי"ק לאו יחידאה הוא בסברא זו.
*
הן אמת דמ"ש מהרי"ק דבחזקה זו דלא מרע נפשיה וקושטא קאמר מהני להתיר ,אפילו בלא
טעמא דאשה דייקא ומינסבא ובלא טעמא דמשום עגונה אקילו בה רבנן ,דחזקה זו מהניא אפילו
בדבר שצריך עדות .והביא ראיה משטרות העולין בערכאות של גויים דכשרים 181משום דבני עדות
נינהו ,ואפילו לגט אשה היו כשרים אי לאו משום דלאו בני כריתה נינהו .הפריז על המדה ,ונמשך
אחר דעת רש"י ,שכתבו התוס' פ"ח )דב"ק דף פ"ח ע"א (182בשמו ,וכ"כ המרדכי 183והגהות אשרי
פ"ק דגיטין 184בשם ספר החכמה ,אבל התוס') 185שלפנינו שאפשר שלא היו לפני מהרי"ק( והר"ן
פ"ק דגיטין 186ומסקנת המרדכי שם והתוס' פ"ח דב"ק דפסילי' הם ,משום דלא מקרו אחיו בדיני
יהודית .והא דפריך והא לאו בני כריתות נינהו פירש התוס' דהוא הדין דהוה מצי למימר דלאו בני
עדות נינהו באיסור והיתר .ואפילו לפירש"י וסיעתו יש לומר ,דהיינו מטעם שכתב רש"י פ"ק
דגיטין )ד"ט ע"ב (187דבני נח נצטוו על הדינין ,והיינו במצות שהן מקיימים שמעמידים שופטים
)ואפילו הכי סבירא להו להתוס' דלא מקרו אחיו בדיני יהודית]([.
וראיה ברורה לפענ"ד מהא דתניא בפ"ד דיבמות )דמ"ז ע"א( ההוא גר דאתא לקמיה דרבי יהודה
אמר לו נתגיירתי ביני לבין עצמי ,אמר לו נאמן אתה לפסול עצמך ואי אתה נאמן לפסול את בניך,
ומסיק רב נחמן בר יצחק דהכי קאמר לדבריך וכו' ,ואסיקנא דהלכתא כוותי' ,הרי דאפילו במקום
דמרע נפשי' שפוסל את עצמו ובודאי קושטא קאמר ,אפילו הכי אינו פוסל את בניו .ואף דהתם
מיירי במוחזק בישראל ואינו נאמן אפילו על עצמו אלא משום דשוויא אנפשיה חתיכה דאיסורא,
אבל אם בא על בת ישראל לא פסלה כמ"ש שם התוס' 188ורא"ש ,189מכל מקום מדקאמר רב נחמן
בר יצחק לדבריך וכו' ,משמע דאפילו לדבריו דפוסל את עצמו אין עדותו עדות כלל משום דאינו
אחיו בדיני יהודית ,שאפילו אומר אמת לא מהני במילי דבעי עדות ,דגר משפט כתיב ביה 190ובעינן
עדים כשרים דוקא .הגם שיש לומר דהכי קאמר לדבריך כו' שאינך חושש לפסול את עצמך דניחא
לך לחזור ,מכל מקום פשטא דלישנא לא משמע הכי ,דמי לא עסקינן שחושש לפסול ועושה דרך
תשובה שרוצה להתגייר בבית דין ,ובגמרא לא מחלקינן בהכי ,משום דבכל ענין אינו נאמן לפסול
בניו אע"פ שחושש לפסול עצמו ,משום דאין עדותו עדות אפילו אומר אמת .ולא אמרו בגמרא
חזקה דלא מרע נפשיה מהני אלא בדבר שאין צריך עדות אלא לברר האמת ,כגון תכלת מן
התגר ,191וטעימת קפילא 192למ"ד דסגי בקפילא לחוד ואפילו במקום דאתחזק איסורא כמ"ש

 174בפסקים סי' רכד ,כדלעיל ד"ה ואמנם גם.
 175ס"ו ,כדלעיל שם.
 176בים של שלמה יבמות פט"ז סי' כד ,כדלעיל שם.
 177שרש קכא.
 178סוס"י ג.
 179הל' גירושין פי"ג הט"ו ,כדלעיל ד"ה גם במשנה למלך.
 180סי' שעז וסי' שפ ,כדלעיל ד"ה איברא.
 181משנה גיטין י ,ב.
 182ד"ה יהא עבד.
 183סי' שכד.
 184סי' י.
 185גיטין י ,סע"ב.
) 186ג ,ב( במשנה :ובר מן דין דלאו בני עדות נינהו.
 187ד"ה חוץ מגיטי נשים.
 188ד"ה נאמן.
 189פ"ד סי' לה.
 190שם מו ,ב.
 191מנחות מג ,א )מן העובד כוכבים מן התגר כשרה( .נמוקי יוסף הל' ציצית )יג ,א :דחזקה לא מרע נפשיה(.
 192חולין צז ,א )סמכינן אקפילא ארמאה( .תוס' שם ד"ה סמכינן )כיון דקפילא הוא לא משקר שלא יפסיד אומנתו(.
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הריב"ש סי' תל"ג ,אבל במילי דצריך עדות מן התורה גזירת הכתוב הוא דבעינן עדים כשרים
דוקא ואחיו בדיני יהדות .ואם כן בעדות אשה דמדאורייתא בעינן עדות גמורה לאו בני עדות נינהו
מן התורה ,אי לאו משום שאשה דייקא ומינסבא ומשום עגונא אקילו בה רבנן.
אבל מכל מקום בתר דאקילו בה רבנן משום עגונא ומשום דאשה דייקא ומינסבא ,והאמינו אפילו
במסל"ת משום שהדבר הגון להאמין כמ"ש התוס' ר"פ האשה רבה ,193על כרחך צריך לומר דהא
דפסלו במתכוין להעיד היינו משום דחיישינן לשיקרא ,כמ"ש בתרומת הדשן סי' רל"ט ,אבל היכא
דאית ליה חזקה דלא מרע נפשי' וקושטא קאמר ,או שמוכח בהוכחה אחרת דקושטא קאמר,
דהוכחה זו היא כמו חזקה דאי לאו דקושטא הוא לא הי' אומר ,הרי זה עדיף ממסל"ת
שהאמינוהו חכמים .שהרי במסל"ת כתב מהר"ם בתשובות מיימוניות סי' ט' דהוה לן למיחש
דלמא למירמא אימתא איכוון או דלמא איכוון לקלקלה או למצוא חן כו' ,וחזר ושינה ושילש
בסברא זו דלא חילקו חכמים בין אם יודע בטיב היהודים ויודע שנאבד בעלה והיא אסורה להנשא
כו' ,אלא דלא חששו חכמים כל היכא דלא מוכחא מילתא כו' ,ואם כן כל שכן וקל וחומר היכא
דמוכחא מילתא דקושטא קאמר ,או דחזקה דקושטא קאמר ,דעדיף טפי.
ומהאי טעמא נמי כתב הרא"ה בבדק הבית )דק"ו ע"ב (194דקפילא עדיף ממסל"ת ,והחזיק על ידו
הפרי תאר בסי' צ"ב ,195וכ"כ הריב"ש סי' תל"ג .ואפילו הרשב"א בתורת הבית שם דסבירא ליה
דמסל"ת נמי מהני ,מטעם שעומד להתברר מיד כמ"ש הש"ך 196והפר"ח סי' צ"ח) 197ואפשר דדמי
לשטרא פרסאה דבריש פ"ב דגיטין די"ט ע"ב( ,מכל מקום מודה הוא דקפילא עדיף ,דודאי לא
פליגי בסברות הפוכות .ולהרא"ש 198דקפילא לא סגי בלא מסל"ת היינו משום דסבירא ליה דהתם
לא מרע נפשיה כל כך ,כמ"ש הפרי תאר שם )דלא כמ"ש הש"ך בסי' צ"ח בשם בעל עבודת
הגרשוני( ,וסברא זו כ"כ בתשובות חכם צבי סוס"י ל"ט ,אבל כל היכא דודאי מרע נפשיה וחזקה
דקושטא קאמר כולי עלמא מודו דעדיף ממסל"ת .וכ"כ הט"ז ביו"ד סי' ]שי["ו 199בפשיטות,
דהוכחה שאומר אמת עדיף ממסל"ת )אך במ"ש שם ראי' מפ"ה דגיטין יש לדין ואכמ"ל(.
ואם כן צדקו דברי רמ"א בהג"ה ס"ו ,ומהרש"ל בים של שלמה הנ"ל ,דסבירא להו דהוכחה
שאומר אמת מהני בעדות אשה במכל שכן ממסל"ת .וגם צדקו דברי המשנה למלך מ"ש לדעת
הר"ן .ומתוך מ"ש יתבאר שגם הריב"ש ודאי לא פליג בהא ,דהא בסי' תל"ג סבירא ליה בהדיא
דקפילא עדיף ממסל"ת ,דלא כמ"ש הבית שמואל לדעת הריב"ש וכמ"ש לעיל.
*
ומעתה חובה עלינו לתרץ ההיא עובדא דפונדקית שלא האמינו חכמים אלא במסל"ת ,אע"ג
דמוכח שאמרה האמת .201והנפלע"ד לחלק דודאי אפילו מוכח מצד הענין שהוא אמת לא מצרפינן
העדאת העד לקושטא דמילתא שמצד הענין ,כי מאחר שבהעדאת העד מצד עצמו אי לא הוה חזינן
קושטא דמילתא מצד הענין הוה לן למיחש לשיקרא ,הרי דברי העד כמו שאינו )ומאי דאנן חזינן
קושטא דמילתא מצד הענין בלא העדאת העד לא סמכינן עלה ,כמ"ש המשאת בנימין שם מכמה
סוגיות( ,והוה ליה כאילו חזינן קושטא דמילתא בלא העדאת העד כלל )ודלא כמשאת בנימין
דסבירא ליה דמצרפין העדאת העד לקושטא דמילתא אפילו בכה"ג .ומה שנסתייע מפסקי
מהרא"י סי' קל"ט אגב חורפיה לא עיין שפיר שהוא עזר כנגדו( .אבל כל שמוכח מתוך דברי העד
עצמו שלעדות אמת נתכוון דליכא למיחש ביה לשיקרא ,בהא ודאי דאזלינן בתר קושטא דמילתא,
משום דעדיף ממסל"ת כדלעיל.
200

וטעמא רבה איכא ,דבשלמא בהוכחה שמצד הענין ,אע"ג שהוא כמו חזקה דקושטא הכי הוא ,מכל
מקום לא אתי חזקה ומפקא מידי חזקת אשת איש ,אבל בהוכחה שמצד העד ,אע"ג דחזקה
משויא לי' לעד ,מכל מקום העד שמתעסק לבטל החזקה יכול להוציא מחזקת אשת איש .ודוגמא

 193פח ,א ד"ה מתוך.
 194בדפוס ברלין תקכ"ב; ובדפוסים שלנו טז ,א.
 195ס"ק ג.
 196סי' צח סוף ס"ק א )דאיכא למיקם עלה דמילתא(.
 197ס"ק ב )דעבידא לגלויי מיד(.
 198חולין פ"ז סי' כה.
 199ס"ק ד.
 200יבמות קכב ,א-ב.
 201וכדלעיל בתחלת התשובה .וראה גם לקמן סוס"י כא.
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לזו כתבו התוספות רפ"ג דב"ק 202גבי אין הולכין בממון אחר הרוב .וכה"ג כתב הרשב"א במשמרת
הבית ד"ח 203גבי רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הם .וכה"ג צריך לומר גבי חזקת סכין דמוציא
הבהמה מחזקת איסור אבר מן החי ,וכן חזקת מקוה דמוציא טמא מחזקתו .וחילוק זה צריך
לומר גם כן בפסקי מהרא"י דלא תקשי מדידי' אדידי' מסי' ר"ך לסי' רכ"ד עיי"ש .ועל דרך זה
יתפרש גם לפי דעת המשאת בנימין בכוונת מהרי"ק ,דלא מקרי מתכוין להעיד מאחר דמוכח
דקושטא קאמר ,דלא דמי לפונדקית לפי מ"ש בתירוץ השלישי שהוא העיקר ,דהכא מוכח מדברי
העד עצמו שכוון להגיד האמת ולא חשבינן ליה כמתכוין להעיד דחיישינן לשיקרא ,כי אי אפשר
לומר שמתכוין לשקר מאחר דמחייב ראשו ,משא"כ בפונדקית ,שאע"פ שהיתה מראה פנים לדברי'
שהוא אמת ,היינו מצד שנראה שהענין הוא אמת ,אבל מצד דיבורה בעצמה לא נפקא מכלל
מתכוין להעיד דחיישינן לשיקרא ,ומה שאחר כך מראה פנים לדברי' שהוא אמת הוה כאילו היה
בלא העדאת עד כלל ,דודאי לא אזלינן בתר קושטא דמילתא בלא עדות כלל וכמ"ש לעיל )אלא
שאחר כך יצא לדון בדבר חדש לומר דמצרפינן קושטא דמילתא להעדאת העד הוה אומדנות
והוכחות מלבד דברי העד ,וסבירא ליה דגבי פונדקית היתה ההוכחה על פי דיבורה בעצמה כמ"ש
בתירוץ השני ,וכך הבין בדברי מהרא"י ,וזה אינו ,וכמ"ש לעיל(.
ובזה יובנו דברי התוס' בעובדא דפונדקית ,204שפירש דבהא פליגי רבנן ורבי עקיבא ,דרבנן סבירא
להו דלא הויא מסל"ת ממש ,דמה שהוציאה מקלו ותרמילו היתה יכולה לעשות כן לעדות ,ורבי
עקיבא סבירא ליה דאין לך מסל"ת גדול מזה ,כיון דכי חזיתינהו בכיא .ולכאורה מובן מדבריהם
דרצונם לומר דהא דפריך בגמרא והא איה חבירנו קאמרי לה ,לרבי עקיבא פריך ולא לרבנן,
דלרבנן אתי שפיר דעשאוה כמסל"ת 205במה שהיתה מראה פנים לדברי' שהוא אמת ,והיינו
גריעותא דפונדקי' שלא היתה מסל"ת ממש אלא במה שאמרה זה מקלו כו' ,ולרבי עקיבא היתה
מסל"ת ממש משום דכיון דכי חזיתינהו בכיא .אבל אי אפשר לומר כן ,דהא במתניתין איפכא
שמעינן להו ,דרבי עקיבא הוא דקאמר הפונדקית הוציאה מקלו כו' ,ורבנן לא הזכירו אלא
שאמרה סתם מת וקברתיו .ועוד דאי אפשר לומר לרבי עקיבא דעיקר הטעם משום דכי חזיתינהו
בכיא ,דאם כן תלי תניא בדלא תניא ,שהרי במשנה לא הזכיר רבי עקיבא כלל האי טעמא דבכיא.
אלא על כרחך דהגמרא אסיק האי טעמא בין לרבי עקיבא בין לרבנן ,ומשום דאם כן לא הוי
מסל"ת כלל .והנה מדברי מהרש"ל בים של שלמה פרק בתרא דיבמות סי' כ"ה כ"ו נראה שהבין
דברי התוס' דבהא פליגי ,דלרבנן הא דכי חזיתינהו בכיא לא הוה רק התחלה במקצת במסל"ת,
ולר"ע אין לך מסל"ת גדול מזה ,שהוכיח תחלתה על סופה דבכולא מילתא הויא מסל"ת .והרי"ף
שכתב מהא שמעינן דהיכא דאתחיל במסל"ת כו' ,כי מדברי רבנן יליף לה .אבל אם כן תקשי מאי
מייתי התוס' ראיה מהירושלמי ,הא בירושלמי לא אסיק כלל טעמא דכי חזיתינהו בכיא ,אבל
בגמרא דידן דאסיק האי טעמא מנא להו להתוס' דלרבנן לא הויא רק התחלה ורבי עקיבא פליג
עלייהו .גם במהרי"ק רס"י קכ"א משמע דהרי"ף מדברי רבי עקיבא יליף לה )והא דמשיאין על פי
אשה גם רבי עקיבא מודה לאחר שהוחזקו כדאי' בגמ'.(206
ואמנם לפי מה שנתבאר אתי שפיר ,דסבירא להו לרבנן דאזלינן בתר קושטא דמילתא ,אע"ג דלא
הויא מסל"ת ממש ,מכל מקום קושטא דמילתא הוה כמסל"ת .והא דבעינן בגמרא דידן האי
טעמא כי חזיתינהו בכיא ,לאו משום דתהוי מסל"ת ,אלא משום דבעינן הוכחה בדברי העד עצמו
שאומר בשביל קושטא דמילתא ,ולא כמתכוין להעיד דחיישינן לשיקרא ,שאז אפילו אחר כך
מראה פנים לדבריו שהוא אמת לא מהני ,כיון דבעד עצמו אין בו הוכחה הוה כאילו אין כאן עדות
כלל ,וקושטא דמילתא בלא עדות לא מהני כדלעיל ,ומשום הכי קאמר דכי חזיתינהו בכיא ומוכח
מתוך דבריה שלא כיונה רק להגיד האמת .ורבי עקיבא סבירא ליה דהא דכי חזיתינהו בכיא הוי
התחלה במסל"ת ממש ,כמ"ש הרי"ף וכדפרש"י.
והנה אע"ג דהרי"ף יליף מדברי רבי עקיבא ,היינו משום דסבירא ליה דבאמת הא דבכיא מקרי
התחלה במסל"ת ,אבל מכל מקום לדינא יש לומר דהוא הדין אם לא היתה ההתחלה במסל"ת
ממש אלא הוכחה דקושטא קאמרה בלבד נמי מהני ,אם היתה ההוכחה בדברי העד עצמו כמ"ש
לעיל ,לדעת הפוסקים דלעיל .ואפשר נמי דהא דכתב הרי"ף דכל היכא דאתחיל במסל"ת כו' ,כעין
מסל"ת קאמר ,וכמ"ש בפסקי תוס' דכעין מסל"ת הוה כמסל"ת.

 202כז ,רע"ב )דיינים שאני ,דחשיב מיעוט דידהו כמי שאינו ,וליכא למימר התם אוקי ממונא בחזקת מריה(.
 203בדפוס ברלין תקכ"ב; ובדפוסים שלנו ז ,ב.
 204קכב ,רע"ב.
 205כמובא בתוס' שם מהירושלמי ,משמע שלא היתה ממש מסל"ת.
 206קכב ,א.
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כז

אבל אכתי קשה על התוס' דמייתי ראיה מירושלמי ,הא בירושלמי פליגי בה מר אמר משום
דעשאוה כמסל"ת ומר אמר משום דעשאוה כחיה על אתר ,ופירש המפרש דאמרינן פ"ד דקידושין
)דע"ג ע"ב( ג' נאמנין על הבכור וחיה נאמנת לומר זה יצא ראשון אם אמרה לאלתר ,ופריך התם על
המאן דאמר דעשאוה כמסל"ת ולית לה הא דארשב"ל )שהוא ר"י לגי' גמ' דידן( כל ששואלו והוא
משיב כו' ,דהיינו קושיית הגמרא דידן והא איה חבירנו כו' ,ומסיק דרשב"ל סבירא ליה אידך
טעמא משום דעשאוה כחיה על אתר ,הרי דסבירא ליה בהדיא דלא הוי כמסל"ת כיון דקאמרי לה
איה חבירנו .ואפשר דסבירא להו להתוס' להא דמסיק לרשב"ל דעשאוה כחיה כו' ,היינו דמהאי
טעמא עשאוה כמסל"ת ,אע"פ שאינה מסל"ת ממש ,משום דדמי להא דחיה על אתר .והיינו דכתב
התוס' וכן משמע קצת בירושלמי ,דאינה משמעות גמורה אלא קצת .ואפשר דכן צריך לומר בסיום
דבריהם ,אלא שמביאין ראיה דלא גרע מעל אתר ,207וקאי על הירושלמי ,כלומר דעיקר הטעם הוא
משום דעשאוה כמסל"ת ,ומאי דמסיק אית ליה עשאוה כחיה כו' היינו לומר דלא גרע מחיה על
אתר )והסופרים החליפו הל' של מעל בד' ,והת' ור' של אתר החליפו בח' וד' ,שזהו טעות המצוי .וע'
בחידושי מהר"ם לובלין שהגיה בענין אחר ,דקאי אמתניתין ,ולפי מ"ש אתי שפיר טפי( ודו"ק.
*
והנה כל זה כתבתי ליישב דברי מהרי"ק והמשאת בנימין ,אבל לפע"ד לא צריכינן להנך טעמי,
208
דבלאו הכי ליכא למימר בהודאת הרוצח דמכוין להעיד .והוא על פי מ"ש הרא"ש ספ"ק דמכות
בשם הראב"ד דהא דאמרינן גבי פלוני רבעני דפלגינן דיבורי' ולא אמרינן עדות שבטלה מקצתה
בטלה כולה ,משום דאדם לגבי עצמו לא מקרי עד פסול ,דבמקיימי דבר דיבר הכתוב ולא בעושי
דבר .וכן כתב הר"ן בפ"ק דסנהדרין ,והנמוקי יוסף בפ"ב דיבמות ,209ואם כן אינו מעיד אלא על
חבירו ולא על עצמו .ואם כן אף אנו נאמר כן לענין כוונה להיפך שאינו מעיד אלא על עצמו ,דהא
דאמרינן בגוי מתכוין להעיד פסול היינו להעיד על הנהרג ,שהוא כמקיים דבר אם חי או מת ,אבל
מה שמעיד על עצמו שהוא הרגו אין זה מכוין להעיד ,כיון שאינו המקיים הדבר אלא הוא העושה
הדבר .ואע"ג דממילא מעיד על הנהרג ,אמרינן דעיקר כוונתו היתה על עצמו דפלגינן כוונתו .ואע"ג
דגוי נאמן על עצמו ,ולא שייך ביה למימר פלגינן דיבורי' ,מכל מקום הא אנן לא קאמרינן דמשום
דפלגינן דיבורי' לא הוה לעצמו עד פסול ,אלא אדרבה דמשום דלא מקרי לעצמו עד פסול משום
הכי פלגינן דיבורי' ,ואם כן הוא הדין והוא הטעם היכא דלא שייך פלגינן דיבורי' אלא דנאמן על
עצמו ,אפילו הכי לא מקרי עד המעיד כיון שמעיד על עצמו .וכן משמע בנמוקי יוסף שם בהדיא,
דהודאה מילתא אחריתי היא .ואדרבה יש לומר מתוך שנאמן על עצמו נאמן גם על הנהרג ,כיון
דלא שייך גביה לומר פלגינן דיבורי'.
והא דתנן בפט"ו דיבמות )דף קי"ח ע"א( האשה שאמרה מת בעלי נאמנת וצרתה מותרת לאכול
בתרומה ,ובתוס' שם מספקא לר"י אי שרינן אפילו בתרומה דאורייתא .הא אמרינן טעמא
בירושלמי חשודה היא לקלקל את עצמה בכדי לקלקל צרתה ,אבל הכא לא שייך לומר כן שיקלקל
את עצמו ויחייב ראשו למלך בשביל לקלקל את האשה ,ואם כן הא שאומר לקלקל את עצמו חשוב
כמסל"ת לגבי האשה ,שאינו מתכוין להעיד להאשה כלל ,אלא לעצמו הוא שמעיד לחייב ראשו
מפני הודאתו .וכיוצא בזה מצינו שבעדות אחת פלגינן כוונת דיבורו ,דאמרינן דלהכי איכוון ולהכי
לא איכוון .והא דאיתא בפ"ד דסנהדרין )דמ"א ע"א( עדי נערה המאורסה שהוזמו אין נהרגין אי
לא אתרו בה ,אפילו באשה חבירה ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה דחבר אין צריך התראה ,משום
דיכולין לומר לאסרה על בעלה באנו ולא להמיתה ,אלא אם כן אתרו בה דמוכחא מילתא דלקטלא
בעו לה .וכל שכן בנידון דידן דמוכחא מילתא שהכוונה לא היתה רק בשביל עצמו ,שהי' מוכרח
להודות על נפשו ,פשיטא דלא אמרינן שהיתה הכוונה להעיד להאשה על בעלה אלא על עצמו,
ובמה שמעיד על עצמו לא מקרי מקיים דבר.
ואפשר דגם מהרי"ק עלה על דעתו טעם זה לשטת הראב"ד ורא"ש וסייעתם ,אלא דאיצטריך
לטעמא דידיה לשטת היש מפרשים שברא"ש שם ,דמהאי טעמא לא אמרינן עדות שבטלה מקצתה
בטלה כולה משום שפלגינן דיבורי' ,ואם כן כאן דלא שייך פלגינן דיבוריה הוה כמעיד עדות אחת
אכולה מילתא ,והוה חשבינן עדותו כאילו מעיד גם להאשה על בעלה אי לאו האי טעמא דאנן
סהדי כו' ,ומשום דקושטא קאמר .אבל להראב"ד ורא"ש וסייעתם בלאו הכי אתי שפיר כמו
שנתבאר.

 207ולא כמו שנדפס אצלנו בתוס' :מעד אחד.
 208סי' יג.
) 209ז ,רע"א(.
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עוד הוכחה אחרת בנידון דידן ,ממאמר הרוצח שאמר שהרג את היהודים ביער הזה שנמצאו ,וגם
נמצאו בידו מן הכסף שלהם ,אפילו אם תמצי לומר שמאמר הרוצח על ידי שאלה לא חשיב
מסל"ת .וכמ"ש מהרי"ק שרש קכ"א ,שיש הרבה הוכחות שהוא הוא שנמצא חלל באותו דרך כו'
ובאותו מקום אשר אמר המרצח ,וגם נמצאו כליו וספריו בביתו ,דדמיא לההיא דזה מקלו וזה
תרמילו 210עכ"ל.
211

מהדורה נוספת מהנ"ל
בענין הודאת הרוצח על ידי שאלה ,מצאנו רבים וכן שלמים שהסכימו להיתר ,והלכו בעקבות
מהרי"ק שרש קכ"א דלא מקרי מתכוין להעיד ,כי אנן סהדי שאם היה יכול לכפור ולהשמט כו',
ופשיטא שאם לא הי' אמת לא היה מודה לחייב ראשו כו' ,אין לך מסל"ת גדול מזה כו' ,וכמעט
שנתפשטה הוראתו בכל תשובות האחרונים הבאים אחריו.
אפס 212בקונטרס עגונות סי' רפ"ד העתיק מתשובות ראנ"ח דכתב על הוראת מהרי"ק ,דהוראת
הרב תמוה ולא נמצא בשום פוסק זולתו .גם מהר"ם לובלין בתשובות סי' ק"י לא רצה לסמוך
לבדו על הוראתו בלתי הסכמת הרבנים ,משום שלא נמצא בשום פוסק זולתו כי אם בתשובות בית
יוסף ,ואני מוסיף דגם בתשובות בית יוסף לא סמך עליו אלא לענין דאין לחוש שמא מאימת
היסורים הודה ,אבל לענין הודאתו על ידי שאלה לא סמך עליו ,שהרי שם צדד לומר דלא הוה על
ידי שאלה כלל )גם סמך על התרומת הדשן 213שגוי השואל את הגוי וכו'( .ואף שבתשובות מהר"ם
לובלין שם הביא ראי' לדבריו מתשובות הריב"ש סי' ש"פ ומתרומת הדשן סי' רל"ט ,וגם הצמח
צדק עשה לו סמוכות מעובדא דפונדקית על פי פירוש התוס' שם ,214אין זה אלא לענין דאם אינו
מתכוין להעיד הוה כמסל"ת ,אבל בהא דהודאת הרוצח אפילו על ידי שאלה לא מקרי מתכוין
להעיד לא מצאו לו חבר ולא ראי' .ולא דמי כלל לנדון דהתרומת הדשן ולא לנדון דהריב"ש ,דהתם
אמרינן שהגוי חושב בדעתו שאינו שואל אותו כי אם לסיפורי דברים בעלמא ,ואין נפקותא בדבר
כלל ודבריו הם לא לעזר ולא להועיל ,אבל בהודאת הרוצח על ידי שאלה הרי הוא יודע ששואלין
אותו בדבר שיש בו נפקותא רבתא ,והרי זה כמעיד ממש )ועי' בתשובות משאת בנימין סי' ק"ה
בד"ה עוד העיד כמר אברהם כו'( ,אלא שיש לומר שלא נתכוין להעיד בשביל האשה להתירה ,והרי
כל שמתכוין להעיד אפילו אינו מתכון להתיר אין עדותו עדות.
והנה הריב"ש אחר שהאריך בעובדא דידי' דיש לומר שהגוי חושב בדעתו שאינו אלא לסיפור
דברים ,סיים וכתב ,אבל למעשה לבי נוקפי כו' ודי לנו בהתרת עגונות כשיהיה ברור לנו שהוא
מסל"ת אבל כל מה שיסתפק כו' הוה ספיקא דאורייתא ואוקי איתתא בחזקת אשת איש עכ"ל,
ואם כן כל שכן בהודאת הרוצח שהוא כמעיד ממש כנ"ל .גם הרי מסיק מהר"ם לובלין שם,
דמהרי"ק לא סבירא ליה מ"ש התרומת הדשן דגוי השואל מפי הגוי לא מקרי מתכוין להעיד,
וכהריב"ש נמי לא סבירא לי' ,שהרי הריב"ש ביאר טעמו משום דהא דאמרינן בגמרא משכחת לה
במסל"ת הוא לאו דוקא ,דלא במסל"ת לחוד תליא מילתא ,ומהרי"ק מיאן בזה ודחה סברה זו
להשואל אלא דמסל"ת דוקא נקט ,ואמנם כל שמוכח הדבר שאינו מתכוין להעיד,לא נפיק מכלל
מסיחי לפי תומו כו' ,דסבירא ליה דדידיה עדיפא דמוכח הדבר שאינו מתכוון להעיד ,ובאמת יש
לומר דדידהו עדיפא וכמו שנתבאר.
גם עיקר טעמו צריך ביאור ,דכתב דהיינו טעמא דמוכח שאינו מתכוין להעיד ,דאנן סהדי שאם הי'
יכול לכפור כו' ,ופשיטא שאם לא היה אמת כו' .מאי ענין הא דודאי קושטא קאמר לאינו מתכוין
להעיד ,שהם שני עניינים נפרדים ולא קרב זה אל זה .ועובדא דפונדקית יוכיח שהיתה מראה פני'
לדבריה שאמרה אמת וכמ"ש הריב"ש סי' שע"ז ,ואפילו הכי פריך והא איה חבירנו קאמרי לה,
וכמ"ש ג"כ מהרי"ק בעצמו דפשיטה לי' לתלמודא דכל ששואלו ומשיב יש לומר דמתכוין להעיד.
*
והנה בתשובות משאת בנימין סי' ס"ח האריך בזה דאזלינן בתר קושטא דמילתא ,ובעובדא
דפונדקית תירץ שלשה תירוצים ,ושלשה אלה המה נפלאו ממני.

 210יבמות קכב ,ב.
 211מתצלום כתי"ק ) .(2470לציוני המקורות – ראה לעיל במהדורה הקודמת.
 212הבא לקמן ,נתבאר וצוין לעיל בריש המהדורה הקודמת ד"ה ואפשר.
 213סי' רלט .הובא ברמ"א סט"ו.
 214יבמות קכב ,רע"ב.
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מה שכתב בתירוץ הא' דהא דפריך והא איה חבירנו קאמרי לה לרבי עקיבא פריך 215כו' .הן אמת
דכן משמע לכאורה בתוס' שם ,שכתבו דבהא פליגי רבנן ורבי עקיבא ,דרבנן סבירא להו דלאו
מסל"ת ממש היתה דמה שהוציאה מקלו ותרמילו זה היתה יכולה לעשות כן לעדות ,ורבי עקיבא
סבירא ליה דאין לך מסל"ת גדול מזה משום דכיון דכי חזיתינהו בכיא ,דמשמע לכאורה דלרבנן
לא צריך להאי טעמא דכי חזיתינהו בכיא דבלאו הכי נאמנת משום שהיתה מראה פנים לדבריה
שהוא אמת ,וכן נראה מדברי מהר"ם לובלין 216בחידושיו שפירש כן )ובתשובות 217פירש דחזי
לאצטרופי להא דכי חזיתינה בכיא( ,ובהא דכי חזיתינאו בכיא לא סבירא להו לרבנן דהוי' מסל"ת,
שאין זה אלא סימן גם כן על אמיתת דבריה ,וכנראה קצת מפסקי מהרא"י סי' קל"ט )ולזה כיון
בתשובות מהרמ"ל שם( .וכן משמע לכאורה בהא דמייתו 218ראי' מהירושלמי עשאוה כמסל"ת,
והרי בירושלמי לא אסיק כלל האי טעמא דכי חזיתינהו בכיא ,אלא ודאי דסבירא להו להתוס'
דלרבנן אין צריך להאי טעמא כלל .אבל אי אפשר כלל לומר כן ,דלפי זה על כרחך צריך לומר
דסברי דבהא פליגי רבנן ורבי עקביא ,דלרבנן עיקר הטעם משום שהוציאה מקלו ותרמילו )דהא
דכי חזיתינהו בכיא אינו אלא שהוא גם כן סימן על אמיתת דבריה כנ"ל( ולרבי עקיבא עיקר הטעם
משום דכי חזיתינהו בכיא דהויא מסל"ת ממש ,וזה אינו ,דאם כן תלו תניא בדלא תניא,
דבמשנתינו לא הזכיר רבי עקביא כלל האי טעמא דכי חזיתינהו בכיא ,ולא עוד אלא דרבי עקביא
הוא דאמר הטעם שהוציאה מקלו ורבנן לא הזכירו מזה כלום )שוב ראיתי בתשובות בית יוסף
שהרגיש בזה והניח בצ"ע(.
אלא ודאי האמת יורה דרכו דגם התוס' סבירא להו דאפילו לרבנן עיקר הטעם משום דחזיתינהו
בכיא והויא מסל"ת ,דהא דפריך והא איה חבירנו קאמרו לה בין לרבנן בין לרבי עקיבא פריך ,אלא
דבהא פליגי ,דרבנן סבירא להו דהא דהוציאה מקלו ותרמילו היתה יכולה לעשות כן לעדות,
וממילא לא הויא מסל"ת אלא בהתחלה ,דכיון דכי חזיתינהו בכיא ,וכמ"ש הרי"ף ,219והיינו
גריעותא דפונדקית ,ורבי עקיבא סבירא ליה דמה שהוציאה מקלו ותרמילו נמי נחשב כמסל"ת,
משום דכיון ]ש[בהתחלה כי חזיתינהו בכיא ,הוכיח תחלתה על סופה והוי כל דברי' במסל"ת .וכן
משמע מדברי מהרש"ל בים של שלמה שפירש כן הסוגי' ופי' התוס' כנ"ל .והא דמייתו ראי'
מהירושלמי ,בלאו הכי צריך להבין דאיך מייתו ראי' מהירושלמי ,דהא בירושלמי פריך על האי
מאן דאמר דעשאוה כמסל"ת ולית לי' הא דאמר רבי שמעון בן לקיש )שהוא רבי יוחנן לגירסת
גמרא דידן (220כל ששואלו ומשיב )והיינו הא דפריך בגמרא דידן והא איה חבירנו קאמרי לה(,
ומסיק התם דרבי שמעון בן לקיש אית לי' כאידך מאן דאמר דעשאוה כחיה על אתר )ופירש
המפרש 221דהיינו הא דאמרינן בפ"ד דקידושין )דע"ג ע"ב( ג' נאמנין על הבכור ואחד מהן חיה,
שנאמנת לאלתר דוקא ולא לאחר שיצאה( ,הרי דאותו מאן דאמר דעשאוה כמסל"ת איתותב
מדרשב"ל .ולכן נ"ל דכן צריך לומר בסיום דבריהם ,אלא שמביאי' ראי' דלא גרע מעל אתר )ומ"ש
מעד אחד ט"ס הוא ,שהסופרים החליפו הל' בד' והת' והר' החליפו בח' וד'( ,ופירוש דקאי על
הירושלמי שמביאי' ראי' כו' ,וכלומר דהאי מאן דאמר לא איתותב ,אלא דהאי מאן דאמר גופי'
סבירא ליה דהיינו טעמא דעשאוה כמסל"ת משום דלא גרע מחיה על אתר .והשתא אתי שפיר,
כיון דהירושלמי משני אליבא דהאי מאן דאמר ,אע"ג דלא משני כשינוייא דגמרא דידן ,מכל מקום
יש לומר דלענין הדין לא פליגי ,דאפילו לגמרא דידן הא דכי חזיתינהו בכיא לא הויא מסל"ת ממש
אלא התחלה במסל"ת ,וזהו שכתבו התוס' וכן משמע קצת בירושלמי ,דראי' גמורה אינה וכמו
שנתבאר.
ואיך שיהיה בדעת התוס' ,מכל מקום הא שפתי הרי"ף ברור מללו שכתב דכל דאתחיל במסל"ת
כו' .וכל הפוסקים נמשכו אחריו ,ולא מסקי מהאי סוגי' דפונדקית לענין דינא אלא הא דהתחלה
במסל"ת סגיא ,אבל בלא מסל"ת כלל ליכא מאן דשרי אפילו מראה פנים לדבריו שהוא אמת,

 215לפום מאי דמסיק תלמודא דפונדקית נכרית ומסל"ת הוה פריך והא איה חברינו )משא"כ לרבנן במשנה מתירין
מטעם דמוכח מילתה דקושטא קאמר ,כיון שהוציאה להם מקלו ותרמילו וס"ת שהי' בידו(.
 216על התוס' שם קכב ,רע"ב.
 217מהר"ם לובלין סי' קי.
 218התוס' שם.
) 219מו ,סע"ב( :שמעינן מהא דהיכא דמתחיל הכותי ומסל"ת ואע"ג דהדרינא ומגלינא למילתא מיניה שפיר לא נפיק
ליה מתורת מסל"ת.
 220קכא ,ב :אמר ריש לקיש לא שנו אלא שנתכוין להתיר אבל נתכוין להעיד עדותו עדות ,אמר ליה ר' יוחנן לא כך כו'.
ואילו בירושלמי )פט"ז ה"ה( :רבי יוחנן אומר כל שמזכירין לו אשה ,רבי שמעון בן לקיש אמר כל ששואלין אותו והוא
משיב.
 221פני משה על הירושלמי שם.
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וכמ"ש הריב"ש סי' שע"ז .ואף אם תמצי לומר דהרי"ף מדרבי עקיבא דייק וסבירא ליה כרבי
עקיבא ,מכל מקום לא קשה מידי האי דמשיאין על פי אשה ,דאפילו רבי עקיבא מודה לאחר
שהוחזקו ,וכדאיתא התם בגמרא אמתניתין דלעיל ,ובמשנה זו לא פליגי אלא קודם שהוחזקו.222
ומה שכתב בתירוץ הב' דהתם לא ראו אמיתת דיבורה אלא על פי עצמה ,223גרם לו שהבין כן בדעת
מהרא"י סי' קל"ט וכמ"ש אחר כך בהדיא ,והמעיין שם יראה דנהפוך הוא )איברא דדעת מהרא"י
צ"ע ,שהרי התוס' כתבו דהיינו טעמא דלא מהני הוכחה זו דמקלו ותרמילו משום שזה היתה
יכולה לעשות כן לעדות ,משמע להדיא דהוכחה זו מפי ]עצמה[ היא ,ולכן לא מהני מה שהיתה
יכולה לעשות כן לעדות ,דאי הויא הוכחה זו גם בלא דבריה מאי איכפת לן אם היתה יכולה לעשות
כן לעדות כיון דמכל מקום הוכחה גמו]רה[ היא אפילו בלא דבריה .אלא ודאי דכוונת התוס'
דהוכחה זו היא לפי דבריה ,ולא מהני אלא משום דבהוכחה זו סלקא דעתא דהויא מסל"ת טפי
לפי שהאריכה באמתלאות דמוכחי ,וכמ"ש בתשובות ב"י סי' ח' בכיוצא בזה דבכה"ג יש לומר
דשפיר הוה מסל"ת משום דהאריך בסיפורי המעשה לפי תומה ,ומשום הכי קאמרי התוס' דאפילו
הכי הכא לא מיהמנא מהאי טעמא ,משום דזה היתה יכולה לעדות )גם מ"ש מהרא"י גם ראו בה
סימן דבכתה כו' ,לכאורה צריך עיון ,דהא סימן דבכתה מהני כדאיתא בגמ' .ואפשר דכוונתו דהא
דמהני בגמרא האי טעמא דבכתה היינו קודם ששאלוה איה חבירנו ,אבל אחר כך לא מהני סימן
זה(.
מיהו מדברי התוס' אין ראי' ,דיש לומר דאומדנות והוכחות לא מהני לגמרי ולא מעלין ולא
מורידין כלל ,ומשום הכי בגמרא נמי לא קאמר אלא בלישנא דמסל"ת היתה זה מקלו כו' ,דלא
משום אומדנות והוכחות האמינוה אלא משום דבזה הויא מסל"ת ,ומשום הכי נמי קאמרי התוס'
דלאו מסל"ת ממש היתה ,שהרי היתה יכולה לעשות כן לעדות ,ואם היתה מתכוונת לעדות ודאי
דלא מהני אומדנות והוכחות כלל ,אפילו שלא על ידי דבורה .אלא שבצמח צדק סי' מב פירש דעל
ידי כן מוכח דאינה מתכוונת דעדות .מיהו יש לומר דהוי כמ"ש מהרי"ק שרש קכ"א דאפילו אם
היו מכירין מקלו ותרמילו כו' הוה לן למיחש לשאלה .והשתא אתי שפיר מ"ש בסוף דבריו ועוד
שיש כאן הרבה הוכחות כו' ודמי לזה מקלו כו' .וכבר עמד בזה מהר"ם לובלין סי' ק"י וסי' ק"ל
דהא זה מקלו כו' לא מהני כלום .ומ"ש לצרף למסל"ת שאינו גמור ,אי אפשר לומר כן ,שהרי
בפתח דבריו הוכיח מדברי הרי"ף דלא עדיפא הך מסל"ת דפונדקית מחמת שאמרה זה מקלו כו'
משאר מסל"ת ,אבל לפי מ"ש אתי שפיר ,דהא דלא מהני זה מקלו כו' היינו משום דחיישינן
לשאלה ,אבל בעלמא מהני ,וכמ"ש המשאת בנימין .ואם כן המשאת בנימין ומהרי"ק לדבר אחד
נתכוונו.
ומה שכתב בתירוץ השלישי ,דהתם יש לומר דמתכוונת להעיד אמת ,שכן הוא ודאי ,וכמ"ש התוס'
דמה שהוציאה מקלו ותרמילו היתה יכולה לעשות כן לעדות ,וכמ"ש מהרי"ק דפשיטא לי'
לתלמודא דכל ששואלים ומשיב יש לומר דנתכוין להעיד .אבל לא יצא ידי חובת ביאור הדברים,
דמאי טעמא בהודאת הרוצח אין לומר דמתכוין ומאי שנא מפונדקית ,דמ"ש איך אפשר לומר
דנתכוין לשקר ולהעיד כו' ,לא מן השם הזה ,דאפילו מוכח שאומר אמת לא נפיק מכלל מתכוין
להעיד ,דומיא דפונדקית.
*
אך הנה 224מכל מקום בעיקר הדין דאזלינן בתר קושטא דמילתא צדקו דברי המשאת בנימין
)ונמשכו אחריו הצמח צדק סי' מ"ב וסי' מ"ה ,והאמונת שמואל סי' ט ,ושארי אחרונים( .ומצאתי
און לו ממ"ש רמ"א ס"ו בהג"ה על ריקים ופוחזים הממירים ששבו אך לא בתשובה שלימה אינם
נאמנים אלא במסל"ת ,והוא הדין אם הוגבה בלא רמי' ועיקול עכ"ל ,ומדכתב דאינם נאמנים אלא
במסל"ת שמע מינה דסבירא ליה דפסולי עדות דאורייתא נינהו ,אלא דלא גרעי מגוי מסיח לפי
תומו כמ"ש בדרכי משה )ומה שנרשם מהרא"י סי' ר"ך טעות סופר הוא ,דדעת מהרא"י נוטה שם
דפסולי עדות דרבנן נינהו ,אלא דעת עצמו היא זו כמ"ש בדרכי משה( בהדיא ,ואפילו הכי כתב
דהוא הדין אם הוגבה בלא רמי' מהני ,משום שמוכח שאומר אמת ואזלי' בתר קושטא דמילתא
דמהני כמו מסל"ת .ויצא לו כן מפסקי מהרא"י סי' רכ"ד ,דמבואר שם דלא חיישינן לריקים
ופוחזים אלא משום דחשידי לאסהודי שיקרא ושמא שיחדוהו כו' .ואף דכתב שם על ריקים
ופוחזים החשודים ,סבירא ליה לרמ"א דהוא הדין והוא הטעם להממירים ,אף שהם עבריינים
גמורים ועומדים ומחזיקים ברשעם .ומ"ש רמ"א ששבו אך לא בתשובה שלימה ,לאו למימרא

 222וכיון דקיי"ל כרבי עקיבא ,על כרחך מוכח מכאן דלא סגי במה שהוציאה להם מקלו ותרמילו כו'.
 223משא"כ בהודאת הרוצה דבלא עדותן של הנכרי ברור לנו שהוא הרגו מכמה הוכחות.
 224בהבא לקמן ראה גם לעיל מהדורה הקודמת ד"ה ואמנם גם.
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דאם לא שבו כלל לא סמכינן עליהו ,דהא במסל"ת ודאי סמכינן ,דלא גרעי מגוי מסיח לפי תומו,
ורמ"א השוה אם הוגבה בלא רמיה למסל"ת ,אלא לפי שבמסל"ת ,רבותא נקט דאפילו שבו רק
שלא בתשובה שלימה אינם נאמנים אלא במסל"ת ,וכדעת היש מחמירין שבפסקי מהרי"א סי'
ר"כ ,ואגב גררא נקט נמי בכה"ג האי דינא דאם הוגבה בלא רמי' ועיקול דדמי למסל"ת .ותדע עוד
דהא האי דינא דאם הוגבה בלא רמיה הוא בפסקי מהרא"י סי' רכ"ד ,ושם לא נזכר כלל מענין
תשובה ,ודין השבים שלא בתשובה שלימה נזכר בתשובה סי' ר"ך גבי מסל"ת.
וכן הוא דעת מהרש"ל בים של שלמה פ' בתרא דיבמות סי' כ"ד ,ומשמע שם נמי דאפילו לא שבו
כלל מהני עדותן אם מוכח שאומרים אמת .וכן בדין לפי מ"ש בת"ה סי' רל"ט דמתכוין להעיד
היינו טעמא שאין עדותן עדות משום דחייישינן לשיקרא ,ואם כן כל היכא דליכא למיחש
לשיקרא ,וכל שכן היכא שמוכח שאומר אמת אזלינן בתר קושטא דמילתא .וכן משמע עוד
במהר"ם שבתשובות מיימוניות סי' ט' שכפל ושינה ושילש בסברא ,דכל היכא דהוה מסל"ת לא
חיישינן למידי דהוה לן למיחוש ,דילמא למירמא אימתא איכוין או לקלקלה או לנקום כו' ,אלא
דכל שהוא מסל"ת לא חיישינן כל היכא דלא מוכחא מילתא לשום אמתלא כו' ,וכל שכן היכא
דמוכחא מילתא דליכא אמתלא .וכן כתב המשנה למלך פי"ג מהל' גירושין הט"ו לדעת הר"ן
דבעינן קשר דברים במסל"ת ,לתרץ קושיית הריב"ש ,הא דפריך בגמרא אמתני' דמעשה בצלמון
כו' ,ומעשה באחד שעמד על ראש ההר כו' ,ודלמא צרה הואי ,ולא פריך דילמא גוי הוה ,וכיון שלא
אמר בקשר דברים אינו מסל"ת ,ותירץ דשאני התם דמוכח שאומר אמת דמאי בעי גוי התם כו'.
איברא שהבית שמואל בס"ק ל"ח כתב לדעת הריב"ש שהוכיח מקושיא זו דלא בעינן קשר דברים
במסל"ת ,דסבירא ליה דאפילו מוכח שאומר אמת לא הוה מהני כל דלא הוה מסל"ת .אבל אי
אפשר לומר כן כלל ,דלדבריו תקשי לי' דברי רמ"א אהדדי ,דבס"ו בהג"ה כתב סתם בלי חולק
דאם הוגבה בלא רמי' הוה כמסל"ת ,וכאן בסי"ד בהג"ה הביא דעת הריב"ש בסתם ,אלא שהביא
דעת הר"ן בשם יש מחמירין ,משום דסבירא ליה עיקר כדעת הריב"ש ,וכמ"ש הב"י שכן נהגו כל
בתי דינין שבשאלוניקה ,וגם הבית שמואל בעצמו הסכים כן ,ותימה שבס"ו בהג"ה לא העירו מזה
כלום .והנה הבית שמואל כתב כן לתרץ קושיית הט"ז על הריב"ש דמאי קשי' לי' ודלמא גוי הוה
דהא אין הגוי עשוי להכשיל את הישראל ]כדאי' ביו"ד סי' קי"ח ס"ה[ ,אבל באמת מה שהחליט
הט"ז דאין הגוי עשוי להכשיל את הישראל צע"ג ,דלדבריו תקשי לי' מ"ש מהר"ם בתשובות
מיימוניות סי' ט' דהוכיח דבמסל"ת מהימן כל היכא דלא מוכחא מילתא לשום אמתלא דלמא
למירמא אימתא איכוין וכה"ג ,דאם לא כן כל מסל"ת נמי ניחוש שמא איכוין לקלקלה כדי לנקום
נקמתו כו' ,והוסיף עוד דהוה לן למיחש שמא יודע בטיב היהודים ויודע שנאבד בעלה ומיכוין
לקלקלה כו' ,והאריך ושינה ושילש בסברא זו ,אלמא דאי לא הוה מסל"ת הוה חיישינן לכל
החששות שמא איכוון לקלקלה כדי לנקום נקמתו כו' .אלא ודאי הדבר ברור כמ"ש בתשובות חכם
צבי סי' ל"ט דודאי כיון שהגוים חשודים על שפיכות דמים מכל שכן דחשודים להכשיל בשביל
איזו נקמה ,אלא דהתם ביו"ד בדבר איסור אין אומרים שמא כיון להכשיל את הישראל בחנם,
דלפי דעת הגוי איזו נקמה תהי' לו בדבר שישראל לא ידע ולא יוודע לו ,משא"כ בעדות אשה יוודע
הדבר כשיבא בעלה ותצא מזה ומזה כמ"ש מהר"ם.225
ומ"ש עוד בזה לתרץ קושיית הגאון מוהר"ר העשיל שהקשה על הריב"ש ,דהא כי האי סוגי' איתבו
נמי בפ"ו דגיטין אמתניתין דמי שהי' מושלך לבור ,דפריך נמי ודלמא צרה הואי ולא פריך ודלמא
גוי הואי ,ושם לא שייך תירוץ הריב"ש .בלאו הכי לא קשה מידי ,דהתם אי איתא דגוי הוה כולי
האי ודאי מירתת ,מאחר שאומר שהוא בעלה ,ופירש שמה ושם מקומו ,ירא פן יבדקו אחריו מיד
ויתברר שקרו ויתבדה ויאחז .משא"כ בצרה חיישינן טפי ,לפי שהיא חשודה אפילו לקלקל את
עצמה כדי לקלקל את חברתה ,כדאיתא בירושלמי פט"ו דיבמות שית' לקמן .אבל בעדות אשה
שיודע שנאבד בעלה יודע שאי אפשר לחפש אחריו מיד ,ולא יוודע עד שיבא הבעל .ולפי זה אין ראי'
כלל מהריב"ש דסבירא ליה דאפילו מוכח שאומר אמת לא מהני כל שאינו מסל"ת ,דהא דקשי' לי'
ודלמא גוי הוה ולא אמר בקשר דברים היינו דחיישינן שכיון להכשיל וכנ"ל .ואדרבה לפי מ"ש
לקמן בשם הריב"ש ,יתברא דיש לומר דדעת הריב"ש להיפך ,דאם מוכח שאומר אמת עדיף
ממסל"ת.
וממוצא דבר נשמע שגם מ"ש מהרי"ק בטעם השני בהודאת הרוצח דמהני אפילו על ידי שאלה,
מהני משום חזקה דלא מרע נפשי' ,הוא אמת ויציב ונכון לדינא ,שהכל ענין אחד ,דחזקה דלא מרע
נפשי' היינו נמי חזקה דקושטא קאמר ,והיינו נמי שמוכח שאומר אמת ,אלא דהא דמוכח שאומר
אמת הוא מחמת הוכחה אחרת ,ומכל מקום מקרי נמי חזקה ,שחזקה שאומר אמת מחמת הוכחה
זו )מיהו מהרי"ק מחלק בינייהו ,דכשמוכח שאומר אמת מחמת הוכחה אחרת ,אע"פ שהיא גם כן

 225לכן שפיר מוכיח הריב"ש שגם האומר פלוני מת הוי מסל"ת ,ואין מכאן הוכחה דלא מהני צירוף הוכחות.
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חזקה לא עדיפא כולי האי ,אלא אם כן שנאמר דמחמת הוכחה זו לא נפיק מכלל מסל"ת ,אבל
חזקה דלא מרע נפשי' עדיפא דאפילו מדאורייתא מהני לדידי' ,וכמו שית'( וכעת לא ראיתי
לאחרונים בתשובותיהם שהביאוהו )זולת הט"ז בי"ד סי' שי"ו(.
*
הן אמת דמ"ש דמטעם זה לחוד מהני אפילו בלא טעמא דאשה דייקא ובלא טעמא דמשום עגונה
אקילו רבנן משום דחזקה זו מהניא כמו עדות אפילו במקום שצריך עדות גמורה ,ורוצה לומר
דבחזקה זו מהימן מן התורה מתורת עדות ,הפריז מאד על המדה .ומ"ש ראי' משטרות העולין
בערכאות של גויים דכשרים ,ואף לגבי גט אשה היו כשרים אי לאו דבני כריתה נינהו ,נמשך אחר
דעת רש"י שכתבו התוס' בשמו בפ"ח דב"ק )דפ"ח ע"א( ,וכ"כ המרדכי והגהות אשרי בשם ר' יקיר
וס' החכמה ,דגוים אינם פסולים לעדות מן התורה אלא משם שהם בחזקת שקרנים אשר פיהם
דיבר שוא .וכן דעת התוס' )שלפנינו שאפשר לא היו לפני מהרי"ק( בב"ק שם וברפ"ק דגיטין )ד"ט
ע"ב( והר"ן ממסקנת המרדכי והגהות אשרי שם ,כלהו סבירא להו דנכרים היינו טעמא דלאו בני
עדות נינהו מן התורה משום דלא מיקרו אחיו במצות וגרעי מעבד ,ואם כן אפילו יודעים בו
שאומר אמת לא מהני ,וכמו רשע הפסול לעדות מן התורה ,דאפילו יש עד כשר שיודע עדות זו
כמותו ויודע בו שגם הוא יודע האמת אפילו הכי אסור להצטרף עמו מגזרת הכתוב ,כדאי' בחו"מ
רס"י לד .ושטרות העולין בערכאות של גויים דכשרים תקנתא דרבנן בעלמא הוא בממון מפני
תקון העולם .והא דפריך )ד' י' ע"ב( והא לאו בני כריתה נינהו ,כבר כתבו התוס' שם דהוא הדין
דהוי מצי למימר דלאו בני עדות נינהו .ואפילו לפירוש רש"י וסיעתו יש לומר דהיינו מטעם שכתב
רש"י בפ"ק דגיטין )ד"ט ע"ב ,ולזה נראה שכיוונו התוס' בב"ק בשמו( לפי שבני נח נצטוו על
הדינין ,והיינו במצות שהם מקיימי' שמעמידים שופטים ,דאע"פ שעוברים על שאר מצות מכל
מקום במצות שהם מקיימים מיקרו אחיו במצות ,ודומיא דאמרינן התם לרשב"ג בעדי כותיים
דאחזוק בהא ולא אחזוק בהא )ואפילו הכי פליגי התוס' וסבירא להו דלא מיקרו אחיו במצות,
משום דאיתא ברפ"ק דע"א 226שאין מקבלים שכר כמצווה ועושה ,אלא כמי שאינו מצווה ועושה(.
אבל במצות שאין מקיימים אפילו נצטוו עליהן כגון עדות אשה ,דבעולת בעל יש להן ,227מכל מקום
כיון דעוברים ,אדרבה כל שכן דהוו רשעים גמורים דפסולין אפילו יודעים בו שהוא אומר אמת.
וראי' ברורה לפע"ד מהא דתניא בפ"ד דיבמות )דמ"ד ע"א( ההוא דאתא לקמי' דרבי יהודה אמר
לו נתגיירתי ביני לבין עצמי אמר לו נאמן אתה לפסול את עצמך ואין אתה נאמן לפסול את בניך,
ומסיק רב נחמן בר יצחק דהכי קאמר ,לדבריך נכרי אתה ואין עדות לנכרי ,ובגמרא אסיקנא
דהלכתא כוותי' ,הרי דאפילו במקום שפוסל עצמו דמרע נפשי' אפילו הכי אין עדות לנכרי .ואפילו
לפי מ"ש התוס' ורא"ש שם דמיירי בהוחזק בישראל ואינו נאמן אפילו לפסול עצמו משום דאין
אדם משים עצמו רשע ,אלא דשווי' אנפשי' חתיכה דאיסורא ,אבל אם בא על בת כהן לא פסלה.
וכן כתבו התוס' ספ"ב .228מכל מקום מדקאמר לדבריך נכרי אתה כו' משמע דאפילו לדבריו
שפוסל עצמו אפילו הכי אין עדות לנכרי .ומכל שכן לפי מ"ש המרדכי שם דנאמן לפסול את עצמו
משום דבא להכשיר את עצמו ,ולא שייך בכה"ג לומר אין אדם משים עצמו רשע ,ולא אמרו בגמרא
דסמכינן אחזקה דלא מרע נפשי' אלא באיסורין ,דאין צריך עדות גמורה מן התורה אלא לברר
האמת ,כגון תכלת מן התגר ומורייס מן האומן וטעימת קפילא למאן דאמר דבקפילא סגי ,ואפילו
היכא דאתחזק איסורא כמ"ש הריב"ש סי' תל"ג ,אבל בממון דבעינן עדות גמורה מן התורה
מגזרת הכתוב ,בעינן שיהא אחיו במצות )חוץ משטרות העולין בערכאות של גויים מפני תקנת
העולם( ,והוא הדין בגר דמשפט כתיב בי' כדאיתא בגמרא שם .ואם כן הוא הדין נמי בעדות אשה
דבעינן עדות גמורה מן התורה ,דהוי דבר שבערוה כדאיתא ר"פ האשה רבה ,229וילפינן דבר דבר
מממון ,נכרי לאו בר עדות הוא כלל מן התורה ,אפילו אית ליה חזקה דקושטא קאמר ,ואפילו
יודעים בו שאומר אמת וכמו שנתבאר.
)מיהו להרמב"ם ספי"ג מהלק גירושין דסבירא ליה דלא בעינן עדות גמורה מן התורה בעדות
אשה ,דסבירא ליה דהאי טעמא דהוי דבר שבערוה לא קאי ,ועיקר טעמא משום דבעינן מתוך
חומר כו' היינו משום דאתחזק איסורא ,וכן משמע קצת בגמרא דקאמר אחר כך מידי דהוה אטבל
והקדש כו' ,ואכתי מי דמי הא הכא הוה דבר שבערוה ,אלא ודאי דהאי טעמא אינו עיקר ,וסבירא
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ליה דהא דאשה דייקא מהני מן התורה ,דלא כר"י שבתוס' שם ,230לפי זה יש לומר נמי דהוא הדין
חזקה דלא מרע נפשי' מהני מן התורה .ועיי"ש בלחם משנה דאין דבריו ברורים ואכמ"ל(.
ואולם כל זה הוא מן התורה בלא טעמא דמשום עגונה אקילו ומשום דהאשה דייקא ,אבל כיון
דחכמים האמינו עד אחד בעדות אשה משום דהאשה דייקא ומשום עגונה אקילו ומשום דהדבר
הגון להאמין כמ"ש התוס' ר"פ האשה רבה ,231ומהאי טעמא נמי האמינו גוי מסיח לפי תומו כל
היכא דלא מוכחא מילתא שאומר לשום אמלתא ,כמ"ש בשם מהר"ם שבתשובות מיימוניות סי'
ט' ,כל שכן היכא דאיכא חזקה דלא מרע נפשי' דודאי קושטא קאמר .ועל כרחך צריך לומר כן לפי
מ"ש הרא"ה בבדק הבית )דק"ו ע"ב( גבי טעימת קפילא דדוקא קפילא מהני ולא מסל"ת ,והחזיק
אחריו הגאון נשיא אלקים הפרי תאר 232בסי' צ"ב ,וכ"כ הריב"ש סי' תל"ג .ואפילו לדעת הרשב"א
שם בתורת הבית הארוך דמסל"ת נמי מהני ,מכל מקום מודה דקפילא עדיף ,דמסתמא לא פליגי
בסברות הפוכות .ולהרא"ש שם דסבירא ליה דקפילא לא מהני בלא מסל"ת ,היינו משם דסבירא
ליה דהתם לא מרע נפשי' כל כך כמ"ש הפרי תאר שם )דלא כש"ך בשם בעל עבודת הגרשוני(.
וכסברתו מצאתי בתשובות חכם צבי סוס"י ל"ט] .אבל כל[ היכא דודאי מרע נפשי' וחזקה
דקושטא קאמר כולי עלמא מודו דעדיף ממסל"ת .וכ"כ הט"ז בי"ד סי' שי"ו בפשיטות דהך חזקה
דלא מרע נפשי' עדיפא ,ונסתייע מדברי מהרי"ק הללו )אך במ"ש שם ראי' מפ"ה דגיטין יש לדחות,
דהתם מתורת עדות נאמן ואכמ"ל(.
ובהא אתי שפיר דלא תקשי מ"ש הלחם משנה פי"ג מהל' גירושין לדעת הר"ן מהך דקומנטריסין,
וקושי' זו תקשי נמי על הריב"ש דלא הוכיח מסוגי' זו דלא בעינן קישור דברים .ומה שתירץ הוא
דעל כרחך מיירי שאמרו בקישור דברים דאם לא כן מאי אירייא קומנטריסין כו' ,שתי תשובות
בדבר ,חדא דאם כן הו"ל לגמרא לפרושי בהדיא הכי ,והכי הוה ליה למימר היכי דמי אי דאמרו
שלא בקישור דברים מאי איירי' כו' ואי דאמרו בקישור דברים והא קיי"ל כו' .ועוד דלמא
קונטריסין לרבותא נקט דלמאי דסלקא דעתא דלא אסיק אדעתי' דבמילתא דשייכי בהו כו' הוו
קומנטריסין עדיפי ממסל"ת ,והא דפריך והא קיי"ל דנכרי מסל"ת ,מכח כל שכן פריך ,כיון דנכרי
מסל"ת מהימן מכל שכן קומנטריסין עדיפי טפי דלא מרעי נפשיהו ,וכיון דבהא מודה הריב"ש גם
כן כמ"ש סי' תל"ג משום הכי לא הוכיח מכאן דלא בעינן קישור דברים ,דיש לומר דקומנטריסון
שאני .והא דהוכיח מהא דלא פריך ודלמא גוי הוה אמתני' דמעשה בצלמון ,משום דסבירא ליה
דהתם אין שום הוכחה וחזקה דקושטא קאמר ,דדלמא כיון להכשיל את הישראל וכמ"ש לעיל.
*
ואחר שנתבאר דכל הפוסקים הגדולים ועמודי ההוראה אשר בית ישראל נשען עליהם כלהו סבירא
להו ,דהיכא שמוכח שהגוי אומר אמת ,או שיש לו חזקה טובה שאומר אמת ,מהני כמו מסל"ת
ועדיף מיני' כמו שנתבאר ,ועתה חובה עלינו לתרץ ההיא דפונדקית ,שהיתה מראה פנים לדבריה
שאמרה אמת ואפילו הכי פריך והא איה חבירנו קאמרי לה.
והנלפע"ד שיש לחלק בין ההוכחות דהיכא שמוכח מצד הענין שהענין אמת ,לא אזלינן בתר
אומדנות והוכחות ,ואדרבה היינו הא דמהני לאכחושי סהדי דאמרו בדדמי ,233והיינו טעמא
דמשאל"ס ומגוייד וצלוב ואינך ,דחששו חכמים אפילו למיעוטא ולמיעוטא דמיעוטא כדאיתא
בהגהות מיימוניות 234בשם רבינו נתן ורבינו שמחה ,אבל באומדנא והוכחה על העד שהוא עד אמת
סמכינן עלי' כמו דסמכינן אעד אחד ואמסל"ת ,משום דאשה דייקא מתוך חומר כו' ומשום עגונה
אקילו כו' ,הכי נמי סמכינן עלי' היכא דאיכא הוכחה או חזקה דקושטא קאמר ,דהכל חד טעמא
הוא כיון דהעד מהימן לנו והוא מעיד בדבר ברור ולא בדבר שחזקתו או רובו למיתה כמו מגוייד
וצלוב ומשאל"ס כו' .והשתא אתי שפיר דבהא דפונדקית אע"פ שמראה פנים לדבריה היתה ,מכל
מקום אין זאת אלא אומדנא והוכחה בעלמא מצד הענין ,וכמ"ש בפסקי מהרא"י סי' קל"ט שאילו
היה חי לא עזב את מקלו ותרמילו והלך לדרכו ,מכל מקום אין זה דבר ברור מצד הענין ,ואף
שהיא העידה בדבר ברור לא האמינוה ,מאחר שמצד עצמה לא הי' בה שום הוכחה שהיא אומרת
אמת ,דכל ששואלו ומשיב יש לומר דנתכיון להעיד ,ובמתכוין להעיד איכא למיחש לשיקרא ,אלא
שאחר כך היתה מראה פנים לדבריה לא אמרי' הוכיח סופה על תחלתה )וכן מדוייק מלשון
הריב"ש סי' שע"ז( ,דסופה אינו מצטרף לתחלתה כלל דהוכחה ,דסופה היא מצד הענין ולא מצד
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עצמה לומר דנתכוונה לומר האמת בלבד .משא"כ כשיש הוכחה בעד עצמו שלא בא להעיד אלא
בשביל שהוא אמת ,הרי העד עצמו מוחזק ומוסמך לנו שהוא עד אמת ,ולא חיישינן בי' לשיקרא
כלל.
ודומה לזה כתב בתשובות להרמב"ן סי' קל"ג לרבא דאמר בפ"ג דקידושין )דס"ו ע"א( דהכי קאמר
אי מהימן לך כבי תרי זיל אפקה ,דהיינו דוקא אם העד מהימן לי' דלא משקר ודעתו סומכת על
העד עצמו ,אבל אם אין דעתו סומכת על העד אע"ג דדעתו סומכת שדבריו אמת מפני שיש לו איזו
אומדנא על האשה דעבדא איסורא לא חיישינן ,דאם לא כן הוה ליה למימר אי מהימן לך דעבדא
איסורא כו' .ועיי"ש דהתם נמי מהאי טעמא הוא ,דהא דדעתו סומכת דעבדא איסורא אומדנא
בעלמא היא .ואף שמדברי הרמב"ם שהביא שם נראה דאפילו בכה"ג דדעתו סומכת דעבדא
איסורא חייב להוציאה ,היינו בבא לצאת ידי שמים ,אבל לדינא אפילו לאביי הא אמר בהדיא אי
מהימן לך דלאו גזלנא הוא .ואף שאין הנדון דומה ממש לראי' ,דהתם בעינן שיהא איש נאמן בכל
דבריו ,מכל מקום מינה נשמע דהוא הדין נמי היכא שאין צריך שיהא נאמן אלא לאותו דבר 235יש
לחלק בין אם העד נאמן מצד עצמו ,או שאינו נאמן מצד עצמו אלא מצד הענין.
וטעמא רבה נמי איכא ,דהיכא דההוכחה מצד הענין לבד ,נהי דההוכחה הויא כמו חזקה שהוא
אמת מכל מקום לא אתי חזקה ומפקא מחזקת אשת איש ,אבל ההוכחה שהיא חזקה על העד הרי
העד מעיד בדבר ברור ומבטל החזקה ,כמ"ש הרשב"א במשמרת הבית )ד"ח ע"א( גבי רוב מצויין
אצל שחיטה מומחין הם ,והיינו טעמא דסכין והיינו טעמא דמקוה .וכה"ג כתבו התוס' רפ"ג
דב"ק .והוא הדין נמי לענין עדות אשה שהאמינו חכמים עד אחד ,ואפילו עבד ושפחה וגוי מסיח
לפי תומו ,משום שהדבר הגון להאמין 236ומעיד בדבר ברור ,הוא הדין והוא הטעם אם יש הוכחה
על העד שהגון להאמין לו .משא"כ בפונדקית שלא היתה חזקה והוכחה שהגון להאמין לה מצד
עצמה בעדותה בלבד ,אלא מצד האומדנות והוכחות שאחר כך ,מחמת שהראתה פנים שהענין
אמת ,ואומדנות והוכחות אלו לא חזו לאיצטרופי להעדאת עדותה ,כיון שתחלת העדות היתה על
ידי שאלה )דלא כמשאת בנימין בסוף דבריו .ומה שהביא ראי' מפסקי מהרא"י סי' קל"ט ,אגב
חורפי' לא עיין שפיר שהוא עזר כנגדו להמעיין שם( )ועבמ"ש לעיל על מהרא"י דדבריו צ"ע(.
ועל דרך זה יתפרש גם כן כוונת מהרי"ק לפי דעת המשאת בנימין ,דכל היכא דמוכח דקושטא
קאמר לא מקרי מתכוין להעיד ,דאיך אפשר לומר שיתכוין לשקר כו' ,דרוצה לומר כיון שבתחלת
עדותו אי אפשר לומר שיתכוין לשקר ,שהרי אדרבה על מנת כן בא להגיד האמת ,לא מקרי מתכוין
להעיד ,כיון שאי אפשר לומר שמתכוין להעיד שקר ,שאדרבה הוא מתכוין להגיד האמת ,לא נפיק
מכלל מסל"ת .משא"כ בפונדקית יש לומר בתחלת עדותה שמתכוונת להעיד ,דחיישינן לשיקרא,
ואינו מוכרח שלא נתכוונה אלא בשביל האמת ,אלא שאחר כך מראה פנים לדבריה שהענין אמת,
ובזה לא נפקא מכלל מתכוין להעיד שהיתה בתחלה .אלא שאחר כך יצא )המשאת בנימין( לדון
בדבר חדש לצרף עדות הגוי אפילו על ידי שאלה לקושטא דמילתא שמצד הענין ,וזה אינו נראה
כלל ,אבל דבריו הראשונים יכולים להיות קיימים ונאמנים ונחמדים.
עוד נלפע"ד בכוונת מהרי"ק ,דמ"ש דאנן סהדי שאם היה יכול לכפור כו' ,ופשיטא שאם לא היה
אמת כו' ,תרתי מילי נינהו ,ופירושו דעיקר הטעם מה שאינו נקרא מתכוין להעיד הוא מהאי
טעמא דאנן סהדי שאם היה יכול לכפור כו' ,ומאי דמסיק ופשיטא שאם לא הי' אמת כו' ,מילתא
אחריתי היא להורות דודאי קושטא קאמר ,אבל לא שיהי' מטעם זה דקושטא קאמר אינו מתכון,
אלא הא דאינו נקרא מתכוין הוא מהאי טעמא שאם היה יכול לכפור כו' .והוא על דרך מ"ש
בחו"מ סי' לו גבי רבים שהעידו ונמצא אחד מהם קרוב או פסול ,דאין מצטרפים לפסול העדות
אלא אם כן כיוונו להעיד ,ודעת הרא"ש שם שיתכוונו להעיד גם כן בבית דין ,וכתב שאם החרים
על כל מי שיודע כו' ובאו הפסולים לבד בכח החרם אין מצטרפים ,והעלה באורים ותומים הטעם
דלא נקראו מקיימי דבר ,מחמת שלא הי' כוונתם להעיד כלל אלא שבאו בכח החרם ,ואע"ג שאם
היה כוונת התובע בפירוש על הפסולים מצטרפי ,שאני התם שהרי הזמינם לכך ,ושפיר נק' מקיימי
דבר עכת"ד .ואם כן בנידון דידן שמה שהודה הרוצח בעל כרחו הודה ,דאנן סהדי שאם הי' יכול
לכפור כו' ,לא נקרא מקיימי דבר כלל ,משום שלא כיון כלל להעיד אלא מחמת שלא היה יכול
לכפור הודה ,והזמנת התובע לא שייך בנדון זה ,שלא על מנת כן הזמינהו אלא לנקום נקם ממנו
וכיוצא.
*
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ועוד לאלוק מלין ,237לא אוכל אתאפק ,238אף שהיא מילתא חדתא ומיסתפינא מחבריא 239אמרתי
ויהי מה 240ואדברה נגד מלכים 241כו' .שלפע"ד יש לדון בדבר חדש בטעמא דמילתא שההודאה של
הרוצח אפילו על ידי שאלה לא מקרי מתכוין להעיד שאינו בדין עדות כלל ,והוא על פי מ"ש
הרא"ש בספ"ק דמכות גבי אילעא וטובי' קריבי' דערבא הוה ,בשם הראב"ד ,דהא דאמרינן גבי
פלוני רבעני לרצוני פלגינן דיבורי' ולא אמרינן עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה ,לאו משום דלא
מהימנינן לי' לגבי עצמו ,אלא משום דאדם לגבי עצמו לא מקרי עד פסול ,דבמקיימי דבר דיבר
הכתוב ולא בעושי דבר .וכ"כ הר"ן בפ"ק דסנהדרין והנמוקי יוסף בפ"ב דיבמות .ואם כן הכי נמי
בנדון הרוצח שהודה על עצמו לא מקרי עד ,ולא שייך לומר בו מתכוין להעיד ,כיון שאינו עד כלל,
לפי שאינו ממקיימי דבר אלא מעושי דבר .ואע"פ שנאמן על עצמו ,ולא שייך בנכרי לומר פלגינן
דיבורי' ,מכל מקום כיון דסוף סוף על עצמו הוא מעיד אין זו עדות אלא הודאה וכמ"ש הנ"י ספ"ב
דיבמות דהודאה מילתא אחריתא היא ואינה בכלל עדות כלל .ואע"ג דעדות ממילא הויא על
הנהרג ,אדרבה יש לומר מתוך שנאמן על עצמו נאמן גם על הנהרג .ולא דמי להא דתנן בפט"ו
דיבמות )דקי"ז ע"א( האשה שאמרה מת בעלי נאמנת וצרתה מותרת לאכול בתרומה ,ובתוס' שם
מספקא לר"י אי שרינן אפילו בתרומה דאורייתא ,דהא אמרי' התם עלא בירושלמי דהיינו טעמא
דחשודה היא לקלקל את עצמה בכדי לקלקל צרתה ,אבל בנכרי לא אמרינן הכי ,בפרט בנידון דידן
לא שייך לומר שיחייב ראשו ,ואם כן אדרבה הרי הוא כמסל"ת לגבי האשה )וצרה שאני דאפילו
מסל"ת אינה נאמנת ,כמ"ש בבית שמואל סקי"ז בשם תשובות שער אפרים סי' ק"ה( ,שהרי אינו
מתכוין בשביל האשה אלא להודות על עצמו .ואע"ג דקיי"ל דאף אם לא הזכיר לו שם אשה הוה
מתכוין להעיד ,מכל מקום בעינן שיתכוין לשם עדות ולא לשם הודאה ,ולשם עדות מקרי אם מעיד
על הנאבד שמת או נהרג ,אפילו אם שואלין אנא הלך חבירנו כמ"ש הנמוקי יוסף סוף יבמות ב'
המפרשים ,מכל מקום העדות היא על חבירנו ,דהוי כמו מקיימי דבר שמקיים הענין אשר אותו אנו
מבקשים .אבל אם אומר לשם הודאה על עצמו שאינו נקרא מקיים דבר אלא עושה דבר ,הרי לגבי
עדות הנאבד שהוא כמקיים דבר הוה כמסל"ת כיון שאינו מתכוין לזה כלל.
וכיוצא בזה מצינו שבעדות אחת אמרינן שעל זה נתכוין ועל זה לא נתכוין ,דאיתא בפ"ד דסנהדרין
)דמ"א ע"א( עדי נערה המאורסה שהוזמו אין נהרגין אם לא התרו בה ,ואפילו באשה חבירה
ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה דחבר אין צריך התראה ,משום דיכולין לומר לאוסרה על בעלה
באנו ,אלא אם כן אתרו בה דמוכחא מילתא דלקטלא בעו לה .וכל שכן בנידון דידן דמוכחא
מילתא שלהודות על עצמו בא ,ולא להעיד על הנהרג.
ועוד ראי' מההוא דמאן איכא בי חיואי ,242ופירש"י מי מבני ביתו שישמע אלי ,הרי אפילו אם בא
להשמיע מיתת חיואי דהוה כמקיים דבר ,מכל מקום כיון שאין כוונתו בעצם וראשונה להודיע
שמת אלא לאנשי ביתו שיתאוננו עליו אמרינן דהוה מסל"ת .ואע"ג דהתם אמר מעצמו בלי שאלה,
מכל מקום אם הי' מתכוין להעיד שמת ,כגון אם היתה דעתו בשביל האשה )וכמ"ש בקונטרס
עגונות 243בשם מהריב"ל ,וכן כתב בתשובות בית יוסף( לא הוה סמכינן עלי' ,אבל השתא שאמר מי
מאנשי ביתו אמרינן שהיתה דעתו וכוונתו שיתאוננו עליו .וכל שכן בנידון דידן שרואין דעתו
וכוונתו שאינו להעיד על הנאבד כלל אלא להודות על עצמו ,והודאה מילתא אחריתא היא ואינה
בכלל עדות כלל ,ולא שייך כלל לומר בזה מתכוין להעיד.
ואפשר דגם מהרי"ק וסיעתו לא איצטריכו לטעמא דידהו אלא לשטת היש מפרשים שברא"ש
דהיינו טעמא דלא אמרינן עדות שבטלה מקצתה כו' ,משום דפלגינן דיבורי' ,ואינו נאמן על עצמו.
ואם כן בנידון דידן דנאמן על עצמו ולא שייך פלגינן דיבורי' ,הויא עדות מעליא ,אי לאו טעמא
דידהו דלא הוה מתכוין להעיד משום דקושטא קאמר ,או משום שלא היה יכול לכפור כו' וכדלעיל.
ומיהו אפשר לומר דאף לשטת היש מפרשים וסיעתם יש לומר ,דהא דאמרינן פלגינן דיבורי' דוקא,
הא לאו הכי הויא עדות מעליא אי הוה נאמן על עצמו ,מכל מקום בעינן דעיקר העדות שיעיד הוא
על פלוני רבעני ,אבל בעדות שמעיד על עצמו ,כגון אני נרבעתי מרצוני ,לא הוה בכלל נתכוין לעדות
על חבירו על כל פנים ,משום שיש לומר שאינו מתכוין כלל בשביל חבירו .והא דמשמע מדברי

 237ע"פ איוב לו ,ב.
 238ע"פ ויגש מה ,א.
 239ע"פ שבועות מז ,ב.
 240ע"פ שמואל ב יח ,כב.
 241ע"פ תהלים קיט ,מו.
 242יבמות קכא ,ב.
 243סי' נו.
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לו

הפוסקים דבכה"ג נמי הוה עדות גם על חבירו ,וכדמשמע נמי מתשובות הרשב"א גבי אני זניתי עם
אשתך ,היינו נמי שחוזרין ושואלין אותו על חבירו .ותדע דהא בעינן עדות בפני בעל דין דוקא ,הא
לאו הכי אין עדותו עדות על חבירו אלא על עצמו בלבד )וכדמוכח נמי ההוא דמאן איכא בי חיוואי
דלעיל( .ואע"ג דהתם היינו טעמא שאינו נאמן על חבירו שלא בפניו )ואפילו בפניו אם מכחישו
והוא עד אחד( ,מכל מקום שמעינן מינה לענין מתכוין נמי ,שאפילו אם הי' נאמן על חבירו יש לומר
שלא היה מתכוין לחבירו ,אלא שהנאמנות על חבירו ממילא הויא ,ואפילו הכי מהני ,דהא בעדות
הכשרים לא בעינן כוונה להעיד ,אלא אם כן נצטרפו עם הפסולים ,כדאיתא בחו"מ רס"י לו ,אבל
היכא דבעינן כוונה להעיד ,כגון בנכרי לגבי עדות אשה ,לא מקרי מתכוין בכה"ג.

סימן ז
אשתו מאוסה עליו אם כופין ליתן לה מזונות וכסות

244

גיה"ק.245
אודות מהו' זוסמן ,לכוף לגבות ממנו מזונות וכסות כדין תורה ,ואין ספק אצלי שנעלם ממנו ולא
ידע או שכח גופא דעובדא כאשר הציע בפני ,שהיתה מאוסה אצלו מימי קדם ,גם קודם החופה
צעק לפני מעכ"ת ,גם אחר שנה או שנתים ,רק כל הקירובים שהיו ביניהם הכל הי' מחמת דברת
בני האדם רבים וכן שלמים החרדים במצות ,ודברו על לבו ברכות ובקשות ,וגם שהי' נע ונד,
וברבות הימים נתחזק אצלו מיום אל יום גודל הריחוק עד אשר נחלה מזה ,מחמת שאין יכול
להטות ולהפוך לבו.
247
ובכל כה"ג מקובלני מפי רבינו הג' אחמו"ר נ"ע שיכול הבעל לומר קים לי כהרא"ם 246וב"ח
שבחלקת מחוקק 248ובית שמואל 249רס"י ע"ז.
ואמת כי מה שהקשו החלקת מחוקק והבית שמואל מתשובות הרא"ש כלל מ"ב ,250כבר תירץ
הבית שמואל בעצמו בסי' קי"ז ס"ק כ"ג .251ומה שהקשה מתשובות מהרי"ק סי' ק"ז ,252המעיין
שם יראה שלא כתב אלא דרך אפשר ומספיקא לא מפקי' ממונא )נגד( הרא"ם וב"ח ושלטי
גבורים .253ולכן גם הרמ"א לא ביאר בסוס"י קי"]ז[ ,254מפני שסמך על מ"ש רס"י ע"ז וי"א 255כו',
למימרא דספיקא הוה .ומ"ש החלקת מחוקק סק"ג חלתה יוכיח ,256נמשך אחר מ"ש בסי' ע"ט

 244תוכנה :על דבר איש שאשתו מאוסה ,עליו ויש אומדנות שבאמת הוא כן ,ושהבעל הולך בתום ויושר ואין בו שום
קלות ח"ו ,ולא משום שעיניו נתן באחרת ,אם כופין את הבעל ליתן לה מזונות וכסות .ביאור מסקנת אדמו"ר הזקן,
שיכול הבעל לומר קים לי כדעת הפוסקים שאינו חייב ליתן כסות ומזון .ומ"מ ישבע ,שאין זה מחמת שעיניו נתן
באחרת.
 245גלילי ידו הטהורה קבלתי.
 246שו"ת סי' ל )מובא בב"ח דלקמן(.
 247סי' עז ס"ב ד"ה ומ"ש רבינו אם היא רוצה :באומר מאיסה עילואי ולא בעינא לה  ...דאפילו בזה"ז שאין מגרשין
האשה בע"כ כתקנת ר"ג  ...דאינו מחויב לזונה דכאילו נעקר האישות לאלתר דמי מאחר דמאיסה עליו.
 248ס"ק ג.
 249ס"ק ו.
 250שבשו"ע ורמ"א סי' קיז סי"ז :נודע לו שהיא נכפית והוציאה מביתו ,והנה תובעת ממנו שאר כסות ועונה ,והוא
משיב שהדבר ידוע שאין הדעת סובלתה להסתופף אצלה גם סכנה יש בדבר וחפץ לגרשה  ...ועתה שתיקן הגאון רבינו
גרשום ז"ל שאין לגרשה בעל כרחה איך יתכן שיתחייב להם שאר כסות ועונה ,אם כן יפה כח האשה הרבה מכח
האיש ,דאלו נולד מום זה באיש אין אנו אומרים יכפוה להיות אצלו אלא כופין אותו להוציא ויתן כתובה .וכתב ע"ז
בחלקת מחוקק שם :משמע להדיא במקום שאין כופין באיש אין כופין באשה וצריך לקיים לה שאר כסות ועונה.
 251לפי זה צריך לומר מ"ש כאן ימנע ממנה שאר כסות ועונה ,היינו אפילו ידו משגת ליתן לה הכתובה ]משא"כ
במאוסה גרידא צריך להסכים ליתן לה כתובה[.
 252שברמ"א שם :לדידן דסבירא לן דאסור לגרש בע"כ של אשה פשיטא דאפשר לומר  ...ולא מבעיא לענין חיוב
הכתובה ושלא להתגרש בע"כ ,אלא אפילו לענין שיתחייב לה בשאר כסות ועונה אפשר לומר כן.
 253כתובות כז ,ב אות ב )הובא בב"ח שם( בשם ריא"ז :אם רוצה לגרשה מתחלת מרדו ולתת לה כל כתובתה הרשות
בידו.
 254שאם אין לה מום חייב בשארה וכסותה.
 255י"א דאם רוצה לגרש מיד וליתן לה הכתובה אין מוסיפין לה על כתובתה.
 256דבתחלת נשואין חלתה אינו מעלה לה מזונות ואחר הנשואין צריך לזונה בימי חליה.
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לז

סק"ג בשם רש"ל ,257אבל רמ"א שם לא הגיה על השו"ע .גם לא אשתמיט חד מן בתראי לכתוב כן
זולת מהרש"ל ויחידאה הוא .גם יש לומר דחלתה אף שהוא חולי ארוך לא נתנו דבריהם
לשיעורים ,אבל אם נעשית חולנית כל ימיה ,ובפרט עד שאינה יכולה לטבול ,לא גרע ממכות
ופצעים שביו"ד סוס"י קפ"ז .258וכיון שהיא מאוסה בעיניו עד שאין כופין אותו להיות עמה,
וכדמשמע נמי מדברי מעל' ,קרוב הדבר שהיה יכול לכופה .אלא מפני כי הוא גרם זה לאו כל
כמיני' .ועוד נראה בעיני כי מ"ש מהרי"ק שאין יכולין לכופו להיות עמה ,כן משמע נמי מתשובות
הרא"ש ,שלא יפה רגמ"ה כח האיש מכח האשה ,ובאשה אי אמרה מאיס עלי לא כייפי' כו' ,ואם כן
דון מינה ומינה ,כי היכי דהתם אין הבעל נוטל שלה ,ולכל הפחות אם תפסה ,אם כן הוא הדין
259
והוא הטעם שאינה נוטלת משלו דמי מזונות )עי' בס' בני אהובה על הרמב"ם פי"ד מה"א הט"ו
דפסק בטוען מאוס עלי פטור ממזונות על כל פנים ,והביא ראי' מהרמב"ם עיי"ש( .כל זה ראיתי
והצעתי לפניך ,אף כי דברי רבינו הג' אינם צריכים חיזוק ממני .אך כדי דלא להוי מילתא בלא
טעמא כתבתי.
גם זה ממילא מובן שבלא טענה לא יכול הבעל לומר קים לי כהרא"ם ,משום דאינו אנוס כל כך
אלא שיצרו אנסו .אבל מי שבתום ויושר לבו הולך ואין רואין בו שום שמץ קלות ח"ו ,מאי הוה
ליה למעבד ולבי אנסי' .אבל מכל מקום אי אפשר לפוטרו בלא שבועה ,להפיס דעת האשה שלא
תאמר עיניו נתן באחרת.
ונדון התוספת כתובה ,חקרתי שלא נתן אלא מרגליות ,ולא פסקתי להשליש רק הכ"ה רובל
שקבלה ממה שמכרה מהמרגליות .וגם לא פטרתיו אלא ממזונות דלהבא ,אבל מה שלותה ואכלה
חייב לשלם אם לותה בעדים כדין תורה.

סימן ח
260

אינה ראויה לאיש ורוצה מזונותיה בבית אביה
הנה בדבר הפסק בית דין אשר יצא מכם על בת מוהרי"ל מקהלתינו  ,ושלש אלה יעשה לה,
האחת שאין דין כפיי' על הבעל לגרשה מאחר שרוצה להשרותה על ידי שליש ,262והשנית שאם לא
תאבה האשה איבדה מזונותיה ,263ועוד בה שלישי' שרשאי הבעל לעכב מהחפצים שלה נגד
החפצים שנתן לה ,264רק בנדון הסכסוכים שבין אבי הבעל ואבי האשה זה ישבע ועומד בשלו וזה
ישבע כו' .ושלשה אלה המה נפלאו ממני ,לכן אמרתי אדון לפניך בהלכה ,ואשיבה ידי על ראשון
ראשון על הסדר.
ראשון תחלה נאמר בדין כפיית הבעל ,אמת לא עליכם נפלאתי ,שכן כתב החלקת מחוקק סי' קי"ז
סק"ז ברואה מחמת תשמיש ,ונמשך אחריו הבית שמואל סק"ז ,שאפילו לא קיים פריה ורביה אין
כופין ,265ולא דמי לשהה יו"ד שנים ,266כי מאחר 267שבודאי ישא אחרת תשב תחתיו עד שימצא
261

 257על מ"ש הטור סוס"י עט :ואם ראה הבעל שהחולי ארוך ואמר לה הרי זה גיטך וכתובתיך ורפאי את עצמך רשאי,
כתב רש"ל בביאוריו לטור )הובא בב"ח סוס"י עט( :לדידן דנהגינן שלא לגרש אשה בעל כרחה מתקנת רגמ"ה לא מצי
אמר לה כלל הא גיטך וכו' ואפילו בחולי ארוך.
 258סי"ד :אשה שיש לה מכות ופצעים שאינה יכולה לטבול תצא מתחת בעלה כדי שלא יבטל מפריה ורביה .ובשוע"ר
שם )ס"ק נז( :אם אינה רוצה לקבל גט מתירין לו לישא אשה אחרת.
 259גם בשו"ת צמח צדק אהע"ז סי' קלב הוכיח כן משם.
 260תוכנה :האשה שנבדקה ואינה ראויה לאיש ע"י אוטם שיש לה ברחם .הבעל רוצה להשרותה ע"י שליש בעירו,
ולנסות לרפאה ,והיא רצונה שיתן לה הבעל מזונות בבית אבי' מפני אמתלא טובה שיש לה בזה ,כי הרבה יגע אדמו"ר
הזקן לטכס עצה אצל רופאים ,ואמרו שאין לה תקנה אלא בניתוח שהוא סכנת נפשות עבורה .הב"ד פסק לזכות
הבעל ,א( שאינה יכולה לכוף אותו לגרשה ,ב( שאינה יכולה לכופה לזונה בבית אביה ,ג( שיכול הבעל לעכב מהחפצים
שלה שבידו .ומהרי"ל משיב לו על ג' הפרטים שבפס"ד זה.
שו"ת זו נכתבה בתקופת אדמו"ר הזקן ,לפני תקע"ג ,כדלקמן בסופה :כאמו"ר אחי הרב שי' .ואפשר שנכתבה ע"פ
הצעת אדמו"ר הזקן.
 261כנראה – לאדי ,שבה שימש אצל כ"ק אחיו אדמו"ר הזקן )ראה שו"ת צמח צדק חו"מ סי' ע ס"ט(.
 262ויתבאר לקמן ד"ה ראשון ,שיש עליו דין כפיה לגרשה ,כשהיא דורשת.
 263ויתבאר לקמן ד"ה ועתה באתי ,שאם היא באה בטענה צריך הוא ליתן מזונותיה בבית אביה.
 264ויתבאר לקמן ד"ה והשלישית ,שהחפצים שהוא נתן לה במתנה שייכים לה ,ואינו יכול לעכב נגדם מהחפצים שלה.
 265ויכול לשרות עם זו ע"י שליש.
 266שמבואר בסי' קנד ס"י ,שאם אמר איני בועלה והריני שוכן עמה בפני עדים כדי שלא אתייחד עמה כו' אין שומעין
לו אלא יוציא וישא אשה הראויה ללדת.
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ההוגנת לו .268ולכאורה משמע הכי בתשובת מהר"ם) 269הובא בב"י( מקור דין זה ,עד כל זמן שאינו
חפץ לישא 270כו' .אבל באמת פליאה דעת ממני ,דלדבריהם אפילו בבאה מחמת טענה נמי לא
יכפוהו ,מאחר שסופו לישא אחרת ואזי ודאי יגרשנה ,כמ"ש שם מהר"ם שאם ישא אחרת מחוייב
לגרש את זו ,ואזדא לה טענתא בעינא חוטרא 271כו' ,שבמעט זמן שימצא אשה ההוגנת לו יגרשנה
ואזי תקח לה איש אשר כלבבה ,ואטו משום זמן מועט יכפוהו ,והרי מהר"ם שם כתב בהדיא
דבבאה מחמת טענה כופין .ועוד היאך תשב תחתיו עד שימצא אשה ההוגנת ,והא כל כמה דאגידה
בי' זו לא יהבי לי' אחריתא ,והיינו טעמא דשהה יו"ד שנים כמ"ש הרא"ש ס"פ המדיר ,272ואם כן
איך אפשר לחלק ביניהם ,כיון דטעמא דהתם שייך נמי הכא .אלא האמת יורה דרכו דהעיקר
כמ"ש בתשובות מהר"ם פאדווא סי' י' ,והובא בש"ך יו"ד סי' קפ"ז סי"ב 273לפסק הלכה ,דבדלא
קיים פריה ורביה כופין כמו בשהה יו"ד שנים ,ומהר"ם מיירי בקיים פריה ורביה ,ומה שכתב עד
כל זמן שאינו חפץ לישא כו' ,רוצה לומר שאינו חפץ כלל ,ולשון חפץ מוכיח כמ"ש .ועי' מנחת יעקב
הל' נדה סי' קפ"]ז[ 274שם כתב על זה ,וכבר מבואר כו' דבזמן הזה לא נהגו לכוף 275כו' .ואין זה די
באר ,דבהדיא סיים הריב"ש שם סי' ט"ו 276כל ששניהם רוצים ,אבל כשיש מחלוקת בין איש
לאשתו על זה כתב בהדיא שיש לדונם על פי הדין ונגשו אל המשפט ושפטום על פי התורה .אם לא
שנאמר דהמנחת יעקב מפרש דברי מהר"ם נמי הכי דמיירי בששניהם רוצים ,ולא משמע הכי
מדברי האחרונים כאן בסי' קי"ז ,277דהיינו טעמא דאין לה תוספת לדעת מהר"ם 278עיי"ש .ואפשר
דקאי אדברי מהר"ם ]פאדוא[ ,דמשמע מדבריו דאפילו בששניהם רוצים כופין ,דהא בדקיים פריה
ורביה דאין כופין הביא ראי' מהא דאמרו )כתובות דע"ג ע"ב( גבי מוכה שחין ,כי אמרה דיירנא
בהדי' בסהדי שבקינן לה ,ובדלא קיים פריה ורביה דכופין משום דבשהה יו"ד שנים אפילו כי
אמרה כו' ,ועל זה כתב המנחת יעקב דאם היא מרוצה בכך לא נהגו לכוף ,אבל כשהיא אינה
מרוצה בכך מזה לא מיירי המנחת יעקב כלל .ועל דרך זה צריך לפרש גם כן דברי ההג"ה שבסי'
קנ"ד ס"י .והארכתי בכל זה ,אע"ג דיש לומר דבנידון דידן שהיא אינה ראוי' לכאורה אין לה
לבקש הגט כלל ,משום דבלאו הכי לא תנשא ,דזה אינו ,דמכל מקום יש לה נפקא מינה בגט זה,
שישלם לה הכתובה והתוספת ,ויהי' לה במה לזון ולפרנס את עצמה ,משא"כ כהיום איבדה
מזונותיה לפי הפסק שלכם אם לא תאבה בהשראה זו.
ועתה באתי לדון על השנית ,דהא גופא קשי' לי ,למה איבדה מזונותיה אף אם לא תתרצה
בהשראה זו .והעולה על רוחי שיצא לכם כן מסברת הלב ,דאפילו למאי דסבירא להו הראב"ד
ורשב"א ,279וכן הוא הסכמת רמ"א בסי' ע' ס"ב בהג"ה ,דאין האיש משרה את אשתו על ידי שליש
אלא ברצונה ,היינו כשאומרת אתפרנס מבעלי עצמו ,אבל לא כשרוצה לשבת בבית אביה .אבל

 267שברואה מחמת תשמיש בודאי כו'.
 268ומטעם זה אפשר שגם בנידון דידן יכול להשרותה ע"י שליש.
 269מרוטנבורג ,שבשו"ת הרשב"א ח"א סי' תתמ.
 270אשה אחרת ורוצה להשהותה על ידי שליש  ...אין צריך לגרש ,אם אינה באה מחמת טענה.
 271שביבמות סה ,ב.
 272כתובות פ"ז סי' כ.
 273ס"ק לו .ושוע"ר שם ס"ק נד.
 274תורת השלמים ס"ק לט.
 275ולכאורה הי' מקום לפרש דהיינו אפילו אם היא תובעת גט ,ועפי"ז גם כאן אין לכופו לגרש אף שהיא תובעת .אבל
אין זה די באר ,אלא ודאי מיירי בששניהם רוצים ,משא"כ בנידון דידן יודה שכופין אותו.
 276שהוא מקור הדין שברמ"א אהע"ז סי' א ס"ג שבזה"ז נהגו שלא לכוף על זה.
 277חלקת מחוקק ס"ק ה ובית שמואל ס"ק ה.
 278כמבואר בתשובת מהר"ם שם.
 279כתובות סד ,ב ד"ה מתני' ,בשם הראב"ד .הובא במ"מ הל' אישות פי"ב הי"ב.
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לדידי איפכא מסתברא ,דאפילו רמב"ם 280מודה הכא ,לפי מ"ש המ"מ והב"י בטעמו דאין גנאי לה
כל כך מאחר שאינה אסורה עליו ,וגם שאוכלת עמו בליל שבת ,דהכא כיון שאסורה לו ,ואף שבלאו
הכי אינה אוכלת עמו ,טוב לה לשבת בבית אביה שאין הגנאי גדול כל כך ,ממה שתשב אצל בעלה,
דשם כשישרנה על ידי שליש יהיו הכל תמהין ושואלין וכדי בזיון ,משא"כ כשתשב בבית אביה לא
יהי' הכל יודעין בבזיונה כל כך .ואמתלא זו יותר טובה ממ"ש בסי' ע' סי"ב .281ושם הביא
הריטב"א 282ראי' ממשנה )כתובות דק"ג ע"א( אמרה אי אפשר לי לזוז מבית אבא כו' .ועוד מי לא
מודיתו דצדקה בדבריה מה שאינה רוצה ליזון שם בעיר בעלה ,דמהאי טעמא פסקתם בעצמכם
שאין עלי' כפיי' ליזון שם ,ואם איבדה מזונותיה בכך אין לך כפיי' גדולה מזו ,דהאי לינקטי'
בכובסי' דלישבקי' לגלימי' 283הוא ,דהא במומין שכופין את האשה להוציא כתב הרא"ש
בתשובות 284הובא בש"ע סוס"י קי"ז ואם תמאן ימנע ממנה שארה וכסותה כו' .ואף דהתם מונע
ממנה שארה וכסותה לגמרי והכא רוצה לזון כשתשב אצלו ,מכל מקום שמעינן מינה דמניעת
שארה וכסותה כפיי' היא ,והתם דכופין להוציא מונע שארה וכסותה לגמרי והכא הוי כפיי' לזון
אצלו ,וכבר פסקתם בעצמכם שאין עלי' כפיי' בזו .ועוד מאחר שאין כופין אותה להיות אצלו ,ואם
אינה אצלו איבדה מזונותיה ,אין לך באה מחמת טענה גדולה מזו ,ואדרבה עדיפא מינה ,כי הבאה
מחמת טענה היא שרוצה להיות לה בן שתשען עליו לעת זקנתה ,לפי שבילדותה יש לה על מי
להשען שבעלה מפרנסה ,וזו אין לה על מי להשען כלל ,אם לא שתלך אצל בעלה ,וזה בודאי קשה
לה מאד ,שלכן צדקה בדבריה גם לפי דבריכם כנ"ל ,ובבאה מחמת טענה כבר פסק מהר"ם שכופין
אותו לגרש ,אלא שבלא באה מחמת טענה פסק דאם רוצה להשרותה כו' ,אלא ודאי דסבירא ליה
דלא איבדה מזונותיה כלל אף כשאינה באה אצלו ,ומשום הכי לא דמי כלל לבאה מחמת טענה.
והשלישית הבאה מכלל דבריכם ,שלא זכתה האשה בחפצים הנתונים לה מתנה מבית בעלה.
לפע"ד דהיינו טעמא דידכו ,שהחפצים אינם נידונין כמתנה משום שהם דברים העשויים להתקשט
בהם ,אלא שהם נכללים בכלל תוספת כתובה ,לפי שמספר תוספת כתובה נלמד 285בגדים
ותכשיטים 286כו' ,ותוספת אין לה עד שיגרשנה מדעתו ,287לפי מה שכתבו הפוסקים האחרונים
להשוות דעת מהר"ם עם שאר פוסקים ,288ואם כן גם באלו המתנות לא זכתה גם כן בעוד שאינו
רוצה לגרשה אלא להשרותה )ואפילו עדיין לא קיים פריה ורביה ,לשיטת החלקת מחוקק ובית
שמואל כנ"ל( .אבל לבבי לא כן ידמה ,דהא היינו טעמא דבדברים העשויים להתקשט לא זכתה,
משום דלאו לשם מתנה נתנם אלא להתקשט בהם ,וכמ"ש הריב"ש סי' ש"א 289ראי' מהא
דקיי"ל 290מוהר הדרי ,ומדוקדק לשון הרמב"ם 291שם שלא שלחן אלא לנוי כו' ,והיכא שבידוע
שלשם מתנה נתנן זכתה ,דעדיפא מהתוספת כמ"ש שם הריב"ש עצמו בהדיא .ואם כן הגם שמספר
תוספת כתובה נלמד שלשם מתנה נתון ,292אין הספר תוספת כתובה אלא גילוי מילתא בעלמא,
ומתנה בפני עצמה נינהו מלבד התוספת ואינן נגבים מחמת התוספת דוקא ,ולשון מלבד בגדים
ותכשיטין כו' שבתוספת כתובה הנהוג בינינו מוכיח כן ,דמדלא כתב בלשון גם בגדים ותכשיטין
כו' ,דהוה משמע שעוד זאת הוא מוסיף על הסך המבואר בתוספת כתובה ,אלא כתב בלשון מלבד,
דמשמע שהבגדים והתכשיטים נתונים המה לה מכבר ,ומלבד מתנה זו הוסיף על עיקר הכתובה סך

 280הל' אישות פי"ב הי"ב :בעל שרצה ליתן לאשתו מזונותיה הראויות לה ותהיה אוכלת ושותה לעצמה והוא אוכל
ושותה לעצמו הרשות בידו .וכן פסק בשו"ע סי' ע ס"ג.
 281האשה שיצאה מבית בעלה והלכה לבית אחר אם באה מחמת טענה שהיא בשכונה שיוציא עליה שם רע וכיו"ב,
חייב לזונה שם.
 282כתובות קג ,א ד"ה שם אלמנה.
 283ב"מ קא ,ב.
 284כלל מב .הובא לעיל בסי' הקודם.
 285ע"פ יבמות קיז ,רע"א.
 286ראה לקמן ,שנכתב בכתובה )על התוספת כתובה( :מלבד בגדים ותכשיטים שנתן לה החתן.
 287שכן נפסק בטוש"ע סי' קנד ס"ו ,כשיטת הר"ח וסיעתו שבתוס' יבמות סה ,ב ד"ה כי.
 288ראה טוש"ע סי' צט ס"א ובנו"כ )לענין גירשה מרצונו ,או שיש לו טעם למה מגרשה ,או שיוצאה בעל כרחו(,
להשוות דעת הרמב"ם )הל' אישות פט"ז ה"ד( עם שאר הפוסקים .וראה לקמן ד"ה והן אמת )לענין מורדת( ,להשוות
דעת מהר"ם )קרימונא ,סי' רסח( עם שאר הפוסקים.
 289הובא ברמ"א סי' צט ס"ב.
 290ב"ב קמה ,א .טוש"ע סי' נ ס"ג.
 291הל' זכיה ומתנה פ"ו הכ"ב .שו"ע שם.
 292הגם שנתינת בגדים ותכשיטין לומדים מנוסח התוספת כתובה ,מ"מ הלימוד הוא שהבגדים ותכשיטין אינן חלק
מהתוספת כתובה.
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התוספת ,שלא יחשוב מתנה זו בכלל התוספת ,293והויא מתנה זו כשאר דברים שאינם עשויים
להתקשט בהם ,דניתנים לגבות אפילו בלא גירושין ואפילו יצאה מבית בעלה ,כמבואר מדברי
הדרכי משה בסי' פ"ה 294בשם מהר"ם ,295הובא גם כן בש"ך חו"מ סי' ס"ב 296וסי' קכ"ז.297
והן אמת דמש"ש מהר"ם שמרדה עליו צ"ע ,לפי מ"ש הפוסקים במורדת שתחזיר לבעלה כל מה
שנתן ,ואפילו דברים שאינם עשויים להתקשט לא זכתה אם מרדה ,עי' סי' פ"ה .ולכאורה יש לומר
דמהר"ם לטעמיה כמ"ש המרדכי משמו סוף פרק אע"פ ,298דמאיזה טעם תעכבנו אי משום תוספת
כו' ,וכן לקמן שם כתב עוד דמדינא מה שקנתה אשה כו' ,דמשמע דבמתנה שאינה בכלל תוספת,
ולא שייך בה נמי לומר מה שקנתה אשה כו' ,דהא קיי"ל )ב"ב נ"א ע"ב( הנותן מתנה לאשתו קנתה
ואין הבעל אוכל פירות ,אפילו במורדת זכתה ואין לה להחזיר לבעלה .אלא דאם כן צריך לומר
דמה שהכניס הבעל בסתם בכלל תוספת יחשב ,דהא כתב דמאיזה טעם תעכבנו אי משום תוספת
כו' ,ולא סבירא ליה דהוה מתנה בפני עצמה )הפך מה שהוכחתי( ,דבמתנה בפני עצמה יש לה טעם
טוב שתעכבנה .ומ"ש בדרכי משה סי' פ"ה בשמו ,מיירי שאומרת שנתן לה הבעל בפירוש ,וזה
דוחק .גם דוחק מאד לומר דמהר"ם חולק על כל הפוסקים במורדת ,ולא אשתמיט חד מבתראי
להביא דעתו ,גם הש"ך בח"מ סי' ס"ב וסי' קנ"ז האריך מאד בדבריו לפרש שאין חולק עליו ,ואיך
לא הרגיש שעכ"פ במורדת פליגי הפוסקים .אלא ודאי דדעת מהר"ם כדעת שאר פוסקים דבמורדת
תחזיר הכל ,ואפילו מתנה שנתן לה בפירוש .והא דכתב אי משום תוספת כו' היינו משום דחד
טעמא הוא ,דכי היכא דתוספת לית לה משום דאדעתא דתמרוד בו לא הוסיף ,הכי נמי לא זכתה
במתנתה מהאי טעמא כיון דמרדה בו .ומ"ש בדרכי משה משמו לשון שמרדה עליו ,לאו למימרא
שבאה בטענת מורדת ,אלא שמכיון שיצאה מביתו מרדה עליו קרינן לה ,והטענה שבשבילה יצאה
מביתו לא פורש שם .ואם כן זכינו לדין ,דיש לומר דגם מהר"ם לא כוון לומר שמה שהכניס הוא
יחשב בכלל תוספת ,אלא שאי אפשר שתעכבנו מכיון דלית לה תוספת ,דמהאי טעמא נמי לא זכתה
במתנה .וכל זה לא שייך אלא במורדת דלית לה תוספת כלל ,דאדעתא שתמרוד לא הוסיף ,והכי
נמי במתנה כן הוא ,אבל בנידון דידן דאית לה תוספת אם מגרשה ,אית לה נמי זכיי' במתנה אפילו
קודם הגירושין .שמה שאין לה תוספת קודם הגירושין היינו משום דעדיין לא הגיע הזמן פירעון,
אבל המתנה כבר נתן לה ,מאי אמרת דילמא לא יגרשנה כלל ולא יבא לעולם לידי זמן פירעון
התוספת כתובה ,כל שכן שלא תחזיר החפצים כאשר תהיה באמנה אתו.
ואפילו אם נפשך לומר דמכל מקום מאחר שכתב מהר"ם הלשון אי משום תוספת ]כו'[ ,יש לדקדק
דמה שהכניס הוא הוי בכלל תוספת ,ולא הוי מתנה בפני עצמה ,שאין להוציא הלשון מפשטי' .יש
לומר דאפשר בימי מהר"ם הי' נהוג לכתוב התוספת כתובה בלשון אחר ,ולא כלשון הנהוג בינינו,
דכבר הוכחתי גם כן מלשון התוספת כתובה הנהוג בינינו .ואי דייקת לישנא דמהר"ם ,אף אנו
נדייק לישנא דשטרא ,אדרבה לישנא דשטרא דייקי טפי כדמוכח בכמה דוכתי .ועוד מי לא מודינא
דזכתה מחמת התוספת שכתב לה ,דהא מספר תוספת כתובה נלמד ,אלא דהכי קאמינא דאין נגבה
עם התוספת ביחד ,והאי זמניה לחוד והאי זמניה לחוד ,אבל עיקר הזכיי' במתנה זו לומר שלשם
מתנה נתן ,הוא מכח התוספת כתובה שכתב לה מלבד כו' .ומהר"ם נמי לא קאמר אלא מאיזה
טעם תעכבנו לומר שתזכה ,אי משום תוספת שכתב כו' ,והיינו דמספר תוספת כתובה נלמד כנ"ל,
אבל לא בא לומר שתגבה זו עם התוספת כתובה ביחד ,דהא אינו מגרשה עדיין .ואם כן אדרבה
מדברי מהר"ם אלו יש לדון כדברינו ,דאם לא כן איך עלה על דעתו שתטול מחמת התוספת כתובה
קודם הגירושין ,דהא אין כופין אותו לגרש ,אלא ודאי כמ"ש .זהו מה שעלה במצודת רעיוני להציע
לפניך זכות האשה ,שמענה ואתה דע לך.
אך למעשה איך להתנהג בנידון דידן בכדי דלא לשוויי' נפשי' הדרנא בפני ההמון ,זאת העצה אם
היא ישרה בעיניך ,ליתן פתחון פה להאשה לפרש שיחתה ואמתלאותה ,למה אינה רוצה ליזון בעיר
בעלה ,ובפרט שבעלה רוצה לרפאותה ,ועל ידי שתפרש אמתלאה וטעמה כי טוב וישר בעיניכם ,אם
תבא לשנות את טעמך לא שייך זילותא דבי דינא בזה ובכיוצא בזה לאמר כי למבראשונה לא
דרשנו כמשפט ,כי לא עליכם הי' לחקור דבר שלא פירשה בתחלה .וגם אין חשש מה שתטעון עוד
אחר מעשה בית דין ,מאחר שלא תטעון טענה מחודשת ,אלא לפרש דבריה .וגם אמתלא זו תוכל

 293ראה שו"ת אדמו"ר הזקן סי' מב.
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שארית יהודה – אבן העזר

מא

לברר .והוא כי אמיתית הענין הוא שהרבה יגיעות יגע מהר"ל ,299בהשתדלות רבות ע"י כאמו"ר
אחי הרב 300שי' ,שיתאספו הרופאים מומחים לבקש עצה ותחבולה לרפאותה ,ואמרו שאין לה
302
תקנה אלא בבזיעה ,301והבזיעה היא סכנה גדולה מאחר שהסיתום הוא בפנים .וגם דעת הרב
נוטה כן ,שאין לסמוך בזה כי אם על רופא ירא שמים ומומחה גדול ומובהק .וכבר שאלת 303את פי
מהרי"ץ דאקטער 304ואמר שאינו רוצה להכניס את עצמו בספק סכנת נפשות .ואחר הדברים
והאמת האלה יראה 305מאד לנפשה להתרפא על ידי בעלה ,כי מחמת שיהי' בהול לתקנת עצמו לא
יחוש אם יכניסנה לספק סכנת נפשות ,כי מה לו בזה ,אם תתרפא תתרפא ואם לאו יגרשנה וישא
אחרת .ומובן לכל משכיל שאמתלא זו מקובלת מאד ,וכדאי זו להחזיר הדין בשבילה שלא לאבד
מזונותיה .גם אפשר לזכותה במתנתה ע"י אמתלא זו ,כי הגם שנאמר שהם בכלל תוספת כתובה
לא דמי לרואה מחמת תשמיש שאין לה תוס' אם רוצה לרפאותה ,דהתם רפואתה קלה כמ"ש
התוס' ספ"ק דנדה ,306אבל הכא שרפאותה קשה מאד וספק סכנת נפשות כמ"ש ,בודאי אין
סומכין עליו ויש לה תוספת כתובה לכולי עלמא.
308
את כל זה ראיתי ונתון את לבי 307להציע לפניך ,והחכם עיניו בראשו יבור לו דרך אחרת שהיא
תפארת לעושי' 309לקיים דבריו הראשונים ,310אך למעשה שלש אלה לא יעשה לה 311יהיה איך
שיהי'.

סימן ט
שליח שזורק הגט לאשה בעל כרחה
גט הנשלח ע"י שליח וזרק לה הגט בעל כרחה אי הוה גט.
הנה בא לכאן שליח הגט ,והנה האשה לא רצתה לקבל הגט ,ורצה השליח לעשות שליח אחר
במקומו בבית דין .והנה למראה עינינו ראינו שנפסל הגט ,מאחר שמצאנו נקודה ברי"ש של
ופטרית ונשתנה האות שדומה לה"א ,וגם יש נפסק בתיבת בידיכי באות הב' ,שגם כן אינו כשר
אלא במקום עיגון ,312וכיון שהאשה אינה רוצה לקבל הגט אין כאן עיגון.
והעולה על רוחו של הבעל לזרוק לה גט על ידי השליח היו לא תהי' ,כי כבר פסל גט כזה הגאון
מוה"ר יחזקאל סג"ל לנדא מפראג )בשו"ת נודע ביהודה סי' ע"ה במהדורא קמא( ,ובהא זכינהו
לכולהו רבנן החולקים ,עד שכולם הודו והסכימו לדבריו )עיי"ש עד סוף סי' פ"ג בארוכה( ,מחמת
שאין שליח לדבר עבירה לעבור על חרם רבינו גרשם ,וכיון שהשליחות בטל ממילא אין כאן גט.
ובפרט שהיא אשתו הראשונה ,שמן הדין אסור לגרשה מאחר שלא מצא בה לא ערוה ולא דבר
וכמ"ש בסי' קי"ט .313ואפילו אי יהבינן ליה להבעל כל שטותי' ,שלפי דבריו מצא בה דבר ,314מכל
מקום לכתחלה אסור מדברי סופרים ושנאוי הוא לפני המקום 315אליבא דכו"ע .316ובודאי אין

 299אבי האשה.
 300אדמו"ר הזקן.
 301ניתוח.
 302אדמו"ר הזקן.
 303הרב הפוסק הנ"ל.
 304אודות ר' יצחק דוקטור ראה בית רבי עז ,ב .כפר חב"ד גליון  950ע' .21
 305האשה.
 306יב ,ב ד"ה אילו.
 307ע"פ קהלת ח ,ט.
 308ע"פ קהלת ב ,יד.
 309ע"פ אבות ב ,א.
 310ע"פ נזיר לג ,א.
 311ע"פ משפטים כא ,יא.
 312ראה רמ"א סי' קכה סט"ז.
 313סעיף ג.
 314שבזה מתיר בית הלל במשנה וברייתא גיטין צ ,א.
 315גיטין צ ,ב.
 316ראה בית שמואל סי' קיט ס"ק ב.
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מב

להכשיר גט כזה הנזרק על ידי שליח על כל פנים .ויישר כחו ארי' ,317לפי מה שסיפר לנו המוכ"ז,
שרומע"ל לא רצה להזדקק עד שנתן לו השליח תקיעת כף שלא יתן לה הגט רק מדעתה ,שכך היא
המדה וכך יפה לו.

סימן י
318

נשתטית ויש לו היתר מאה רבנים ואין במה להשליש הכתובה
שאלה בדבר האיש שזה כמו ארבע שנים שנשטית אשתו ,והיא עתים שוטה ועתים חלומה ,אך גם
בעת חלימתה רבו תחלואיה ,ובפרט חולי הנופל ר"ל ,כאשר ידוע ומפורסם בעירנו ,וכבר גלגל עמה
ברפואות והוציא עליה סך עצום ורב לכמה רופאים מומחים בקיאים ,עד שירד מנכסיו מאד ולא
עלתה לה תרופה.
אשר לזאת צועק במר נפשו אוי לי על ממוני ואוי לי על אשתי ואוי לי על אשה אחרת .כי עם היות
שכבר נתפשטה הוראה להיתר לישא אשה אחרת על פי מאה רבנים ,כדעת הב"ח 319שקבל
מרבותיו ,אך תברא בצדי' ,שהרי הצריך להשליש הכתובה ותוספת כתובה ,320שעולה לסך עצום
ורב ואין ידו משגת כלל ,כאשר ידוע ומפורסם בעירנו שאפילו בית אין לו ,והי' דר בבית אביו,
ועכשיו דר עם אביו בביתו .ותקנת הצמח צדק 321שבבית שמואל סי' א' סקכ"ג להתפשר עם קרובי
האשה ברצי כסף מועט ,שהי' אפשר ביכולתו להשיג על זה איזה הלואה מקרוביו ,גם כן אי אפשר
לו ,מפני שיש לה אב והוא איש אמוד ונגיד ולא נתרצה להתפשר בשום אופן בעולם .ולפי שהוא
מבני עירי מצאתי את עצמי כמחוייב בדבר להתחיל בהיתר ,ויסתיים הדבר בגדולי חכמי הדור.
והנה לכאורה הדבר פשוט כשאין ידו משגת אינו מעכב התרת הבעל לישא אשה אחרת ,וכמו
שאינו מעכב אם היתה בת גירושין ורוצה לגרשה .322אך הצמח צדק 323שדי בה נרגא וכתב דהיינו
דוקא אם הי' מן הדין לגרשה ,משא"כ בנידון דידן אינו מן הדין לגרשה אלא מחמת חר"ג ,ואיך
יבא לגרשה כשתשתפה .ובאמת דבריו אינם מוכרחים כל כך ,דמה לי היכא שהדין לגרשה או היכא
שהדין הוא לישא אחרת ,דאין לעכב היתר זה מחמת הכתובה ,ואף אם יגרשנה אחר כך מחמת
חר"ג ,הלא תהי' הברירה בידה שלא תקבל הגט עד שישלם כתובתה ותאסר אשתו עליו 324עד
שיפייסנה לקבל הגט .ועוד דבנידון דידן מן הדין הוא לגרשה מחמת שאר תחלואיה ,ובפרט חולי
הנופל ה"י ,אלא אם כן תתרפא גם מחולי זה ,וזה רחוק מן הדעת ,שבדבר הזה נלאו כל חכמי
325
הרופאים כנודע .ובר מן דין הנה כל עיקר תקנה זו להשליש הכתובה כבר כתב החלקת מחוקק
דלכאורה ארכבי' אתרי ריכשי ,דמאחר שמחייבין אותו בכל חיובי ממון ותנאי כתובה כדרך איש
לאשתו אמאי יתן כתובה ,והעלה שאין זה אלא מפני החומר שהחמיר להכין גט ביד שליח שיהא

 317ע"פ יבמות קכב ,ב.
 318תשובה זו נזכרת בשו"ת צמח צדק סי' א :כשאין ידו משגת ,יש תחת ידי תשובה מדו"ז הרב הג' ר' ליב ז"ל
מיאנעויטש שהתיר בזה למעשה ,ולא חייבו רק במזונות כו' .והביא ראיה שכן פסק בתשובות מים רבים חלק אהע"ז
סימן ד'.
תוכן התשובה:
לא גרע ממגרש שאין הכתובה מעכבת הגירושין כשאין לו ,וישאר חוב.
גם בהיתר לישא אחרת כשמשליש הכתובה ,היינו מחמת שצריך להפקיד הגט ע"י שליח.
בשו"ת מהר"ם וכל בו שצריך להשליש הכתובה וא"צ להפקיד הגט ,מדובר בצריך לגרשה ואינה רוצה גט.
על המנהג להפקיד הגט בשוטה ,מקשים שא"א למנות שליח כיון שעתה אינו יכול לגרשה בעצמה.
בעתים חלים ,שיודעת לשמור גיטה ולא את עצמה ,תלוי במחלוקת אם בדיעבד חל הגט.
גם בלי זה אין צורך בהפקדת הכתובה ,שאין חוששים לשמא יעני כשתשתפה.
ומחמת כל הנ"ל ,כשאין לו ,ודאי אין זה מעכב את ההיתר לישא אחרת.
 319סי' א ס"ו ד"ה כתב הרב.
 320עפ"י תקנת הקהלות שבשו"ת מהר"ם )פראג( בסופו ,ובכל בו סי' קטז :אין להתירו רק במאה  ...ותהא כתובתה
צרורה ומונחת ביד נאמן במשכנות או במעות.
 321סי' סז.
 322כמבואר ברמ"א סי' קיט ס"ו.
 323שם ד"ה אע"ג דהרא"ש והריב"ש.
 324כדלקמן ד"ה וגם עיקר.
 325סי' קיט ס"ק יב.
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מג

מוכן לגרשה כשתשתפה ,326שאז תהיינה לו שתי נשים ויחול עליו חר"ג ,והלכך הצריך נמי להשליש
הכתובה ותוס' עם הגט .ואף שהב"ח בסי' א' לא הזכיר כלום מענין הגט ,היינו לפי שאין שם עיקר
הדין קיצר בדבר וסמך עצמו על מ"ש בסי' קי"ט .וכן בדין שאם אין גט אין כתובה ,ואפילו
נדונייתה אין להוציא מיד הבעל ,אפילו מאכילה ומשקה משלה ,327אלא אם כן רואים שמבזבז
נכסיו כמ"ש הפרי חדש 328בשם מהרח"ש.329
ומ"ש בסוף תשובות מהר"ם ב"ב ובכלבו 330ואשר שם רבינו גרשם מאור הגולה כו' ותהא כתובתה
צרורה ומונחת ביד נאמן כו' ,331לא מיירי בנשתטית כלל ,שהרי כתבו ובכולן אין להתיר עד שיראו
טעם מבורר כו' ,ובנשתטית אין טעם מבורר גדול מזה ,אלא מיירי בשאר נשים שהן בנות גירושין,
ובאותן הנשים ודאי שמחוייב להשליש הכתובה שהרי הוא בא לגרשה עכשיו ,וכמ"ש בתשובות
מהר"י מינץ 332שאחר חר"ג חזר הדין כר' אמי בגמרא דאמר )יבמות דס"ה ע"א( כל הנושא אשה
על אשתו יוציא ויתן כתובה ,333ומשום דבאותן נשים פשיטא הוא דפטור ממזונות ותנאי כתובה
והלכך מחייב בכתובתה .אבל בנשתטית חידוש הוא שחידש הב"ח דארכבי' אתרי ריכשי ,על כרחך
היינו משום חומר הגט בלבד ,דלא כצמח צדק 334שהבין דמהר"ם והכלבו מיירי נמי בנשתטית,
ודחק את עצמו למצוא טעם להשליש הכתובה אף בלי השלשת הגט ,משום דחיישינן שמא יעני,
וכשיבא לגרשה כשתשתפה לא אמרינן דתשאר הכתובה חוב עליו ,מפני שאז לא יהי' מן הדין
לגרשה אלא מחמת חר"ג .ומלבד מ"ש לעיל דאין דבריו ברורים ,דמה לי היכא שמן הדין לגרשה
או היכא שמן הדין לישא אחרת ,עוד זאת חששא זו דשמא יעני לא מצינו כלל בגמרא ופוסקים
אלא היכא דאנו רואים שמבזבז נכסיו כדלעיל בשם הפר"ח .אבל האמת יורה דרכו דמהר"ם
והכלבו לא מיירי כלל בנשתטית ,ואפשר דסבירא להו בנשתטית אין צריכים כלל היתר מאה
רבנים דבכה"ג לא תיקן ר"ג כלל ,וכמו יש פוסקים דסבירא להו הכי היכא שהדין לגרשה .ורמ"א
בסי' א' כלל והשוה שני הדינין יחד ,335ומשמע שם מדבריו דאין צריך היתר מאה רבנים דוקא ,רק
הב"ח הוא שחידש בזה להצריך גם כן מאה רבנים להיתר זה ,והבו דלא לוסיף עלה ,שאין לך בו
אלא חידושו שהוא משום חומר הגט 336כנ"ל.
והנה חומר הגט שהחמיר הב"ח הוא חומרא דאתי לידי קולא ,שרבים מהפוסקים אוסרים שלא
תנשא בגט כזה ,מחמת שהיא עכשיו אינה בת גירושין דלא מצי הבעל לגרשה עכשיו ,וכל מידי דלא
מצי עביד השתא לא משוי שליח אפילו ליתן לאחר זמן שאז יהי' בידו ,וכדאי' בפ"ב דנזיר )די"ב(.
גם הפני יהושע בר"פ מי שאחזו 337השיג על הב"ח ,מהא דאמרי' התם לר' יוחנן דקיי"ל כוותי' ,דמי
שצוה לכתוב גט ואחזו קורדייקוס )פי' רוח רעה( דאין כותבין ונותנין אלא לכשישתפה ,משום
דמדמי לי' לשוטה ,אלמא דבשוטה אין כותבין ונותנין אפילו צוה בעת בריאותו ,משום דכל היכא
דאיהו לא מצי עביד השתא לא מצי משוי שליח .האמנם דיש לומר הב"ח לטעמי' ,338כמ"ש
האחרונים 339בשמו ,דפסק כהרמב"ם 340דכל היכא דציוה לכתוב בעת בריאותו אפילו נשתטה
ממש אחר כך מדאורייתא כותבין ונותנין ,דבתר התחלת אמירה אזלינן ובתחלת אמירתו הי'
בריא ,אלא מדרבנן הוא פסול משום שמא יאמרו שוטה מצי לגרש .ואם כן זה לא שייך אלא
כשהבעל שוטה ,אבל באשה שנשתטית ,דעיקר קפידא הוא בשעת הנתינה דאינה בת גירושין
שמשלחה וחוזרת ,יכול הבעל ליתן גט ליד השליח ליתן לה לכשתשתפה ,דאף אם כותב בשעת

 326כמבואר בב"ח סי' קיט ס"ז בשם חכמי אשכנז ורוסיה.
 327כדעת הרמב"ם הל' גירושין פ"י הכ"ג ,שבשו"ע סי' קיט ס"ו.
 328סי' קיט ס"ק טו.
 329שו"ת תורת חיים למהרח"ש ח"ד סי' יז.
 330שם.
 331אף שלא הזכירו שצריך לייחד לה גט ע"י שליח.
 332סי' י.
 333ולא קיי"ל כוותיה ,אלא כרבא שם :נושא אדם כמה נשים על אשתו .משא"כ אחר חדר"ג.
 334שם ד"ה ומסברא.
" 335כגון שנשתטית או שהוא מן הדין לגרשה  ...יש להקל להתיר לו לישא אחרת".
 336שצריך לייחד לה גט ע"י שליח .ובזה כבר נת"ל שאם אין לו אין מעכבים הגט וישאר חוב.
 337ע ,ב ד"ה אמר רשב"ל.
 338ממ"ש בסי' קכא ס"ג.
 339חלקת מחוקק שם ס"ק ב .בית שמואל שם ס"ק ג.
 340הל' גירושין פ"ב הט"ו.
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מד

שטותה לא יאמרו אשה שנשתטית מגורשת מאחר שאינו נותן לידה .וצריך לומר דסבירא ליה דלא
דמי לההיא דנזיר ,משום דהשיפוי הוא דבר שבא ממילא ולאו מחוסר מעשה הוא .וקצת משמע כן
בפ"ג דקדושין )דס"ב( דאמר כל שבידו לאו כמחוסר מעשה הוא ,משמע דבלא מחוסר מעשה
341
פשיטא דמהני ,אעפ"י שאין הדבר ברור שיבא מאליו וממילא .אבל יפה השיג עליו הפר"ח
מהרא"ש ספ"ד דקדושין סי' ט"]ז[ ,דכל היכא דאיהו לא מצי יהיב שלוחו נמי לא מצי יהיב,
ומשום הכי חשש לדברי הטור וריא"ז 342דמדאורייתא אין הגט כלום .ואפילו נתפקח אחר כך נמי
אסרו התוס' 343והרא"ש והטור ,344והיינו משום דלא מיחשב דבר הבא מאליו שאינו מחוסר
מעשה ,מאחר שאין הדבר ברור שיבא בודאי מאליו ,ודמי לההיא דנזיר דלעיל.
הן אמת שיש לומר דראי' זו מנזיר אינה מכרעת לאסור בנידון דידן ,ליתן גט ליד שליח לגרשה
לכשתשתפה ,מכיון שהיא עתים שוטה ועתים חלומה חשיבה כיודעת לשמור גיטה כדאיתא
בירושלמי ,345ולא אסרו אלא מדרבנן משום גרירה ,דהיינו שלא ינהגו בה מנהג הפקר ,ולרוב
הפוסקים 346לפי גירסתם בירושלמי אם עבר וגירש מגורשת ,וכיון דדיעבד בת גירושין היא מצי
משוי שליח .כדמוכח התם בתוס' דנזיר ,347שכתבו בשם ר"ת הטעם דאשה יכולה לומר לחבירתה
לושי קמח והפרישי חלה ,אע"פ שבעודו קמח אינה יכולה להפריש חלה בעצמה ,ולא מצי משוי
שליח להפריש אפילו אחר שתלוש העיסה ,משום דיכולה להביא עיסה אחרת מגולגלת ולהפריש
ממנה חלה עכשיו על הקמח לכשילוש ,כדאמרי' בפ"ג דקדושין )דס"ב( שאם אמר פירות ערוגה זו
תלושין יהיו תרומה על פירות אלו מחוברין לכשיתלשו ונתלשו דבריו קיימין )אם הביאו שליש,(348
משום דבידו הוא .ומאי ראי' היא זו הא התם דבריו קיימין קאמר בדיעבד דוקא ,ולכתחלה אין
תורמין מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה ,349והוא הדין מעיסה על הקמח הוי גם כן כמו
מדבר שנגמר על דבר שלא נגמר .והא דאמרי' בירושלמי פ"ג דחלה 350למדו הכהנות להתנות על
הקריץ ועל הקמח ,וכתבוהו הר"ש 351והרא"ש ,352והובא בטוש"ע י"ד סי' שכ"ז ,353דטוב להתנות
כן לכתחלה ,היינו משום דודאי עתיד להתערב ואי אפשר בענין אחר הוה כדיעבד ,ומשום הכי נמי
לא הביא ר"ת ראי' מירושלמי זה ,משום דשאני התם שאי אפשר בענין אחר .וכן משמע עוד שם
בתוס' שכתבו דמהאי טעמא לחוד משום דבידו הוא לא מצי למימר דמשוי שליח ,דהא בפ"ה
דיבמות )דנ"ב( אמר רבי בר חמא הרי אמרו כתבו גט לארוסתי לכשאכנסנה אגרשנה הרי זה גט,
ובעי התם ביבמתו מאי ,ומאי קמיבעי' לי' הא מצי לבא עליה בעל כרחה עכ"ל .ולכאורה מאי
קושיא הא קמיבעי' לי' התם או דילמא כיון דלא עביד בה מאמר כו' ,והמאמר בעי' מדעתה )ואולי
דהיינו טעמא דספר התרומה 354דסבירא ליה הטעם שדחו התוס' משום שבידו הוא ללוש עיסה
ולהפריש חלה ,אבל אין כן דעת התוס' 355והרא"ש( ,גם בפ"ה דיבמות 356כתבו בהדיא דהא דנקיט
לא עביד בה מאמר לרווחא דמילתא הוא ,דאפילו ריח הגט אין בו ,ולא שיהא זה עיקר הטעם
משום דמאמר מדרבנן בעלמא ,וכן הרמב"ם 357והטור 358כתבו סתם דביבמתו הוי ספק מגורשת,

 341שם סוף ס"ק ה.
 342בשלטי גבורים גיטין לג ,ב אות ה.
 343גיטין ע ,ב ד"ה התם :ובגט שכיב מרע אומר ר"י דצריך ליזהר שלא יתקלקל בין כתיבה לנתינה דאם נתקלקל
בינתיים אפילו נתפקח לבסוף אין מועיל.
 344סי' קכא :ואם כתבו ונתנוהו בחליו אינו כלום ,לא שנא מת מתוך החולי לא שנא נתרפא.
 345יבמות פי"ד ה"א.
 346רמב"ם וראב"ד הל' גירושין פ"י הכ"ג .שו"ע סי' קיט ס"ו .דלא כי"א שברמ"א שם ,שהיא דעת מהר"י ווייל )סי'
נב( ,כגירסת תשובת רבינו שמשון )שבשו"ת מהר"ם מרוטנבורג ,פראג ,סי' תנה( בירושלמי הנ"ל .וראה שו"ת אדמו"ר
הזקן סוס"י כה.
 347ד"ה מ"ט.
 348טוש"ע יו"ד סי' שלא סנ"ה.
 349משנה ספ"ק דתרומות .טוש"ע שם סנ"ד.
 350הלכה א.
 351חלה פ"ג ה"א.
 352הלכות קטנות ,הלכות חלה סי' ה.
 353סעיף ב.
 354סי' פג ,במפתח הסימנים .הובא בב"י יו"ד סי' שכח.
 355נזיר שם.
 356נב ,ב ד"ה ליבמתו.
 357הל' גירושין פ"ג ה"ו.
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מה

ולא חילקו בין עביד בה מאמר או לא ,והיינו על כרחך משום דבדיעבד מגורשת מצי משוי שליח,
ולא קמיבעיא ליה אלא כמ"ש הרא"ש ,359אם יש לומר משום דיכול לבא עלי' בעל כרחה או דילמא
השתא מיהת לא בא עליה )ובזה נמי אפשר לתרץ דעת ספר התרומה כיון דאסיק דתיקו ,וביבמה
ספק מגורשת ,בחלה דרבנן אזלי' לקולא( .וכן משמע עוד שם בפ"ה דיבמות גבי האומר כתבו גט
לארוסתי לכשאכנסנה אגרשנה הרי זה גט ,לפרש"י 360והרמב"ם 361היינו בדיעבד ,משום דהוה גט
ישן ,ואפילו לפירוש התוס' 362דכתבו זמן הנתינה ,כתב הבית שמואל בסי' קל"ב 363לדעת השו"ע
שם ס"א ,דאין כותבין לכתחלה .וכן משמע קצת בגמרא פ"ג דקדושין ,364דפריך מהא דהאומר
לאשה שפחה לכשאשחררך תהא מקודשת לי ,ומאי קושיא הא כל המשחרר עבדו עובר בעשה.
מכל אלו הסוגיות מוכח דאם בדיעבד מהני מצי משוי שליח .וא"כ בנידון דידן נמי לרוב הפוסקים
דבדיעבד מגורשת ,מצי משוי שליח ליתן לה לכשתשתפה .וכן משמע בפני יהושע ר"פ מי שאחזו,
דלא השיג על הב"ח אלא באינה יודעת לשמור גיטה דמדאורייתא לאו בת גירושין היא .וכן רבני
קושט"א שבהגהת משנה למלך )פ"ו מהל' גירושין דין ג' (365מיירו נמי באינה יודעת לשמור גיטה,
דהא כתבו שמשלחה וחוזרת ,דאילו ביודעת לשמור גיטה רק שאינה יודעת לשמור את עצמה
משלחה ואינה חוזרת קרי לה בגמרא 366להדיא ,ומ"ש שם אינה יודעת לשמור את עצמה ,האי
עצמה בעל כרחך טעות סופר הוא ,וצריך לומר גיטה )ועיי"ש שכתבו דהויא כאשה דעלמא כיון
שנשטית אינה כאשתו ,והוא פלאי דאדרבה כיון שמשלחה וחוזרת אגידה בי' ודאי כאשתו ,וגם
מחייבין אותו בכל חיובי ממון כאיש לאשתו ממש .אך מכל מקום הדין דין אמת כמ"ש לעיל בשם
התוס' והרא"ש פ"ז דגיטין ,דאם כתבו ונתנו כשהוא שוטה אינו גט אפילו נתפקח אחר כך ,ולפיכך
כתבו דצריך ליזהר בשכיב מרע כו'(.
איברא כיון דהא מילתא תליא בפלוגתא דרבוותא ,שיש כמה גדולי הראשונים דסבירא להו דאם
עביר וגירשה נמי אינה מגורשת ,וגדול האחרונים מהר"י ווייל בסי' נ"ב 367לא רצה להכריע ,מי
יכניס ראשו לבית הספק לעשות מעשה ליתן גט ביד שליח לכתחלה ,דלדידיה ודאי לא מצי משוי
שליח אפילו במידי דרבנן ,כדמוכח מהתוס' וספר התרומה וסמ"ק ,368דקשיא להו איך אשה
אומרת לחברתה לושי קמח והפרישי חלה ,והרי חלה בזמן הזה מדרבנן ,ובפרט בחו"ל שאינה אלא
משום גזירה ,אלא ודאי משום דהמפריש חלתו קמח לא עשה ולא כלום משום הכי לא מציא משוי'
שליח אפילו במידי דרבנן )וסבירא להו דאין להפריש חלתו מקמח אפילו אומר לכשילוש ,דלא
כרא"ם 369שבטור יו"ד סי' שכ"ז ,370דאם לא כן לא הוה ר"ת צריך לכתוב דיכולה להביא עיסה כו',
וכן ספר התרומה לא הוה צריך לכתוב דאפשר לה ללוש ולהפריש כו' .ואם כן צ"ע על הב"י בתרתי,
חדא במ"ש בסי' שכ"ז על דעת הרא"ם שכן הוא בספר התרומה ,והרי לא קרב זה אל זה ,ועוד
שבסי' שכ"ח הביא על הטור דכתב דאשה יכולה לומר לחבירתה לושי קמח והפרישי חלה ,שהטעם

 358סי' קלב.
 359יבמות פ"ה סי' ה.
 360שם נב ,סע"א.
 361שם .ראה ראב"ד וכסף משנה שם.
 362שם ד"ה לכשאכנסנה.
 363ס"ק א.
 364סג ,רע"א.
 365בדברי המגיה שם ד"ה ובזה ניחא.
 366יבמות קיג ,ב.
 367דעת היש אומרים שברמ"א סי' קיט ס"ו.
 368סי' רמו.
 369יראים סי' קמח ד"ה תנן.
 370וכן נפסק בשו"ע סי' שכז ס"א.
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הוא כמ"ש התוס' בנזיר ,והרי להרא"ם דסבירא ליה להטור כוותיה אין צריך להאי טעמא .וגם על
הש"ך 371צ"ע בחדא ,כמ"ש בסי' שכ"ח הטעם של התוס' ,ולא סגי ליה בטעמא דרא"ם וצ"ע(.
וגם עיקר החומרא של הב"ח להכין גט ביד שליח שיהא מוכן לגרשה לכשתשתפה היא חומרא
יתירה ,ומאי הכנה שייך הכא ,דלכשתשתפה יגרשנה ,ואין לחוש שמא ישהה דבודאי יחוש שלא
יחול עליו חר"ג ויזרז את עצמו .ומזה יבין המשכיל שיש לתמוה מאד עמ"ש בס' נדפס מחדש
בקראו שמו תבואת שמש) 372מהרב המחבר ספר מנחת אהרן שבש"ך הארוך( ,והוא פירוש על כמה
הלכות הרמב"ם וכ' בפ"ט מהל' אישות 373שרבני ליסא התירו לישא אחרת בלא גט רק שהבעל
ישבע שיגרשנה לכשתשתפה ,וכן ראיתי כתוב בשם הגאון בס' נודע ביהודה חא"ע סי' ג' ,ולא נודע
טורח שבועה זו למה ,דשבקי' להאי גברא דליקו ב]ח[ר"ג מאור הגולה .עוד תמי' אני מה שראיתי
כתוב בשמו של הגאון הנ"ל שנתן זמן שלשים יום להבעל מעת ידיעתו שתשתפה שיגרשנה בכלות
השלשים יום ,ולא ידעתי הני ל' יום מאי עבידתייהו ,דלא מצינו שנתנו חכמים זמן ל' יום אלא
לסלק הזיקא דרבים ודיחיד ,כההיא דהאילן והכותל שנפלו דרפ"ק דב"ק ,374אבל לא להשהות
איסורא גבי' אפילו שעה אחת .ואפשר דסבירא להו להגאונים דלא חל חר"ג על הבעל מאחר שנשא
בהיתר ,דשוב אינו חוזר וניעור עליו איסור ,אלא דחששו לתקנת האשה שתנשא בגט כשר .אך לפי
משמעות האחרונים שאנו נמשכים אחריהם משמע ומבואר דתיכף כשתשתפה חל עליו חר"ג וחוזר
וניעור לאסור את אשתו עליו ,עד שיגרשנה מדעתה בגט כשר ,ובאופן שישלם לה כתובתה כרצונה,
רק אם יהיה לו איזה טענות ותביעות יקוב ביניהם הדין או הפשר .וכיון דחל עליו חר"ג אם
תשתפה למה לן לאקדומי להכין גט ,שלדעת כמה פוסקים אינו כלום ואפילו עבר וגירש אינה
מגורשת ,ואם כן לא מצי משוי שליח .אם לא שנאמר כדעת הט"ז ,375דהאידנא דאיכא חר"ג לא
חיילא תקנת חז"ל שתקנו שלא להוציאה משום תקנתא דידה שלא ינהגו בה מנהג הפקר ,דיותר
יש לחוש לתקנת האיש .ובאמת דבריו דחויים ,שהרי כל הפוסקים ראשונים ואחרונים כולם היו
אחרי רגמ"ה ולא הזכירו סברא זו כלל .ועוד הא אפשר לקיים תקנתא דידיה ודידה להוציאה
כתקנת חז"ל ויתירו לו אשה אחרת ,וכן הוא המנהג באמת כמ"ש הב"ח .ואף שגם מלשון הב"ח
בסי' א' ,376כמו שהעתיק דבריו המגיה בט"ז ,שכתב אבל לגרשה בעל כרחה לא שרינן לה ,דמשמע
לכאורה דמרצונה מצי לגרשה ולא חלה עליו תקנת חז"ל .הא ליתא ,אלא דלגרשה בעל כרחה אחר
שנשתפה קאמר .דאם לא כן היאך מחייב בכל חיובי ממון ותנאי כתובה ,הרי בסי' ע"ז פסק
כהרא"ש דהיכא דאניס בתקנתא דרבנו גרשם פטור ממזונות ,כיון דבת גירושין היא ולא חלה
תקנת חז"ל אלא חר"ג .אלא ודאי דסבירא ליה דלאו בת גירושי היא מתקנת חז"ל ,ולא דמי להא
דבסי' ע"ז.
היוצא מכל זה שזכינו לדין ,שאין לסדר גט בכלל להכין ביד שליח ,דחומרו קולו שתנשא בגט כזה
ורבים האוסרים ,ואם כן הדרין לכללין ותבנא לדינא שאם אין גט אין כתובה .אך אם באולי
יתעקש המתעקש לאחוז החבל בתרין ראשין ולינקוט חומרי חומרי ,להחמיר על הבעל להשליש
הכתובה ואף להחמיר על הגט שלא ליתן ביד השליח ,מה שאינו על פי האמת לפע"ד ,דהא בהא
תליא כדלעיל .מכל מקום אהני לן בנידון דידן שאין ידו משגת ,שלא לעכב התרת הבעל בעבור חיוב
הכתובה ,דלא כמשמעות הצמח צדק.
וכן ראיתי בתשובת מים רבים חאה"ע סי' ד' ,דהיכא דאין ידו משגת אנוס הוא ואין להחמיר על
הבעל לישב גלמוד ולהיות בהרהורי עבירה כל ימיו ,כי לא זו הדרך אשר בחר ה' ,דהרבה יש לחוש
לתקנת האיש וכמ"ש הט"ז .גם אין לדקדק כל כך בשיעור השגת ידו ,ולא מיבעיא דאין משביעין
אותו כתקנת חכמים ,377כי חומרא זו להשליש הכתובה תקנה היא ותקנת הגאונים לתקנתא לא
עבדינן .אף גם זאת אין לדקדק עמו ,שאפילו הי' לבוש איצטלא ומשתמש בכלי כסף אין מחייבין
אותו למכור בשביל הכתובה ,378משום דמן הדין מטלטלי לא משתעבדי כלל לכתובה רק מתקנת

 371סי' שכח ס"ק ז.
 372למוה"ר מאיר ב"ר אהרן מגלונא )ברלין תקמ"ז(.
 373ה"ו ד"ה וגופא.
 374ו ,ב.
 375סי' קיט ס"ק יב .וראה שו"ת אדמו"ר הזקן סוס"י כה.
 376ס"ו ד"ה כתב הרב :אבל לגרשה שלא מדעתה ויניח כתובתה ביד ב"ד לא שרינן ליה.
 377תקנת הגאונים להשביע הלוה שאין לו כלום יתר על דברים שמסדרין לו ולא החביאן ביד אחרים ,שברמב"ם הל'
מלוה ולוה פ"ב ה"ב .טוש"ע חו"מ סי' צט ס"א.
 378כמו בסידור לבעל חוב ,שבטוש"ע חו"מ סי' צז סכ"ג .שוע"ר הל' הלואה ס"ה.
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הגאונים ,379ובתקנה זו אין להחמיר כבחוב גמור ,דודאי אדעתא דהכי לא תיקנו .ואפילו לדעת
הרא"ש )פ"ו סי' ה'( דמדמי לה לגמלא דערביא ואשלי דקמחוניא דאשה גובה פורנא מהם )כתובות
ד' ס"ז ע"א( ,היינו דוקא בכגון אלו הדברים העומדים לסחורה ,ולא מה שהוא לבוש ומשתמש
בהם .ובפרט שהעיקר לפע"ד כמ"ש לעיל שאין עליו חיוב כתובה כלל כל זמן שאינו מגרשה ,והיא
עכשיו אינה בת גירושין ,לא מן הדין ולא מן התקנה וכמ"ש לעיל באריכות.
ולענין שאר חיובי ממון ,380לכאורה הדבר פשוט שאין מעכבין התרת הבעל לישא אחרת ,דאין חיוב
לאשה זו מונעו לישא אחרת .ותדע שהרי הב"ח 381לא ייפה כח אשה זו משאר נשים דפוסקין
מזונות לזמן קצוב לששה חדשים )כמ"ש סי' ע' ס"ז וסי' צ"ג סעי' ל'( ,והכא אם יצטרך ליתן קודם
שיתירו יצטרך ליתן הרבה שיסתפק לכל ימי חייה ,שאם יתן לזמנים יהא מעוכב מלישא אחרת עד
אחר ימי חייה ,וגם אין שיעור לדבר כמה יתן לכל ימי חייה .ואין הבית דין אחראין להתפשר עמו
שישליש כל כך מעות שתתפרנס מן הריוח כמ"ש הצמח צדק ,מאחר שיש לה אב ומי יחוש חוץ
ממנו ,ובפרט שאין ידו משגת.
ומכל מקום למעשה צ"ע ,ואיני סומך על דעתי בזה ,ועל כן שאלתי ובקשתי מכת"ר ימחול
להודיעני דעתו הרמה בזה.
ובתשובות נודע ביהודה חאה"ע סי' נ' כתב ,וטעמינו ונימוקינו כי לא תקענו עצמינו כעת בדבר
הלכה זו להתיר לאשתו שתנשא לשוק על ידי הגט זה שמוסר עתה הבעל ביד השליח בעת שטותה,
מטעם שכתב המגיה למל"מ )פ"ו מהל' גירושין דין ג'( דכל מילתא דלא מצי עביד השתא לא מצי
משוי שליח כו' ,וגם לא רצינו לבטל מנהג ראשונים שנהגו שלא להתיר חרגמ"ה עד שימסור הבעל
גט ביד שליח הולכה כו' ,ולכן הרכבנו זכות האשה אתרי ריכשי שימסור גט תיכף בזה על ידי שליח
כמנהג ראשונים וגם ישבע כו' ,ועיי"ש שהאריך איך יהיה השבועה שלא יהיה נחשב הגט באונס
מחמת השבועה עיי"ש .ועיין עוד בספר בית מאיר סי' קי"ט סעיף ו' שהאריך לצדד להקל בענין
הגט שמשליש ,שאין לחוש כל כך לדברי המגיה שבמשנה למלך .אך מכל מקום סיים וז"ל ,כי מכל
מקום עדיין צ"ע למעשה עכ"ל.

סימן יא
382

בן ציון אליעזר שנק' בן ציון ,ושיטת ודן אינו מעורה
בקשתי לקבל ולסדר הגט הנשלח מפה לקהלתכם ,ולחכם כמותו אין צריך לפרש מ"ש בשם הבעל
שני השמות שקוראים אותו לספר תורה בן ציון אליעזר ,ואחר כך חזרתי וכתבתי דמתקרי בן ציון.
דמ"ש רמ"א בסי' קכ"ט סי"ח דכותבים השני לבד ,383קאי על נשתנה מחמת חולי דוקא ,וכ"מ
בבית שמואל ס"ק כ"ד ,אבל בעל זה נקרא בשני השמות בשם העריסה .אך לפי שלא הורגלו
האנשים לקרותו כי אם בשם בן ציון לבד ,ובפרט בקהלתכם שהוא מקום הנתינה ,לכן חזרתי
וכתבתי שם הבן ציון לבד בלשון דמתקרי ,ודעת לנבון נקל.
גם זאת להודיעו שלא הקפדתי על שיטת ודן שהיא אינה מעורה ,384שאי אפשר לזייף בין מותרת
לכל אדם 385ובין וגט פטורין 386שהם מעיקרו של גט ,וכיון שגופו של גט אמור ,מה לו עוד לזייף.
ובלאו הכי הרי כל השיטות מעורות חוץ מזו ,ואי אפשר לזייף בשיטה אחת ,שהזיוף יהיה ניכר,
מאחר שבכל השיטות יהיה ריוח הרבה.

 379רמב"ם הל' אישות פט"ז ה"ז .טוש"ע חו"מ אהע"ז סי' ק ס"א.
 380דקיי"ל )רמ"א סי' קיט ס"ו( שאם נשתטית חייב במזונותיה וכסותה ורפואתה.
 381סי' קיט ס"ז ד"ה אכן :ומ"מ כל הזמן שלא נשתפית חייב לייחד לה בית  ...וליתן לה מזונותיה.
 382קטע הראשון נדפס בקובץ יגדיל תורה חל"ג ע' ק )מכת"י  231רעג ,א – שהוגה בכתי"ק אדמו"ר הצמח צדק( ,וקטע
השני נדפס בשארית יהודה סי' יא )והושלם ע"פ כת"י הנ"ל(.
 383תוקן בכתי"ק אדמו"ר הצמח צדק :דכותבין השני ועל הראשון דמתקרי.
 384כמבואר ברמ"א סי' קכה סי"ח :ונוהגין לערות השיטות דהיינו שימשוך ן' או ך' שבשיטה עליונה עד שיטה שלמטה
ממנה .ובחלק מחוקק שם ס"ק לו :כדי שלא לכתוב עוד שיטה בין שיטה לשיטה ולא יהא הגט ראוי להזדייף.
 385שבסוף שיטה י שבגט.
 386שבסוף שיטה יא שבגט.
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סימן יב
387

כמה תיוהות בגט
בדבר גט שניתן להשליח ,388כדין המבואר בש"ע סוס"י ק"מ וסי' קמ"א סעיף נ"ט ,והביא השליח
את הגט ליד האשה ,אך שבגט היו בו כמה תיוהות.
)א( הביתין הי' עגולות למעלה ,אלא שלמטה היה להם עקב .ובשם האשה רבקה דמתקרי' ריבה יש
שני ביתין ,ורוב תינוקות קראוהו ב'.389
)ב( שם המקום קאזלאוו והי' ראוי לכתוב בב' ווין בסופו ,כמ"ש בכללים שבבית שמואל סוס"י
קכ"ט ,390ובחלקת מחוקק סוס"י קכ"ט ,391ונכתב בחד ו'.
)ג( תיבת ליכי הכ' דומה לב' ,ויש תינוקות קראוהו ב' ,ויש שקראוהו כ'.
)ד( אותיות קית שבתיבת ושבקית נכתבו על המחק.
)ה( במקום קאזלאוו הנ"ל יש שם ב' נהרות ,והיה ראוי לכתוב על נהר פלוני ועל נהר פלוני ,ועכ"פ
על נהר פלוני ופלוני ,וכתבו על נהר פלוני פלוני ,דמשמעותו שאין שם אלא נהר אחד שנקרא בב'
שמות .ואם כן הוי שינוי בשם הנהר ,וגם שינוי בשם העיר ,392שמחמת זה יאמרו שקאזלאוו אחרת
היא שאין שם אלא נהר אחד בשני שמות אלו ,ודמי לשינה מקום הדירה דפסול לכו"ע.393

תשובה
אגרתו החמודה הגיעני והנני להשיבו מפני הכבוד.
)א( בראש מה שהביתין עגולות ,מאחר שלמטה יש להם עקב אין כאן בית מיחוש .ומ"ש רבינו
הגאון אחמו"ר ז"ל באו"ח סי' ל"ו על הגיליון בדין תמונת אות הב' ,שאפשר שההפרש שבינה לכ'
שברא"ש וטור הוא התג שלמטה וצ"ע עכ"ל ,לאו לעכב נאמר ,לומר שיש חשש פסול אם אינה
מרובעת ,אלא כלפי מ"ש בפנים השו"ע שלו שעל פי הסוד דוקא יש לרבעה ,הוקשה לו מדברי
הרא"ש וטור שכתבו צריך ליזהר בתג שאחוריה לרבעה שלא תהי' נראית ככ"ף ,הרי דגם מצד
הדין ג"כ יש לרבעה ,ועל זה כתב על הגיליון דיש לומר דלהרא"ש והטור אין צריך כלל לרבעה
למעלה ,ומה שכתבו צריך ליזהר בתג שאחוריה לרבעה הוא רק התג שלמטה בעקב ,משא"כ על פי
הסוד צריך לרבעה גם למעלה כמו דל"ת .והגם דבב"י סי' ל"ו כתב גם כן בשם הברוך שאמר ,הבית
צריכה להיות לה עוקץ חד למעלה לצד ימין ,וכן אחר כך כתב הב"י בשמו צריכה להיות זוית
למעלה כמו ד' ועקב טוב למטה .אך מבואר שם בלשון הברוך שאמר צריכה להיות מרובעת מפני
הסוד ,ואפשר לומר דמצד הדין אינה צריכה להיות מרובעת .ויש להביא קצת ראיה לזה דאין
להקפיד במה שהבית עגול מלמעלה ,ממה שמנהג הספרדים גם היום בארץ ישראל לכתוב ספר
תורה בכתב וועליש ,וכן אנו רואים גם במדינתינו כמה ספרי תורה כתובות בכתב וועליש ,שבו
הביתין עגולות מלמעלה כמו באותיות שבדפוס ,ובפרט בסידורי אמשטרדם ניכר מאד עיגול הבית.
ועיין ב"י סי' ל"ו 394שכתב בשם המרדכי 395שכל אותיות כפופים שעשאן עגולים מצד ימין בלא

 387נדפסה בשארית יהודה מב ,א )אחרי סי' יא ,ונסמנה בטעות – ט(.
שקו"ט בזה בשו"ת צמח צדק אהע"ז סי' קסו וסי' שפח .ונראה מהתוכן ,שאחרי כתיבת סי' קסו ,פנה בזה אל דודו
הרה"ק מהרי"ל ,שהשיב כלפנינו ,אחר כך כתב התשובה השניה הנ"ל ,שבה מביא מדברי הרה"ק מהרי"ל :ז"ל דודי
הרב  ...אשר השיבני ע"ז  ...עד שיסכימו בהיתרה דודי הרב מוהרי"ל נ"י.
אחרי שמבאר להקל בשעת עיגון בכל התיוהות ,מוכיח כדעת רוב הפוסקים ,שאם שינה בדבר שאין צריך לכתבו כשר
בדיעבד ,ולכן גם כאן שכתב קאזלאו שעל נהר פלוני פלוני ,במקום שעל נהר פלוני ועל נהר פלוני ,יש להכשיר במקום
עיגון.
 388גט מומר ,שניתן לשליח באמירת זכה בגט זה לאשתי כו' ,ואח"כ לקח הגט מיד השליח ומסרו לו באמירת הולך גט
זה לאשתי כו'.
 389ותינוק א' קראו כ ,ואח"כ חזר וקראו ב.
 390סכ"ב :והיכא שצריך וא"ו כותבין שני ווי"ן ,ובמקום פ"א רפה כותבין וי"ו אחת.
 391ס"ק ד :דכל מקום שאין קורין בפ"ה כותבין כך בשני ווי"ן ,וכל מקום שלפעמים נוטה לפ"א ,כגון פייבוש ,פרידא,
כותבין בחד וי"ו.
 392כנ"ל שנכתב בוי"ו אחד.
 393ברמ"א סי' קכח ס"ב.
 394מא ,סע"א.
 395מנחות סוס"י תתקנג.
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עוקץ כשרים עכ"ל ,396ומזה ראיה קצת לענין דיעבד על כל פנים דאין להקפיד אם עשאו לבי"ת
עגול למעלה.
)ב( ומה 397שכתב קאזלאוו בחד וי"ו ,פשיטא דאין כאן בית מיחוש ,דהכללים שנאמרו בחלקת
מחוקק ובית שמואל היינו לאותן שקורין השמות הנוטים לפ"א רפי בחד וי"ו ,ובמקום פ"א רפי
כותבין וי"ו אחת )וכמ"ש בחלקת מחוקק סוס"י קכ"ט ,ובסי' כ"ב מהכללים שבבית שמואל שם(,
ולכן אותן השמות שאין נוטין לפ"א רפי כותבין בשני ווין .אבל אנו קורין בפ"א רפי ממש וכן
כותבין בגט ,ואם כן גם השמות שאין נוטין לפ"א אין קפידא אם יכתבו אותם בווי"ו אחת או בב'
ווי"ן.
)ג( תיבת ליכי ,שהכ"ף דומה לבית ,ויש תינוקות קראוהו כ' ויש שקראוהו ב' ,גם כן אין קפידא
אלא לכתחלה דוקא ,מאחר שאי אפשר לטעות במשמעות אחרת ופירוש אחר .398והרבה פוסקים
כתבו דאין זה אלא באם בא הבעל ומערער )עיין תשובת ריב"ש סי' ר"ה שבב"י בסי' קכ"ו ,ועיין
שו"ע סי' קכ"ו סכ"ב( ,ומכל שכן שכבר נכתב יתיכי ליכי הראשון או האחרון כהוגן .בשגם שהוא
רק מטופס הגט ,399דאפילו חיסר תיבה אחת כשר ,כמ"ש סי' קכ"ו סמ"ט.
)ד( וכן אותיות קית מן ושבקית ,שנכתבו על המחק ,הוא גם כן מטופס הגט )עסי' קכ"ד ס"ב.(400
ועוד כיון שחזר ונשנה ושבקית שלשה פעמים ,בכה"ג ילמוד עליון מתחתון ותחתון מעליון ,ובפרט
במקום עיגון כמ"ש מעכ"ת בעצמו.401
)ה( אך בענין הנהרות )שהי' שם ב' נהרות ,והיה צריך לכתוב על נהר פלוני ועל נהר פלוני ,ועכ"פ על
נהר פלוני ופלוני ,וכתבו על נהר פלוני פלוני( ,מצא און 402לו שמצאה הקפידה לנוח מספר הגט
פשוט סי' קכ"ח ס"ק ט"ל ,והמכתב מאליהו שער ג' סי' י"ג ,שהחמירו בשינה שם הנהר,403
שבמכתב מאליהו פוסל בהחלט ,ואינו מחלק בין מקום עיגון או לא ,ובגט פשוט שם מדמה לה
לשינה מקום העמידה )ובמקום עיגון עי' גט פשוט שם משמע דמיקל( .ולכאורה טעמם ונימוקם
עמם ,אף שהכשירו )בסי' קכ"ח ס"ב( בשינוי מקום עמידה על כל פנים היכא דכתב שם הדירה,
והכא נמי הרי כתב שם העיר ,משום דהכא הוי השינוי בשם העיר עצמה .ואף שאין כותבין הנהר
אלא לסימן ,מה בכך ,כיון שהסימן אינו אמת אין זה שם העיר הזאת .וקצת יש לדמות למ"ש בסי'
קכ"ט סעי' ז' באם המגרש הוא כהן ,דמשמע ודאי דאפילו לס"ד דאם לא כתבו כהן כשר ,אבל אם
אינו כהן וכתב כהן ודאי פסול ,משום שהוא שקר וזיוף הנראה בעליל ,וכמ"ש בג"פ סי' קכ"ט ס"ק
מ' דהגט בטל ,ועכ"פ הוא פסול בודאי ,כמ"ש בתשובת נודע ביהודה קמא סי' פ"ט ותניינא סי'
ק"ט ותורת גיטין סי' קכ"ט ס"ק י"ד .והגם שלכאורה נראה שאין להחמיר בנידון דידן ,מאחר
דרמ"א סי' קכ"ח סס"ב מיקל במקום עיגון אפילו בשינה מקום העמידה ,אם כן כל שכן בשם
הנהר דעמידה .אך הגט פשוט ומכתב מאליהו כתבו דאין להקל בשינה מקום העמידה ,רק אם
נכתב מקום דירה גם כן ,אבל עכשיו שאין כותבין מקום דירה חזר להיות שם מקום עמידה
כמקום דירה ,ובשינה במקום דירה כתב רמ"א שם בסי' קכ"ח סס"ב דאפילו אם נשאת תצא.
ובפרט אם הוא דר במקום העמידה בנידון דידן ,דבשינוי מקום העמידה כזה פוסק במכתב
מאליהו ,דהוי כמו דינא דמתני' שינה שם עירו דתצא .ולפי זה גם בשינה שם הנהר דעמידה קשה
להקל.
אמנם בכל זה אין לסתור דעת מהרי"ל סי' ק"ה שכתב דבשינה שם הנהר כשר .ובפרט שהביא
ראיה מתשובות מהר"א כ"ץ )שבמרדכי( .ואף שאינה במרדכי שלפנינו ולא בהגהות מרדכי ,מכל
מקום נמצאת בתשובות מהר"ם פאדווא סי' ה' ,404ומבואר שם להדיא כך דבשינה שם הנהר כשר.

 396ומבאר בב"י שם ,שמיירי באותיות שאצ"ל עגולים למעלה.
 397סעיף זה מועתק בשו"ת צמח צדק חאהע"ז סי' שפח.
 398בשו"ת צמח צדק סי' קסו :דאף את"ך דנקרא ליבי ,על שם חביבות ,כמו לבבתיני ,מ"מ פטרית לבי שגירשה עם
שחביבה עליו.
 399ומבואר בסי' קכג ס"ג ,שרק המקום וזמן והרי את מותרת הוא התורף ,והשאר הוא טופס.
 400שאם כתבו על המחוק צריך למסור בפני עדי מסירה .ובסי' קכה סי"ט :גט שמחק בו אות או תיבה או שתלה בין
השיטין אם מטופס הגט ה"ז כשר.
 401שם סי' קסו :שהפר"ח עצמו סי' קכ"ה ס"ק לט כך הוא דעתו בחסר תיבה אחד מן הטופס דבמקום עיגון תתגרש
לכתחלה.
 402מלשון כח ,כלומר שאדמו"ר הצמח צדק )שם סי' קסו סוף ס"א( מצא הוכחה לחומרה זו מספר גט פשוט כו'.
 403אעפ"י שרמ"א )סי' קכח ס"ד( ובית שמואל )שם ס"ק יג( פוסקים ששינה שם הנהר כשר ,כדלקמן.
 404ראה גם שו"ת צמח צדק סי' קסו סוף ס"ב .סי' קסז .סי' קעה ס"ה .סי' שצד ד"ה אך מ"ש להקל.
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וגם מהרי"ל ומהר"מ פאדווא כתבו כן בשם רבינו שמחה שבתשובות מיימוניות )ולא מצאתי.
ואפשר שטעות סופר הוא וצריך להיות תשובות ר"ש ,והוא ראשי תבות רבינו שמשון ,והוא
הרשב"א שבתשובות מיימוניות לספר נשים סי' כ"ב )ובגט פשוט סי' קכ"ח ס"ק ט"ל העתיק בשם
מהרי"ל שכן כתב רשב"א שבמיימוניות( .ואף שלפנינו לא נמצא בתשובות מיימוניות הנ"ל אלא
מה שכתב דלא נחשב שינוי ,405אפשר שלפניו היה כתוב דאפילו שינוי אינו פסול כל שכן שאין כאן
כו' ,וכמ"ש מהר"א כ"ץ שבתשובות מהר"ם פאדווא הנ"ל]([.
ובכל ראיותיהם של הגט פשוט והמכתב מאליהו לא ראיתי ראיה מכרחת ,כי מתשובות רשב"א
שבתשובות מיימוניות הנ"ל שכתב לא חשיב בעיני כמשנה כו' ,משמע שחוץ לתחום חשוב משנה.
וכן מתשובת ריצב"א שבמרדכי ס"פ המגרש) 406שהביא הגט פשוט ס"ק י"א( בענין נהר שינא,
שכתבו בלא יו"ד ,דמכשרי לה משום דגם בלשונם הי' נקרא לפעמים שנא בלא יוד ,דמשמע מזה
דאם לא הי' נקרא לפעמים בלא יוד הי' פסול מפני השינוי בשם הנהר ,אין ראיה ,דלרווחא דמלתא
כתב כן ולא נחתי נפשייהו לספיקא ,ואפשר דגם אם הי' שינוי לא הי' פוסלים בהחלט .גם מדברי
התוס' פרק משילין שבתשובות מיימוניות סי' כ"ב ,שכתבו להכשיר הגיטין שכתוב בורות במקום
בארות ,משום שגם בארות נק' בורות )ובתוס' שלפנינו אינו .ועי' גט פשוט סי' קכ"ח ס"ק נ"ב,
שכתב דיש להוכיח כן מגמ' פ' משילין )דל"ט( דקתני בור של יחיד כו' ,ורמי עלה מהא דנהרות
המושכין כו' עיי"ש( ,דמשמע דאם בארות נובעים לא היו נקראים בורות הי' הגט נפסל כו' ,אין
ראיה ,דבורות ובארות ניכרין טפי מנהרות ,ולכך הי' פוסל בהם השינוי ,וכמ"ש כה"ג הב"י בסי'
קכ"ח ד"ה וכותבין ,שכתב 407דאע"ג דבשינה מקום הלידה מכשיר בספר התרומה ,408מכל מקום
בשינה שם העמידה מספקא לי' ,משום דשינוי מקום העמידה ניכר וידוע יותר משינוי מקום
הלידה.
ומה שהביא ראיה מתשובות מהרי"ק שורש ק"ו שכתב שאין להזכיר רק שם איימוני כו' ,שטוב
ליכנס בספק חסר דכשר לכו"ע דיעבד ,ובשינוי יש שפוסלין אפילו בדבר שאם חסרו לא הי' נפסל
בכך .הנה שם מבואר ההיפך ,שהרי כתב דבשינוי יש פוסלין אפילו היכא שאין צריך לכתוב ,וכבר
כתב בדרכי משה רס"י קכ"ח דכוונתו במ"ש יש פוסלים על הראב]י"ה[ 409ורשב"א 410הפוסלין
בשינוי מקום הלידה ,ואם כן לדידן דקיי"ל דכשר בשינוי מקום הלידה כמ"ש בשו"ע סי' קכ"ח
ס"ב ,לא מיפסל בשינה בדבר שאין צריך לכותבו .ואפילו לפי מ"ש הב"י שם דכוונתו על ספר
התרומה 411וסיעתו הפוסלים בשינוי מקום העמידה ,דפסול גם לדידן ,הרי התם נמי מסיק
רמ"א 412להכשיר במקום עיגון .ואפילו הגט פשוט ומכתב מאליהו מודו היכא דכתב על כל פנים
שם הדירה גם כן ,דלא מיפסל בשינה מקום העמידה )ורבינו הגאון אחמו"ר ז"ל נ"ע רצה לפרש
שגם דעת רמ"א )שם ס"ב( ,שלא להכשיר בשינה מקום העמידה כי אם בשכתב מקום הדירה,413
דאם לא כן הרי שינה גם כן מקום עמידת העדים ,414שמסתמא כתבו כן גם אצל למנין שאנו מונין
כאן בפלונית מתא( .אכן גם לדברי רמ"א יש לפקפק קצת ,דהא מיירי על כל פנים שלא שינה
במקום עמידת העדים ,דאצל למנין שאנו מונין כאן כתבו כהוגן ,ואחר כך אצל העומד היום שינו,
ובנידון דידן הרי שינו במקום עמידת העדים גם כן .מכל מקום כיון שאין השינוי בשם העיר אלא
בשם הנהר כשר בדיעבד במקום עיגון על כל פנים ,כיון שאין צריך לכותבו כלל אפילו במקום
עמידת העדים.
ואם כן כיון דמהרי"ק ,ותשובות מהר"א כ"ץ ותשובות ר' שמחה שהביא מהרי"ל ,ומהרי"ל
הסכים עמהם ,וגם רמ"א נמשך אחריהם ,אף אם תמצי לומר דתשובות רשב"א שבתשובות מיי'
ותשובות ריצב"א שבמרדכי פליגי ,אין להחמיר בחששא דלעז בנידון דידן על כל פנים .בשגם שיש
לצרף לסניף ולומר שאין זה שינוי גמור ,כי מה שכתב נהר פלוני פלוני אפשר דיכולים לפרשו
דרוצה לומר שהם ב' נהרות נהר פלוני ונהר פלוני ,ואז היה מקום להקל ,על דרך מ"ש בתשובות

 405משמע שאם הי' שינוי פסול .ראה גם שו"ת צמח צדק סי' קסז ,בשם כנסת הגדולה ,ושו"ת מקור ברוך.
 406סי' תמו.
 407שם כב ,א ד"ה אם שינה.
 408סי' קכט.
 409סי' תתקכט.
 410שו"ת ח"ד סי' קצז.
 411סי' קכט )שמסתפק בזה(.
 412סי' קכח ס"ב :ויש פוסלין ,ובמקום הדחק יש להקל.
 413ראה גם תורת גטין חדושים ס"ק ה .הובא בפתחי תשובה ס"ק ז.
 414שבזה פסול אף דיעבד ,כמבואר בסי' קכח ס"א.
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הריב"ש סי' נ"ז בענין הדרה בתלמיסאן כו' .ומכל הלין טעמי יש להכשיר הגט במקום עיגון ושעת
הדחק על כל פנים.

סימן יג
415

כתיבת מלך – אלימלך בגט
אחד היה נקרא בפי כל ֵמלך בלבד ,ואמר שחתימתו ועלייתו לתורה הוא אלימלך ,ונכתב בגט
אלימלך המכונה מלך )והי' צריך לכתוב דמתקרי( ,ורב אחד ערער על הגט מפני שהוגד לו מאחי
המגרש שמעת לידתו ניתן לו ב' שמות מלך משה ,ובגט נכתב רק שם אחד בלבד .ועוד שאחי
המגרש סיפר לו שהבעל גירש על פי אונס ,וכאן יש קצת רגלים לדבריו ,שניכר שמפני שגירשה בעל
כרחו על כן כיון לרמות ולכתוב רק שם אחד בלבד ,בכדי שלא יהי' הגט כשר.

תשובה
לכבוד אהובי אהובים וידידים הני תרי צנתרי מזהב נחמד ה"ה
הרב המ"ץ מו"ה נחמן מטשעהרי'
והרב המ"ץ מו"ה יוסף מלוקמלא
יהי שמם לעולם ואת מלכים לכסא יושיבום לנצח ויוגבהו
על דבר הגט שניתן בלוקמלא בשם אלימלך המכונה )קצת גימגום קא חזינא דהיה לו לכתוב
דמתקריֵ (416מלך ,שלא נודע לנו משם אחר אלא שנק' בפי כל בשם מלך בלבד ,ואמר שחתימתו
ושעולה לס"ת הוא בשם אלימלך .ואחי המגרש הרעיש את מורה אחד בק"ק מהאליב ופסל הגט
על פי גביית עדות שהי' בפניו ,שהי' נקרא מעת הולדתו בשני שמות מלך משה ,ונכתב שם אחד
בלבד )זהו עיקר טעמו לפי המשך לשונו ,ולא משום שהי' לכתוב מולך מלא בוי"ו ונכתב חסר.417
הגם שהי' מקום להקפיד בחסרות כאלו שמשתנות הנקודות על ידי זה וגורם שינוי השם ,מכל
מקום אין זה כוונת המורה כלל ,שהרי כתב וכתבו מולך בלבד ,ורוצה לומר שכמדומה לו שכתבו
גם כן מלא .ומה גם שהוסיף תיבת בלבד ,מכלל שאין כוונתו על חסרות ויתרות כלל ,אלא על מה
שכתבו שם אחד בלבד .ועוד כי הנראה מתוך מכתבו שאינו מקפיד על חסרות ויתרות ,ולכן כתב ב'
פעמים מולך בוי"ו בטעות ,כי באמת טעות הוא לכתוב מולך בוא"ו ,כי מולך שם עבודת אלילים
הוא ,418וחלילה לקרות שום איש יהודי על שם עבודת אלילים( .כך עלה בדעת מעכ"ת דמשום הכי
פסל את הגט .ואף שמבואר 419דמי שיש לו שני שמות וכתב שם אחד לבד דכשר ,נסתפקתם דדלמא
דוקא כשמקצת בני אדם קורין בשם זה ומקצת בני אדם בשם זה אז דוקא כשר אם נכתב אחד
מהשמות ,דמכל מקום נכתב כמו שנקרא ,אבל כשקורין אותו אפילו רק מקצת אנשים 420בשני
השמות יחד ,אזי אם נכתב שם אחד אין זה שמו כמו שקורין אותו עכ"ל .אנא חילוק זה לא ידענא,
לא מבעי' בנידון דידן שהוחזק כאן רק בשם אחד מב' השמות לבד ,מה לי אם מקצת קורין במקום
אחר בשם זה השני שאין קורין אותו כאן ,ומה לי אם קורין אותו בשני השמות ביחד .אלא אפילו
כשיש לו שני שמות במקום אחד ,דאם גירש בשם אחד כשר ,כמ"ש התוס' ורא"ש 421ור"ן 422פרק
השולח ,אין חילוק בין אם היו קורין אותו המקצת אנשים בב' השמות ובין אם היה נקרא פעם כך
ופעם כך .והוא נלמד מאותה הראי' שהביאו התוס' )דל"ד ע"ב( וסיעתו ,מדלא קתני אלא שם

 415נדפסה בשארית יהודה מג ,א )אחרי סי' ט השני ,ונסמנה בטעות – י( ,והושלמה ע"פ כת"י  1027קלט ,א .ותוכנה:
נכתב אלימלך המכונה מלך ,ואחיו אומר שבלידתו נקרא מלך משה .ומסיק שאם יש לו ב' שמות וגירש בשם אחד
כשר ,ובפרט שבעיר זו לא נקרא אלא בשם אחד .אלא שיש לברר אם לא שינה שמו בכוונה לרמות ,מפני שגירשה בעל
כרחו.
 416כמנהגינו שברמ"א סי' קכט סט"ז :דכל ששני השמות הם בלשון הקודש כותבין דמתקרי.
בענין זה ראה מ"ש בשו"ת צמח צדק סי' שעח ,בשם מהרי"ל ,שאף אם יש לסמוך כדעת המכשירים בדיעבד כשכתב
המכונה במקום דמתקרי ,מ"מ במקום שכתב המכונה ליב יעקב :יוכלו לטעות מחמת זה לומר שכינויו ליב ֶ
יע ֶקב ...
שיש לטעות דמשום הכי כתב המכונה.
 417היינו שהמורה הזה כתב )בכתב הזה שפסל בו את הגט( ,ש"כתבו מולך בלבד" )כי בהברה רוסית ,המבטא של ניקוד
ציר"ה דומה לניקוד חול"ם(.
 418אחרי יח ,כא.
 419תוס' גטין לד ,ב ד"ה והוא :אבל בהוחזק בשני שמות במקום אחד כשר בדיעבד אפילו באחד מהן ,ואפילו בחניכה.
 420ואם כולם קוראים אותו בשני השמות ,ראה שדי חמד מערכת גט סי' לו ס"ח ,שהביא מחלוקת הפוסקים בזה.
 421פ"ד סי' ז.
 422פ"ד )יח ,א דיבור הראשון(.

שארית יהודה – אבן העזר

נב

דיהודה וגליל ,משמע דשני שמות ביהודה אם גירש באחד מהם כשר .וכ"ה בהדיא בפסקי מהרא"י
סי' רי"א שהי' שמו יוסף יקותיאל ולא כתב אלא יקותיאל בלבד ,והיינו משום דעכ"פ היה נקרא
בשם יקותיאל לבד לרוב העולם וזהו ממש כנידון דידן ,423ומשם תדרשנו ,דנידון דידן דמי להתם,
שלא הוחזק בכאן אלא בשם אחד.
ולדעתי גם המורה לא טעה בזה ,אלא דעת המורה על פי אשר הציע המעשה ,שאחיו סיפר לו
שהבעל גירש על פי אונס ונכתב בגט שם מלך בלבד ,424והני תרתי מילי חדא היא ,וכוונתו אפשר על
דרך האי עובדא שבפסקי מהרא"י הנ"ל ,שהבעל מחמת האונס שראה כי כלה היא מעם אבי
האשה לאנסו כוון לרמות אשתו ,ולא היתה כוונתו לגרשה בגט כשר כדת ,ולכן לא כתב אלא שם
אחד בלבד .425ומ"מ לא יפה עשה המורה שנזדקק לזה 426בלי שאלת המסדר הגט )וכמדומה לי
שמטעם זה לא נזדקקו שאר חכמי העיר הגדולים ומפורסמים ממנו לאחי הבעל ,מפני שלא
השגיחו על דבריו( .ומה שלא נכתב אלא שם אחד אין זה ראי' כל כך .ובפרט שכבר הי' לעולמים
בפסקי מהרא"י הנ"ל ,שאף שהבעל טען כך ,כחשו בפניו יענה ,ומהרא"י סמך יותר על המסדר
הגט .ואף בנידון דידן נאמן עלי הרב מהר"י מלוקמלא שלא הי' שום אונס כלל בגט ,והבעל לא רצה
לרמות כלל .גם לא שמע מסתמא אם הגיד קודם הנתינה לפני איש שרוצה לרמות כעובדא
דמהרא"י הנ"ל ,ואדרבה הגיד על שמו אלימלך מה שלא ידע המסדר הגט כלל עד ששאלו ,והוא
אמר לו כן בעצמו ,מפני שרצה לגרש באמת .ומה שלא הגיד לו השם השני ,הוא מפני שלא עלה על
זכרונו ,ואפשר שנשכח מלבו או שנשתקע שם השני לגמרי .וגם המסדר לא שאל לו על שם אחר
מפני שלא עלה על דעתו שיהי' לו שם אחר ,ולא שאל רק אם שם ֵמלך הוא שם בפני עצמו או
שעיקר השם הוא אלימלך ,דבכגון דא ודאי צריך שיעלה על לב המורה לשאול ולא זולת זה.
כל זה ראיתי ונתון אל לבי לסמוך על דעת המסדר ,שבאם נכון לבו בטוח שלא הי' שום אונס ולא
צד רמאות .ולרווחא דמלתא יחקר זאת אצל האנשים שעמדו שם ,אם גילה בפניהם שרוצה לעשות
צד רמאות ,שלא לומר רק שם אחד ולהעלים שם האחר .ואם גם לא ימצא מי ששמע ממנו כאלה
הרי האשה מותרת לכל אדם .ודעת המורה אינה דעת תורה מכאן ולהבא אחרי החקירה ,ולשעבר
צריך כפרה על שגגתו אשר שגג ,אפילו לפי דבריו להאמין לאחי הבעל ולעשות מעשה על פיו שלא
כדת וכשורה.
דברי המדבר באמת ידידם ורחימם לנצח ד"ש מאהבת אמת
יהודה ליב בא"א ברוך זצלה"ה

סימן יד
427

כתיבת ישעיהו – שעיה
שם ישעיהו ונק' בפי כל שעיה ,נראה לי שצריך לכתוב 428ישעיהו דמתקרי שעיה ,לפי שישעיהו
וישעיה הם שני שמות וראוי לכתוב דמתקרי ,כמ"ש באות ח' 429גבי חנניהו וחנניה בשם הרש"ל
בים של שלמה ,430ועכ"פ 431הכא שקורין בקיצור השם שעי' .ואף דאין צריך לכתוב הקיצור ,היינו

 423בכת"י :והביא גם כן ראי' מדברי התוס' אלו משמע דהתוס' איירו בכל ענין.
 424כך כתב המורה בכתב שלו .ולכאורה כוונתו דהני תרתי כו'.
 425בכת"י נוסף כאן :ותדע שכך היא כוונת המורה ,מדשתק מהאונס עד לבסוף שצוה לספגו לאבי האשה ,ולא כתב על
הגט שהוא פסול מחמת האונס ,ואם המורה לא האמין לבו לדברי אחיו למה צוה לאבי האשה לסופגו ,אלא ודאי
שהאמין לבו לאונס על ידי השינוי שבגט ,שבכוונה עשה הבעל מחמת האונס שהעלים את שמו השני.
 426לקבל את עדות אחי המגרש.
 427נדפסה בשארית יהודה מג ,ב )אחרי סי' י השני ,ונסמנה בטעות – יא(.
הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע :נדפס בפס"ד ח"ב ו ,ג! )ובמהדורה החדשה ,בשו"ת אהע"ז ספק למי סי' כא( .והיא תשובת
הרה"ק מהרי"ל )בקשר לגט נכדו בן בנו ישעי'( ,כפי שהוגהה )בכתי"ק  231רעג ,א( ע"י כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק",
ונדפסה על שמו שם ושם.
בשוה"ג לקמן ,יועתק כפי שהוא בכת"י )לפני הגהות אדמו"ר הצמח צדק(.
תשובה הארוכה בנושא כזה ,ראה שו"ת צמח צדק אהע"ז סי' קצב.
 428בכת"י :הנה הגט ששולח נכדי שי' לאשתו צויתי לכתוב.
 429בבית שמואל שמות אנשים.
 430תיבות אלו )בשם הרש"ל בים של שלמה( נוספו בכתי"ק אדמו"ר הצמח צדק .והוא בגטין פ"ד סי' לא אות ת.
 431בכת"י :ומכ"ש.
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אם היו כותבין ישעיה ,אבל אם כותבין ישעיהו יש לומר 432דיש לכתוב דמתקרי שעיה ,דבודאי לא
עדיף קיצור השם מהשם עצמו .433וצ"ע בים של שלמה פ' השולח סי' ל"א שכתב ישעיהו כך נמצא
כתוב בכל ספרי מלכים וישעיהו כו' ,ומצאתי בדברי הימים ישעיה ואינו ישעיהו הנביא כו' ,ואולי
כיוונו גם כן למעלת הנביא ושינו בו קצת עכ"ל ,אם כן יש לומר דלא דמי לחנניהו חנניה .וע'
בשמות אנשים אות סמ"ך ,434ובטיב גטין גבי חנניהו בס"ק י"ג.

סימן טו
435

כסבורה שהוא בעלה ונבעלה
בעובדא דאתא לקמי' דין עסק ביש ,שאשה אחת נבעלה לאחר בטעות כסבורה שהוא בעלה ,והבעל
בא עלי' תחלה בליל טבילתה פעם אחת .והנה למבראשונה דרש 436כמשפט להתיר האשה לבעלה
דשוגג כי האי הוי כאונס ,ולית דין צריך בשש שכל הפוסקים שוים בדבר ומשנה שלימה היא
ביבמות ספ"ג )ד' ל"ג ע"ב( ,וכדאמ' שם בגמרא דהוחלפו קתני.
אך מה שמסתפק 437בהכשר הולד משום דליכא למימר רוב בעילות כו' ,אף דשפיר קאמר מר
דהיכא דליכא למימר רוב בעילות כו' לא תלינן בבעל ,כדאי' בהדיא ספ"ד דסוטה )דכ"ז ע"א(.
ואפילו להפוסקים 438דמפרשי הסוגיא דמיירי באיסור כהונה דוקא ולא משום חשש ממזרות ,ולזה
הסכים מהר"י ]ווייל[ בתשובות סי' ]כ["ד ופ"ח ,ועיי"ש דמפרש כן גם דעת הרמב"ם ,439ואף
דהרמב"ם פסק 440כלישנא קמא דספ"ז דיבמות )דס"ט ע"ב( ,דהיכא דדיימא מעלמא אפילו בא
עלי' הארוס ודאי לא תלינן בי' ,שאני התם דאמרינן מדאפקרה כו' ,וזה לא שייך בבעל ,ומשום הכי
אין חשש אלא באיסור כהונה .אמנם אין זה אלא בפרוצה ,ואפילו פרוצה ביותר מידי ספיקא לא
נפקא ,אבל בודאי נבעלה מאחרים ,אפילו ללישנא בתרא דיבמות לא תלינן היכא דליכא רוב ,והוא
פשוט .ומ"ש מעכ"ת דמרמ"א סי' י"ג סעי' ו' משמע דאפילו נבעלה פעם אחת סגי ,היינו דוקא
לענין הפרשה משום הבחנה ,דתלי טעמא משום דאי אפשר להבחין כמ"ש בים של שלמה 441בשם
אור זרוע 442שהביא מעל' ,משא"כ לענין הכשר הולד תלי טעמא משום דרוב בעילות כו' .וכן
מדוקדק להדיא בלשונו שם ,ומשום הכי שינה רמ"א לשון אור זרוע ,443משום דלענין הפרשה
445
דאיירי בי' לא בעינן תדירה כו' )ואגב אודיע מה שיפלא בעיני שהחלקת מחוקק 444והבית שמואל
)שם( כתבו דהאי דינא דרמ"א קאי אליבא דר' יהודה ביבמות )ד' ל"ה ע"א( דסבירא ליה אנוסה

 432בכת"י :פשיטא.
 433מכאן ואילך בכתי"ק אדמו"ר הצמח צדק .ובכת"י :וכנ"ל וד"ל .ואין צריך לפרש לחכמים כמי"ב ]כמותם ירבו
בישראל[ ,אלא לפי שהורונו רבותינו והנהיגו לכתוב אגרת בכה"ג ]ראה רמ"א סי' קמא סכ"ד ,וט"ז שם ס"ק יח[,
הלכתי בעקבותם ,ואתם הסליחה.
 434אצל סעדיה דמתקרי שעיה.
 435נדפסה בשארית יהודה אחרי סי' יא השני ,ונסמנה בטעות  -יב.
הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע :שקו"ט בצמח צדק אהע"ז ]סי'[ יג-ד.
והיינו שתשובה זו הוא מענה לתשובת צמח צדק שם סי' יג .בתחלת סי' יד מעתיק את החלק האחרון שבתשובה זו
)בשינוי לשון מהנדפס כאן( ,ודן בדבריו.
מהדורה נוספת מסי' יד ,נדפסה שם סי' שכז ,ושם מסופר כי השאלה הגיעה לידי כ"ק אדמו"ר האמצעי ,שמסר אותה
לידי כ"ק חתנו אדמו"ר הצמח צדק .ותוכנה:
כסבורה שהוא בעלה ונבעלה ,הוי כאונס ולא נאסרה לבעלה ישראל .ואם בא עליה הבעל בליל טבילה גם הולד כשר
ותלינן בבעל .ובפרט אם בא עליה גם קודם וסתה .ובלאו הכי נאמנים האשה והבועל לפסלו ,דאיכא רגלים לדבר
וליכא למימר עיניה נתנה באחר.
 436בשו"ת צמח צדק סי' יג ס"א-ג.
 437שם ס"ד.
 438ב' הדעות נתבארו בבית שמואל סי' ד ס"ק כו.
 439הל' אסורי ביאה פט"ו ה"כ.
 440שם הי"ח.
 441יבמות פ"ג סי' יז.
 442ח"א סי' תרכו.
 443שבאור זרוע כתב "אם קודם שנבעלה לזה היתה תדיר משמשת עם בעלה" ,וברמ"א "אם לא נבעלה לבעלה
תחלה".
 444סי' יג ס"ק ה.
 445שם ס"ק י.
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צריכה להמתין ג' חדשים ,גם בדרכי משה כתב והאור זרוע כתב כו' ,דנראה דהאור זרוע בא
להכריע דהלכה כר' יהודה .ולפי מ"ש הים של שלמה לשון האור זרוע דמיירי בשוגג שכסבורה
בעלה אפילו ר' יוסי מודה ,446כמ"ש הרי"ף 447להדיא(.
מכל מקום בנידון דידן אפילו פירש ממנה בעלה אחר כך ,אפילו הכי שרי מתרי טעמא ,חדא כיון
דהבעל בא עלי' אחר טבילתה ,דמוכח מסוגי' דסוטה הנ"ל דתלינן בבעל אפילו ליכא רוב גבי בעל
למ"ד )נדה ל"א ע"ב( שאין האשה מתעברת אלא סמוך לטבילתה ,וכנראה מדברי הפוסקים דהכי
קיי"ל מדכתבו דהוה איבעי' דלא איפשטא ,ולאידך מאן דאמר לא תיבעי כלל ,448אלא דהמגיד
משנה פט"ו מהל' אסורי ביאה ה"כ עשאו סניף למינקט האיבעיא לחומרא .449ועוד דהא פלוגתא
דר' אמי ור' יוחנן היא בספ"ג דנדה ,450ומסתמא הלכה כר' יוחנן נגד ר' אמי.
ועוד דאפילו למ"ד סמוך לוסתה ,היא פורסת הוסת אחר שנתעברה ,דודאי אין מעצור לדם בימים
הראשונים של קליטה ,ואם כן בנידון דידן הרי קודם וסתה על כל פנים הי' בעלה מצוי לה .ועוד
דבלאו הכי מצרפינן הביאות של קודם וסתה ,דהא אין אשה בחזקת מסולקת דמים עד ג' חדשים
שהוכר עוברה .ותדע דאם לא כן למה לן הפרשה ג' חדשים להבחנה ,בפרישה עד זמן וסתה סגי,
שאם תראה ודאי לא נתעברה ,אלא מאי אית לך למימר דאין הדמים ראי' לחומרא ,משום דהוי
מיעוטא דשכיחא ,אבל לחומרא הלך אחר רוב נשים ,יש לומר דלא פלוג רבנן בתקנותיהם בין
לקולא בין לחומרא .ומ"ש מעל' שהוא נגד החוש כו' ,בודאי לא נעלם ממנו דאיכא מיעוטא
דשכיחא ,דחיישינן אפילו בווסתות דרבנן וכן בפרישה לענין הבחנה כמ"ש .וגם הני נשי דידן כולי
עלמא מני עת עיבורן מטבילה דוקא.
אבל מה שיצא מעל' עוד לידון 451בדבר חדש לצדד להתיר ,משום דאין כאן עדים ואין האשה
והבועל נאמנים ,דאפילו לר' יהודה )קדושין דף ע"ח ע"ב( לא אמר אלא באב דנאמן .ולדידי' לא
משכחת לה שיהא הולד ספק או ודאי בכה"ג ,אלא אם כן בעלה לא הי' אצלה כלל ,דהאב נאמן
שלא הי' אצלה ,ואם כן העובר ממילא ממזר ודאי ,אבל שיהא ספק לא משכחת לה כלל .ואם כן
לאיזה צורך כתב האור זרוע שבים של שלמה הנ"ל הטעם לענין הפרשה משום דאי אפשר להבחין
ולהכשיר הולד משום דרוב בעילות כו' ,תיפוק ליה דאין נאמנים כלל .אלא ודאי דהיכא דאיכא
רגלים לדבר נאמנת ,ולא עוד אלא שזה שהודית לפניו והנחשד מצטרפין להיות שני עדים כמ"ש
רמ"א סי' קט"ו ,והכא איכא רגלים לדבר ,דליכא למימר עיניה נתנה באחר כעובדא דשלהי נדרים,
כיון דאשת ישראל היא ולא נאסרה על בעלה ,ממילא הודאתה אפילו לפני עד אחד והודאת הבועל
מצטרפין ,ומשום הכי אצטריך האור זרוע להני טעמי.
ומה שמסתפק עוד ,אם יש לחוש לכתחלה להזהירם שימנעו מלהשתדך עם הבועל ,אני לא באתי
לידי מדה זו ,דבלאו הכי מוזהר ועומד הוא הבועל להתרחק מפתח ביתה ,שהוא אחד מדרכי
התשובה ,ומה לנו להכניס עצמינו להטיל פגם וחשש בולד להחזיק עליו הלעז ולהטיל עליו דמעת
העשוקים בחנם מאחר שיש לו מושיע וד"ל.

 446שבזה לא אמרינן אשה מזנה מתהפכת שלא תתעבר.
 447יבמות פ"ג )י ,סע"א(.
 448כדאמרינן בסוטה שם :אליבא דמ"ד אין אשה מתעברת אלא סמוך לווסתה לא תיבעי לך  ...כי תיבעי לך אליבא
דמ"ד אין אשה מתעברת אלא סמוך לטבילתה.
" 449ופסק רבינו לחומרא ,וכן עיקר ,דאמרינן התם דאיכא למ"ד דודאי חוששין" ]היינו אליבא דמ"ד אין אשה
מתעברת אלא סמוך לווסתה[.
 450לא ,ב :אמר רב אמי אין אשה מעברת אלא סמוך לוסתה  ...ורבי יוחנן אמר סכוך לטבילתה.
 451שו"ת צמח צדק שם ס"ז .קטע הבא הועתק ,בשינוי לשון ,שם רס"י יד.
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חלק שני
סימן טז
ילדה אחר מיתת בעלה וחלבה ארסי
תשובת מוהר"א מקאליסק ,והשגות מהרי"ל עליו
על דבר אשה שחלבה ארסיי שילדה אחר מיתת בעלה ,ונתנה בנה למינקת ,אם מותרת להנשא תוך
כ"ד חודש ,כבר הורה זקן הגאון בעל חכם צבי בתשובות סי' ס"ד ס"ה ס"ו להתיר ,והסכימו
בהיתר זה כמה גדולים כמ"ש סי' ס"ה ,לפי שדומה ממש לאשה שיש לה צימוק דדים שהתיר
הרא"ש וסייעתו ,ובצימוק דדים אין לחלק בין אם ילדה בחיי בעלה או לאחר מיתה ,דדוקא בפסק
חלבה כתב הרא"ש בחיי בעלה ,עד כאן .ודבריו נכונים בפשט לשון הרא"ש .אף שבתשובות מהר"ם
פאדווא 453פירש ,דמ"ש הרא"ש או שפסק חלבה בחיי בעלה ,האי בחיי הבעל קאי נמי אדלעיל ,ולא
זו אף זו קתני .מכל מקום כל מעיין ישפוט בצדק שהוא דוחק ,דאם כן למה הצריך* הרא"ש
בצימוק דדים שיהא אינה רגילה להניק לעולם ,כיון דבילדה בחיי הבעל איירי ,אף אם היתה
רגילה להניק שאר וולדות ובוולד זה צמקו דדיה נמי שרי .אלא דבצמקו דדיה איירי אף אם ילדה
לאחר מיתה ,ולזה הצריך שאינה רגילה להניק לעולם ,דהיינו שהוחזקה בצימוק דדים גם בשאר
וולדות ,ואז יצאתה מכלל סתם מעוברת למניקה קיימא ,וכמו שפירש בתשובות דבר שמואל.
*( הגהת מהרי"ל :דא"כ למה הצריך .לא נמלט מקושיא זו אף לפי דבריו ,אלא שאין הפירוש כן.
וראיתי לידידינו הרב המופלג מוהרי"ל ,שכתב 454על מה שהוכיח החכם צבי ,מדכתב הרא"ש
בפסק חלבה בחיי בעלה ולא בצימוק דדים מכלל דבצימוק דדים אין לחלק ,שהוכחה זו שלא
במישור היא ,דאם כן אף אנו נאמר דאפילו הניקה בחיי הבעל וצמקו דדיה לאחר מיתה נמי שריא
לאינסובי מכיון שלא זכרו כלל בחיי הבעל גבי צימוק דדים וזה ודאי אינו כו' עכ"ל .ודחי' זאת
איני מכיר ,דאיך נאמר דאפילו הניקה בחיי הבעל וצמקו דדים לאחר מיתה נמי שריא ,שהרי
הרא"ש הזכיר להדיא שאינה רגילה* להניק לעולם.
455
*( הגהת מהרי"ל :הזכיר להדיא שאינה רגילה .לא קשה מידי לפי פירושי .
ומ"ש הרב הנ"ל עוד 456וממקומו הוא מוכרע דבחיי הבעל מיירי הרא"ש ,שהרי כתב תחילה והיכא
דגמלתו בחיי בעלה כו' ואחר כך כתב ומטעם זה כו' ,דהיינו כמו שגמלתו בחיי בעלה מותרת כך
הוא הדין והוא הטעם באשה שצמקו דדיה ,ועל כרחך דבצמקו דדיה בחיי הבעל דוקא הוא ,דיש
לומר דמותרת מהאי טעמא דגמלתו בחיי בעלה ,משא"כ ילדה לאחר מיתה אין להתיר מטעם זה
כלל כו' .איני רואה בזה הכרע ,דקאי אדסמיך לי' וכן משמע הלשון 457מניקה* שמת בעלה שהיתה
מניקתו כשמת בעלה ,אבל כשלא הי' לה שם מינקת כשמת בעלה מותרת ,ולפיכך כשהי' לה צימוק
דדים ולא היתה רגילה להניק לעולם דלא הי' עלי' שם מינקת כשמת בעלה שרי ,וכמו שכתב
בתשובות 458טעם לדברי הסמ"ג בשם הגאונים.
452

 452תשובת הגאון החסיד מוה"ר אברהם מו"ץ דקאליסק )אודותיו בית רבי עה ,ב( ,נדפסה בשארית יהודה מילואים
סי' טז ,מכת"י  231קטז ,א .והשגות מהרי"ל שלפנינו ,נדפסו בקובץ יגדיל תורה חס"ג ע' עה ,מכת"י  1747ל ,א.
ראה לקמן סי' הבא ,שהשאלה נשלחה על כ"ק אדמו"ר האמצעי ,אשר העביר את השאלה אל מהרי"ל .אחרי
שמהרי"ל השיב התשובה דלעיל סי' ב ,שלח כ"ק אדמו"ר האמצעי את התשובה הזאת אל מוהר"א מקאליסק לשאול
חוות דעתו .מוהר"א מקאליסק השיב בתשובה שלפנינו ,וחלק על תשובת מהרי"ל הנ"ל ,ועליה השיב מהרי"ל בהגהות
על גליון התשובה שלפנינו .ועוד הוסיף לכתוב )לקמן סי' הבא( :ואי"ה כאשר פה אל פה אדבר בו ,אם לא יחזור בו
ויכתוב כדרכו ,יהי לו אשר לו.
כל זה – בקשר לטעם ומקור הדין .אמנם למעשה הסכימו שניהם להתיר האשה ,כל אחד מטעמא דילי' ,כדלקמן בסוף
הסימן שלפנינו .וכן כותב מהרי"ל לקמן סי' הבא :שהסכים הוא גם כן להיתר  ...שבנידון דידן אין נפקא מינה לדינא.
וחילוקי הדעות בינם :מהרי"ל התיר )לעיל סי' ב( כשילדה אחר שמת וחלבה ארסי מעת הלידה .ואילו מוהר"א מתיר
כשילדה אחר שמת – דוקא כשחלבה ארסי לפני לידת ב' ילדים הקודמים; או כשילדה אחר שנתגרשה וחלבה ארסי
מעת הלידה.
 453סי' ל .כמובא לעיל סי' ב ד"ה אך אין.
 454לעיל שם.
 455לעיל שם ד"ה וממה שנתבאר.
 456לעיל שם ד"ה אך אין.
 457דקאי על מה שכתב הרא"ש בתחלת דבריו שם ,להוכיח כן מלשון הברייתא כתובות ס ,סע"א.
 458הרא"ש כלל נג סי' ג.
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לידק מינה דוקא בחיי בעלה ,דלא

*( הגהת מהרי"ל :וכן משמע הלשון מניקה :אם כן
כריב"ש .460ועי' שלטי גבורים.461
איברא שרבינו ירוחם נתיב כ"ג ח"ג שכתב והיכא שגמלתו בחיי בעלה שנראה לו 462שמותרת ולא
גזרינן אטו לא גמלתו דניכר הוא ,וכתב דמטעם זה נראה להתיר אשה שצמקו דדיה כו' ,והשמיט
האי וכן משמע הלשון מניקה כו' שכתב הרא"ש לפני זה ,וכתב לבסוף על דברי הסמ"ג בשם
הגאונים שאין זה בכלל תקנת חכמים כיון שאינה נקראת מינקת חבירו ,משמע דמטעמא קמא
לחוד מספיק להתיר בצמקו דדיה ,ואם כן על כרחך בילדה בחיי בעלה איירי ,דבילדה לאחר מיתה
אין ללמוד מגמלתו בחיי הבעל ,דשאני התם שניכר הוא וליכא משום איחלופי בלא גמלתו ,אבל
בצמקו דדיה אפשר דגזרינן אטו לא צמקו דדיה .463אך על כרחך שהרא"ש כתב דבריו בפסקיו על
פי דברי הגאונים שבסמ"ג ,דהא בתשובות כתב על דברי הגאונים שבסמ"ג דלפי שיטת התלמוד
ולפי קבלתו אין להתיר בנתנה בנה למניקה ג' חדשים קודם מיתת הבעל ,והטעם כמו שכתב ר"מ
הלוי משום דאי הדרה בה המינקת תחזור אחר מינקת ואי מינסבא לא אורח ארעא להדורי דלא
שבק לה בעלה כו' ,ואם כן איך למד בפסקיו בפשיטות היכא שיש לה צימוק דדים או שפסק חלבה
מהיכא דגמלתו בחיי הבעל ,דשאני התם דאין כאן תקנת הוולד דהא גמלתו ,אבל בצימוק דדים או
פסק חלבה שהוולד צריך למינקת ,ויש כאן תקנת הוולד ,דאי הדרא בה המינקת תחזור אחר
מינקת ואי מינסבא לא אורח ארעא .אלא על כרחך שהרא"ש כתב דבריו על פי קבלת הגאונים,
דדוקא היכא דנקראת מינקת חבירו גזרו אבל היכא דאין לה שם מניקה לא גזרו.
ומה שכתב עוד ,464וממה שנתבאר נדחה נמי מ"ש החכם צבי בשם תשובות דבר שמואל ,וכתב עליו
שפירש פירוש זר בפירוש ואינה רגילה להניק לעולם שהוחזקה בכך ,וכתב שהפירוש הפשוט
האמיתי בלשון הרא"ש הוא במ"ש ואינה רגילה להניק לעולם ,רוצה לומר שלא הניקה מעולם את
הולד הזה ,שלא התחילה להניק אותו ,וגם לא סייעה את המינקת לפרקים עכ"ל .אין הלשון ואינה
רגילה להניק לעולם משמע כלל דאוולד זה קאי .ואפילו הבית שמואל 465שהבין דברי הרא"ש
דבחיי הבעל איירי וכמ"ש לקמן ,מכל מקום נראה שהבין דברי הרא"ש באינה רגילה להניק
לעולם ,היינו שהי' לה צימוק דדים קודם וולד זה ,דאם כדבריו שאוולד זה קאי לא הוה שקו"ט
לדברי הרא"ש במעוברת ,ובמעוברת על כרחך שהי' לה צימוק דדים קודם ,ונסתפק אי מהני לה
מה שהוחזקה קודם הצימוק דדים דלא למניקה קיימא ,אלא שהכריע לאיסור ,משום דלטעמא
קמא דדחסא מעוברת צימוק דדים אסור ,ולדבריו לא הוזכר ברא"ש שיהא מהני לה מה שהוחזקה
בצימוק דדים קודם .אלא ודאי שגם הוא הבין באינה רגילה להניק לעולם שהוחזקה קודם .גם
מדברי הב"י שכתב על תשובות הרא"ש סי' ד' ,וכ"כ הריב"ש בתשובות סי' תס"ג ,משמע קצת
שהבין דברי הרא"ש הנ"ל דבילדה אחר מיתה איירי ,כתשובות ריב"ש הנ"ל ,ואם כן משמע
דבצימוק דדים אפילו ילדה לאחר מיתה שרי.
אמנם הבית שמואל בס"ק כ"ו נראה שהבין דברי הרא"ש הנ"ל דבילדה בחיי הבעל איירי ,כדברי
מהר"ם פאדווא ,שהוכיח מדברי רא"ש הנ"ל ,דלא כהב"ח ,466דשכרו מינקת לחוד לא מהני ,דהא
בצימוק דדים איירי על כרחך שנתנו הוולד למינקת ואם כן למה לן צמקו דדיה .ואי בילדה לאחר
מיתה איירי לא מוכח מידי ,דפשיטא דשכרו מינקת לחוד לא מהני לאחר מיתה .ונראה לי שדעת
החכם צבי הוא דמעוברת צימוק דדים מותרת ,וכן הוא דעת השבות יעקב ,467כמבואר בדבריו
468
בתשובות הנ"ל דטעמו משום דמעוברת כזה לא למניקה קיימא ,ולא כדעת הבית שמואל
דמעוברת צימוק דדים אסורה*.

 459אם כוונת הרא"ש לדייק מלשון הברייתא ,שצימוק דדים לפני מיתת הבעל מותרת ,א"כ לידק מינה גם להתיר כל
יולדת אחר מיתת הבעל.
 460סי' תסג ,שהיא דעה ב' שבשו"ע סי"ד ,שאוסר אף כשילדה אחר שמת בעלה.
 461כתובות כה ,א אות א :אבל היכא שילדה אחר מיתת הבעל ,דסתם נשים למניקות קיימות ,כבר חל עליה שם
מינקת חבירו וצריכה להמתין.
 462להרא"ש.
 463וא"כ נראה מדברי רבינו ירוחם שפירש בדברי הרא"ש כמהרי"ל ,ודלא כחכם צבי.
 464לעיל סי' ב ד"ה וממה שנתבאר.
 465ס"ק כו.
 466ד"ה ומ"ש או שכרו.
 467ח"א סי' צז.
 468ס"ק כ.

שארית יהודה – אבן העזר

נז

*( הגהת מהרי"ל :ולא כדעת הבית שמואל דמעוברת צימוק דדים אסורה :מה ענין שמיטה אצל
הר סיני ,דהבית שמואל כתב טעמא דדחסא ,בהא אפילו החכם צבי מודה ,469ולאו למניקה קיימא
אפילו הבית שמואל מודה.470
וסבירא ליה להחכם צבי דאם היתה מעוברת צימוק דדים אסורה ,כל שכן במניקה עצמה ,דכיון
שאסרוה חכמים בעודה מעוברת משום דסתמא למניקה קיימא ,הוא הדין במניקה דהוי בכלל
הגזירה ,אלא דסבירא ליה דגם מעוברת צימוק דדים שרי ,ולזה הצריך הרא"ש לדעתו בצמקו
דדיה שאינה רגילה להניק לעולם ,היינו שהוחזקה בכך קודם ,שאז אין לה שם מניקה גם בעודה
מעוברת ולא למניקה קיימא .אבל באם לא הוחזקה בכך ,לא מיבעיא בצמקו דדיה לאחר מיתה
קודם שהתחילה להניק דנאסרה בעודה מעוברת דהא למניקה קיימא* ,אלא אפילו צמקו דדיה
ולא הניקה פעם אחת את הוולד בחיי בעלה ,אעפ"כ אסורה בעודה מעוברת ,דכל זמן שלא הוחזקה
בצימוק דדים לא יצאתה מכלל סתם מעוברת למניקה קיימא ,וכיון שחל עלי' גזירת חכמים
בעודה מעוברת אסורה גם בילדה.
*( הגהת מהרי"ל :דהא למניקה קיימא :ומה בכך דקיימא למניקה ,כיון שלא מניקה.
ולא דמי להנהו דבי ריש גלותא 471דאם נתנו למינקת שרי ,שהביא החכם צבי עצמו סי' ס"ד הנ"ל
לראי' ,אף דודאי נאסרה בעודה מעוברת .דשאני התם שבא ענין מחודש* אשר אין לה עוד שם
מניקה ,וגם אית לה קלא ולא אתי לאחלופי ,אבל בצמקו דדים והוחזקה בכך שהי' לה גם צימוק
דדים הנ"ל בעודה מעוברת ,אם אין עלי' שם מינקת גם במעוברת הי' שרי ,ואם נאסרה במעוברת
משום דסתמא למניקה קיימא הוא הדין במניקה.
*( הגהת מהרי"ל :שבא ענין מחודש :אם כן הוא הדין אם נתחדש ענין צימוק דדים אחר ימי
העיבור.
ומה שהוכיח הבית שמואל מדברי התוס' ,דאף דאדחי טעמא דדחסא מכל מקום לא אשתני דינא,
ואם כן מעוברת צימוק דדים אסור ,והוא הדין מניקה .כבר הקשה החכם צבי עצמו סי' ס"ד,
והוכיח מהנהו דריש גלותא דהיכא דליכא עלי' שם מניקה לא שייך זה .ונראה לי דעתו דאף
במעוברת צימוק דדים מותר* וכמשנ"ל ,ואף דלטעמא דדחסא מעוברת אסור .דהא כבר הקשה
בתשובות הר"ש מווינזיא 472על הוכחות דר"ת הנ"ל דכל מה שאסור לטעמא דדחסא יהא אסור
לטעמא בתרא ,דהא כיון דאמר אלא הדר בי' מטעמא קמא ,ולפום טעמא אשתני דינא ובהבטל
הסיבה יבטל המסובב.
*( הגהת מהרי"ל :ונראה לי דעתו דאף במעוברת צימוק דדים מותר :אינו מוכרח.
473
אלא דעיקר הוכחות ר"ת הוא דוקא בגרושה דאית לה שם מינקת ,וכמ"ש התוס' בטעם
האחרון ,דכיון דלטעמא דדחסא אסור מעוברת גרושה אם כן גם לטעמא בתרא דסתם מעוברת
למניקה קיימא אסורה ,דהא לא יצאתה מכלל שם מניקה ,ואי הוי סבירא ליה להש"ס לטעמא
בתרא להתיר בגרושה הוי להו לפרושי ,דלא ליתי למטעי לאסור גם בגרושה .אבל בצימוק דדים
דאין עלי' שם מניקה כלל ,ולא למניקה קיימא ,מותרת אף בעודה מעוברת ,דהא פירשו להדיא
דהטעם הוא משום דסתם מעוברת למניקה קיימא ,ובצימוק דדים דלא למניקה קיימא מותרת.
וכן כתב בתשובות מה"ר מרדכי זיסקינד רוטנבורג) 474וכן נראה דעת מהרש"ל פ"ד דיבמות סי' ל',
דלטעמא דמעוברת למניקה קיימא מותרת צימוק דדים אפילו בעודה מעוברת( .ולפי זה ראיות
החכם צבי מהנהו דבי' ריש גלותא מגומגמת קצת .ונראה דעיקר ראייתו דלא תימא כיון דלטעמא
דדחסא אסורה בכל גווני ואין לה שום היתר הוא הדין למניקה ,דאם כן האיך התירו לדבי' ריש
גלותא ,אלא דהיכא דאין לה שם מניקה מותרת ,והוא הדין היכא דאין לה שם מניקה ולא למניקה
קיימא .אך הבית שמואל כתב לאסור במעוברת צימוק דדים לדעת התוס' ,דכיון דלטעמא דדחסא
אסור הוא הדין לטעמא בתרא דמעוברת למניקה קיימא.
ולענין דינא יש להחמיר במעוברת צימוק דדים ,דאף דלדעת התוס' אין ראייתו מוכרח כמשי"ל,
ואף שהשבות יעקב הביא גם דעת הרמב"ם דסבירא ליה להתיר במעוברת היכא דלא למניקה

 469שלטעם זה אסורה המעוברת בצימוק דדים.
 470שלטעם זה מותרת המעוברת בצימוק דדים.
 471כתובות ס ,ב.
 472תשובת מוה"ר שמחה לוצאטו מויניציאה ,שבשו"ת אמונת שמואל סי' ד.
 473יבמות מב ,א ד"ה סתם .כתובות ס ,ב ד"ה והלכתא.
 474סי' לא.
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קיימא ,אין דבריו מוכרחים ,דהא הרמב"ם לא הזכיר במעוברת אלא טעמא דדחסא .וכן משמע
מדברי הרב המגיד ולחם משנה שם .וכן הוא דעת הבית שמואל ומהרש"ל וכן עיקר .מכל מקום
לדעת הרמב"ם דלא הביא במעוברת אלא טעם דדחסא ,ודאי דמעוברת צימוק דדים אסור,
ולדעתו אפשר דבילדה לאחר מיתה ,כיון דנאסרה בעודה מעוברת משום דלמניקה קיימא* ,הוא
הדין אחר לידה במניקה כמשי"ל ,ודוקא בילדה בחיי בעלה שרי ,דאינה בכלל מינקת ולא נכנסה
בכלל גזירת חכמים ,אבל בילדה לאחר מיתה דחל עלי' גזירת חכמים בעודה מעוברת צריכה
להמתין כ"ד חודש.
*( הגהת מהרי"ל :משום דלמניקה קיימא :זה אינו להרמב"ם ,דטעמא משום דחסא.
מיהו נראה עיקר ,דאף דמעוברת צימוק דדים אסורה ,היינו משום דאף צימוק דדים הוי בכלל
הגזירה דמעוברת חבירו ,אבל כשילדה ,דיצאתה מכלל מעוברת ולמניקה לא באה ,ולא הוי בכלל
הגזירה דמינקת חברו מותרת .ודוקא במעוברת דאית לה שם מעוברת ,אבל לא במינקת דהא אין
לה שם מינקת .וראי' מדברי הב"י שכתב על תשובות הריב"ש סי' תס"ג ,דאשה שמת בעלה והניחה
476
מעוברת וילדה ולא הניקה את בנה כו' ,ומדברי הרשב"א 475שכתבתי בסי' זה ,שכתב הרב המגיד
בשמו בגרושה ,שרי כה"ג ,ואפילו בהתחילה להניק בעודה תחת בעלה ,אם אינו מכירה שרי,
וראיתי מורים עושים מעשים כדעת הרשב"א ולא מחיתי בידם כו' עכ"ל .ואם איתא דכל שילדה
אחר מיתה ,כיון דנאסרה בעודה מעוברת אסורה גם בילדה ,אם כן איך פשיטא לי' דלדעת
הרשב"א מותרת כה"ג בגרושה ,דהא גם בגרושה נאסרה בעודה מעוברת ,וכמ"ש הרב המגיד הנ"ל
על דעת הרמב"ם דבכל גווני אסור ,וכן נראה מן הגמרא דמניקה דומיא דמעוברת ,ולזה הסכים
הרשב"א ז"ל ,וכתב מיהו בגרושה דוקא כשהניקתו קודם שנתגרשה עד שמכירה כו' עכ"ל ,וכיון
שכן איך מביא ראי' מילדה בחיי הבעל ולא הניקתו עד שמכירה ,דשאני התם לדעת הרשב"א ,כיון
דאינה מחויבת להניק אותו אפילו בשכר אינה בכלל הגזירה דמינקת חבירו ,אבל במעוברת שילדה
אחר מיתה ,כיון דחל עלי' גזירת חכמים בעודה מעוברת הוא הדין למניקה .וכן כתב הב"י שעשו
מעשה רב .ואף דאנן קיי"ל להחמיר אפילו בגרושה ,היינו משום דמחמרינן כדעת הפוסקים דלא
שנא בין גרושה ואלמנה ,ואף דאינו מכירה ,אלא דאף דמעוברת אסורה בעודה מעוברת ,כשילדה
הותרה .וכן הוא בפשיטות בתשובות מה"ר מרדכי זיסקינד הנ"ל ,אלא שראייתו אינו מחוורת
בעיני .ומ"ש הריב"ש סי' תס"ג הנ"ל ,דכיון דנאסרה משום מעוברת חבירו ,דסתם למניקה קיימא,
אפילו נתנה בנה למניקה אחר כך איכא למגזר כו' ,היינו דוקא ביכולה להניק אבל לא בצימוק
דדים דאין עלי' שם מינקת אפילו בחיי הבעל .ומה שאסורה במעוברת ,היינו משום דלא חלקו
בגזירתם ,ואף זאת בכלל מעוברת אבל לא מטעם דמעוברת למניקה קיימא ,דהא לא למניקה
קיימא ,וכיון שילדה ואינו בכלל מניקת שרי .ולפי זה ,יהי' איך שיהי' הפירוש בדברי הרא"ש ,יש
להתיר בצימוק דדים וילדה אחר מיתת הבעל ,דאף דנאסרה בעודה מעוברת ,כיון דילדה ואין לה
שם מינקת מהיכי תיתי' לאסרה.
אך אין להקל בצימוק דדים אלא דוקא כשהוחזקה בצימוק דדים בחיי הבעל ,כמ"ש החכם צבי
ותשובות דבר שמואל בפירוש הרא"ש ,אבל אם בחיי הבעל לא היתה לה צימוק דדים ,וילדה אחר
מיתתו והי' לה צימוק דדים קודם הלידה ,אין להקל .ולא מיבעיא לסברא קמייתא שכתבתי ,דכיון
שנאסרה בעודה מעוברת חל עלי' גזירת חכמים ואסורה גם במניקה ,אלא אפילו לסברא בתרייתא,
דאף דנאסרה במעוברת מכל מקום כשילדה הותרה ,היינו דוקא כשאינה אסורה משום דלמניקה
קיימא ,אלא משום דמכל מקום שם מעוברת עלי' ,אבל כשנאסרה בעודה מעוברת משום דסתם
מעוברת למניקה קיימא ,אפילו צמקו דדיה קודם הלידה אסורה ,דכיון דחל עלי' שם מניקה
בעודה מעוברת חיישינן לאחלופי וגזרינן אטו לא צמקו דדיה ,וכמ"ש הריב"ש סי' תס"ג הנ"ל.
וכיון דלפירוש החכם צבי ותשובות דבר שמואל הרי מבואר להדיא ברא"ש וסייעתו דבעינן דוקא
שהוחזקה בכך קודם מיתתו ,וכבר כתבתי שדבריהם נכונים בפירוש לשון הרא"ש ,פשיטא שאין
להקל בלא הוחזקה.
וראיתי לידידינו הרב המפורסם הנ"ל שכתב להקל אפילו בלא הוחזקה ,וכתב אבל אין הכי נמי
אם ילדה לאחר מיתתו והיו לה צימוק דדים קודם הלידה ,אפילו צמקו לאחר מיתה רק שלא הי'
יכולה להתחיל ולהניק ,ודאי דלא מקרי נמי מינקת חבירו טפי מאלו צמקו בחיי הבעל .וכבר
כתבתי דאין להקל בכך .ומה שכתב ראי' מתשובות הרא"ש כלל נ"ג סי' ג' דלא אסר צימוק דדים
לאחר מיתה אלא משום דאם כן כל אשה תגמול את בנה ,וזה הטעם לא שייך אלא בשצמקו אחר
שהתחילה להניק ,אבל אם לא התחילה להניק לא שייך האי טעמא כלל .ואינה ראי' כלל ,דהרא"ש
בגמלתו בחיי הבעל איירי ,אלא שעדיין לא צמקו דדיה ,אבל בילדה לאחר מיתה ,דנאסרה בעודה

 475כתובות ס ,א ד"ה ת"ר .שהיא דעה הא' בשו"ע סי' יג סי"ד.
 476הל' גירושין פי"א הכ"ה.
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מעוברת דלמניקה קיימא ,אסורה גם לאחר לידה משום אחלופי .גם מ"ש מתשובות הר"ן סי' י"ב
שכתב דאם לא פסק חלבה ג' חדשים בחיי הבעל כו' ,אפילו השלימה לאחר מיתה לא מהני מכיון
שהי' ראוי' שעה אחת ,משמע דאם לא הי' ראוי' אפילו שעה אחת אחר מיתה לא מקרי מינקת
חבירו עכ"ל .וגם זאת אינה ראי' כלל מן הטעם הנ"ל ,דבחיי הבעל איירי .ומ"ש שכן כתב מהרש"ל
בפ"ד דיבמות הנ"ל ,דלטעמא דמעוברת למניקה קיימא אם יש לה צימוק דדים שריא אפילו
במעוברת כו' ,מכלל דבימי מניקתה לכו"ע שרי .וגם זה אינו ראי' ,דהרש"ל בהוחזקה בצימוק
דדים איירי כלשון הרא"ש .והיוצא לנו מזה ,דבצימוק דדים מעוברת יש להחמיר ,אבל בילדה אחר
מיתתו יש להקל כדעת החכם צבי ,ודוקא שהוחזקה בצימוק דדים בחיי הבעל ,אבל אם לא
הוחזקה וצמקו דדיה לאחר מיתה קודם הלידה אין להקל.
ואין להאריך עוד בזה ,שגם אף שהי' מי שערער על החכם צבי בהוראה זו ,לא בדין צימוק דדים
ערער עליו ,שבזו כל אפי שוין ,רק בדמיון שמדמה החכם צבי חלב ארסיי לצימוק דדים בזה ערערו
עליו .וראיתי בתשובות מה"ר מרדכי זיסקינד רוטנבורג סי' ל"א שכתב שאחר העיון לא דמי
להדדי אלא כי עוכלא לדנא ,דשאני נידון דידן הואיל ואית לה חלב על כל פנים נקראת מינקת
חבירו שגזרו עלי' חכמים ,ויש לחוש דאתי לאחלופי כו' ,ובודאי לא עדיף מעקרה וזקנה ואיילונית
דאסרוה חכמים משום הבחנה ,ולא דמי לצימוק דדים דהיא לא נקראת מינקת חבירו כיון שאין
לה חלב כלל כו' ,ואפילו לר"ש הזקן דמתיר בגרושה ,היינו משום דלא משעבדא להניק אינה
נקראת מינקת חבירו ,וגרושה מידע ידיע כי בעלה חי לפנינו ולא אתי לאחלופי .והנה לכאורה הי'
נראה לי קצת ראי' שלא כדבריו ,מדברי הגהות מרדכי פרק החולץ ,477שכתב להתיר בשם הר'
מרדכי טורמשא במניקה שנתעברה בזנות ,אפילו לדעת ר"ת ,ונחלקו עליו ,דמכל מקום בית דין
יכופו אותה ,וכן הביאו ראי' לאסור מדברי התוס' ,וכן כתב מהרי"ל בתשובות סי' ק"]ד[ והאריך
קצת בזה ,ואם נאמר הואיל ואית לה חלב מכל מקום נקראת מינקת חבירו וחיישינן לאחלופי,
ואם כן אף בלא טעמים הנ"ל יש לאסור אותה מחמת חשש דאחלופי .ודוחק לומר דאינהו איירי
אליבא דהרי"ף 478והרמב"ם 479שפסקו כרבי יוסי דסוף פרק ד' אחים ,480דלא גזר בהבחנה זנות
482
אטו נשואין ,דאין דרכו של מהרי"ל להכחיד תחת לשונו ולהשמיט דברי האשר"י 481בשם הרז"ה
סוף פרק ד' אחים הנ"ל ,וכפירוש הטור 483בפשיטות דגזרינן זנות אטו נשואין .ועוד דאפשר דאפילו
לרי"ף דפסק דלא גזרינן זנות אטו נשואין ,היינו דוקא בהבחנה דלא גזור כלל בהבחנה אלא
בנשואה ,ולא נכנסה בכלל גזירת חכמים ,ולפיכך אף דקיי"ל כרבי מאיר 484דגזר בעקרה וזקינה,
בזנות לא גזרינן .או כיון דהאיסור הוא משום הביאה ,ובין ביאה דנשואין לביאה דזנות מידע ידיע,
אבל במניקה דכיון דאית לה חלב הוי בכלל גזירת חכמים ,ודאי דיש לחוש לאחלופי בין מניקה זו
למניקה אחרת .או דאי לא הנך סברות שכתבו לאסור בזנות ,כיון דלדעת הר' מרדכי טורמשא לא
הוי בכלל מינקת חבירו ,אינה בכלל גזירת חכמים ולא חיישינן לאחלופי ,ולפיכך כתבו שגם בזנות
שייכים הנך סברות דר"ת .ואם כן כל שכן כאן דהחלב הוא ארסיי ואינה ראוי' להניק כלל ,דאין
לחוש לאחלופי.
אך זה יש לדחות ,דהיינו טעמא דאין לגזור בזנות משום אחלופי אפילו לדעת הרא"ש בשם הרז"ה,
דהא מבואר בסוגי' דס"פ ד' אחים הנ"ל ,דכל היכא דלא שכיח כמו בהוחלפו או בזנות דקטנה לא
גזרינן ,ואם כן אף לדעת רז"ה קיי"ל כרבי יוסי דלא חיישינן בזנות להבחנה ,דאשה מזנה מתהפכת
יפה כדי שלא תתעבר ,אלא דגזר בגדולה זנות אטו נשואין כמבואר ברא"ש שם ,ואם כן לא שכיחא
עיבור במזנה ,וכיון דלא שכיחא עיבור במזנה לא גזרינן לאחלופי ,ולפיכך הוצרכו להוכיח דאותה
תקנה עצמה שהיא לתקנת הוולד דשייך בגרושה שייך גם במזנה .ואפשר שזהו כוונת מהרי"ל
בסוף תשובות הנ"ל במה שכתב והא דמפליגינן פרק ד' אחין בין זנות לנשואין ,היינו לענין הבחנה
שלא שייך מכח טעמא שמפרש התם ,ובזנות לא שכיח דלא גזר ,או דלא איצטריך בזנות ,אבל
לענין מעוברת ומניקה שייך כמובן בזנות כדלעיל .ולכאורה מה הי' לו להביא מהבחנה שהוא
מילתא דפשיטא ,דדוקא זנות קטנה לא שכיח אבל בגדולה שכיח ,וגם לר' יוסי דמתיר במזנה,

 477סי' קו.
 478יבמות פ"ג )י ,א(.
 479הל' גירושין פי"א הכ"ב .שו"ע סי' יג ס"ו.
 480יבמות לה ,א.
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היינו משום דלא שייך הבחנה ,דאשה מזנה מתהפכת כדי שלא תתעבר ,אלא שכוונתו הוא דלא
תימא כיון דעיבור בזנות הוי לא שכיחא לא גזרו כלל במינקת בזנות ,ועל זה כתב דהיינו דוקא
היכא דמצד עצמה ליכא משום הבחנה ,כמו בן שנה ,אלא דלא לגזור אטו גדולה ,כיון דלא שכיח
לא גזרו ,אבל הכא דשייך אותה תקנה עצמה שהיא ככל הנשים לתקנת הוולד פשיטא דאסורה.
מיהו מסתברא כדברי החכם צבי ,דהא פשיטא דמעוברת כי האי לא למניקה קיימא ,כיון שאסורה
להניק מפני סכנת נפשות ,ואם כן אינה בכלל מניקה שאסרו חז"ל .וכן משמע מדקדוק לשון
הרא"ש בתשובות כלל הנ"ל סי' ד' שכתב ועל המניקה אם יש לה חלב להניק את בנה אפילו לא
הניקה ,דלא פלוג רבנן בכל אשה שראוי' להניק כו' ,על כרחך דקדק וכתב דוקא בראוי' להניק,
אבל לא בזאת שאינה ראוי' להניק .וכן משמע מתשובות הריב"ש סי' הנ"ל ,דאסר אשה שילדה
אחר מיתת בעלה ונתנה בנה למינקת ולא התחילה להניק ,דכיון שזו נאסרה משום מינקת חבירו
דסתם מעוברת למניקה קיימא ,אפילו נתנה בנה למניקה אחר כך איכא למגזר כו' ,משמע דוקא
משום דנאסרה בעודה מעוברת משום דלמניקה קיימא ,ואם כן חל עלי' שם מניקה ,אבל בנידון
דידן דמעוברת לא למניקה קיימא אינו בכלל מניקה .ואף לפי מה שנתבאר למעלה דיש להחמיר
במעוברת צימוק דדים ,והוא הדין בחלב ארסיי ,היינו משום דאף דלא למניקה קיימא מכל מקום
הוי בכלל הגזירה דמעוברת ,ולא משום לתא דמניקה ,ואם כן כשילדה שרי וכמש"ל.
אמנם לדינא התירה גם הרב הנ"ל 485מטעם אחר ,אפילו נאמר דאינו דומה לצימוק דדים והיא
ודאי נקראת מינקת חבירו ,אפילו הכי מותרת מטעם כיון דנתנה בנה למניקה שוב אינה נקראת
מינקת חבירו ,וכבר הפקיעה עצמה מגזירת חכמים דמינקת חבירו ,רק דיש לאסרה מפני תקנת
הוולד ,כי יש לחוש שמא תהדר בה המינקת ,ובאיסור זה ודאי לא גזרינן משום אחלופי ולא משום
הא אטו הא ,כי דוקא מה שהוא גזירת חכמים עצמה עשו חיזוק לדבריהן כו' ,אבל מה שאינו
גזירת חכמים רק שאסור מחמת חששא אין לגזור בזה הא אטו הא ,רק במקום שיש לחוש החשש
זה עצמו .ובנידון דידן שהיא אינה רשאי להניק ,ואם כן אין חשש זה כו' ע"ש שהאריך .אך התירו
של הרב הנ"ל אינו נכון בעיני ,שהרי כל הפוסקים אסרו בנתנה בנה למינקת אפילו הדירה על דעת
רבים דלא הדרא בה משום אחלופי ,ולדברי הרב הנ"ל כיון דנתנה בנה למינקת שוב לא אסרינן
משום אחלופי ,אלא במקום דיש חשש זה עצמו ,וכאן ליכא חשש זה דהא לא הדרא בה .אלא ודאי
דאף בנתנה בנה למינקת ,כיון שיש לחוש שמא הדרא בה הוי בכלל הגזירה עצמה וחיישינן
לאחלופי .וכן הוא בתשובות ר"י הזקן במרדכי דיבמות פ' החולץ ,486דלענין היכא דליכא למיחש
דלמא הדרא בה הוא דמדמהו התלמוד לההיא דרדופה ,למימרא דלא פלוג רבנן ,דאי לענין היכא
דאיכא למיחש דלמא הדרא בה לא הוי צריך להביא ראי' מההיא דרדופה כו' עכ"ל.
ומ"ש הרב הנ"ל ראי' ברורה לדבריו מתוס' פרק אעפ"י 487ד"ה ואמר רב נחמן הלכה כרבי מאיר
בגזירותיו ,אין לפרש דגזרינן מת אטו לא מת כו' דאם כן היכא שרי רב נחמן לבי' ריש גלותא ,אלא
יש לומר דגזרינן כו' שמא תחזור בה כו' .עיי"ש דצ"ע למה לא נגזור במינקת הא אטו הא ,כמו
לענין הבחנה דגזרינן בעקרה וזקנה כו' ,אלא דכיון דנתנה בנה למינקת שוב לא גזרינן משום
אחלופי ע"כ .וכן הניח המהרש"א ז"ל דברי התוס' הנ"ל בצ"ע .ואין מכאן ראי' כלל ולא מראית
עין ,דפשיטא דדברי התוס' הם דברי הרא"ש ,דלא גזרינן נתנה בנה למניקה אטו לא נתנה ,דאם כן
היכי שרי רב נחמן לריש גלותא ,אלא כיון שהוא דבר הניכר לכל לא גזרו בזה ,ומחמת זה התיר
הרא"ש בגמלתו בחיי בעלה ,אלא שהטעם הוא במניקה הוא שמא תחזור בה ,וכיון שאף נתנה בנה
למניקה הוא בכלל הגזירה מחמת חשש הנ"ל ,אם כן אף במקום דליכא חשש הנ"ל ,כגון שהדירה
על דעת רבים או כה"ג חיישינן לאחלופי בזה הוא דבר שאינו ניכר .וכ"מ מתשובות הר"ן סי' י"ב,
שכתב טעם לדעת הגאונים שבסמ"ג בנתנה בנה למינקת ג' חדשים קודם מיתת הבעל ,משום דאין
כאן תקנת הוולד כו' ,וזו שפסקה ג' חדשים קודם מיתת הבעל אינה קרוי' מינקת חבירו ע"כ .הרי
במקום דקרוי' מינקת חבירו ,אף שנתנה בנה למינקת ואין כאן תקנת הוולד אסור .וכן הרא"ש
כתב טעם זה לדעת הגאונים שבסמ"ג.
אך בנשבעה המינקת על דעת רבים ,לכאורה הי' אפשר קצת לצדד להקל ,דכיון דרב פפא ורב הונא
בריה דר' יהושע סברי למעבד עובדא כהא מתניתי' דנתנה בנה למניקה מותרת ,נהי דלא קיי"ל
כוותייהו ומחמרינן כמו בהבחנה ,מכל מקום בנשבעה על דעת רבים דלא הדרה בה ,וגם דאין כאן
תקנת הוולד שהאם אינה ראוי' להניק ,ואם כן יצטרך לגזור במינקת שנשבעה אטו לא נשבעה
והאם שאינה ראוי' להניק אטו ראוי' אפשר ,דכולי האי לא גזרינן .אך אין לבדות סברות כאלו
מלבינו ,דחזינן בהבחנה שכתב הרא"ש בשם הרז"ה טעם להתיר משום דזנות בקטנה לא שכיח,
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משמע דאם הי' שכיח הוה אסרינן בקטנה בזנות ,אע"ג דנצטרך לגזור קטנה אטו גדולה וזנות אטו
נשואין ,וכ"מ דמחמרינן בהבחנה קטנה מן האירוסין וכולו חדא גזירה היא .אך העיקר הוא התירו
של הרב החכם צבי כמש"ל ,ודוקא בהוחזקה בכך בחיי בעלה ,ועל פי האופנים שנתבארו בתשובות
הנ"ל .ולרווחא דמילתא ידירו המינקת על דעת רבים כמ"ש ידידינו הרב המפורסם מוהרי"ל
נר"ו .488ודוקא שאינה ראוי' להניק כלל מחמת שחלבה ארסיי לגמרי אפילו מעט ולפרקים ועתים
רחוקות עפ"י חקירת הרופאים ,אבל אם יכולה להניק מעט לפרקים אלא שריבוי החלב שלה הוא
מזיק ,יש לומר דאינו דומה לצימוק דדים ,וכמו שכתב הרא"ש על דעת הגאונים שבסמ"ג שפסק
חלבה לגמרי.
אחר זה שמעתי שהאי עובדא הוא בגרושה ,ואם כן יש להתירה בפשיטות ,אך איני יודע בירור
הדברים .וכן התיר השבות יעקב 489וכתב שגם הגאון מהור"ד אפנהיים וחמיו הגאון התירו .ואף
שיסוד דבריו הוא על תירוצו שכתב לדעת הרמב"ם דעד כאן צריכין לטעמא דדחסא ,דאם לא כן
ימתין עד שתלד ,ואין מזה הוכחה .אך יש לומר מדסבירא ליה להרמב"ם כפירוש המשנה
דסוטה 490דלרבי מאיר מעוברת ומינקת חבירו אינה שותה משום שבא עלי' ביאת איסור ,ואם כן
משמע דגם במעוברת מה שבא עלי' הוא ביאת איסור אף שיוציא אותה ,ואם הי' רק הטעם משום
דלמניקה קיימא ,לא הי' זה לביאת איסור כל כך .מכל מקום כבר כתב שמדברי הרמב"ם 491דלא
כתב אלא טעם דדחסא במעוברת ,משמע דסבירא ליה להחמיר גם בגרושה וכה"ג .וכן הוא בדברי
הרב המגיד .וכן הוא להדיא בדברי הלחם משנה שם ,אף שתירוצו אינו מחוור ,אלא שהטעם הוא
כיון דלדעת הרשב"א גרושה שאינה מכירה לא הוי בכלל מינקת חבירו ,אבל מעוברת מכל מקום
שם מעוברת חבירו עלי' וכמש"ל ,ולא פלוג בגזרתם .וכ"כ מהרש"ל לדעת הרמב"ם ,מעוברת
צימוק דדים אסור .וכן כתב הבית שמואל .אלא שהעיקר הוא התירו של הגאון החכם צבי דנידון
492
דידן דמי לצימוק דדים כמ"ש לעיל ,אך בגרושה כה"ג דכבר התירה האמונת שמואל בתשובות
והר"ש מוינזיא 493ושאר פוסקים ,וכן הב"י 494העיד שכבר נהגו להתיר ,אף דמחמרינן מכל מקום
בכה"ג דנידון דידן שחלבה ארסיי ,דודאי דאין להחמיר כלל .ונראה דאף אם אינו דומה ממש לנידן
של החכם צבי ,דלא הוחזקה אלא בב' ילדים ,כיון שהרופאים אמרו על פי חקירה ובחינה שהוא
סכנת נפשות ,ובדרך כלל קיי"ל דאף בתרי זימנא הוי חזקה ,ועוד לא יהא אלא ספק סכנת נפשות.
ואף שכנגדם שחלק עלי' בתשובות שבות יעקב הוא שכתב בנידון זה שהרופא לא אמר דבר ,ובנידון
דידן הוא על ידי בחינת הרופאים .וכיון שהיא גרושה שכבר התירו הרבה גדולים בכלל אין
להחמיר בכה"ג .אבל אם היא אלמנה אין להקל אלא כפי דעת החכם צבי ממש .ולרווחא דמילתא
ידירוה על דעת רבים וכנ"ל.
והנה אף דבכל מה שכתבתי אין בו מן החידוש ,והם דברים פשוטים ,וכמעט שהם שפת יתר
וטרחא שאינה צריכה ,אך כדי לאפושי גברא.495

סימן יז
בענין הנ"ל

496

)ר"ב שלום(497
לכבוד אה' ידידי ורב חביבי הרב המפורסם החריף ותיק ונעלה מו"ה ברוך מרדכי 498נ"י

 488לעיל סוס"י ב.
 489ח"א סי' צז.
 490כו ,א.
 491הל' גירושין פי"א הכ"ה.
 492סי' ב-ג.
 493תשובת מוה"ר שמחה לוצאטו מויניציאה ,שבשו"ת אמונת שמואל סי' ד.
 494הובא בחלקת מחוקק ס"ק יז.
 495להצטרף למהרי"ל להתירה.
 496נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' טו ,מכתי"ק  231קיד ,ב .והיא תשובה הקצרה השייכת לסי' ב דלעיל ,ולסימן
הקודם.
 497שנת תקע"ח.
 498איטיגנא ,מווילנא .ואח"כ  -מו"ץ דבאברויסק .ראה אודותיו – בית רבי עג ,א.
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על דבר השאלה ששלח לכבוד מר בר אחאי 499שי' .מאפס הפנאי שאינו מופנה מכל צד צוה לי לעיין
רבא במילתא ולכתוב לו מה שהעלתה מצודת שכלי ,ואשר אני זוכר מכבוד רבינו הג' אחמו"ר
זצללה"ה נ"ע .ואחר אשר ערכתי ושלחתי אליו ,500שלח עוד לאה' וריעי ידידי מה"ר אברהם
מקאלישק לראות מה בפיו גם הוא ,והוא גם הוא ערך באריכות המענה .501ושוב שלח אלי מר בר
אחאי שי' השני כתובים כאחד ,וצוני לברר הדעות תרומיות משנינו.
והנה מה שאני ערכתי למול פניו שולח אני לכבוד מעל' ,ומה שעלה גם כן אצל ידידי מה"ר אברהם,
שהסכים הוא גם כן להיתר .אלא שירד להציל את החכם צבי 502והדבר שמואל 503מהשגותי,
והעלה להחמיר כדבריהם ]עד[ שתהא מוחזקת בחלבה ארסיי בחיי בעלה ,אפס כי בסכנת נפשות
הוי בתרי זימני חזקה .504ולא שלחתי לרומע"ל כל אריכות המענה ,כי לפי דעתי ירד להציל ולא
הציל ,ואי"ה כאשר פה אל פה אדבר בו ,אם לא יחזור בו ויכתוב כדרכו ,יהי לו אשר לו .ובפרט
שבנידון דידן אין נפקא מינה לדינא ,כמ"ש רומע"ל שהוחזקה בכך בחיי בעלה .גם צידד בגרושה
כמ"ש הרב בר אחאי 505שי' ,על פי שו"ת אמונת שמואל 506ושבות יעקב ,507ואינם עמדי .והגם שאף
רומע"ל כתב כן ,והרב בר אחאי ראהו ] ,[...ויש אילן גדול לסמוך עליו הוא הרשב"א ,508שמתיר
בגרושה מעוברת אפילו לדעת ר"ת 509החולק על רבינו שמשון הזקן ,כמבואר במ"מ 510ובר"ן,511
דלא כט"ז) 512גם בדברי הבית שמואל 513ראיתי שערורי' ,לא עת האסף פה( ,ונראה מדבריהם
שמסכימים עמו ,והיא דעה ראשונה שבשו"ע סוס"י י"ג .עם היות שכתוב בשם יש מי שאומר ,הלא
גם דעה שני' כתב גם כן בשם יש מי שאומר )אך מ"ש בשו"ע ומשמע מדבריו 514כו' ,צע"ג דבהדי'
כתב כן .גם דלאו הא בהא תלי' ,עי' בית יוסף בשם תשובות הרשב"א.(515
איברא לולי דמסתפינא אמינא מילתא חדתא ,דהאידנא שנהגו בתקנת ר"י מינץ בסדר גטין,516
שלא יהיו המגרש והגרושה אגודים זה בזה בשום סכסוך ,ומתפשרים על הכל קודם נתינת הגט,
ומסתמא קבלה האשה על עצמה הנקת הולד בסך שנתפשרו ,ואם כן הרי משעבדא להניק או
לשכור מינקת ,ואסורה אף להר' שמשון הזקן ,517דלא בעינן שמשעבדא להניק בעצמה דוקא ,דהא
הכניסה לו שתי שפחות אינה מניקה ,518אלא כיון דעלה דידה רמיא להכניס השפחות מינקת חבירו
קרינן לה ,אם היא ראוי' להניק ,וכל עיקר ההיתר בנידון דידן אינו אלא מחמת שאינה ראוי' ,ואין
חילוק בין משעבדא או לא .ואף כי יש מקום לומר אדרבה ,דהאידנא לא שייך אשה בושה 519כו',
מאחר שלא תבא לבית דין כלל .מכל מקום יש לומר דכל שכן דאיכא למיחש ,זימנין דלא ספקה
וליכא מאן דליתבעינהו מיני' וד"ל .ולחכם ונבון כמותו יספיק הקיצור.

 499כ"ק אדמו"ר האמצעי.
 500סי' ב – דלעיל.
 501דלעיל סי' הקודם.
 502סי' סד-ו.
 503סי' פב.
 504דהיינו שילדה קודם ב' בנים ,ולא הניקה אותם מחמת שחלבה ארסי.
 505בתשובת כ"ק אדמו"ר האמצעי ,שלא הגיעה לידינו )בתשובה המועתקת לקמן לא נזכרו ספרים אלו ,רק בתשובת
מוהר"א מקאליסק דלעיל סי' הקודם(.
 506סי' ב-ד.
 507ח"א סי' צז.
 508כתובות ס ,א ד"ה ת"ר .שהיא דעה הא' בשו"ע סי' יג סי"ג.
 509יבמות מב ,א ד"ה סתם.
 510הל' גירושין פי"א הכ"ה.
 511שו"ת סי' יב.
 512ס"ק ח )שהרשב"א ס"ל כרבינו שמשון(.
 513ס"ק לז.
 514מדברי הריב"ש סי' תס"ג )שהיא דעה הב' בשו"ע שם( ,שאוסר )לא רק באלמנה ,אלא( אף בגרושה.
 515שמחלק בין נתאלמה קודם שילדה לבין נתגרשה.
 516סעיף כ.
 517בתוס' שם ,שהתיר בגרושה ,מטעם דלא משעבדא להניק .משא"כ כאן שהשתעבדה דינה כאמלמה.
 518משנה כתובות נט ,ב.
 519לבוא לב"ד לתבוא את היתומים שיתנו לה ביצים וחלב שדרושים לה להנקה )כמבואר ביבמות מב ,ב(.
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וזולת זה יקבל החיים ושלום מאדון השלום ,דברי ידידו ורחימו לנצח מלב ונפש
יהודה ליב באאמו"ר מו"ה ברוך זצללה"ה
*
תשובה על שם כ"ק אדמו"ר האמצעי

520

)ר"ב שלום(521
לכבוד אהו' ידידי ידיד ה' הרב המופל' החריף כו' מוהר"ר ברוך מרדכי נ"י
על דבר השאלה אשר שאל ממני ,תרי תמיהי קא חזינא הכי ,המבלי אין גברי' בעיר גדולה 522של
חכמים וסופרים כמי"ב ,523ובפרט גבר בגוברין הרב המפורסם מוהר"ר אברהם אבלי 524נ"י ,וכי
קצור קצרה ידו בקוצר המשיג ועומק המושג שנחבא אל הכלים ומיראי הוראה נעשה ,ומי הוא זה
אשר יערב לבו כו'.
525
אך מכל מקום לאהבת ידידינו מהר"ץ  ,וכי נכמרו רחמי עליו ,וכאשר כתב כ"ת ,פניתי את לבי
ובקשתי גם כן את שאהבה נפשי דודי ידידי הרב מוהרי"ל מיאנוויטש ,אם יש אתו דבר מה מכבוד
א"א הגאון החסיד נ"ע .והשיבני שאינו זוכר ,רק שכמדומה לו שא"א הגאון ז"ל פקפק בראיות
הגאון חכם צבי ,אך למעשה אינו זוכר מה שעלה בהסכמתו.
ובאמת 526מה שכתב החכם צבי בסי' ס"ו בשם תשובות דבר שמואל ,527אע"ג דקלסי' החכם צבי
בתורה ובחסידות ,בכאן שבקי' לחסידותי' ,שהוציא דברי הרא"ש מפשטן במה שלא עלה על לב
מעולם .דמה שכתב 528ואינה רגילה להניק לעולם ,פירושו כפשוטו שלא הניקה מעולם את הילד
הזה ,ואפילו לא ילדה אלא ילד אחד בלבד ,רק שפירשה ממנו לגמרי ולא הניקתו אפילו לפרקים
ועתים רחוקים )וכן נראה שהבין התשובות מהר"מ פאדווא סי' ל'( .ויגיד עליו ריעו לשון תשובות
הרא"ש כלל י"ג סי' ד' ואינה מניקה בשום פנים .ואתי שפיר לשון לעולם כפשוטו ,דלא כהחכם צבי
דכתב דלעולם לאו דוקא )וגם החכם צבי בעצמו לא הבין כן בסי' ס"ד ,שהרי כתב דהרא"ש וסיעתו
לא הזכירו בחיי הבעל גבי צימוק דדים( .וגם אין טעם בדבר לחלק בין זה למה שכתב הריב"ש בסי'
תס"ג ,דאף שהיתה אינה רגילה להניק בחיי הבעל מכל מקום מיקריא מינקת חבירו .דמה שכתב
הדבר שמואל שהריב"ש מודה בצימוק דדים ,לא ידעתי מאיזה טעם יודה ,אם מפני שבצימוק
דדים אינה ראוי' להניק ,מה לי רגילה בחיי בעלה או אינה רגילה ,ואם ברגילה נקראת מכל מקום
מינקת חבירו ,אע"ג דהשתא אינה ראוי' ,הוא הדין נמי באינה רגילה ,דכיון דהא דאינה ראוי' לא
מעלה ולא מוריד ,גם בהצטרפות אינה רגילה אין חילוק ,כיון דאינה רגילה לבד נמי לא מהני .וגם
החכם צבי בעצמו בסי' ס"ד לא הבין כן בלשון הרא"ש ,שהרי כתב דהרא"ש וסיעתו לא הזכירו
בחיי הבעל גבי צימוק דדים.
ואף 529גם ראי' זו שבסי' ס"ד יש לפקפק עלי' ,דאם כן אף אנו נאמר דאפילו הניקה בחיי הבעל
וצמקו דדיה לאחר מיתתו נמי תשתרי ,וזה ודאי אינו ,כמ"ש הרא"ש 530והר"ן 531ומהר"י ווייל

 520נדפסה בקובץ יגדיל תורה נ.י .חל"ב ע' ט ,מכתי"ק מהרי"ל ) 231קטו ,א( ,על שם כ"ק אדמו"ר האמצעי .ומסתבר
שהיא הרצאת דברים ,שהציע מהרי"ל לאדמו"ר האמצעי ,מה להשיב להשואל .והיא תמצית תוכן תשובת מהרי"ל
הארוכה – דלעיל סי' ב.
וראה לעיל בתשובת מהרי"ל ,כי אדמו"ר האמצעי העיר בזה משו"ת אמונת שמואל ושבות יעקב ,ואין הספרים האלו
תחת יד מהרי"ל )ואינם נזכרים בתשובה שלפנינו(.
 521שנת תקע"ח.
 522וילנא ,שם הי' דר מוה"ר ברוך מרדכי – עד שהתקבל לרבנות באברויסק.
 523כמותה ירבו בישראל.
 524פאסוועלער ,מו"ץ דווילנא ,בעל באר אברהם.
 525כנראה – אביה של האשה.
 526הבא לקמן נתבאר לעיל סי' ב ד"ה וממה שנתבאר.
 527למוהר"ש אבוהב ,סי' פב.
 528הרא"ש כתובות פ"ה סי' כ.
 529הבא לקמן נתבאר לעיל שם ד"ה אך אין.
 530כלל נג סי' ג.
 531שו"ת סי' יב.
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בתשובותיהם .וכן הסכים מהר"ם פאדווא ,ופירש דמ"ש הרא"ש או שפסק חלבה בחיי בעלה ,האי
בחיי בעלה שב אל שניהם ,אצימוק דדיה שלא הניקה ואפסק חלבה ,ולא זו אף זו קתני .ומכל שכן
לגירסת הב"י 532ברא"ש ושכרה לה מינקת ,ופירש דהאי ושכרה קאי נמי אצימוק דדים דלעיל.
ועוד דאי אפשר כלל לומר דהרא"ש בא לאשמועינן אפילו ילדה לאחר מיתה ,שהרי כתב ומטעם זה
כו' ,וקאי אדלעיל ואם גמלתו בחיי בעלה כו' .ועוד דאכתי לא אשמועינן הרא"ש האי דינא כלל
בילדה לאחר מיתת בעלה ונתנה בנה למניקה אפי' בלא צימוק דדים ,עד שבא הריב"ש בתשובותיו
סי' תס"ג ,ומדלא הביא דברי הרא"ש כלל לאוכוחי דדוקא בצימוק דדים התיר אבל לא בענין
אחר ,מכלל דסבירא ליה דהרא"ש לא מיירי מענין זה כלל .אלא ודאי דהרא"ש מיירי כפשוטו בחיי
הבעל ,ואם כן אין ראי' כלל לדברי החכם צבי והדבר שמואל וסיעתם.
אמנם 533אע"פ שאין ראי' לדבר ,זכר לדבר מיהא איכא מתשובות הריב"ש הנ"ל ,שכתב הטעם
דבילדה לאחר מיתה נמי מיקרי' מינקת חבירו ,משום דעלה דידה רמי' להניק ,או משום דמעוברת
למניקה קיימא ,וזו לאו מניקה היא ולאו למניקה קיימא כמ"ש החכם צבי .ואף שכתב שם דאף
בגרושה מעוברת שילדה דלאו מניקה היא ,ואפילו הכי אסירא משום לא פלוג ,יש לומר דבכה"ג
שאינה ראוי' להניק לא שייך לומר לא פלוג ,כיון דאפילו אילו היה בעלה חי ודר עמה לא היתה
ראוי' ולא היתה נקראת מינקתו ,משא"כ בגרושה ,אילו היתה דרה עם בעלה ולא נתגרשה היתה
נקראת מינקת חבירו .ומכל שכן להרשב"א 534דסבירא ליה דבגרושה מעוברת שילדה אם נתנה בנה
למניקה קודם שמכירה שריא .וכן משמע קצת גם כן בתשו' מהר"ם פאדווא הנ"ל ,שהרי מהר"ן
איגר רצה להתיר מעוברת שילדה ונתנה בנה למינקת בעוד שלא התחילה להניק ,לפי גירסתו
ברא"ש או ששכרה לה כו' ,וסבירא ליה דאפילו בלא פיסוק חלב מיירי ,וכיון דאם לא הניקה בחיי
בעלה שרי הוא הדין אם ילדה לאחר מיתתו ולא הניקה ,ומהר"ם פאדווא לא השיג עליו אלא
מטעם דסבירא ליה דהרא"ש מיירי בפיסוק חלב דוקא ,דון מינה ואוקי באתרין ,היכא דאיכא
פיסוק חלב כגון בצימוק דדים אין חילוק בין אם היה בחיי בעלה או שילדה לאחר מיתה ,ובלבד
שנעשה לה הצימוק קודם הלידה שלא התחילה להניק כלל .וכן משמע בתשובות הר"ן 535דכתב אם
לא פסק החלב בחיי בעלה ג' חדשים ,לדברי הגאונים ,אפילו השלימה לאחר מיתה לא מהני ,כיון
שהיתה ראוי' שעה אחת ,משמע שאם לא היתה ראוי' אפילו שעה אחת לא מיקרי' כלל מינקת
חבירו ,וכן מבואר בכסף משנה 536בשם מהרי"ק ,537ובים של שלמה פ"ד דיבמות.538

 532ודלא כמ"ש בטור :או ששכרו לה מינקת.
 533הבא לקמן נתבאר לעיל שם ד"ה אכן באמת.
 534כתובות ס ,א ד"ה ת"ר .שהיא דעה הא' בשו"ע סי' יג סי"ד.
 535שו"ת סי' יב.
 536הל' גירושין ספי"ג.
 537שרש קלט.
 538סי' ל.

שארית יהודה – אבן העזר

סה

סימן יח
העגונה דשקלאוו – אומדנות והוכחות שנטבע

שו"ת אדמו"ר הצמח צדק אליו ,שעליה משיב כאן

539

540
541

מכתב כת"ר הגיעני וראיתי אשר העמיד דעת המשאת בנימין סי' ס"ח לומר דדוקא האומדנות
וההוכחות דבמילתא דעדות עצמה מהני להמשאת בנימין .רק שהביא סתירה מתשובות להרמב"ן
סי' קל"ג ,ותיתי לי שכיוונתי בזה גם כן לדעת כת"ר .ועוד ראי' מאומרת טמאה אני לך 542דאפילו
בדאיכא רגלים לדבר נחלקו הפוסקים .543וגם להאוסרים היינו רק משום דשוויתה נפשה חתיכה
דאיסורא ,כמ"ש בפסקי מהרא"י סי' רכ"ב ,ולא דנאמנת .ואע"ג דחשש דעיניה נתנה באחר רחוק
קצת ,דהא למשנה ראשונה נאמנת דלא עבידי לבזויי נפשה 544כו'.
אלא שבאמת בנידון דידן יש לגמגם גם להמשאת בנימין ,משום דקרוב הדבר שהקאמיסאר אמר
גם כן באומדנא ולא שמע כלל מהערלים ,והוכחה לזה משום שאמר שיודע וישבע על זה ,ולשון
וישבע הוא כמו שרוצה להחזיק דעתו באומד הדעת ,וכל המוסיף גורע ,וכמ"ש בקונטרס עגונות

 539ארבעת הסימנים שלפנינו נכתבו בקשר לעגונה מרת הינדא ,אשת ר' שמואל משקלאוו .ועוד בהמשך לזה – לקמן
סי' כה-כד )באמצע התשובות אודות העגונה דבולינא( .עוד דנו בזה בשו"ת צמח צדק חיו"ד סי' קצז ,ובשו"ת פני יצחק
סי' ט-י )שם מועתקים גם קטעים מהגביית עדות(.
ומדברי כולם נראה תוכן המעשה :ר' שמואל משקלאוו נטבע בנהר )לערך בשנת תקפ"ג( ,והעיד הנכרי )שהי' יושב
בהבריצקע ושט בה( שראהו שקפץ למים וצף על פניו וצועק שיצילוהו .והקאמיסאר אמר ששמע מערלים שמצאוהו
עם מעות צרורין ואגרות השייכים אליו )וידוע שהר"ש היו לו מעות צרורין ואגרות( ,ואמר שהוא מוכן לישבע על זה,
אלא שהערלים יראים להודות מעצמם שמצאו כנ"ל .ונשתקע ואבד זכרו .לאח"ז מצאוהו ולא הכירוהו .גם מצאו עליו
זאקין וחאלאט ,ואמרה האשה גיטל שהיא מכירה אותם ,שהיא תקנה אותם עבורו .גם היו גביות עדות בסימני שיניו
והארבע כנפות שלו.
בתחלת פנו בשאלה זו משקלאוו אל מוה"ר יצחק אייזיק בהר"ד מוויטבסק ,שכתב תשובה בזה )פני יצחק סי' ט(,
להתיר מטעם צירוף אומדנות להא דאבד זכרו ,ושלחה אל מהרי"ל ואל אדמו"ר הצמח צדק.
אדמו"ר הצמח צדק השיב לו ב' תשובות )לא הגיעו לידינו ,וחלקים מהם מועתקים בתשובת מוהרי"א בהר"ד השניה
)פני יצחק סי' י ,המתחלת :דבריו הנעימים אשר בא בידים שניות .ובסיומה :דברי כת"ר בתשובתו הראשונה(.
בינתיים פנו בשאלה זו משקלאו גם אל אדמו"ר הצמח צדק )שו"ת פני יצחק סי' י '"ה ומן החאלאט( ,שהתכתב בזה
גם עם מהרי"ל )התשובות שבסי' שלפנינו(.
בתשובה שלפנינו כותב" :ומה שכתב שהרדב"ז השיגו ,הנה תשובת הרדב"ז אינו בידי" .אחר כך הגיעו לידיו שו"ת
רדב"ז ,והעתיק תשובה זו ,והשיב עליה בסי' כ-כא דלקמן .ועוד כתב מהרי"ל בזה – סי' הבא )שלא הגיעה לידינו
בשלימותה ,רק מה שהעתיק ממנה הגה"ח מוהרש"ז מוויליז(.
חלק מהשגותיו לשו"ת רדב"ז הנ"ל ,העתיק מהרי"ל בתשובה נוספת )סי' כב דלקמן( שכתב באותה שעה )תקפ"ד(
בענין עגונה דבולינא.
ובתשובה נוספת שכתב אז בענין העגונה דבולינא )לקמן סי' כה( אל מוהרי"א בהר"ד מוויטבסק ,חוזר שוב לענין
העגונה משקלאוו :שמעתי שהוא עסוק בהיתר עגונה דשקלאב  ...לא השיבותי אז  ...עכשיו שמעתי שעדיין עסוק בזה
אמרתי אודיעה דברי אותו.
ובתשובה נוספת שכתב אליו בענין העגונה דבולינא )לקמן סי' כד( :שויאי נפשאי הדרנא בקצת אשר החזקתי ביד
מהרא"י סי' קל"ט בכל כחי.
סוף דבר מסופר בצ"צ חיו"ד סוס"י קצז )כנראה משנת תקצ"א לערך( :וזה שמונה שנים שלא נראה ולא נשמע ממנו
כלום  ...ויצא ההיתר מעשרה רבנים ] ...וכעבור שנים רבות הוסיף הצמח צדק בסיומה [:האשה העגונה הנ"ל נשאת
ע"פ המתירים וזה יותר מעשרים שנה שנשתקע שמו ואבד זכרו  ...ועם בעלה השני יש לה בנים ובני בנים.
 540תשובה הראשונה של מהרי"ל לא הגיעה לידינו ,רק תשובת אדמו"ר הצמח לדבריו שלפנינו )נדפסה בשו"ת שלו
חאהע"ז סי' שמו ,מכת"י  233ג ,א – בכותרת )כתי"ק( :שייך נדון עגונה דשקלאב מ' הינדא אשת ר' שמואל בר"ז( ,ומה
שהשיב עליו מהרי"ל לפנינו )נדפסה בשארית יהודה הוספות סי' כד ,מכתי"ק  321קס ,א – בכותרת :שייך לשאלה
דאשת ר' שמואל משקלאב(.
 541הובא בבית שמואל ס"ק מט )שיש להתיר בגוי ע"י שאלה בצירוף אומדנות( .ועד"ז כאן מה שאמר הקאמיסאר
בשם הנכרים שמצאוהו עם מעות צרורין ואגרות השייכים אליו ,בצירוף מה שנטבע ואבד זכרו.
 542משנה נדרים צ ,ב )האמרת טמאה אני לך תביא ראיה לדבריה( .טוש"ע סי' קטו ס"ו.
 543ראה רמ"א שם .בית שמואל שם ס"ק כג .שו"ת אדמו"ר הזקן סי' ל-לא.
 544נדרים צא ,א.
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סי' נ"ז בשם מהריב"ל .מיהו צ"ע אם יעמדו דברי מהריב"ל לפי מ"ש הרמב"ן בחידושיו לדף קט"ו
סע"א בשם הירושלמי .545ולכאורה יש לומר דלא פליגי.
עוד יש לגמגם משום שאף אם תמצי לומר שהקאמיסער שמע מהערלים ,כיון שרחוק הדבר
שהערלים מכירים אותו ,יש לומר שאומרים מאומד הדעת ,לפי שמצאו נטבע עם מעות צרורים לו
סבורים שמסתמא הוא ר' שמואל .וכמו ששמעתי מכת"ר גם כן שחשש לזה .וכה"ג מצינו חשש
בתרומת הדשן סי' ר"מ .ועי' מ"ב סי' פ"ב מפני שהדבר רחוק כו'.
ומה שכתב כת"ר מסתמא אמר להם איזה סימן ,אם רוצה לומר שהקאמיסער אמר לר"ז ,זה אינו
במשמע מהגביית עדות .ואם רוצה לומר הערלים להקאמיסער ,מי יודע אם סימן מובהק או סימן
בינוני כו'.
עוד יש לי איזה צ"ע על מכתב כת"ר .מה שכתב באבד זכרו לחוד יוצא מחשש איסור דאורייתא,
עי' רמב"ם פ"ז מהל' נחלות 546וקונטרס עגונות סי' רכ"א 547עכ"ל .וצ"ע דברמב"ם איתא תרתי
שטבע ואבד זכרו ,548ואם כן אדרבא משמע דאבד זכרו לחוד לא מהני .ודברי המבי"ט צ"ע לפע"ד,
דלא אמרי' זהו שאבד זהו שנמצא אלא כשידוע שבודאי זה אבד כאן ועודו כאן רק שהספק הוא
שמא הנמצא הוא אחר .משא"כ בנידון דידן שהספק הוא אם אבד כאן ,דדילמא אזיל לעלמא
ואינו כאן כלל.
549
אמנם בפסקי מהרא"י סי' קל"ט מבואר כמ"ש כת"ר ,אלא שהרדב"ז סי' תקכ"ו השיגו .ואני
איני מבין מה שהשוה מהרא"י אומדנא דמוכחא טובא למשאל"ס ,ומשאל"ס הוא רובא מעליא
דאזלינן בתרי' אפילו בדיני נפשות ,כמ"ש המרדכי שלהי יבמות ,550והובא בתרומת הדשן סי' ר"מ,
משא"כ אומדנא לא מהני כלל מדאורייתא בדיני נפשות אפילו מוכחא טובא ,כדמוכח מעובדא
דשמעון בן שטח .551ואפילו בדיני ממונות לא אזלינן בתר אומדנא כדאיתא פ"ד דשבועות,552
וכמ"ש מהרי"ק שרש קכ"ט באריכות .ואם כן ודאי הוא הדין בעדות אשה לא מהני מדאורייתא
דתחלת עדות הוא .553וכ"מ קצת ממ"ש הרמב"ם פי"ג הכ"ז אין אומרים באומד הדעת כו'.
הן אמת שבנידון דידן כיון דכבר אתרעי חזקת חיים שלו בנפילתו לנהר אפשר לומר דאזלינן בתר
אומדנא דמוכחא טובא מדאורייתא ,בצירוף מה שנמצא נטבע אחד .וגם זה צ"ע עדיין לפע"ד .מכל
מקום יש לומר דבנידון דידן ליכא שום עדות כלל שיספיק אפילו במשאל"ס ,שהרי באמת מוכח
בגמרא שהחמירו טובא אפילו במשאל"ס ,כדמוכח בעובדא דטבע בדגלת 554אינהו דעבד כמאן,
ומאי קושי' דילמא במשאל"ס מהני טביעות עין אחר ג' ימים ,דעדיף מסימן בינוני לפי מ"ש
בתשובות פני יהושע ,555וכן בדף ק"כ ע"ב חששו לר"ש בן אלעזר שמא יכול לכוות ולחיות אפילו
במשאל"ס ,ורבנן לא פליגי עלי' אלא משום דסבירא להו דאי אפשר לכוות ולחיות .ובשו"ע סל"ב
החמירו גם כן טובא במשאל"ס .והאריכות בזה למותר כי הכל גלוי וידוע לפני כת"ר .ולא כתבתי
זה רק להפיק רצונו.
מלבד שיש לומר דאומדנא שכתב כת"ר מהאגרות לא דמי לאומדנא דהמשאת בנימין סי' ס"ח
שנמצאו ביד הנכרי הסוסים והעגלה והסחורה והמטלטלים שלו כו' ,ובאומדנא דלא מוכחא כל כך

 545יבמות פט"ו ה"א :חד בר נש ביומוי דרבי אמר ליה הן )היכן( ההוא פלן ,אמר לון מית ,הן )היכן( ההוא פלן ,אמר
לון מית ,אמר ליה וכולהון מתים )בתמיה( ,אמר לון ואילו הויין בחיין לא הוון מייתי )בתמיה(  ...בא לפני רבי ואמר
מאן דנישאת נישאת מאן דלא נישאת לא נישאת.
וכתב ע"ז הרמב"ן שם :שאפילו זה שאמר בדדמי ,אילו הויין בחיין לא היו באים ,אפילו כן כיון שאמר מת האמינוהו
ותלו להקל שודאי מת ,אלא סניפין לדבריו הי' מביא כדי שיאמינו אותו.
 546ה"ג :מי שטבע במשאל"ס ובאו עדים ואמרו שטבע בפניהם ו]אמרו[ אבד זכרו ,אע"פ שאין משיאין את אשתו
לכתחלה הרי היורשין נוחלין על פיהם ]הובאה ראי' זו גם לעיל סי' ג[.
 547משו"ת מבי"ט ח"א סי' קלה ,שאם נמצא הרוג באותו הדרך שהלך אותו האיש יצא ,תלינן מדאורייתא שזהו
שאבד זהו שנמצא ]הובאה ראי' זו גם סי' יט; כב ד"ה ומצורף[.
 548ראה גם לקמן סי' כד.
 549שאבד זכרו הוי כמשאל"ס ,שאם ניסת בהיתר לא תצא )הובא ברמ"א סט"ו(.
 550סי' קכח :דרובם מתים ואפילו בד"נ אזלינן בתר רובא.
 551סנהדרין לז ,ב.
 552לד ,א.
 553שבזה לא הקילו רבנן בעדות אשה)בכורות מו ,סע"ב( .וראה בארוכה שו"ת אדמו"ר הזקן סי' כח.
 554יבמות קכא ,רע"א.
 555סי' נח.
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סז

מבואר במשאת בנימין עצמו סוס"י מ"ו דלא מהני כלל אלא בעינן מסל"ת .ואפשר למצוא לה צד
היתר אם הכירה החתי' מלבושים.

תשובה
לכבוד אה' נ"א ידידי ורב רחומאי הרב המפורסם כו' מוהר"ר מנחם מענדל שי'

556

יישר כחו ארי' 557שהסכים עמי להשיג על המשאת בנימין סי' ס"ח ,בצירוף אומדנות והוכחות לעד
נכרי על פי שאלה ,והוסיף בראי' מהאומרת טמאה אני לך ,558וראי' גדולה היא וראוי' אליו.
ומה שתמה עלי שכתבתי שיש לומר דבאבד זכרו לחוד יצאה מחשש איסור דאורייתא ,ורמזתי
לעיין ברמב"ם פ"ז מהל' נחלות ,שהרי שם מבואר דוקא בטבע כו' ,ואחר כך כתב 559ומכל מקום
בנידון דידן שנפל למים כו' ,אף אנכי לזה כיוונתי ,ומשום הכי כתבתי שיש לומר כך 560ולא
שמוכרח לומר כך.561
ומה שכתב שכן מבואר בפסקי מהרא"י סי' קל"ט ,אתי היתה ושלחתיה ,562לפי שהאחרונים
החלקת מחוקק 563ובית שמואל 564כתבו שיש לומר דוקא בצירוף העד על פי שאלה .וכ"מ במשאת
בנימין סי' מ"ה 565בתשובת מהר"ם איש חי.
ומה שכתב שהרדב"ז השיגו ,הנה תשובת הרדב"ז אינו בידי .566ומכל מקום כבר כתבתי זה כמה
שנים 567דלדידי חזי לי דאזיל בשטת רש"י פ"ב דכתובות דכ"ב ע"ב באומרת ברי לי אין לבי נוקפי,
ואם כן באבד זכרו יש לומר דכל העולם יאמרו ברי לנו שעכ"פ הי' נודע מקומו ,אבל משמעות
האחרונים כהר"ן שם .568וקצת משמע כן בתוס' שם ד"ה הבא עלי' ,דהקשו דבחטאת קאי ,ומאי
קושיא דלמא אומדנא והוכחה זו שלא בא לביתו מוציאה מידי חזקה ,ועכ"פ ספיקא הוה אע"ג
דלא אבד זכרו ,כיון ששנים אומרים שלא מת .אלא דיש לומר דהיינו דמשני התוס' דחזקת דאשה
דייקא כו' ,ומאי דדייקא האשה היינו על ידי כמה אומדנות והוכחות ,שאילו הי' ברור לה על פי
עדים היתה מבררת גם בפנינו.
ומאי דהקשה מר ממהרי"ק שרש קכ"ט דלא אזלינן בתר אומדנא אפילו מדאורייתא .לא נעלם
מעיני מאי דאקשי לנפשי' הא מצינו כמה פעמים דאזלינן בתר אומדנות .ומה שתירץ היכא
דהמעשה מבורר כו' ,לכאורה כלפי לייא 569דהא אדרבה בדרבי אלעזר בן עזריא 570המעשה מבורר
להיפך ,שהרי המעשה הי' שכתב לה כתובה ,וכן בדרבי שמעון בן מנסיא 571המעשה הי' שכתב כל
נכסיו לאחרים ,וכן אומדנא דר"ש שזורי 572שלא אמר אלא כתבו ,אלא העיקר הוא שהאומדנות

 556על המעטפה מבחוץ :לק' לובאוויטש ,לכבוד אה' נ"א ידידי ורב רחומאי הרב המפורסם מוהרר"מ מענדל שי' ,וח"ל
בחדר"ג ופגי"ן ]וחרם לזולתו בחרם דרבנו גרשום ופורץ גדר ישכנו נחש[.
 557ע"פ יבמות קכב ,ב.
 558דאפילו בדאיכא רגלים לדבר אינה נאמנת.
 559אדמו"ר הצמח צדק לעיל ,שמכל מקום בנידון דידן שנפל לים ,ודאי יצאה מחשש איסור דאורייתא באבד זכרו.
 560שאפילו באבד זכרו לחוד יצאה מחשש איסור דאורייתא.
 561ובהמשך לזה כתב מהרי"ל לקמן סי' כד שחוזר בו מזה )שויאי נפשאי הדרנא בקצת(.
 562לעיל סי' ג ד"ה איברא.
 563ס"ק לג.
 564ס"ק נ.
 565שבסופה הביא דברי מהרא"י הנ"ל ,ומשמע מדבריו שמפרש דהיינו דוקא בצירוף גוי ע"פ שאלה )אלא שבעל
המשאת בנימין בעצמו חלק עליו בזה שם סוס"י מו .וראה לקמן סי' כו ד"ה ומ"ש עוד דמ"ש.
 566אחר כך הגיעה לידיו ,והשיב עליה לקמן סי' כ-כא.
 567לעיל סוס"י ג )משנת תקע"ח(.
) 568ט ,ב( ד"ה באומרת.
 569ראה בזה גם לקמן סי' כ.
 570כתובות נה ,ב )שלא כתב לה אלא ע"מ לכונסה(.
 571ב"ב קמו ,ב )שאלמלי היה יודע יודע שבנו קיים לא היה כותבן(.
 572גיטין סה ,ב )המפרש והיוצא בשיירא ואומר כתבו גט לאשתו אע"פ שלא אמר תנו הרי אלו יכתבו ויתנו(.
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הללו 573הם כמו חזקה ,כי חזקה היא שלא כתב אלא על מנת לכונסה ,וחזקה שלא הי' כותב נכסיו
לאחרים אילו הי' יודע שיש לו בן ,ובמסוכן כתבו ותנו קאמר ,וכי הא דמצינו שסמכו על חזקה
דלא שדי אינש זוזי בכדי ,וכן חזקה שאין אשה מעיזה בפני בעלה ,וחזקה שאין אדם מעיז פניו
בפני בעל חובו ,עי' מהרא"י סי' קי"ג ,וכהנה רבות בגמרא ,דזהו נמי אומדנא בעלמא הוא ,אלא
שסמכו חכמים על אומדנא זו ושוויהו חזקה ,והכי נמי יש לומר לפירש"י באומרת ברי לי ,וכן הא
דאמרו 574בצורבא מרבנן אי סליק כו' ,ועל אומדנא זו סמך המבי"ט להוציאה מחזקת אשת איש
מדאורייתא ,אלא דלא סמך לגמרי על אומדנא זו אלא אם כן נמצא הרוג בדרך כו' ,והיינו טעמא
דלא סבירא ליה כפירש"י בברי לי ,וסבירא ליה דבכה"ג שנמצא הרוג אפילו הר"ן מודה לרש"י.
ומה שכתב מר דלא אמרינן חזקה שזהו שאבד כו' אלא אם כן ידעינן שנאבד כאן ועודו כאן כו'.
קושי' זו יפה הקשה ,וכן הקשיתי גם אני ורשום אצלי בכתובים ,בתוספת ראי' ממשנה וברייתא
דפ"ג דגיטין דכ"ז ע"א וע"ב ,דדוקא מצאו לאלתר אבל אם שהה כדי שעבר אדם שם אמרינן
שהגט שאבד הוליכוהו אותו אדם שעבר שם ,ומה שאמרו במצאו לאלתר דכשר היינו כמ"ש
הרמב"ם 575דאמרינן זהו שאבד זהו שנמצא ,ולא אמרינן הכי אלא בעודו כאן ,דומיא דשדה שאבד
בה קבר ,576דאין לחוש אלא דלמא קבור בה אחרינא ,אבל אם יש לחוש שאותו שאבד ניטל מכאן
חיישינן.
אמנם קושיא זו אינה אלא להשי' שמצא לו סמך להמבי"ט מההיא דשדה שאבד בה קבר כו' ,אבל
המבי"ט עצמו שפתיו ברור מללו דמשום אומדנא אתי עלה ,דאם הי' חי הי' נודע מקומו ,והיינו
כמו דאמרינן 577אי איתא דסליק כו' ,או כדפירש"י 578בברי לי אילו הי' חי הי' בא לביתו ,ואומדנא
זו יש לומר דחזקה טובא היא .ועכ"פ גבי רוב העולם חזקה היא ,וכמו רוב מצויין אצל שחיטה
מומחין הן דפירש"י 579שאילו לא הי' מומחה לא הי' שוחט ,אע"ג דודאי יש ויש המתפרצים אבל
רוב העולם יש להם חזקה זו .ואפשר שלזה כיון המבי"ט במה שכתב דרובא דאורייתא .ובפרט
בנידון דידן שלפי דברי האשכנזי 580הי' נחוץ לביתו ,וכשנפל למים נימא שנהפך לבו כשנמלט על
נפשו לילך בדרך רחוקה ונפלאה אשר לא נודע מקומו איו.
ובאמת יש לי מקום עיון זה בגמ' 581במעשה דרבי עקיבא ורבי מאיר שאמרו כמה גדולים דברי
חכמים ,וכן במעשה דרבי שעמד במחילה של דגים ואמר רבי כמה גדולים כו' ,ולכאורה אי'
גדולתם הלא רבי עקיבא ורבי מאיר באו וישבו ודנו כו' ,וכן זה שעמד במחילה של דגים בא
לביתו .582אלא דיש לומר דלא סמכו חכמים על אומדנא זו שלא בא לביתו משום דהשוו מדותיהם,
שאם כן כל מי שהלך מביתו ולא נודע מקומו יתירו ,וזה אי אפשר שכמה בני אדם מרחיקים נדוד
במתכוין או מחמת קטטה בינו לבינה או מחמת שארי ענינים או שנזדמן איזה סיבה שנתעכב .ואף
שבזה שנפל למים רחוק הדבר שבאותו שעה נהפך לבו ,מאחר שידוע שלא יצא לדעת ,ומאין
הרגלים לחוש עכשיו ביותר ,מכל מקום לא ראו חכמים לחלק ביניהם .והיינו כעין שכתב מהרא"י
דצירוף סימנים לא מהני הואיל דכל חד וחד כו' .וכל זה הוא במדת חכמים ,אבל בחשש דאורייתא
ודאי דיש לדון על פי אומדנא טובה שהיא כמו חזקה.
ומה שכתב עוד מכ"ת עלי ,שכתבתי שיש לחקור היאך אמר להם הקמיסר אולי אמר להם סימן
מובהק ,ונחשב למעל' לפלא איזה סימן מובהק יאמר ,ולדעתי אין סימן מובהק גדול ממה שיאמר
בשם הערלים שהי' אצל הנטבע האגרות.
583
ומה שכתב עוד בדרך עצה לשלוח לשקלאב  ,אני לא באתי לידי מזה זו ,שלא אכתוב שום דבר עד
שיורו המורים .ואם ישלחו לי תשובותיהם בטעמם ונימוקם אז אדע איך להתנהג .ולא כתבתי

 573שהובאו במהרי"ק שם.
 574יבמות קכא ,א.
 575הל' גירושין פ"ג ה"ט.
 576פסחים י ,א )קבר שאבד הוא קבר שנמצא(.
 577יבמות קכא ,א.
 578כתובות כב ,ב ד"ה באומרת.
 579חולין יב ,א ד"ה מומחין.
 580שראה את טביעת ר' שמואל.
 581קכא ,א.
 582ואיך נלמוד מכאן למי שנטבע ולא בא לביתו.
 583שמהרי"ל ישיב ישיר לרבנים בשקלאב ,הדנים בשאלת עגונה זו.
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אלא למעכ"ת מחמת אהבה וחבה שבינינו להיות נדבר בינינו דבור של דברי תורה ומיני' ומנאי
רווחא שמעתתא.
דברי דודו הנאמן באהבתו
יהודא ליב

סימן יט
584

בענין הנ"ל
והנה 585מהידוע כו' ,רק שיובן להשומע כוונתו ,וכמ"ש הפוסקים שאם ידוע על איזה אדם הוא
מדבר כו' ,והיינו טעמא משום כו' ,וכל שכן במשמיע קולו ממש כו' ,משום דאזלינן בתר הבנת הלב
מתוך דבריו ,586אע"פ שאין זה דיבורו ממש כו' גם אין ספק שעל ר' שמואל זה הנטבע היו דנין כו'
כיון שעל ידי האגרת הי' מתבקשים כו'.
587
אך כו' הן אמת דמ"ש המשאת בנימין ראי' לדבריו מפסקי מהרא"י סימן קל"ט צע"ג ,דנהפוך
הוא ,דהמעיין שם יראה לעיניים 588כו' .ולפי זה בנידון דידן שמצאו האגרת דליכא למיחש לשאלה
כו' מצטרפין להעדאת העד כו' .ועוד דמתוך מה שאמרו 589שיראים להודות ,מוכח שיש להם
להתיירא ,ובכה"ג שיש הוכחה על העד עצמו כבר דשו בו רבים כו' דסמכינן על העד אף על ידי
שאלה כו' ,ובפרט במשאל"ס דרבנן כו'.
איברא דהבית שמואל בס"ק מ"ט הביא דעות החולקים על מהרי"ק 590כו' ,ולא ידעתי דרכיהם
ועקבותם לא נודעו לי כו' ,אכן הפוסקים אשר אנו נמשכים אחריהם רובם ככולם מסכימים
דהוכחה על העד כו' עדיף כמו מסל"ת ועדיף מיניה ,ואין לנו אלא דבריהם ,ובפרט במשאל"ס
דרבנן.
591
ומעתה כו' ,עיין תשובות חכם צבי סי' קל"ד  ,וכל שכן בנידון דידן שידוע שזה ודאי נטבע אלא
כו' ,הנה אף אנו נאמר לו בזה כן כו' אף שלא שהה האשכנזי עד שתצא נפשו מכל מקום יצאה
מחזקת אשת איש דאורייתא על פי אומדנא והוכחות כו' ,מכל מקום בנטבע ודאי דמהני אומדנא
והוכחות כו' ,ולית דין צריך בשש ,ואין כאן אלא חומר משאל"ס.
והנה לפי מ"ש הבית שמואל כו' הלכך יש לומר דמשאל"ס אזלינן לקולא אף אם תמצי לומר
דחששא דשאלה חששא דאורייתא הוא כו' .ואף שהאחרונים מסתפקים כו' ,והרדב"ז 592פליג
לגמרי על מהרא"י ,593מכל מקום בנטבע ודאי דמהני אומדנא והוכחות לבדן .וראי' לדבר ממ"ש
הרמב"ם פ"ז מהלכות נחלות 594כו' .ומצורף לזה אומדנא דהמבי"ט 595שבקונטרס עגונות סי'
רכ"א ,שאילו הי' חי הי' בא לביתו ,שבנידון דידן כו'.

 584נדפסה בקובץ יגדיל תורה חל"ג ע' צז ,מכת"י  231קסד ,א .והוא מתוך תשובתו הארוכה של מוהרש"ז מוועליז
)קובץ יגדיל תורה חמ"ח ע' עדר( ,המעתיק קטעים מתשובת הרה"ק מהרי"ל ,ומפלפל בדבריו ,בכותרת :בעז"ה בתש'
שאשת הנטבע דשקלאב.
ממה שנזכרים כאן דברי הרדב"ז החולקים על מהרא"י ,ואילו בסי' הקודם כותב "הנה תשובת הרדב"ז אינו בידי",
נראה שתשובה זו נכתבה אחרי הסי' הקודם.
 585בא ליישב החשש שהובא בסי' הקודם :שאף אם תמצי לומר שהקאמיסער שמע מהערלים ,כיון שרחוק הדבר
שהערלים מכירים אותו ,יש לומר שאומרים מאומד הדעת ,לפי שמצאו נטבע עם מעות צרורים לו סבורים שמסתמא
הוא ר' שמואל.
 586ראה לקמן סי' כג – מציין לכאן.
 587סי' סח ,הוכיח שגוי ע"י שאלה עם אומדנא והוכחות מותר לכתחלה ,ממה שמהרא"י בסי' קלט התיר בגוי ע"י
שאלה בדיעבד.
 588שההיתר בדיעבד הוא מטעם שאבד זכרו ,ולא רק מטעם גוי ע"י שאלה.
 589הנכרים שראוהו אמרו לקאמיסאר שיראים להודות.
 590שרש קכא ד"ה אמנם )שרוצח שהודה הוא לפעמים עדיף ממסיח לפי תומו(.
 591מהא דאמרינן )ב"ב קעב ,ב( "לנפילה דחד לא חיישינן לנפילה דרבים חיישינן" ,למד בשו"ת חכם צבי )סי' קלד(,
שגם הא דאמרינן )יבמות קכ ,ב( "חיישינן לשאלה" ,היינו דוקא בשאלה דרבים ולא בשאלה דיחיד.
 592ח"א סי' תקכו.
 593ראה לקמן סי' הבא ,מה שמשיב מהרי"ל להשגות הרדב"ז.
 594ה"ג :מי שטבע במשאל"ס ובאו עדים ואמרו שטבע בפניהם ו]אמרו[ אבד זכרו ,אע"פ שאין משיאין את אשתו
לכתחלה הרי היורשין נוחלין על פיהם )ולכן אף אם לא נסמוך על דברי מהרא"י ,שע"י אבד זכרו יצאה מחזקת איסור,
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הן אמת שדברי האבן העוזר 596דחוים מכל הפוסקים ראשונים ואחרונים ,597דבהדיא כתב
הרשב"א והנ"י כו' ,וכן פסק המרדכי שם וגם התוס' והר"ן ,ומכל מקום כו' ,גם במעשה דעסיא כו'
כתבו הפוסקים 598שהי' סימן מובהק דוקא ,וכן הוא הסכמת כל האחרונים .מכל מקום יש לומר
דהיינו דוקא לענין סימנים כו' ,אבל לחששא דשאלה אפילו למ"ד 599חיישינן כו' ,אבל במשאל"ס
דרוב אין נמלטים מסייע לחזקה דכל מה שנמצא ביד האדם כו' ,יש לומר דעל כל פנים בתרי
לישנא או בספיקא דפלוגתא אזלינן לקולא כו' .אכן בדברי רמ"א סל"ב מבואר דאפילו במשאל"ס
חיישינן לשאלה ,דדוקא דידוע שנטבע בבגדים אלו לא חיישינן הא לאו הכי חיישינן כו' .אך עדיין
יש לפקפק על זה ,ובפרט שבעלי השו"ע הב"י ורמ"א 600סתמו כהמחמירין  ...ובכיוצא בזה הדבר
שקול ויש פנים לכאן ולכאן כו' .ואמנם בנידון דידן שיש הרבה אומדנא והוכחות שהוא הוא
הנמצא ,כבר כתב מהר"י ווייל 601כו' .אכן הוא ז"ל כו' אבל אומדנא אחרת בענין אחר כיון
שהחששות הם מב' ענינים כו'.
604
גם 602מ"ש מהרא"י 603כו' ,והנפלע"ד דסבירא ליה דהא דרבא בתרי יצחק לא הוי כתחלת עדות
כלל 605כו' ,ומשום הכי הוי כתחלת עדות ,606אבל כשיש עדים בדבר ברור כו' .ובזה יתיישבו גם כן
הני סוגיות דיבמות ודבבא מציעא ,607דאי סבירא לן סימנים דאורייתא לא שייך לומר דאחמור
רבנן בעדות אשה כיון דהעדים העידו בדבר ברור כו' .ולפי זה הוא הדין והוא הטעם בחששא
דשאלה ,דללישנא בתרא 608דלא חיישינן לשאלה הוי כאילו העידו בדבר ברור ואין זה בכלל תחלת
עדות כלל כו' .ואם כן מה שכתב מהרא"י דכל הסימנים להכיר הוי תחלת עדות צ"ע ,שהרי מוכח
דסימנים להכיר מחמת חששא דשאלה לאו בכלל תחלת עדות ,וכן חששא דסי' דרבנן כו' .אבל
מכל מקום דעת מהר"י ווייל ודעמי' נראה עיקר דאין זה תחלת עדות כלל ,ואפילו לאביי ,609דלאו
משום תחלת עדות חיישינן אלא חששא גמורה מדרבנן ואפילו בסוף עדות ,מדאצטריך לשנויא
ההיא דמייתי רבא ראי' מהני שטרי דחבי בר ננאי כו' .ובר מן דין כו'.

מכל מקום הרי מוכח מדברי הרמב"ם שבנטבע סגי באומדנות והוכחות .ראה גם לעיל סי' ג ,ובסי' הקודם ,ולקמן סי'
כד(.
 595ח"א סי' קלה.
 596בתשובתו שנדפסה בסוף השו"ע שעם באר היטב )הוצאת פרופס ,אמ"ד תקי"ג( ,וחזרה ונדפסה בנספחים לשו"ת
אדמו"ר הזקן )קה"ת תשמ"ח( ע' .381
 597ליקוט דברי הפוסקים לכאן ולכאן ,ראה אוצר הפוסקים ס"ק קפח אות ז-ט.
 598רשב"א על המשנה שם .מגיד משנה הל' גירושין פי"ג הט"ז בשם הפוסקים .נמוקי יוסף שם )מח ,ב( ד"ה לא תנשא.
שו"ע סי' יז סל"ב .וראה גם לקמן סי' כח ד"ה ועוד קשה וד"ה אך עוד אחת ,וסי' לז.
 599יבמות קכ ,ב .וראה בית שמואל ס"ק סט ,דאי יש חשש שאלה אינו סימן מובהק ביותר.
 600סעיף לב.
 601סי' עט )להתיר אשה שהלך בעלה על הדרך הידוע ונאבד ונתעלם מן העין ולא נודע ממנו ואחר כך מצאו הרוג
באותו הדרך דתלינן שאותו היהודי שהלך על הדרך נהרג( .ויתבאר בארוכה לקמן סי' כח.
 602תוכן הקטע שלפנינו ,כתב מהרי"ל גם לקמן סי' כח ס"ד ,וסי' ל ס"ד ,וסי' לא ,וסי' לב ס"ב .ותוכנו ,שאף לדעת
הפוסקים דקיי"ל דלא אקול רבנן בתחלת עדות ,מ"מ היינו דוקא בהכרת העדות את המת ,משא"כ במקום שהעדים
מעידים שהבעל מת ,ויש חשש צדדי לאסור ,בזה ודאי אמרינן דהוי סוף עדות דאקילו בה רבנן בעדות אשה.
 603בפסקים סוס"י קסא :ונראה דכל הסימנים שהוא הוא בעלה של אשה זאת בכלל תחלת עדות נינהו ולא אקול ביה
רבנן.
 604יבמות קטו ,ב.
 605ובזה אמרינן דאקילו רבנן בעדות אשה.
 606שלא הקילו בעדות אשה )בכורות מו ,סע"ב(.
 607כ ,א .ראה תוס' יבמות שם ד"ה יצחק.
 608יבמות קכ ,ב.
 609יבמות קטו ,ב )דחייש לתרי יצחק(.
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בענין הנ"ל
מה שכתב הרדב"ז ח"א סי' תקכ"ו 611על מהרא"י בפסקים וכתבים סי' קל"ט הוא שלא כדת.
בראש מה שהלעיג על מ"ש מהרא"י כיון דנפיק קלא דלא פסיק 613כו' ,וכתב על זה ואני לא שמעתי
קלא דלא פסיק אלא להחמיר בקידושין כו' .עוד אחת היא 614בספ"ב דיבמות לפירש"י 615דבקלא
דלא פסיק מוציאין מיד הבעל .ואף דהתם נמי אינו אלא להחמיר ,מכל מקום כיון דמן הדין אין
אשה נאסרת על בעלה אלא בקינוי וסתירה 616וקלא דבתר נישואין מבטלינן לה ,617וכמו שבאמת
השיגו התוס' 618על פירש"י מהאי טעמא ,ואפילו הכי מוציאין מבעלה בקלא דלא פסיק עם עדי
כיעור ,וכמ"ש השאלתות 619גם כן ,אלמא קלא דלא פסיק מילתא היא לאיצטרופי בהדי עדי כיעור
אפילו להוציאה מבעלה ,ואם כן על כל פנים אומדנא טובה היא .ואם נפשך לומר דדוקא
לאיצטרופי בעדי כיעור מילתא היא ,אבל קלא דלא פסיק לחוד לאו כלום הוא ,הכא נמי איכא
אומדנא אחריתא לאיצטרופי ,הא דבעל שם היה ויש לו קרובים הרבה בהרבה מדינות כמ"ש
מהרא"י ז"ל ,וחשיב הך אומדנא כאומדנא דעדי כיעור לפירש"י והשאלתות.
ומה שכתב דאי משום אומדנא ,אפילו שנודה לו שסומכין על אומדנות להתיר אשת איש ,מה
שאינו כן לדעתי ,אומדנא דלא מוכח הוא .תימה לתמיהתו ,דמעולם לא עלה על לב אדם להתיר
אשה על פי אומדנא ,ומכל שכן לומר כן על מהרא"י ז"ל ,דכבר נודע מה שחלקו כל הפוסקים על
מה"ר אליעזר מוורדון שבמרדכי שלהי יבמות ,620ואדרבה האומדנות מגרעין כחא דהתירא
ומסייעין לאכחושי סהדי דאמרי בדדמי ,621וכדאמר רבא 622סלקא דעתא דאיקטול כל הני כו' ,וכן
לענין רעבון כדאמר להאי איתתא שם ,והיינו משום דבודאי לא אזלינן בתר אומדנא כלל בעדות
אשה .אבל דעת מהרא"י דאינו אלא מדרבנן .ויש לחלק בין אומדנא לאומדנא ,שהרי בממון אזלי
בתר אומדנא בדבר שמן הסתם כך הוא ,כגון אומדנא דרבי שמעון בן מנסיא 623ואומדנא דרבי
626
אלעזר בן עזריא 624וזבין ולא איצטריכו זוזי וכיוצא בהם .625והא דלא קיי"ל כאומדנא דר' אחא
ודרבי שמעון בן שטח ,627עי' מהרי"ק שרש קכ"ט שכתב הטעם משום שאין המעשה מבורר
לדיינים .ולכאורה כלפי לייא ,628וכי לאו קל וחומר הוא דבאומדנא דרבי שמעון בן מנסיא ודרבי
אלעזר בן עזריא שהמעשה מבורר לדיינים ,היינו שמבורר שכתב נכסיו ושכתב כתובה ,ואפילו הכי
אזלינן בתר אומדנא שלא כתב אלא בשביל שכסבור שבנו מת ,ושלא כתב אלא על מנת לכונסה ,כל
612

 610נדפסה בקובץ יגדיל תורה חל"ג ע' צד ,מכתי"ק  231קס ,א .ונכתבה רשימה זו בהמשך למ"ש לעיל סי' יח "ומה
שכתב שהרדב"ז השיגו ,תשובת הרדב"ז אינו בידי" .אחר כך השיג את שו"ת הרדב"ז ,העתיקו לעצמו ,והשיב עליו
בסי' שלפנינו )שרשם בדף בפני עצמו( ובסי' הבא )על גליון העתק שו"ת הרדב"ז(.
אחר כך העתיק השגות אלו ,בתוספת מרובה ,לקמן סי' כב.
 611הובא בפתחי תשובה ס"ק עז .שם הביא גם דעת מראות הצובאות ס"ק נח ,שמיישב את השגות הרדב"ז.
 612נפסק ברמ"א סי' יז סט"ו.
" 613דהכי נמי איכא להתיר ,כיון דנפיק קלא דלא פסיק שרבי יצחק הנזכר למעלה מת ונהרג או טבעוהו ,ובעל שם
היה ,וישנו לו קרובים הרבה בכמה מדינות ,וזה כמה שנים שנשתקע שמו ואבד זכרו".
 614ע"פ שה"ש ו ,ט.
 615כד ,ב ד"ה ואבע"א :דמפיק אשה מבעלה בקול.
 616כתובות ט ,א.
 617גיטין פח ,ב – פט ,א.
 618יבמות כד ,ב ד"ה אמר.
 619פנחס סי' קלד )אי איכא דבר מכוער וקלא דלא פסיק מפקינן לה בין מבעל בין מבועל( .רמ"א סי' יא ס"א.
 620סי' צב .וראה מ"ש בזה לעיל סי' ג.
 621ראה גם לעיל סי' ג ד"ה והכל הולך ,וסי' ו ד"ה והנלפענ"ד.
 622יבמות קיד ,ב.
 623ב"ב קמו ,ב )שאלמלי היה יודע יודע שבנו קיים לא היה כותבן(.
 624כתובות נה ,ב )שלא כתב לה אלא ע"מ לכונסה(.
 625ונתבאר לעיל סי' יח.
 626ב"ב צג ,א )גמל האוחר בין הגמלים ונמצא גמל הרוג בצדו בידוע שזה הרגו(.
 627סנהדרין לז ,ב.
 628ראה בזה גם לעיל סי' יח.
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שכן באומדנא דרב אחא ודרבי שמעון בן שטח שאין המעשה מבורר דאזלינן בתר אומדנא ,כיון
דהמעשה נמי מסופק .אלא דכוונתו דהתם באומדן דעת הנותן או המוכר תליא מילתא ,ואמדי
רבנן לדעתי' כאילו הוא ידוע שבודאי כך הוא ,מפני שכן הוא דעת כל אדם וסתמא דמילתא כך
הוא ,וכמ"ש גם כן מהרא"י דהני רובי דמשום סתמא הן סמכינן עלייהו ,אבל אם אין הספק
באומדן דעת האדם אלא בגוף המעשה ,הרי המעשים משתנים ,שלפעמים אין המעשה כך כמו
שסוברים העולם ,ויש שחושדין אותו ואין בו ,ויש שמחזיקים אותו צדיק הרבה יותר מכדי מדתו,
שהדעת טועה במעשה אחר ,משא"כ במעשה עצמו אמדינן לדעתי' שדעתו כדעת כל אדם .ואם כן
הכי נמי בנדון דמהרא"י אמדינן לדעתי' דהנאבד ,שאילו הי' חי היה מתחבר לקרוביו ומיודעיו
והיה נודע לנו ,ומשום הכי סבירא ליה דמהני אומדנא זו מדאורייתא ולא מיתסרא אלא מדברי
סופרים כמו משאל"ס .ותדע שהרי בעובדא דפונדקית גם כן היתה מראה פנים לדבריה ,ומשמע
מדברי מהרא"י שם שזו אומדנא אמיתית היא ,שאילו היה חי והלך לדרכו כו' ,ואפילו הכי לא
כתב שם מהרא"י אם נשאת על פי חכם לא תצא אלא דוקא באומדנא זו.
ומה שכתב דאומדנא דלא מוכח הוא ,דשמא הכוהו הכאה שנעשה בעל מום ומשום כיסופא כו',
והביא ראי' מההיא עובדא 629דבשלהי הילולא אתלי נורא בי גננא כו' .לא קרב זה אל זה ,דהתם
חזינן פסת ידא דשדי' ,ועל כרחך איתלי נורא בידי' ,אלא דאמרינן דלא איתלי נורא אלא בידי'
ונעשה בעל מום ושאר הגוף קיים מדלא חזינן כל שאר הגוף .ואף גם בזה כתב רבינו ירוחם 630בשם
הרמ"ה דדוקא דאיכא גברא חרוכא לבר מפסת ידא דשדי' ,אבל בפסת ידא לחוד אמרי' דגם כל
הגוף נשרף ,ולא חיישינן לומר דנעשה בעל מום .מכל שכן היכא דלא חזינן שום ריעותא אין לנו
לתפוס אלא או שהוא חי או מת.631
ומה שכתב עוד סיבות אחרות ,אין לנו לבדות סבות מדעתנו ,שגם זה מן הסתם אילו היתה איזה
סיבה הי' נודע לנו .ותדע שהרי פרש"י בפ"ב דכתובות 632באומרת ברי לי שאילו הי' חי כו' .ואף
דהר"ן 633פליג עליו ,אין תימא אי סבירא ליה ]כרש"י[.634

סימן כא
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בענין הנ"ל
גם מהרא"י בעצמו בתרומת הדשן סי' ר"מ כתב דיצא הקול שטבעוהו לאו כלום הוא ,אפילו הגיד
אחד אחר כך שמת .אלא ודאי דהכא לא קאמר אלא לצרף לעדות הגוי על ידי שאלה) 636וכה"ג
כתב במשאת בנימין סי' ס"ח( ,והיינו טעמא ,דהא דמסל"ת מהימן היינו משום דקיי"ל דקושטא
קאמר וכמ"ש הנמוקי יוסף ,637ואם כן היכא דאיכא קלא דלא פסיק ואיכא נמי אומדנא והוכחות,
אע"ג דלא מהני בעלמא מהני לאצטרופי לעדות הגוי דקושטא קאמר .ומכל מקום לא מהני אלא
בדיעבד ,דלא כמשאת בנימין .638ואזיל 639לטעמי' שכתב דהפונדקית 640נמי היתה מראה פנים
דקושטא קאמרה ואפילו הכי לא מהני לכתחלה .641אבל מהרי"ק שרש קכ"א כתב דבפונדקית

 629יבמות קטו ,א.
 630נתיב כג ח"ג )קצה ,סע"ב( .הובא בבית שמואל סי' יז ס"ק קס .שו"ת אדמו"ר הזקן סי' כח סכ"א.
 631ראה לקמן סי' כה ד"ה אגב.
 632כב ,ב ד"ה באומרת.
) 633ט ,ב( ד"ה באומרת.
 634ראה בזה גם לעיל סוס"י ג.
 635נדפסה בקובץ יגדיל תורה חל"ג ע' צו ,מכתי"ק  231קנט ,א .והיא הגהה על גליון שו"ת רדב"ז ח"א סי' תקכו
)בהמשך לריש סי' הקודם( ,מה שהשיג על תרומת הדשן ח"ב סי' קלט ,וכתב :ואני לא שמעתי קלא דלא פסיק אלא
להחמיר בקידושין  ...ולא להקל בחומרת אשת איש.
אחר כך העתיק מהרי"ל דברים אלו בתשובה דלקמן סי' כב ,בתוספת מרובה.
 636ראה לעיל סי' ג ד"ה איברא ,שחלקת מחוקק ס"ק לג ובית שמואל ס"ק נ מסתפקים בזה.
 637יבמות פרק בתרא )מו ,א( ד"ה ואסיקנא.
 638שם .הובא בבית שמואל ס"ק מט.
 639מהרא"י.
 640יבמות קכב ,א-ב .וראה גם לעיל סי' ו – בתחלת התשובה ,ובארוכה – לעיל שם ד"ה ומעתה חובה ,ואילך.
 641מטעם צירוף אומדנות ,אלא מטעם מסל"ת.
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היינו טעמא משום דחיישינן לשאלה ,ובזה צדקו דברי מה"ר טעבי"ל שם במהרא"י ,642ועיי"ש
דקלסי' דגברא רבה הוה ,ויפה הסכים המשאת בנימין לדינא ,ולאו מטעמי'.643
אלא דכל זה איננו שוה לי ,644שהרי אפילו במשלא"ס דעת כל הפוסקים דבעינן מסל"ת בדוקא .גם
המשאת בנימין לא התיר אלא באומדנא והוכחות המחזקות דברי העד ]ודו"ק[ ,אבל ]אומדנא
והוכחות[ מחמת דרובייהו למיתה לא חזו לאצטרופי ,דמכל מקום אינן מוכיחות על אמיתת דברי
העד.645

סימן כב
646

העגונה דבולינא – אומדנא והוכחות שנהרג
על דבר האשה העגונה עזובה מבעלה ועצובת רוח ,שזה שנתיים ויותר שנאבד ממנה בעלה ,מו'
יצחק שו"ב אחיו של ר' אלי' מישקוור .נדרשתי 647לחקור אחר עדים למצוא לה פתח תקוה ,ואחר
החקירה הנה תוכן המעשה.
שהלך ר' יצחק שו"ב הנ"ל בלילה ממלון בו]לי[נא למקום קרוב ונאבד שלא בא למחוז חפצו ,ואותו
פעם הי' גוי אחד באותו מלון ,וכשהלך משם ר' יצחק הנ"ל גם אותו הגוי הלך משם ,ולמחר נמצא
אצלו מעות מעט כמו שהי' אצל ר' יצחק הנ"ל ,והגוי הי' מעולם בחזקת שאין לו מעות כלל.
גם באותן הימים היו גוים מחפשים אחר אוצר ,והי' הקול יוצא על אותן הגוים ,כי אמרו שלא הי'
להם אפשר ליקח האוצר בלתי שיניחו שם ראש הרוג .והנה אחר החקירה לא היו הגוים המחפשים
האוצר באותו לילה בביתם ,רק שמכל מקום אמרו שאפשר עצה אחת הי' להם עם אותו הגוי ,או
שאותו הגוי מסר להם אחר כך.
אך הנה כל הדברים הללו הם רק אומדנא ,וכך אמרו בסלעדסטסטווא 648שעל פי אומדנא אמרו כן.
ומכל מקום כל היהודים השכנים כולם גמרו בדעתם בהחלט ,שכל הגוים יודעים ידיעה ברורה
מהם שבודאי הרגוהו ,אלא שהם משתיקין מן היהודים מפני היראה של הסלעדסטווא,
וכשמתחילים לדבר מענין זה יראים לדבר ,והס כי לא להזכיר דבר מפני היראה.
עוד דברים הניכרים חזו בהו ,שבהיות אותו הגוי מתקוטט אומר דרך התפארות שיעשה לו כדרך
שעשה להיהודי ,ופעם נתקוטט הגוי בקרעצים עם המחפשים האוצר ואמר על אחד מהם שהוא
הרגו ,ושתקו כל הגוים ,והלכו תיכף ומיד מן הקרעצים לכפר וחפשו אחריו ויסרוהו בשוטים מכות
אכזריות ולא הלך לקבול עליהם לפני המשפט ,רק שנשקט הדבר כאילו לא הי' ובלי שום מחילה
או פשר דבר ביניהם .גם בסלעדסטסטווא התנצל את עצמו ואמר שאמר כן בהיותו שיכור .ועכ"פ
ניכר הדבר שיש דברים בגו.

 642שהתיר לה להנשא מטעם זה לכתחלה.
 643של מה"ר טעבי"ל שבתרומת הדשן ,אלא מטעמים שמבואר במשאת בנימין שם ,שלא יוקשה עליו ממעשה
דפונדקית )שלא התירו מטעם צירוף אומדנות ,אלא מטעם מסל"ת(.
 644להתיר מטעם זה בנידון דידן )ראה לעיל רס"י יח ,בשוה"ג( ,שיש עוד אומדנות שמת ,מכל מקום אין עוד אמדנות
והוכחות להאמין לדברי העד.
 645כדלעיל סי' ו ד"ה ומעתה חובה.
 646ארבעת הסימנים דלקמן נדפסו בשארית יהודה הוספות סי' יט-כא; כה ,מכתי"ק  231קמז ,א – קנג ,א .ובמפתח
הבוך כותב שארבעתם "הכל הוא מענין הנ"ל ]עגונא דבולינא[ ,ובענין זה יש תשובות בארוכה מרבינו רמ"מ שי'".
התשובה הארוכה של אדמו"ר הצמח צדק לא הגיעה לידינו ,אלא שלקמן סי' הבא משיב מהרי"ל לחששותיו
שבתשובה זו ,וגם לקמן סי' כה דן בתשובה זו.
נוספה כאן חלק מתשובה חמישית )סי' כו דלקמן( ,שנערכה ע"י מהרי"ל יחד עם אדמו"ר הצמח צדק ,ואפשר ששניהם
חתמו עליו )אלא שלא הגיעה לידינו בשלימות(.
וראה לקמן תחלת הסי' הבא ,שתשובות אלו הן משנת תקפ"ד .ובהן נזכר כמה פעמים שהן נכתבו בהמשך לתשובות
בענין העגונה דשקלאוו )דלעיל סי' יח-כא(.
תוכן המעשה מפורט בתחלת התשובה שלפנינו ,שהיא תשובה שכתב מהרי"ל להתיר העגונה ,אלא שרצה שיצטרפו
להיתר זה גם אדמו"ר הצמח צדק )שתשובתו לא הגיעה לידינו( והגה"ח מוה"ר יצחק אייזיק בהר"ד מוויטעסק )מו"ץ
דוויטבסק ,ובעל שו"ת פני יצחק( ,שתשובתו נעתקה לקמן כנספח )שבה דן בדבריו(.
על המשך השתלשלות השו"ת ביניהם – ראה לקמן רס"י כה ,בשוה"ג.
 647ראה לקמן רס"י כה :הוא פתח בהיתר תחלה וביקש ממני לכתוב.
 648חקירות בית המשפט.
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עוד שמע יהודי אחד ,מגלח 649אחד במסיח לפי תומו ,שגוי אחד התודה לפניו שמצא הנאבד הרוג
אחר שנה במים בנהר כשהי' צד דגים והי' בלי ראש ,והי' ירא שמא יודע הדבר ויגיע
לסליעדסטווא ,וחזר והניחו במים .והנהר הוא קטן ואין לו דרך ומבוא לנהרות גדולות שיבוא לשם
הרוג ממקום אחר ,וגם הוא במקום שאין השיירות מצויות.
והנה גם זה אינו אלא אומדנא ,שבודאי לא הכירו אחר שנה ,ובפרט שהי' בלי ראש .ואף שאין שם
דרך ומבוא לשאר נהרות חיישינן לארחי ופרחי ,דלמא אחר נסע שם באותו מקום שלא נודע מי
הוא ומאיזה מקום הלך והוא הנהרג כמבואר בתשובת מהר"י ווייל סי' ע"ט .גם שלא אמר הגלח
בשם הגוי אם הי' לבוש בבגדים כלל .גם לא זו הדרך שהלך ר' יצחק הנ"ל שם ,אלא אם כן נאמר
שהרצחנים הוליכוהו שמה והשליכוהו במים ,וכך יש להסתפק באיש אחר.
אך אחר כך באו שנים והעידו עדות שיש בהם ממש קצת .האחד העיד ר' אברהם בר' יעקב ששמע
מגוי שהתחיל לספר לפניו שהגוים בכפר בו]לי[נא רצו להרוג אותו כמו שהרגו להיהודי ,ושאל אותו
איזה יהודי ,ואמר לו אתה עושה עצמך כלא ידוע הלא ידעת היהודי שהלך מבו]לי[נא לטראסנא
שהם הרגוהו ,ואמר לו מנין אתה יודע ,והשיב לו אני יודע ולא אני לבד יודע אלא הכל יודעים,
והוגבה בתורת עדות כדין תורה.
שוב העיד ר' אלי' מישקוור אחיו של הנאבד ר' יצחק הנ"ל ,ששמע מאשתו איך שסיפרה לה גויה
אחת ,שלנו אצלה שלשה שקצים ,שנים מהם קצת גדולים כמו בני י"ב וי"ג שנה והא' קטן כמו
עשר שנים ,וסיפרו לה איך שראו את הנאבד מונח הרוג תחת גשר אחד שהוא בדרך מבו]לי[נא
לטראסנא ,והי' אז בשלימות כל גופו וצורתו וגם בגדיו היו עליו והכירוהו ,ומחמת פחד נבהל
הקטן שבהם מאד וחלה כמה ימים .ומיד רצו והגידו להגוים דכפר בו]לי[נא והשתיקום ,ואחר
ימים הלכו בדרך הזה עוד ,וראו תחת הגשר ולא מצאו שום אדם .וגם זה הוגבה בתורת עדות כדין
תורה.
*
והנה בעדות ר' אברהם ,650אף שלא הזכיר הגוי שמו ושם עירו ,ומכל מקום אין ספק שעל אותו
יהודי כיון הגוי ,שהרי אמר לו למה אתה עושה עצמך כלא יודע הלא ידעת הלא הוא היהודי כו',
הראה לו באצבע שעל אותו היהודי הידוע שנאבד הוא מדבר ,לכזה התירו חכמי ישראל הלא
בספרתם 651וכאשר גלוי לכל יודעי דת ודין .אך מה שיש להסתפק בעדות זה הגוי שאמר לו אני
יודע ,שיש לחוש שמא מאומד הדעת אמר כן ,מכיון שידוע שנאבד ולא נודע מקומו איה ואיה
איפוא הוא אם לא שהרגוהו ,ולפי שהגוים דכפר ההוא מוחזקים בגזלנות תולים הקלקלה
במקולקלים ,ובפרט שהי' ידוע מחיפוש האוצר ,שעל פי האומדנא שופטים שהם הרגוהו בודאי.

ואף שמבואר בתשובת מיימוניות סי' ט' ,והובא בתרומת הדשן סי' ר"מ דאין לדקדק בעדות הגוי
כולי האי ,שאם אומר מת או נהרג סתם מהני .היינו היכא שיש לתלות בראי' או הכרה ,דיש לומר
שראהו והכירו או שהי' עם הורגיו ,אבל באומר ידעתי ,דידיעה זו משמע בלא ראי' ,וידיעה בלא
ראי' לא משכחת לה אלא באחד משני פנים ,או ששמע הדבר מאחרים או שיודע על פי אומדן דעת,
כמבואר כל זה בפ"ד דשבועות )דל"ג סוף ע"ב ודל"ד ע"א( .ונהי דאם נפרש שהידיעה על פי
השמועה הוי סגי ,כמ"ש הרמב"ם 652והשו"ע ,653ורמ"א הוסיף דאפילו לא אמר ממי שמע ,וכן הוא
בתשובת ב"י ,הובא בקונטרס עגונות סי' קמ"ח ,וחולק על הרב הנזכר שם סי' קל"ט .וגם המבי"ט
שבק"ע סי' רל"ג לא החמיר אלא שאם אמר בפירוש איני יודע ממי שמעתי חיישינן לקול הברה,
אבל אם אמר שמעתי סתם לא חיישינן לקול הברה כלל ,אלא אמרינן ששמע דבר ברור .אבל מאן
לימא לן דהידיעה היא על פי השמועה ,דלמא הידיעה היא על פי אומדנא דדעתא .ואף מהר"ם לא
כתב להתיר אלא בשביל שאין תולין להחמיר ,אלא כל שמשמעות דבריו הוא בודאי שמת או נהרג,
אמרינן שראה או הכיר דבר ברור ,אבל כשמשמעות דבריו יש לפרש בתרי גווני מאן לימא לן לפרש
דבריו להקל ,דלא כתב מהר"ם אלא דאין תולין להחמיר ,אבל לתלות להקל זו מנין לנו .ותדע
שהרי כל היכא דאיכא למיחש בדדמי כמו במשאל"ס ובמלחמה בעינן לומר קברתיו לגדולי
הפוסקים ,654אע"ג דאיכא למימר נמי דלא אמר בדדמי מכל מקום תולין להחמיר .ועוד שהרי

 649כומר.
 650ראה בזה גם לקמן סי' הבא ד"ה הנה מה שכתב.
 651ע"פ תהלים נו ,ט.
 652הל' גירושין פי"ג הט"ו.
 653סי' יז ס"ה.
 654סי' יז סל"ג וס"נ.
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בהדיא כתב בתרומת הדשן סי' ר"מ דלא התיר מהר"ם אלא היכא דלא רגילי עכו"ם למימר
בדדמי ,אבל היכא דרגילי עכו"ם למימר בדדמי יש להחמיר ,אם כן בנידון דידן ,כיון דלשון ידיעה
נופל גם כן על אומדן דעת ,מאן לימא לן דלא רגילי עכו"ם למימר לשון ידיעה על אומדן דעת.
ובפרט שאמר לא אני לבדי יודע אלא כולם יודעים ,וידיעת כולם רחוק הדבר שכולם שמעו בירור
הדבר ,אלא על פי אומדן דעת שופטים כולם .הן אמת שבתשובות מהר"ם לובלין סי' ז' כתב
בהדיא דאפילו בכה"ג שידוע הוא בלי ספק שהרבים מהעכו"ם הנז' שהגידו שנהרג כמ"ר יהודא
מהעכו"ם פאוויל לא היו אצל ההריגה ביער בלתי הרוצח לבדו כו' ,אלא שהעכו"ם שפטו באומד
דעתם כו' ,אף עתה אמור לו שמא קרה הענין שעכו"ם אחד נזדמן אצל ההריגה והוא הגיד
במסל"ת לחבירו וחבירו לחבירו עכ"ל .וכתב עוד דאף שהגידו עכו"ם בסתמא אנו תולין לומר כך.
והביא ראי' מפסקי מהרא"י סי' קס"א ומתרומת הדשן סי' רל"ט ומתשובות מיימוניות סי' ט'
הנ"ל ,דלא תלינן להחמיר בענינים אלו אלא אם כן מוכחא מילתא עיי"ש .אבל לפע"ד עזר כנגדו,
שהרי מסיום דבריו אלא אם כן מוכחא מילתא מבואר דכל היכא דמוכחא מילתא יש להחמיר,
ואין לך הוכחה גדולה מזו שבודאי בלתי ספק דלא היו כולם ביער אצל הרוצח כו' ,ומנין לתלות
להקל שמא קרה הענין שנזדמן עכו"ם אחד אצל ההריגה ,דלא כתב מהר"ם אלא דאין לתלות
להחמיר אבל לתלות להקל זה לא שמענו .וגם אשתמטתי' דברי ת"ה סי' ר"מ שהבאתי דלא התיר
מהר"ם אלא היכא דלא רגילי העכו"ם למימר בדדמי .גם בתשובות מהר"י ווייל סי' ע"ט כתב כל
מה שהעיד כפרי יענדי"ך ששמע מהגויות איך שרדפו אחריו כו' ,על פי אומדנא אמרו כך ,שודאי
לא ראו הכפריות שהרגו אותו כו' ,הרי שמחמת שודאי לא ראו הכפריות שהרגוהו החליט לומר
שעל פי אומדנא אמר כן ,ולא תלה הדבר שמא קרה ענין שנזדמן אחד אצל ההריגה וסיפר להם
במסל"ת ,אלא ודאיו דאין לתלות להקל בכה"ג ,אם כן בנידון דידן נמי ,כיון שאמר כולם יודעים,
ורחוק הדבר שישמעו כולם בירור הדברים ,ובודאי תלינן באומדן דעת ,ואם כן כמו שכולם אין
יודעים אלא מאומד הדעת אף הוא כמוהם אומר מאומד הדעת ,שהרי תלה ידיעתו בידיעת כולם.
והנה בתשובות משאת בנימין סי' ק"ה נסתפק בספק הג' באומר הגוי יודע אני ,ומסיק שם בד"ה
ועל הספק הג' שהוא מחלוקת הפוסקים ,שמתוך תשובות להרמב"ן סי' פ' נראה דעד מפי עד לא
מהני אם לא שהעד הראשון שהוא פירש והעיד על הכל ברור כגון שראה המיתה או שהכירו
בטביעות עין או בסימנים ,אבל אמר שמעתי מפי העד שמת סתם אינו אלא קול הברה ,וכן משמע
בתשובות רבינו משולם שהביא הב"י ,אמנם מתשובות הר"ן 655מבואר שכל שהגוי מכירו אין צריך
שיאמר אלא מת בלבד כו' ,והרמב"ם 656מחלק בין העד עצמו ובין עד השומע שהשומע אפילו לא
שמע אלא שמת סתם סגי אבל העד שהוא בפנינו שואלין אותו כו' .ומפרש דברי הרמב"ם )ור"ן(
דדוקא ששמע מהעד שאמר יודע אני בודאי בלי ספק ,דאם לא תימא הכי אין לך אשה שאינה
ניתרת אפילו אינו רק קול הברה בעלמא ,דמיד שהקול יוצא כו' ,ואפילו בלא קול כשנאבד אחד
ואין יודעים היכא הוא כל אדם גומר בלבו שמת או נהרג ומספר דרך שמועה שמת כו' עכת"ד.
ואני לא זכיתי להבין כל דבריו מראש ועד סוף .בראש מה שכתב שמתוך תשובה להרמב"ן נראה
דעד מפי עד לא מהני אלא אם כן פירש והעיד על דבר ברור כו' ,לא מצאתי מקום אשר יאמר עליו
כי הוא זה ,וצריך שיעיד דוקא על פי דבר ברור ,דלא קאמר הרמב"ן אלא דאין משיאין על פי קול
הברה אלא דוקא כששמע בעדים שמת או בעד אחד ,אבל כל ששמע מעדים או עד אחד שמת לא
פירש דבעינן שיעיד העד בדבר ברור ,אלא אפילו אומר מת סתם נמי יש לומר דמהני .ותדע שהרי
מהרא"י בת"ה סי' רכ"ב כתב גם כן כדברי הרמב"ן ,דליכא מאן דאסיק אדעתי' להתיר אשה בקול
הברה ,ואפילו הכי בפסקיו סי' רכ"ג הביא דעת הרמב"ם דבעד השומע מפי עד שאמר מת סתם נמי
סגי .וכל שכן מה שכתב בתשובת רבינו משולם הוא פלאי ,ואדרבא איפכא משמע ,וכמ"ש גם כן
בתשובות הב"ח סי' ע"ג ,והסכים דעתו עם דעת רמ"א דאפילו לא אמר ממי שמע נמי סגי .גם מ"ש
בפירוש דברי הרמב"ם דבאמר מת סתם דסגי ,דהיינו דוקא כשאמר העד יודע אני בודאי ,דאם לא
כן חיישינן לקול הברה ,כבר נתבאר שדעת הב"י ורמ"א דבאומר ששמע שמת לא חיישינן לקול
הברה ,וכן הסכים הב"ח בתשובות סי' ע"ג )שוב ראיתי שגם הט"ז סק"ח השיג עליו בזה( .ואפילו
להמחמירין ,657הרי הצריכו שיאמר ממי שמע ,אבל לא שיאמר יודע אני ,ואדרבה שאם אומר יודע
אני לא מהני לכו"ע .לא מבעי להמחמירין כשאמר ששמע שמת ולא אמר ממי שמע ,דלא עדיף יודע
אני מאילו אמר בפירוש ששמע ,דהא ידיעה בלא ראי' משמע ,ולכל היותר מפרשינן דידיעה היינו
שמיעה ,אלא אפילו להמקילין כשאומר ששמע שמת אפילו לא אמר ממי שמע ,מכל מקום
כשאומר יודע אני גרע ,שיש לומר דידיעה אינה אלא אומדנא בעלמא ,וכמ"ש לעיל מגמ' דשבועות,

 655סי' ג.
 656הל' גירושין פי"ג הט"ו.
 657ראה רמ"א ס"ה ,ובית שמואל ס"ק טז.
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דאפשר לפרש לשון ידיעה כאחד מב' הפנים ,אע"ג דאיכא למימר הכי ואיכא למימר הכי אין תולין
להקל וכמש"ל .ומה שאומר שיודע בבירור לא זו הדרך מוציאתו מידי ספק אומדנא ,ואדרבה יש
לומר דתוספות לשון לגרועי אתא ,כמ"ש בק"ע סי' ק"י בשם מהריב"ל דנראה יותר דבאומדן
דעתא מסהיד.
ואמנם מכל מקום בנידון דידן נראה להקל ,מאחר שכל היהודים השכנים גמרו בלבם בהחלט,
ואמרו שבודאי ניכר ונראה שכל הגוים יודעים האמת ששמעו זה מזה ידיעה ברורה שנהרג על ידי
הגוי שהי' במלון ,או על ידי הגויים המחפשים האוצר ,או שכולם בעצה אחת ובאגודה אחת
הסכימו להרוג אותו ,אלא שמסתירים הדברין מן היהודים ,כי יראים מפני סלייעדסטוויש
ומשתיקי' הדבר הס כי לא להזכיר בפני היהודים מזה ,ואפשר שכך הבינו מקריצותם ורמיזותם,
ובפרט בסלעדסטוויש .שאפילו בדיני ממונות אזלינן בתר רמיזה ,כדאי' בפ"ב דב"ק דכ"ד ע"ב,
ועיי"ש בתוס' .658וא"כ יותר קרוב לומר מה שאמר הגוי שיודע אני היינו ששמע דבר ברור ,ואין
לחוש מספק שמא על פי אומדנא אמר כן ,מאחר שקרוב לודאי שהוא יודע דבר ברור על פי שמועה
ברורה ,הוה כמו ספק וודאי דאין ספק מוציא ודאי ,והוה בכלל מ"ש מהר"ם 659דלא תלינן
להחמיר בענינים אלו .ומה שאמר שלא הוא לבדו יודע אלא כולם יודעים ,יש לומר נמי שכולם
יודעים ידיעה על פי שמועה ברורה .או אפשר שדבר הגוי בלשון זה שלא ירגישו בו שהוא יודע דבר
ברור ,ומפני היראה מן הסלעדסטוויש ,והוה כמו חזרה מדבריו הראשונים באמתלאה דאזלינן
בתר דבריו הראשונים ,וכמ"ש הב"י בתשובות דמסל"ת סוס"י ד' ,ואפילו מהרי"ט חלק א' סוס"י
נ"ב מודה בכה"ג כמ"ש במ"א.660
*
ועל דבר הגביית עדות השני שהגיד ר' אלי' ממישקווא בשם אשתו ,שגויה אחת סיפרה לה ששמעה
משלשה שקצים שראוהו הרוג .הנה לכאורה יש בזה ג' ספיקות ,הספק הא' שמא ראוהו אחר ג'
ימים ,661והב' שמא היו קטנים מי"ג שנים ,ואף אם הגיעו לי"ג שנים שמא לא הביאו ב' שערות
דבכלל קטנים הם כמ"ש בתשובות צמח צדק סי' פ"ח ,ולא עדיפי גוים מקטני ישראל דבעינן
שיאמרו לאלתר ,662וגם צריך להיות אמתלא כגון כך וכך ספדנים כו' ,663והג' שהעיד כן בשם אשתו
שהיא יבמתה ,שהרי היא מהחמש נשים שאין מעדות זו לזו .ואף שיש בנים לשתיהן החמירו
האחרונים הבית שמואל 664והמשנה למלך בפי"ב ,665ומסיק כן גם בשם מהרח"ש .666ואף שהיא
670
אחותה כבר כתב המגיד משנה 667שבירושלמי 668איתא כדעת הרמב"ם ,669ושאף לפירש"י
שפירש הטעם שיראה שסופה להיות צרתה ,יש לומר דלא פלוג רבנן.

והנה על דבר הספק הא' שמא ראוהו אחר ג' ימים ,כבר כתב מהר"ם בתשובות מיי' סי' ט' דלא
חיישינן להכי ,ודייק מעובדי דבגמרא 671מאן איכא בי חיואי ווי לפרשא זריזי ,דאטו כלהו בתוך ג'
הוו אמרי ,אלא דלא דייקינן בדברי העד להחמיר ,והסכימו עמו הפוסקים ,כמ"ש לעיל בשם
מהר"ם לובלין ותרומת הדשן ופסקי מהרא"י.

 658ד"ה אלא דקמרמזי רמוזי.
 659בתשובות מיימוניות סי' ט ,שהובא לעיל.
 660ראה לקמן סי' מד.
 661שלא מועיל ,כמבואר בסכ"ו.
 662כמבואר ברמ"א סי"ג.
 663פסקי מהרא"י סי' רכ )דבעינן אמתלא( .וראה בית שמואל ס"ק לג-ד.
 664ס"ק יד.
 665מהל' גירושין הלכה טז.
 666שו"ת מוה"ר חיים שבתי ,קונטרס עיגונא דאתתא )לד ,א ד"ה אמנם באמת(.
 667הל' גירושין פ"ז ה"ב.
 668יבמות פט"ו ה"ד )יבמתה אפילו אחותה(.
 669שם ה"ג )אפילו היתה אחותה(.
 670יבמות קיז ,א ד"ה ויבמתה.
 671יבמות קכא ,ב.
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ועל דבר הספק הב' לפי שהיו השקצים קטנים ובעינן שיאמרו לאלתר ,וגם שיאמרו אמתלא
בדבריהם .הנה מ"ש הט"ז 672אליבא דהטור לחלק בין קטן לקטן ,דכשהגיעו לעונת הפעוטות מהני
אפילו אומר מת פלוני סתם )והבית שמואל 673לא העתיק יפה( ,והוא הדין דלא בעינן לאלתר ,לא
משמע כן בפסקי מהרא"י סי' ר"ך ,ובמהר"י ווייל בסימני' סי' מ"ה ,674דהתינוקת היתה בת שש
שנים ,שכבר הגיעה לעונת הפעוטות .ומ"ש הט"ז דעונת הפעוטות הוא כבר ז' וכבר ח' לכל חד
לפום חורפי ,היינו מימרא דרב כהנא שם בגיטין פ"ה )דנ"ט ע"א( ,אבל מסקנא דגמרא שם שאפילו
מבן ו' אם יודע בטיב משא ומתן ממכרו ממכר ,וכדאיתא בכל הפוסקים בחו"מ סי' רל"ה .אלא
דלדעת הרא"ש שם ,והביאו רמ"א לפסק הלכה ,כל שהוא בן עשר אפילו אינו חריף רק שאינו
שוטה ממכרו ממכר ,אבל דעת הרמב"ם 675והרמ"ה 676כל שאינו חריף אין ממכרו ממכר עד שיגדיל
ויביא ב' שערות .וכן נראה דעת הסמ"ע שם סק"ג .וכן בתשובות צמח צדק סי' פ"ח החמיר אפילו
בבת י"ב שנים וספק אם הביאה ב' שערות ,דלא מהימנא כי אם במסל"ת ולאלתר .ומשמע מדברי
כל הפוסקים דאפילו בדקוהו ונמצא יודע בטיב משא ומתן לא מהני .וכן אפילו לדעת הרא"ש
דמשהגיע לעשר שנים אפילו אינו יודע בטיב משא ומתן ממכרו ממכר ,מכל מקום לענין עדות אשה
לא מהני ,דגבי מקח וממכר תקנת חכמים היא משום כדי חייו ,ואין למדין מתקנת חכמים שתקנו
בממון משום דהפקר בית דין הפקר ,וכדאמרינן נמי בפ"ב דב"מ 677גבי סימנים ,דאי סימנים דרבנן
אין סומכין עליהם בעדות אשה ,אלא דבממון תקינו רבנן לאהדורי אבדה בסימנין ואין למדין מן
התקנה שבממון דהפקר בית דין הפקר כדפירש"י שם .678ואפילו באיסור דרבנן כגון משאל"ס לא
סמכינן כי אם בסימנים מובהקין ,כדפירש התוס' ביבמות דקט"ו.679
וכן מ"ש הט"ז 680לסמוך על דעת ראבי"ה 681בשעת הדחק .682פרצה דחוקה 683היא לפני ,כי מלבד
מה שדברו בזה החלקת מחוקק ,684והאמונת שמואל סי' כ"ד ,והש"ך בי"ד סי' רמ"ב בהנהגת
אסור והיתר .עוד זאת נלע"ד דאין לסמוך על היחיד אפילו בשעת הדחק אלא אם כן נראה לבית
דין לסמוך עליו ,וכן משמע בליקוטים של התשב"ץ פ"ק דנדה ,685ויש לי ראיות הרבה ,והם דברים
688
עתיקים לא עת האסף פה .686וכן מ"ש מהרש"ל בים של שלמה 687להכריע בין ראב"ן
לראבי"ה ,689דאם אמרו בקשר דברים מהני מסל"ת אפילו שלא לאלתר כדעת ראבי"ה ,מיראי
הוראה אנכי לסמוך על הכרעה זו שהיא כמו פשר דבר ,ומי כהחכם יודע פשר דבר.
אבל מה שנלפע"ד לצדד בנידון דידן הוא ,שיש לומר דהא דבעינן לאלתר היינו לאפוקי אם ידוע
שלא אמר לאלתר ,אבל בספק אם אמר לאלתר ,הוה בכלל מ"ש מהר"ם 690דאין תולין להחמיר,
וכיון שהגוים יראים להגיד בפני היהודים אלא בפני הגוים ,תלינן שאמרו בפני הגוים לאלתר.

 672סוף ס"ק ט.
 673ס"ק לג.
 674שהוא המעשה שבפסקי מהרא"י שם ,ובסימני מהר"י ווייל שם" :והתינוקת היתה כבת ו' שנים" ,ומ"מ אסרו בזה
מטעם קטנה.
 675הל' מכירה פכ"ט ה"ו )ומשש שנים עד שיגדיל(.
 676הובא בטור שם )שחילק עד עשר סתמיה בחזקת שאינו חריף וצריך בדיקה ,ומכאן ואילך סתמיה בחזקת חריף עד
שיתברר שאינו חריף(.
 677כז ,ב.
 678ד"ה בממונא :דהפקר ב"ד הפקר.
 679ד"ה וקאמרי )דמיירי במשאל"ס( :ואי סימנים לאו דאורייתא איירי הכא בסימנים מובהקים.
 680ס"ק י.
 681סי' תתק )דקטן נאמן אפילו לאחר זמן בעדות אשה(.
 682שבשעת הדחק יש לסמוך אדברי יחיד.
 683ע"פ כתובות ו ,ב.
 684ס"ק לא.
 685ט ,ב ד"ה יחיד ורבים.
 686ונתבאר לעיל חיו"ד סי' לח.
 687יבמות פט"ז סי' יד.
 688יבמות רנ ,א )שקטן נאמן רק לאלתר(.
 689סי' תתק )דקטן נאמן אפילו לאחר זמן בעדות אשה(.
 690בתשובות מיימוניות סי' ט ,שהובא לעיל.
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ובפרט שהם אמרו בפירוש שהגידו לפני הגוים מיד מהימני ,691כיון שאמרו כן במסל"ת ,ואמתלא
איכא בנידון דידן במה שאמרו שהקטן נחלה כמה ימים מחמת פחד.
ועל דבר הספק הג' שר' אלי' אמר כן בשם אשתו שהיא יבמתה ,שאע"פ שהיא אחותה ויש בנים
לשתיהן החמירו האחרונים .ואין לחלק דלא החמירו אלא בחדא לטיבותא דהיינו שיש בנים
לשתיהן לחוד או באחותה שהיא יבמתה לחוד ,אבל בנידון דידן איכא תרתי ,דיש לומר דתרי
חומרי לא מחמרינן .דזה אינו ,כיון שהטעם משום לא פלוג רבנן מה לי חדא מה לי תרתי.
אבל מה שיש לצדד בזה להקל הוא ,כי הנה במשנה למלך פי"ב 692מסתפק בחמש נשים אלו אם
נאמנות בענין שיצאה מחשש איסור דאורייתא ,אלא דמשום חומרא דרבנן לא תנשא לכתחלה
ואם נשאת לא תצא ,דאפשר דסמכינן עלייהו כו' ,ובמסל"ת דעתו נוטה להקל ,אלא שמכל מקום
הניח בצ"ע .והשתא נחזי אנן בנידון דידן אם יצאה מחשש איסור דאורייתא או לא.
*
והנה בזה באנו למחלוקת הפוסקים ,שבפסקי מהרא"י סי' קל"ט דעתו לומר דבכה"ג אינה אסורה
אלא מדרבנן ,ואם נשאת על פי חכם לא תצא כמו במשאל"ס ,אבל הרדב"ז ח"א סי' תקכ"ו האריך
להשיג עליו ,דלא יצאה מחשש איסור דאורייתא ,ואפילו אם נשאת על פי חכם תצא .ולפי שלפע"ד
צדקו דברי מהרא"י מההכרח להביא כל דברי השגותיו ולהשיב עליהם בעזה"י.
בראש 693הלעיג על מ"ש מהרא"י כיון דנפיק קלא דלא פסיק 694כו' וכתב על זה ואני לא שמעתי
קלא דלא פסיק אלא להחמיר בקידושין כו' )ובמשאת בנימין סי' מ"ו כתב דעל כל פנים אומדנא
טובה ,שהרי רבינו משולם 695התיר על פי קול כו' .וליתא דדעת רבינו משולם הוא כמ"ש הב"ח
בתשובות סי' ע"ג .וגם סותר 696לדברי עצמו בסי' ק"ה .ואף שנמצא כן בשאר תשובות הגאונים
להתיר על פי קול כמ"ש המבי"ט שהובא בקונטרס עגונות ,697מכל מקום מהרא"י ודאי לא כיון
לזה ,שהרי בתרומת הדשן סי' רכ"ב דליכא מאן דאסיק אדעתי' להתיר בקול הברה בעלמא(.
ואמנם עוד אחת היא 698בספ"ב דיבמות לפירש"י 699דמוציאין מבעלה בקלא דלא פסיק .ואף
דהתם נמי להחמיר הוא ,מכל מקום כיון דכל קלא בתר נישואין לא חיישינן לה 700ואין האשה
נאסרת 701כו' ,וכמ"ש התוס' 702באמת על פירש"י ,מכל מקום לפירש"י חיישינן כיון שהוא קלא
דלא פסיק .וכן דעת השאלתות 703על כל פנים בצירוף עדי כיעור או בראיית הבעל דבר מכוער,
למהר"ם 704כדאית לי' ולהרא"ש 705כדאית לי' ,ואם כן הכא נמי בצירוף אומדנא והוכחות חזי
לאצטרופי קלא דלא פסיק ,דדבר מכוער היינו נמי רק כמו אומדנא והוכחה.
ומה שכתב ואי משום אומדנא אפילו שנודה לו שסומכין על אומדנות להתיר אשת איש ,מה שאינו
כן לדעתי ,אומדנא דלאו מוכח הוא .תימה לתמיהתו ,דמעולם לא עלה על לב אדם להתיר אשה על
פי אומדנא ,ואדרבה האומדנות מגרעין כחא דהתירא ומסייעין אפילו לאכחושי סהדי ,דאמרינן
שמא על פי האומדנא אומרין כן ואמרי בדדמי ,וכדאמר רבא ר"פ האשה שלום 706מאי טעמא

 691שסיפרו אחר כך להאשה ,שהגידו מיד לפני הגוים .ונתבאר לקמן סי' הבא ד"ה ובהיתר הספק הג'.
 692מהל' גירושין הלכה טז בסופה ד"ה ונ"ל.
 693תוכן חלק מהבא לקמן ,העתיק המחבר מסי' כ דלעיל.
" 694דהכי נמי איכא להתיר ,כיון דנפיק קלא דלא פסיק שרבי יצחק הנזכר למעלה מת ונהרג או טבעוהו ,ובעל שם
היה ,וישנו לו קרובים הרבה בכמה מדינות ,וזה כמה שנים שנשתקע שמו ואבד זכרו".
 695שהובא בב"י )לב ,א( ד"ה מצאתי כתוב.
 696משאת בנימין.
 697סי' רכג וסי' רכו.
 698ע"פ שה"ש ו ,ט.
 699כד ,ב ד"ה ואבע"א :דמפיק אשה מבעלה בקול.
 700גיטין פח ,ב – פט ,א.
701אלא בקינוי וסתירה .כתובות ט ,א.
 702יבמות כד ,ב ד"ה אמר.
 703פנחס סי' קלד )אי איכא דבר מכוער וקלא דלא פסיק מפקינן לה בין מבעל בין מבועל( .רמ"א סי' יא ס"א.
 704תשובות מיימוניות הל' אישות סי' כה ,ומרדכי יבמות סי' טו.
 705יבמות פ"ב סי' ח.
 706יבמות קיד ,ב.
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דמלחמה סלקא דעתא דאקטול כל הני כו' ,וכן לענין רעבון אמר הכי התם ,אבל דעת מהרא"י
דהיינו מדרבנן אבל מדאורייתא אזלינן בתר אומדנא ,שהרי מדאורייתא אזלינן בתר רובא ואפילו
בדיני נפשות ,ואומדני נמי מקרי רובא כדאיתא בירושלמי רפ"ב דכתובות דאומדנא דר' אחא קרי
לי' התם רובא ,וכדכתב נמי מהרא"י דכה"ג מקרי רובא דשכיחי טובא כו'.
ומה שכתב דאומדנא דלאו מוכח הוא ,דדלמא הכוהו הכאה שנעשה בעל מום ומחמת כיסופא אזיל
לעלמא ,או שמא נשבה ,או שמא נטלו לסטים את אשר לו ונשאר עני ,או שנשארו עליו חובות
ומשום הכי ברח מעבר לים ,ויש לנו להחמיר ולא להקל ,וגדולה מזו אמרינן 707בההוא גברא
דבשלהי איתלי נורא בי' גנני' כו' .ושתי תשובות בדבר ,דאפילו בההוא עובדא לא חיישינן להחמיר
אלא היכא דחזינן גברא חרוכא ופסת ידא דשדי' ,דעל כרחך איש אחר בא להצילו ,אבל בגברא
חרוכא לחוד או בפסת ידא לחוד שרי' ,כמ"ש הרי"ו 708בשם הרמ"ה ,וכן פסק הב"ח בתשובות סי'
נ"ה .ועוד דמאן לימא לן דהתם הוי חשש איסור דאורייתא ,אדרבא בתשובות מהר"י ווייל סי'
ע"ט הוכיח מהתם דחשו חכמים הרבה דהוה כמו מיעוט ומיעוט דמיעוטא והוה כמו ודאי וספק
וספיקא דספיקא כו' עכ"ל .גם רבינו נתן ורבינו שמחה שבמרדכי 709והגהות מיימוניות 710מחשבין
הא דאינש אחריתא אתי לאצולי' כתחלת עדות דאחמור בה רבנן כמשאל"ס .ומכל שכן היכא דלא
ראינו ולא שמענו שום סיבה מן הסבה ומוכרחים אנו לבדות הסיבות מלבנו ,דיפה כתב מהרא"י
דרובא דמן הסתם קאתי.
ומה שכתב עליו הרדב"ז דלא מצינו דאזלינן בתר רובא נגד חזקת אשת איש ,שהרי רוב גוססין
למיתה ואשתו אסורה ,לא קשה מידי ,דההיא נמי מדרבנן היא ,דמדאורייתא אזלינן בתר רובא.
וכ"ה בהדיא ברמב"ם פ"ז מהלכות נחלות 711דבדברים שרובן למיתה חומר הוא שהחמירו חכמים
)ועיי"ש שכן הוא במגוייד ואינך דמתניתין ,דלא כריב"ש סי' שע"ט( .ואפילו למ"ד סמוך מיעוטא
לחזקה במיעוטא דלא שכיח לא חיישינן.712
עוד כתב על מ"ש מהרא"י ובמרדכי שלהי יבמות 713מדמי משאל"ס והני רובא להדדי ,וכתב על זה
ואני בדקתי במרדכי באותו פרק ומצאתי הפך כו' ,והוא תמוה שהביא תחלת דברי המרדכי ולא
סופם ,שהם ממש כדברי מהרא"י.
ומה שכתב עוד ,דמ"ש מהרא"י ראי' מראב"ן וראבי"ה גבי עד אחד במלחמה דסבירא ליה
לראבי"ה אם נשאת לא תצא ,וכתב על זה דדוקא עד אחד במלחמה הוא דמדמינן למשאל"ס ,אבל
אומדנא בלא עדות כלל לא ראינו ולא שמענו .אבל לדעת מהרא"י יש לומר דדא ודא אחת היא,
כיון דחיישינן דהעד עצמו אומר על פי אומדנא מה לי אומדנא של העד מה לי אומדנא דידן
)ובפסקי מהרא"י שלפנינו ליתא להא ראי' כלל(.
ועל מה שכתב מהרא"י ראי' דאזלינן בתר אומדנא דאבד זכרו דמקרי אומדנא כמו שאמרו
במשאל"ס בצורבא מרבנן אי איתא דסליק כו' ,וכתב על זה דבמים שאין להם סוף אמר]ו[ ,אבל
במי שהלך ולא ידענו מה הי' לו לא אמרוה .וגם זו אינה השגה לדעת מהרא"י דסבירא ליה דדא
ודא אחת היא לענין הקול ,ולא התיר במשאל"ס משום דהוי מילתא דתמיהא דמידכר דכירי
אינשי וכמו מעשה נסים שמספרים זה לזה ,דאם כן לא הוי תלי מידי בתלמיד חכם ,אלא תלמיד
חכם מצד עצמו אית לי' קלא שנודע היכן הוא מחמת שהוא מפורסם ,ולפי זה אפילו אדם בינוני
בזמן הזה כו' כמ"ש מהרא"י ,ואין כאן הוספת קולא על קולא כמו שעלה על דעת רדב"ז.
ובמה שכתב מהרא"י ותו דבמשאל"ס ליכא חזקה דאשה דייקא כו' ,כתב על זה ודבריו אלו
סותרים דבריו הראשונים ,שלדעתו כיון שאבד זכרו הוה כמשאל"ס וכי היכא דהתם לא דייקא
הכא נמי לא דייקא .גם בזה שתי תשובות בדבר ,חדא דאפילו לפי דבריו אין כאן השגה בעיקר
הדין ,דעכ"פ לא גרע ממשאל"ס ,דהתם נמי לא דייקא ואפילו הכי אם נשאת לא תצא ,והכא נמי
דכוותי' .ועוד דהא דאשה דייקא אין הפירוש דדייקא בתר ידיעה ברורה בעדים וכה"ג ,דאם כן
הוה לה להביא העדים לבית דין ,אלא דדייקא פירושו שחוזרות על כל הסברות והספיקות
הנופלות בענין ,עד שגומרת בדעתה דודאי אינו בעולם על פי סברות אומדנות המוכיחות אצלה

 707יבמות קטו ,א.
 708נתיב כג ח"ג )קצה ,סע"ב( .הובא בבית שמואל סי' יז ס"ק קס .שו"ת אדמו"ר הזקן סי' כח סכ"א.
 709יבמות סי' צ-צא.
 710הל' גירושין פי"ג אות א.
 711הלכה ג.
 712יבמות קיט ,רע"ב.
 713סי' צב :כגון במים שאין להם סוף וכן בראוהו מגוייד או צלוב והחיה אוכלת בו.
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שבודאי אין כאן ספק שהוא חי ,וזהו פירוש דייקא ,דהיינו שמדקדקת עד שיצא הספק מלבה,
וכענין שפירש"י בפ"ב דכתובות )דכ"ב ע"ב( באומרת ברי לי אין לבי נוקפי שאילו הי' חי הי' בא
לביתו .ואף הר"ן 714דפליג עלי' ,היינו דאין סומכין על ברי כזה ואפילו בדיעבד ,בלתי ידיעת דבר
ברור ,ומשום דאע"ג דלגבי האשה מקרי דדייקא מכל מקום אין סומכין על הא דדייקא בלחוד,
בלתי העדאת עד אחד .ואף אם תמצי לומר דהא דקאמרה ברי לי לא מקרי דייקא לפירוש הר"ן,
מכל מקום על כרחך צריך לומר דאין כאן ידיעת דבר ברור בעדות ברורה ,אלא דדייקא עד
ששומעת מפי שפסול לה ואינו ראוי להעיד ודעתה סומכת עליו ,ומשום דמהימן לא יצאה ידי
חובתה .ואם כן אתי שפיר דברי מהרא"י דבמשאל"ס ובמלחמה וכה"ג אשה לא דייקא וסומכת
לומר בדדמי ,כדפירש"י גבי עד אחד במלחמה ,ואף שלא יצא הספק מלבה אומרת בדדמי ,אבל
בנאבד וכה"ג דייקא עד שיצא הספק מלבה או עד שתשמע ממי שדעתה סומכת עליו וכה"ג ,מפני
שהאבדה מצד עצמה במה שנאבד ולא נודע מקומו איה אין בזה לומר בדדמי ,אלא במה שנאבד
זכרו ואילו הי' חי הי' נשמע קולו או שהי' בא לביתו וכה"ג ,היינו הא דדייקא כמ"ש לעיל לפירש"י.
ובפרט שלדעת מהרא"י גם להבית דין אומדנא ברורה היא כשנאבד זכרו ,ורובא דמחמת סתמא
קאתי ,כדפירש בהדיא ,משא"כ במשאל"ס וכה"ג אשה לא דייקא אפילו כשלא נאבד זכרו ,ומה
יתן ומה יוסיף הא דנאבד זכרו כיון דלא התחילה לדייק תו לא דייקא טפי.
ומה שכתב עוד ותו דבמשאל"ס ידענו מה הי' לו ,ועל ידי כך אתרע חזקת אשת איש ,אבל בנידון
דידן לא ידענו מה הי' לו ,ובאומדן דעתא לא מפקי' לה מחזקתה עכ"ל .הוא כמערכה על הדרוש,
שהרי דעת מהרא"י דבאומדן דעתא נמי נפקא מחזקת אשת איש ,ומשום דאומדן דעתא כי האי
הוה כי רובא ,ורובא דמחמת סתם קאתי עדיף טפי משאר רובי ,דאפילו למ"ד סמוך מיעוטא
לחזקה מהני רובא כי האי.
אפס השגה אחרונה שהשיג על מ"ש מהרא"י ,דחש לגרועי הך סהדותא דעד על ידי שאלה
ממשאל"ס ,היא לפע"ד השגה מקויימת ,ויש להוסיף עוד דמאי ענין עד על ידי שאלה למשאל"ס,
דמאשל"ס מן התורה ודאי שריא ,וחומר הוא שהחמירו באיסור כרת ,משא"כ עדות עכו"ם אפילו
במסל"ת מן התורה אין כאן עדות כלל ,אלא קל הוא שהקילו חכמים בעדות אשה בסופה ,ואם כן
נהי דר' אחא סבירא ליה דאפילו במתכוין להעיד התירו ,מכל מקום למאי דקיי"ל דלא הקילו אלא
במסל"ת ,715הרי במתכוין להעיד העמידו על דין תורה ואינו ענין למשאל"ס.
ולפי זה לפי מ"ש האחרונים החלקת מחוקק 716והבית שמואל 717דלדעת מהרא"י אפילו בלא צירוף
העד יצאה מחשש איסור דאורייתא .ואף שכתבו שיש להתיישב למעשה ,אפשר דהיינו שיש
להתיישב אם לסמוך על מהרא"י בדין זה ,ומשום דאפשר דעלה על לבם לפקפק בדבריו מטעם
שכתב הרדב"ז ,אבל בדברי מהרא"י לא מסתפקא להו דודאי כוונתו דיצאה מחשש איסור
דאורייתא באומדנא והוכחות בלבד בלא צירוף העד ,ואם כן הוא הדין בנידון דידן.
*
ומצורף לזה מה שנשמע מפי הגלח בשם גוי אחד שמצא הרוג בלי ראש .שאף שאין כאן עדות כמו
שנתבאר ,מכל מקום אומדנא טובה היא ,ויצאה מחשש איסור דאורייתא לפי מ"ש המבי"ט הובא
בקונטרס עגונות סי' רכ"א ,והשב יעקב 718כתב סמוכות לו משדה שאבד בה קבר .ואין הדמיון
עולה יפה ,דהתם ידעינן שנאבד קבר באותו שדה אלא דחיישינן דלמא קביר בי' אחריני נמי ,אבל
הכא מאן לימא לן שאותו האיש נהרג באותו הדרך דלמא אזיל לעלמא .ועוד דלית לן למימר אילו
הי' חי כו' אלא היינו טעמא כדפירש"י בפ"ב דכתובות 719באומרת ברי לי .אלא דלא אמרינן כן
אלא בתרי ותרי ,והוא הדין בנמצא הרוג ,דיש על כל פנים ספק שמא הוא הוא ,ואין כאן חזקה
גמורה ,והוה דומי' דתרי ותרי.

ומכל שכן בנידון דידן שאין השיירות מצויות כלל באותו מקום ,והנהר אין לו דרך ומבוא לשאר
נהרות ,ואינש אחרינא מאי בעי התם ,גם מעולם לא נראה ולא נשמע מי שטבע במקום ההוא או
שנהרג סביבות המקום ההוא ,ואין זה אלא איש זה הנאבד ,שבודאי הרגוהו והשליכוהו במים .ויש
גם כן אומדנא במה שמצאוהו בלי ראש ,לפי שהראש הצריכו להניח במקום האוצר כמו שאמרו

) 714ט ,ב( ד"ה באומרת.
 715יבמות קכא ,ב .טוש"ע סי"ד ואילך.
 716ס"ק לג.
 717ס"ק נ.
 718ח"ב סוס"י יא.
 719כב ,ב ד"ה באומרת.
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הגוים .וגם לחוש לארחי ופרחי כמבואר במהר"י ווייל 720חששא רחוקה היא מאד .ועיי"ש במהר"י
ווייל שכל עיקר הקוטב סובב הולך על איסור דרבנן בלבד ,ומדאורייתא ודאי לא חיישינן לה אפילו
לדעת הרדב"ז.
וגם האומדנא מה דדברים הניכרים חזו בהו ,בהיותו מתקוטט הגוי ואמר על אחד ממחפשי האוצר
שהרגו ,ויסרו אותו ולא בא למשפט ונשקט הדבר ,ממילא דדברים הניכרים הוי אומדנא דמוכח
טובא ,על פי מה ששמעתי מפה קדוש רבינו הגאון אחמו"ר ז"ל במה דארז"ל 721על דהע"ה שלא
קיבל לשון הרע משום דדברים הניכרים חזי' בי' ואמר שאין ללמוד מזה קולא לכל אדם לקבל
לשון הרע על פי דברים הניכרים ,דשאני דהע"ה שהי' מלך ישראל ומלך דן על פי אומדנא 722כמ"ש
הרמב"ם ספ"ג מהל' מלכים .723ומדבריו למדים שעל כל פנים אומדנא טובא היא עד שהמלך יכול
לדון על פיה למעשה ,כמ"ש אתה וציבה תחלקו את השדה.
גם מה שהסכימו כל השכנים בהחלט שכל הגוים יודעים ,והבינו כן מקריצותם ורמיזותם ,הרי
אפילו בדיני ממונות אזלינן בתר אומדנא ,וכמו שהבאתי מגמ' פ"ב דב"ק דכ"ד ע"ב.
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ומכל הלין טעמי נוטה להקל על פי עדות יבמתה על כל פנים במסל"ת .ואף שהניח בצ"ע ,מכל
מקום בנידון דידן שיש בנים לשתיהן והיא אחותה גם כן ,שאין האיסור אלא משום דלא פלוג
רבנן ,הדעת נוטה להקל ,דהימנוה רבנן בדרבנן ,725כמו דאמרינן בשאר מילי דרבנן .ואף שבשאר
דברים מחמירים בעדות אשה יותר מבשאר מילי דרבנן ,כמ"ש בפסקי מהרא"י סי' ר"ך ,מכל
מקום באיסור כזה שאינו אלא משום לא פלוג נראה דיש להקל לכולי עלמא.
ומה גם ,מאי דמשמע מדבריו דבלאו הכי ]חמש[ נשים אפילו במסל"ת לא מהימני ,וכ"כ בתשובות
שער אפרים סי' ק"ה ,לא ברירא לן כל כך ,דבתשובות שער אפרים שם הוכיח זה מהריב"ש,726
שהוכיח מגמרא דע]כו"ם[ מסל"ת אפילו בלא קשורי דברים מהני ,מהא דפריך ודילמא צרה הואי,
ולא פריך דלמא גוי הוה ,ולא הוה מסל"ת ,משום שלא אמר בקשורי דברים ,אלא שמע מינה
שאפילו בלא קשורי דברים הוי מסל"ת ,ולפי זה קשה מאי פריך ודלמא צרה הואי ,הא הוי'
מסל"ת ,אלא שמע מינה דבצרה לא מהני מסל"ת ,והוא הדין בכל חמש נשים.
ולענ"ד לא מוכח מידי ,דהריב"ש הוכיח שפיר ,דהא בגוי מסל"ת לא חיישינן שמא איכוין לקלקלה,
כמ"ש בתשובות מיימוניות דכל שהוא מסל"ת לא חשו חכמים ,אלא דחיישינן שמא לא הוי
מסל"ת ,לפי שלא אמר בקשורי דברים ,ומשום הכי הוכיח הריב"ש דאפילו בלא קשורי דברים
אמרינן דהוי מסל"ת ולא איכוין לקלקלה ,אבל לא תידוק מינה דבצרה וחברותיה אפילו מסל"ת
לא מהני ,אלא דוק מינה דדוקא בגוי הוי מסל"ת בלא קשורי דברים משום דלא מכוין לקלקלה,
משא"כ בצרה ושארי חמש נשים חיישינן שמא נתכוונה לקלקלה ולאו מסל"ת הוי' ,אבל כל
שידענו שאמרה במסל"ת בלי שום כוונה כלל ,כגון שסיפרה לענין אחר אגב גררא ומוכח שהיא
אומרת רק אמיתת הדברים ,יש לומר דאפילו בצרה וחברותי' נמי מהימנא ,כיון דמוכח דאין
מתכוונים לקלקלה .ובתשובות שער אפרים אזיל לטעמי' דסבירא ליה דכל שאינו מסל"ת אפילו
מוכח שאומר אמת לא מהני ,וכמ"ש גם כן הבית שמואל ס"ק ל"ח ,אבל כבר כתבתי 727באריכות
המענה והוכחתי בכמה הוכחות דאזלינן בתר קושטא דמלתא ,וכ"ד ס' המשאת בנימין 728ומהר"מ
לובלין 729והאמונת שמואל בתשובה .730ואדרבה דאם מוכח שהוא אומר אמת עדיף ממסל"ת,
וכמ"ש בט"ז ביו"ד סי' שי"ו ,731ואם כן כל שמוכח דלא נתכוונה לקלקלה מוכח שאומרת אמת.

 720סי' עט.
 721שבת נו ,א .וראה שוע"ר סי' קנו ס"י )אא"כ הוא רואה דברים הניכרים(.
 722בשארית יהודה שם :דדברים הניכרים הוי אומדנא דמוכח.
 723ה"י )יש למלך רשות להרגו ולתקן העולם כפי מה שהשעה צריכה ,והורג רבים ביום אחד( .וראה שו"ת הרב שם.
 724במשנה למלך הל' גירושין פי"ב הט"ז בסופה.
 725פסחים ד ,ב.
 726סי' שעז )הובא ברמ"א סי"ד(.
 727ראה לעיל סי' ו.
 728סי' סח .הובא בבית שמואל ס"ק מט.
 729סי' קי .הובא בבאר היטב ס"ק נד.
 730סי' ט.
 731ס"ק ד.
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ובנידון דידן האשה שסיפרה להבעל הי' בשעת הקול שיצא שנהרג וסברה לחפש אחריו ,וכן קיימא
בנפשה ושלחה לחפשו תחת הגשר וביערים סביבות כל המקומות אולי גררוהו לשם ,וכיון שטרחה
כל כך מוכח שלחפשו נתכוונה וכוונתה היתה רצוי' לטובת האשה אשת הנאבד ולא לקלקלה ח"ו,
ופשיטא שיש להאמינה על כל פנים בדבר שאינו אלא מדרבנן ,ומשום לא פלוג לא פליג.
זאת תורת העולה 732על רוחי להעלות על שלחן מלכים 733מאן מלכי רבנן 734כו' ישמעו חכמים
ויוסיפו לקח 735ולהם משפט הבחירה 736ואי דלו דורא 737כו'.

תשובת מוה"ר יצחק אייזיק בהר"ד מוויטבסק – בהמשך להנ"ל
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הנה על אודות העגונה אשת הנאבד ר' יצחק שו"ב ,אחיו של ר' אלי' ,ראיתי מה שהעיר כת"ר
בשלשה ספיקות ,הא' הערלים לא הגידו מתי ראו ואפשר שהוא אחר שלשה ימים ,הב' אולי קטנים
היו ובעינן לאלתר ,הג' שאמר בשם אשתו שהיא יבמתה ,ואף שיש בנים לשתיהן כבר החמירו
האחרונים הבית שמואל 739והמשנה למלך בפי"ב מהל' גירושין .740וצדד כת"ר דילמא חזי
לאצטרופי הגביית עדות הראשונים על פי דעת מהרא"י סי' קל"ט דבאומדנא המוכחות נפקא
מחזקת אשת איש דאורייתא ,וכיון דבלאו הכי יצאת מחשש אשת איש דאורייתא יש לצדד להקל
על פי עדות האשה שהיא יבמתה.
הנה לענ"ד אם נניח בהנחה קיימת שיצאת מחשש איסור דאורייתא ,וכדבעינן למימר לקמן ,הי'
נראה שאפשר לסמוך על עדות האשה שהיא יבמתה בשיש לשניהם בנים בנידון דידן ,מאחר
שבלאו הכי בזמן הזה לא שייך גזירת יבום ,ופשיטא כשיש בנים לשתיהן ,דאף במקום הנהוגים
ביבום לא ברירא היא מילתא כל כך לפוסלה לעדות עגונה ,וכל שכן בהצטרף גם שניהם .דאף
דדעת הרמב"ם 741גבי יבמתה שהיא אחותה משמע להדי' דלאו משום חשש שנאת יבום תלי'
מילתא ,כי חכמים ירדו לסוף דעתן שהמה שונאות זו לזו אף כשלא יבואו לידי יבום ,וכדפירש
הכסף משנה שם ,אמנם מדברי כל הפוסקים לא משמע הכי ,וכמו שכתב המשנה למלך 742שם בשם
מהרח"ש ,743וז"ל דלא מצינו בשום פוסק משאר פוסקים דתלמודא דידן חולק על הירושלמי
עיי"ש .ובאמת משמעות פשטא דתלמודא דידן דקא יהיב טעמא דכולהו גבי חמותה ובת חמותה
ובת בעלה על מה הם שונאות ,ובטעמא דיבמתה סתמו ולא פירשו ,על כרחך סתמא כפירושו
דמטעם יבום היא ,והוי צרתה ויבמתה הכל אחד דשנאת יבמתה היא מחמת שיראה שלא תיפול
לפני בעלה ליבום ותהוי צרתה .בשגם שפשטא דתלמודא דידן משמע כפירוש רש"י דלאו משום
אומדן דעת הוא שירדו חכמים לסוף דעתן שהן שונאות זו לזו ,כי אם מחמת טעם ,וכאשר כתב
בקרבן העדה בפירושו על הירושלמי.744
וכבר נודע מ"ש המשנה למלך 745דיש לומר במשאל"ס דיצאה מאיסור תורה והעידו אחת מהל'
נשים הפסולין דאפשר דסמכינן עליהו .ואף שצידד שם והניח בצ"ע ,אבל בכה"ג דנידון דידן שיש

 732ע"פ ויקרא ו ,ב.
 733ע"פ ע"ז לח ,א.
 734ע"פ גטין סב ,סע"א.
 735ע"פ משלי א ,ה.
 736ע"פ תצא כא ,יז.
 737ע"פ ב"ק צב ,סע"ב.
 738נעתקה מכת"י  2341מח ,א .ונזכרת גם לקמן סי' כד – כה.
 739ס"ק יד.
 740הלכה טז.
 741הל' גירושין פי"ב הט"ז.
 742מהל' גירושין הלכה טז.
 743שו"ת מוה"ר חיים שבתי ,קונטרס עיגונא דאיתתא )לד ,א ד"ה אמנם באשת(.
 744יבמות פט"ו ה"ד במשנה )יבמתה ,יראה שמא סופה להיות צרתה( ,ובגמרא שם )יבמתה שהיא אחותה שאי אפשר
שתהיה צרתה אינן נאמנות דלא פלוג חכמים(.
ראה לקמן סי' כד ד"ה וגם אשר ,שמהרי"ל הבין מדבריו שמצא בקרבן העדה שגמרא דידן פליגא על הירושלמי ,וע"ז
השיב אדמו"ר הצמח צדק שלא מצא כן בקרבן העדה.
 745בסוף דבריו שם .וראה גם לעיל ד"ה אבל מה שיש.
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בנים לשתיהן ובזמן הזה שאין דין יבום נוהג בכה"ג שפיר איכא למימר דסמכינן על עדות יבמתה,
מאחר שכבר יצאת בלא עדותה מכלל אשת איש דאורייתא.
ואין לערער על זה ממה שכתב הצמח צדק סי' פ"ח ,דלפי מה שכתב מהרי"ק שורש למ"ד בשם
הרשב"א ,דמה שסמכו חכמים להקל בעדות אשה על פי עד אחד הוא מטעם הפקעת קדושין,
ומשום כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ,ואם כן באלו הנשים שלא היו נאמנין בזמן הש"ס מעולם
לא הפקיעו הקדושין מן הבעל על פי עדותן ,ואם כן גם בזמן הזה שבטל הטעם מכל מקום אין
נאמנין מן התורה ואין כח לבית דין שבזמן הזה להפקיע הקדושין עיי"ש .אין זה טענה לנידון דידן,
כי אנן הכי קאמרינן ,דאם יש בנים לשתיהן לא הי' בעולם בכלל הנשים שאין נאמנות .וגם בלאו
הכי דחה בספר מה"צ 746דברי הצמח צדק בדברים של טעם עיי"ש.
וכן מה שכתב בתשובות עבודת גרשוני סי' ס"ז ,להשיג על תשובות מהר"י מינץ סי' י"ד ,747גבי עד
אחד במיתת היבם לדעת הרא"ש והטור סי' קנח 748דלא מהימן משום דזימנא דהיבמה סניא
להיבם ואינה חפיצה ביבום ומתוך כך לא דייקי ,דעכשיו בזמן הזה שפשט המנהג שלא ליבם אלא
לחלוץ גם הרא"ש יודה דעד אחד מהימן דעתה לא סניא לי' ע"כ .והשיג על זה וכתב כיון שבזמן
הש"ס שהי' נוהג דין יבום לא הי' עד אחד נאמן ,לכן גם עתה שאין נוהגין ליבם ,אע"פ ש)לא(
נתבטל הטעם מכל מקום הגזירה לא בטילה משום דהוי דבר שבמנין .ועל פי זה העלה דהוא הדין
ביבמתה וכל אינך שאינם מעידות מחשש יבום גם בזה"ז אין נאמנות משום דהוי דבר שבמנין
עיי"ש .כל זה לא שייך לנידון דידן ,דהיכי דיש להם שתיהן בנין אמרינן דמעולם לא הוי בכלל
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הגזירה .ובאמת לפי מ"ש הרא"ש בתשובות כלל ב' 749והט"ז בי"ד סי' קטו 750בשם סמ"ק
מבואר ,היכי שטעם האיסור ידוע אם נתבטל הטעם נתבטל האיסור ממילא ,ואין בזה משום דבר
שנאסר במנין ,בלאו הכי לא קשה מידי ,ויש בזה אריכות דברים ואכ"מ להאריך.
והנה מה שהעיר כת"ר אפשר שהי' אחר ג' ימים ,גם בהא נלענ"ד דאם נתפוס בנידון דידן כשיטת
מהרא"י ,שכבר יצאת על פי האומדנות והוכחות מחזקת אשת איש דאורייתא ,לא איכפת לן אף
שהי' אחר ג' ימים .והוא על פי דברי המבי"ט בקונטרס עגונות סי' רכ"א שכתב שאם נאבד יהודי
בדרך שהלך ממקום פלוני למקום אחר ואחר כך באותה הדרך נמצא הרוג מדאורייתא תלינן שזהו
הנאבד דאם איתא שהנאבד ניצל הי' יודע מקומו עיי"ש ,ואני בעניי עשיתי לו סמוכין מש"ס
דיבמות דף קט"ו בעובדא דאיתלי בי נורא בי גננא ,דקאמר התם ורב חייא בן אבין סבר גברא
חרוכא דשדי דילמא אחרינא אתי לאצולי' ואכלתי' נורא ופסתא דידא דשדי נורא אתלי' בי'
ואיתיליד בי' מומא ומחמת כסופא ערק ואזל לעלמא עיי"ש ,הרי נותן טעם לדבריו דהא דחיישינן
לדילמא הרחיק נדוד דהוא מחמת כיסופא דאיתיליד בי מומא ,הא לאו הכי לא חיישינן להכי,
דאזלינן בתר רובא ורוב בני אדם אינם משליכים בתיהם להרחיק נדוד בלי הודע מקומם איה,
ואם הי' חי הי' חוזר לביתו ולבניו ,יעו"ש בלשון המבי"ט שבקונטרס עגונות שם שמחמת רובא
אתי' לה )והארכתי בזה הרבה בתשובות בנידון העגונה משקלאב ,752וחזקתי עמודי הראי' שהביא
בתשובות שב יעקב 753מסוגי' דפסחים על ובדק ואשכח פלוגתא דרבי ורשב"ג( .ואף להחולקים
עליו ,היינו להוצאה על ידי זה מחזקת אשת איש דאורייתא ,בהא לא סמכינן אהכי משא"כ לגבי
איסורא דרבנן בהאי תלינן לומר הוא האיש הנאבד הוא האיש הנמצא ,דבדרבנן בודאי הלכה כרבי
דאמרינן הוא קבר שאבד הוא קבר שנמצא .ומעתה בנידון דידן אם נתפוס דעת מהרא"י שעל ידי
האומדנות יצאת מחזקת אשת איש דאורייתא ,אם כן סגי לן בהא שהעידו השקצים שמצאו הרוג,
ולא נפקא לן מידי אם הוא אחר שלשה ימים ,דכל זה הוא אם הי' נצרך לסמוך על הכרת העדים
שהכירו אותו שהוא הוא הנאבד ע"כ אמרינן דאין מעידין אלא עד ג' ימים ,כי אחר ג' ימים נשתנה
צורתו ,משא"כ בנידון דידן דבהא דנמצא הרוג אף בלי הכרה לגמרי סגי ,דאנן תלינן לומר הוא
הנאבד הוא ההרוג שנמצא אף בלי שום הכרה.

 746מראות הצובאות ס"ק יט ד"ה והרב בצ"צ.
 747הובא בבית שמואל סי' קנח ס"ק ב.
 748היא דעת וי"א שברמ"א שם ס"ג.
 749סי' ח .הובא במ"א סי' ט ס"ק ז.
 750ס"ק י.
 751סוס"י רכג.
 752שו"ת פני יצחק סי' ט ד"ה והנה בק"ע .וראה לקמן סי' כג )אחרי החתימה(.
 753ח"ב סוס"י יא.
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ועוד נלענ"ד שגם הספק השני שהעיר כת"ר דאולי הי' קטנים ובעינן לאלתר ,דגם בזה דווקא היכי
שאנו סומכים עליהם שהוא איש פלוני שמת ,וכלישנא דמתניתין התם הרי אנו הולכים לקבור את
איש פלוני וכו' ,בזה אמרינן דבעינן דוקא לאלתר ,דרבוי הימים חיישינן דילמא בקבורה והספידא
דאיש אחרינא הוי ושכחו ונדמה להם שהוא איש פלוני .דהרי אין שום ראי' מוכרחת דבעינן
לאלתר כי אם מלישנא דש"ס דקאמר התם הר"י אנ"ו באי"ן ,שמזה הוציא הרמב"ם מה שכתב
בפי"ג מה"ג שמע מן התינוקות שאומרים עכשיו באנו מהספדו של פלוני ,וכמש"כ מהרא"י
בתשובות סי' רכ עיי"ש .אף אנן נאמר דדוקא בהאי גוונא דאיירי מתניתין ,שכל עיקר סמיכתן
עלייהו שהם מספרים שאותו פלוני מת הוא דבעינן לאלתר ,דאף דלא חיישינן דלמא מישקרי
אעפ"כ חיישינן דילמא בהספידא דגברא אחרינא הוי ורבות הימים שכחו ,ונדמה להם שזהו הוא
האיש פלוני ,אבל לדלמא משקרי לגמרי להא לא חיישינן ,ואין טעם בזה לחלק בין לאלתר ללאחר
זמן ,דאי הוי חיישינן לדילמא משקרי אפילו לאלתר לא מהני .משא"כ בנידון דידן דלא בעינן
לעדותייהו כי אם לידע שנמצא ההרוג באותו מקום ,אף דלא ידעו מי הוא ,אנן הוא דתלינן שהוא
הוא האיש הנאבד הוא הוא האיש ההרוג ,אין נפקא מינה בין לאלתר לאחר זמן ,כי לדלמא משקרי
לא חיישינן .ובלאו הכי אחר שאנו תופסים שהיא אינה אסורה אלא מדרבנן ובדרבנן ודאי דלא
בעינן לאלתר ]ל[כולי עלמא ,וכמש"כ מהרא"י שם .בשגם שדעת ראבי"ה 754דלא בעינן לאלתר
לגמר]י[ ,ודעת הט"ז 755לסמוך עליו ,וכאשר כתב כת"ר ,וכל שכן בנידון דידן.
אמנם על עיקר הדין דהוצאה מחזקת אשת איש דאורייתא ,להעמיד על דעת מהרא"י לבד קשה
מאד .ומה גם אולי האומדנות והוכחות דנידון דידן אינם כל כך כמו האומדנות והוכחות
דמהרא"י.
758
757
756
ומטובתי' דמר ניהו רבה  ,אמינא לצרף מה שכתב הדרכי משה בשם מהר"י ווייל בתשובות
ביהודי אחד שהי' בדרך ושמעו שיהודי אחד נהרג בדרך תלינן בודאי שאותו יהודי הוא עיי"ש .וגם
המעיין בלשון המבי"ט הנ"ל שבקונטרס עגונות שם יראה להדיא שבזה שנאבד ולא נודע מקומו
אי' לבד מוציאה מחזקת אשת איש ,יעו"ש היטב .ובתשובות הנ"ל 759הארכתי הרבה לקבוע
מסמרות לסברת מהורי"ו ומבי"ט הנ"ל ,והעלתי שם דלדעת הרי"ף והרא"ש והטור 760דגבי עגונה
דאיתתא סגי בלא הוחזק לאחר ,וכמ"ש בשו"ע סי' יז סעיף ח"י דאף בלא הוחזק לחוד סגי ,אם כן
אם הנאבד הותיק שהי' באותו דרך ונאבד ואחר לא הוחזק שהי' באותו דרך ונאבד ,לא חיישינן
לאחר ותלינן שהוא הנאבד הוא הנמצא הרוג.
על כל פנים איך שיהי' יש לנו שני עמודי הוראה דסמיכי מהר"י ווייל ומבי"ט ,שלדעתם בנידון דידן
כבר יצאת מחזקת אשת איש דאורייתא ע"פ אף בלא עדות יבמתה הנ"ל .ואחר שכבר יצאת
מחזקת איסור דאורייתא שפיר איכא למיסמך על עדות היבמה הנ"ל.
כל זאת אמרתי בחפזי לקיים מצותו דמר להלכה ולא למעשה ח"ו ,עד אשר יכריע כת"ר ברוח
בינתו ידיו רב לו לפתוח פתחי היתר ברווחא לבסימא 761ומני' תסתיים שמעתתא ,762ואז בתר
רישא גופא גריר ,763לבוא אחריו להיות לסניף בעלמא וק"ל.

 754סי' תתק.
 755ס"ק י.
 756עפ"י ב"ב כב ,א.
 757ס"ק כד.
 758סי' עט )יבואר בארוכה לקמן סי' כח(.
 759פני יצחק סי' ט ד"ה דהנה הד"מ.
 760סי' יז ,בשם הרי"ף והרא"ש .וראה דרישה שם ס"ק כח ,וב"ח בקו"א שם ,האיך למד כן הטור מדבריהם.
 761ע"פ עירובין פב ,ב.
 762ע"פ פסחים פח ,א.
 763ע"פ עירובין מא ,א.
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סימן כג
בענין הנ"ל

764

765

עומד"ת לע"ד לפ"ק
דבריו ערבים עלי עד לאחת  ,וקבלתים בשובה ונחת  ,ואשתעשע וחדאי נפשאי בפלפולא
ובמתניתא דילי' .ועם היות כי לענין הדין לבבי לא כן ידמה ,770כי לדעתי נטה להחמיר כדרכו,
ולזאת אמרתי אשיבה ידי שנית.
הנה מה שכתב כת"ר דמה שאמר הגוי שכולם יודעים זה ,שבכלל זה הם יהודים כו' ,לא כן אנכי
עמדי ,771כי הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב .והראי' ממה שאמר סתם שכולם יודעים ,והי' לו
למימר והלא גם אתה יודע .ומה שאמר לו תחלה עשית עצמך כלא יודע הלא ידעת כו' ,היינו על
עיקר הענין שמדבר בו ,שהי' דומה בעיניו שאומר לו איני יודע מה אתה סח ,ובאמת האיש ר'
אברהם שכח על הנאבד ולזאת בא כמזכירו לידע במה ועל מי הוא מדבר ,אבל במה שאמר לו מנין
אתה יודע לא הזחיחו לומר וכי אתה אינך יודע ,אלא אמר לו סתם אני יודע .ואדרבה לפי הבנת
העד כמו שהגיד לי מתחלה ,טרם הוגבה בבית דין ,פרט 772הידיעה לעצמו לומר בהתפארות שלא
נעלם ממנו דבר ,רק אחר כך אמר שגם כולם יודעים ,ובודאי אין כוונתו אלא על הגוים אשר
סביבותיו )ומהתימא על כ"ת שהביא כאן דברי תשובות הר"ן ומשאת בנימין שתולין לקיצור לשון
ואינם ענין לנידון דידן כלל( ,או שיש לפרשו לשון חזרה .ובחנם טרח מעכ"ת והאריך להביא
המקומות דתפוס לשון שניהם .ודבריו האחרונים 773הם פירוש לראשונים ,774שגם אנכי כך אמרתי
שהוא לשון חזרה לפרש דבריו הראשונים ,שאם לא היו מפרשין דבריו הראשונים כך עדיין הי'
פתחון פה עליו מחמת דבריו הראשונים.
ומה שכתב עוד מהירושלמי 775שהביא הרמב"ן רפט"ו ודייק מרישא .אדרבה דוק לאידך גיסא
מסיפא ,דהתם בסיפא אמר ודאי לשון אומדנא ואילו הוו בחיין כו' ,משא"כ בנידון דידן לא אמר
לשון ברור שידוע לאומד הדעת .ובפרט לפי מ"ש מר בעצמו דלשון ידיעה היא ודאית בלשון בני
אדם לא אמר לשון אומד כלל ואין כאן אלא קצת הוכחה מבחוץ מפני שאמר כולם יודעים ,ואין
זה הוכחה דמיני' ובי' ,ולא מקרי גילוי דעת בדבריו ממש כמ"ש מעל' בשם הפר"ח .ואפשר שזה
טעמו של מהר"ם לובלין בתשובות סי' ז' שהבאתי במכתבי הראשון ,776דסבירא ליה דכוונת
מהר"ם 777במה שכתב אלא אם כן מוכחא מלתא ,דהיינו דמוכח בדבריו ממש דלהתפאר ],778[...
ודאי לא מאי דמוכח מבחוץ.
766

767

768

769

 764נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' כא ,מכתי"ק  231קנב ,א .ולא נזכר מיהו הנמען .אמנם מתוך המסופר לקמן
סי' כה )אל מוהרי"א בהר"ד( מה שהתכתב בזה עם אדמו"ר הצמח צדק ,נראה שהכוונה לתשובה זו )ותשובת אדמו"ר
הצמח צדק בזה לא הגיעה לידינו ,רק מענה המהרי"ל אליו( .גם מה שכותב לקמן שם אודות תשובת אדמו"ר הצמח
צדק "הגם שהוא מחמיר כדרכו  ...הראה פנים מסבירות להיתר גם כן" ,תואם את מה שכתב כאן "לדעתי נטה
להחמיר כדרכו" .אודות תשובת אדמו"ר הצמח צדק )שלא הגיעה לידינו( נרשם במפתח בוך הנ"ל :בענין זה יש
תשובות בארוכה מרבינו רמ"מ שי'.
 765תקפ"ד.
 766ע"פ ע"ז לה ,א.
 767ע"פ מנחות יח ,א.
 768ע"פ ישעי' ל ,טו.
 769ע"פ פסחים סח ,ב.
 770ע"פ ישעי' י ,ז.
 771אלא כוונתו רק על הנכרים ,שהם יודעים.
 772הגוי.
 773מה שאמר שכולם יודעים.
 774שלא נעלם ממנו דבר .ויתבאר לקמן סי' הבא.
 775יבמות פט"ו ה"א :חד בר נש ביומוי דרבי אמר ליה הן )היכן( ההוא פלן ,אמר לון מית ,הן )היכן( ההוא פלן ,אמר
לון מית ,אמר ליה וכולהון מתים )בתמיה( ,אמר לון ואילו הויין בחיין לא הוון מייתי )בתמיה(  ...בא לפני רבי ואמר
מאן דנישאת נישאת מאן דלא נישאת לא נישאת.
וראה גם לעיל רס"י יח ד"ה אלא שבאמת.
 776סי' הקודם ד"ה ובפרט שאמר לא אני.
 777בתשובות מיימוניות ספר אישות סי' ט ,כמובא לעיל שם.
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ומה שכתב עוד דחזרה מהני תוך כדי דיבור אפילו באמתלא .אף אם לו יהי' כדבריו ,מכל מקום לא
בטל דבריו הראשונים ,אלא שאמר בלשון מסופק שיש מקום להטעות בו .דאף אם הי' הכל בלשון
מסופק ,כבר כתבתי בענין עגונה דשקלאב 779דבאובנתא דלבא תליא מילתא ,דאם נראה מדבריו
שהוא כמערים וניכרים דברי אמת אזלינן בתר אובנתא דלבא ,ולא דייקינן לישנא דידי' ,ומכל שכן
בנידון דידן דנראה שמתחלה רצה להגיד האמת ,ובאחרונה נתן מקום מכשול בדבריו כדי להטעות
הבריות שלא יבינו ,ודי בזה להסיק פקפוק דכת"ר.
780
ומה שכתב עוד כיון שיצא הקול שנהרג כו' .אני השמטתי במכתבי ,מפני שתלוי באשלי רברבי .
ואע"ג דנלפע"ד דקיי"ל להיתר ,מכל מקום בנידון דידן אין צריך לזה ,שהרי השתיקו הקול ולא
נשאר הקול אלא על האבידה ,ואין קול ענות אפילו חלושה לומר שנהרג.
ובענין עדות ר' אלי' בשם אשתו כתב רומע"ל בהיתר הספק הב' ,781לחוש לדעת רבינו נתן ורבינו
שמחה) 782אף שלא הי' צריך לזה ,כי כבר רבו החולקים ,וכמ"ש בתשובות פרח מטה אהרן ח"א סי'
קי"ג( ,וסיים 783מיהו דא עקא כו' .אני 784רחמנא לשיזבינא מכל עקא כמו מעקא דא ,דמה בכך אם
הי' ג' ימים אחר אבידתו מכל מקום אפשר שהי' תוך ג' להריגתו ,ואדרבה אמרינן ממה נפשך כו',
כמ"ש בשו"ע.785
ובהיתר הספק הג' 786פלפל מר בחכמה ובפלפולא טבא ,ובפרט בהירושלמי דב"ק ,עם היות שלא
ראיתיו כי אין עמדי ,מכל מקום נראים הדברים ברורים למבין דבודאי לא שייך יראה ופיתוי
במסל"ת ,כי אם במכוין לשם עדות .ומכל מקום לא העלה ארוכה ,דאפילו במסל"ת ממש בעינן
לאלתר כמ"ש מהרא"י 787ומהר"י ווייל) 788ומזה מוכח נמי דאין לחלק בין קטן לקטן כדעת
הט"ז .789ואף דבתשובות ש"א מסייע לי' ,דבאמת יש לומר שהטעם ומשל לא שייך אלא בקטנים
פחותים מעונת הפעוטות ,אבל מסל"ת מיהא בעינן ,ומשום דהטעם ומשל בקטנים הוה כמו
מסל"ת כמ"ש מהרא"י( ,וצריך לטעמא דידי ,790אלא שכנראה מדברי מכ"ת שלא הבין דברי,
דכתבתי בקיצור ,ולזאת אפרש שיחתי .דהא דבעינן לאלתר ,לא שיעידו לאלתר לפני המגיד בבית
דין ,אלא מכיון שיגידו בפני אחרים נמי סגי .ובנידון דידן הגידו מיד לפי דבריהם לפני הגוים
דבולינא ,אלא שאנו אין אנו יודעים אם דבריהם אמת ,ואפשר שעל זה אין להאמין דבריהם אפילו
במסל"ת ,על זה דנתי ,דאפילו מן הסתם לא חיישינן אלא אם כן בידוע שלא הגידו לאלתר ,דאז
איכא ריעותא במה שלא הגידו לאלתר ,דלמא במשך הזמן העלו בלבם דמיון )ולא משום יראה
ופיתוי ,דלא שייך זה במסל"ת כמש"ל( ,אבל כל שאין ידוע לנו אם הגידו לאלתר תלינן שבודאי
מיד רצו והגידו דבריהם למי שמצאו ראשונים ,וכל שכן שהסיחו לפי תומם דבאמת הגידו תיכף
ומיד להגוים דבולינא ,הרי העידו לאלתר ,ולא בעינן שיגידו לאלתר לפני הגוי' שסיפרה להאשה,

 778נחתך הגליון.
 779רס"י יט :דאזלינן בתר הבנת הלב מתוך דבריו ,אע"פ שאין זה דיבורו ממש.
 780אם יש להתיר ע"פ קול שנהרג )ראה לעיל סי' הקודם ד"ה מראש(.
 781שמא ראוהו אחר ג' ימים )כאן ולקמן ,לא קאי על סדר ג' הספקות דלעיל סי' הקודם ד"ה ועל דבר הגביית עדות(.
 782שבמרדכי סי' צ-צא ,ובהגהות מיימוניות הל' גירושין פי"ג אות א ,שבתחלת עדות אין מקילין בעדות אשה.
 783אדמו"ר הצמח צדק.
 784מהרי"ל.
 785סעיף כז.
 786שמא הקטנים לא העידו במסל"ת.
 787פסקים סי' רכ.
 788דינים והלכות סי' מה .הובא ברמ"א סי"ג.
 789סוף ס"ק ט.
 790לעיל סי' הקודם ד"ה אבל מה שנלפענ"ד לצדד.

שארית יהודה – אבן העזר

פז

אלא מכיון שהגידו לפני הגוים דבולינא לאלתר בשעת ראי' שראו את ההרוג כו' .וסברא פשוטה
וישרה היא בלי פקפוק.
ובהיתר הספק הד' חשש מעכ"ת שמא הגידו על ידי שאלת הגוים ,ובקטן בעינן מסל"ת ממש,
אפילו לדעת תרומת הדשן 791עכת"ד .ולא ידעתי מנ"ל הא ,דאי משום דבעינן בקטנים טעם ומשל
כמ"ש מהרא"י ,כבר כתבתי דנראה דהטעם ומשל אינו אלא בקטני קטנים דחיישינן דלמא קמצא
כו' ,אבל בגדולים קצת במסל"ת סגי ,וכל היכא דהוה מסל"ת בגדולים לגמרי הכי נמי בגדולים
קצת ,אע"פ שהן בכלל קטנים .וקצת ראי' מדברי הרמב"ם ספ"ו מהל' גזילה ,דקטן נאמן לומר
מכאן יצא נחיל זה ,והוא שיהא מסל"ת ,והבעלים מרדפין ושואלים היכן הנחיל חונה ,דנראה
מדבריו דהקטן לא יצא מדין מסל"ת ,אע"פ שהבעלים שואלים ,לפי ששאלת הבעלים היתה היכן
הנחיל חונה והקטן אומר מכאן יצא נחיל זה ,והי' לו להשיב זהו הנחיל ,שזה הי' צריך להיות
תשובה על שאלתו ,ומה שאמר מכאן יצא מקרי מסל"ת ,לפי שלא בא להשיב דבר לבעלים אלא
כמספר דרך סיפור דברים כל המאורע .ואם כן הוא הדין נמי בגוי המסל"ת ,אע"פ ששאלוהו ,מכל
מקום כיון שידוע שאינו מתכוין להעיד אלא דרך סיפור דברים הוה מסל"ת .וגדול וקטן שוים בזה
כמו בנחיל דלעיל.
ואף לפי דעת מעכ"ת דבעינן מסל"ת ממש ,וגם לומר טעם ומשל כמו בקטני קטנים .כבר כתבתי
דבנידון דידן כיון שאמרו שהקטן שבהם חלה כמה ימים הוה כמו טעם ומשל ,דלא חיישינן דלמא
קמצא 792כו' .ואף גם זאת כבר כתבתי שהגידו מיד לפני הגוים דבולינא במסל"ת ממש ,ואם כן אף
אם אחר כך 793אמרו שלא במסל"ת ממש אין להקפיד כולי האי ,דכיון שאמרו מה שכבר אמרו,
794
ובראשונה אמרו במסל"ת ממש .ואף שלא ידענו זה אלא מדבריהם ,מכל מקום מאחר דלענין זה
הוו מסל"ת ממש ,שהרי לא שאלוהו על זה כלל מהימני.
ובפרט שיש רגלים לדבר שדבריהם אמת על פי כל אומדנות המוכיחות מבלעדי דבריהם ,כמ"ש
המשאת בנימין סי' ס"ח ,והארכתי במ"א בענין העגונה דשקלאב ,והבאתי ראי' מדברי מהרי"ק
שרש קכ"א .795ואף שמצאנו חולקים בזה ,מכל מקום לענין זה ודאי דיש לסמוך להקל .ועוד אני
אומר ,אם תמצי לומר דלא בעינן טעם ומשל בגדולים קצת ,אלא הא דלא מהני בת פ' בלבד היינו
שלא במסל"ת ,אבל במסל"ת מהני כדלעיל ,אם כן בגוי על ידי שאלה מגוי ממסל"ת ממש ,דכיון
שצריך להשיב לשואלו דבר ודאי לא כיון לשחוק התינוקת ,ולא בעינן טעם ומשל ,אלא שלא
יתכוין לעדות.

סימן כד
796

בענין הנ"ל
ביחוד לאהו' ידידי הרב כו' מו"ה יצחק אייזיק 797נ"י
להוי ידוע לי' שכעסתי על אבי האשה העגונה שטרח את רומע"ל ,ולא נתן לו מנוחה עד בלעו רוקו,
כי שמעתתא בעי' צילותא ומתון מתון 798מסיק 799כו' .גם אנכי שויאי נפשאי הדרנא בקצת ,אשר
החזקתי 800ביד מהרא"י סי' קל"ט 801בכל כחי ,ועזבתי את הרמב"ם פ"ז מהל' נחלות שאפילו
803
במשאל"ס ובדברים שרובן למיתה התנה שאבד זכרו ,802ובפרט לפי מ"ש הסמ"ע סי' רפ"ד

 791פסקים סי' רכ.
 792יבמות קכא ,ב.
 793בעת שסיפרו לגויה.
 794מה שסיפרו להגויה ,שהגידו מיד לפני הגוים דבולינא.
 795שלכן מועלת הודאת רוצח ע"י שאלה.
 796נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' כה ,מכתי"ק  231קנג ,א .ובסופה הוסיף בעל הבוך" :שייך לעגונה
דמישקעווע ,בולינע" .ומהתוכן נראה שנכתבה אחרי תשובת מוהרי"א בהר"ד שנעתקה לעיל סי' כב )הנזכרת כאן:
וכמ"ש גם מעל'(.
 797בהר"ד ,מ"ץ דוויטבסק.
 798ע"פ ברכות כ ,א.
 799ע"פ הוריות יד ,א.
 800לעיל סי' כב.
 801שזה שאבד זכרו הוי אומדנא להתיר מדאורייתא שאם נשאת לא תצא.
 802זוהי קושיית אדמו"ר הצמח צדק על המבי"ט – לעיל סי' יח .ומודה לו מהרי"ל בתשובתו שם ד"ה ומה שתמה עלי.
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שסתם אבד זכרו שמעו בו שמת ואפילו הכי בעינן דברים שרובן למיתה ,גם הריב"ש סי' שע"ט
החמיר יותר.
804
מכל מקום בנידון דידן יש אומדנות אחרות המוכיחות יותר ,וכמ"ש גם מעל'  ,מאומדנא
דהמבי"ט ,וזכרתיו גם אני .805ועדיין צ"ע להתלמד במקום אחר .806ואולם להתיר עדות יבמתה
שהיא אחותה ויש בנים לשתיהן נראה דהמיקל לא הפסיד ,ובפרט במסל"ת ,וכמ"ש.
והנה עם היות שאין אני מטריחו לאמר כלה מעשיך ,מכל מקום אם יש לפניו מן המוכן לא ימנע
טוב לגמור בכי טוב ,ולשלוח על ידי מוכ"ז אם אפשר ,ובפרט שכן יצא מפיו ובידו מלא במכתבו.807
דברי ידידו יהוד' ליב

סימן כה
808

בענין הנ"ל
לכבוד אהו' ידידי הרב הגדול המפורסם כו' מוהר"י אייזיק 809נ"י
מה מאד נפלאתי על מעכ"ת בדבר המוכ"ז ,שהרי הוא פתח בהיתר תחלה וביקש ממני לכתוב אליו
גם מה שעלה במצודת שכלי ,ומאז באתי למלאות דבריו הרע לאיש הזה והצל לא הצילוהו ,והי'
כמו משל שאומרים לאדם זקנך נאה ומגודל כו' .810ובפרט כאשר כבר כתב אלי במכתב לאמר
אשנה פרק זה ,ודבר גדול נדר ולא קיים.
וגם אשר בקשה נפשו לראות מה בפיו של נ"א הרב המפו' מוהר"מ מענדל שי' מלאתי רצונו בזה.
והנה הגם שהוא מחמיר כדרכו ,מכל מקום הרואה יראה במכתבו שגם הוא הראה פנים מסבירות
להיתר גם כן ,ואף גם במה שפקפק בהיתר שלי הוא מחמת שהוא מיראי הוראה .וכבר ראיתיו
פנים אל פנים ,וכמעט שנוטה דעתו להתיר גם כן ,רק שרוצה בפתח פתוח לרוחה בראיית ספרים
הרבה ,וביקש ממני באם שאוכל להשיג ספר מהרח"ש ,811אשר הוא כתב בנדון אחותה שהיא
יבמתה ,שהגמרא דידן פליג על הירושלמי ,812דלא כהרמב"ם ,813כי בזה תנוח דעתו ,שגם הוא
הביא ראי' מגמרא דידן דלא ס"ל כהירושלמי ,כמו שיראה הרואה במכתבו .והנה כמדומה לי שיש

 803ס"ק ה.
 804בתשובתו דלעיל סי' כב.
 805לעיל סי' כב.
 806מה שכתבתי שמהרמב"ם נראה דלא כמהרא"י ,צ"ע כדי להתלמד ממנו למקום אחר .אבל בנידון דידן בין כה יש
להתיר מטעם המבי"ט כנ"ל.
 807שהבטיח שישנה שוב פרק זה ,וישיב למהרי"ל )כדלקמן רס"י הבא(.
 808נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' כ ,מכתי"ק  231קנא ,א.
מכתבו הראשון של מוהרי"א בהר"ד הנזכר כאן )ביקש ממני לכתוב  ...כתב אלי במכתב לאמר אשנה פרק זה  ...בקשה
נפשו לראות מה בפיו של נכד אחי( – לא הגיע לידינו .אמנם תשובת מוהרי"א בהר"ד הנזכרת כאן )מה"צ שבמכתבו ...
שמצא כן בפירוש קרבן העדה על הירושלמי  ...פתח בהיתר תחלה( – מועתקת לעיל סי' כב.
אחרי שמהרי"ל ומוהרי"א בהר"ד כתבו את תשובותיהם דלעיל סי' כב ,ואדמו"ר הצמח כתב את תשובתו )שלא הגיעה
לידינו( ,השיב מהרי"ל לתשובת אדמו"ר הצמח צדק דלעיל סי' כג ,ושלח העתק ע"י שליח אל מוהרי"א בהר"ד ,בצירוף
התשובה שבסי' הקודם ,ומוהרי"א בהר"ד לא השיבו ,ועל כך מתרעם בתשובה שלפנינו.
 809בהר"ד ,מ"ץ דוויטבסק.
 810רש"י ברכות יא ,א ד"ה לאחד שאמרו )והוא אומר להם הואיל וקלסתם אותו אם הוא יהיה כנגד המשחיתים,
הגדול הזה יהיה נתון לתער ולמספרים שאביא עליו ואשחיתנו(.
 811שו"ת מוה"ר חיים שבתי )שאלוניקי תי"א(.
 812יבמות פט"ו ה"ד )יבמתה אפילו אחותה(.
 813הל' גירושין פ"ז ה"ג )אפילו היתה אחותה(.
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אתו ספר מראות הצובאות )והוא ר"ת מה"צ שבמכתבו ,(814והוא הביא בודאי דברי מהרח"ש
וראיותיו בארוכה .ואני כתבתי לו משמו של מעכ"ת 815שמצא כן בפירוש קרבן העדה על
הירושלמי ,והוא חיפש בספר קרבן העדה ולא מצא.
ואחרי כל הדברים והאמת האלה אוסיף שנית ידי לבקש מרומע"ל לעיין רבא במילתא ,ובפרט
אחרי שיראה מה שכתבתי על הגליון במכתב הרב נ"א הנ"ל .816כי ברוב הדברים דן על המעשה
שאינו כאשר הוא באמת ,כגון שרצה לומר שהגוי חזר בו בתוך כדי דיבור ,ובאמת אינו כן ,ומה גם
כשאמרתי לו שהגוי תלה מתחלה והתפאר בידיעת עצמו שהוא היודע ושממנו לא נעלם דבר ,כמו
שאמר לי העד מתחלה שלא בשעת הגדה בבית דין ,אז הוטב בעיניו לסמוך בפשיטות להתיר .רק
לזה צריך לחקור שנית העד בבית דין ,817ולא יהי' חוזר ומגיד ,818כי אין זה אלא פירוש לדבריו
הראשונים ,ומה גם שכבר אמר לי תחלה .סוף דבר את מעל' אני מבקש שישים עינו ולבו ,ולדעתי
היא מילתא זוטרתי לגבי' לשקול במאזני שכלו איזה יכשר ,מאחר שאין אני מבקש שיחדש דבר
מדעתו ,כי לדבר חדש אי אפשר להחזירו לכללו אם לא בעיון רב ,וגם הכתב עליו לטורח ,משא"כ
דבר ההכרעה בין הסברות כגון דא לא צריכא עיונא רבה ,וגם יכול להשיב בקצרה.
820
וידע נאמנה כי כאשר בא אלי מוכ"ז 819ריקם היטב חרה עליו ,וסבור הייתי לדונו ] [..לישא
אחרת עליו ,821ולצוות על המוכ"ז שיכתת רגליו אל שאר המורים .אך כגון דא צריכנא התראה
שיאבד כתיבה ממני גם כן ,ולא אכתוב גם אנכי אליו שום דבר כשיצטרך להסכמתי ,אף כי מר לא
צריך לגמרא דידי ולא לסברא דידי הלא גם אנכי לדעתי לא צריכנא לדבר ,רק כך הוא המדה
שבדבר גדול אין לפסוק הדין ביחיד כי אם בהסכמת המורים ,ובפרט בדבר חדש כבר הורונו
רבותינו שיהיו בקיבוץ חכמים ,ואם כה יעשה מעכ"ת לי אעשה כן גם אני .ואם לבי' אנסי' שגם
הוא מיראי הוראה להכניס את עצמו בהיתר ,ואף שכבר פתח בהיתר תחלה 822אולי חזר בו ,מכל
מקום לא הי' לו להשיב פני מוכ"ז ריקם ,והי' לו להודיעני שאין דעתו נוחה בהיתר זה ,וכך וכך יש
להשיב ,ואז אראה אם יהי' דבריו נכונים אשובה לי ואודה על האמת ,או אראה אולי אוכל לתרץ
כל הקשה ואודיע למעל' כדרך משיבי מלחמה שערה .או אפילו אם ישיב לי בסתם דפליג עלי
בסברא בעלמא ,דשיקול דעתו נטה מדעתי ,בודאי לא אסמוך על דעתי לבד .אבל לא להשים יד
לפה שלא להשיב מאומה ,כי בזה הראה אחת משתים ,או שאינו רוצה בתקנת עגונה ,או שאין
דברי נחשבים בעיניו להשיב עליהם.
וזאת לדעת שאף גם אם יסכים מעל' עמדי ,לא אתקע עצמי לדבר הלכה למעשה עד שיסכים עמנו
גם נ"א הרב מהר"מ שי' ,ויתיר ספיקותיו ,בכדי שיצא ההיתר מבית דין של שלשה ,ובפרט שכבר
כתבתי שדברתי עמו עד שגם אצלו כמעט נטה דעתו להתיר.
וזו"ז יקבל החו"ש מאדה"ש ד"ה 823ידידו לנצח
יהוד' ליב באאמו"ר ברוך זצללה"ה
אגב באתי לעורר לבבו הט' ,לפי ששמעתי שהוא עסוק בהיתר עגונה דשקלאב ,824והוא כתב אלי,
שכתב שם ,825דלא חיישינן לערק ואזל לעלמא אלא היכא דאתיליד בי' מומא כההוא דאיתלי נורא
בי' גנני' .ובמח"כ דברי תימה הן ,והשבתי לו שבודאי כד ניים אמר להא מילתא ,ההפך מצאנו
במעשה דעסי' שהעלו ממנו רגלו וכתבו הפוסקים 826שהי' סימן ברגלו ,או שלא כסהו המים,

 814בתשובתו המועתקת לעיל סי' כב.
 815בתשובה הנ"ל סד"ה הנה לענ"ד.
 816לעיל סי' כג ד"ה הנה מה שכתב.
 817כיון שפרט זה לא אמר העד בעת העדות בפני ב"ד ,כי אם בעת השיחה ביחוד עם מהרי"ל.
 818מה שיוסיף עתה בעת העדות בפני הב"ד.
 819שמהרי"ל שלחו אל מהרי"א בהר"ד בצירוף התשובה שבסי' הקודם ,ומהרי"א החזירו ריקם למהרי"ל.
 820חסרה תיבה אחת.
 821היינו שמהרי"ל יתייאש מלקבל תשובה ממהרי"א בהר"ד ,וישלח את מוכ"ז אל שאר המורים לבקש היתר לאשה
זו.
822
בתשובתו המועתקת לעיל סי' כב.
 823וזולת זה יקבל החיים ושלום מאדון השלום דברי הכותב.
 824דלעיל סי' יח ואילך.
 825בתשובתו שבשו"ת פני יצחק סי' ט ד"ה והנה בק"ע .וראה גם בתשובתו המועתקת לעיל סי' כב.
 826רשב"א יבמות קכא ,א ד"ה מתניתין .וכן נפסק בשו"ע סל"ב.
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ובפירוש כתבו דאם לא כן חיישינן שמא אזל לעלמא ,והביאו ראי' מההוא עובדא דבשלהי הילולי'
אתלי נורא כו' ,והשתא אי לא חיישינן אלא היכא דאיתלי בי' מומא הא ודאי רגלו דהאי גברא
הוא .827ודבר זה הי' אתי כשקריתי מכתבו .אלא שלא השיבותי אז משום שכתב שכבר כתב כן,
ואמרתי מאי דהוה הוה ואין צועקין על העבר ,אבל עכשיו שמעתי שעדיין עסוק בזה ,אמרתי
אודיעה דברי אותו אולי ישוב מדרכו ,או שיראה לתרץ דלא מצווחא עלי' בבי מדרשא.
סוף דבר וכללא דמילתא בקצרה ,מה שאנכי מבקש להכריע ,אם סברתי טובה במה שכתבתי ,דמה
שהגידו 828שהודיעו מיד להגוים דבולינא חשוב כמו לאלתר ,כיון שאמרו כן במסל"ת 829שהגידו
לאלתר .ועכ"פ ספק מיהא הוה וספיקא לקולא אפילו לדעת ראב"ן 830ומהר"י ווייל 831ומהרא"י,832
ומכל שכן שיש לומר בספק סמכינן אראבי"ה ,833אם סברתי 834בעדות הגלח על כל פנים שיצאה
מחזקת אשת איש ,מאחר דלא שכיחא שיירות ,וכמ"ש התוס' ספ"ק דב"מ [836...] 835על המדה דלא
חשיב לה אבידה מה שנתעלם מן העין ,ולבבי לא כן ידמה ] [...שלא אעדות יבמה אפילו במילתא
דרבנן ,ולבבי לא כן ידמה...

סימן כו
837

בענין הנ"ל
 ...הגם דהתם 838גם כן אמרה חזו גבראי חזו גבראי ,דנהי שיש לחוש דבדדמי קא אמרה דקסברה
בעלה הוא כמ"ש בחידושי הרשב"א שם ,839מכל מקום לא גרע מקלא דלא פסיק דגם כן אין
משיאין על ידי זה.
אך באמת הרי יש פוסקים שם כרבא ,דמיקל בזה מהאי טעמא דאמרה חזו גבראי כו' ועוד כו'
עיי"ש .ואף שפסקו שם כרב חייא בן אבין 840מאן לימא לן דהתם הוי חשש איסור דאורייתא,
אדרבא בתשובות מהר"י ווייל סי' ע"ט 841הוכיח מהתם דחשו חכמים הרבה דהוה כמו מיעוט
ומיעוט דמיעוטא והוה כמו ודאי וספק וספיקא דספיקא כו' עכ"ל .גם רבינו נתן ורבינו שמחה
שבמרדכי 842והגהות מיימוניות 843מחשבין הא דאינש אחריתא אתי לאצולי' כתחלת עדות
דאחמור בה רבנן כמשאל"ס.
מיהו יש לדחות דרבינו נתן ורבינו שמחה ומהר"י ווייל ,דמשמע מדבריהם דאינו אלא בחומרא
דמשאל"ס ,היינו משום דמפרשי דהפסתא דידא הוא מגוף זה ,וכדמשמע בהדיא במהר"י ווייל גבי
ועוד אי הוה טעמא כו' מטעם דהוי ודאי כמו שכתבת אם כן מאי מייתי המרדכי והגהות
מיימוניות כו' עיי"ש ,אבל כשהפסתא דידא דשדיא היא ודאי לא מגוף זה ,ואם כן ממה נפשך אחד
מהן ערק לעלמא ,בכה"ג יש לומר דמדאורייתא גם כן אין כאן עדות לרב חייא בן אבין .אך עם כל

 827ראה לעיל סי' כ ד"ה ומ"ש דאומדנא.
 828הקטנים.
 829אל האשה ,כי הם הגידו לגוים לאלתר.
 830יבמות רנ ,א )שקטן נאמן רק לאלתר(.
 831דינים והלכות סי' מה .הובא ברמ"א סי"ג.
 832פסקים סי' רכ.
 833סי' תתק )דקטן נאמן אפילו לאחר זמן בעדות אשה(.
 834דלעיל סי' כב )קרוב לסופה( ד"ה ומצורף לזה.
 835כ ,ב ד"ה איסורא )דמדאורייתא לא חיישינן לשני יוסף בן שמעון(.
 836נחתך מהגליון.
 837הגיעה לידינו בחלקה ,והיא חלק מתשובה דלעיל סי' כב )ד"ה והנה בזה ,ואילך; שבה משיב להשגות הרדב"ז על
מהרא"י( ,על פי הגהות כתי"ק אדמו"ר הצמח צדק )בהן מורה מה להעתיק מתשובה הנ"ל ,ומה להוסיף עליו( .ואפשר
שהוא חלק מתשובה וכתב היתר סופי ,שעליה חתמו מהרי"ל ואדמו"ר הצמח צדק.
 838יבמות קטו ,א .שמשם הוכיח הרדב"ז )ח"א סי' תקכ"ו( ,שאף בקלא דלא פסיק שמת ונאבד זכרו לא יצאה מחזקת
אשת איש ,דלא כמהרא"י )פסקים סי' קלט(.
 839שם ד"ה ורב חייא בן אבין )שלדעתו חיישינן לבדדמי(.
 840רשב"א שם בשם הרי"ף )מב ,א( ,ונמוקי יוסף שם ,שכן פסקו רוב הראשונים.
 841ויתבאר לקמן סי' כח וסי' כט.
 842יבמות סי' צ-צא.
 843הל' גירושין פי"ג אות א.
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זה אין מכאן תיובתא על מהרא"י ,דשאני התם דיש ראיה ברורה דממה נפשך אחד ערק ודלמא
הוא בעלה .ועוד דהא רבא מיקל אפילו בכה"ג על ידי שאמרה חזו גבראי חזו גבראי ועוד גברא
חרוכא דשדיא ,אע"ג דהא דגברא חרוכא אינו רק אומדנא בעלמא ,שיותר יש לתלות בחתנא מאחר
דממה נפשך אחד ערק כנ"ל אפילו הכי מצרף זה לאמירתה חזו גבראי חזו גבראי ,משום דסבירא
ליה דלא אמרה בדדמי ,אם כן כמו כן יש לומר מצטרף הקלא דלא פסיק ,הגם שהוא גרוע
מאמירתה חזו גבראי חזו גבראי ,אל האומדנא דמהרא"י ,שהיא טובה יותר מאומדנא הנ"ל,
מאחר דשם ממה נפשך אחד ערק כו' .ואף שיש לומר דבכה"ג שהפסתא היא מגוף אחר ודאי לא
קיי"ל כרבא ,משום שגם הפוסקים כרבא יש לומר דמפרשי' כרבנו נתן ורבנו שמחה שיש לומר
שהפסתא דידא היא מהגברא חרוכא ,אך עם כל זה אין מכאן תיובתא על כל פנים למהרא"י
להכריח דבנדון דמהרא"י הוי איסור תורה ,מאחר דלא דמי לכאן שממה נפשך אחד ערק ואזיל
לעלמא וכנ"ל.
ומה שכתב עוד הרדב"ז דלא מצינו דאזלינן בתר רובא נגד חזקת אשת איש ,שהרי רוב גוססין
למיתה ואשתו אסורה ,לא קשה מידי ,דההיא נמי מדרבנן היא ,דמדאורייתא אזלינן בתר רובא,
כדמשמע קצת בתוס' פ"ג דבכורות ד"ך ע"ב במ"ש משום חומרא דאשת איש וגוסס נמי כו' .וכן
משמע יותר במרדכי פ"ק דחולין סוס"י תקצב ,כמו משאל"ס כו' וגוסס כו' .וכן דקדק במעדני
יו"ט בפ"ג דבכורות 844מלשון הרא"ש שם וז"ל ונראה מלשון רבינו דהכא דבגוסס נמי לכתחילה
אין מעידין ]עליו שהוא מת אבל אם נשאת לא מפקינן מיניה[ דהא מדמי גוסס לדין משאל"ס
עכ"ל .ובקרבן נתנאל פרק בתרא דיבמות סק"ג הביא דברי המעדני יו"ט ,והקשה עליו,ואחר כך
הביא ראי' לדבריו מהתוספת דיבמות דקכ"א ע"א .845ומכל מקום יש לפקפק ע"ז ממ"ש
בהרמב"ם ספ"ו מהל' גירושין ,וטוש"ע סוס"י קמ"א סעיף ס"ח גבי הניחו גוסס דהוי ספק
מגורשת ,משמע דדיינינן לה כספק ממש ,משום דבכה"ג אמרינן סמוך מיעוט לחזקה .ועי'
בהריב"ש סי' שע"ט ,ובתשובות נודע ביהודה סי' מ"ג ,וע' בהרמב"ם פ"ז מהל' נחלות דין ג'.
עוד כתב על מ"ש מהרא"י ובמרדכי שלהי יבמות 846מדמי משאל"ס והני רובא להדדי ,וכתב על זה
ואני בדקתי במרדכי באותו פרק ומצאתי הפך כו' ,והוא תמוה שהביא תחלת דברי המרדכי ולא
סופם ,שהם ממש כדברי מהרא"י .ועי' במרדכי פ"ק דחולין הנ"ל.
ומה שכתב עוד דמ"ש מהרא"י ראי' מראב"ן וראבי"ה גבי עד אחד במלחמה דסבירא ליה
לראבי"ה אם נשאת לא תצא ,וכתב על זה דדוקא עד אחד במלחמה הוא דמדמינן למשאל"ס ,אבל
אומדנא בלא עדות כלל לא ראינו ולא שמענו .אבל לדעת מהרא"י יש לומר דדא ודא אחת היא,
כיון דחיישינן דהעד עצמו אומר על פי אומדנא מה לי אומדנא של העד מה לי אומדנא דידן .ועוד
דהא מהרא"י גם כן לא קאמר מצד האומדנא לבד כי אם משום דנפיק גם כן קלא דלא פסיק,
ואדרבה עוד הי' צירוף עדות הגוי על ידי שאלה שהגיד שמת ,ובהצטרף כל הני תלתא דוקא פסק
שאם נשאת לא תצא ,וכדפירש וביאר דברי מהרא"י בתשובות משאת בנימין סוס"י מ"ו ,847וזהו
העיקר בביאור דברי מהרא"י ,ועל אומדנא לבד בלי קלא דלא פסיק והגדת הגוי על ידי שאלה
מעולם לא עלה על דעת מהרא"י לדמותו למשאל"ס ,דבודאי קיי"ל דאומדנא לבד לא דמיא לרובא
וכנ"ל.
ובזה נסתר גם כן השגתו עוד על מה שכתב מהרא"י ראי' דאזלינן בתר אומדנא דאבד זכרו ,דמקרי
אומדנא כמו שאמרו במשאל"ס בצורבא מרבנן אי איתא דסליק כו' ,וכתב על זה דבמים שאין
להם סוף אמר]ו[ ,אבל במי שהלך ולא ידענו מה הי' לו לא אמרו ,דהא באמת גם מהרא"י לא
קאמר רק מצד צירופים הנ"ל דקלא דלא פסיק והגדת הגוי כו' ,ולא כשלא ידענו כלל מה היה לו.
ובמה שכתב מהרא"י ותו דבמשאל"ס ליכא חזקה דאשה דייקא כו' ,כתב על זה ודבריו אלו
סותרים דבריו הראשונים ,שלדעתו כיון שאבד זכרו הוה כמשאל"ס וכי היכא דהתם לא דייקא
הכא נמי לא דייקא .גם בזה שתי תשובות בדבר ,חדא דאפילו לפי דבריו אין כאן השגה בעיקר
הדין ,דעכ"פ לא גרע ממשאל"ס ,דהתם נמי לא דייקא ואפילו הכי אם נשאת לא תצא ,והכא נמי
דכוותי' .ועוד דהא דאשה דייקא אין הפירוש דדייקא בתר ידיעה ברורה בעדים וכה"ג ,דאם כן
הוה לה להביא העדים לבית דין ,אלא דדייקא פירושו שחוזרות על כל הסברות והספיקות
הנופלות בענין ,עד שגומרת בדעתה דודאי אינו בעולם על פי סברות אומדנות המוכיחות אצלה
שבודאי אין כאן ספק שהוא חי ,וזהו פירוש דייקא ,דהיינו שמדקדקת עד שיצא הספק מלבה,

 844ס"ק ט.
 845ד"ה ולא היא כו' ,לא חיישינן לאותו רוב ולא תינשא לכתחלה כמו רוב גוססין כו'.
 846סי' צב :כגון במים שאין להם סוף וכן בראוהו מגוייד או צלוב והחיה אוכלת בו.
 847שמפרש כן בדברי מחותנו מהר"ם שם סוס"י מה )ראה גם לעיל סי' יח ,בהתשובה ,ד"ה ומה שכתב שכן(.
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וכענין שפירש"י בפ"ב דכתובות )דכ"ב ע"ב( באומרת ברי לי אין לבי נוקפי שאילו הי' חי הי' בא
לביתו .ואף הר"ן 848דפליג עלי' ,וסבירא ליה דברי היינו שראיתיו שמת ,היינו משום דאם לא כן
איך סומכין על ברי שאין לבי נוקפי לאפוקי נפשה מספיקא דתרי ותרי ,וכמ"ש בשיטה מקובצת
שם בשם הרא"ה ,אבל פירוש אשה דיקא דמיירי כשאין מי שמכחיש כו' רק לפי שהעדות הוא
נמשך רק מעד אחד שאומרת מת ,שלכך בעינן גם כן דיוקא דאשה עצמה ,שפיר יש לומר שהענין
על דרך פרש"י בכתובות הנ"ל .ואף אם תמצי לומר דהא דקאמרה ברי לי לא מקרי דייקא לפירוש
הר"ן ,מכל מקום על כרחך צריך לומר דאין כאן ידיעת דבר ברור בעדות ברורה ,אלא דדייקא עד
ששומעת מפי שפסול לה ואינו ראוי להעיד ודעתה סומכת עליו ,ומשום דמהימן לא יצאה ידי
חובתה .ואם כן אתי שפיר דברי מהרא"י דבמשאל"ס ובמלחמה וכה"ג אשה לא דייקא וסומכת
לומר בדדמי ,כדפירש"י גבי עד אחד במלחמה ,ואף שלא יצא הספק מלבה אומרת בדדמי ,אבל
בנאבד וכה"ג דייקא עד שיצא הספק מלבה או עד שתשמע ממי שדעתה סומכת עליו וכה"ג ,מפני
שהאבדה מצד עצמה במה שנאבד ולא נודע מקומו איה אין בזה לומר בדדמי ,אלא במה שנאבד
זכרו ואילו הי' חי הי' נשמע קולו או שהי' בא לביתו וכה"ג ,היינו הא דדייקא .וכה"ג חילקו הב"י
לענין קול דדוקא בטביעה כו' ,עיין בית שמואל סעיף י"א ס"ק ל"א.
ומה שכתב עוד ותו דבמשאל"ס ידענו מה הי' לו ,ועל ידי כך אתרע חזקת אשת איש ,אבל בנידון
דידן לא ידענו מה הי' לו ,ובאומדן דעתא לא מפקי' לה מחזקתה עכ"ל ,כבר נתבאר דגם מהרא"י
לא עלה על דעתו לסמוך על האומדנא לבד כי אם על ידי צירוף הקלא דלא פסיק והגדת הגוי על ידי
שאלה ,אז הוא שדימה זה לרובא מעליא דמשאל"ס.
אפס השגה אחרונה שהשיג על מ"ש מהרא"י ,דחש לגרועי הך סהדותא דעד על ידי שאלה
ממשאל"ס ,היא לפע"ד השגה מקויימת ,ויש להוסיף עוד דמאי ענין עד על ידי שאלה למשאל"ס,
דמאשל"ס מן התורה ודאי שריא ,וחומר הוא שהחמירו באיסור כרת ,משא"כ עדות עכו"ם אפילו
במסל"ת מן התורה אין כאן עדות כלל ,אלא קל הוא שהקילו חכמים בעדות אשה בסופה ,ואם כן
נהי דר' אחא סבירא ליה דאפילו במתכוין להעיד התירו ,מכל מקום למאי דקיי"ל דלא הקילו אלא
במסל"ת ,849הרי במתכוין להעיד העמידו על דין תורה ואינו ענין למשאל"ס .אך עכ"ז כוונת
מהרא"י דעם כל זה כיון דלמאן דאמר דמכוין להעיד נאמן סמכינן על זה ,אם כן חזי לאצטרופי
להיכא שיש אומדנות והוכחות גדולות שמת .וקרובים דבריו לדברי תשובות משאת בנימין סי'
ס"ח ,הובא בקונטרס עגונות סעיף שצ"ד.

סימן כז
850

מסל"ת שנהרגו ולא הגיד שם ומקום
לכבוד אהו' ידידי ורב חביבי הרב המופ' ושנון הותיק מו"ה יחיאל מיכל נ"י
כבר קדמתי להשיבו מפני הכבוד נדון העגונה מסעביר ,שעיקר הספק הוא במה שלא הגידו הנכרים
שמם ולא שם מקומם ,כאשר פירשתי שיחתי שלא נמצא בכל הגביית עדות מקום אשר יאמר עליו
כי הוא זה ,שמוכח מתוכו לאיזה אנשים כיוונו ,וגם מקום היציאה או מקום ההליכה לומר שהלכו
בדרך זה שנודע לנו שהלכו אלו האנשים אשר אותם אנו מבקשים לא נזכר כלל ,ובמה יבחנו
דבריהם שכיוונו לאנשים הידועים לנו שיצאו מעיר קראסנייערסק ,שמא הני אזיל לעלמא והני
אחריני נינהו ,כדאמרינן בגמרא 851גבי שומשמי ושני תלמידי חכמים דקאמרי סימנים דוקא.
אפס שנזכרתי מעט שהנכרי ששכרוהו לחפש בנהר הנקרא אזיר"א אמר להם למה אתם מחפשים
כאן הלא ידעתי שבודאי נשרפו ,ואם כן יש להוכיח קצת שעל האנשים הידועים אמר ,דאם לא כן
מנין להם שאותם האנשים הם מבקשים שמא מחפשים אחרים .אך גם מזה אין ראי' ,כי בודאי
אמר על האנשים הידועים שהרג הרוצח הידוע ,וכן כולם דיברו על האנשים שנהרגו מיד הרוצח

) 848ט ,ב( ד"ה באומרת.
 849יבמות קכא ,ב .טוש"ע סי"ד ואילך.
 850נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' כו ,מכתי"ק  231קעא ,א .ומהמשך התשובה נראה תוכנה:
כמה אנשים יצאו מקראסנייערסק ונאבדו ,ורצו לשכור נכרי לחפשם בנהר ,אך הוא ענה להם ,למה אתם מחפשים הרי
הרוצח הידוע הרגם וידעתי שבודאי נשרפו .אלא שלא פירש שכוונתו ליהודים שיצאו מקראסנייערק ,ולא פירש
שמותיהם .אחר כך נמצאו שרופים ,ולא הכירום ,רק באחד מהם הי' סימן קרחה ,שהוא סימן שאינו מובהק .אחר כך
נתקדשה האשה בתנאי ,על מנת שיתירו לה המורים .וכיון דהוי מקום דשכיחי פריצות ,מתירה בצירוף ג' טעמים :א(
לא שכיחי שיירות דמהני אפילו בהוחזקו ,או בלא שנתפרשו שמותיהן .ב( מטעם כאן נמצא כאן הי' אין חוששין שהם
הלכו בדרך ואחרים באו לכאן ונהרגו .ג( בזה סגי גם סימן שאינו מובהק.
 851יבמות קטו ,ב.
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הידוע ,אבל לא ביחנו דבריהם איזה אנשים הרג ,ומאן באו ואנה הלכו ,שזהו העיקר מקום הספק.
וספרא דייקנא הוא שכתב המכתב משם למעכ"ת ,שאין זה רק קול בעלמא שיצא שהיהודים
שמקראסנייערסק נהרגו ,ואין כאן עדות כלל.
ומכל מקום לא שלותי ולא שקטתי בשביל תקנת עגונות ,לחפש אחר איזה צד היתר ,ובפרט
במקום ההוא שהעידו עליו יושביו דשכיחי פריצות ,וכאשר נראה בעליל שנתקדשה .כי הגם שלא
נתקדשה אלא על תנאי ,מכל מקום כן לא יעשה במקומינו .והרבה חששו חז"ל משום צניעות
ומשום פריצות ,כדאי' רפ"ק דכתובות .852לפיכך חובה עלינו למצוא צד היתר להתיר האשה מכבלי
העיגון .ומה שעלה במצודת שכלי אציע לפני כת"ר ,והוא ישקול במאזני שכלו ישמע חכם ויוסף
לקח.
854
853
ראשונה לפי מ"ש הרא"ש בתשובות דאביי ורבא דפליגי אי חיישינן לתרי יצחק ,פליגי
בפלוגתא דרבה ורבי זירא בגיטין ,855דאביי כרבי זירא דבעינן תרתי לטיבותא לא הוחזקו ב' יוסף
בן שמעון ואין שיירות מצויות ,ורבא כרבה דבחדא לטיבותא סגי ,אי לא הוחזקו אפילו שיירות
מצויות שרי ואי אין שיירות מצויות אפילו הוחזקו שרי .וכן כתבו התוס' ביבמות .856וקיי"ל כרבא
לגבי' אביי .וכתב הרא"ש 857שכן הוא דעת הרי"ף 858ורמב"ם ,859דבמקום עיגון קי"ל כרבא .ואם כן
בשאין שיירות מצויות דאפילו הוחזקו שרי ,יש לומר דלא בעינן כלל להזכיר שמו ושם עירו ,דהא
כל עיקר דבעינן להזכיר שם עירו עם שמו ולא סגי בשמו בלבד היינו משום דחיישינן לכמה יוסף בן
שמעון בעולם דהוה כאילו הוחזקו ,דכמה יוסף איכא בשוקא 860כמ"ש הפוסקים ,ובשאין שיירות
מצויות דאפילו הוחזקו שרי ,הוא הדין נמי אפילו לא הזכיר שמו כלל נמי שרי .וכן הוא בהדיא
בתשובות הרא"ש ,לפי מ"ש רבינו אחמו"ר זצללה"ה .861ובהכי מיירי נמי בתשובות מהר"י ווייל
סי' ע"ט .862וכי תימא דמכל מקום בעינן שידוע שהלך במקום שאין השיירות מצויות ,דומיא דגט
דידעינן שנאבד במקום שאין השיירות מצויות ,ודומיא דמעשה דאנטיוכא ודכרך ביתר 863שידוע
שהלכו לשם ,וכמו שביאר רבינו הג' אחמו"ר ז"ל נ"ע בתשובה ששלח להגאון החסיד אב"ד דק"ק
בארדיטשוב שנדפסה ,864דהתם מיירי בשאין שיירות מצויות ,דכרכום ביתר היינו בשעה שהיתה
ביתר במצור כמ"ש הרמב"ן במלחמות ,865ואפילו הכי דוקא בידוע שהלכו לשם ,אבל אם אינו ידוע
אם הלכו שם האנשים מאן לימא לן שאלו האנשים הלכו במקום שאין השיירות מצויות דילמא
אחריני נינהו .מכל מקום בנידון דידן מוכח ודאי שאלו האנשים שמקראסנייערסק הם הם שהלכו
שמה ,שהעיר ההיא היא הקרובה לשם ,ואין לחוש אלא לזו או לשאר עיירות הקרובות לשם ,כיון
שהם מתי מעט כמ"ש מעכ"ת ,ויודעים שלא נאבדו מהם אלא אלו אנשים ,ודאי הם הם שהלכו
שמה .ולא חיישינן לרובא דעלמא כיון שאין השיירות מצוייות תדיר ,מכל מקום לפרקים נוסעים
אלו הקרובים אבל לא הרחוקים .דכלל אמרו באיסורין דתולין במצוי בין להקל בין להחמיר.866
וכן משמע בהדיא בפ"ב דב"ב )דכ"ג ע"ב( דביושבת בין ההרים לא אזלינן בתר רובא דעלמא .ואף
שהרמב"ם 867השמיט דין זה )ועיי"ש בכסף משנה דלשונו 868אינו מדוקדק במ"ש דפשיטא דקרובה

 852ב ,סע"ב.
 853כלל נא סי' ב.
 854יבמות קטו ,ב.
 855כז ,א-ב.
 856קטו ,ב ד"ה אמר רבא.
 857שם ובגטין פ"ג סי' ג.
 858יבמות פט"ו )מג ,א(.
 859הל' גירושין פי"ג הכ"ד.
 860פסחים סח ,ב.
 861בשו"ת סי' כח סט"ז.
 862כדלקמן סי' כח בארוכה.
 863יבמות קכב ,א.
 864בקונטרס בפני עצמו )קאפוסט תקע"ה( ,ואחר כך – בשו"ת אדמו"ר הזקן סי' כח.
 865יבמות )מב ,ב(.
 866יו"ד סי' נז סי"ג.
 867הל' רוצח פ"ט ה"ו.
 868של הכסף משנה.
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בעינן והא ליתא ,דהא הרחוקה היא מרובה במנין אזלינן בתר הרוב ,אלא דרוצה לומר דסביבות
החלל בעינן כמ"ש בקרא 869בהדיא ,ולא לדלג על הסביב לה ולמדוד לאחרת( ,וקרוב הדבר שלא
היתה הגירסא לפני הרמב"ם כמו שהוא לפנינו 870קושי' זו ותירץ זה .מכל מקום הדין דין אמת
בע"ע ודאי ,לפי מ"ש הרמב"ם שם 871דהיינו טעמא דתנן נמצא סמוך לספר או לעיר שרובה עכו"ם
כו' ,מפני שהדבר מצוי שעכו"ם הרגוהו ,דקרא כתיב כי ימצא פרט למצוי .ואפילו בשאר איסורין
דליכא קרא נמי קיי"ל כהאי שינוייא בטושו"ע י"ד סי' קכ"ט סי"ח.
איברא דמצאתי בתשובות ושב הכהן ,872דלדעת התוס' ביבמות דף קט"ו ע"ב ד"ה יצחק חייש רבא
לגמלא פרחא ,אף שהוא דבר שאינו מצוי וענין האחר הי' מצוי יותר ,ולא התיר רבא בשאין שיירות
מצויות אע"ג דהוחזקו אלא בידוע העיר שיצא משם .אבל דבריו אינם מוכרחים ,דלפי דבריו איך
כתבו וסתמו כל כך בפשיטות נגד דעת ר"ת בתוס' דקט"ז ע"א ד"ה הכא ,דדוקא במתכוון לקלקלה
חיישינן ,ושבקו דברי ר"ת שהוא הוא עיקר בעל התוס' הידוע ועבדו כה"ר מנחם שבתוס' שם.873
אלא יש לומר דהכי קא קשי' להו ,דאי סבירא ליה לרבא דאפילו שכיחי שיירות והוחזקו שרי ,לא
874
הוי לי' למיחש כל כך לגמלא פרחא אפילו במכוין לקלקלה .ועוד דבלאו הכי הרבה פוסקים
סבירא להו דגמלא פרחא דנקט רבא לסניף בעלמא קאמר ,875ויש לסמוך עליהם במקום עיגון.
ואפילו לדבריו יש לומר דרבא סבירא ליה הכי גבי גט ,אלא דהתוס' הוכיחו דבמיתה נמי סבירא
ליה הכי ,משום דרבא אינו מחלק בין גט למיתה ,אבל להרא"ש ,876וכן להרי"ף ורמב"ם לדעתו,
דמחלקין בין גט למיתה ,877הוא הדין בענין זה יש לחלק ,878ולא קיי"ל כרבא בהא גבי מיתה אלא
גבי גט .ולפי זה גם לפירוש ה"ר מנחם שבתוס' שם איתתא שריא.
882
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עוד יש צד להתיר על פי מ"ש הרמב"ן 879והרשב"א 880ונמוקי יוסף גבי יצחק ריש גלותא ,
דהיינו טעמא דשרי רבא משום כאן נמצא כאן הי' ,הרי שמתירין עגונה דאיתתא משום כאן נמצא
כאן הי' ,ובפ"ב דב"ב )דכ"ד ע"א( גבי חצבא דחמרא דאשתכח בפרדיסא דערלה אמרינן דעינבי
אסורים ,ופירש שם הנמוקי יוסף 883בשם הרמב"ן ,וכן הט"ז ביו"ד סי' רצ"ד 884לדעת הרמב"ם
וטוש"ע ,דהיינו טעמא משום כאן נמצא כו' ,הרי מבואר שאמרינן כאן נמצא כאן הי' אפילו בלא
הזכרת שם בלבד ,כמו גם גבי חצבא דחמרא .אלא שמדברי הנמוקי יוסף שם מבואר דאסורין
מספק ,כמו כרם הנטוע ירק דספ"ק דקידושין .885ומכל מקום יש לומר דדוקא בשיירות מצויות
הוי ספק ,משום דאיתא נמי לרובא דעלמא .וגבי הכרם הנטוע ירק יש לומר נמי דמיירי במקום
שמוכרים שם הרבה ,והוה כמו קרונות של צפורי דספ"ק דכתובות 886דאזלינן בתר רוב סיעה,
ומשום הכי לא הוי אלא ספק ,אבל אם אין השיירות מצויות אמרינן כאן נמצא כאן הי' ודאי,
ואזלינן אפילו להקל .ועל כרחך צריך לומר כן ,דהא מתיר בגט אפילו השיירות מצויות ,אלא

 869שופטים כא ,ב.
 870ב"ב כג ,ב :וליזיל בתר רובא דעלמא ,ביושבת בין ההרים.
 871הלכה ה.
 872סי' לא.
 873שדוקא לפי דעת ה"ר מנחם שבתוס' )קטז ,א ד"ה הכא( ישנה לאותה שהביא התוס' )קטו ,ב ד"ה יצחק( ,שאף
בדבר שאינו מצוי חוששים לרבא.
 874מוהר"א אב"ד ,מובא ברמב"ן וברשב"א ובריטב"א שם.
 875ועיקר הטעם לאיסור הוא שמא מילי מסר ,כמבואר בגמרא שם .וא"כ אין להוכיח מכאן לחשוש אפילו בדבר שאינו
מצוי.
 876כלל נא סי' ב ,ובגטין פ"ג סי' ג.
 877דאקילו רבנן בעדות אשה.
 878שדוקא גבי גט חוששין לדבר שאינו מצוי ,ולא לגבי מיתה.
 879יבמות קטו ,ב ד"ה שלחו.
 880שם ד"ה מי חיישינן.
 881שם )מג ,א( ד"ה ההוא גברא.
 882ויתבאר לקמן סי' כח.
 883שם )יב ,ב( ד"ה ותו גרסינן.
 884ס"ק יז.
 885לח ,ב.
 886טו ,א.
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דהיינו היכא דמוזכר שמו ושם עירו ,דליכא אלא חששא דשני שוירי דאינו אלא מדרבנן ,מאחר
שלא הוחזקו אפילו במקום שהשיירות מצויות כמ"ש התוס' ספ"ק דב"מ .887והוא הדין והוא
הטעם באין שיירות מצויות אע"ג דהוחזקו ,דשקולין הם לרבה וכן לרבי זירא היכא שיש לומר
כאן נמצא כו' ,ואם כן הוא הדין באינו מוזכר שמו כלל דלא גרע מהוחזקו כמ"ש לעיל.
ועוד יש צד להתיר על פי הסימן הקרחה שבראש אחד מהם ,אף אם תמצי לומר שהוי סימן שאינו
מובהק ,מכל מקום במקום שאין שיירות מצויות ראיתי בתשובות חכם צבי סי' קל"ד להתיר .מכל
שכן בנידון דידן דקרוב יותר לתלות באנשים שדרים סביבות המקום שנמצא הרוצח .אלא דבזה
כבר כתבתי שצריך לעשות שלום בין איש לאשתו באיזה איש הי' הקרחה בראשו ,שהאיש והאשה
מכחישים זה את זה ,כמבואר בגביית עדות.

סימן כח
888

נמצא הרוג בדרך שהלך בו ,אם תולין שזהו הנאבד
הנה 889בתשובות מהר"י ווייל סי' ע"ט נשאל באשה שהלך בעלה בדרך הידוע ונאבד ונתעלם מן
העין ולא נודע מקומו איה ,ואחר כך מצאו הרוג באותה הדרך ,ומתחלה 890צדד לאסור ,והביא
ראי' מההוא גברא דאיתלי נורא בי גנני' בשלהי הילולי דרפט"ו דיבמות 891ומרבינו נתן ורבינו
שמחה שבהגהות מיימוניות פי"ג ,892שהביאו ראי' דלא אזלינן בתר אומדני אפילו מוכחי טובה
בתחלת עדות 893ממגוייד וצלוב 894ומשאל"ס .895ואחר כך 896מסיק להקל ע"פ תשובות הרא"ש כלל
נ"א סי' ב' ,897בעובדא דר' אשר בר סיני ,898לפרש ההיא עובדא דאבא יודן בן ציידן ,בישראל וגוי
שהלכו בדרך דבפרק בתרא דיבמות 899דלא צוו לחקור מן הגוי אם הי' אותו יהודי שידענו שנתלוה
עמו כי שמא אותו היהודי הלך לדרכו ושוב נתלוה עמו אחר ,אלא מכיון שידענו אותו היהודי
שנתלוה עמו תלינן בודאי שאותו ]הוא[ שמת ,הכי נמי תלינן שאותו שהלך על הדרך נהרג ,עכת"ד.
ותחלה צריך לבאר דבריו ,ואחר כך לעיין רבא במילתא ,כי דבריו בעצמם מה שהביא ראי' מדברי
תשובת הרא"ש ,לכאורה אין הנדון דומה לראי' ,שהרי התם אמר הגוי על כל פנים הסימן באותו
היהודי שנתלוה עמו ,אלא דהוה לו למיחש שמא יהודי אחר נתלוה עמו ,ובהא שפיר קאמר דליכא
למיחש להכי דהוי דומיא דחיישינן לתרי יצחק דפליגי אביי ורבא בפט"ו דיבמות ,900דקיי"ל

 887כ ,ב ד"ה איסורא.
 888נדפסה בקובץ אור ישראל גליון מג ע' יג ואילך ,והוגהה ע"פ תצלום כתי"ק ) .(2470להקל על המעיין נחלק סימן זה
לסעיפים.
מהדורות נוספות של חלקים מתשובה זו – לקמן סימנים כט  -לד ,ויצויין לקמן .ותוכנה:
כמה יהודים הוצרכו לנסוע מדוחאוושצינע ,ושכרו בעל עגלה בזול ,שחיכה להם כמה ימים שלא כדרך הרגיל ,ונסעו
אתו ,ולא הגיעו למלון ולא נודע מהם .אחר כך נודע שבעל העגלה הוא רוצח ידוע ,ונראה שתחלת נסיעתו היתה כדי
להרוג אותם .אחר כך נמצאו הרוגים בדרך ההיא ,ולא הכירום ]אפשר שהוא המעשה דלעיל סי' ו ,שהרוצח הודה
שהרג את היהודים ביער הזה שנמצאו ,וגם נמצא בידו מן הכסף שלהם[.
מהר"י ווייל מתיר בנמצא הרוג בדרך שהלך בו ,לתלות שזהו הנאבד ,ומוכיח כן מתשובת הרא"ש .וצע"ג מכמה
סוגיות ,ולא נראית כן הכוונה ברא"ש .ב( אמנם י"ל שהוא מפרש כן בדעת הפוסקים המתירים בהוחזקו ואין השיירות
מצויות .או שגם הוא לא התיר בזה אלא בצירוף סימנים בינונים .ג( ודעתו שיש כאן צירוף סימנים .ד( ולא מקרי
תחלת עדות שמחמירין בה .ה( ומה שתולין שההרוג שנמצא הוא האיש שנאבד ואין חוששים שהרוג זה נהרג מימים
ימימה ,הוא מחמת אמירת הגויות ,או מחמת הודאת הרוצח ,שנהרג עתה.
 889מהדורות נוספות של ס"א-ב שלפנינו ,לקמן סי' כט .ל .לג-ד.
 890בתשובה הראשונה שבסי' עט שם.
 891קטו ,א.
 892אות א.
 893ע"פ בכורות מו ,סע"ב שמחמירין בתחלת עדות.
 894משנה יבמות קכ ,א )אפילו ראוהו מגוייד וצלוב(.
 895משנה יבמות קכא ,א.
 896בתשובה השניה שבסי' עט שם.
 897בתשובה השניה שבסי' ב שם .הועתקה התשובה בטור אהע"ז סוס"י קיח.
 898שלמד אצל הרא"ש ,ויצא לשוב לארצו ,ובא עדות מסל"ת שא' בשם ר' אשר שנפל שדוד באותה דרך.
 899קכב ,א :מעשה בישראל ועובד כוכבים שהלכו בדרך ובא עובד כוכבים ואמר חבל על יהודי שהי' עמו בדרך שמת
בדרך וקברתיו והשיאו אשתו.
 900קטו ,ב.
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כרבא 901דלא חיישינן ,אבל הכא לא ידענו שום סימן באותו האיש שהלך על דרך זה ,ומנא לן לומר
דתלינן באותו האיש שידענו בו שנהרג .אלא שיש לומר דסמיך על אידך עובדא דהתם ,902בקולר
של בני אדם שהלכו לאנטוכיא דכתב הרא"ש באותו תשובה דקולר לרבותא נקט ,ולא מיבעי אדם
יחידי כו' ,והרי התם אין שום סימן באותו האיש אלא מה שהלך בדרך לאנטוכיא ,ואפילו הכי
תלינן שהוא אותו איש שידענו בו שהלך בדרך זה ,ומכיון שהתירו על פי מאמר הגוי שאותו שהלך
בדרך זה מת או נהרג כל שכן כשמצאנו בעצמינו ,כי לא תהא שמיעה גדולה מראי' .והא דהביא
מהר"י ווייל עובדא קמייתא בישראל שנתלוה עמו גוי ולא הביא עובדא דקולר ,היינו משום דהתם
הי' אפשר לפרש לכאורה שידענו שלא הלכו באותו פרק אלא פלוני ופלוני ,וכמ"ש מהר"י ווייל על
עובדא קמייתא נמי ,דלולי דברי הרא"ש הי' מפרש שלא נתלוה עמו אלא זה ,אלא מכיון שהרא"ש
מפרש בההוא עובדא שלא ידענו שמא נתלוה עמו אחר ,על כרחך צריך לומר דבהאי עובדא דקולר
נמי מפרש דומיא דהכי שלא ידענו אם הלכו עוד אחרים .ומשום הכי נמי הביא מהר"י ווייל עובדא
קמייתא דישראל שנתלוה עם הגוי ,משום דהתם מפרש הרא"ש בהדי' שלא צוו לחקור מן הגוי,
ומינה נילף בעובדא דקולר דמיירי נמי בכה"ג שלא חקרו אם הלכו עוד אחרים .כן הוא ביאור דברי
מהר"י ווייל במה שהביא ראי' מדברי הרא"ש.
903
אבל מכל מקום יש לתמוה עליו טובא ,חדא דלא הביא ראי' לסתור דבריו הראשוני'  ,שהרבה
בראיות להחמיר ,ובפרט מההוא עובדא דאיתלי נורא בי' גנני' דלעיל ,דהוה ממש כעין עובדא דידי'
שידענו שהבעל הי' שם ואפילו הכי אמרינן דחיישינן דלמא אינש אחרינא אתי לאצולי' .ואפילו
לפירש"י 904דההיא פסת ידא דשדיא הואי לבר מהאי גברא חרוכא ,דעל כרחך אינש אחרינא הוה
התם ולכך לא תלינן האי גברא חרוכא בבעלה של האשה אלא באינש אחרינא ,ופסת ידא תלינן
בבעלה דאתיליד בי' מומא ,וכן כתב הרבינו ירוחם 905בשם הרמ"ה בהדיא דאם נמצא פסת ידא
לחוד או גברא חרוכא לחוד תלינן בבעלה ,מכל מקום הא מסיק עלה דנאמנת האשה לומר שזהו
בעלה ,ועוד שאמרה חזו גבראי ,מבואר להדיא דמטעם נאמנות האשה הוא דמקילינן ,הא לאו הכי
הוה חיישינן לאינש אחרינא ,אפילו הגברא חרוכא לחוד.
מיהו הב"ח בתשובות סי' נ"ה פירש דברי רבינו ירוחם בשם הרמ"ה ,דאפילו בלא נאמנות האשה
לא חיישינן לאינש אחרינא אפילו בגברא חרוכא לחוד ,מכיון שנודע שהי' הבעל שם מהיכי תיתי
לחוש לאיש אחר] ,והא[ דנקט הרמ"ה שהאשה נאמנת ,לישנא דגמרא נקט ,ובגמרא עובדא הכי
הוה .אך מלבד שאין לשון רבינו ירוחם בשם הרמ"ה סובל פירוש זה ,906עוד זאת תקשי למה נתיר
בפסת ידא לחוד ולא ניחוש דלמא איתלי בי' מומא ,כדחיישינן אפילו בנמצא גברא חרוכא דאינש
אחרינא הוה ופסת ידא על כרחך דבעלה הוה ,ואפילו הכי לא מקשינן לומר שהוא נשרף כולו אלא
אמרינן דאיתלי בי' מומא ,ומאי שנא דאם נמצא פסת ידא לחוד דנתלי שנשרף כולו .אלא על כרחך
דמטעם נאמנות האשה אתי עלה ,וס"ל דהא דחיישינן דלמא איתלי בי' מומא היינו משום דחזינן
דהאשה אמרה בדדמי ,שהרי על כרחך אינש אחרינא הוה התם ,והיא לא ידעה וסבורה שבעלה
לבדו היה שם ,אבל אם לא נמצא שם אלא פסת ידא לחוד אמרינן דלא הוה שם אינש אחרינא
אלא בעלה ,ולא חיישינן דאתלי בי' מומא ,מכיון שהאשה אמרה שנשרף כולו היא נאמנת ,דלא
חזינן דאמרה בדדמי )ולפי שטתו יותר הוה לן למימר ,דהא דנקט הרבינו ירוחם בשם הרמ"ה
טעמא דנאמנות האשה הוא משום פסת ידא לחוד ,אבל בגברא חרוכא לחוד אפילו בלא נאמנות
האשה תלינן להקל( .ואפילו לדברי הב"ח הא דלא חיישינן לאינש אחרינא בנמצא גברא חרוכא
לחוד ביאר טעמו כי טוב הוא ,דמאי בעי אינש אחרינא בבית שהאש אחזתו ,ולהכי לא חיישינן
לאינש אחרינא אלא כשיש הוכחה שהי' שם איש אחר )וכן משמע בהדיא בגמרא ,דהא דחיישינן
לאינש אחרינא היינו משום דאתי לאצולי' ,הא לאו הכי לא הוה חיישינן דלמא אינש אחרינא הוה,
דמאי בעי התם בבית שהאש אחזתו( ,אבל כשאין הוכחה לאיש אחר אמרינן מסתמא דהבעל לבדו
הי' שם .משא"כ בדרך דשכיחי רבים ,מאי חזית למיתלי באיש הידוע לנו יותר מבאיש שאינו ידוע
לנו.

 901רי"ף שם )מג ,א(.
 902קכב ,א.
 903שבתשובתו הראשונה שבסי' עט שם.
 904יבמות קטו ,א ד"ה פסתא .וראה גם שו"ת אדמו"ר הזקן סי' כח סכ"א.
 905נתיב כג ח"ג )קצה ,סע"ב( .הובא בבית שמואל סי' יז ס"ק קס .שו"ת אדמו"ר הזקן סי' כח סכ"א.
 906ראה גם שו"ת צמח צדק אהע"ז סי' פ.
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ועוד קשה ,דבמתניתין דמעשה בעסיא באחד ששלשלוהו בים ולא עלתה אלא רגלו כו' דבפ' בתרא
דיבמות ,907פירשו המפרשים הראשונים 908דמיירי שלא כסהו המים וראו את הנטבע ,או שהי'
סימן מובהק ברגלו והכירוהו ,הא לאו הכי הוה חיישינן לאינש אחרינא ,ולא תלינן שזהו הנטבע
אלמא דאפילו במשל"ס דמדרבנן לא הקילו בכה"ג ,וכל שכן בדאורייתא.
עוד דלפי הבנת מהר"י ווייל בדברי הרא"ש תקשי דברי הרא"ש דידי' אדידי' ,דבכלל נ"א סי' א'
בעובדא דמכלוף בן מלול שהתיר מחמת דאיכא חדא לטיבותא דלא הוחזק עוד מכלוף בן מלול
אחר )דמהני אע"ג דשכיחי שיירות( .לא מיבעיא להמפרשים 909דמיירי שהיה נודע להאשה או
להעדים שהלך על דרך זה ,ואפילו הכי לא התיר אלא מטעם שלא הוחזקו ,הא לאו הכי לא הוה
תלינן באותו מכלוף שהיה ידוע לנו שהלך על דרך זה ,וכאן שמצאו הרוג ולא נודע מי הוא,
כהוחזקו דמי ,מאחר שלא נודע שמו כלל .אלא אפילו להמפרשים 910דבריו דמיירי שלא נודע שהלך
מכלוף זה באותה הדרך ,מכל מקום על כרחך דעיקר טעמא דהתירא הוא משום דלא הוחזקו הא
הוחזקו חיישינן אפילו בנודע שהלך על דרך זה ,אלא דסבירא ליה דהידיעה שהלך על דרך זה לא
מעלה ולא מוריד ,ונודע ולא נודע שוין .שהרי גבי גט אם הוחזקו שני יוסף בן שמעון אפילו נודע
שנפל מן הא' חוששין לשני )ולא עוד אלא אפילו הא' קרוב חוששין לשני הרחוק דלמא אזיל בגמלי
פרחא כמ"ש מהר"י ווייל בעצמו באותה תשובה( ,כדמשמע מדברי התוס' בספ"ק דב"מ 911ובפ"ג
דגיטין 912גבי פלוגתא דרבה ורב זירא .וכן משמע בתשובות הרא"ש 913בעובדא דמכלוף ,שמתחלה
רצה לדמות לגט ,ודחה דשאני התם דידעינן שיוסף בן שמעון זה אבד הגט כו' .ומשנה שלימה
שנינו בפ"ג דגיטין 914המביא גט ואבד הימנו אם מצאו לאלתר כשר ,ומפרש בברייתא שם 915היכי
דמי לאלתר כל שלא עבר אדם שם )או לא שהה אדם שם( ,וכן פסקו כל הפוסקים דאם שהה עד
שעבר אדם שם אם הוחזק ב' יוסף בן שמעון לא אמרינן שזהו שאבד זהו שנמצא ,ומשמע אפילו
אם ידוע שנאבד במקום מסויים ונמצא באותו מקום ,כיון שהשיירות מצויות אימור שלו נאבד
וניטל ומאחריני נפל ואתרמי לי' גם כן אותו המקום .וכ"מ בהדיא ברמב"ן 916ורשב"א 917ונמוקי
יוסף 918ברפט"ו דיבמות גבי תרי יצחק ,דדוקא שנאבד במקום שנכתב אמרינן כאן נמצא כאן היה
אבל לא כשנאבד במקום שנמצא .וכן משמע בעובדא דרבה בר בר חנה 919באירכס לי גיטא בבי
מדרשא )והלכך בנידון דידן אף שידוע שנאבדו מיד אחר נסיעתם מדוחאוושצינע ולמלון אחר לא
הגיעו לא הוי המקום סימן(.
920
ולא דמי לשדה שאבד בה קבר דסבירא ליה לרבי בפ"ק דפסחים דאמרי' זהו קבר שאבד זהו
קבר הנמצא ,דהתם לא שכיחא דקברי אנשי ,אלא שזה הקבר ידוע שהי' לאיזה סבה במקרה,
ואפילו הכי פליגי רבנן ואמרי כי היכי דקביר בי' האי הכי נמי קברי אחריני ,ורבי לא חייש להכי,
משא"כ בדרך כבושה לרבים אפילו רבי מודה.
ואין לחלק בין גט למיתה ,דאבידת גט שכיחא כמו אבדת חפץ וממון והילכך גם אם יש סי' מקום
נמי לא מהני ,משא"כ מיתה לא שכיחא והלכך בצירוף סימן המקום לא חיישינן דאתרמי לאחריני
דלא שכיח כלל ,דהא גבי תרי יצחק ברפט"ו דיבמות סבירא ליה לאביי דחיישינן ומייתי ראי'
מההוא גיטא כו' ,אלמא דלא סבירא ליה לחלק בהכי בין גט למיתה.

 907קכא ,א.
 908רשב"א על המשנה שם .מגיד משנה הל' גירושין פי"ג הט"ז בשם הפוסקים .נמוקי יוסף שם )מח ,ב( ד"ה לא תנשא.
שו"ע סי' יז סל"ב .וראה גם לעיל סי' יט .לקמן ד"ה אך עוד אחת ,ולקמן סי' לז.
 909צוינו לקמן סי' כט ד"ה עוד אחת ,וסי' ל ס"ב ,וסי' לב ס"א ד"ה ואין לומר ,וסי' לג-לד.
 910פסקי מהרא"י סי' רכד .נתבאר לקמן שם ושם.
 911יח ,א ד"ה והוא.
 912כז ,א ד"ה כאן.
 913כלל נא סי' א-ב.
 914כז ,א.
 915שם כז ,ב.
 916יבמות קטו ,ב ד"ה שלחו.
 917שם ד"ה מי חיישינן.
 918שם )מג ,א( ד"ה ההוא גברא.
 919ב"מ יח ,סע"ב.
 920י ,א.
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מיהו יש לומר בנדון דמהר"י ווייל שנמצא הרוג עדיף טפי ,דהריגה לא שכיחא כלל ,וכמ"ש התוס'
ברפ"ק דכתובות 921דהוה אונסא דלא שכיחא כלל ועדיף טפי ממיתה ,ובכה"ג יש לומר דמצרפים
סימן המקום ולומר זהו שאבד זהו שנמצא .ואע"ג דנאבד חי ונמצא מת אין לחלק בהכי ,דכי נמי
תלינן באחר על כרחך צריך לומר גם כן דאותו אחר נאבד חי )דאם היה ידוע שמת היו מקברים
אותו( ,אם כן יותר יש לתלות באותו שידוע לנו שנאבד )ובפרט בנידון דידן דאומדנא דמוכח הוא
שתחלת נסיעת הבעל עגלה הי' על מנת כן ,מחמת ששכר את עצמו בזול והמתין כמה ימים שלא
כדרך הטבע ,וגם נודע שכבר הי' רצחן ,ודמי להא דאמרינן התם ברפ"ק דפסחים 922ראה תינוק
שנכנס וככר בידו ונכנס אחריו ומצא פירורין שדרכו של תינוק לפרר( .אכן פשט לשון מהר"י ווייל
לא משמע הכי ,ובפרט במה שהביא ראי' מדברי הרא"ש בפשיטות ,והדרא קושיא לדוכתה.
ואולם בדעת הרא"ש כבר ביאר רבינו 923הג' אחמו"ר זצללה"ה ואנהרינהו לעיינין דהרא"ש מפרש
הכי תרי עובדי בתרייתא בשאין שיירות מצויות ,דעובדא דקולר שהלכו לאנטוכיא דומיא דכרכום
ביתר שהיתה שעת חירום ומלחמה לישראל כמ"ש הרמב"ן במלחמות ,924ומשום הכי התיר
הרא"ש אפילו לא נודע לנו מאחרים שגם הם אפשר שהלכו בדרך זה מכל מקום תלינן בידועים לנו
יותר .והנה לענין הדין ודאי האמת כדבריו ,925דהא בשאין השיירות מצויות אפילו הוחזקו לא
חיישינן כשידוע שמאחד נפל )ומה שלא נודע מי הוא לא גרע מהוחזקו( ,וכמ"ש הרב המגיד,926
וכמ"ש התוס' פ"ג דגיטין 927בהדיא .ואע"ג דהרא"ש כתב דיותר יש לחוש בהוחזקו אפילו לא
שכיחי שיירות ,כבר פירשו המפרשים דבריו באופן דמסכים לדברי התוס' ,וכמ"ש הטור לדעתו.
אבל בפשט לשון הרא"ש לא נהלם לי יפה ,דהא עובדא קמייתא דאבא יודן 928בישראל שנתלוה עם
הגוי כו' ודאי מיירי אפילו בשיירות מצויית ,דהא איכא סימן דנתלוה עמו ,ודומיא דהכי מייתי
הרא"ש הני תרי עובדי אחריני ובחדא מחתא מחתינהו ,ומדלא פירש הא טעמא לחוד והא טעמא
לחוד מכלל דחד טעמא לכולהו .ויותר נכון לפרש כמ"ש הב"י בתשובות סי' ז' 929שצריך שיבינו
מתוך דברי הגוי שעל אותו הפעם הוא מדבר כו' ,שאם לא כן יש לחוש שמא לעיתים רחוקות כו'
כלומר בפעם אחרת כו' .ועל פי זה יש לומר מכיון שלא ידענו מאדם אחר שהלך בדרך זה שנאבד
באותו פעם ,והגוי אומר שבאותו פעם מצא שמת ,תלינן בודאי שכיוון על אותו יהודי שידוע לנו
שהלך באותו פעם ,שהזמן הוה סימן כמו גבי גט אם מצאו לאלתר ,930מכיון דלא ידעינן אם עבר
אדם אחר שם תלינן שלא עבר שם באותו פעם זולתו .והשתא הוה דומיא דעובדא קמייתא ,דלא
חיישינן שמא נתלוה אחר דהוה נמי מהאי טעמא ,שלפי שמובן מתוך דברי הגוי שעל אותו פעם
הוא מדבר ועל אותו הדרך כמ"ש הב"י שם ,והכי נמי בקולר סגי בהאי טעמא לחוד ,וקולר נקט
לרבותא כמ"ש הרא"ש בהדיא) 931ועיי"ש בתשובות ב"י ,אם בעובדא דקולר צריך לבדוק אם יצא
עוד אחר יתבאר בסוף הקונטרס ,ולא זכינו לאורו ,ולפי פשט לשון הרא"ש משמע דאין צריך,
ודומיא דעובדא קמייתא( .ואיך שיהי' הכל הולך אל מקום אחד ,דכל שבזמן ההוא לא נודע
משיירא הוה כמו אין השיירות מצוייות ,מאחר דבזמן ההוא לא היו שיירות מצויות ולא נודע
שהלך אלא זה תלינן בי'.
ב( אך כדי ליישב דעת מהר"י ווייל ,שהי' גדול האחרונים ומימיו אנו שותים בהרבה מקומות ,צריך
לומר דסבירא ליה דגם כשהשיירות מצויות ,אם הוא מצוי לאותו יוסף בן שמעון שידענו בו שהלך
בדרך זה ,ולהאחר שלא נודע אינו מצוי כל כך דרך זה ,מקרי נמי אין השיירות מצויות לענין זה,
932
דתלינן באותו יוסף בן שמעון שנודע לנו ,אפילו הוחזקו ב' יוסף בן שמעון .והא דחייש רבא
בהוחזקו אפילו לגמלא פרחא כשהשיירות מצויות ,וכמ"ש מהר"י ווייל גופי' באותה תשובה ,היינו

 921ג ,א ד"ה איכא דאמרי.
 922י ,ב.
 923שו"ת אדמו"ר הזקן סי' כח ס"ו )ולכן כתב שמ"ש מהר"י ווייל בדעת הרא"ש צע"ג(.
 924יבמות )מב ,ב( :והתם שעת מלחמה וחירום גדול לכל ישראל היה.
 925של אדמו"ר הזקן בפירוש דברי הרא"ש.
 926הל' גירושין פ"ג ה"ט.
 927כז ,א ד"ה כאן.
 928יבמות קכב ,א.
 929דיני מסל"ת.
 930במשנה גיטין כז ,א.
 931שם )ולא מיבעיא זה שהיה יחידי ,אלא חבורת בני אדם כו'(.
 932יבמות קטז ,א.
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אם לא נודע איזה מהם הלך בדרך זה ,אבל אם הא' נודע והב' לא נודע תלינן בנודע .וכה"ג מצאתי
בתשובות ושב הכהן סי' ל"א 933לפרש דברי התוס' דבפט"ו דיבמות גבי תרי יצחק כו'.
והשתא אתי שפיר דבנדון דידי' המעשה היה שני ימים אחר יום הכפורים ,דלא שכיח כלל דאתי
אחרינא מעלמא והיה ביום הכפורים בלא מנין .דמשום הכי עלה על דעת השואל להתיר מהאי
טעמא ,אלא שמהר"י ווייל דחה זה ,934משום דבהוחזקו חיישינן לגמלא פרחא וכיון דלא נודע מי
הוא כהוחזקו דמי .ושוב חזר בו מחמת תשובות הרא"ש ,דכשנודע שזה האיש הלך בדרך זה תלינן
באותו שנודע ,ולא חיישינן לגמלא פרחא אלא בלא נודע כלל מי הלך בדרך זה .וסבירא ליה דהא
דהתיר הרא"ש בעובדא דקולר היינו מפני שבאותו פרק לא ידענו מאיש אחר אם עבר שם ,וכמ"ש
לעיל בשם תשובות הבית יוסף ,935והכא נמי דכוותי' ממש דומה בדומה.
ואתי שפיר נמי דלא תקשי מהאי גברא דאיתלי נורא בי' גנני' דלעיל ,דהתם חיישינן שמא אינש
אחרינא אתי לאצולי' ,ומילתא דשכיחא היא שכשרואה אדם שחבירו בסכנה מסכן נפשו להצילו,
משא"כ בלאו הכי לא חיישינן לאינש אחרינא כלל כשלא נודע לנו .ותדע דאם לא כן לא הוה ליה
לרב חייא בן אבין למימר האי גברא איתלי' בי' מומא ומחמת כיסופא ערק כו' ,אלא דהוא ערק
שלם בלי מום ותרי אחריני הוו ,אלא ודאי דלא חיישינן אלא במאי דמסתבר טפי ,ועכ"פ האי גברא
נמי איתלי בי' נורא אלא דלא נשרף כולו רק דאתיליד בי' מומא.
ועפ"ז יש לומר דגם הרמב"ם 936שמפרש בעובדא דקולר ,דקולר הוה סימן ,או בצירוף המנין עשרה
אנשים .מכל מקום מדכתב גם כן או שנושאים גמלים ,דלא הוה סימן בדוכתי דשכיחי גמלים
כמ"ש רבינו הג' אחמו"ר זצללה"ה ,937ומנין נמי לא הוה סימן כמ"ש הט"ז) 938דלא כמשאת
בנימין ,(939וכן ההליכה ממקום למקום במקום שהשיירות מצויות .ואף אם תמצי לומר כמ"ש
הט"ז שזה אומר הגוי לסימן לפני הרואים שמספר להם שהם ידעו שנסעו אנשים כאלו ,מכל מקום
הא כתב הרמב"ם 940דאפילו ישראל שאמר מת יהודי עמנו במקום פלוני כך וכך סימניו כו' אין
אומרים מאומד הדעת כו' ,וכתב הטור 941הטעם דסימנים לאו דאורייתא ,ובפסקי מהרא"י 942כתב
דאפילו ק' סימנים לא מהני הואיל וכל חד כו' ,משמע דאפילו סימנים בינונים לא מצטרפי משום
דכל חד כו' ,ומהאי טעמא דאין זה אלא אומד הדעת ולא ראי' ברורה .אלא ודאי דהידיעה
מצטרפת מה שהאנשים הללו נודעו לנו שהלכו בדרך זה באומדנות והוכחות הללו והאחרים לא
נודעו לנו ,דבכה"ג אפילו אומד הדעת מהני לאיצטרופי להידיעה הזאת .והא דהצריך אומדנות
והוכחות ,משום דמיירי אפילו כשהשיירות מצויות ,ובזה מועילים האומדנות וההוכחות למהוי
כאילו אין השיירות מצויות ,מאחר שלא נודע לנו מאחרים שהיו להם אומדנות והוכחות הללו.
ומעתה יש לומר דהרמב"ם 943והרא"ש 944מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי ,דהרא"ש מיירי
שבפרק זה לא נודע לנו משיירא כלל ,והרמב"ם מיירי אף שנודע לנו בפרק זה משיירא אחרת ,או
במקום שהשיירות עוברות תמיד שבודאי הלכה שיירא אחרת גם כן ,מכל מקום כיון שלא נודע
שאנשים אחרים שהיו להם אומדנות הללו הלכו שם תלינן באותם שנודעו לנו ,והיינו טעמא שאינו
מצוי כל כך שיהיו לאחרים אומדנות כאלו ושלא ידענו מהם .וכן כתב חכם א' בתשובות ב"י סי'
ב') 945והב"י סס"ג נראה שהסכים עמו( ,דהיינו טעמא דההליכה ממקום למקום אינו מצוי לאיש
אחר שיסע ממקום שהלך הראשון ויצטרך גם כן ליסע למקום שהלך הראשון עיי"ש .ומכל שכן

 933ראה מה שנתבאר בזה לעיל סי' הקודם.
 934בתשובה הראשונה שבסי' עט שם.
 935דיני מסל"ת סי' ז )שצריך שיבינו מתוך דבריו שעל אותו פעם ועל אותו דרך הוא אומר(.
 936הל' גירושין פי"ג הכ"ו :וכן אם יצאו עשרה בני אדם כאחד ממקום למקום והן אסורין בקולר או נושאים גמלים
וכיוצא בדברים אלו.
 937בשו"ת סי' כח ס"ה בהגהה.
 938ס"ק יח.
 939סי' מד )הובא בט"ז שם(.
 940שם הכ"ז.
 941לד ,ב :כתב הרמב"ם  ...וטעמא משום דקיי"ל סימנין לאו דאורייתא.
 942רמ"א סכ"ד ,בשם פסקי מהרא"י סי' רכד.
 943שם ,שהצריך אומדנות.
 944שם ,שלא הצריך אומדנות.
 945בדיני גוי מסל"ת ,בשם רבינו יעקב בכ"ר שמואל סמוט :שאין זה מצוי שיצא יהודי אחר מאותו מקום שיצא
הראשון ושילך נמי למקום שילך הראשון.
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באומדנות והוכחות כאלו אף במקום שהשיירות עוברות תמיד והכל לפי הענין ,וכמ"ש שם ראי'
ממהרי"ק סי' קפ"]ד[ דכל היכא שהדברים מוכיחים שהוא הוא המת תו לא חיישינן דלמא
אתרמי ,ועיי"ש דלא בעינן אפילו שיזכיר שמו כו' .וכה"ג איתא בכמה תשובות האחרונים דכל
היכא שהדברים מוכיחים מתוך דברי הגוי שכיון לאותו יהודי שידענו בו תו לא חיישינן לאחר שלא
נודע לנו .ומזה למד מהר"י ווייל דאפילו שלא במאמר הגוי כלל ,אם הדברים מוכיחים שהוא
האיש שידענו בו תו לא חיישינן לאחר כלל ,דלא תהא שמיעה גדולה מראי'.
ואף אם תמצי לומר שיש לחלק בזה ,דדוקא במאמר הגוי סומכים מפני שניכר דבריו שכיון על
האיש שידענו בו ,מאחר שמספר לנו אלו האומדנות וההוכחות שיש בזה האיש שידענו בו ,בודאי
לאותו האיש נתכוין מפני שידוע להגוי שאנחנו ידענו בו ,ולא חיישינן לאחר שלא נודע לנו ,שאם כן
לא היה הגוי מספר לנו בסתם ,אבל שלא על ידי מאמר הגוי כלל הרי ידיעתנו לא מעלה ולא מוריד,
וחיישינן לאחר שלא נודע לנו .מכל מקום אין לחלק בסברא זו אלא להרמב"ם ,946דבעינן שיוציא
947
הגוי מפיו האומדנות להבין שעל זה נתכוין ,ומשום הכי נמי בישראל שנתלוה עם הגוי הצריך
דוקא שיאמר הגוי ישראל שיצא מכאן עמי )ומכאן דוקא ,כמ"ש הט"ז ,948דלא כמשאת בנימין,949
דאם לא כן מה זה שסיים הרמב"ם ואע"פ שאין הגוי יודע כו' הואיל ואנו יודעים כו' ,אדרבה
עדיפא הוה ליה למימר אע"פ שאין אנו יודעים כו' וכמ"ש הרא"ש .(950אבל הרא"ש כתב דלא צוו
לחקור מן הגוי כו' ,משמע דאין אמירת הגוי אלא להודיע שמת ,ואנן הוא דתלינן שהוא הוא האיש
שידענו בו ,אם כן הוא הדין והוא הטעם במצאו הרוג שראינו שמת תלינן שהוא הוא שידענו בו,
ולא תהא שמיעה כו' כנ"ל .וטעמא דהרא"ש משום שהוא דבר שאינו מצוי שיתלוה עוד אחר וזה
ילך לדרכו ,והוה כאילו אין השיירות מצויות .ואזיל לטעמי' דבהוחזקו נמי במקום שאין השיירות
מצויות לא חיישינן לתרי יוסף בן שמעון ,וכמ"ש לעיל בעובדי בתרייתא דקולר וכרכום ביתר .וסרו
תלונות הט"ז מעל הרא"ש מכל וכל) 951ומ"ש 952דהא בס"ה כו' ,הוא תמוה ,דדוקא בעד הראשון
אמרינן הכי ולא בעד מפי עד ,953והרא"ש מיירי דהעדים אמרו ששמעו מן הגוי כו'(.
ואפשר דגם הרמב"ם סבירא ליה כהרא"ש ,וכדעת הרי"ף ,דהוא הדין הוחזקו ולא שכיחא שיירות
אין חוששין לאחר 954כמ"ש הטור .והא דהצריך שיאמר הגוי ישראל שיצא מכאן עמי ,היינו משום
דמיירי שהגוי מספר בעצמו לבד ,ובעד הראשון צריך לחקור היאך ידעת כו' ,אבל הרא"ש מיירי
שהעדים שמעו מן הנכרי והגידו לבית דין ,ועל זה כתב הרא"ש דלא צוו לחקור כו' ,שכן הוא הדין
בעד מפי עד.
955
ג( ואפשר נמי דמהר"י ווייל נמי ספוקי מספקא לי' כדעת הרמב"ם .ומשום הכי לא התיר כי אם
בצירוף סימנים מובהקים בבגדים וסימנים בינונים .ועיי"ש שהביא ראי' מתשובות הרא"ש כלל
956
נ"א סי' ב' בעובדא דר' אשר בר סיני ,שכתב והראה להם התוספות הידוע לנו שהוליכם מכאן
הרי נתברר כו' ,ומאי ראי' היא זו הא חיישינן לשאלה ,ועוד שמא הניח לאחר להעתיק משלו .אלא
ודאי דרוצה לומר דנהי דבפני עצמו לא מהני מכל מקום לצרפו לטעמא אחריני מהני ,הכי נמי
נצרף סימני כליו וסימני גופו ושהי' בודאי על אותו הדרך כו' .וכתב עוד ודכירנא שמהר"ן מאיגר
כתב דסימני כליו וסימני גופו בהדי הדדי מהני ,וכתב שכן מצא כתוב בספר אחד ושמו מתית
עכ"ל.957

 946פי"ג הכ"ו ,כדלעיל.
 947שם הכ"ה .וכ"ה בשו"ע סי"ז.
 948ס"ק יח ,כדלעיל.
 949סי' מד )הובא בט"ז שם( ,דלאו דוקא הוא האי מכאן.
 950בתשובה שם :ולא הזקיקו ב"ד לחקור מן הגוי אם היה אותו יהודי שנתלוה עמו ,כי שמא אותו היהודי הלך לדרכו
ושוב נתלוה אחר עמו ומת אותו ,אלא כיון שאותו יהודי נתלוה עמו תלינן בודאי שאותו היה שמת ]היינו אע"פ שאין
אנו יודעים שעליו אמר הגוי שמת[.
 951ראה גם שו"ת אדמו"ר הזקן שם :ונסתלקה תמיהת האחרונים מעל הרא"ש בתשובה זו.
 952בט"ז שם :תימה רבה ע"ז למה לא נשאל אותו בזה כיון שאפשר לשאלו ,והלא איתא בסעיף ה' אם אומר העד אני
ראיתי שמת שואלים אותו איך ראית כו'.
 953שו"ע ס"ה.
 954והכא נמי הוי כמו אין השיירות מצויות ,ולכן אין תולין שאותו יהודי הלך בדרכו ושוב נתלוה עמו אחר ומת.
 955מהדורה נוספת מהבא לקמן – לקמן סי' לא ס"ג ,וסי' לב.
 956שהראה להם את תוספות הרא"ש על כמה מסכתות ,שהביא אתו מזמן לימודו אצל הרא"ש.
 957מהר"י ווייל שם .וראה גם שו"ת אדמו"ר הזקן סי' כח ריש ס"ח ,שמהר"י ווייל מצרף סימני כליו לעוד צד להקל.
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והנה בפסקי מהרא"י סי' קס"א הביא דברי מהר"ן מאיגר וקלסי' דגברא רבא הוה ,958ושכן כתב
בסדר מהר"א 959וישאלו אם יש סימנים בבגדיו או כתונת שמצאו וכמה כתונת נשא עמו כו' ,ופירש
הוא דבריו 960דודאי לא היה דעתו לסמוך על פי כליו לחוד ,דתלמוד ערוך הוא דחיישינן לשאלה
כו' ,אלא דעתו היה מסתמא לצרפו הסימנים דכלים עם שאר אומדנות והוכחות כו' ,אמנם לבסוף
מסיים ולבי מהסס מאד על שריותא דא ,דנראה דמוכח מתלמודא דהך חששא דשאלה חששא
גמורה היא ,ולא מהני אפילו לצרף ,מדפריך תלמודא בפרק בתרא דיבמות 961ובפ"ב דב"מ ,962ואי
חיישינן לשאלה הא דתניא מצא קשור בכיס וארנקי וטבעת כו' ,ומאי פריך נימא דהתם היינו
טעמא משום דאיכא אומדנא אחריתי שזהו הגט ,כיון שזה שואל הגט ויודע שאבד הגט ואין אנו
מכירין אחר כו' ,והכי מחלקים התוס' להדיא בספ"ק דב"מ 963ופ"ג דגיטין 964אליבא דאביי דחייש
לתרי יצחק אפילו לא הוחזקו כו' עכת"ד .ונמשך אחריו רמ"א 965ויתר אחרונים.
אך לפי שמהר"י ווייל הביא ראי' מתשובות הרא"ש ,שהוא גם כן סבירא ליה דחששא דשאלה
חששא גמורה היא וכדכתב בפרק בתרא דיבמות ובפ"ב דמציעא 966ואפילו אם תמצי לומר
דחיישינן לשאלה מדאורייתא כו' ,הרי דמספקא לי' חששא דשאלה אפילו מדאורייתא ,ומכל
מקום חזי לדידי' לאצטרופי סימני כלים לשאר אומדנות .וכן נלפע"ד שמדברי הרמב"ם בפ"ג מהל'
גירושין 967גם כן משמע דמצרפינן אומדנא דטביעות עין אפילו בעם הארץ עם מה שמצאו בכלי
שהניחו ,ואע"ג דחיישינן לשאלה חזי לאצטרופי .וכ"כ הר"ן 968ומגיד משנה 969בשם רש"י .970ואף
שאר פוסקים לא פליגי עלייהו בסברא זו ,אלא דסבירא להו דלא צריכין לטעמא דצירוף ,משום
דמיירי שמצאו בעצמו ויודע שלא השאיל.
הלכך חובה עלינו לתרץ קושיית מהרא"י דלא תקשי מסוגיא זו דפריך ואי אמרת חיישינן לשאלה
מצא קשור כו' .ואחר העיון נלפע"ד לתרץ בכמה גווני ,חדא ,דאף אם תמצי לומר דלהאי לישנא
דחיישינן לשאלה לא מהני לאצטרופי לשאר אומדנות מכל מקום הא איכא שינויא אחרינא בגמרא
כליו בחיוורי וסומקי )והרבה פוסקים 971סבירא להו הכי למסקנא( .ונהי דהרא"ש והרמב"ם ושאר
גדולי הפוסקים מחמירים )וכוותייהו הכריע הב"י ,(972מכל מקום מידי ספיקא לא נפקא ,אלא
שחששו להחמיר מספק ,ובהצטרף שאר אומדנות סברי דיש לסמוך על אידך שינויא ,וכך היא
דרכה של תורה .ואע"ג דהמחמיר מחמיר בכל ענין והמיקל מיקל בכל ענין ,מצינו הרבה פעמים
שמחמירים כשאין צד להקל ומקילים אם ימצאו עוד איזה צד להקל ,אף דהמחמירין מחמירים
נמי בהא ,מכל מקום סמכו בזה על דעת המקילין .וכדאיתא נמי בתשובות הרא"ש 973לדעת הרי"ף,
דאביי ורבא בתרי יצחק פליגי בפלוגתא דרבה ור' זירא בגט ,והרי"ף פסק 974בגט כר' זירא ובתרי
יצחק פסק 975כרבא דסבירא ליה כרבה ,ומחלק בין גט למיתה ,אע"ג דרבה ורבי זירא וכן אביי

" 958שמורי הישיש המופלג מהר"ר נתן ,הנקבר באדמת קודש זצ"ל ,מצא בס' אחד ושמו מתי"ת דמצרפי סימני כליו
לשאר אומדנות".
" 959כדמשמע בדברי סדר מה"ר אליה יצ"ו שכתב וז"ל ,וישאלו אם יש סימנים בבגדי ."...
 960מהרא"י פירש דברי מה"ר אליה.
 961קכ ,ב.
 962כז ,ב.
 963יח ,ב סד"ה נפק.
 964כז ,א ד"ה כל )ראה לקמן ד"ה עוד זאת ,שבתוס' שלפנינו ליכא שם התירוץ השני(.
 965סעיף כד )ואפילו מאה סימנים שאינן מובהקים אינם כלום ,ואפילו להצטרף לשאר אומדנות המוכיחות(
 966אוצ"ל ובפ"א דמציעא )סי' נ(.
 967ה"ט :שמצאו בכלי שהניחו בו ,יש לו טביעת עין בארכו ורחבו של גט שהי' כרוך ,הרי הוא בחזקתו ותתגרש בו.
) 968יג ,ב( ד"ה מתני' )מצאו בחפיסה ,כלי ויש בו בכלי סימן והוא שלו ,אם מכירו גם לגט כשר כו' כך כתב רש"י(.
 969שם.
 970דלא כגירסת רש"י שלנו בגיטין כז ,רע"א.
 971חדושי הר"ן ב"מ כז ,ב ד"ה אי חיישינן ,ונמוקי יוסף יבמות פט"ז )מה ,א( ד"ה גמרא ,הבאו בב"י סי' יז )לו ,ב(,
שלמסקנת הגמרא אין חוששין לשאלה.
 972בב"י שם כתב שקיי"ל כדעת הרי"ף והרמב"ם והרא"ש דחיישינן לשאלה .וראה בנו"כ שם מהיכן הוכיח כן
בדעתם.
 973כלל נא ס"ב ,ובפסקיו גטין פ"ג סי' ג .הובא ונתבאר בשו"ת אדמו"ר הזקן סי' כח ס"א וסט"ז ואילך.
 974גיטין פ"ג )יג ,ב(.
 975יבמות פט"ו )מג ,א(.
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ורבא גופייהו לא מחלקי בהכי כלל ,מכל מקום ראה הרי"ף מדעתו להחמיר בגט ולהקל במיתה
משום עגונא ,משא"כ בגט יכול לכתוב אחר ,וחילוק זה בטעם זה לא נזכר כלל בדברי האמוראים.
ואם כן הכי נמי בחששא דשאלה לצרף עם שאר אומדנות ,דלשינויא דחיישינן לשאלה חיישינן
אפילו בצירוף אומדנות ,ולשינויא דכלים בחיוורי וסומקי לא חיישינן לשאלה כלל אפילו בלי
צירוף אומדנא אחריתי ,וראו הפוסקים להחמיר בלי צירוף אומדנות ולהקל על ידי צירוף.
עוד זאת 976דמ"ש מהרא"י דהכי מחלקים התוס' בספ"ק דב"מ 977ובפ' כל הגט 978כו' ,הנה בתוס'
980
שלפנינו בפרק כל הגט אינו ,979רק בתוס' דספ"ק דב"מ ,אבל בתוס' בפרק כל הגט ופט"ו דיבמות
אדרבה כתבו דרבא ואביי בפלוגתא דרבה ור' זירא פליגי ולא מחלקי בין גט למיתה .וכ"מ להדיא
בגמרא דיבמות שם ,דהא אביי מייתי ראי' מההוא גיטא כו' .ואף אם תמצי לומר דדרך כל שכן
מייתי לה ,מכל מקום משמע דלא בעי למיסר אלא בגוונא דההוא גיטא ,ולא עדיפא מינה בדיו לבא
מן הדין כו' .981ואע"ג דבההוא גיטא אמרינן תיבדק נהרדעא ,ואביי אמר חיישינן ולא מהני
בדיקה ,982היינו משום דהתם 983הזכיר שם עירו ,כמ"ש בתשובות הרא"ש .984ומשום הכי נמי אתי
שפיר מה שהקשה בתשובות ושב הכהן 985דלרבא דדחי התם בההוא גיטא דאי איתא תיבדק כל
העולם מבעי ליה ,אמאי איצריך לי' למימר מנא אמינא לה מהנהו שטרי דחבו בר ננאי כו' ,לימא
מההוא גיטא גופה דאי איתא ,986אלא משום דשאני התם דהזכיר שם עירו )ובתשובות ושב הכהן
תירץ בענין אחר ,ולפע"ד מ"ש הוא נכון יותר( ,אבל בלאו הכי אין לחלק כלל בין גט למיתה.987
ובזה מיושב לשון הרא"ש בתשובות שם ,בעובדא דידי' במכלוף בן מלול ,שמתחלה הביא ראי'
להתיר מספ"ק דב"מ 988מהא דההוא גיטא דאשתכח בשוירי מתא כו' ,ודחה דשאני התם כיון שזה
האיש שואל גט כו' ,וכמ"ש התוס' ספ"ק דב"מ שם ,989ואחר כך הביא ראי' מפלוגתא דאביי ורבא
בתרי יצחק ,ומדקדק שם במאי מיירי אי בלא הוחזקו ולא שכיחי שיירות מאי טעמא דאביי הא
תנן וכל מעשה ב"ד הרי זה יחזיר ,והשתא מאי קשי' לי' הא שפיר יש לחלק בין גט למיתה בהך
אומדנא שכתבו התוס' כיון שזה האיש שואל גט כו' ,ואיהו גופי' דחה לעיל לחלק בהך אומדנא,
ומתחלה מאי קסבר ולבסוף מאי קסבר .אבל לפי מ"ש אתי שפיר ,דאע"ג דמתחלה סבר לחלק בין
גט למיתה בהך אומדנא ,מכל מקום לבסוף דמייתי פלוגתא דאביי ורבא ומייתי נמי הא דמייתי
אביי ראי' מההוא גיטא כו' ,אם כן על כרחך אין לחלק בשום אומדנא.
אלא דיש לומר דמכל מקום הוכחת מהרא"י מדברי תוס' דספ"ק דב"מ בריאה וחזקה ,ואדרבה
נתחזקה יותר ,דהא ודאי סברא טובא היא לחלק בין גט למיתה בהך אומדנא שכתבו התוס' ,והא
דלא מחלק אביי בהכי לפירוש התוס' ביבמות והרא"ש בתשובות ובפ"ג דגיטין ,היינו נמי מהאי
טעמא שכתב מהרא"י בחששא דשאלה ,דחששא גמורה היא ,והוא הדין לחששא דתרי יצחק
לאביי ,ומשום הכי חיישינן לה אפילו בגט .ועל כרחך צריך לומר כן לדעת מהרא"י ,דאם לא כן
אדמייתי סייעתא מסברת התוס' לאביי דמחלק בהכי ,תקשי לי' דהא קיי"ל כרבא דלא מחלק
בהכי ,אלא על כרחך כך הוא הצעת דבריו ,דודאי סברא טובה היא לחלק בכך ,וכדסבירא ליה
לאביי לפירוש התוס' ספ"ק דב"מ ,ונהי דקיי"ל כרבא דלא מחלק בהכי על כרחך היינו טעמא
משום דאומדנות והוכחות לא מעלין ולא מורידין ,וסבירא ליה לרבא דלא חיישינן לתרי יצחק

 976תירוץ נוסף למהר"י ווייל ,לתרץ הוכחת מהרא"י הנ"ל.
 977יח ,ב סד"ה נפק.
 978כז ,א ד"ה כל.
 979לתירוץ השני )שבב"מ שם( ,רק התירוץ הראשון.
 980קטו ,ב ד"ה אמר רבא .אבל בתוס' ישנים שם מביא גם התירוץ השני.
 981משמע שאין לחלק בין מיתה לגט.
 982אם אין עוד יצחק ריש גלותא בעיר זו .הרי בעל כרחינו יש כאן חילוק בין מיתה לגט.
 983בגט דאשתכח בנהרדעא ,ולכן מועלת בדיקה בנהרדעא.
 984כלל נא סי' א )שהרי העדים לא העידו כי אם על שמו אבל לא הכירו לא את מקומו  ...לא הוה אמר אביי חיישינן
לתרי יצחק אלא הוה אמר יבדק אותו מקום ,כדקאמר בתר הכי תבדוק כולי נהרדעא(.
 985סי' לא דלעיל.
 986שמזה שלא הצריכו לבדוק בכל העולם מוכח שאין חוששים לתרי יצחק.
 987דלא סבירא לן האי טעמא דכיון שידוע לנו שמפלוני נפל גט כו'; וא"כ ליתא להוכחת מהרא"י שאין מצרפין
אומדנות לסימני כלים.
 988יח ,א.
 989יח ,ב סד"ה נפק.
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אפילו כי ליכא אומדנות והוכחות כלל כמו במיתה ,ואם כן בחששא דשאלה חיישינן אפילו איכא
אומדנות והוכחות ,ומשום הכי נמי בהוחזקו חייש אפילו בגט ואפילו לגמלא פרחא ,ולא אזיל בתר
אומדנא כלל .וכן יש לדקדק מהא דבעי בגמרא בפ"ב דב"מ 990דסימנים דרבנן לאהדורי גט אשה
מהא דאין מעידין אלא על פרצוף פנים ,ולא מחלקים בהך אומדנא לענין סימנים .אלא ודאי
דסבירא ליה לתלמודא דאי סימנים דרבנן תו אין לחלק בין איכא שום אומדנא אי לא וחיישינן
דלמא אתרמי ,והכי נמי סבירא ליה למהרא"י לענין שאלה ,ובתרי יצחק פליגי אביי ורבא .וכללא
הוא דכל היכא למיחש חיישינן אפילו בכמה אומדנות ,וכל היכא דליכא למיחש אפילו כי ליכא
שום אומדנא לא חיישינן ,דלא אזלינן בתר אומדנא כלל ,דכל אומדנות והוכחות לא מעלין ולא
מורידין.
כל זה יש לומר לדעת מהרא"י .אבל דעת מהר"י ווייל ומהר"ן מאיג"ר ומהר"א דלעיל ,ולפ"ד
מהר"י ווייל כן הוא דעת הרא"ש )ולפי מה שנתבאר 991כן הוא דעת הרמב"ם ,והר"ן והמגיד משנה
בשם רש"י( ,כיון דאשכחן דאין חילוק בין גט ומיתה בהך אומדנא ,יותר יש לומר דאין אומדנא
כלל ,ואין סברא כלל לחלק בהכי מתרי טעמי ,חדא דהא דכתבו התוס' לחלק דהתם ידעינן שאבד
גט כו' אבל בתרי יצחק לא ידעינן איזה ]יצחק מת[ ,דמיתה לא דמי לאבדה אלא למציאה
שמצאוהו מת או שנודע שמת ,והאבדה ] [...דגם במיתה יש לומר נמי אומדנא זו היכא דידעינן
שהאחד הלך בודאי בדרך זה ונתעלם מן העין ומהאחר לא נודע כלל אם נתעלם מן העין ונאבד,
וזהו להמפרשים בעובדא דתרי יצחק דידעינן שהאחד דר בקורטבה .ואפילו להמפרשים שלא נודע
אם היה יצחק בקורטבה )ומהרא"י סי' רכ"ד מכללם( ,מכל מקום בצירוף האבידה שנתעלם מן
העין לא נודע מאחר ,ולא הוחזק אחר שהלך מכאן ונאבד ונתעלם מן העין ,שפיר יש לומר גם כן
אומדנא זו .ואף גם זאת דמ"ש התוס' דידעינן שיוסף בן שמעון זה אבד גט כו' אינו מוכרח ,דאפילו
בלא עדי נפילה מהדרינן כמו אבדה ,דמשום הכי לא חיישינן אלא ממשאיל לשואל ,עי' שיטה
מקובצת בפ"ב דב"מ ,992אלא דבהוחזק כתבו התוס' פ"ג דדגיטין 993כגון דידעינן כו' ,אבל בלא
הוחזקו מהדרינן בכל ענין.
ועוד זאת דאומדנא זו שכתבו התוס' ספ"ק דב"מ גבי גט ,לא שייכא אלא כשהשליח אבד הגט
ומבקש הגט ,אבל כשהאשה אבדה הגט והיא מבקשת הגט אזלא לה אומדנא זו ,דהא חשדינן לה
במשקרת כמ"ש התוס' שם .והנה ביבמות שם גבי ההוא גיטא פירש"י והאשה מבקשת הגט ,ויש
לומר דמיירי שהיא אבדה וליכא אומדנא זו )ומשום הכי מייתי אביי שפיר מההוא גיטא דדמו
להדדי ולא דרך כל שכן ,ורבא דסבירא ליה בההוא גיטא אם איתא כו' סבירא ליה דבמיתה נמי
לא חיישינן לתרי יצחק וכדלעיל( ,ואם כן יש לומר דגם המקשן דפריך מהא דמצאו קשור כו',
סלקא דעתיה דמיירי בכל גוונא אפילו כשהאשה אבדה הגט דליכא אומדנא זו ,ואפילו הכי לא
חיישינן לשאלה( .ובר מן כל דין אפילו אם תמצי לומר דיש לחלק בין גט למיתה באומדנא זו
שכתבו התוס' ,מכל מקום פריך שפיר ממצאו קשור כו' ,דהתם על כרחך ליכא אומדנא זו ,דהא על
כרחך צריך לומר דס"ד דמיירי שהוא עצמו לא ידע אם איבדו קשור בכיס ,דאם לא כן לא הוה
חיישינן לשאלה כלל כמ"ש התוס' גבי חפיסה ,994והוה ליה כאילו לא ידע כלל שאבד גט כזה ,כי
מאחר שגט זה יש בו סימן שקשור בכיס והוא לא ידע גרע מאילו לא היה בו סימן כלל.
ד( והכל 995הולך אחר החיתום ,מה שחתם וסיים מהרא"י שם ,נראה דקשה לקבוע הלכה לדורות
כו' ונראה דכל הסימנים להכיר את המת שהוא בעלה של האשה הזאת הוא בכלל תחלת עדות
דאחמור בה רבנן 996כו' ,ועיי"ש שהביא ראי' מהמרדכי 997והגהות מיימוניות 998בשם רבינו נתן

 990כז ,ב.
 991לעיל ד"ה אך לפי.
 992כז ,ב בשם הרמב"ן.
 993כז ,א ד"ה כאן.
 994גיטין כח ,א ד"ה מצאו.
 995עתה בא לבאר הטעם שמהר"י ווייל מתיר בצירוף אומדנות לסימני כלים ,דלא כמהרא"י שמחמיר מטעם
שהחמירו חכמים בתחלת עדות )וגם מהר"י ווייל אסר מטעם זה בתחלה ,כדלעיל בתחלת הסימן( ,משא"כ דעת מהר"י
ווייל )במסקנתו( ,שגם המחמירים בתחלת עדות יודו כאן שאינה תחלת עדות ,וגם דעת הרבה פוסקים דקיי"ל להקל
אף בתחלת עדות.
מהדורות נוספות מהבא לקמן – לקמן סי' ל ס"ד ,וסי' לא ,וסי' לב ס"ב ,ולעיל סוס"י יט.
 996בבכורות מו ,סע"ב )ללישנא קמא(.
 997יבמות סי' צ-צא.
 998הל' גירושין פי"ג אות א.
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ורבינו שמחה דחשיב תחלת עדות מ"ש כי היכי דלדידך אתרחיש ניסא כו' ואימא אינש אחרינא
אתי לאצולי' 999וכו'.
והנה הא דכי היכי לדידך כו' אין זה ממין הטענה ,דאין זה בכלל הסימנים להכיר שזהו בעלה אלא
בכלל הידיעה אם חי אם מת ,והא דאינש אחרינא אתי לאצולי' כבר כתב רבינו הג' אחמו"ר
ז"ל 1000בשם הרשב"א 1001דהיינו טעמא משום דחיישינן דהאשה אומרת בדדמי כו' .וגם מילתא
דשכיחא היא )גופא( שכשאדם רואה חבירו בסכנה מסכן את נפשו להציל את חבירו ,ומשום הכי
חיישינן אפילו במילתא דשכיחא קצת .אלא דרבינו נתן ורבינו שמחה סבירא להו דהא דחיישינן
1002
בדדמי מטעם תחלת עדות אתינן עלה דאחמור בה רבנן ,וכן כולהן דאחמור רבנן במגוייד וצלוב
כו' דרובייהו למיתה ,דאזלינן בתר חזקת חיים ,היינו נמי מטעם תחלת עדות ,והיינו משום דליכא
עדות כלל .אבל היכא דאיכא עדים אלא שהדבר מסור לבית דין ,אי לא חיישינן על פי דעת חכמים
הרי זו עדות שלמה וברורה ]ו[אינו בכלל תחלת עדות כלל.
ותדע דהא בתרי יצחק 1003קיי"ל כרבא לקולא ,ומהרא"י עצמו )בסי' רכ"ד( הקיל אפילו לא נודע
כלל שהי' יצחק בקורטבא ,מכלל דחששא דבית דין שמא אינו בעלה אינו בכלל תחלת עדות .וכן
לסלקא דעתא וללישנא קמא דסימנים דאורייתא 1004לא הוה סלקא דעתא דאחמור רבנן בעדות
אשה יותר .ומשום הכי אתינן למיפשט בעיין 1005מהא דתנן אין מעידין אלא על פרצוף פנים כו'
אע"פ שיש להם סימנים כו' ,וכן בשלהי יבמות 1006פריך למימרא דסימנים דאורייתא ,ולא אמרינן
דשאני עדות אשה דאחמור בה רבנן בתחלת עדות ,1007אלא ודאי כיון דסימנים דאורייתא ולא
שכיחא כלל דאתרמי באחר ,לא אחמור בה רבנן כלל משום דלא הוה כתחלת עדות כלל .והא
דחיישינן לשאלה ,לאו משום דתחלת עדות הוא .ואדרבה הרי"ף והרא"ש 1008סבירא להו כרבא
בתרי יצחק וכר' זירא בגט ,דמשום עגונא אקילו בה רבנן ,ולא החמירו משום תחלת עדות בעדות
אשה .אלא הא דאביי סבירא ליה חיישינן לתרי יצחק ,וכן הא דחיישינן לשאלה ,היינו חששת
חכמים שחששו על פי שיקול דעתם דעת תורה שראו הדבר להחמיר ,כמו כמה חששות דרז"ל
דכמה גדולים דברי חכמים .1009ובתרי יצחק פליג רבא ואמר שאין בזה גזרת חכמים ,ולא שייך זה
לתחלת עדות דאחמור בה רבנן בין לאביי בין לרבא .ובלאו הכי נמי ,הא דהתם החמירו 1010היינו
באומד דעת העדים ,שמחמת שלא ראו הפרצוף פנים עם החוטם יכול להיות שטעו בדמיונם
כדפרש"י ,1011משא"כ בהא דאביי ורבא ,וכן בהא דחיישינן לשאלה ,אין כאן טעות באומד הדעת
של העדים אלא באומד דעת חכמים דעת תורה ודעת נוטה ע"פ קבלתם וסברתם ,וקבלת סברת
חכמים הוי כאנן סהדי כמ"ש הנמוקי יוסף ר"פ האשה רבה.1012
אלא דהר"נ והר"ש סבירא להו דגם שארי חומרות שהחמירו חז"ל מדעתם ומסברתם ,כגון הא
דחיישינן לבדדמי ,ובהא דרובייהו למיתה כגון מגוייד וצלוב כו' ,היינו נמי מטעם חומרא שהחמירו
בתחלת עדות .וכבר מצאנו רבים וכן שלמים שהשיגו עליהם ,וכאשר האריך גם רבינו הג'
אחמו"ר 1013להשיג עליהם ,וכן משמע בפני יהושע בפ"ב דב"מ ,1014וכ"כ בתשובות הגאונים

 999יבמות קטו ,א.
 1000שו"ת אדמו"ר הזקן סי' כח סכ"א.
 1001שם ד"ה ורב חייא בר אבין איניש אחרינא אתא לאצוליה ואכלתיה נורא ,כלומר ואף כאן בדדמי קא אמרה,
סברה בעלה הוא.
 1002משנה יבמות קכ ,א )אפילו ראוהו מגוייד וצלוב(.
 1003יבמות קטו ,ב.
 1004יבמות קכ ,סע"א .ב"מ כז ,ב.
 1005ב"מ שם.
 1006על המשנה שם.
 1007שמזה הוכיח בשו"ת אדמו"ר הזקן סי' כח סי"ח-ט ,שקיי"ל שאף בתחלת עדות הקילו רבנן בעדות אשה.
 1008כלל נא ס"ב ,ובפסקיו גטין פ"ג סי' ג ,בדעת הרי"ף יבמות פט"ו )מג ,א( וגיטין פ"ג )יג ,ב( .וכדלעיל ד"ה הלכך
חובה.
 1009יבמות קכא ,א.
 1010בבכורות מו ,סע"ב )שהחמירו בתחלת עדות(.
 1011שם ד"ה אבל בתחלה ,תחלת העדות ,דהיינו ראיית המת לא אקילו ,עד שיכירוהו יפה.
) 1012כח ,א( ד"ה הקלת עלי' בתחלתה.
 1013שו"ת אדמו"ר הזקן סי' כח סט"ז ואילך.
 1014כז ,ב ד"ה אלא הא דתניא.
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בתראי 1015בשם התוספות יום טוב ,אלא דרבים מגדולי האחרונים נמשכו אחריהם ,1016ומי יבא
אחריהם .ועל כל פנים הבו דלא לוסיף עלייהו ,דאינהו נמי לא החמירו אלא בכעין אומד הדעת
וחסרון בגופה של העדות ,עי' בתשובות מהר"ם פאדווא סי' ל"ו ,1017והיינו דהחשש הוא בגוף
העדות עצמו דאין העדות מספקת בשלימות ,אבל כל שהעדות בגופה אין בה שום חסרון אלא
דהחשש הוא מצד אחר ,כמו חששא דשאלה וחששא דתרי יצחק ,דאין שום חסרון בגופה של עדות
דהבגדים ודאי שלו ,וכן הוא ודאי דיצחק מקורטבא מת אלא דיש חשש שמא השאיל הבגדים או
שמא יש עוד יצחק אחר וכה"ג ,ודאי דלא שייכא כלל לתחלת עדות דאחמור בה רבנן מן הסתם,
אלא היכא דאחמור אחמור והיכא דלא אחמור לא אחמור .וכן הני תלתא עובדי דאבא יודן בן
ציידן ,1018כיון דמפשט דברי הגוי נראה שנתכוון לאלו האנשים אשר אנו מבקשים לא חיישינן
לאחרים .וההבדל וההפרש איזה דבר נקרא חסרון בגופה של עדות ואיזה דבר נקרא חששא
בעלמא יובן לכל משכיל ושוקל דרכיו במשפט על פי דעת תורה.
1019
והיוצא מזה דהסימנים להכיר שזהו בעלה ,אם הוא מחמת אומד הדעת ,כמ"ש הרמב"ם
ישראל שאמר מת יהודי עמנו כך וכך סימניו וכך וכך צורתו אין אומרים מאומד הדעת כו' ,זה הוי
כתחלת העדות דאחמור בה רבנן ,אבל כל שמשפט ומשמעות הדבר ניכר בעליל שהוא הוא בעלה,
אלא שבאנו לחוש לכמה חששות ,לא הוה כלל כמו תחלת עדות .ומצינו הרבה פוסקים שסמכו מה
שנראה וניכר בדברי הגוי שעל אותו יהודי הוא מדבר ,ואין פוצה פה לומר דהוה כתחלת עדות.
ואדרבה הר"ן כתב בתשובות ,1020כל שמשפט דברי העד נראה ברור שעל אותו האיש נתכוין אע"פ
שמטילין בו ספק ואותו ספק עשוי להשתנות אינו ספק כלל דסימן העשוי להשתנות אינו סימן
ואינו מטיל שום ספק כלל.
1023
1022
והיתה לבאר  ,דהיות שטרחנו להעמיד דברי מהר"י ווייל בעיקר
ה( אך עוד 1021אחת היא
הטעם ,לפרש שהמעשה הי' שני ימים אחר יום הכפורים .ואכתי מי יודע שזה ההרוג הנמצא הוא
שנהרג שני ימים ויותר אחר יום הכפורים ,דלמא אותו ההרוג הוא שנהרג מימים ימימה ,ומעשה
דעסיא 1024תוכיח ששלשלוהו לים ולא עלתה אלא רגלו דבעינן שלא כסהו הים 1025או שהי' סימן
מובהק ברגלו ,1026הא לאו הכי הוה חיישינן לאחר שנטבע מימים ימימה ,ולא הוה תלינן באותו
שנטבע מקרוב.
ואין לומר שסימני בגדיו וגופו מוכיחים ,דאע"ג דבבגדים חיישינן לשאלה מכל מקום ודאי דלא
השאיל למוקדם אלא למאוחר ,כיון שראוהו יוצא בבגדים .1027דהא סימני בגדיו וגופו צירף למה
שהי' בודאי על אותו הדרך ,שמע מינה דזה לבדו שהי' בודאי על אותו הדרך מועיל להתיר גם בלא
סימני בגדיו וגופו .וגם מדמדמי להא דתשובות הרא"ש משמע דזה לבדו מועיל ,ובאמת לא דמי
להדדי ,דהתם הגוי מעיד שזה שהלך על זה הדרך בקרוב נהרג ,משא"כ ]כאן[ אע"פ שראו נהרג
מכל מקום לא ידעו באיזה זמן ,ובכגון זה שמיעה גדולה מראי' .מיהו יש לומר דהי' שם איזה
אומדנא דמוכח שנהרג באותו פרק ,וכמ"ש שם ששמעו מגויות.
אבל ביותר קשה על סדר מה"ר אליה שהביא מהרא"י סי' קס"א ,וישאלו אם יש סימנים בבגדיו
או הכתונת אשר מצאו וגם כמה כתונת נשא עמו כו' ,דמשמע דהכתונת מצאו לבדה ולא הי' לבוש
בה המת ,ובפרט במה שכתב וכמה כתונת נשא עמו ,דודאי לא לבש כולם ,ומאי מועיל ,אפילו

 1015סי' י.
 1016כמבואר בשו"ת אדמו"ר הזקן שם ריש סט"ז.
 1017שמסתפק בכעין זה אי חשיבת חלת עדות.
 1018יבמות קכב ,א.
 1019הל' גירושין פי"ג הכ"ז.
 1020סי' לג.
 1021אחר שביאר שיטת מהר"י ווייל ,להתיר בצירוף סימני כלים לאומדנא ,בא לבאר את עיקר האומדנא ,שההרוג
הנמצא הוא האיש הנאבד כאן.
 1022ע"פ חגי ב ,ו.
 1023ע"פ ישעי' ו ,יג.
 1024במשנה יבמות קכא ,א.
 1025רשב"א שם ד"ה מתניתין.
 1026נמוקי יוסף שם )מח ,ב( ד"ה לא תנשא .וכדלעיל בתחלת הסימן ד"ה ועוד קשה ,וש"נ.
 1027וא"כ נאמר שזוהי הוכחת מהר"י ווייל שהרוג זה לא נהרג מימים ימימה.
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תימא דלא חיישינן לשאלה ,מכל מקום דלמא זה אשר הבגדים שלו שללוהו ובזזוהו הרצחנים
ופשטו את כותנתו וערק ואזיל לעלמא ,וזה ההרוג הוא אחר אשר נהרג מימים ימימה .ותלמוד
ערוך הוא בפ"ב דב"מ 1028דכלי ולפניו פירות כיס ולפניו מעות חיישינן דלמא אחרים הם ,והני
חילוקים שבגמרא ,דמהדר אפיה ודלא אשתייר מידי ,לא שייכי הכא .וכ"כ הבית שמואל ס"ק
ס"ט גבי כיס וארנקי ,דדוקא שהוא בבגדים שהוא לבוש ,אלא שכתב דחיישינן שמא הארנקי נאבד
קודם הרבה ,והוא הדין להיפך יש לחוש שמא הארנקי נאבדה עתה וההרוג הוא מכבר )ומ"ש ולא
דמי להא דאמרינן בפרק אלו מציאות כו' ,רוצה לומר דהני חילוקים דהתם לא שייכי כאן( .וכ"ה
בתוס' שלהי יבמות 1029ופ"ג דגיטין 1030גבי מצאו קשור כו' או שנמצא בין כליו כו' .והכי נמי תנן
שלהי ערלה 1031ומייתי לה בספ"ק דקידושין 1032כרם הנטוע ירק וירק נמכר חוצה לו כו' ובחו"ל
מותר משום דהוה ספק .ואפילו למ"ש הר"ן בשם אחרים שם בספ"ק דקידושין 1033דלא מיירי
בודאי כלאי הכרם כי אם בספק ,אבל בודאי אף בחו"ל אסור ,שאני התם משום דמוכחא מילתא
דנמכר על פתח הגן הזה ,דמהאי טעמא כתב הרמב"ן בפרק לא יחפור ,1034הא דבא"י אסור מספק
ולא אמרינן רוב וקרוב אזלינן בתר הרוב משום דזהו מקומן ממש ,אבל הכא לא שייך למימר הכי
דלמא אחריני נינהו שנהרגו כאן במקום זה ,ובתר רובא דעלמא בעינן למיזל ,ולא תלינן בקרוב
דהיינו בבגדים אלו הקרובים אל החלל.
מיהו יש לומר דלא דמי לכלי ופירות לפניו ,או לארנקי וטבעת שבבית שמואל ,או לנמצא סמוך
לכליו שבתוס' ,משום דהתם יש לומר שמא זה הי' בפני עצמו וזה בפני עצמו ,משא"כ כאן דכי נמי
תלינן באחריני על כרחך גם הם היו מלובשים ולאו ערטילאי הוו ,ויותר יש לתלות בבגדים דאיתא
קמן מבגדים דליתא קמן .וגם מהא דכרם הנטוע ירק כו' אין ראי' ,דודאי נלקט מכרם והרבה
כרמים נמצאו כיוצא בו ושמא נלקט משם ,משא"כ בהרוגים הללו אילו היו אחרים לא היו
מפשיטין בגדיהם במקום אחר ,ואין לחוש אלא שמא בגדיהם נאבדו או ניטלו ובגדים של הנוסעים
נמצאו ואינהו ערקי ואז]לו[ לעלמא ,וכולי האי לא חיישינן.
אבל האמת יורה דרכו ,דבודאי גם מהר"י ווייל לא עלה על דעתו לדמות מציאה שמצאו הרוג
לעובדא דקולר ,1035שקדמה אמירת הנכרי שנהרג באותו פרק אותו שהלך בדרך זה ,שבדבר הזה
אין לחוש שמא אחר הוא שנהרג מימים ימימה ,משא"כ בהרוג זה שמצאנו ,עדיין לא יצאנו מחשש
שמא לא זה הוא שהלך בדרך .אלא היינו טעמא דמהר"י ווייל ,לפי מ"ש לעיל 1036ששמעו
מהרוצחים שהרגו את האיש שהלך בדרך זה .ואע"ג דלעיל מסתפקא לי' בעדות זו אם שמעו
מהרוצחים ,יש לומר בתר דאיבעיא הדר פשטה ,דודאי פירוש העדות הוא ששמעו מהרוצחים.
והשתא הוה דומה בדומה לעובדא דקולר ,ואף לעובדא קמייתא 1037דנתלוה עמו יש לדמות ,ואתי
שפיר טפי דמייתי 1038ההיא עובדא קמייתא ,וכן כתב בתשובות חוט השני 1039בהדיא ,דהיינו טעמא
דמהר"י ווייל דמשום הודאת הרוצח אתי עלה.

סימן כט
1040

מהדורה נוספות מהנ"ל
הנה בתשובות מהר"י ווייל סי' ע"ט כתב להיתר על אשה שהלך בעלה על הדרך הידוע ונאבד
ונתעלם מן העין ולא נודע ממנו ,ואחר כך מצאו הרוג באותו הדרך ,דתלינן שאותו היהודי שהלך

 1028כה ,א.
 1029קכ ,א ד"ה שנמצא בין כליו.
 1030כח ,רע"א ד"ה או שמצאו בין כליו.
 1031פ"ג מ"ט.
 1032לח ,ב.
) 1033טו ,ב(.
 1034כד ,א ד"ה אהל ענבי מצנעי.
 1035שביבמות קכב ,א.
 1036תשובה הראשונה שבסי' עט.
 1037שביבמות שם.
 1038בתשובה השניה שם ,הביא מה שהביא בתשובות הרא"ש שם ,שהוכיח להיתר מעובדא קמייתא שביבמות שם.
 1039סי' צה.
 1040נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' כג ,מכתי"ק  231קנד ,א .ובראשה נרשם )ע"י בעל הבוך( :נ]ראה[ דשייך
לוויטעפסק – סי]מנים[ בכלים ואומ]דנות[ והוכ]חות[ .והיא מהדורה נוספת של סימן הקודם ס"א-ב ,ושם נסמן.
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על הדרך נהרג .ונסתייע מתשובות הרא"ש כלל נ"א סי' ב' שכתב לפרש האי עובדא דשלהי
יבמות 1041דאבא יודן בן ציידן ,בישראל וגוי שהלכו בדרך ובא הנכרי ואמר חבל על היהודי שהיה
עמו בדרך שמת והשיאו את אשתו ,דלא צוו לחקור מן הגוי אם היה זה אותו היהודי שידענו
שנתלוה עמו ,כי שמא אותו היהודי הלך לדרכו ושוב נתלוה עמו אחר ,אלא מכיון שידענו אותו
היהודי שנתלוה עמו תלינן בודאי שאותו היה שמת ,והכי נמי מכיון שידענו שאותו היהודי הלך על
הדרך תלינן שאותו הי' שנהרג.
ולכאורה אין הנדון דומה לראי' ,שהרי התם היתה אמירת הנכרי על כל פנים על אותו שנתלוה
עמו ,ותלינן שאמר על אותו היהודי שידענו בו שנתלוה עמו .אלא שיש לומר דסמיך אמ"ש עוד
הרא"ש להלן לפרש כי האי עובדא דקולר ,1042דלא מיבעי אדם יחידי אלא אפילו חבורת אנשים
כו' ,מכיון שידענו שאותו פלוני ופלוני הלכו על אותו הדרך כו' ,הרי שאינו מעיד אלא שהיו בדרך
זה ומתו ואפילו הכי התירו את נשותיהם ,ומינה יליף דהוא הדין אם לא אמר הנכרי כלום ,כיון
שידענו שאותו פלוני ופלוני הלכו באותו הדרך ואחר כך מצאום שמתו ,לא תהא שמיעה גדולה
מראי' שראו בעצמם שהאנשים שהיו על הדרך מתו ,ויודעים האנשים הללו שהלכו על הדרך,
דתלינן באותם האנשים שידענו בהם שהלכו שם .והא דלא הביא מהר"י ווייל עובדא דקולר והביא
עובדא דרישא בישראל וגוי שהלכו בדרך כו' ,היינו טעמא משום דהתם ביאר הרא"ש דבריו דלא
צוו לחקור מן הגוי כו' כי שמא אותו היהודי הלך לדרכו כו' ,וכמ"ש שם מהר"י ווייל דלולי דברי
הרא"ש הי' מפרש שידענו שלא התלוה עם הגוי כי אם אותו היהודי ,ואם כן הוא הדין בעובדא
דקולר נמי היה מפרש שידענו שלא הלך בדרך זה אלא פלוני ופלוני ,אבל מכיון דהרא"ש מפרש
ברישא שלא צוו לחקור מן הגוי אם הי' זה אותו היהודי ,הוא הדין בעובדא דקולר אין צריך
לחקור אם הם אותם יהודים שידענו בהם שהלכו בדרך זה ,אלא מסתמא תלינן שהם הם אותם
היהודים שידענו בהם שהלכו בזה הדרך ,והוא הדין אם לא אמר הגוי כלום אלא שמצאו הרוג לא
תהא שמיעה גדולה מראי'.
1043
אך רבינו הג' אחמו"ר זצללה"ה זי"ע בתשובתו
פירש דברי הרא"ש אלו דמיירי דוקא בשאין
שיירות מצויות ,דמעשה דקולר שהלכו לאנטוכיא דומיא דמעשה של ששים בני אדם שהלכו
לכרכום ביתר שהיתה במצור ושעת חירום לכל ישראל כמ"ש הרמב"ן במלחמות ,1044דלא שכיחי
אחריני בדרך זה ,אבל במקום שהשיירות מצויות חיישינן דלמא אינשי אחריני הוו .ואהני לן רבינו
ז"ל דלא תקשי על הרא"ש כל מה שהקשה עליו הט"ז 1045דאטו אין חבורה בעולם אלא זו ,גם מ"ש
במעשה הראשון למה לא ניחוש לחילוף כו' )ומ"ש עוד ראי' מהא דחיישינן לשאלה הוא תמוה,
דתקשי לי' על הגמרא דרבא לא חייש לתרי יצחק( ,אבל אי מיירי בשאין שיירות מצויות לא קשה
מידי ,דהא אנן קי"ל כרבא דלא חייש לתרי יצחק בלא הוחזקו ואפילו בשיירות מצויות ,1046והוא
הדין בהוחזקו ואין שיירות מצויות ,וכיון דבשאין שיירות מצויות אפילו הוחזקו לא חיישינן ,אם
כן אפילו לא נודע שמו כלל לא גרע מהוחזקו )גם מ"ש על הרא"ש במה שכתב שלא צוו לחקור מן
הגוי כו' שהוא תמוה דהא בסעי' ה' כו' ,תימה לתמיהתו שלא ראה באספקלריא המאירה בדברי
הרא"ש שכתב שהעדים שמעו מן הגוי ובאו לבית דין ואמרו איך ששמעו כו'( .רק שבזה יפה כתב
דהרמב"ם 1047ושו"ע 1048שכתבו שאומר הגוי שאותו היהודי שיצא מכאן עמי כו' פליגי על הרא"ש
במ"ש שלא צוו לחקור כו' ,דלא כמשאת בנימין 1049שכתב דמכאן לאו דוקא ,דהא כתב ואע"פ
שאין העכו"ם יודע את האיש כו' ,ולא כתבו רבותא טפי שאע"פ שלא ידענו שמא אותו האיש הלך
לדרכו .וכן במעשה דקולר וכרקום ביתר פליגי דמפרשי 1050קולר ונושאים גמלים לסימנא דיהיב
הנכרי .ומכל מקום לפי מ"ש רבינו דהרא"ש מיירי בשאין שיירות מצויות אפשר דלדינא לא פליגי,
דהרמב"ם ושו"ע מיירו בשיירות מצויות )ובפרט לפי מ"ש לקמן דהסימנים דקולר ונושאים גמלים
אינו אלא שבזה יצא מכלל שיירות ונכנס בגדר שאין השיירות מצויות(.

 1041קכב ,א.
 1042יבמות שם.
 1043סי' כח ס"ו.
 1044יבמות שם )מב ,ב(.
 1045ס"ק יח.
 1046ראה לקמן סי' לה.
 1047הל' גירושין פי"ג הכ"ה.
 1048סעיף יז.
 1049סי' מד )הובא בט"ז שם(.
 1050רמב"ם ושו"ע שם.
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ב( והנה גם דברי מהר"י ווייל יש לומר נמי הכי דמיירי בכה"ג דוקא כשאין שיירות מצויות ,וכמ"ש
שם לעיל מינה דהמעשה היה שני ימים אחר יום הכפורים ,דלא שכיח כלל שיבא אחר מעלמא
בדרך זה והיה ביום הכפורים בלא מנין ,דמשום הכי עלה על דעת הרב שכנגדו להתיר מהאי טעמא
לחוד ,אלא דמהר"י ווייל השיב לו דחיישינן דלמא אינש אחרינא הוה ואזיל בגמלא פרחא )דהיכא
דהוחזקו חייש רבא לגמלא פרחא ,וכיון דלא נודע מי הוא הוה כמו שהוחזקו( ,והיינו קודם דאסיק
אדעתי' דברי תשובות הרא"ש אלו ,אבל בתר דאסיק אדעתי' דברי תשובות הרא"ש הללו חזר בו,
דלא חיישינן לגמלא פרחא אלא כשלא נודע כלל מי הלך בדרך זה ,דאע"ג שהאחד קרוב והשני
רחוק חיישינן שהרחוק בא בגמלא פרחא ,אבל אם נודע שהקרוב הלך בדרך זה לא חיישינן לרחוק
שבא בגמלא פרחא .וכה"ג מצאתי בתשובות ושב כהן בסי' ל"א שכתב כן לפרש דברי התוס' פט"ו
דיבמות )דקט"ו ע"ב( ד"ה יצחק ע"ש.
1051
והשתא אתי שפיר נמי ההיא סוגיא דרפט"ו דמייתי מהר"י ווייל בתחלת דבריו ראי' לאיסור,
בההוא גברא דבשלהי הילולא איתלי נורא בגנני' ואתו חזו גברא חרוכא ופסת ידא דשדיא ,דרוב
הפוסקים פסקו כרב חייא בן אבין דחיישינן דלמא אינש אחרינא אתי לאצולי וההוא גברא אתלי
בי' נורא ואתיליד בי' מומא כו' ,ואפילו לפירש"י דההוא פסת ידא מאיש אחר הוה דעל כרחך אינש
אחרינא הוה התם ,וכ"כ רבינו ירוחם 1052בשם הרמ"ה בהדיא ,דדוקא בשנמצא גברא חרוכא ופסת
ידא אבל אם נמצא גברא חרוכא לחוד או פסת ידא לחוד לא חיישינן ,מכל מקום הא מסיק עלה
דנאמנת האשה לומר שזהו בעלה החרוך ,ועוד שהרי אמרה חזו גבראי ,מבואר להדיא דמטעם
נאמנות האשה אתי עלה ,אבל אם לא אמרה כלום או שלא ידעה הוה חיישינן לאינש אחרינא
אפילו בגברא חרוכא לחוד או פסת ידא לחוד .ולכאורה הוא פלאי על מהר"י ווייל שבתחלת דבריו
הביא ההיא סוגיא ומוכיח מהתם ראי' לאיסור ולבסוף חזר בו מחמת תשובת הרא"ש ,ולא זכר
כלל ההיא סוגיא שהביא ,לפרשה בענין דלא תקשי לי' מהתם )ואין לומר דהתם מיירי דלא נודע
שהיה הבעל בגנני' ,דאם כן למה ליה לרב חייא בן אבין לומר דההוא גברא אתיליד בי' מומא,
לימא דההוא גברא לא הוה התם כלל( ,אלא על כרחך צריך לומר דשאני התם שהיו הרבה בני אדם
בגננא ,כדרך העולם שמתקבצים בי הלולא ,והוה כשיירות מצויות ,שאפשר היו ארחי ופרחי מבני
עניים ולא נודע אם נמלטו כולם או מת אחד מהם .ומהר"י ווייל שהביא ראי' משם ,היינו קודם
שבא לומר דהמעשה הי' שני ימים אחר יום הכפורים ,אבל אחר דשקיל וטרי בענין המעשה שלא
הי' רק שני ימים אחר יום הכפורים לא חיישינן אלא לגמלא פרחא ,וחזר בו מחמת תשובות
הרא"ש ,דלא חיישינן לגמלא פרחא אלא בלא נודע כלל מאחד שהלך על דרך זה כנ"ל )וההיא
דגמלא פרחא בלאו הכי הרבה פוסקים 1053סבירא להו דלסניף בעלמא נקט ,1054וגם לפירוש ר"ת
בתוס' דקט"ז ע"א דמתכוין לקלקלה לא שייך במיתה אלא בגט(.
מיהו הב"ח פירש בתשובות סי' נ"ה דברי הרבינו ירוחם בשם הרמ"ה ,דלאו מטעם נאמנות האשה
אתי עלה ,אלא דכיון שנמצא גברא חרוכא לבד או פס יד לבד ונודע שהיה הבעל שם ,ואין הכרח
לאיש אחר ,איתתא שריא .ומאי דנקט הרבינו ירוחם בשם הרמ"ה שהאשה נאמנת ,לישנא דגמרא
נקט ,ובגמרא עובדא הכי הוה .וכ"מ ממ"ש לעיל דבגמרא משמע דתלינן דהבעל היה ודאי שם
ואיתלי בי' נורא ,מדקאמר דאתיליד בי' מומא וכנ"ל ,ואם כן כיון דלא אשתכח אלא גברא חרוכא
לחוד או פסת ידא לחוד למה לא ניתלי בבעל .ואפילו הכי אין ללמוד משם למי שנודע שהי' על
הדרך ונאבד במקום שהשיירות מצויות ,דשאני התם שהי' במקום סכנה שהאש אוכלתו ,אלא
דחיישינן למיעוטא דנמלטים ,אבל הכא מי יימר דהי' במקום סכנה כלל ,ואין לתלות בנודע לנו
אלא במקום שאין השיירות מצויות וכדברי רבינו ז"ל.
והנה גדול אדונינו רבינו הג' ז"ל ורב כחו בעצמו לחדש דבר מדעתו ולפרש דעת הרא"ש כיד ה' עליו
השכיל ,מכל מקום לא אמנע להביא הוכחה משאר פוסקים כדבריו ,שכן משמע להדיא מתשובות
מהרי"ט סי' ל' ומתשובות צמח צדק סי' נ"ח והחלקת מחוקק 1055שכולם פירשו דעת הרא"ש
בעובדא דמכלוף בן מלול ,שהיה נודע להאשה או להעדים שהלך לפאס וסביבותי' ,ואפילו הכי לא
התיר אלא משום שהגידו שמו ושם אביו ,ומטעם דלא הוחזקו שם מכלוף בן מלול אחר ,דקיי"ל
כרבא דלא חיישינן לתרי יצחק היכא דלא הוחזקו ,אבל אם לא הי' נודע שמו ושם אביו דכהוחזקו
דמי לא היה מתיר הרא"ש כיון דשיירות מצויות ,אפילו נודע שבעל אשה זו הלך על דרך זה בודאי.
וכל שכן לפי מ"ש הב"י בתשובות בדין מסל"ת סוס"י א' דלא התיר הרא"ש אלא בנודע המקום

 1051קטו ,א.
 1052נתיב כג ח"ג )קצה ,סע"ב( .הובא בבית שמואל סי' יז ס"ק קס .שו"ת אדמו"ר הזקן סי' כח סכ"א.
 1053מוהר"א אב"ד ,מובא ברמב"ן וברשב"א ובריטב"א שם .ראה גם לעיל סי' כז.
 1054ועיקר הטעם לאיסור הוא שמא מילי מסר ,כמבואר בגמרא שם.
 1055ס"ק לח .הובא בבית שמואל ס"ק ס.

שארית יהודה – אבן העזר

קט

שיצא משם מכלוף בן מלול ,דומיא דיצחק ריש גלותא שיצא מקורטבא ,שידוע הי' שאותו יצחק
הי' בקורטבא ויצא משם ,ונסתייע מדברי הרבינו ירוחם 1056בשם הרב דוד כהן ע"ש.
ואמנם מהרא"י בפסקיו סי' רכ"ד כתב להתיר באשה שהלך בעלה ממנה והרחיק נדוד י"ב שנה
ולא נודע מקומו איה ,ושוב בא גביית עדות שזה כמו שלש שנים ראו בארץ אחרת איש ששמו כשם
הבעל ושם אביו כשם אבי הבעל ,והתיר את אשתו וכתב דדמי לתשובות הרא"ש בעובדא דמכלוף
בן מלול ,דלא הוחזקו שני משה בן יונתן שנאבדו ונתכסו מן העין ,אלמא דפירש דברי הרא"ש
כפשטן ,שאע"פ שלא נודע מקום יציאתו ולא מקום הליכתו אפילו הכי מקרי לא הוחזקו ,דכיון
שלא הוחזקו כאן שני משה בן יונתן שנאבדו ונתכסו מן העין ,ונודע שאחד מפאס נאבד ,תלינן
באותו שידענו בו שנאבד ואין חוששים שמא הי' עוד אחר במקום רחוק שלא נודע לנו .וכן משמע
קצת בקונטרס עגונות סי' כ"ב בשם מהריב"ל .וכן משמע ממ"ש רבינו אחמו"ר נ"ע 1057בשמו,
דהרא"ש שהקיל בעובדא דתרי יצחק סבירא ליה דהקילו אפילו בתחלת עדות ,דלא כרבינו נתן
ורבינו שמחה ,שהרי עובדא דתרי יצחק תלמוד ערוך הוא דרבא לא חייש .אלא ודאי דלהרמב"ם
דסבירא ליה דוקא כשאמרו לו אם תלך למקום פלוני אין זה תחלת עדות ,דעדות ברורה היא
הואיל ואנו יודעי' כו' כמ"ש הרמב"ם ,משא"כ להרא"ש אין כאן ידיעה ברורה כלל ,משום דמפרש
שדברי הרא"ש שהקיל אפילו לא נודע כלל שהי' יצחק בקורטבא )אלא דלפי זה קשה מ"ש הרא"ש
בדעת הרמב"ם דסבירא ליה כוותי' ,והרי הרמב"ם סבירא ליה כלישנא קמא דבתחלת עדות
החמירו כדלקמן .וכ"כ בתשובות ושב הכהן בפשיטות ,והשיג על החלקת מחוקק )וצ"ע שלא זכר
כל אלו הגדולים הב"י ומהרי"ט וצמח צדק ,שהם גדולי הפוסקים עמודי ההוראה ,גם לא נסתייע
מדברי מהרא"י ,הובא בחלקת מחוקק בהג"ה בקצרה( במ"ש איך יעלה על הדעת כו'.
ואולם גם מדבריהם אין ללמוד קולא בנודע מי שהיה על הדרך ונאבד במקום שהשיירות מצויות
אפילו לא נודע שמו כלל ,ולומר דהא דבעינן שמו ושם אביו דלא הוחזקו שנים ששמותיהן שוים
היינו דוקא בלא נודע שהיו על הדרך הזה ,אבל בנודעו אלו האנשים שהיו על הדרך תלינן שהם הם
שנאבדו .דאדרבה דלדבריהם פשיטא דנודע ולא נודע שוין ,דאם לא כן מנין להם ללמוד קולא זו,
דאם הגידו שמו ושם אביו אפילו לא נודע מקום יציאתו ולא מקום הליכתו דלא חיישינן לתרי,
דהא בעובדא דיצחק ריש גלותא נזכר שיצא מקורטבא ,דנהי דלא בעינן תרתי מקום יציאתו
ומקום הליכתו ,אע"ג דהתם אמרינן יצחק ריש גלותא דאזיל מקורטבא לאסמפיא ,משום דיש
לומר דכיון דבההוא גיטא דאשתכח בנהרדעא לא נזכר אלא מקום אחד שנכתב שם הגט בצד
קלוניא ,אבל ידיעת מקום אחד ודאי בעינן גם בההוא גיטא ,דמסתמא במקום שנכתב שם היה
אותו אנדורנילאי ,אלא ודאי דסבירא ליה כיון דחיישינן ליצחק דעלמא משום דהשיירות מצויות,
מה לי נודע שם המקום או לא נודע ,דידיעת שם המקום לא מעלה ולא מוריד ,וכמ"ש הרא"ש שם
וכי סגרו שער קורטבא כו' .וכיון דנודע ולא נודע שוין לקולא כל שכן לחומרא.
מיהו לא אסרי כל הני רבוותא בלא נודע שמו אלא בשהשיירות מצויות ,אבל בשאין שיירות
מצויות ,כיון דאפילו הוחזקו ב' יוסף בן שמעון בעיר אחת ,והאחד נודע שהלך דרך זה והב' לא
נודע ,תלינן באותו שנודע לנו כמ"ש החלקת מחוקק ,1058אם כן אפילו לא נודע שמו כלל לא גרע
מהוחזקו ,דאף אם לא נודע שמו כלל חיישינן ליוסף בן שמעון דעלמא ,דהא באין שיירות מצויות
לא חיישינן לאינש דעלמא כלל ,ומכל שכן אם לא נודע שנאבד איש מעיר כלל .ועל פי זה יש לדון
דאפילו במקום שהשיירות מצויות ,כגון שהדרך כבושה אלא שהיא כבושה למקומות ידועים,
וידעינן שהלך יוסף בן שמעון זה שממקומות הידועים בדרך זה שהיא כבושה להם ,לא חיישינן
אלא לאנשים יוסף בן שמעון שהם ממקומות שהדרך כבושה להם ,ולא לאינש אחרינא דאתא
מעלמא שהדרך אינה כבושה לו ,דלדידי' הוי שאין שיירות מצויות .ומ"ש בתשובות ושב הכהן
הנ"ל דאפילו להאחד שכיח שיירות ולהשני לא שכיח לא תלינן באותו דשכיח ,היינו בלא נודע כלל
מי הלך בדרך זה אם אותו דשכיח או לא ,אבל אם ידעינן אותו דשכיח שהלך בדרך זה לא חיישינן
לאחר דלא שכיח ,כי היכא דלא חיישינן לגמלא פרחא בכה"ג .וכללא הוא דאם לא נודע כלל מי
שהלך בדרך זה חיישינן אפילו לגמלא פרחא ,לפי מ"ש שם בדע' התוס' )וכמ"ש לעיל בדעת מהר"י
ווייל( ,אבל אם נודע באחד שהלך על דרך זה דלא חיישינן לגמלא פרחא ,הוא הדין דלא חיישינן
במקום דאין שיירות מצויות להשני ,דאין שיירות מצויות וגמלא פרחא שוין הן לפי שיטה זו
כנראה להמעיין שם .והא דבעינן גבי יצחק ריש גלותא דאזיל מקורטבא כו' דלא הוחזקו ,אפילו
בידוע שיצחק זה יצא מקורטבא וכמ"ש לעיל ,היינו משום שלגבי אותו האחר נמי יש לומר שהלך
בדרך כבושה לו דרך קורטבא ,וכמ"ש הרא"ש וכי סגרו כו' ,והוי שיירות מצויות גם להשני.

 1056נתיב כג ח"ג.
 1057שו"ת סי' כח ס"א וסט"ז ואילך.
 1058ס"ק לח.
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והשתא אתי שפיר מ"ש הרמב"ם 1059גבי קולר ונושאים גמלים שהלכו ממקום למקום כו' ,אף
דבגמרא לא נזכר מקום היציאה כלל ,אלא ודאי משום דקולר ונושאים גמלים לא הוו סימן כלל
כמ"ש רבינו אחמו"ר נ"ע ,1060וגם סימן מנין לא הוי סימן כמ"ש הט"ז) 1061וכ"ה בהדיא במ"מ פ"ו
מהל' שאלה 1062בשם הרמב"ן ורשב"א ,וכן משמע דעת התוס' 1063ור"ן 1064פרק הכותב .מיהו בתוס'
דיבמות )דקט"ו ע"ב (1065גבי שומשמי משמע דמנין הוי סימן אפילו גבי פקדון ,היכא שאין דרך
להצניע במנין זה וצ"ע( .ובפרט לפי מ"ש הב"י בתשובות בדין מסל"ת סי' י' דהמנין עשרה אנשים
דנקט הרמב"ם הוא לאו דוקא ,דה"ה פחות ,ואפילו באחד ,ועיקר הסימן הוא הקולר או הגמלים,
ואין זה סימן כלל מצד עצמו ,אלא בצירוף הדרך שהלכו לשם ,והדרך אינו סימן ,אלא ודאי דהיינו
מחמת שאינו מצוי שילך גם אחר על דרך זה בסימן כזה ,ואם כן הוי כאילו אין שיירות מצויות,
דאע"פ שהוחזקו בעולם הרבה שאסורים בקולר או נושאים גמלים ,מכל מקום אינם מצויים
שיילכו באותו דרך ,מפני שהדרך היא כבושה ממקום זה למקום זה ולא למקום אחר ולא
ממקומות אחרים ,וכיון שידענו שבאותו הדרך הלכו בקולר או נושאים גמלים אנשים הידועים
לנו ,לא חיישינן לאנשים אחרים שאין הדרך כבושה להם ,ולאנשים שהדרך כבושה להם אינו מצוי
שהלכו אנשים בסימנים כאלו ,וסימן דקולר או נושאים גמלים אינו אלא משום דאם לא כן מנא
ידעינן שלא הלכו אחרים גם כן ממקומות שהדרך כבושה להם למקום זה ,ומשום הכי סגי אפילו
בסימנים גרועים ,דאין צריך רק היכר בעלמא להבדיל בין מצוי לשאינו מצוי.
ועוד דאפילו מצויים הרבה בסימן כזה בדרך שהיא כבושה להם ,מכל מקום כיון דבמקומות אלו
לא נודעה שנפקד איש בסימן כזה במקום זה ,ולא נסתפקו אלא על מקומות הללו ,כגון שהוא דרך
הליכה ולא דרך חזרה ,ודרך הליכה זו ידענו שאינה מתחלת דרך כבושה אלא ממקומות הידועים,
אף שהולכת הדרך למקום רחוק ,ויכול להיות שהדרך כבושה למקום רחוק ,מכל מקום כיון
שאינה דרך הליכה מכאן אלא דרך חזרה לא חיישינן לאחד שהלך משם ,וגם לא חיישינן שכבר
יצא משם ועכשיו חזר לביתו ,מאחר שלא נודע שהלך בסימן כזה ,דסימן כזה אע"פ שהוא גרוע
מכל מקום קלא הוה לי' ,דסימן כזה אסורים בקולר או נושאים גמלים אפילו במקום שמצויים
הוא דבר של תמהון ,ועכ"פ בצירוף האבידה ,אי איתא דאינש אחרינא הוה קלא הוה לי' שנאבד
איש כזה .ואם כן הוא הדין והוא הטעם לסימן אחר ,כגון שהלכו במנין סוסים ידועים ועגלה ידוע,
וידוע שהרוצחים העבירו מן הדרך דרך הליכה ,1066ובסביבות אותו מקום לא נשמע שאחרים
שנסעו במנין סוסים כאלו ועגלה כזו ,אמרינן דאי איתא דהוו אחריני קלא הוה להו.

סימן ל
1067

מהדורה נוספת מהנ"ל
הנה בתשובות מהר"י ווייל סי' ע"ט כתב להיתר אשה שהלך בעלה ונאבד בדרך ונתעלם מן העין
ולא נודע ואחר כך מצאו הרוג באותו הדרך ,דתלינן שאותו היהודי שהלך על הדרך נהרג .ונסתייע
מתשובות הרא"ש 1068שכתב לפרש האי עובדא 1069דאבא יודן בן ציידן בישראל וגוי שהלכו בדרך
ובא הנכרי ואמר חבל על היהודי שהיה עמי בדרך שמת והשיאו את אשתו ,דלא צוו לחקור מן הגוי
אם היה זה אותו היהודי שידענו שנתלוה עמו ,כי שמא אותו היהודי הלך לדרכו ושוב נתלוה עמו
אחר ,אלא מכיון שידענו אותו היהודי שנתלוה עמו תלינן בודאי שאותו היה שמת ,הכי נמי תלינן
שאותו היהודי שהלך על הדרך נהרג.

 1059הל' גירושין פי"ג הכ"ו.
 1060בשו"ת סי' כח ס"ה.
 1061ס"ק יח.
 1062הלכה ד.
 1063כתובות פה ,ב ד"ה קיהיב.
 1064שם )מד ,א(.
 1065ד"ה אתרמויי.
 1066ראה לעיל ריש סי' הקודם ,בשוה"ג.
 1067נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' לו ,מכתי"ק  231קנו ,א .והיא מהדורה נוספת של סי' כח דלעיל ,סעיפים א-
ד ,ושם נסמן .להקל על המעיין נחלק סימן זה לסעיפים.
 1068כלל נא סי' ב.
 1069יבמות קכב ,א.
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ולכאורה אין הנידון דומה לראי' ,שהרי התם היתה על כל פנים אמירת הנכרי על אותו היהודי
שנתלוה עמו .אלא דיש לומר דסמיך אסיפא שברא"ש שם ,שכתב דלא מיבעי' אדם יחידי אלא
אפילו חבורת אנשים כו' ,מכיון שידענו שאותו פלוני ופלוני הלכו על אותו הדרך כו' ,ומשמע שאינו
מעיד כלל שנתלוו עמו אלא שהיו בדרך זה ומתו ואפילו הכי התירו את נשותיהם ,והכי נמי לא
תהא שמיעה גדולה מראי' ,כיון שמצאו הרוג באותו הדרך הרי ראו שמת האיש שהלך בדרך,
ותלינן שהוא הוא האיש שידענו בו שהלך בדרך זה )והא דלא הביא מהר"י ווייל ראי' מסיפא ,היינו
טעמא משום שיש לומר שידענו שלא הלכו בדרך זה אלא פלוני ופלוני ,וכמ"ש שם דלולי דברי
הרא"ש הי' מפרש גם ברישא שידענו שלא נתלוה עם הגוי אלא זה ,אלא הרא"ש הוא דמפרש
ברישא שלא ידענו אם נתלוה עמו אחר ,הוא הדין דמפרש כן בסיפא ודו"ק(.
אך רבינו הג' אחמו"ר זצללה"ה ביאר בתשובתו 1070דברי הרא"ש אלו דדוקא בשאין שיירות
מצויות )דמעשה דאנטוכיא דומיא דמעשה דכרכום ביתר שהיתה במצור ושעת חירום לכל ישראל,
כדפי' הרמב"ן במלחמות 1071שאז אין יוצא ואין בא( דלא שכיחי אחרינא דאזלי בדרך זה ,אבל
במקום שהשיירות מצויות ,אפילו לא נודע שהלכו עוד אחרים בזה הדרך ,חיישינן דלמא אחרים
הוו .ואהני לן רבינו בזה דלא תקשי על הרא"ש כל מה שהקשה עליו הט"ז 1072במעשה הראשון .וגם
דבזה יש לומר דאף הרמב"ם 1073מודה דלא מיירי אלא בשיירות מצויות .ומ"ש הט"ז איך לא צוה
לחקור לכתחלה ,המעיין ברא"ש יראה דמיירי שאמרו עדים ששמעו מן הגוי ,ובעד מפי עד אין
צריך חקירה.1074
ב( וגם דעת מהר"י ווייל יש לומר כן דמיירי נמי בכה"ג ,וכמ"ש שם לעיל דהמעשה הי' שני ימים
אחר יום הכפורים ,דלא שכיח כלל שיהא אחר מעלמא והי' ביום הכפורים בלא מנין ,דמשום הכי
עלה על דעת השואל להתיר מהאי טעמא לחוד ,אלא דמהר"י ווייל חשש דילמא אינש אחרינא הוה
ואזיל בגמלא פרחא )דהיכא דהוחזקו ב' יוסף בן שמעון חייש רבא 1075לגמלי פרחא ,והכא נמי כמו
שהוחזקו דמי מאחר דלא נודע כלל מי הוא( ,והיינו קודם שעלה על דעתו דברי הרא"ש אלו .אבל
כשנתן אל לבו דברי הרא"ש אלו חזר בו ,דלא חיישינן לגמלא פרחא אלא כשלא נודע כלל אם זה
הלך בדרך זה ,אלא שלזה קרוב יותר ולהשני רחוק ,אבל אם נודע שזה הקרוב בוודאי הלך בדרך
זה ולהשני רחוק ולא נודע ממנו כלל תלינן בודאי באותו שנודע .וכה"ג מצאתי בתשובות ושב הכהן
סי' ל"א שכתב כן לפרש דברי התוס' דיבמות דקט"ו ע"ב ד"ה יצחק ע"ש )ובלאו הכי הרי הרבה
פוסקים 1076סבירא להו ,דהא דאמר רבא חיישינן לגמלא פרחא לסניף בעלמא אמר כן .1077וגם
לפירוש ר"ת 1078שפירש הטעם דמתכוין לקלקלה ,זה הטעם לא שייך אלא גבי גט ולא גבי מיתה.
ואפילו לפירוש ה"ר מנחם ,1079דכוותי' סתמו התוס' לעיל דקט"ו ע"ב ד"ה יצחק ,דרבא חייש
לגמלא פרחא בהוחזקו אפילו גבי מיתה ,יש לומר משום דרבא משוי מיתה לגט )וסבירא ליה כרבה
אפילו גבי גט( ,אבל הפוסקים דסבירא להו לחלק בין גט למיתה ,כמ"ש הרא"ש 1080לדעת הרי"ף,
דבגט סבירא ליה כרבי זירא דבעינן תרתי לטיבותא לא הוחזקו ולא שכיחא שיירות ובמיתה בחדא
לטיבותא סגיא ,יש לומר נמי דמחלקינן בהא דחיישינן לגמלא פרחי ,דגבי גט דוקא יש לחוש להכי
ולא גבי מיתה( ,והיינו דוקא בשאין השיירות מצויות אלא דחיישינן לגמלא פרחי ,אבל
כשהשיירות מצויות ,אפילו נודע שזה הקרוב הלך בודאי על זה הדרך והשני הרחוק לא נודע ממנו,
רק שיש זמן רב שגם הרחוק היה יכול לילך ,בודאי חיישינן דלמא אחרינא הוה.
וכן משמע בהדיא בתשובות משאת בנימין סי' מ"ו ,במה שהשיג על מהר"מ איש חי שבתשובות
שם סי' מ"ה ,שרצה להתיר אשה שנודע שבעלה נסע לגאליץ ועמו קרזיא"ה א' ושפתי בגדים
שקורין בענדו"ר וב' ברילן יי"ש ,והי' רוצה לקנות לקרי"ץ ,והגלח העיד שנתאכסן אצלו בגאליץ

 1070סי' כח ס"ו.
 1071יבמות שם )מב ,ב(.
 1072ס"ק יח.
 1073הל' גירושין פי"ג הכ"ה-ו )שהצריך בזה אומדנות נוספות להתיר(.
 1074כמבואר בשו"ע ס"ה.
 1075יבמות קטז ,א.
 1076מוהר"א אב"ד ,מובא ברמב"ן וברשב"א ובריטב"א שם .ראה גם לעיל סי' כז.
 1077ועיקר הטעם לאיסור הוא שמא מילי מסר ,כמבואר בגמרא שם.
 1078תוס' קטז ,א ד"ה הכא.
 1079בתוס' שם.
 1080בתשובותיו כלל נא ס"ב ,ובפסקיו גטין פ"ג סי' ג.
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יהודי אחד והיה עמו כל פרטי הדברים ,ושהיה רוצה לקנות לקרי"ץ ,ואותו יהודי הכיר בעלותו מן
המים וקברוהו ,דדמי למ"ש בתשובות הרא"ש הנ"ל ,שאם אמר הגוי שיהודי שנתלוה עמו מת אין
חוששין שמא נתלוה עמו אחר .ועל זה השיב המשאת בנימין בסי' מ"ו ,דלא דמי כלל ,דהתם ראינו
וידענו שזה האיש נתלוה עם הגוי כו' ,משא"כ בנידון דידן דאיכא למימר שמא אותו יהודי לא
נתארח אצל הגלח כו' .ואי איתא דל עדות הגלח מהכא ,כיון שידענו שאותו היהודי נסע לגאליץ
ולא נודע מיהודי אחר שנסע לשם הוה לן למיתלי באותו יהודי שידענו שנסע לשם .אלא ודאי כיון
דבגאליץ שכיחי הרבה יהודים מאן מפיס שזהו אותו היהודי שנסע מכאן ,והוא הדין לשיירות
מצויות כיון דשכיחי הרבה עוברים ושבים חיישינן לאינש אחרינא.
1081
וכן משמע ממהרי"ט בס"ב חאה"ע סי' ל' והצמח צדק סי' נ"ח והחלקת מחוקק  ,דמפרשי
לההיא תשובות הרא"ש במכלוף בן מלול שהי' נודע להאשה שהלך לפאס או סביבותיה ,ואפילו
הכי לא התיר אלא מטעם הגדת שמו שלא הוחזק מכלוף בן מלול אחר בעיר ,ומשום דקיי"ל כרבא
דלא חיישינן לתרי יצחק היכא דלא הוחזקו אפילו שכיחי שיירות ,אבל בלא הגדת שמו לא הוה
שרי אפילו נודע שהלך לפאס ,משום שהשיירות מצויות ושכיחי עוברים ושבים הרבה ,אע"ג דלא
נודע שנתעלם מן העין איש אחר לא תלינן בזה שנודע לנו שנאבד ונתעלם מן העין .וכל שכן לפי
מ"ש הב"י בתשובות בדין מסל"ת סוס"י א' דהרא"ש מיירי דוקא בידוע העיר שיצא משם דומיא
דיצחק ריש גלותא שיצא מקורטבא ,שידוע שאותו יצחק הי' בקורטבא ויצא משם .וכן ההוא גיטא
דאשתכח בנהרדעא ]וכתוב[ בו בצד קלוניא ,היה ידוע שהאנדורנילאי היה במקום שנכתב הגט
בקולניא אבל בענין אחר חיישינן לאחר כיון שהשיירות מצויות.
איברא שמהרא"י בפסקיו סי' רכ"ד כתב להתיר באשה שהלך בעלה והרחיק ממנה נדוד כמו י"ב
שנה ולא נודע מקומו איה ,ושוב בא גביית עדות שזה כמו שלש שנים ,שהוא תשע שנים אחרי
הפרדו ,מת אחד ששמו כשם הבעל בארץ אחרת רחוקה ,וכתב מהרא"י דדמי להא דתשובות
הרא"ש במכלוף בן מלול ,כיון שלא נודע ממשה בן יונתן אחר שנתעלם מן העין ,ואע"פ שהעדים
לא הגידו שם עירו שיצא משם ,ומה שאמרו שהיה אשכנזי ושאשתו נקראת צפורה אין זה מוציאנו
מידי ספק ,והוה לן למימר תבדוק ארץ אשכנז בכללה ,אלא על כרחך צריך לומר דפירש דברי
הרא"ש כפשטן ,שאע"פ שלא היה ידוע להעדים מקום שיצא ממנו הבעל ,אפילו הכי כיון דלא
הוחזקו תרי יצחק שנאבדו ונתעלמו מן העין אע"ג דכמה יצחק שכיחי בעלמא ,מכל מקום מכיון
שלא ידענו שנאבד אחד מהם ,הרי זה כאילו לא הוחזקו בעיר אחד ,ותולין אותו בזה יצחק הנודע
לנו שנאבד ,ואין חוששין שמא הי' יצחק אחר ממקום רחוק שלא נודע לנו .וכן משמע קצת
בקונטרס עגונות סי' כ"ב בשם מהריב"ל .וכ"כ בתשובות ושב הכהן סי' ל"א בפשיטות ,והשיג על
החלקת מחוקק במה שכתב במ"ש איך יעלה על הדעת כו' .וצ"ע שלא זכר גדולי הפוסקים
שהבאתי הרי הם הב"י ומהרי"ט והצמח צדק שהם עמודי ההוראה ,גם לא נסתייע מדברי מהרא"י
הנ"ל.
ואמנם גם מדבריהם לא נשמע חידוש דין זה ,שבאם שידענו שנאבד אחד על הדרך הידוע לנו שלא
לחוש לאיש אחר ,ולומר דעל כרחך לא הצריכו הגדת שמו אלא בשאינו ידוע לנו כלל מקום
הליכתו ,אבל בידוע לנו מקום הליכתו אפילו אינו ידוע שמו שרי .דלדבריהם פשיטא דנודע ולא
נודע שוין ,דאם לא כן מנין להם קולא זו דבהגדת שמו אפילו בלא נודע מקום הליכתו לא חיישינן
לאחר ,דהא בגמרא משמע שהיה ידוע יצחק דאזיל מקורטבא ,וכן ההוא גיטא מסתמא היה ידוע
שאנדורנילאי נהרדעא היה בקלוניא מקום כתיבת הגט ,אלא על כרחך צריך לומר דסבירא ליה,
דמכיון דשכיחי שיירות אפילו היה ידוע יצחק בקורטבא הוה חיישינן לאחר ,וכמ"ש הרא"ש וכי
סגרו שערי קורטבא כו' ,אלא הא דלא חיישינן בלא הוחזקו היינו בהצטרפות האבידה שנאבד
ונתעלם מן העין ,וכן בגט ,ואם כן נודע ולא נודע שוין ,ואם כן כיון דאפילו לקולא אמרינן נודע ולא
נודע שוין כל שכן לחומרא ,ואין להתיר אלא בשאין השיירות מצויות ,כדפירש רבינו ז"ל דברי
הרא"ש כנ"ל.
אמנם כן נלפע"ד ,דבהוכחה כל דהיא באיזה הבדל והפרש שיש בין שיירא לשיירא סגי ,דאזי אין
נקרא עליה שם שיירות מצויות אלא שיירות שאינן מצויות ,מאחר שאינן מצויות באופן זה .ובהכי
אתי שפיר לפע"ד דעת הרמב"ם גבי קולר ועשרה אנשים נושאים גמלים שהלכו ממקום למקום,
אף לפי דעת הט"ז 1082דאמרו כן לסימן ,מכל מקום כיון דודאי סימנים גרועים הם לפי דבריו,
וכ"ה הוא האמת כמ"ש רבינו ז"ל נ"ע )דלא כמשאת בנימין ,(1083ובסימנים גרועים כתבו הפוסקים

 1081ס"ק לח .הובא בבית שמואל ס"ק ס.
 1082ס"ק יח.
 1083סי' מד )הובא בט"ז שם(.
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דאפילו סימנים טובא לא מצטרפי ,1084אם כן איך מוכח שעל האנשים האלה אמר .אלא ודאי הא
דמהני הכא סימנים גרועים ,היינו משום דלענין זה דלא הוה שיירות מצויות בענין שהאנשים הללו
הלכו שהיו בקולר או נשאו גמלים שבענין זה אינה מצויה שיירה אחרת ,שפיר מהני איזה הבדל
והפרש כל שהוא והוכחה כל דהיא ,דבזה יצאה מכלל שיירות מצויות ונכנסה לגדר שאין שיירות
מצויות ,וכיון שלא נודעו שלא הלכו אנשים בענין זה בקולר או נושאים גמלים אלא אנשים הללו,
תלינן שהם הם שנהרגו ,וכמ"ש מהר"י ווייל סי' ע"ט הנ"ל בשאין שיירות מצויות ,שמכיון דידעינן
שהיהודי הלך על הדרך כו' ,ומוכח כן ברא"ש כמ"ש רבינו ז"ל.
ג( עוד כתב מהר"י ווייל שם דמצרפים סימני כליו לשאר אומדנות והוכחות ,ונסתייע ממהר"ן
מאיג"ר שמצא בספר מתי"ת .ומהרא"י בפסקיו סי' קס"א השיג על זה ,דאם כן מאי פריך
בגמרא 1085ממצאו קשור בכיס או ארנקי או טבעת ,נימא דהתם היינו טעמא משום דאיכא
אומדנא אחריתי שזה הגט של זה השליח ,כיון שזה האיש שואל הגט ויודע שאבד הגט כו' ,והכי
מחלקים התוס' בפ"ק דב"מ 1086ובפ"ג דגיטין 1087אליבא דאביי כו' .ואיברא שכן כתבו התוס' שם,
אבל ביבמות דקט"ו ע"ב חזרו בהו התוס' 1088וכתבו דאביי ורבא פליגי בפלוגתא דרבה ורבי זירא,
וכוותייהו פסק הרא"ש בתשובות כלל נ"א .והכי מוכח התם להדיא בגמרא ,דהא רבא מייתי ראי'
מחבו בר ננאי וננאי בר חבו כו' ,ומאי קשי' לי' הא התם נקט שטרא בידי' ,ואביי גופי' לא מייתי
ראי' אלא מההוא גיטא דאשתכח בנהרדעא כו' ,משמע דשוין הן .דאין לומר דמייתי ראי' מכל שכן
מההוא גיטא ,דאם כן מאי משני לי' רבא דמשום כבודו דאבוה דשמואל כו' ,הא אכתי יש לחלק
בין גט למיתה .אלא ודאי דגבי מיתה נמי ,כיון דידעינן שיצחק שהי' בקורטבא נאבד ואין אנו
יודעין מיצחק אחר דמי ממש לגט .ובהכי אתי שפיר לשון הרא"ש ,דמעיקרא אייתי ראי' לעובדא
דילי' מההוא גיטא דאשתכח בשוירי מתא כו' שבספ"ק דב"מ 1089ופ"ג דגיטין ,1090ודחה כמו
שתירצו התוס' שם ,ואחר כך חזר ואייתי ראי' מיצחק ריש גלותא ,וכתב דעל כרחך פליגי אביי
ורבא בפלוגתא דרבה ורבי זירא ,ומנא ליה הא ,אלא ודאי כיון דאביי אייתי ראי' מההוא גיטא על
כרחך ].[1091...
ד( גם מ"ש עוד מהרא"י שם הטעם להחמיר משום דכל הסימנים להכיר שזה הנמצא הוא בעל
האשה הוי תחלת עדות דאחמור בהו רבנן 1092כו' ,צריך להבין ,כי הנה לכאורה דבריו תמוהין ,דהא
בגמרא שלהי יבמות ובפ"ב דב"מ 1093מוכח ממתניתין 1094דאין מעידין אע"פ שיש סימנים כו',
דסימנים לאו דאורייתא ,ואי סלקא דעתך דהוה תחלת עדות ,לימא דסימנים דאורייתא ואפילו
הכי אחמור רבנן .אלא שיש לומר דנהי למאי דבעי בגמרא למימר ,וכן ללישנא קמא דרבא
דסימנים דאורייתא באבידה ,דהכרה דסימנים הויא הכרה יפה ,וגם דלא חיישינן לאתרמי ,לא
אחמור רבנן בהא מילתא כלל ,כמו דלא אחמרו בתרי יצחק לרבא היכא דלא הוחזקו אע"פ
שהשיירות מצויות.1095
ואין לומר דשאני התם שידוע שם עירו שהי' יצחק בקורטבא ,או מקום הליכתו ,דהא מהרא"י
בעצמו בפסקיו בסי' רכ"ד פסק כהרא"ש אפילו לא היה ידוע כלל בעיר של משה בן יונתן ולא
מקום הליכתו ,שלא ידעה האשה כלל אנה הלך וכדלעיל .משום דכה"ג לא הוה כתחלת עדות
דאחמור בה רבנן ,דלא אחמור אלא בהכרת העדים שיכירו יפה ולא שיאמרו מאומדנות והוכחות
שלהם ,אבל באומדנות והוכחות הנראה לחכמים על פי שיקול דעתם דעת תורה ודעת נוטה לא
החמירו ,וכמו שהוכיח הרא"ש מכמה סוגיות )ומה שלפעמים החמירו ופעמים הקילו ,אין די באר
והדברים ארוכים ועתיקים ,וכבר ראיתי בזה אחד מגדולי הספרדים וחבר על זה ספר שלם נקרא

 1084ראה שו"ת אדמו"ר הזקן סי' כח סט"ז.
 1085קכ ,ב.
 1086יח ,ב סד"ה נפק.
 1087כז ,א ד"ה כל )בתוס' שלפנינו ליכא שם התירוץ השני(.
 1088ד"ה אמר רבא.
 1089יח ,א.
 1090כז ,א.
 1091נחתכה שורה שלמה מהגליון .וראה לעיל סי' כח ס"ג ד"ה עוד זאת.
 1092כמבואר בבכורות מו ,סע"ב )ללישנא קמא(.
 1093כז ,ב.
 1094יבמות קכ ,א.
 1095ששני אלו אינם חשובים תחלת עדות ,אלא סוף עדות.
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שמו עגונא דאיתתא]([ .מכל מקום אין זה אלא ללישנא קמא דרבא ,אבל אנן קי"ל כלישנא בתרא
דרבא דסימנים דרבנן ,והרי פירש הטור בדעת הרמב"ם 1096שכתב ישראל שאמר מת יהודי עמנו כך
וכך סימנין כו' אין אומרים מאומד הדעת שזה הוא כו' ,דהטעם הוא משום דסימנים דרבנן ,אלמא
דלמאי דקיי"ל סימנים דרבנן כל הסימנים הם רק אומד הדעת שלנו ,ואין זה מאודמנות והוכחות
של חכמים על פי התורה ,לפי שאין הכרה זו של הסימנים הכרה יפה .ואף לפי מ"ש הרמב"ם בהל'
נחלות פ"ז 1097ובהל' גזילה פי"ח שבממון הולכים אחר הסימנים מדברי תורה ,אלא דלגבי אשת
איש חומר הוא שהחמירו חכמים ,על כרחך צריך לומר דהוה כתחלת עדות שהחמירו בו חכמים,
דהא בסופה אקילו .מיהו כל זה אינו אלא לגבי סימנים בינונים ,אבל לגבי סימן מובהק דהכרה
טובה ומעולה היא בודאי ,אלא דחיישינן לשאלה ,אף דחששו חכמים לכך והחמירו יותר מבתרי
יצחק ,מכל מקום כיון דהיא חששת חכמים בלבד ולא מגופה של עדות ,דהא לא שייכא כללא
בהכרת העדים.

סימן לא
1098

מהדורה נוספת מהנ"ל
ומ"ש מהרא"י עוד ונראה דכל הסימנים שהוא בעלה של אשה זאת בכלל תחלת עדות הוא כו',
לכאורה דבריו תמוהין ,דהא מצינו דלא חיישינן לתרי יצחק ,ובזה הקיל מהרא"י בפסקיו בסי'
רכ"ד אפילו לא נודע מקום יציאתו ומקום הליכתו ,ופירש כן דברי הרא"ש כדלעיל .ועוד דבגמרא
שלהי יבמות ובפ"ב דב"מ בעי למיפשט ממתניתין דאין מעידין אע"פ שיש סימנים כו' ,דסימנים
לאו דאורייתא ,ואי סלקא דעתך דהוה בכלל תחלת עדות מאי קשיא לי' ,אע"ג דסימנים דאורייתא
מכל מקום אחמור רבנן .ודוחק לומר דאם כן הוא הדין שיש להחמיר בגט ,וכל שכן הוא לפי מ"ש
הרא"ש בדעת הרי"ף גבי תרי יצחק דבגט מחמיר יותר מבמיתה .דלפי זה כל שכן דקשה טובא מאי
קמיבעי' לי' בגט אי סימנים דאורייתא או דרבנן ,ונפקא מינה לאהדורי גט אשה ,דהא ודאי
דבתחלת עדות מחמרינן במיתה כל שכן בגט.
אלא דיש לומר דהא בהא תליא ,דלמאי דבעי למימר דסימנים דאורייתא )וכן ללישנא קמא
דרבא( ,כיון דסימנים דאורייתא היינו שהסימן הוא היכר טוב ויפה ולא חיישינן לאתרמי ,הוא
הדין מדרבנן לא חיישינן לאתרמי .ומהאי טעמא לא חיישינן לתרי יצחק ,דלא אחמור רבנן בתחלת
עדות אלא בגופה של עדות ,שהעדים יכירו יפה ולא שיאמרו מאומדנות והוכחות שלהם ,אבל אם
העדים כיוונו יפה אלא דיש לנו ספק ממקום אחר ,דחיישינן דלמא אתרמי עוד אחר בשם זה או
בסימן ההוא ,הלכו חכמים אחר אומדנא שלהם ושיקול דעתם דעת תורה ,ויש מהם שהקילו ויש
מהם שהחמירו )אך באיזה מקום החמירו ובאיזה מקום הקילו אין די באר ,והדברים עתיקים,
וכבר ראיתי לאחד מגדולי הספרדים המפורסמים שחבר על זה ספר שלם נק' עגונא דאיתתא( .ועל
קוטב ויסוד זה סובבים הולכים כל הסוגיות שהביא הרא"ש שאמרו חכמים להקל בעגונה ,משום
שדומה להם דבר הגון ,1099אלא דעל הכרת העדים שיאמרו באומדנות שלהם חששו חכמים ,מאחר
שיראה בעיניהם שיש אומדנות המוכיחות יקילו ראש בדבר להעיד סתם שמת פלוני.
1100
)וכיוצא בזה שמעתי בימי חורפי מפי מורי אחי הרב זצללה"ה לתרץ מ"ש רמ"א בסי' קכ"ז
דאין האשה נאמנת בדבר שיש בו צדדים להקל .והמנחת יעקב 1101הקשה בתורת חטאת כלל מ"ו
סי' ט' ,דהתם כתב רמ"א דהאשה נאמנת בברירת תולעים משום שיש הרבה צדדים להקל .ותירץ
הוא ז"ל ,דמה שאין האשה נאמנת בדבר שיש בו צדדים להקל פירוש שיש לה צדדים להקל ראש
בדבר על פי דעתה ואומדנא שלה ,אבל כשיש צדדים להקל על פי הדין ודת של תורה ודעת חכמים
האשה נאמנת(.
ומהאי טעמא נמי לא חששו לתרי יצחק ,שכך הי' נראה בעיניהם על פי דעת תורה .ואפילו לאביי
דחשש לתרי יצחק ,מכל מקום בסימנים מודה אי סימנים דאורייתא ,כך משמע שלהי יבמות .אבל
ללישנא דסימנים דרבנן אמרינן דאין זה סימן טוב כלל ואין זו הכרה יפה ,אלא דרבנן תקינו
באבידה משום דניחא לי' כו' ,כדמפרש רבא שם בהדיא ,ודאי דהוה כתחלת עדות .ומשום הכי נמי

 1096הל' גירושין פי"ג הכ"ז.
 1097הלכה ג.
 1098נדפסה בשארית יהודה מילואים בהמשך לסי' לו ,מכתי"ק  231קנז ,ב .והיא מהדורה נוספת מסימנים כח ,וסי' ל
ס"ד ,ושם נסמן.
 1099תוס' פח ,א ד"ה מתוך.
 1100ביו"ד שם ס"ג.
 1101ס"ק לב.
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כתב הטור בדעת הרמב"ם שכתב ישראל שאמר מת יהודי עמנו כך וכך סימניו כו' ,אין אומרים
באומד הדעת כו' ,דהיינו טעמא משום דסימנים לאו דאורייתא .ואף לפי מ"ש פ"ז מהל' נחלות
דחומר הוא שהחמירו באשת איש כו' ומדינא אמרינן סימנים דאורייתא ,כמ"ש פי"ח מהל' גזילה,
מכל מקום האי חומר הוא משום שאין זה היכר יפה דהוה כתחלת עדות ,דהא בסופה אקילו ,ולא
משום חשש דאתרמי ,דהא סימנים עדיפי מתרי יצחק כדלעיל .ומשום הכי נמי אתי שפיר הא
דחיישינן אפילו ללישנא קמא דרבא לשומא מצוי' בבן גילו ולעשוי' להשתנות לאחר מיתה ,אע"ג
דבאבדה לא החמירו כה"ג כי אם במניינא ומתקלא דשוין ,וכן סימנים העשוי לידרס הוי סימן
לרבא ,ולרמב"ם דלעיל הוי סימן מדין תורה ,ואפילו הכי רבנן החמירו באשת איש ,משום דהוה
כתחלת עדות ,שמכיון שמצוי' בבן גילו או שעשוי' להשתנות לאחר מיתה אין זו הכרה יפה ,ויש
לחוש שהעדים יאמרו על פי אומדנא שלהם .וכל זה לא שייך אלא בגופה של עדות ,אבל אם הספק
מבחוץ ,כגון אי חיישינן לתרי יצחק ,בהא אזלו חכמים בתר אומדנא שלהם להקל ולהחמיר ,לרבא
כדאית לי' ולאביי כדאית לי'.
ולפי זה זכינו לדין ,דלענין חשש שאלה אע"ג דחששו חכמים בדבר להחמיר יותר מבתרי יצחק
לרבא ,מכל מקום אין זה מגופה של עדות ,רק דהוה כמו תרי יצחק לאביי דחייש אע"ג דלא הוה
מגופה של עדות .דדוחק לומר דאביי ורבא פליגי בהא דתרי יצחק אי הוה כגופה של עדות ותחלת
עדות הוא או לא ,אלא ודאי דתרווייהו סבירא להו דלאו מגופה של עדות הוא ,ואפילו הכי סבירא
להו להחמיר מסברא ושיקול דעת חכמים ,והוא הדין בשאלה לכולי עלמא ,דהא לא שייכא כלל
בהכרת העדים.
ואם כן שפיר יש לצרף אומדנות המוכיחות לסימן מובהק להקל ולומר דכה"ג לא גזרו רבנן .וקצת
ראי' מהא דמצרפינן אומדנות לסימנים לענין פקדון להוציא מן היתומים ,לרמב"ם פ"ו מהל'
שאלה ,1102ולהתוס' 1103ורא"ש 1104אפילו בלא עדי פקדון.

סימן לב
1105

מהדורה נוספת מהנ"ל
הנה בתשובות מהר"י ווייל סי' ע"ט סמך להתיר בסימנים בכליו בצירוף אומדנות והוכחות,
והוכיח כן מתשובות הרא"ש בעובדא דר' אשר בר סיני ,וגם ממ"ש מהר"ן מאיגרא שמצא בספר
מתי"ת להתיר בסימנים בינונים בגופו עם סימנים מובהקים בכליו עיי"ש .ואולם מהרא"י בפסקיו
סי' קס"א השיג על סברא זו מהא דפריך בגמרא 1106ואי סלקא דעתך ניחוש לשאלה אם כן מצא
קשור בכיס כו' ,ואי איתא דיש לצרף אומדנות והוכחות נימא דשאני התם בגט דידעינן שאותו
יוסף בן שמעון אבד גט ושואל ומבקש ואין מכירין אחר שאבד גט כזה כו' ,והכי מחלקי' התוס'
בספ"ק דב"מ 1107לחד שינויא אליבא דאביי דחייש לתרי יצחק )ביבמות פט"ו דקט"ו ע"ב( .אבל
באמת הנה התוס' ביבמות פט"ו )דקט"ו ע"ב( ובפ"ג דגיטין )דכ"ז ע"א( לא סבירא להו הך שינויא,
אלא דאביי כר' זירא ורבא כרבה ,והכי נמי סבירא ליה להרא"ש בתשובות כלל נ"א סי' א' ,וכן
משמע להדיא בגמרא דיבמות שם ,דאביי גופי' אייתי ראי' מההוא גיטא כו' ,וכל שכן לרבא דמייתי
ראי' מההוא שטרא דחבי בר ננאי כו' ,ואי איתא הא התם נקיט שטרא בידי' והוה אומדנא דמוכח
טפי דלא חיישינן לנפילה דחד ,וכדפירש רשב"ם בפרק גט פשוט 1108בשם ר"ח שאילו מן האחר
נפיל היה צועק כו' .ואף שהתוס' כתבו שם דרבא נמי לא חייש לנפילה גבי שטרא ,אלא דהוכיח
מדלא חייש דלמא מסר לי' כו' ,מכל מקום הא כתבו התוס' שם דרבא מדמי נפילה דגט למסירה
דשטרא ,דדוקא בשטרי לא חיישינן לנפילה דמזהר זהיר בי' משא"כ בגט ,אלמא דאי הוה אמרינן
אומדנא דמוכח בגט דלא חיישינן לנפילה הכי נמי הוה אמרינן גבי מסירה דשטרי ,דאם לא כן הא
לא דמו להדדי .אלא ודאי דאביי ורבא לא סבירא להו לחלק בהך אומדנא כלל.

 1102הלכה ד.
 1103יבמות קטו ,ב ד"ה וכן.
 1104ב"מ פ"ה סי' נא.
 1105נדפסה בשארית יהודה מילואים בהמשך לסי' לו ,מכתי"ק  231קנח ,א .והיא מהדורה נוספת מסימנים כח ,ל
דלעיל ,סעיפים ג-ד ,ושם נסמן.
 1106יבמות קכ ,ב .ב"מ כז ,ב.
 1107יח ,ב ד"ה נפק.
 1108קעב ,ב ד"ה עיקר הלשון )ורבינו חננאל פירש כו' שאילו מן האחר נפל היה צועק ומבקש ,וכיון שלא צעק נתברר כי
לזה שמצאו הוא(.
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ואין לומר בזה דאדרבה מהא גופא שמעינן דאין לצרף אומדנות והוכחות ,מדלא מחלקינן בהכי
לאביי ורבא )ועל כרחך צריך לומר כן בדעת וכוונת מהרא"י ,דאם לא כן תקשי לי' מיני' ובי' ,דאף
התוס' בפ"ק דב"מ לא כתב כן אלא לאביי ,אבל רבא ודאי לא מחלק בהכי .אלא ודאי דמהא גופא
משמע לי' דאין לחלק מחמת אודמנות והוכחות ,דאומדנות והוכחות לא מעלין ולא מורידין( .דיש
1109
לומר בפשיטות דהתם גבי תרי יצחק שייך נמי שפיר הך אומדנא ,לפי מ"ש כמה פוסקים
1110
דמיירי שידוע הי' שיצחק הי' בקורטבא )ומהרא"י אזיל לטעמי' בסי' רכ"ד( .וכבר הבאתי לעיל
דעת הב"י ומהרי"ט וצמח צדק בתשובותיהם לפרש דעת הרא"ש בתשובות נמי בכה"ג .ולכאורה
משמע כדבריהם מלשון הרא"ש בתשובות הנ"ל בעובדא דילי' במכלוף בן מלול ,שמתחלה הביא
ראי' מההוא גיטא דאשתכח בשוירי מתא שבפ"ק דב"מ ופ"ג דגיטין ,ודחה שיש לחלק בהך
אומדנא שכתבו התוס' בפ"ק דב"מ הנ"ל ,ואחר כך הביא ראי' מיצחק ריש גלותא דאזיל
מקורטבא דפליגי אביי ורבא ,וכתב דאין לומר דאפילו בלא הוחזקו ולא שכיחי שיירות פליגי ,דאם
כן מאי טעמא דאביי ,הא תנן 1111וכל מעשה בית דין הרי זה יחזיר .לכאורה הוא תמוה דהא יש
לחלק ביניהם כמו שחילקו התוס' בפ"ק דב"מ ,וכמו שחילק בעצמו לעיל בההוא גיטא דאשתכח
בשוירי .אלא ודאי דסבירא ליה דגבי יצחק ריש גלותא אין לחלק בהכי ,משום דמיירי שהיה ידוע
שהיה יצחק בקורטבא .מיהו יש לומר דמשום הכי הביא הרא"ש שם מאי דמייתי אביי ראי'
לדבריו מההוא גיטא דאשתכח בנהרדעא ,ומאי דאותיב לי' רבא אם כן תבדק כו' ,דלכאורה הוא
שפת יתר ,אלא דבעי למימר דאין לחלק בהך אומדנא בין גט למיתה ,דהא אביי ורבא לא מחלקים
בהכי ,ואם כן יש לומר בדעת הרא"ש דמיירי אף שלא היה ידוע שום יצחק שהי' בקורטבא ,ואפילו
הכי אין לחלק בין גט למיתה מחמת אומדנות והוכחות ,שהאומדנות והוכחות לא מעלין ולא
מורידין .ואיך שיהי' דעת הרא"ש ,מכל מקום דעת כמה פוסקים שפתם ברור מללו דמיירי בידוע
שהיה שם יצחק בקורטבא ,ואם כן איכא התם גם כן אומדנות והוכחות שבגט ,ואזדא לי' השגה זו
של מהרא"י ,דאדרבה מדבריהם מוכח מדכתבו דדוקא בידוע שהי' שם יצחק בקורטבא שיש
אומדנא והוכחה טובה מכלל שאומדנו' והוכחות מועילין להתיר ,והכי נמי מועילין לצרף לסימנים
מובהקים שבכליו כדעת מהר"י ווייל.
ועוד שלענין שאלה ודאי אין אומדנא והוכחה גבי גט יותר מבמיתה ,דהא בגט מיירי שלא נודע
שאיבדו קשור בכיס וטבעת ,דאם לא כן לא חיישינן לשאלה כמ"ש התוס' 1112גבי חפיסה ,ואם כן
מה בכך שידוע שמיוסף בן שמעון זה נפל גט והיו לו כלים אלו ,הרי הכי נמי ידוע שמאותו האיש
אשר אנו מבקשים היו לו כלים אלו.
1113
ועוד נלפע"ד להביא קצת ראי' לדברי מהר"י ווייל מדברי הרמב"ם פ"ו מהל' שאלה  ,וכן פסקו
התוס' 1114והרא"ש 1115והר"ן 1116והטוש"ע בח"מ סי' רצ"ז גבי פקדון ,דמצרפין אומדנא דלא אמיד
הנפקד לסימן מובהק שנותן בפקדון להוציא מיד היתומים אפילו בלא עדי פקדון .דלא כרמב"ן
ורשב"א ,1117ועיי"ש בש"ך שהשיג עליהם .וכבר כתבו התוס' בפ"ז דחולין )דצ"]ו[ ע"א( דהיכא
דמוציאין על ידי סימנים מיד המוחזק הכי נמי יש להתיר במיתה ,וכ"ה בתוס' 1118ורא"ש פ"ה
דב"מ )ד' ע' ע"א( ,וכן משמע בפט"ו דיבמות )דקט"ו ע"ב( גבי שומשמי ע"ש.
אלא דמדברי הרמב"ם פ"ז מהל' נחלות משמע דסימני כליו לא מהני אפילו לצרף עם אומדנות
והוכחות ,שהרי אפילו בסימני גופו כתב דוקא אם אבד זכרו ,דהוה נמי אומדנא והוכחה כמ"ש
בפסקי מהרא"י סי' קל"ט ,ומשמע דוקא סימנים בגופו ולא בכליו אפילו סימנים מובהקים .וכן
משמע בסמ"ע סי' רפ"ד) 1119דלא כבעל נתיבות משפט ,1120שהוכיח מדברי התוס' שלא במשפט(.

 1109ראה ט"ז ס"ק כב )אמרינן דודאי הוא הוא שידענו שהלך לשם( ,וחלקת מחוקק ס"ק לח )דמיירי שהאחד בודאי
הלךלאותו מקום שנמצא ההרוג.
 1110סי' כט ס"ב ד"ה והנה גדול ,וסי' ל ס"ב.
 1111ב"מ כ ,א.
 1112גיטין כח ,א ד"ה מצאו.
 1113הלכה ד.
 1114יבמות קטו ,ב ד"ה וכן.
 1115כתובות פ"ט סי' ח .ב"מ פ"ה סי' נא.
 1116כתובות )מד ,א( ד"ה מטכסא.
 1117כתובות פה ,ב ד"ה חדא .הובא במ"מ שם.
 1118ד"ה אתא.
 1119ס"ק ד.
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מיהו יש לומר כשנדקדק עוד בדברי הרמב"ם שם והכירוהו ,דהכרה בעינן ,והיינו טעמא משום
דבעינן עדים וסימן מובהק גרע מעדים ,ע' ש"ך חו"מ סי' רס"ז סק"ז ,אלא בצירוף הכרה .ואפשר
נמי דאפילו בעדי מיתה בעינן הכרה ,וכמו שדייק הטור גבי שומא ,דאינו סימן מובהק להכיר על
1121
ידה כו' .אבל אנן קיי"ל כהאו"ז שבת"ה סי' רל"ט .ועוד ראי' מרמב"ם פ"ג מהל' גירושין
דמצאו בכלי שהניחם שם מצטרף לטביעות עין לענין דלא חיישינן לשאלה ,והוא הדין לשאר
אומדנות.
ב( גם מ"ש מהרא"י עוד ונראה דכל הסימנים להכיר שזה המת הוא בעל האשה הזאת הוא בכלל
תחלת עדות כו' ,הנה מלבד שיש רבים וכן שלמים גדולים חקרי לב דסבירא להו דלא קיי"ל
כשינויא קמא דבכורות פרק יש בכור 1122אלא כשינויא בתרא ,ואין לחלק בין תחלת עדות לסופה
וכמו שהאריך בזה רבינו הגדול אחמו"ר נ"ע ,1123וכן ראיתי לגדול א' 1124בתשובות הגאונים
בתראי .1125וגם נראה דלזה כיון הפני יהושע בב"מ 1126ברמיזותיו.
עוד זאת אף גם לדברי רבינו נתן ורבינו שמחה שבהגהות מיימוניות ומרדכי דקיי"ל כלישנא קמא,
דבעדות אשה מחמרי רבנן בתחלת עדות ,ואחריהם נמשכו כל האחרונים מהרא"י ומהר"י ווייל
בתשובותיהם ,גם הב"י ומשאת בנימין ושאר פוסקים רבים וכן שלמים .ומצאתי און להם בס'
הישר לר"ת דסבירא ליה כלישנא קמא דפרק יש בכור ,וכתב דאע"ג דאיכא שינויא אחרינא מכל
מקום מדקאמר גמרא בהאי לישנא שאני עדות אשה כו' משמע דקושטא קאמר .וכן דעת הרמב"ם
פ"ז מהל' נחלות 1127כלישנא קמא ,כמ"ש רבינו אחמו"ר נ"ע 1128וכדלקמן .ואם כן גם הטוש"ע
חו"מ סי' רפ"ד 1129נמי הכי סבירא להו .וכן משמע מדברי השו"ע כאן 1130גבי ישראל וגוי שהלכו כו'
יצא מכאן כו' ,עי' ט"ז.1131
מכל מקום הא מהר"י ווייל בתשובות סי' ע"ט ,מתחילה צדד להחמיר על פי שטת רבינו נתן ורבינו
שמחה ,ולבסוף נטה דעתו והקיל על פי דעת הרא"ש שאין חוששין שמא אחר נתלוה ,שזו היא
קולא בתחלת עדות שאין כאן ידיעה ברורה כלל ,אלא אם כן אמר יצא מכאן עמי ,כמ"ש הרמב"ם
שאע"פ שאין הגוי מכירו מצרפים עדותו וידיעתנו ,וכמו בתרי יצחק כנ"ל שכתב הרמב"ם שם
הואיל ואנו יודעים כו' כדלעיל .וכן מהרא"י עצמו שבסי' זה החמיר על פי דעת רבינו נתן ורבינו
שמחה ובסי' רכ"ד פסק כהרא"ש ,ומפרש דבריו לקולא אפילו לא נודע שהי' יצחק בקורטבא
כמ"ש לעיל .וכן הב"י בכמה תשובות נמשך להקל בעדות אשה ובכמה תשובות כתבו דעת רבינו
נתן ורבינו שמחה .ואחריהם כל ישרי לב שאר פוסקים בשו"ת הנמצאים לא נמנעו מלחפש צדדי
היתר וקולות להתיר אשה משום עגונה וכמ"ש הרא"ש ,אע"ג שכולם הביאו דעת רבינו נתן ורבינו
שמחה דבתחלת עדות אחמור רבנן.
אלא ודאי דסבירא להו דלא החמירו אלא בגופה של עדות בראי' והכרה שלהם משום דאמרי
בדדמי ,ועל קוטב ויסוד זה הולכים דברי רבינו נתן ורבינו שמחה דהחמירו חכמים בתחלת עדות,

 1120ס"ק ג.
 1121הלכה ט.
 1122מו ,סע"ב.
 1123שו"ת סי' כח ס"א וסט"ז ואילך.
 1124בעל התוספות יום טוב.
 1125סי' י.
 1126כז ,ב ד"ה אלא הא דתניא.
 1127הלכה ג )שאני אומר שלא החמירו בדברים אלו אלא מפני איסור כרת(.
 1128שו"ת סי' כח ס"כ.
 1129שפסקו כדברי הרמב"ם הנ"ל.
 1130סעיף יז.
 1131ס"ק יח )שפירש דאין מתירים אלא כשאמר הגוי שאותו האיש שיצא מכאן עמי מת(.
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דלא סמכינן אאומדנא בכל הני סוגיות שהביאו אפילו אומדנא דמוכח טובא ,אבל הא דלא חיישינן
לתרי יצחק לא משום אומדנא והוכחה הוא ,אלא שמכיון שהעדים ידעו מה שאמרו שמת בודאי
והכירו יפה ,רק שאין אנו יודעים על מי העידו ,ומפשט דבריהם נראה שעל יצחק זה הידוע לנו
אמרו ,לא נכניס עצמינו לבית הספק ולבקש חומרות לחוש לאחר .וכן הגוי שאמר יהודי שנתלוה
עמו מת או יהודים שהלכו בדרך זה מתו לא נכניס עצמנו לבית הספק לחוש לחששים ולהחמיר.
וזהו כל לשון חשש שבגמ' דחוששין שמא יש להחמיר בזה ,ובזה הקילו בעדות אשה שלא להחמיר
עליה רק כמו שנראה מפשט לשון העדות כן יקום .ודבר זה הבנתי גם כן מתשובות הב"י במ"ש
בדין מסל"ת בסי' ג' ,בהשגתו על החכם המשיב בסי' ב' ,ובמ"ש בדין משאל"ס בהשגתו על
המבי"ט שהשיג עליו מדברי הרא"ש ע"ש ,ומוכח שנדון דהרא"ש בתרי יצחק לא הוי כתחלת עדות
משום שאין ספק בדברי העדים כלל לא במיתה ולא בהכרה ,רק שאצלנו נולד חשש על מה העידו
דדלמא אתרמי שמא כשמא או שאר חששים ,הא דלא חיישו להו חכמים אין זה מחמת אומדנא
אלא שכך היה שיקול דעתם ע"פ דעת תורה ודעת נוטה ,וכמו שהאמינו עד אחד בעגונה )וכן עד מפי
עד ואפילו גוי מסל"ת( ,משום שהדבר הגון להאמין כמ"ש התוס' בר"פ האשה רבה ,1132דאין זה
אומדנא בתחלת עדות מאחר שאין ספק בעדות עצמה מצד העדים אלא מצד הבית דין .וכן הרא"ש
פ"ג דגיטין ובתשובות מדמי להדי' להו להדדי ,חששא דתרי יצחק לעד מפי עד עיי"ש.
והשתא אתי שפיר פשט הסוגי' דפ"ב דב"מ ודשלהי יבמות ,דלסלקא דעתא דסימנים דאורייתא
משמע דלא מחמרי בה חכמים כלל ,דאי לא תימא הכי נימא דסימנים דאורייתא ושאני עדות אשה
דאחמורי בה רבנן ,כמו דאחמרי בפרצוף פנים ,1133מכלל דלא הוו כתחלת עדות דאחמור בהו .אבל
ללישנא בתרא דסימנים דרבנן כתב הרמב"ם פ"ז מהל' נחלות חומר הוא שהחמירו חכמים באשת
איש ,ועל כרחך צריך לומר משום דהוה כתחלת עדות ,דהא בסופה הקילו .וכן אפילו ללישנא
דסימנים דאורייתא חיישינן לשומא מצויה בבן גילו ,והרי אפילו אם תמצי לומר דמצוי' בבן גילו
הוה כהוחזקו ,מכל מקום הא משמע מדברי התוס' בספ"ק דב"מ 1134דאפילו בהוחזקו אם אין
שיירות מצויות אינה אלא חששא דרבנן כמו משאל"ס מדרבנן ,דהא לרבה הא דתנן וכל מעשה
בית דין הרי זה יחזיר בשיירות מצויות מיירי ,והוא הדין להוחזקו ואין שיירות מצויות דשוין הן
לרבה ,וכ"כ בתוס' דיבמות פט"ו 1135דבממונא אפילו הוחזקו ושיירות מצויות לא חיישינן אלא
באיסורא מחמרינן.
אבל במ"ש יתיישב הכל ,דודאי ללישנא בתרא דסימנים דרבנן הרי הסימנים אינו היכר טוב ויפה
לסמוך עליו שיאמר כי הוא זה של בעל האבדה ,רק שבאבדה תקינו רבנן .ואף דקיי"ל דמכל מקום
באבדה הוי סימנים מדאורייתא ,מכל מקום משום חומר דאשת איש לא סמכו חכמים על זה,
ואמרו שמא אין זה היכר טוב ויפה והוי ספק בתחלת עדות .וכן בסימנים העשוים להשתנות לאחר
מיתה חששו חכמים כיון שאין זה היכר טוב ויפה ,ובשומא מצוי' בבן גילו אפילו בשאין שיירות
מצויות ,יש לומר דרבא לטעמי' דחייש לגמלא פרחא היכא דהוחזק )אלא אם כן נודע שהלך איש
כזה כדלעיל( .אבל לסלקא דעתא דסימנים דאורייתא שהוא היכר טוב ויפה ,וגם מדאורייתא לא
חיישינן דאתרמי ,הוא הדין נמי מדרבנן לא חיישינן להכי ,כיון שאין ספק זה בגוף העדות מצד
העדים שהכירו בהכרה טובה ויפה ,וספק דאתרמי אינו ספק אלא מצד הבית דין .ואם כן הוא
הדין והוא הטעם בחשש דשאלה ,אף אם תמצי לומר דחששא גמורה היא וחששו לה חכמים ,אין
חששא זו אלא כמו חששא דתרי יצחק לאביי דסבירא ליה כר' זירא ,ואין זה ספק בתחלת עדות
שהולכין בה להחמיר אפילו באומדנא דמוכח טובא ,אלא דאי איכא אומדנא דמוכח טובא בלאו
הכי יש לצרף להקל ,דכיון שאין הספק בגוף העדות מצד העדים אלא מצד חשש חכמים ,פשיטא
שיש לומר דבכה"ג לא חששו ,וכמו דלא חששו אפילו לאביי ור' זירא אם אמרו העדים מעולם לא
חתמנו כו' ,דלא חיישינן דלמא אתרמי שמא כשמא ועדים כעדים ,והטעם משום דאיכא הוכחה
טובא ,והכי נמי בשאר אומדנות והוכחות.

 1132פח ,א ד"ה מתוך.
 1133בבכורות מו ,ב.
 1134כ ,ב ד"ה איסורא.
 1135קטו ,ב ד"ה והא.
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סימן לג
1136

מהדורה נוספת מהנ"ל
הנה בתשובות מהר"י ווייל סע"ט כתב להתיר באשה שהלך בעלה על הדרך ונאבד ונתעלם מן העין
ואחר כך מצאו הרוג באותו הדרך ,דמאחר שידוע שהלך על דרך זה תלינן שהוא הוא הנהרג,
1137
והוכיח כן מתשובות הרא"ש כלל נ"א בעובדא דר' אשר בר סיני ,שכתב בפירוש הברייתא
דאבא יודן בן ציידן במעשה שהלך גוי וישראל בדרך ובא הגוי ואמר חבל על יהודי שהי' עמי בדרך
שמת והתירו את אשתו ,דהגוי לא אמר שיהודי זה שיצא מעמנו עמו מת ,אלא אמר סתם יהודי
שהי' עמי בדרך ,ואפילו הכי התירו את אשתו ,דאנן תלינן שאותו היהודי שנתלוה עמו הוא שנהרג
ולא חיישינן שמא נתלוה עמו אחר ,הכי נמי תלינן שאותו היהודי שהי' על הדרך הוא שנהרג.
ולכאורה אין הנדון דומה לראי' ,דהתם הגוי אמר על כל פנים שהיהודי שהי' עמו בדרך מת ,ואנן
ידעינן שהי' עמו יהודי ,אמרינן דמסתמא על אותו יהודי אמר ,והכא אע"פ שמצאו הרוג באותו
הדרך מנא לן שהוא אותו יהודי דידעינן בי' שהלך על דרך זה ,דלמא אינש אחרינא נמי אזיל בדרך
זה .וכמו שחשש בעצמו מתחלה להחמיר אפילו באומדנא המוכיח ,שהי' שני ימים אחר יום
הכפורים ,ואינש אחרינא דאתא מעלמא איך היה ביום הכפורים בלא מנין ,ואפילו הכי כתב דיש
לחוש שמא קרה לו איזו מקרה ששבת ביום הכפורים בלא מנין ,ועוד דחייש לגמלא פרחא ,וגם
הביא ראיות דאפילו באומדנא דמוכח טובא חיישינן למיעוטא ומיעוטא דמיעוטא ,וכמו שהביא
מההוא גברא 1138דבשלהי הילולי איתלי נורא בגנני' ואמרה האשה חזו גבראי ,ואתו ואשכחו גברא
חרוכא ופסת ידא דשדיא ,ואפילו הכי חיישינן דלמא אינש אחרינא אתי לאצולי .ואפילו לפירש"י
דההיא פסת ידא היא לבדה לבר מגברא חרוכא ובעל כרחך אינש אחרינא הוה ,וכן כתב הרבינו
ירוחם 1139בשם הרמ"ה להדיא ,דאם הי' גברא חרוכא לבד או פסת ידא לבדה הוה שרי .מכל מקום
הא מסיק עלה דהיינו טעמא משום שהיתה נאמנת האשה לומר שזהו בעלה ,מאחר דחזינן גברא
חרוכא ועוד שאמרה חזו גבראי ,ומשמע להדיא דאם לא ידעה האשה כלום לא הוה שרי אפילו
בנמצא גברא חרוכא לבד או פסת ידא לבדה ,ולא הוה תלינן האי גברא חרוכא או פסת ידא בבעל
האשה הזאת.
ותגדל התמי' הזאת ביתר שאת לפי מ"ש הב"י 1140ומהרי"ט 1141והצמח צדק 1142בתשובותיהם ,וכן
כתוב בקונטרס עגונות 1143בשם מהריב"ל )וכ"ה בחלקת מחוקק ,(1144לפרש האי עובדא דמכלוף בן
מלול שבתשובות הרא"ש כלל נ"א דמיירי שהי' ידוע להאשה שבעלה הלך על הדרך הזה ,ואפילו
הכי לא התיר אלא מטעם שלא הוחזק מכלוף בן מלול אחר בעיר )והיינו בעיר שהלך שם כמ"ש
מהרי"ט( ,אבל מטעם שידוע שהי' על זה הדרך לא התיר כלל ,מאחר שיש הרבה נוסעים על הדרך
מאן מפיס דהא גברא בעל האשה הוא.

סימן לד
1145

מהדורה נוספת מהנ"ל
הנה בתשובות מהר"י ווייל סי' ע"ט כתב באחד שהלך בדרך ונאבד ונתעלם מן העין ואחר כך מצאו
הרוג באותו הדרך ,ומתחלה צדד להחמיר מההוא גברא 1146דאיתלי נורא בגנני' וחזו גברא חרוכא
כו' ,ומהגהות מיימוניות 1147ומהמרדכי 1148בשם רבינו נתן ורבינו שמחה ,דלא אזלינן בתר אומדנא

 1136נדפסה בשארית יהודה מילואים בהמשך לסי' לו ,מכתי"ק  231קנז ,ב .והיא מהדורה נוספת מסי' כח  -ל ס"א,
ושם נסמן.
 1137יבמות קכב ,א.
 1138יבמות קטו ,א.
 1139נתיב כג ח"ג )קצה ,סע"ב( .הובא בבית שמואל סי' יז ס"ק קס .שו"ת אדמו"ר הזקן סי' כח סכ"א.
 1140שו"ת ,דיני מסל"ת ,סוס"י א.
 1141סי' ל.
 1142סי' נח.
 1143סי' כב.
 1144ס"ק לח .הובא בבית שמואל ס"ק ס.
 1145נדפסה בשארית יהודה מילואים בהמשך לסי' לו ,מכתי"ק  231קנח )הב'( ,א .והיא מהדורה נוספת מסי' כח  -ל
ס"א-ב ,ושם נסמן.
 1146יבמות קטו ,א.
 1147הל' גירושין פי"ג אות א.
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דמוכח ,ומהא דחייש רבא לגמלא פרחא .ואחר כך מסיק להיתר מתשובות הרא"ש 1149בעובדא דר'
אשר בר סיני ,שפירש הא דאבא יודן בן ציידן שהגוי אמר סתם יהודי שהי' עמי בדרך מת ,ולא צוו
לחקור מן הגוי שמא נתלוה עמו אחר ,אלא מכיון שידענו שהיהודי נתלוה עמו תלינן שאותו היהודי
שידענו בו הוא שמת ,והכי נמי תלינן שאותו היהודי שהי' על הדרך נהרג עכת"ד.
והנה לכאורה תרי תמיהי חזינא הכא ,חדא שלא סתר הראיות שהביא להחמיר מההוא גברא
חרוכא ,דאפילו לפירש"י שהפסת יד היתה מאיש אחר הבא להצילו ,דעל כרחך היה שם איש אחר,
הא לאו הכי לא חיישינן ,וכמ"ש הרבינו ירוחם 1150בשם הרמ"ה להדיא ,דאילו הי' גברא חרוכא
לחוד או פסת ידא לחוד הוי שרי ,מכל מקום הא מסיק עלה דמטעם נאמנות האשה הוא דהאשה
נאמנת לומר שזהו בעלה ,מאחר דחזינן גברא חרוכא ועוד שאמרה חזו גבראי ,ומשמע להדיא דאם
לא היתה יודעת כלום לא הוה תלינן האי גברא חרוכא שנמצא שם בבעל האשה .ולא עוד אלא
אפילו לגמלא פרחא חייש מהר"י ווייל מתחלה דילמא אתא אחרינא בגמלא פרחא לכאן ,השתא
דקא הדר בי' מהר"י ווייל מחמת תשובות הרא"ש הוה ליה לתרוצי הנך סוגיות דאייתי מעיקרא
להחמיר.
ועוד שגם מתשובות הרא"ש אינו ראי' ,דהתם הא קאמר הגוי שהיהודי שהלך עמו בדרך מת ואנו
ידענו שאותו היהודי הלך עמו ,אבל הכא מאן לימא לן שאותו שהי' על הדרך נהרג מכיון שלא הגיד
שום אחד מהריגתו ,דהכפרי ששמע מגיות שהרוצחים הוליכוהו לא אמרו אלא מפי השמועה,
כדפירש בעצמו לעיל ,וגם הודאת הרוצח לא חשיב לי' הודאה על היהודי הזה ,ומאין נתחדש לו
עתה שבודאי אותו היהודי הוא שנהרג.
1153
1152
בתשובותיהם בפירוש תשובות הרא"ש
והצמח צדק
ואדרבה לפי מ"ש הב"י 1151ומהרי"ט
בעובדא דמכלוף בן מלול דמיירי שהי' ידוע להאשה שהי' בעלה הולך לפאס ,ואפילו הכי לא התיר
הרא"ש אלא מטעם דלא הוחזק מכלוף בן מלול אחר בעיר )והיינו בעיר שהלך לשם כדפירש
מהרי"ט( ,וכן כתב בקונטרס עגונות 1154בשם מהריב"ל ,וכ"כ בחלקת מחוקק ,1155ואם כן משמע
בהדיא דהיכא דלא ידענו שם הנהרג כלל ליכא מאן דשרי ,ולא תלינן שאותו שהי' על הדרך שהלך
לפאס הוא שנהרג.
איברא דיש לומר דשאני התם שהשיירות מצויות והרבה עוברים ושבים היו סביב עיר פאס שהלכו
לשם ,ומהר"י ווייל מיירי במקום שאין השיירות מצויות ,ובפרט למ"ש מהר"י ווייל לעיל מינה
שהמעשה הי' שני ימים אחר יום הכפורים שלא הי' מצוי שיסע יהודי מעלמא באותו זמן ,אלא
דחייש לגמלא פרחא ,ולבסוף חזר בו מחמת תשובות הרא"ש ,דכי היכא דלא חיישינן שמא נתלוה
עמו אחר הכי נמי לא חיישינן לאיש אחר שבא לשם בגמלא פרחא .אך כל זה דוחק ,דאם כן הוה
ליה למהר"י ווייל לפרושי .וגם הא דחייש רבא לגמלא פרחא לא תירץ כלום.

 1148יבמות סי' צ-צא.
 1149כלל נא סי' ב.
 1150נתיב כג ח"ג )קצה ,סע"ב( .הובא בבית שמואל סי' יז ס"ק קס .שו"ת אדמו"ר הזקן סי' כח סכ"א.
 1151שו"ת ,דיני מסל"ת ,סוס"י א.
 1152סי' ל.
 1153סי' נח.
 1154סי' כב.
 1155ס"ק לח .הובא בבית שמואל ס"ק ס.
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סימן לה
1156

אי חיישינן לתרי יצחק
מה שכתב 1157הרא"ש בתשובות כלל נ"א סי' א' וב' דמדמי האי דלא חיישינן לתרי יצחק להא
דמשיאין אפילו על פי ע]בד[ כו' ,וכן להא דאבא יודן בן ציידן בתלתא עובדי דבשלהי יבמות.1158
לכאורה תמוה הדבר מאד ,דהא דמשיאין על פי עבד ועל פי אשה משנה ערוכה היא וכולי עלמא
מודו לאחר שהוחזקו ,וכן הא דאבא יודן ברייתא היא והלכה פסוקה היא ,ובתרי יצחק פליגי בה
אביי ורבא ,ואם כן מאי טעמא דאביי.

סימן לו
1159

שיכור שנטבע תחת הקרח ואבד זכרו וניסת
בעזהש"י יום א' י"ד כסלו 1160פה ק' יאנוויטש
אלקים יענה את שלומו ברוך הוא וברוך טעמו ,אה' ידידי המפו' ושנון הותיק משכיל
דורש אלקים כש"ת מו"ה נתן סגל נ"י
1162
גיה"ק .1161ואמת גוף הענין כבר שמעתי מידידנו המופלג ושנון הוותיק מוה' נחמן נ"י מאושאץ
בהיותינו בליובאוויץ זה ד' שבועות ויותר ,והוא סיפר לי דרך חידוש איך שהב"ד דפאלצק
מזדקקים להתיר עגונה במשאל"ס ,וכבר יש בידם תשובה להיתר מהרב דפאסוויל 1163בנוי' ע"פ
סברת ה"ר אליעזר מוורדי"ן שבמרדכי שלהי יבמות ,שהיא סברא דחוי' מקמאי ובתראי ,ומה גם
שהעדים לא שהו כלל עד שתצא נפשו ,ואיך שהרב דקאבאק אמר לו שחידש היתר מחמת שהי'
הנטבע שיכור כשנטבע והי' זה בעיני לפלא גדול .וכמדומה לי שאמר על מעלתך שאינך רוצה
להצטרף עמהם להיתר.
ואחר כך אירע שהייתי שנית בליובאוויץ ובחזירתי הייתי בק' קאליסק וסיפרתי הענין לפני ידידינו
המפורסם הרב מה"ר אברהם 1164נ"י וגם בעיניו יפלא .והי' זה ביום ד' העבר .ובבואי לביתי ביום
ההוא לעת ערב מצאתי את שאהבה נפשי אגרתך החמודה.
והכל הולך אחר החיתום שבקשתני להשיבך בכל פרטי הדברים שיש לעיין בזה .ולהיות דבריך
ערבים עלי ,אשתומם כשעה חדא ואחשבה לדעת זאת מאין לאין ימצא מקום עיון בגמרא
ופוסקים להיתר ,אדרבה פשטא דסוגיות מבוארים דבעינן דאסקוהו בשעתי' כו' וחזיוהו לאלתר
וקאמרי סימנים כו' ,ואף גם בזה כמה דיואות נשתפכו כו' אבל כל זמן שלא העלוהו אלא אבר
ממנו אמרו חכמים מן הארכובה ולמטה לא תנשא .ואין בזה כ"א לבדות חילוקים מלבנו ,והיינו
על פי סברת ה"ר אליעזר מוורדון ,אבל אין רוח חכמים נוחה הימנו ,כדמסיק במרדכי שם ובפסקי
מהרא"י סי' קל"ט ,והוכיח כן גם מהגמרא דהוה ס"ד לומר דצורבא דרבנן אם איתא דסליק קלא
אית לי' ומסיק לא שנא צורבא דרבנן כו' ,והיינו משום דלא אזלינן בתר אומדנא והוכחה מסברת
הלב .וכן הוא ברמב"ם וטוש"ע אפילו אבד זכרו ונשכח שמו .ואדרבה כל אומדנות והוכחות היינו
הא דמהני לאכחושי סהדי ,להחמיר עליהם ולומר דאמרי בדדמי ,דכל בדדמי הן הן סברת הלב
ואומדנות המוכיחות ,ולא אזלינן בתריהו ,כי אנו אין לנו אלא משארז"ל ואין לנו לחוש לתקנות
עגונות יותר מהם .ועד שאני במבוכה הזאת לא מזיגנא רישאי כו' ,ואמרתי למעני שבודאי מצאו
לה]ם סמך[ בגמרא ופוסקים זולת סברת מה"ר אליעזר מוורדין דלא חזו רבנן אפילו לאצטרופי
לטעמי אחריני.

 1156מכתי"ק .2470
 1157רישום בכתי"ק ,בעמוד נפרד.
 1158וכדלעיל סי' כח ס"א ובכ"מ ,בשם שו"ת אדמו"ר הזקן סי' כח ס"ו ,שהרא"ש מפרש דבהא דאבא יודן בן ציידן
התירו מטעם דאין השיירות מצויות.
 1159נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' מ ,מתוך כתי"ק  231קל ,א .והיא מהדורה נוספת מסי' ג דלעיל .וראה שם
לתוכן המעשה ולציוני המקורות.
 1160תקע"ח.
 1161גלילי ידו הטהורה קבלתי.
 1162אודותיו – בית רבי עה ,ב.
 1163ה"ר אברהם אבלי פאסוועלער מווילנא.
 1164מ"ץ דקאליסק .ראה אודותיו בית רבי עה ,ב.
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והאמת אגיד לך דמהאי טעמא לא ניחא לי במה שכתב בקונטרס עגונות סי' רכ"ה ,והוא מתשובת
המבי"ט באחד שקשור בלוח הספינה ונטבעה הספינה אשתו מותרת ,ומסיק הטעם שאפילו אם
יזדמן לו דף לא יוכל להנצל כו' .וכמדומה שהיא בנוי' גם כן על סברת ה"ר אליעזר מוורדון,
וכמבואר בתשובת ב"י בענין משאל"ס ,דהמבי"ט סבירא ליה הכי ,והכי נמי מוכח מלשונו כאן
דאין לנו כח לאסור כו' אבל בהצטרף כו' ,שהיא היא סברת ה"ר אליעזר מוורדון דאזלינן בתר
או]מדנות[ והוכחות והדבר מסור לחכמי הדור ויראי אלקי' כו' .וכבר נתבאר בתשובת ב"י שם
שהוכיח אותו על פניו ,והסכימו חכמי הדור עם הב"י לאסור .ועוד דגם הטעם שכתב שאפילו אם
יזדמן לו דף כו' ,נהי דבמעשה דרבן גמליאל שנשברה הספינה וניצול רבי עקיבא על ידי דף הי',
אבל מעשה השנית דרבי עקיבא שניצול רבי מאיר הי' על ידי גל שטרדו לחבירו וחבירו לחבירו .ועי'
בתשובות להרמב"ן שבאם שנשברה הספינה שהצלתו על ידי עץ או קורה אפילו בדיעבד תצא,
ומשאל"ס דבדיעבד לא תצא היינו ספינה שנטבעה ,ועל כרחך אין הצלתו על ידי עץ או קורה אלא
על ידי גל שטורד לחבירו וחבירו לחבירו עד שמגיע ל]יבשה[ .ואיך שיהי' על כל פנים אין ללמוד
משם לנידון דידן ,שאף אם היה הנטבע שיכור והי' לבוש לבוש מלבוש כבד מכל מקום יוכל להנצל
על ידי דף או ]קורה[.
אמנם מה שלבי אומר לי מה שמצאו סמך בגמרא ,הוא ממ"ש הט"ז מעשה אירע בימי הקרח
שנגלדו המים והי' אחד הולך על פני הקרח והיה שם מקום פתוח כמו שרגילים להשקות הבהמות
ונפל שמה ונטבע והתירו את אשתו ,ובתוכם הי' הרב מהרש"א זצללה"ה ,וראייתו מהא דטעה רב
שילא באגמא דסמקא כיון דקוו וקיימו כמים שיש להם סוף דמי ,ופירש"י אגמא דסמקא עומד
במקומו ואינו מים חיים שאינו יכול לשוט על פני המים ברחוק הילכך אי איתא דסליק חזו לי'
עכ"ל ,ואם כן יש לומר דהכי נמי בנידון דידן ,כיון שהי' שיכור וגם הי' עליו מלבוש כבד שבודאי לא
הי' יכול לשוט הרבה למרחוק והוה נמי כמים שיש להם סוף )ואפשר שלכונה זאת סיימת דלהוי
ידיעא שהלכו נגד זרם המים כו' ,כלומר כיון שהי' ראשו נגד זרם המים אי אפשר לשוט לו מלמטה
למעלה .אך זה אינו ,כי אולי נתהפך בנפילתו ,ובודאי לא לכך כיוונת אלא להודיע אשר משכו את
הספינה בהליכתם ברגל על הנמל ששהו הרבה בהליכתם והי' שהות הרבה בהסתכלותם
לאחוריהם עד שיעור כדי שתצא נפשו ולקמן נדבר מזה( .ואע"ג דמסיק בגמרא ולא היא כיון
דאיכא גלי כו' ,יש לומר דוקא גלי ]הים יכולים להשפיל וכמ"ש ותרומם גליו יעלו שמים ירדו
תהומות כו' ,אבל זרם המים אינו חזק כל כך למשוך ולהשפיל איש נרדם ולבוש מלבוש כבד .כן
נפלע"ד להראות פנים לדברי המתירין ,[1165ולולי זה לא מצאתי להם סמך אחר .אבל באמת זה
אינו ,שזרם מים כבירים שוטפים בנהר המושך כמו גלים בים )וגם לפעמים איכא נמי גלים בנהר
כשעומד רוח סערה( ,והוא הדבר שכתבתי לעיל בשם המרדכי ופסקי מהרא"י דאין לבדות מלבנו,
ולא אמרו בגמרא כיון דאיכא גלי כו' אלא במיא דקוו וקיימו דאי לאו דאיכא גלי הי' עומד
במקומו ,אבל בנהר המושך ]ובפרט[ בנהר דווינא דרדיפי מיא ,אפילו ליכא גלי המים שטפוהו
ועברו על נפשו והוליכוהו למקום רחוק .ומה שהי' שיכור ולבוש מלבוש כבד אין כל זה מונע ומעכב
נגד זרם המים ומרוצתם מלמעלה למטה ,ועינינו רואות שכמה משאות כבדות שוטפות הנהרות.
ועוד שהרי אמרו דבמשאל"ס חיישינן נמי למחילה של דגים )ולפי זה צריך לומר ,הא דאמרי' כיון
דאיכא גלי ,חדא מתרי טעמי נקט( .ונדון דמהרש"א וט"ז שאני כמ"ש בתשובות ושב הכהן בשם
תשובות הב"ח )וגוף תשובות הב"ח אינו בידי( ,דמים הנקרשים בימי הקרח הוו כמשיל"ס .וצריך
לומר דסבירא להו דאף שהמים הולכים ונמשכים תחת הקרח ,מכל מקום אי אפשר לו לצאת מן
המים אלא אם כן יזדמן לו מקום פתוח ,וכולי האי לא חיישינן .ומשום הכי נמי אתי שפיר דלא
קשה עליו מה שהקשה בתשובות ושב הכהן הנ"ל ,אמאי לא חיישינן למחילה של דגים ,ולפי מה
שנתבאר אתי שפיר ,דנהי דחיישינן דנכנס למחילה של דגים ,ולפי שעה לא הכיר חורו ולבסוף
הכירו ,אבל שיזדמן לו שיצא דרך מקום פתוח שלמעלה ]מהקרח[ לא חיישינן ,שאי אפשר שיכיר
המקום הפתוח בעודו במים תחת הקרח .משא"כ בנידון דידן שלא הי' בימי הקרח ,אפשר להמים
להפליטו היבשה באיזה ]מק[ום שיהי' ויש לחוש לכל החששות דלעיל.
שוב מצאתי בתשובות מהר"ם בן ברוך 1166סי' תתקע"א )וכעת לא ראיתי מי שהביאו( ,מעשה
בבחור אחד שהלך בספינה ונטבע כו' ובמקום שנטבע סלעים וטרשים והגליד גדול כו' ,והשואל
היה מסופק שמא מה שהחמירו במשאל"ס כי יכולני לתלות שגל זה מוסרו לגל אחר כו' ,אבל
בנדון זה שיש מכשולין ותקולין ונסין באמצעות הנהר וסלעים וטרשים באמצע וחתיכות גסות של
גליד מכסות את הנטבע והם דוחקין אותו לעומק ומפרקין גופו כו' בודאי שהי' ראוי להתירה,
שלא תשב הבחורה עגונה כל ימיה .והשיב מהר"ם על זה ,כלום חלקנו אלא בין מים שיש להם סוף
למשאל"ס ,אבל במשאל"ס גופייהו לא פלוג רבנן בין היכא דאיכא סלעים וטרשים להיכא דליכא,

 1165נחתך מהגליון ,והושלם מהמהדורה הראשונה.
 1166דפוס פראג .בביאור תשובה זו – ראה לקמן סי' הבא.
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וכזאת וכזאת החמירו חז"ל בעדות אשה נפל לגוב אריות כו' ,ואף אם אנו היינו מוצאין ברצון
תקנה לעגונה ,אבל מה נעשה אין לנו אלא דברי רבותינו ז"ל עכ"ל .הנך רואה בעיניך כמה החמיר
מהר"ם בן ברוך אפילו במקום סלעים וטרשים משום דלא פלוג רבנן ,כל שכן וכל שכן בנידון דידן,
דליכא סברא לאיפלוגי ,שאין לבדות איזה חלוקים בסברות קלושות לחלק במשאל"ס ,אלא
אמרינן לא פלוג רבנן .חדא דאף אם לו יהי' כן יש לומר אילו ראו את דברי מהר"ם בודאי לא היו
חולקין עליו ,כידוע שכל פסקי מרדכי והגהות מיימוניות בתר מהר"ם גרירי ,ואבתרייהו גרירי כל
גדולי אשכנז שלפנינו ,כמו מהרי"ל ומהרא"י ,ותמיד שמעתתי' דמהר"ם בפומייהו שכיחי,
ומימיהם אנו שותים ונהיגין כוותיהו .ועוד בכדי שלא תקשי אמהר"ם הראי' מפורשת שהביאו
דהא חזינן בגמרא דטעה רב שילא באגמא דסמקא כיון דקוו וקיימו ,ובגמ' דמסיק ולא היא היינו
משום כיון דאיכא גלי כו' ,הא בלא"ה הוה קיי"ל כרב שילא ,והרי מבואר בהדיא דהוה מחלקינן
במשאל"ס גופייהו ,ואמאי כתב מהר"ם בפשיטות דלא פלוג רבנן .ועל כרחך צריך לומר דמה
שכתב מהר"ם לא פלוג רבנן ]ל[או למימריה דאע"ג דאיכא טעמא לחלק לא רצו חכמים לחלק
בגזרתם ,אלא הכי קאמר ,כיון דלא חילקו חכמים בין איכא סלעים להיכא דליכא שמע מינה
דליכא טעמא לחלק בהכי ,ואין לבדות חלוקים מלבנו .והשתא לא קשה מידי מהא דטעה רב שילא
באגמא דסמקא ,דהתם טעמא איכא כיון דקוו וקיימו ,אי לאו דדחי הגמ' ולא היא כיון דאיכא גלי
כו' ,אבל בין היכא דאיכא סלעים להיכא דליכא לא חלקו חכמים ,משום שאין טעם .זוהי כוונת
מהר"ם לפענ"ד.
והשתא אתי שפיר מ"ש מהרש"א וב"ח וט"ז בנידון שלהם דהוה ממש כמיא דקוו וקיימי ,משום
דבמים שתחת הקרח אי אפשר לו לצאת ,ועוד שהקרח עצמו שמכסהו דומה לגיגית ולביתא
דשישא ומרמרא דבפ"ט דסנהדרין )דע"ז ע"א( שחזקתן למיתה ,משא"כ הסלעים וטרשים אין
מעכבים את מרוצת המים ולא הוו מיא קוו וקיימא בשבילם ,ואפשר שזרם המים יעבור דרך בין
הסלעים או על גביהם ,וגם האומדנא של השואל מחתיכות הגסות לא חש להו מהר"ם משום דיש
לומר אדרבה החתיכות גסות של קרח הם הועילו להצילו שנטפס ועולה על גבי חתיכה ואחר כך
הלך מחתיכה לחתיכה )כאשר שמעתי שאחד ניצול בכך( .אי נמי יש לומר דמה שכתב מהר"ם דלא
פלוג רבנן הוא כפשוטו ,דאע"ג שיש טעם לחלק ,וכדמשמע נמי מסוף לשונו וכזאת וכזאת החמירו
כו' ,והא דטעה רב שילא באגמא דסמקא היינו משום שיש שינוי במים עצמן דקוו וקיימי ויצאו
מתורת מים שאל"ס ,ונחשבים כמים שיש להם סוף .וכן בענין הנדון דמהרש"א והב"ח והט"ז
שהגלידו המים ונעשו קרח ע"פ המים ,שיצאו המים מתורת משאל"ס ,משא"כ בנדון דמהר"ם
שבשביל הסלעים וטרשים לא יצאו המים מתורת משאל"ס ,שכיון שאין השינוי במים עצמן לא
פלוג רבנן .ואיך שיהי' על כל פנים בנידון דידן לא יצאו המים מתורת משאל"ס ,אף שהנטבע הי'
שיכור ,והי' לבוש מלבוש כבד ,לא פלוג רבנן אפילו אם הי' טעם לחלק ,לפי מ"ש בשם מהר"ם,
ומכל שכן שאין טעם נכון לחלק כמו שנתבאר.
והנה כל זה באיסור משאל"ס שהוא לכתחלה ,אבל בנידון דידן עוד יש מקום עיון אם שהו עד כדי
שתצא נפשו ,שאם לא שהו אפילו בדיעבד תצא ,דהוה ספיקא דאורייתא ,ומדבריך משמע שכאשר
חקרת ששהו יותר מרבע שעה וקרוב לחצי שעה די בכך )גם בזה חזיתי תיוהא שלא שהו בעמדם על
מקום אחד ,אלא שבהליכתם הביטו אחריהם ,וידוע שהמים מתעמקים ואי אפשר לראות כל כך(.
ובאמת משמעות הגמרא שהביאו על מתניתין דהכא ,הא דתניא מעשה בנחוניא חופר שיחין כו',
דב' שעות יש שהות במים עד שתצא נפשו .וכן הוא מבואר בהדיא בתשובות הריב"ש סי' שע"ז,
שעלה בדעתו דלא בעינן דחזיוהו בשעתי' אלא אם כן שהה ג' ימים במים מעת שתצא נפשו ,ופירש
שם דהיינו משעה שלישית .וכ"כ בתשובת פרח מטה אהרן ח"ב סי' ך' בשם מהרא"י ,שעשה
סמוכות לדברי הריב"ש ]מגמ' הנ"ל ,וכתב עוד שכן כתב מהרח"ש .[1167אבל בתשובות מהרי"ט
ספר ב חלק אהע"ז סי' כ"ו מתחלה צידד לומר מדעת עצמו ששיעור שתצא נפשו הוא נלמד ]מסוגי'
דהפרה) ,דהיינו( ממעשה דנחוניא כו' ואחר כך [1168דחה זה ואמר דהגמרא מיירי בשעות קלות
]ולא שעות ממש ,אלא כלומר פעם ראשונה ושניה כששאלוהו כו' עיי"ש .[1169וכמדומה שלא ראה
תשובת הריב"ש בשעה זו ,שאלמלי ראה לא היה כותב נגדו בפשיטות כל כך .וגם מה שדחה דהגמ'
מיירי בשעות קלות ,לישנא לא משמע הכי ,ובפרט בפירוש רש"י .וגם למאי נפקא מינה סיפרה
הברייתא שעה ראשונה אמר להם שלום שני' כו' שלישית אמר להם עלתה ,אם לא ללמדך דבשעות
תליא מילתא וכדפרש"י .ותו מדהביא הגמ' בריי' זו על האי מתניתין דהכא משמע דלפרושי
מתניתין אתא .ולולי דמסתפינא אמינא שנעלם לפי שעה ממהרי"ט שלא נזכר בשעת עיונו דההיא
ברייתא שנוי' ביבמות אמתניתין דהכא ,ומשום הכי כתב שנלמד מסוגי' דהפרה.

 1167נחתך מהגליון ,והושלם מהמהדורה הראשונה.
 1168נחתך מהגליון ,והושלם מהמהדורה הראשונה.
 1169נחתך מהגליון ,והושלם מהמהדורה הראשונה.
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איברא שיש לצדד בזה ע"פ פסקי מהרא"י סי' קל"ט ,ורמ"א הביאו לפסק הלכה ,דבמקום
אומדנות והוכחות אפילו בעדות הגוי על ידי שאלה ,אם ניסת על פי חכם לא תצא ,והרי עדות זו
לאו עדות כלל .וכן למדו מכאן החלקת מחוקק ובית שמואל אף היכא דליכא עדות כלל )אלא
שכתבו דלמעשה צריך להתיישב בדבר זה ,משום דלא סבירא להו כמהרא"י אלא בצירוף העד,
דהא דנאמן עד אחד וכן גוי מסיח לפי תומו כתבו התוס' ר"פ האשה רבה שדומה הגון להאמין כו',
וכן היכא דאיכא אומדנות והוכחות דומה הגון להאמין להעד אפילו על ידי שאלה ,משא"כ היכא
דאין כאן עד כלל .וכל שכן לפי מ"ש הרמב"ם דבמסיח לפי תומו מדאורייתא מהימן ,ודאי יש
לחלק בין איכא עד אפילו על ידי שאלה להיכא דאין עד כלל( ,דהויא בחזקת אשת איש דאורייתא,
וכמו שביאר בעצמו להדיא ,ואפילו הכי מועילות אומדנות והוכחות לענין שלא תצא בדיעבד .ואם
כן הוא הדין והוא הטעם במשאל"ס אפילו לא שהה כדי שתצא נפשו .והא דבעינן ששהו כדי שתצא
נפשו אפילו במים שיש להם סוף ,ואפילו בדיעבד ,היינו היכא דליכא אומדנא והוכחה ,אבל היכא
דאיכא אומדנא והוכחה אפילו לא שהה נמי לא תצא בדיעבד .ומה שאבד זכרו ונשכח שמו חשיב
מהרא"י התם הוכחה ואומדנא גמורה ,אפילו באדם בינוני .וכן משמע ברמב"ם פ"ז מהל' נחלות
שכתב מי שטבע במשאל"ס ובאו עדים ואמרו שטבע בפניהם ואבד זכרו כו' ,ומדכתב ואמרו שטבע
בפניהם סתם ,ולא פירש ומת או ולא עלה ,כמו שדקדק לכתוב בפי"ג מהל' גירושין הלכה י"ט וכ',
עיי"ש במפרשיו ,משמע דאפילו לא שהו עד שתצא נפשו ,מכל מקום אם אבד זכרו יורדין לנחלה
משום דהוה אומדנא דמוכח טובא .וכל שכן לפי מה שכתב הסמ"ע בסוס"י רפ"ד דאם אבד זכרו
מסתמא שמעו בו שמת ,והוא הדין והוא הטעם לענין אם נישאת בדיעבד שלא תצא .וא"כ בנ"ד
שנטבע בחה"מ סוכות תקע"ב ,זה כבר עברו ששה שנים ,ובודאי אבד זכרו ושמעו בו שמת ,אפילו
לא שהו עד שתצא נפשו יצאה מחזקת אשת איש דאורייתא ואם ניסת לא תצא.
ברם הא מילתא דכתב מהרא"י ,דאפילו באדם בינוני הויא הוכחה בזמן הזה איכא לספוקי מהו
אדם בינוני ,דודאי יש מדלת העם שעוקר דירתו ממקום למקום קרוב ולא נודע מקומו איו ,לפי
שאין דורש ואין מבקש שם על לב בהמצאו או בהעדרו ,ולפעמים יש אפילו מדלת העם שיש לו
אוהבים ושכנים והם גם כן אנשים כמותו ודורשים ומבקשים אותו ויודעים אנה פנה ,אפילו אם
הלך למרחקים יחקרו על ידי עניים הולכים וסובבים מעיר לעיר .ולכן הוגה ברמב"ם וכן הוא
בשו"ע ואמרו אבד זכרו ,שהעדים אמרו כך ,משום שאף שאנחנו גם כן יודעים כן מכל מקום אין זו
ראיה כל כך ,דוגמא לדבר לא ראינו ולא שמענו אינו ראיה ,אלא שהעדים שחקרו על הדבר מכמה
עוברים ושבים הידועים ,ואלו היה נמצא באחת המקומות הי' נראה ונשמע להם ,דוגמא לדבר
אמרו בכה"ג במנהג וכה"ג ,כמ"ש הש"ך בח"מ סי' ל"ז ע"ש .ולפי הנראה שאדם בינוני הוא שיש לו
משפחה בכמה קהלות ,אפילו משפחה בינונית רק שבעלי המשפחה חשובה לפני גדולי העיר
וקציניה ,וכאשר הארץ רחבת ידים לפני הסוחרים הגדולים ומילתא דתמיהי מידכר דכירי אינשי
ומספרים זה לזה ,וגם מילתא דתמיהא זו שהאיש ההוא נטבע ונעלם מן העין חידוש הוא ושמים
על לב לדבר מזה ,וגם הסוחרים ששמעו ישימו על לב לספר בפני אחרים ואחרים לאחרים ,שאז
אפשר לומר כמ"ש מהרא"י שאילו היה חי ברחוק אפילו ש' פרסה היו יודעים ממנו .ולולי זה אין
אתי יודע עד מה ,ומה האות והמופת כי אבד זכרו ,והרי לא ראינו אינו ראי' .וכל זה לפי הנראה לא
ימצא באיש הזה שמקהלתכם ,שאין לו דורשים כל כך ,ואם כן אפילו בדיעבד תצא ,אם לא שהו
עד כדי שתצא נפשו ,אפילו לדברי מהרא"י דלעיל.
ותו דעיקר דברי מהרא"י קשי' לי טובא ,שלמד דאומדנות מהני בדיעבד אפילו באיסור דאורייתא
מהא דהוה ס"ד בגמרא דצורבא מרבנן קלא אית לי' ,ואע"ג דמסיק לא היא כו' היינו לכתחלה,
וכדאמר בגמרא דיעבד אין לכתחילה לא עכ"ל מהרא"י ,והאיך למד איסור דאורייתא ממשאל"ס
דהוה דרבנן .ודוחק לומר דמשמע ליה דמיירי אפילו לא שהה עד כדי שתצא נפשו ,דמנ"ל הא,
ואדרבה פשטא דלישנא דגמרא לא שנא צורבא מרבנן לא שנא אינש דעלמא כו' ,ובאינש דעלמא
דליכא הוכחה ]בזמן[ התלמוד ודאי דבעי שהיי' עד כדי שתצא נפשו ,אם כן הוא הדין לצורבא
מרבנן נמי ,דהא קאמר לא שנא כו' .ועוד דלכאורה דברי מ]הרא"י[ מטין אחר פירש"י בכתובות
)דכ"ב ע"ב( באומרת ברי שאין לבי נוקפי שאילו הי' חי הי' בא ,דמשום הכי לא תצא ,אבל הר"ן
]חולק[ עליו ,דבאשם תלוי קיימא ,והאחרונים הביאוהו ,מכלל דלא אזלינן בתר אומדנא והוכחה
מדאוריי' וצ"ע.
1170
עד כה דברתי .

 1170היינו ,שכאן צריך להשלים קטע האחרון שבמהדורה הראשונה של תשובה זו ,כפי שנדפס לעיל סוס"י ג.
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סימן לז
1171

נטבע במשאל"ס במקום סלעים וטרשים
מה שכתב מהר"ם בן ברוך בתשובות 1172סי' תתקע"א מעשה בבחור א' שנטבע וחפשו אחריו ולא
מצאוהו ובמקום שנטבע סלעי' וטרשים והגליד גדול כו' ,תשובה ,כלום חלקנו אלא בין משיל"ס
למשאל"ס אבל במשאל"ס גופייהו לא פלוג רבנן כלל בין היכא דאיכא סלעי' וטרשים כו' עכ"ל.
והנה נושאי כליו המרדכי והגהות מיימוניות 1173לא הזכירוהו .1174וגם הדבר תמוה מאד ,הא
עדיפא מינה מחלקי' בגמרא 1175בין מיא דקוו וקיימי או לא ,וכל שכן היכא דאיכא סלעים
וטרשים ,דבמיא דקוו וקיימי הרי יכול לצאת אלא שאינו יכול לשוט על פני המים למרחוק,
ובסלעים וטרשים לא יכול לצאת כלל ,וכדאמרינן בפ"ב דב"ב 1176דעקולי ופשורי מטבעים
במקומם מיד ,ולא תלינן דאתו להכי מעלמא ואפילו מהאי דקרא 1177כו' ,אע"ג דבכל התורה
אזלינן בתר רובא אפילו במקום קרוב ,דרוב וקרוב הולכין אחר הרוב ,1178ומכל מקום היכא
דאיכא עקולי ופשורי במשאל"ס.
1179
ואף דבמשאל"ס מחמרינן טובא שמא צף למרחוק ובכה"ג ,דנמצא הנטבע נמי בעינן לאלתר
וכמש"נ ,1180ומעשה דעסיא 1181יוכיח ששלשלוהו ברגלו כו' ,דכתב הרשב"א 1182שלא כסהו הים או
שיש לו סימן ברגלו ,כמ"ש הנמוקי יוסף ,1183הא לאו הכי שמא אתא מעלמא ,אע"ג דהנטבע לפנינו.
מכל מקום היינו דוקא משום דבחריפותא דנהרא אזיל שזרם מים כבירים שוטפים מוליכים
למרחוק ,משא"כ בעקולי ופשורי .ואפילו אם תמצי לומר דלא תלינן בעקולי ופשורי במשאל"ס
כמו בסתם יינם ,1184משום דאתחזק איסורא ,אבל אם ידענו שנטבע במקום עקולי ופשורי למה
נאסור .ואפילו בספק אם נפל למקום טרשים וסלעים כיון דבמקום סלעים וטרשים הוי כמים שיש
להם סוף ,כמו במיא דקוו וקיימי ,ועדיפא מינה כדלעיל ,אם כן הוה כמו ספק מים שיש להם סוף
ספק משאל"ס דמקילין האחרונים.1185

 1171נדפסה באור ישראל גליון מג ע' ז ואילך ,מתצלום כתי"ק ) ,(2470שם היא רשומה בהמשך לסי' כח דלעיל .והוא
מה שרשם לעצמו בביאור תשובה זו של מהר"ם מרוטנבורג .וראה מ"ש בזה לעיל סי' ג; לו ד"ה שוב מצאתי ,ואילך.
 1172דפוס פראג.
 1173תלמידיו של מהר"מ מרוטנבורג ,שמרבים להביא דבריו.
 1174הובא גם בשו"ת צמח צדק סי' סט" :וכן בתשובות מהר"מ מרוטנבורג סי' תתקע"א החמיר מאד שלא לסמוך על
אומדנות במשאל"ס ,ותשובה הנ"ל הראני כבר דודי הרב מוהרי"ל נ"י" .וראה אוצר הפוסקים סי' יז ס"ק רנט אות א,
דברי הפוסקים האחרונים שדנים בתשובה זו.
 1175יבמות קכ"א ע"א :ההוא גברא דטבע באגמא דסמקי )שם מקום( אנסבה רב שילא לדביתהו ,א"ל רב לשמואל תא
נשמתי' ,א"ל נשלח לי' ברישא ,שלחו לי' מים שאין להם סוף אשתו אסורה או מותרת ,שלח להו אשתו אסורה ,ואגמא
דסמקי מים שיש להם סוף או מים שאין להם סוף ,שלח להו מים שאין להם סוף הוא ,ומר מאי טעמא עבד הכי,
מיטעא טעינא אנא סברי כיון דקוו וקיימי כמים שיש להם סוף דמי ,ולא היא כיון דאיכא גלי אימור גלי אשפלו
)למקום רחוק ומשם יצא(.
 1176כ"ד ע"א )וברש"י שם( :עקולי ,שהמים מתעקלין ומתגלגלין כגלגל במקום אחד מחמת כיפי סלעים ארוכים
הבאים אל תוך הנהר והמים מכסין עליהם והספינות מתגלגלות שם וטובעות .פשורי ,הפשרות שלגים הנקוים אצל
הנהר וקוו וקיימי(.
 1177רש"י שם :שם מחוז הוא על נהר פרת ]הסמוכה למקום שנמצא[.
 1178גמרא שם.
 1179יבמות קטו ,רע"ב )וחזיהו לאלתר וקאמרי סימנין( .סי' י"ז סעי' כ"ו )והוא שיראנה מיד כשהעלוהו מן המים(.
 1180וכמו שנתבאר )ראה לעיל סי' ג וסי' לו ד"ה והכל(.
 1181יבמות קכא ,א )מעשה בעסיא באחד ששלשלוהו לים ולא עלתה בידם אלא רגלו אמרו חכמים מן הארכובה
ולמעלה תנשא מן הארכובה ולמטה לא תנשא( .סי' יז סל"ב.
 1182שם ד"ה מתניתין.
) 1183מח ,ב( ד"ה לא תנשא :אבל אדם שנפל לים והשליכו מצודה והעלו אחד מן הארכובה ולמעלה אין מעידין עליו
אא"כ יש להם בו סימן מובהק .וראה גם לעיל סי' יט וסי' כח ד"ה ועוד קשה וד"ה אך עוד אחת.
 1184שבזה מיירי בגמרא ב"ב שם.
 1185ראה שו"ת צמח צדק אהע"ז סי' סח ס"י.
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ותשובות מהר"ם ב"ב זו צע"ג .ולכן אני אומר על תשובה זו כמ"ש הב"י בי"ד סי' ל"ט על תשובת
הרשב"א 1186דלאו מר ברי' דרב אשי חתים עלה.1187
והרי הב"ח 1188ומהרש"א 1189והט"ז 1190התירו במי שנפל בקרח בנקב שעושין להשקות הבהמות,
וחילא דידהו מגמרא הנ"ל דלא חששו במיא דקוו וקיימי אלא היכא למיחש לגלי כו' .ואע"פ שיש
לדון בדבריהם ,שאין הנדון דומה לראי' ,שהרי יכול לצאת בנקב אחר ואין זה מן הנמנעות ,כמו
ששמעתי 1191שאירע מעשה כזה שירד לטבול בנקב ונשמט תחת הקרח ועלה דרך נקב אחר ,מכל
מקום בהא דמשמע להו מגמרא הנ"ל דמחלק בין מיא דקוו וקיימי או לא ,אם לא היכא דאיכא
למיחש לגלי ,דבריהם אמת וצדק.

 1186קרוב לסוף ד"ה ומ"ש אבל נשבר הצלע :והתשובה שנמצאת להרשב"א בתשובות סי' ר"ב לאיסור לאו הרשב"א
חתים עלי'.
 1187ראה גם שו"ת נחלת דוד סי' י"ח )הובא בפתחי תשובה ס"ק קלג(.
 1188בשו"ת סי' עט .וראה לעיל סי' ג-ד ,וסי' לו ,ליישב פסק זה עם תשובת מהר"מ הנ"ל.
 1189בסוף תשובת הב"ח שם :והרב הגדול מהר"ר שמואל בן מהר"ר יודא סג"ל )המהרש"א( הסכים להיתר זה וכתוב
בפסקו כל מה שכתוב בסוף תשובות זו.
 1190סי' יז ס"ק מה.
 1191המעשה בפרטיות – ראה לקמן רס"י לט.
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סימן לח
1192

עגונה דפולוצק  -נטבע תחת הקרח
]בענין איש שנטבע במים בחורף תחת הקרח ,והי' קרח על פני כל הנהר ,רק אחר שני וויארסט
ממקום שנטבע הי' מקום פתוח[.

גביית עדות

1193
1194

פאלצק ,שבעת שנסע קודם פורים ערך שבוע ומחצה
בפני העיד מ' משה במ' טוביה מעבה"נ
שנת תקפ"ב לדיסנא ,והיה נצרך לו ליסע דרך נהר הנקרא דיסענקע ערך שלשים ווייארשט מנהר
דווינא ,אשר שם נופל הנהר דיסענקע הנ"ל לנהר הגדול דווינא ,ובאותו חורף לא היה הקרח חזק,
והיה כמה מקומות בנהרות שלא נקרשו על כמה אמות ,בערך מאה אמה ויותר .והיה מקום א'
אשר היה צריך לנסוע על הקרח שהיה שם דרך כבושה ,והיה נראה הקרח חזק שם ,והיה נוסע עם

 1192נדפסה בשארית יהודה מילואים בהמשך לסי' יח ,מכת"י  231קלז ,א .בשאלה זו דנות שש התשובות שלפנינו,
ושו"ת צמח צדק אהע"ז סי' סח-ע .ותוכנה:
בתחלת אדר תקפ"ב נסע ר' משה ב"ר טוביה מפולוצק לדיסנא ,יחד עם עוזרו ,דרך הנהר דיסענקא שנופל לנהר דווינא.
באמצע הנסיעה נשבר הקרח ונפלו תחת הקרח .ר' משה אחז בעגלה וניצל ,דהיינו שצפו תחת הקרח עד המקום הפתוח
בסוף ששים אמה ,ושם הצילו אותו ,ואילו את עוזרו חיפשו כל היום ולא מצאוהו .וגם בסוף הקיץ חיפשוהו בנהר ולא
מצאוהו.
עגונתו שבעיירה פולוצק פנתה אל הגאון החסיד מוה"ר נתן הורביץ מ"ץ דפולוצק ,אשר יחד עם חברי הב"ד של
פולוצק ,קיבל את עדותו של ר' משה הנ"ל .בנוסף לכך קיבל את מכתבו של הרב של דיסנא ,המספר את כל הפרטים
הנ"ל ,כפי שנודעו לו מאנשי דיסנא.
בתחלת שנת תקפ"ד רשם גביית עדויות אלו )מועתקת כאן( ,ושלחו אל אדמו"ר הצמח צדק ,עם תמצית השאלה )לקמן
סי' מ ,בשאלה(.
אחר כך בחודש מ"ח כתב מוה"ר נתן מפולוצק דיון ארוך בנושא ,ושלחו אל מהרי"ל )כמועתק כאן( ואל אדמו"ר
הצמח צדק )כמועתק בקובץ יגדיל תורה חכ"ו ע' כא-לה .ובתחלתו שם :וגם לכבוד ידיד נפשינו הרב המפורסם דודו
מו"ה יהודא ליב שלחתי כעת על הפאצט תוכן הענין עם הפלפול הזה( .בשו"ת זו מבאר שאין להתיר ע"פ היתר הב"ח,
כיון שהוא תחת הקרח אי אפשר להינצל ,אבל יש להתירו מטעם שכל הנהר היה מכוסה קרח )מלבד המקום שהצילו
את ר' משה ,ושם לא מצאו את עוזרו( עד רחוק ב' וויארסט ,וכדי להגיע לשם בשחיה לוקח יותר מחצי שעה ,ויש
מקילים ששיעור כדי שתצא נפשו הוא כחצי שעה.
אדמו"ר הצמח צדק השיב לו )שם סי' סט( שאפשר לסמוך על זה ולהתיר ,אמנם צריך לברר אם הקרח הגיע למים ,עד
שהמים מכסים את פיו בעת השחיה.
ואילו מהרי"ל משיב לו )כאן בסי' שלפנינו( שהעיקר הוא כדעת המחמירים ששיעור כדי שתצא נפשו הוא ב' או ג'
שעות ,וא"כ אין להתיר מטעם זה.
שוב כתב מוה"ר שאול עפשטיין דיין צדק דפולוצק למהרי"ל ,בחודש כסלו ,להוכיח כדעת המקילים .ומהרי"ל השיב
לו )לקמן סי' לט( להוכיח כדעת המחמירין.
שוב כתב מוה"ר נתן למהרי"ל ,להוכיח כדעת המקילים .ומהרי"ל השיב לו )לקמן סי' מ( להוכיח כדעת המחמירין.
השו"ת השניה של מוה"ר נתן ,הגיע לידי מהרי"ל בהיותו בליובאוויטש ,בעת היריד )לקמן רס"י מא( .ואז התקבלו גם
שתי השו"ת הנוספים שכתבו מוה"ר נתן ומוה"ר שאול אל אדמו"ר הצמח צדק בזה ,ואחרי היריד השיב אדמו"ר
הצמח צדק לשניהם יחד )שם סי' ע( ,לבאר שאין לחוש שהקרח לא הגיע עד המים.
אלא שבעת היריד אמר מהרי"ל לאדמו"ר הצמח צדק )שם ס"ו( ,ששמע שתחת הקרח הולכים המים במרוצה יותר,
וא"כ אפשר שהגיע תוך חצי שעה עד המקום הפתוח שבסוף ב' וויארסט ,ושם ניצל.
אחר כך כתב מוה"ר נתן בשלישית אל מהרי"ל בזה ,ומהרי"ל משיבו )לקמן סי' מא( ששוב אולי יש מקום להתיר ,אם
יתברר שהמקום הפתוח מקרח לא הגיע עד שפת הנהר ,וא"כ אינו יכול להציל את עצמו גם מתוך הנקב שבקרח .ושוב
כתב לו תשובה נוספת )לקמן סי' מב( לבאר דבריו בזה.
כעבור איזה זמן כתבו לו מהרי"ל תשובה נוספת )לקמן סי' מג( ,המתחלת :ארכו הימים ואין חזון ,ולא נודע לי סוף
דבר מה עלתה להעגונה" ,ומבאר שאפשר יש טעם נוסף להתיר – באם יתבררו איזה פרטים.
בהתאם לזה שלח מוה"ר נתן מפולוצק ,את אביה של העגונה ,שיסע לדיסנא ויראה שיעשו שם גביית עדות נוספת על
איזה פרטים .וכן עשה.
בל"ג בעומר של אותה שנה תקפ"ד ,נפגשו מהרי"ל ומוהר"נ מפולוצק בוויטבסק ,ודנו שם בפרטים שנתחדשו במשך
החדשים האחרונים ,ואז הסכים מהרי"ל להיתר.
מוהר"נ מפולוצק מספר על כל זאת ,בשו"ת שכתב אל אדמו"ר הצמח צדק ,בי' תמוז )קובץ יגדיל תורה ח"ו ע' כו(:
נידון העגונה שנטבע בעלה תחת הקרח ,שלחתי אבי' לשם ,והביא לנו גב"ע לפני ב"ד דק' דיסנא  ...והתרנוה .גם דעת
דודו הרב ידידינו מו"ה יהודה ליב נ"י הי' שיתירו אותו ,כאשר ראיתי עמו בל"ג בעומר בק' וויטעפסק.
 1193נעתקה משו"ת צמח צדק אהע"ז רס"י סח ,והושלמה ע"פ גוכת"י  233קנט ,א .ונדפסה משם בקובץ יגדיל תורה
חכ"ו ע' כ.
 1194מעבר הנהר.
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נערו 1195עם עגלה ושני סוסים ,והתיר סוס אחד מן הצד )שנק' פריפרוז( ונתן לנערו לאחוז בו ,והוא
נהג בידו בסוס שבקרון והנער הי' הולך מאחר העגלה עם הסוס השני בידו ,ונשבר הקרח ונפלה
העגלה עם הסוס עם ר' משה הנ"ל בנהר הנ"ל ,ואחז עצמו בהעגלה והיה במים עד קרוב לצווארו,
ובתוך כך ראה שהנער שהלך מאחריו צף עם הסוס שבידו והקדימו בנהר ]ונראה שהנער נפל עם
הסוס קודם שנפל הוא ,וזרם המים נשא הנער עם הסוס והקדימו[ ,ור' משה אחריו אוחז בהעגלה
וצף ,ואחר כך אינו זוכר עוד מה נעשה בו מתוך בלבול הדעת .אך האנשים שמק"ק דיסנא שבאו
לקול השמועה ,ראו שצף הנער אוחז בהסוס ,עד שצף תחת הקרח .וכן כתב לנו הרב המנוח דק'
דיסנא ,1196שכמה אנשים שהלכו סביבות הנהר ראו שצף תחת הקרח.
והקרח היה אורכו ערך ששים אמות ואחר כך היה מקום פנוי בלא קרח על כמה אמות ,וחזר
ונקרש ערך קרוב לשני ווייארסט ,עד שנופל לנהר דווינא שנקרש על כמה אמות ,ואחר כך היה
בנהר דווינא מקום פנוי על כמה אמות ,ואחר כך חזר ונקרש .ור' משה הנ"ל צף גם כן תחת הקרח
במקום שנפל עם העגלה עד שצף למקום הפנוי ,ונסעו אנשים עם ספינה והצילו ,אך נערו הנ"ל לא
ראו ,וחפשו כמה שעות כמעט כל היום בסביבות המקום שנפל וברחוק לצד הילוך המים עד אורך
וויארסט .כי אצל ר' משה נפלו מן העגלה שק מעות שבעה מאות וחמשים רוכ"ס ,וחפשו על המעות
עם עצים ארוכים עם קרוקעש עם שפיצין בראשם ,וחפשו כמה ימים אחר המעות כמה ערלים ,עד
שמצאו השק מעות באותו מקום שנפל ,כך סיפר ר' משה הנ"ל ,ונערו לא ראו עוד ,רק הסוס שהיה
אוחז בידו צף תחת הקרח הראשון עד למקום הפנוי ואחזו בו והצילוהו מת ,רק זה האיש שעמו
לא ראו ולא נודע ממנו מאומה ,נראה שנשאר תחת הקרח הראשון ,או שצף תחת המים עד תחת
הקרח השני על שני ווייארסט ונשאר שם .ואחר כך בסוף הקיץ בעת שהמים היו הלוך וחסור חפשו
גם כן בנהר באותו מקום ולא מצאו .עד כאן הגיד ר' משה בפנינו ,וכן העיד בתורת עדות בפני הב"ד
דמחנינו .1197והרב המנוח דק' דיסנא כתב לנו גם כן שחפשו שם בשפת הנהר כמה שעות.
והנה זה יותר משנה ומחצה 1198שהיא יושבת עגונה ,ולא נשמע מבעלה כלום.
ובאתי על החתום
נתן הלוי הורוויץ

שאלה

1199

מרוב ימים אפקוד נא לשלום רב רחומאי ידי עליון וידיד נפשי הרב המופלג המפורסם יונק עדרי
צאן קדשים משדי חכמתו מפיץ ענני הסכלות מרוח מבינתו הותיק וחסיד כו' כבוד מו"ה יהודא
ליב נ"י ויזרח עד בלי ירח
הנה ימים רבים עברו שלא הי' הדיבור של חיבה מצוי בינינו ,מעת שהגיעני תשובתו הרמתה על
שאלתי בפתחי נדה בש"ע אדמו"ר נ"ע ,1200ובאיזה עניני' בדקדוק התפילה ,1201ומרוב טרדותי
בעוה"ר וסיבות מתהפוכות הבלי הזמן אשר לא ניצלתי מהם לא הי' הפנאי מסכים לצרפם בכור
העיון עוד .ועתה של תורה באתי עוד הפעם בדבר הנצרך למעשה .בנידון עגונה אחת ממחנינו מעבר
הנהר שנטבע בעלה סמוך לק"ק דיסנא תחת הקרח בשנת תקפ"ב קודם פורים ,ונסעה האשה לשם
והביאה לנו מכתוב מהרב המנוח דק"ק דיסנא ,שחפשו אותו כמה שעות כמה אנשים שעמדו על

 1195הוא עוזרו הצעיר ,שנטבע והשאיר את אשתו עגונה בפולוצק.
 1196אפשר שהוא הרב ברוך מדיסנא ,שחותם עצמו על קבלה לשו"ב החסיד ר' יחיאל מיכל זוסניץ ,בער"ח חשון
תקע"ד )ראה אג"ק אדמו"ר האמצעי ,ח"ב אגרת ז בשוה"ג( .ונזכר גם בתולדות אנשי שם )אפרתי ,ווארשא תרל"ה,
כא ,ב(" :הרב הגדול ר' ברוך ז"ל אב"ק דיסנא".
והיינו שהי' עדיין בחיים בשנת תקפ"ב ,וכיון שהטביעה הי' סמוך לעיר דיסנא והעגונה דרה בפולוצק ,לכן כתב את כל
פרטי הדברים אל הרב נתן הלוי הורביץ רבה של פולוצק ,ואחר כך נפטר הרב מדיסנא – לפני כתיבת גביית עדות זו
בתחלת שנת תקפ"ד.
 1197שר' משה העיד לפני הרב הכותב ולפני חברי הב"ד.
 1198מחודש אדר תקפ"ב עד תשרי תקפ"ד.
 1199נעתקה מגוכת"י  231קכג ,א .והוא העתק שהעתיק המחבר לעצמו מהשו"ת ששלח אל מהרי"ל.
בסיום השו"ת רשם את התאריך" :יום ח"י מ"ח תקפ"ד" ,ובאותו יום התחיל להעתיק שו"ת זו )בשינויי לשון( אל
אדמו"ר הצמח צדק )נדפסה בקובץ יגדיל תורה חכ"ו ע' כא ואילך( ,שבהתחלתה :וגם לכבוד ידיד נפשינו הרב
המפורסם דודו מו"ה יהודא ליב שלחתי כעת על הפאצט תוכן הענין עם הפלפול הזה.
 1200לעיל יו"ד סי' כא ,בתאריך מחרת יוהכ"פ תקפ"ג.
 1201לעיל או"ח סי' כ.
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שפת הנהר ,אך האנשים לא היכירו את האיש הנופל רק שמעו מאיש אחד ממחנינו שנסע תיכף
ואמר שהנופל הי' ממחנינו ,אך עם הנופל הי' הבעה"ב שלו שנפל גם כן ,כאשר מבואר המעשה
בהגביית עדות המוסגר פה באריכות ,והצילו את הבעה"ב ,והי' חולה ,ואחר כך לא הי' בביתו עד
קיץ העבר ,השגתי ממנו הגביית עדות באריכות כאשר מעכ"ת למראה עיניו .והנה האשה עני'
וילדה וצועקת אלי ,ומחמת חומר הנושא וקוצר המשיג ,אשר לא נעלמת ממנו ערכי עלי ,אמרתי
ארוצה נא עד איש האלוקים ,אי דרי טונא דלינא בהדי 1202סיעות חברי המ"ץ .1203ושלא תהי' ביאה
ריקנית ,אסדר לפניו אשר השיגה דעתי הקלושה בעזר האלקי ,ואם שגיתי יוריני ,כי גם זה המעט
כתבתי פסקי ולא אוכל עוד לאטום אזני ]לקול העגונה ואבי' אשר צועקים אלי כלה מעשיך[
להמתין עד שאסדר הדברים .וזה החילי בעזרת צורי וגואלי.
1205
הנה לכאורה דבר זה מפורש בט"ז 1204והובא בארה היטיב מעשה באחד שהלך על פני המים על
הגליד והי' שם מקום אחד פתוח ונפל שם באותו מקום ונטבע והמים היו שאל"ס והתירו חכמי
הדור את אשתו וטעמם הי' כיון דהמים היו נקרשים דינם כמים שיש להם סוף ,ע"כ .ומסתמא
שהו שם עד שתצא נפשו .ואע"פ שיש לחוש שמא הי' שם עוד נקבים פתוחים ,וכמו שהיו במקום
שנפל ,וכן דרך להיות בנהר נקבים שעושים להשקות בהמות ועוברי דרכים ,וכל שכן אם הי' בעיר
בודאי דרך להיות כן בהרבה מקומות ,ואם כן שמא צף מתחת המים למקום אחר בריחוק מקום
כל כך שאין יכולים לראותו וכל זה בתוך שיעור שתצא נפשו ,ויצא משם ,אעפ"כ לא חיישינן לזה
שישוט תחת הקרח .ואם כן הוא הדין בנידון דידן .ומעשה רב ,שנעשה על פי חכמים רבים
ושלמים ,והט"ז גם כן מסכים לזה ,מי יחלוק על זה.
אך באמת מהוראת הט"ז לבד אין ראי' לנידון דידן ,דכאן בנידון דידן היו מקומות פתוחים לגמרי,
שלא נקרשו המים ברוחב כל הנהר ובאורך כמה אמות ,כאשר מבואר בגביית עדות ,ואם כן יש
לומר שמא צף תחת הקרח ,או גלי אושפלוהו למקום רחוק ]או זרם הנהר כו'[ עד מקום הפתוח
בלא קרח ,ויצא משם וניצול והלך לארץ רחוקה .וכמו שאנו רואים שגם האיש שהי' עמו זה האיש
משה ,צף תחת הקרח למקום פתוח וניצול שם .ואף שחפשו שם כמה אנשים ושהו כמה שעות ולא
מצאו אותו ,שמא צף תחת הקרח עד מקום הפתוח שבנהר דווינא וניצול שם.
ואינו דומה למעשה שבט"ז ,ששם נקרש כל הנהר ,רק שהי' עוד נקבים פתוחים ,לכן אף אם נאמר
שצף תחת הקרח עד נקב השני ,איך הי' עיניו פתוחות לראות תחת הקרח לצמצם המקום להגיע
שם דוקא וליצול משם .ואף אם נאמר שבמקרה צף ,או גלי אושפלוהו לנקב השני ,איך ראה במים
שיש כאן נקב ,וגם לומר שהי' דעתו צלולה כל כך ,ובכחו גם כן לעלות ]מנקב כזה ששואבין בו
מים[ על הקרח שנקרש סביבו ,שידוע שקשה מאוד לעלות ממנו .ומכל שכן שבנקב שנפל לא הי'
יכול להתחזק ולעלות ,ולאחר שצף תחת הקרח ונתקרר ונתייגע יצמצם לעלות במקום הנקב ,לכן
ודאי אי אפשר ,אם לא ע"י מעשה נסים ,ואין לחוש למעשה נסים ,כן אמרו בסוף האשה בתרא,1206
ולכן הוה ממש כמים שיש להם סוף .אבל בנידון דידן אפשר לא היו מתירים חכמי הדור והט"ז,
כיון שהיו מקומות פתוחים שלא נקרש הנהר כלל ,והי' פתוח על כמה אמות בארכו של נהר שיעור
גדול ,אפשר צף עד המקום הפתוח שלא ראוהו ויצא משם לחוץ דנהרי ,או אנשים ראוהו צף
והצילו אותו ,והלך משם לארץ רחוקה.
אך הנה באמת מקור דין זה דתחת הקרח הוא מתשובת הב"ח ,ובת' הב"ח יש בנידון זה שתי
תשובות בסי' ע"ט ובסי' ק"ד ,והנה מעשה הט"ז נראה שכיוון על המעשה שבסי' עט בב"ח ,ששם
איירי שנטבע בנקב שבקרח ,וכל הנהר הי' נקרש ,רק שהיו עוד נקבים אחרים בריחוק מקום,
וערלה אחת עמדה שם ושהתה בערך שעה וראתה שבמקום שנטבע היו המים סובבים עליו כמו
גלגל וגם היו המים מבצבצים ]אשר מזה נראה שנפל לקרקע הנהר שם ולא צף להלן כיון שהיו
מבצבצים ונעשים כגלגל במקום אחד ודו"ק[ יעו"ש באריכות ,ולדעת הב"ח שיעור שעה הוא יותר
משיעור שתצא נפשו ,ומתיר שם מטעמים שכתבנו למעלה .ועוד טעמים יעו"ש ,ויבואר עוד לקמן.
וסיים שם שהרב הגדול מהרש"א וגם רוב הגדולים בארצינו הסכימו עמו ,ונשאת לאיש .ומזה
באמת אין ראי' כל כך לנידון דידן.

 1202ע"פ ב"ק צב ,סע"ב.
 1203כלומר ,אם יסכימו מהרי"ל ואדמו"ר הצמח צדק להיתר ,אזי יצטרף גם הוא עם סיעות חברי המורי צדק להתיר
אשה זו.
 1204ס"ק מה.
 1205ס"ק ק.
 1206יבמות קכא ,ב :אין מזכירין מעשה נסים.

שארית יהודה – אבן העזר

קל

אבל תשובה שני' שבסי' ק"ד ,מבואר שם המעשה ,שהלך על הקרח ונשבר תחתיו ונפל במים,
ולמחר חפשוהו ,והגידו העדים כי הי' הנהר נקרש סביב המקום שנפל שם כמה אמות ,ואחר כך הי'
פתוח קצת ,וחזר ונקרש הכל לכל מראה עיניהם .ומתיר גם כן מטעם דבש"ס לא אסרו רק מטעם
גלי אושפילוהו או דף נזדמן לו בנשברה הספינה ,אבל תחת הקרח ליכא גלים ,וליכא למימר נמי
דף נזדמן לו ,כיון דלא נשברה הספינה ,ולא חיישינן לחומרא מן הסתם שמא דף נזדמן לו היכא
דליכא דף לפנינו ,ואפילו נזדמן לו דף לא הי' מועיל כלום ,דהמים היו נכנסין לפיו תחת הקרח ומת
מיד ,עכ"ל הנצרך לנו ,ומאריך שם עוד ,ומסיק להתיר בלי גמגום .ואם כן דמיא לכאורה לנידון
דידן ,ויש לנו עמוד גדול לסמוך עליו ,וכבר נעשה מעשה בכיוצא בזה בהסכמת המהרש"א,
ומדהביאו בט"ז נמי נראה שמסכים להיתר מטעמים אלו אם כן בנידון דידן נמי מותר.
אך אחר העיון יש לגמגם בזה ,דהנה הב"ח גופא הביא בב' תשובות אלו שהרב מו' יהושע מהורדנא
1207
שדא בה נרגא ]הוא בעל תשובות פני יהושע בעל המחבר מגיני שלמה[ מעובדא דפרק הפרה
דרבי חנינא בן דוסא ,דמבואר שם שיכול לחיות במים שתי שעות ]ותמוה הוא שלא הביא הב"ח
ממקומה במס' יבמות בסוף המסכת 1208האי עובדא גופא ,וכן על תשובות פני יהושע יש לתמוה כן,
וכבר העיר מעל' כזה על מהרי"ט] 1209בתשובת כבוד מעכ"ת אלי זה כמה שנים .[1210ובאמת נמצא
מחלוקת הרב הפני יהושע הנ"ל בתשובות פני יהושע חלק אבן העזר סי' ז' ,מביא המעשה באריכות
שם ]אשר לא הובאה בפרטיות בתשובות הב"ח הנ"ל[ ,ונראה שהיינו האי עובדא גופא שבב"ח בסי'
ק"ד ,וז"ל שם אחר שהביא המעשה באריכות עם הג"ע ,שנמצא יהודי א' רחוק ממקום הנפילה
יותר משלשים פרסאות אחר שנה ונכרי מסל"ת הגיד בגדיו יעו"ש באריכות כתב וז"ל ,אם באנו
להתיר מטעם שהיו המים קרושים ואי אפשר לעלות משם כמו ששמעתי חכם אחד שהתיר מהאי
טעמא ]כוונתו על הב"ח אולי על המעשה דסי' ע"ט אשר מקודם ודו"ק[ ,ובעיני קשה מאד להתירה
מהאי טעמא ,דמאן לימא לן שהנהר היה קרוש כולה ,דלמא לא היה קרוש כי אם פרסה או שתי
פרסאות למראה עיני העדים ,ואחר כך היה בו מקום פתוח ועלה משם ,שהרי משמע פ' הפרה גבי
עובדא דר' חנינא בן דוסא דאפשר לחיות שתי שעות תחת המים ,דקאמר שעה ראשונה אמר להם
שלום וכן שניה) ,משמע דסבירא ליה דשיעור שתצא נפשו הוא עד תחילת שעה ג' ,וכן הוא דעת
מהרח"ש ,1211אבל דעת ריב"ש 1212ומהרא"ש 1213הוא עד סוף שעה ג( ,אם כן שמא צף תחת המים
שתי שעות למקום רחוק ושם עלה .ולא עוד אלא אפילו אם היו העדים מעידין שהיה הנהר קרוש
מאה פרסאות ,שלא היה באפשרי לבא למקום פתוח פחות משתי שעות ,מכל מקום יש לחוש שמא
ביום שראו העדים היה כן ,ובלילה כשנפל אי אפשר להעיד שהיה נקרש כל כך ,כי כן דרך הנהר
שהוא נקרש א' א' ,ועתה הוא פתוח ולמחר הוא נקרש .הן אמת כי יש לדון קצת להתיר ממ"ש
רש"י סוף פרק האשה רבה 1214גבי עובדא דר' שילא באגמא דמסקי ,כתב שם ד"ה אגמא דמסקי
כו' כמים שיש להם סוף דמי שאינו יכול לשוט על פני המים למרחוק וכו') ,בנוסח שלנו כתוב על
פניהם ,ולא עפני המים ,ואם כן לא קשה כל כך ודו"ק( הרי משמע מדבריו דהטעם במים שאין
להם סוף חייש שמא שט על פני המים למרחוק ,ואם כן בכאן שהקרח הוא על פני המים ואי אפשר
לשוט על פני המים ,והוא תחת המים ,אם כן מאן לימא לן דחשו חכמים שישוט למרחוק תחת
המים ,דשמא אי אפשר לשוט שם למרחוק תחת המים ,כי אע"ג דאפשר לחיות שתי שעות כמו
שנתבאר ,מכל מקום לשוט שם אי אפשר ,כיון דכבר תש כחו תחת המים ואין לנו להוסיף חומרא
מה שלא מצינו בפירוש שהחמירו ז"ל ,כיון דמים שאין להם סוף עצמו חומרא דרבנן היא כמ"ש
לקמן .אבל בפ' האשה שלום דף קט"ו כתב רש"י בפי' ד"ה מים שאל"ס שמא צף תחת המים וכו',
אם כן גם הכא איכא למיחש להא ,וכיון שאמרו חז"ל שאפשר לחיות תחת המים כמה שעות אין
אנו ]יכולים[ לבדות סברא מלבינו לחלק בין מים קרושים למים שאינן קרושים ,כיון דלא מצינו
חילוק זה מבואר .ואף דסברא פשוטה מדאי אפשר לו לחיות כה"ג שאין לו שום אויר ,כי הוא
סתום מכל הצדדים ,והוא מת בהבלו שלו עצמו כדאמרינן בפ' הנשרפין דף ע"ז כפה עליה גיגית
וכו' ,ואמרינן התם דהוא מת בהבליה ,וכן בביתא דשישא ,וכל שכן הכא שאין לו רוח כלל ,מכל
מקום קשה להתיר אשה מסברה ,ואין צריך לומר במים שאל"ס דרובן לאיבוד ואפילו הכי

 1207פרק שור שנגח את הפרה )ב"ק נ ,א(.
 1208קכא ,ב.
 1209ספר ב חלק אהע"ז סי' כו.
 1210דלעיל סי' ג ד"ה והנה כל זה.
 1211שו"ת תורת חיים למוה"ר חיים שבתי ,קונ' דיני עיגונא דאיתתא סג ,א.
 1212סי' שעז.
 1213שו"ת תורת אמת למוה"ר אהרן ששון ,סוס"י א ד"ה אבל מי שלא עמד.
 1214קכא ,א.
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החמירו חכמים והלכו אחרי מיעוט ,אע"ג דפשיטא דמעוטי דלא שכיח הוא ,אפילו הכי משום
חומרא דאשת איש חשו למעוטי ,הכי נמי איכא למיחש דילמא איכא אחד מני אלף שיכול לחיות,
ולא התירו חכמים כי אם היכא שאי אפשר שלא מת .ואפילו אי הוי אפשר להתיר מסברא ,מכל
מקום כתבתי כבר שהכא שראו בלילה איכא למיחש שמא במקום קרוב היתה פתוח ,ולכן אין
להתירה מהאי טעמא .אבל נראה להתיר מטעם הסי' שהיו כו' עכ"ל ]והעתקתיו כולו 1215הנצרך
לענינינו ,לפי שאינו מצוי הס' הנ"ל[.
והנה אחר העיון שבתרתי פליג הפני יהושע ,חדא דלהב"ח שיעור שתצא נפשו הוא לא יותר משעה
בודאי ולהפני יהושע הוא עד תחלת שעה ג' ,ואם כן אפילו הי' ברי לנו שכל הנהר על עשרה
פרסאות וכדומה נקרש בלי שום נקב ,רק שלא עמדו עליו יותר מב' שעות בעת שנפל ,הי' אסור
מטעם שמא לאחר שהלכו מן המקום עלה משם ויצא לארץ אחרת ,כיון שיכול לחיות תוך המים ב'
שעות ,ולהב"ח אינו יכול לחיות כל כך במים ,ושם בעובדא דרבי חנינא בן דוסא שאני שהי' בבור
שהי' מטפס ועולה כמה פעמים יעו"ש.
והשנית בשהיו מקומות פתוחים שלא נקרשו ,אסור להפני יהושע אפילו אם שהו עליו עד שתצא
נפשו בודאי ,אעפ"כ אסור לדעתו שמא בתוך שיעור זה צף תחת המים ותחת הקרח למקום רחוק
שלא ראוהו מכאן ועלה שם קודם שיעור שתצא נפשו .ומשמע נמי לדעתו דיכולים לשוט ערך ב'
פרסאות תוך שיעור זה ]ובאמת הוא רחוק מן השכל שיהי' אדם יכול לשוט ערך ב' פרסאות תחת
הקרח מלובש בבגדיו בתוך שני שעות[ ,אבל להב"ח וסייעתו לא חיישינן לזה ,דסבירא ליה דאי
אפשר לשוט תחת הקרח כלל ,דליכא גלים ושאר טעמים.
והנה נידון דידן לכאורה דמיא למעשה הפני יהושע ,הוא המעשה שבב"ח בסי' ק"ד ,שהפני יהושע
פליג על היתר הב"ח ,רק שהתיר שם מטעם סימני גופו ובגדיו ,והב"ח נראה דיחידאה הוא .ואף
שכתב בסי' ע"ט שהסכימו בהיתר זה המהרש"א ושאר חכמי הדור ,ושם לא היו סימנים כלל,
יכולים לומר דשאני התם שהי' כל רוחב הנהר נקרש באורך כמה פרסאות רק שהי' נקבים ,כמו
שעושין לשאוב מים ]שקורין בלשון רוסי פראפלעקות[ בכמה מקומות רחוקות זה מזה ,אפשר
קרוב לתחום שבת ,ואם כן אף שנאמר שיכולים לחיות תחת הקרח ולצוף תחתיו אף דליכא גלי
ובלא דף ,אבל האיך יצמצם המקום הפתוח שיעלה משם ,וכי היו עיניו פתוחות תחת הקרח לראות
כיונה במעי הדגה ,ובפרט לאחר שעיף ויגע כו' ,וכאשר כתבנו למעלה ,וכמ"ש הב"ח בעצמו סברא
זו בסוף סי' ק"ד.
וגם הי' שם בסי' ע"ט עוד אומדנות שעלה ג' פעמים ,וצעק פעם אחת שיצילו אותו ,ואחר כך נפל
עוד ונראה שכלה כחו כמו שמבואר שם בסי' ע"ט המעשה בל"א ]דא איז ער אריין גיפאלין איז ג'
פעמים קען פאר קומען און האט גישריען פעם אחת ראטעוון און האט זיך דער צונדן האט מען
נישט גיהאט צו ראטווען דא איז ער ארונטער גיפאלין ,עכ"ל שם[ .ולכן הסכימו עמו חכמי הדור,
והט"ז נראה דאההיא קאי ,אבל במעשה שבסי' ק"ד דליכא אומדנא זאת ,וגם היו מקומות
פתוחים לגמרי בכל רוחב הנהר ,אפשר דלא היו מסכימים עמו בטעמו ,רק דשם התיר הפני יהושע
בלאו הכי משום סימנים כמ"ש בתשובות פני יהושע הנ"ל.
ועוד יש לומר דשם בסי' ע"ט הי' עוד סניף להתיר ,שבערך שעה אחר כך היו המים סובבים עליו
כמו גלגל ,וגם היו המים מבצבצים באותו מקום שנפל כמו שמבואר שם ,וזה מוכח שנשאר מונח
שם על הארץ תחת המים ולא צף להלן תחת המים ,שכן דרך המים להעשות כמו גלגל סביב
המקום שנופל איזה דבר ,וגם מהבצבוץ נראה כן שנשאר מונח שם שכלה כחו ,דאם הי' צף להלן
לא היו מבצבצין באותו מקום ,ולא הי' נעשה כמו גלגל עליו על מקום א' ,וא"כ בודאי מת שם.
משא"כ בנידון דידן ,וכמעשה דסי' ק"ד ,אפשר דלא היו מסכימים עמו חכמי הדור ,להתיר וכמו
שפליג הפני יהושע להדיא ,ובנידון דידן לא הי' המים סובבים עליו וגם לא נראה בו סימנים שכלה
כוחו ,רק שצף תחת הקרח אחוז בהסוס ,ואם כן אפשר צף עוד תחת המים גם במקום פתוח
הראשון שהצילו את ר' משה שם ,והוא שט להלן עוד תחת הקרח הב' עד למקום פתוח הב' בריחוק
מקום שלא ראוהו ושם ניצול ,כמו ר"מ שניצול במקום פתוח הא' ,אף שהי' תחת קרח הראשון.
ובזה נסתר נמי סברת הב"ח ,שכתב שאי אפשר לשוט כלל תחת הקרח אף על ידי דף ,דהא החוש
מכחיש זה שר' משה ניצל על ידי זה ,ולא נשאר תחת הקרח .אך באמת גם הב"ח לא כתב זאת רק
לסניף בעלמא ,ועיקר היתירו היא דבלא דף אי אפשר לשוט תחת הקרח מקום ארוך קצת דליכא
גלים ,ודו"ק שם .אבל בזה נמי אפשר דלא הסכימו חכמי הדור עמו.

 1215ראה לקמן סי' מא ,שמודה לו על כך.
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ועוד קשה לכאו' להתיר למעשה בנידון דידן ,כי אפשר שאף הב"ח בעצמו לא הי' ברור לו למעשה
לסמוך על זה לבד שאי אפשר לשוט תחת הקרח בלא דף על כל פנים ,כיון דליכא גלים ,וגם נתקרר
כו' ,אלא מחמת שבמעשה דסי' ק"ד היו באמת גם כן סימנים בבגדים וקצת בגופו ,כמו שהביא
באריכות המעשה הנ"ל בתשובות פני יהושע הנ"ל ,והפני יהושע סמך עליהם לבד .רק כל מה
שהאריך בתשובות ב"ח הנ"ל להתיר מטעם תחת הקרח לבד הוא להלכה ,אבל למעשה אפשר עיקר
סמיכתו על היתר הפני יהושע ,וכמו שנראה קצת מלשונו סוף התשובה הנ"ל שסיים וז"ל ,כל זה
נראה להתיר האשה אם נאבד במים ולא נמצא כלל ,כל שכן בנידון דידן שנמצא איש והכירוהו
בסימנים ,דאיתתא זו שריא מטעם שנטבע תחת הקרח כאשר אמרנו ,ובהצטרפות הסימנים על כן
הסכמתי להתיר בלי שום גמגום עכ"ל ,משמע דבלא הצטרפות הסימנים הי' מגמגם עדיין ,אף
שכבר התיר בסי' ע"ט .ומעשה דסי' ע"ט הי' קודם כמה שנים ,דשם כתב שהי' שנת ש"צ] ,ומעשה
זו דסי' ק"ד הי' שנת שצ"ז[ .ושם הסכימו גם כן חכמי הדור כו' ,כבר כתבנו ,דשאני התם שהיו רק
נקבים פתוחים ושארי אומדנות כאשר כתבנו למעלה ,משא"כ כאן  ,לכן הזכיר כאן שנמצא איש
וצירף הסימנים.
והא דלא סמך אסימני' לבד ,היינו משום דהסימנים גופא יש לפקפק עדיין ,שתלוי בפלוגתא אם
שני סימנים מצטרפים להיות סמובהק ,ואם סימני' עשויי' להשתנות לאחר מיתה ,ובגדים חיישינן
לשאלה ,וגם לא הי' סימנים בבגדיו ,כמו שפלפל בזה שם הפני יהושע בתשובה הנ"ל ,לכן לא רצה
הב"ח לסמוך אסימנים לבד ,ולכן צידד משום תחת הקרח .אבל זה דוקא בצירוף הסימנים ,אבל
בלא זה אפשר לא הי' מתיר שם.
וא"כ בנידון דידן שלא נמצא כלל קשה להתיר לכאורה ,ובפרט שדבר זה דתחת הקרח חידוש הוא
שלא נמצא בשום פוסק ראשון ואחרון ,הבו דלא להוסיף עליו .ואדרבה בתשובות מהר"ם ב"ב סי'
תתקע"א] 1216בדפוס פראג[ משמע לכאורה שאין להתיר במשאל"ס בשום אופן ,אע"פ שיש
אומדנות טובות אין לחלק שום חילוק ,ולא אזלינן בתר רוב.
]וז"ל 1217מהר"ם שם מעשה בבחור א' שהלך בספינה כו' ונטבע כו' ובמקום שנטבע סלעים וטרשים
והגליד גדול הי' שולל ושוטף כל הנמצא כו' ,והנני מסופק בדין זה שהרי חכמים הקילו בכל דוכתא
בעדות אשה יותר משאר עדות מתוך חומרא כו' ,וגם החמירו במשאל"ס ,כי יכולני לתלות שגל זה
מוסרו לגל אחר אז דווקא יש לחוש ,אבל בנידון זה שיש מכשולים ותיקולין כו' וסלעים וטרשין
באמצע ,וחתיכות גסות של גליד מכסים את הנטבע ,והם דוחקים אותו לעומק ומפרקים גופו
לנתחים ,וזה ודאי ,ולהחמיר איכא ספק ספיקא ,הי' לנו לומר דלא מוציא מידי ודאי ,וכל שכן
שהעד רוצה להעיד בודאי ,שהי' ראוי להתירה שלא תשב הבחורה עגונה כל ימי' ,כי שקדו על
תקנת בנות ישראל.
תשובה .כלום חלקנו אלא במים שיש להם סוף למשאל"ס ,אבל במשאל"ס ]וט"ס הוא שם שיל"ס,
כי יש שם בלא זה הרבה ט"ס ,ודו"ק שם[ גופייהו לא פלוג רבנן כלל בין היכא דאיכא סלעים
וטרשין להיכא דליכא ,וכזאת וכזאת החמירו חכמים בעדות אשה נפל לגוב אריות נפל לכבשן
האש אין מעידים עליו ,ואף ]אנו[ היינו מוצאין ברצון תקנה לעגונה ,אבל מה נעשה אין לנו אלא
דברי רבותינו שאמרו נפל למים שאל"ס אשתו אסורה ,וכבר טרחו קמאי דקמן למצוא צד היתר
ולא עלה בידם.
מאיר ב"ר ברוך ז"ל
מכל הנ"ל משמע לכאורה שאין לחלק כלל במשאל"ס ,היפוך דברי הב"ח והט"ז אלו .תירץ הרב
דק' יאנוויץ בתשובתו אלי מכבר ,1218שיש לומר דהכי פירושו ,דלא מצינו שחלקו חכמים בין היכא
דאיכא סלעים להיכא דליכא ,ואף שחלקו בין מים דקוו וקיימו לפי דעת רב שילא ,1219וגם
למסקנא בין היכא דאיכא גלי' כו' ,היכא דאתמר אתמר ,דלא דמי היכא דאיכא סלעים למים דקוו
כו' ,כי אפשר שזרם המים יעבור דרך בין הסלעים או על גביו ,וגם האומדנא מחתיכות הגסות
אפשר דלא חש לי' מהר"ם ,משום דיש לומר דאדרבה הן הגורמין להציל על ידי שנתפס ועלה על
גבי החתיכות ואחר כך עלה מחתיכה לחתיכה עד שניצול ,משא"כ בנידון הב"ח הוה כמיא דקוו
ממש ,ואף שהמים הולכים תחת הקרח כיון שאי אפשר לו לצאת משם והקרח מכסה אותו כו' ,אם
כן יש לומר דמ"ש מהר"ם לא פלוג רבנן היינו היכא שאין שינוי במים עצמן אלא שיש בה סלעין

 1216ראה לעיל סי' לז ,וש"נ.
 1217הגהת המחבר על הגליון .והיא הוספה שהוסיף על הגליון שהעתיק לעצמו.
 1218דלעיל סי' ג )משנת תקע"ח( ד"ה שוב מצאתי.
 1219יבמות קכא ,א.
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וטרשין שלא יצאו מתורת משאל"ס ,משא"כ היכא דקוו וקיימו שהשינוי במים עצמן ,וכן בנידון
הב"ח ומהרש"א והט"ז חשוב כמו שינוי במים עצמן שנעשו קרח .עכ"ל הרב בתשובתו אלי ,וכן
נראה לי עיקר כתירוץ הב' 1220ודו"ק[.
וכבר דיבר כבוד מעכ"ת מתשובה זו בתשובתו אלי נידון העגונה שנטבע בעלה שיכור ,1221אבל על
כל פנים דבר חדש הוא להתיר תחת הקרח ואין להוסיף עליו .ובאמת מ"ש הב"ח שתחת הקרח
דליכא גלים ולא דף אי אפשר ליצול כמשמעות מסקנת הש"ס ,ולא היא כיון דאיכא גלי כו' משמע
אבל היכא דליכא גלים באמת מותר במשאל"ס ,תמוה הוא בעיני ולא זכיתי להבין ראייתו ,דהלא
כל עיקר ס"ד דרב שילא להתיר באגמי דסמקא הוא כיון דקוו וקיימו כמשיל"ס דמו ,ועל זה מסיק
הש"ס ולא היא כיון דאיכא גלי אומר גלי אשפלוהו אפילו היכא דקוו וקיימו ,אבל בנהר המושך
אין אנו צריכים לסברת גלי אושפלוהו דבלאו הכי אסור משום דזרם הנהר אושפלוהו למקום אחר
ועלה משם בתוך שיעור שתצא נפשו ,כי כל פלפול הש"ס הוא על קוו וקיימו דווקא .ואם כן בנפל
תחת הקרח בנהר המושך ,אף אם נודה לסברת הב"ח דליכא גלים תחת הקרח ,אבל מכל מקום
יכול לצוף תחת הקרח לצד הילוך הנהר מחמת זרם המים שנושא אותו לצד הילוכו של הנהר
מאליו.
רק דהועילה לנו סברת הב"ח ,באם הי' נודע לנו שלצד הילוך הנהר במורד ליכא נקבים בקרח רק
נקרש כולו על כמה פרסאות באורך ,שאי אפשר להגיע למקום פתוח בודאי בתוך שיער שתצא
נפשו ,אע"פ שלצד מעלה של מקום הנפילה היו מקומות פתוחים בנהר בלי קרח ,אזי מכל מקום יש
להתיר מטעם דהנהר בוודאי לא נשא אותו לצד מעלה נגד זרם הנהר והלוכו ,וגם לשוט בעצמו לצד
זרם הנהר קשה מאד אפילו על המים ,ובפרט תחת הקרח לאחר שנפל בוודאי לא שט בכוונה ,ואם
כן מאי איכא למימר גלי כו' ,תחת הקרח ליכא גלים ,אבל לצד הילוך הנהר אין צריך לסברת גלים.
ואם כן קשה להתיר ביש מקומות פתוחים .רק דמכל מקום בנקרש כולו על פני רוחב כל הנהר ,רק
דשיש מקומות פתוחים בנקבים ,יש להקל מטעם דהאיך יצמצם המקום ,וכמ"ש למעלה .אבל
בנידון דידן קשה להתיר לכאורה.
והנה בענין שיעור שתצא נפשו שנחלקו הב"ח והפני יהושע הוא מחלוקת דקמאי ,כבר דברנו בזה
]בתשובה שכתבנו למעלה ,וגם מעלתו פלפל בזה בתשובתו אלי 1222בענין הנ"ל[ .אך אין מהצורך
לנידון דידן ,כי כאן בנידון דידן שהו כמה שעות וחפשו אחריו וגם הלכו לצד הילוך הנהר וחפשו,
ויצאה אשה זו מחשש איסור דאורייתא לכל הדעות.
והנה אחר שכתבו הפוסקים שמצוה וחוב על כל מורה לחפש ולחזור אחר היתירא ,כי הרבה חששו
חז"ל לתקנת עגונות ,נראה כי אחרי העיון נלע"ד להתיר בנידון דידן ,ולדעת הב"ח ומהרש"א
והט"ז בוודאי מותרת ,ואפשר אף לדעת הפני יהושע מותרת.
כי הנה בנידון דידן ראו שצף הנער תחת הקרח לצד הילוך הנהר במורד ,בוודאי אין חשש שמא צף
תחת הקרח לצד מעלה ,או גלי אושפלוהו לצד מעלה לנגד זרם הנהר ,בודאי אין לחוש לזה ,מלבד
סברת הב"ח דתחת הקרח ליכא גלים ,בוודאי חשש רחוק הוא שיצוף נגד זרם הנהר .דאף דבש"ס
חששו לגלי אושפלוהו היינו במים דקוו וקיימו ,רק על ידי הרוח יתרוממו גליו לצד שהרוח נוטה
יכולים להשפילו ,אבל בנהר המושך ,שיהי' יכולת בגלים לשאתו נגד הילוך הנהר זה לא שמענו ,אם
לא על ידי רוח שאינו מצוי' ,וזה לא נשמע שהי' רוח גדולה אז ,וכל שכן תחת הקרח .ובפרט שראינו
שצף תיכף תחת הקרח לצד הילוך הנהר אחוז בהסוס ,וגם ראו אחר כך שהסוס צף מתחת הקרח
כמבואר בגביית עדות ,בודאי לא צף אחר זה תחת המים לאחור.
ואם כן כל עיקר החשש כאן רק שמא צף במורד עם זרם המים שנשאו אותו לצד מטה עד מקום
פתוח ,ויצא שם בריחוק מקום שלא ראוהו ,וכל זה בתוך שיעור שתצא נפשו .אבל כאן בנידון דידן
שעד מקום פתוח הא' לא הי' רק ערך ס' אמות ,והמקום פתוח הנ"ל לא הי' שיעור גדול ,ואם כן
אם יצא משם בודאי היו רואים אותו מן המקום שנפל .אף אם נאמר שאפשר שהנהר הולך שם
בעקום ,ואם כן אי אפשר לראות מן המקום שנפל לשם .אבל מבואר בגביית עדות שחפשו אנשים
הרבה אחריהם שבאו לקול השמועה .וגם יש שראו תיכף והלכו לצד הילוך הנהר וחפשו הרבה,
וראי' שהוציאו את ר' משה ,וגם הסוס הוציאו מת ,וחפשו הרבה אחר המעות ,ואם כן אם יצא
משם בוודאי היו רואים אותו.

 1220ראה לעיל שם ,שכתב מהרי"ל ב' תירוצים בזה.
 1221הוא סי' ג הנ"ל.
 1222לעיל שם ד"ה והנה כל זה.
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וגם בלאו הכי רחוק מאד על פי דרך הטבע שיצא מעצמו תיכף כשיגיע למקום פתוח בריא וחזק,
לאחר שבכאן במקום שנפל לא הי' יכול להציל את עצמו כשהי' אחוז בהסוס ,ואחר כך כשנתקרר
תחת הקרח והי' עייף ויגע ,וגם נשאר לבדו ,יצא מעצמו לחוץ הנהר ,והלך תיכף בדרך מרחוק בריא
אולם ,ועקבותיו לא נודעו.
רק כל עיקר החשש שאנו חוששין בכל מקום במשאל"ס הוא שמא הצילוהו אנשים אחרים והלך
בדרך מרחוק ]או בים שמא פלטוהו הגלים בא' האיים ונשאר שם[ .אבל כאן בנידון דידן שהי' קול
רעש גדול ,וחפשו אחריו יהודים ונכרים רבים שחפשו אחר המעות ,אילו הצילוהו הי' נשמע הקול
שניצול איש א' שמצאו אותו צף ,ובפרט במקום קרוב כזה .וכאן לא נשמע ולא נראה מאומה ,אף
שחפשו היטיב ודקדקו ,בוודאי מוכרח הדבר שלא יצא במקום פתוח הראשון .ולא יתעקש בזה כי
אם עיקש ופתלתל.
רק כל עיקר החשש הוא שיש להסתפק עדיין שמא צף תחת המים במקום פתוח הא' ,ולכך לא ראו
אותו ,וצף תחת הקרח הב' עד מקום פתוח אחר וניצול שם ,שלא ראו אותו ולא חפשו שם באותו
עת.
והנה מבואר בגביית עדות שהי' נקרש ערך שני וויארשט עד שנופל לנהר הגדול דווינא ,וגם שם הי'
נקרש על כמה אמות עד מקום פתוח ,ואם כן הי' בוודאי יותר משני וויארשט מן המקום שנפל
אפשר קרוב לג' וויארשט .ואם כן מוכרחים אנו לומר שצף ערך כזה תחת הקרח ותחת המים ]כי
לא ראוהו במקום פתוח הראשון[ .ואם כן לדעת הב"ח ומהרש"א וט"ז ששיעור שתצא נפשו הוא
פחות משעה ,ודעת מהרי"ט 1223שהוא דבר מועט ,וגם דעת הב"י בתשובה בחלק אה"ע] 1224יעויין
שם בתשובות מבי"ט הא' והג' ,ובתשובות ב"י על זה ,במחלוקת ארוכה שביניהם בדעת הר"א
מווארדין ונדפסו תשובות אלו גם בתשובות מבי"ט [1225נראה שהוא חצי שעה לבד ולא יותר ,וכן
נראה דעת מבי"ט.
ואם כן הכא בנידון דידן הוא יותר משתצא נפשו עד שיבוא למקום הפתוח שבנהר דווינא ,ואם כן
וודאי מת מקודם שיגיע לשם ,כי לצוף תחת המים ותחת הקרח יותר משני וויארשט מלובש
בבגדים בוודאי הוא יותר משעה ,כי אפילו לשוט על פני המים בבגדים הי' נצרך ערך זה ,אבל תחת
הקרח והמים בוודאי אינו צף במהירות ,וצריך זמן יותר ,ואי אפשר לו לחיות כל כך תחת הקרח,
להחזיק רוחו בקרבו ,לדעת הגאונים אלו.
ועדיף ממעשה הב"ח סי' ק"ד ,ואפילו ממעשה שבסי' ע"ט ,דשם הי' החשש שראו מקומות פתוחים
בנקבים בנהר ,אפשר לא היו רחוקים כל כך ממקום הנפילה ,ושם לא חפשו אחריו לצד מורד
הנהר ,ואם כן אפשר שהי' קרוב שיכול להגיע אליהם בתוך שיעור שתצא נפשו ,ואעפ"כ התירו
הב"ח ומהרש"א ושאר חכמי הדור שבמדינתן .כל שכן כאן בנידון דידן שמוכרחים אנו לומר שצף
יותר מב' וויארשט אפשר קרוב לג' וויארשט ,עד שניצול ,והי' תחת הקרח כל אותו זמן ,וזה אי
אפשר לדעת המקצרים השיעור שתצא נפשו.
וגם איכא אומדנות המצטרפות שמת ,שמצאו הסוס שלו מת ,שהי' אחוז בו ,והוציאוהו במקום
פתוח הראשון ,ואותו לא ראו ,ניכר שכלה כחו ונשמט ידו מן הסוס ,ונפל שם תחת הקרח לארץ,
ונשאר שם עד שיצא נשמתו .ואף אם לחוש כאן בנידון דידן שמא הי' עוד מקומות פתוחים בנקבים
]שקורין פראלעפקות[ בנהר ,והעד המעיד לא דקדק על זה .מכל מקום דומיא על כל פנים למעשה
דסי' ע"ט ,דשם ראו עדים שהיו מקומות פתוחים כאלו ,ולא חששו לזה חכמי הדור והתירו ,כי איך
יצמצם המקום ,כמו שנתבאר למעלה בארוכה ,ובנידון דידן לא ידענו כלל שהיו מקומות פתוחים
כאלו .ואף אם נחמיר לחוש שמא היו ,הלא חפשו באורך וויארשט לצד מורד הנהר ולא ראו
מאומה ,בוודאי לא ניצול כאן .ובמקום פתוח השני בנהר דווינא לא הי' יכול להגיע לשם לדעת
הגאונים אלו ,ואם כן הוי ממש כמים שיש להם סוף ומותרת.
]וגם אפילו הוה אפשר להגיע עד מקום פתוח שבנהר דווינא קודם שתצא נפשו ,הלא הוא בעיר
דיסנא ,אילו ניצל שם על ידי אדם בוודאי קלא אית לי' דבר כזה ,ובפרט שיצא קול רעש בתחלה
שנטבע אדם עם מעות כמ"ש למעלה .ושיצא מעצמו שלא על ידי סיוע אדם ,רחוק מאד על פי דרך
הטבע שיצא ,אם לא על ידי מעשה נסים ,ואין לחוש למעשה נסים .וגם אם הי' ניצול מעצמו הי'
נשמע הקול במקום קרוב כזה ,שהי' מספר לחבירו כדרך בני אדם ,וחברך חברא אית לי'] ,ובכל

 1223ספר ב חלק אהע"ז סי' כו.
 1224בשו"ת הר"י קארו ,דיני מים שאין להם סוף .דן בהם לעיל סי' ג ד"ה והאמת.
1225סי' קפז.
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מקום במשאל"ס שאסורה אפילו בצורבא מרבנן ,1226היינו שחיישינן שצף אחר כך על פני המים
במקום שלא ראוהו ,ושט למרחוק כמה פרסאות ,ואם כן אף אם ניצול שם על ידי אחר ]ואפשר
ניצול על ידי עכו"ם[ והלך משם לעלמא ,עם כל זה לא נודע במקום הנפילה ,כיון שהוא מקום
רחוק .משא"כ בנידון דידן ודו"ק[ .וכל זה לסניף בעלמא ואומדנות המצטרפות ,אבל באמת בלאו
הכי מותרת מטעם שכתבנו[.
ואם כן אשה זו שריא לדעת הב"י ומבי"ט ומהרי"ט בנו ]שמקצרין השיעור שתצא נפשו[ ,ולדעת
הב"ח ומהרש"א ושאר חכמי הדור שהיו בזמן הב"ח.
רק לדעת הריב"ש 1227וסייעתו שסוברים ששיעור שת"נ הוא עד תחילת שעה ג' ]ויש מהם סוברים
עד סוף שעה ג'[ ,כמשמעות הש"ס בעובדא דרבי חנינא בסוף פרק האשה בתרא ,1228והפני יהושע
סובר כוותייהו ]אף שנראה שלא ראה דברי הגאונים אלו מדלא הביאם לעזרתו[ ,ואם כן יש לחוש
שמא צף עד מקום הפתוח שבנהר דווינא בתוך שיעור שתצא נפשו ויצא שם.
מכל מקום איכא למימר שלא חשו חכמים והצריכו ג' שעות רק מטעם שמא הוא תחת המים
במקום שנפל ,ויצא בתוך ג' שעות שהוא שיעור שיכול לחיות לפעמים תחת המים ,ולכן אם לא
שהו עליו כל כך אסורה מדאורייתא אפילו במים שיש להם סוף ,אבל שיכול לשוט תחת המים ב'
שעות זה לא שמענו ,כי זה לא נשמע מעובדא דרבי חנינא הנ"ל ,והסברא נותנת שאי אפשר לשוט
כל כך תחת המים ,וכל שכן תחת הקרח ,דהקור חזק .ויש לומר גם כן דבהבלי' מת כו' מיד כו'
כמ"ש הפני יהושע בעצמו סברות אלו בת' הנ"ל ,כמ"ש למעלה לשונו .ואם כן ]כיון[ שאין ראי'
מהש"ס ,אפשר לומר דהגאונים אלו הריב"ש ומהרא"ש ומהרח"ש 1229מודו דלא חיישינן שמא צף
תחת הקרח ב' שעות ויותר ,ואפושי פלוגתא לא מפשינן ,וגם כל המחמיר בדברי סופרים עליו
להביא ראי'.
אבל הפני יהושע נראה שחשש גם לזה ,שמא צף תחת המים ב' שעות ]ולדעתו יכולים לצוף בשיעור
הזה ערךב' פרסאות ובאמת זהו נגד החוש[ ,מטעם שאין אנו יכולים לבדות סברות מלבנו לחלק
בין מים קרושים כו' ,כיון דלא מצינו חילוק זה מבואר ,ואף דסברא פשוטה דאי אפשר לחיות
כה"ג כו' ,כמ"ש למעלה לשונו יעו"ש .וסיים דקשה להתיר אשה מסברא ,ואין צריך לומר
במשלא"ס דרובן לאיבוד ואפילו הכי החמירו חז"ל ,והלכו אחר המיעוט ,אע"ג דפשיטא דמיעוט
דלא שכיח הוא ואפילו הכי כו' ,הכא נמי איכא למיחש שמא איכא אחד מן אלף שיוכל לחיות כו'
עכ"ל .ואם כן לדעתו אין להתיר בנידון דידן עדיין.
אבל באמת אינו מוכח כל כך דלדעתו אסור בנידון דידן ,דהכל הולך אחר החיתום שסיים בסוף
וז"ל ,ואפילו הוה אפשר להתיר מסברא מכל מקום כתבתי כבר שהכא שראו העדים בלילה ,איכא
למיחש שמא במקום קרוב הי' פתוח ולכן אין להתירה מהאי טעמא ,אבל נראה להתיר מטעם
הסימנים כו' עכ"ל .ואם כן יש לומר דעיקר חששו הי' משום שראו בלילה ,ואם אפשר אפשר לומר
שמא במקום קרוב הי' פתוח ולמחר נקרש ולכן אין להתירה מהאי טעמא .אבל בנידון דידן דליכא
הך חששא ,ואם לא נתירה כעת תאסר לעולם ]כי הוא כמה שנים שלא נמצא עדיין ,בוודאי צף כבר
מת למקום רחוק ,או הדגים אכלוהו .ואף אם ימצא עוד כאן ,רחוק הדבר שיכירו אותו[ ,ואם כן
אפשר דאף הפני יהושע לא הי' מחמיר למעשה .ושם מצא בלאו הכי היתר מצד הסימני' ודו"ק.
ואף אם נאמר דלדעתו הוא להלכה דאין להתיר אשה במשאל"ס מסברא ,ויש לחוש שמא צף תחת
הקרח יותר משני וויארשט בתוך שיעור שתצא נפשו ]ויצא שם לארץ אחרת ולא נשמע ממנו[ .וגם
אפשר לומר דגם הריב"ש וסייעתו סבירא להו כן ,ולא מחלקי בחילוקים שכתבנו .עם כל זה אין
להחמיר למעשה בנידון דידן .דהלא כל חשש זה הוא לדעתם ששיעור שתצא נפשו הוא יותר מב'
שעות על כל פנים ,אבל לדעת הפוסקים שאנו סומכים עליהם בכל מקום ,הרי הם הב"י והב"ח
והט"ז ומבי"ט ומהרי"ט בנו ומהרש"א שמקצרים השיעור כמ"ש ,אשה זו מותרת לדעתם בוודאי,
דלא הי' אפשר להגיע למקום פתוח השני בתוך שיעור שתצא נפשו ,מלבד סברת הב"ח דתחת
הקרח אי אפשר לשוט בלא דף על כל פנים ]ומצאתי לו חבר בסברא זו בתשובות ב"ח החדשות
בסי' ע"ד ,וחתום עליו גדול אחד שמו צבי הירש בה"ק אהרן זצ"ל ,והי' העובדא בזמן מהרש"ל[,
ואם כן הוא ספיקא דפלוגתא ,יש לנו לילך לקולא לכל הדיעות שבאחרונים.

 1226יבמות קכא ,א.
 1227סי' שעז.
 1228קכא ,ב.
 1229כדלעיל ד"ה אך אחר העיון ,וש"נ.

שארית יהודה – אבן העזר

קלו

אף שמבואר באחרונים שכל מקום שיש פלוגתא בדינים אלו יש לנו לילך לחומרא ,וכן פסק
רמ"א] 1230דלא כדעת המשאת בנימין [1231והארכנו בתשובה ]שכתבתי לכבוד מעל' זה כמה
שנים [1232דכן יש לפסוק ,וכן כתבתי שם לק' ווילנא בפלוגתא זו גופא דשיעור שתצא נפשו .כל זה
היינו משום דבדאורייתא הלך אחר המחמיר ככל ספיקא דאורייתא לחומרא.
ואף שאמרו חז"ל בעגונא אקילו ,1233הלא כמה פוסקים סבירא להו דזהו דווקא בסופה של עדות,
אבל בגופה ובתחילתה לא אקילו .1234ואפילו לדעת הפוסקים דאפילו בגופה של עדות אקילו,
משום דסוברים דעיקר הטעם הוא משום דאשה דייקא ומנסבא מתוך חומר כו'] 1235וכן דעת
אדמו"ר נ"ע בתשובתו 1236שכתב לבארדיצוב[ .מכל מקום אין לנו להקל אלא במקום שהקילו
חכמים ,משום דבידם יש כח להקל ,מטעם דכל המקדש אדעתא דרבנן כו' ,כמ"ש רש"י בפ'
כ"ב ,1237וכמ"ש מהר"ם ב"ב בתשובה שבהגהות מיימוניות שבסוף הל' גירושין סי' ט' .אבל היכא
דאיכא תרי לשנא בש"ס ,ואם כן לחד לישנא לא הקילו חז"ל ,והוא הדין בספיקא דפלוגתא
דפוסקים ,ואם כן אין לומר בזה כל המקדש כו' ,כיון דלחד מאן דאמר לא הקילו רבנן בזה ,ואם
כן יש לנו לילך לחומרא ככל ספיקא דאורייתא ,וכמ"ש אדמו"ר נ"ע בתשובה הנ"ל ,וכמו שהארכנו
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בזה בתשובה הנ"ל לכבוד מעכ"ת .ועוד דבמים לא שייך האי טעמא דאשה דייקא דאמרו בש"ס
דכמלחמה דמיא ,דלא דייקא ואמרה בדדמי' ,ואם כן בוודאי יש לנו לילך לחומרא ]ככל ספיקא
דאורייתא[ כמ"ש בתשובה הנ"ל דיש לילך לחומרא בפלוגתא זו גופא שבין הריב"ש ומהרי"ט.
וכ"ז הוא בספיקא דאורייתא ,כגון אם לא שהו עליו במקום שנפל רק שעה אחת ,וכה"ג בפלוגתא
אחרת ,דלדעת האוסרים אסורה מדאורייתא ,אבל כאן בנידון דידן ,דבתחלת הנפילה שהו עליו עד
שתצא נפשו לכל הדיעות ,וחפשו כמה שעות ,ואם כן אפילו לא הי' תחת הקרח אין כאן רק איסור
דרבנן מדין משאל"ס ,וכאן תחת הקרח ,ושיצוף שיעור כזה תלוי בפלוגתא זו וכמ"ש למעלה ,ואם
כן הוה פלוגתא במידי דרבנן ,ובדרבנן הלך אחר המיקל ככל ספיקא דפלוגתא בדרבנן.
וכל שכן כאן בנידון דידן ,דאין מפורש בדברי המאריכים השיעור שתצא נפשו ,שמחמירים אפילו
בכה"ג שיצוף תחת הקרח שיעור זמן גדול ,שעל זה אין ראי' כלל מהש"ס מעובדא הנ"ל ,ואם כן
אפשר לומר דמודו בכה"ג .ואם כן אין ספק מוציא מידי ודאי של הגאונים אלו ,והב"י מכללם ,לבד
הפני יהושע נראה שמחמיר אפילו כה"ג יחידאה הוא ,ואין לחוש לו בעגונה דרבנן .וגם נוכל לומר
שנעלם ממנו דברי הב"י ומבי"ט אלו ,מדלא הביא דבריהם ,ובפרט דברי מהרי"ט שתירץ ראייתו
מעובדא הנ"ל ,לכן לא רצה להקל מסברה ,ואילו הוה שמע דברי הגאונים אלו לא הי' מחמיר כלל.
ובפרט שגם בדעתו אינו מוכח כל כך דהי' מחמיר בנידון דידן כמ"ש למעלה ,ואם כן אין להחמיר
בזה.
ואף שלכאורה הוא תרתי דסתרי ,אם בכל מקום אנו מחמירים בפלוגתא זו גופה דשיעור שתצא
נפשו כדעת המאריכים השיעור ,וסבירא לן שאדם יכול לחיות במים כל כך ,וכאן ניקול בזו גופה
כדעת המקצרים השיעור ,ונאמר שאין אדם יכול לחיות כל כך תחת המים .אין בזה חשש ,שמצינו
כזאת בפוסקים בדוכתא טובא .וכן כתבו האחרונים בתשובותיהם בספיקא דסימנים דאורייתא
או דרבנן ,דבאיסור דאורייתא אנו תופסים כתירוץ דסימנים דרבנן ובאיסור דרבנן אנו סומכים
אשינוי דסימנים דאורייתא .וכה"ג כתבו בספיקא אם חיישינן לשאלה .וכאשר הארכנו בענין זה
בקיץ העבר בתשובה אחת לקהלת קריזבורג וק"ל.
ותו דבנידון דידן באמת יש לומר דלא הוה סתרי כלל ,דאף המחמירים בשיעור שתצא נפשו מודו
כאן בנידון דידן ,משום דזה דיכול לשוט תחת הקרח זמן ארוך כזה זה לא נשמע מהש"ס ,אף אם
נאמר שעה כו' הוא שעות דווקא ,וכאשר כתב הפני יהושע בעצמו כמשנ"ת למעלה .ואם כן אף אם
הי' נמצא פלוגתא בפירוש גם בזה יש לנו לילך לקולא בודאי ככל ספיקא דפלוגתא בדרבנן ,ולא
סתרי אהדדי כלל .וכל שכן שלא נמצא מפורש פלוגתא בזה ודו"ק.

 1230סי' יז סט"ו.
 1231סי' מד וסי' קה ,הובא בחלקת מחוקק שם ס"ק לא ,ובבית שמואל שם ס"ק מז.
 1232דלעיל סי' ג )תשובת מהרי"ל; ואילו שו"ת מוה"ר נתן לא הגיעה לידינו(.
 1233יבמות פח ,א ובכ"מ.
 1234כמבואר בבכורות מו ,סע"ב.
 1235יבמות שם.
 1236שו"ת שלו סי' כח ס"א וסט"ז-כ .ושם סט"ז הובאו דעות הפוסקים בזה.
 1237שבת קמה ,רע"ב.
 1238יבמות קטו ,סע"א.
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ובמים שאל"ס יש לומר עוד דקיל משאר איסור דרבנן דמותרת בדיעבד ,דאמרו אם נשאת לא
תצא ,1239רק לכתחילה אסרו .ואף דיש לומר גם כן בהיפוך דחמיר משאר איסור דרבנן ,דאף
דהקילו בדיעבד מטעם דהוי מעוטי דלא שכיח כמ"ש הפני יהושע ,עם כל זה החמירו חז"ל
לכתחלה דלא תנשא אע"ג דהוי מעוטי דלא שכיח ,ואם כן יש להחמיר בזה טפי משאר ספיקא
דרבנן .וכל שכן לפי מ"ש מהרא"י בפסקים סי' קל"ט דמהאי טעמא אחמירו אע"ג דמיעוט
נמלטים לא שכיח ,משום דמים כמלחמה דמי' ואמרי בדדמי' ולא דייקא ,ואם כן אפשר יש
להחמיר טפי במים שאל"ס משאר ספיקא דרבנן .עם כל זה בספיקא דפלוגתא יש לנו לילך לקולא
כמו שאמרו חז"ל 1240בדרבנן הלך אחר המיקל.
ועדיף מספק דרבנן בגוף הענין ,משום כיון דלחד מאן דאמר לא אחמירו רבנן בכאן ,ואם כן הוה
ספק פלוגתא ,ונקטינן כללא בדרבנן הלך אחר המיקל ודו"ק ,ואין מפרשין לחכם כמותו ]וגם
בתרומת הדשן סי' קע"ח כתב דספיקא דפלוגתא בדרבנן קיל מספק בגוף המעשה ,ופסקו הרמ"א
ביו"ד סוס"י נ"ז ,יעו"ש בש"ך דברי התרומת הדשן באריכות ,ואף שהש"ך מפקפק ע"ז לענין
מכירה לעכו"ם בשאר דוכתי חוץ מספק דרוסה דיש כמה צדדין להתיר ,בנידון דידן ג"כ יש כמה
צדדין .וגם יש לחלק עוד ,ודו"ק[ .וכ"ש כאן שאפשר אין כאן פלוגתא כלל כאשר הארכנו כבר.
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ותו דזה שכתב הפני יהושע ומהרא"י דמים שאל"ס הוא מיעוטי דלא שכיח ,הוא דעת הרא"ש
והמרדכי 1242בשם ר"ת בפרק ט"ו ,אבל הרא"ש גופא בפ' החולץ 1243והתוס' 1244בשם ר"י שם
סבירא להו דהטעם שהחמירו במשאל"ס לכתחילה משום דהוי מיעוטי דשכיחא .ואם כן בכהאי
גוונא תחת הקרח הוה בודאי מיעוטי דלא שכיח כלל ,ואם כן הספיקא דפלוגתא בדינים אלו בודאי
אין להחמיר כלל .ובפרט בעגונא זאת שהיא ילדה עדיין ועני' ואין במה להתפרנס ,לכן נלע"ד
להתיר .אך מחמת חומר הנושא וידענא מיעוט ערכי עלי ,לכן אצפה על תשובותו הרמתה ,ובקשתי
שטוחה להשיביני מלא דבר ,ואי דרי טונא דלינא ,1245ובבוא דברו הטוב אשמח כעל הון רב.
דברי ידידו מלו"נ 1246כל הימים מוכן לשרתו
נתן הלוי הורוויץ
יום ה' ח"י מרחשוון תקפ"ד
]אין זה לקט אלא שכחה[ והגם שבתשובות ושב הכהן פקפק בסברת הב"ח דאימר לא חייש
למחילה של דגים ,כבר תירץ כבוד מעכ"ת אלי בתשובה הנ"ל ,1247דנהי דחיישינן למחילה של דגים
שיכיר חורו ויצא ,אבל לצאת למעלה מן הקרח אי אפשר לו אלא אם כן יזדמן לו מקום פתוח
וכולי האי לא חיישינן .ובאמת בתחת הקרח לא קשה כלל ממחילה של דגים ,דגם מחילה של דגים
בוודאי נקרש ,דאצל חוץ הנהר דרך לקרוש קודם ,וזה ידוע וק"ל.1248

תשובה
שאלתו שאלת חכם ותשובתו בצדו הגיעני ,והוצק חן בשפתותיו ,בדבר אשר ירד לחלק בין שתי
תשובות הב"ח ,דהיינו בין ההיא דסי' ע"ט 1249שנפל בנקב המים העשוי להשקות הבהמות וכל
המים היו קרושים רק שהיו נקבים כאלו גם כן לרוב ,דשם הסכימו עמו להתיר המהרש"א ושאר
גדולים ,גם הט"ז הביאו לפסק הלכה .ובין ההיא דסי' ק"ד ,שלא היו כל המים קרושים רק
מקומות מקומות פתוחים ,דבזה יש לומר דלא הסכימו עמו להתיר )מטעמו ,אלא דבלאו הכי היו

 1239יבמות קכא ,ב .טוש"ע סי' יז סל"ד.
 1240ע"ז ז ,א.
 1241סי' א )דמים שאין להם סוף דאמרינן )לקמן דף קכא (:אם נשאת לא מפקינן מיניה כו' ,דהוי מיעוטא דלא שכיחא
כלל( .בהבא לקמן ראה שו"ת אדמו"ר הזקן סי' כח סכ"א ד"ה וגם ראייתם .שו"ת צמח צדק אהע"ז סי' סח ס"ז.
 1242סי' פב )במים שאין להם סוף שאנו מתירין בדיעבד כו' מיעוט הוא דלא שכיח(.
 1243יבמות פ"ד סי' ה )וחיישינן למיעוטא דשכיחא כמו גבי מים שאין להם סוף דאשתו אסורה(.
 1244לו ,ב ד"ה הא לא שהה )ואומר ר"י דחיישינן למיעוט מצוי כזה כמו במים שאין להם סוף(.
 1245ע"פ ב"ק צב ,סע"ב.
 1246מלב ונפש.
 1247לעיל סי' ג.
 1248בכת"י מסיים :ע"כ הועתק מתשובתי שכתבתי להרב דק' יאנוויץ.
 1249ראה אודותה לעיל סי' ג-ד ,וסי' לו-לז.
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שם צדדי היתר כמו שנתבאר שם .ועל אלו הצדדין של היתר כתב מעכ"ת אשר סמך בר פלוגתי'
בשו"ת פני יהושע החולק עליו בהיתר קרישת המים( .דעיקר טעמו של הב"ח בסי' ק"ד הוא מטעם
שאפילו במקומות הפתוחים מכל מקום שפתי הנהר קרושים על כל גדותיו ,ואי אפשר לו לטפס
ולעלות על הקרח שמשבר והולך ,ובשפת הנהר ממש הגידודים גבוהים מחמת הקרח ואי אפשר לו
לקפוץ ולעלות אחר שנתיגע ותש כחו ,וכמו שהאריך בזה להסביר סברתו .ועם כל האריכות הזה
עדיין לא יצאנו מחשש הצלה .ונהי דהצלת עצמו ליכא כמו שהאריך ,מכל מקום הצלת אחרים
אפשר ויכול להיות.
ומעשה דזה משה האיש יוכיח ,שבודאי לא הי' ניצול כי אם על ידי אחרים דוקא ,ואין בזה משום
מעשה נסים שנזדמנו לו אחרים ,מאחר שאין בנס הזה שינוי הטבע ,כמ"ש רבינו הג' אחמו"ר
זצללה"ה נ"ע בתשובתו ,1250וגם לא אמרינן בהא דאי איתא דסליק על ידי אחרים קלא הוה לי',
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ואפילו במקום קרוב ,דאין לנו לבדות חלוקים מלבנו כמ"ש המרדכי ,1251וכדאסיק רב אשי
בצורבא מרבנן ,והיינו כמ"ש מהרא"י סי' קל"ט דלא אזלינן בתר אומדנא .ובהדיא אמרינן
בירושלמי 1253דהא דאין מעידין על הצלוב היינו טעמא דשמא מטרונא עברה ופדאתו )ובהא לא
פליג תלמודא דידן .עי' במ"ש רבינו אחמו"ר ז"ל נ"ע ,(1254והרי העברת מטרונא קלא הוה לה ,וגם
הצלה שאינה מצוי' היא ,ואפילו הכי חששו חכמים אפילו בכה"ג להצלת אחרים ,ומאי טעמא לא
ניחוש במקומות הפתוחים להצלת אחרים .ואף שיש לומר דגם האחרים מתייראים שמא ישבור
הקרח מתחתם ,אינו כדאי בשביל זה להתיר ,חדא שראינו כמה פעמים שאחינו בני ישראל
מסכנים את עצמם להציל חביריהם ,ועוד שהרי יכולים לשבור הקרח מתחלה .ואין באומדנות
כאלו להתיר משאל"ס ,בפרט שלא נזכרו אומדנות כאלו בגמרא ואין להם רמז ,אדרבה ההיפך
מצינו 1255בההוא גברא דאיתלי בי' נורא כו' דחיישינן שמא אינש אחרינא אתי לאצולי' כו' ,הרי
דאפילו בבית שהאש אחזתו חיישינן שמא סיכן בעצמו וירד אחד שם להצילו.
סוף דבר שבזה יפה עשה מעכ"ת שלא רצה לסמוך על היתר דהב"ח סי' ק"ד ,ויישר כחו וחילו
לאורייתא שלא הלך אחר הקל הקל כדרך הקופצים להורות ,אשר עליהם נאמר 1256ומקלו יגיד לו
כל המיקל כו'.
אך במה שירד להציל העגונה מכבלי העיגון בנידון דידן שהמקום קרוב הפתוח שלטו בו עיני כל
ומשוטטות בו ,דאי סליק הוה חזי לי' ,והמקום השני הפתוח הוא רחוק בערך שני ווערשט ,ורוצה
לסמוך על הפוסקים המקילין בשיעור שתצא נפשו במאשל"ס דרבנן ,ורוצה לצדד דאף הפוסקים
המחמירים ומאריכים השיעור שתצא נפשו היינו דוקא בשהה במקום אחד אבל לא שישוט על פני
המים שיעור ארוך כל כך .אנכי מושך ידי מזה ואומר לא ירד בני עמכם ,1257כר"ט במדרש,1258
דהמקילין מקילין יש מהם באומדנות עצמם ,ולא שמו על לב הגמרא דעובדא דרבי חנינא בן
דוסא 1259ולא הביאו כלל ,והב"ח ומהרי"ט 1260שהביאו ותירצו בדרכים שונים לא נתקבלו על דעתי
לפי קט שכלי ,וקשה לי להכריע נגד תלמוד ערוך ופירש"י שם בפשיטות כמשמעו דשעה ראשונה
היתה יכולה לחיות במים וכן שני' )אלא דבשלישית פירש"י כבר עלתה ,ויש לומר קודם תחלת
שעה השלישית ,דעד סוף שעה ב' יש שהות לשיעור שתצא נפשו( ומי יבוא לעשות פירושים שונים.
הן אמת דבגמרא נזכר בכל מקום אפילו במים שיש להם סוף ששהו עד כדי שתצא נפשו סתם ולא
פירשו השיעור ,ואף גם זאת לפי הנשמע לא כל אדם שוה ולא כל המקומות שוים ,והי' אפשר לומר
בשטת המקילין שלא הביאו הגמרא הנזכרת כלל משום ששיעור זה יכול כל אדם לשער לפי מה
שהוא באיזה זמן ובאיזה מקום ,ורבי חנינא בן דוסא שיער לשעתו ולמקומו .ובכל זה לא נחה

 1250סי' כח ריש סכ"א.
 1251סוף יבמות סי' צב )שחלק על היתר הר"א מוורדון ,שהתיר מטעם אומדנות( .ונתבאר לעיל סי' ג-ד ,וסי' לו.
 1252יבמות קכא ,א :לא שנא אינש דעלמא לא שנא צורבא מרבנן.
 1253יבמות פט"ז ה"ג.
 1254בשו"ת שם.
 1255יבמות קטו ,א.
 1256הושע ד ,יב .פסחים נב ,ב.
 1257ע"פ מקץ מב ,לח.
 1258ב"ר צח ,ט.
 1259יבמות קכא ,ב )ששיעור עד שתצא נפשו הוא ג' שעות .ונתבאר לעיל סי' ג ד"ה והנה כל זה(.
 1260ספר ב אהע"ז סי' כו .ונתבאר לעיל שם.

שארית יהודה – אבן העזר

קלט

דעתי .ואף שיש מקום עוד לצדד דהשיעור עד כדי שתצא נפשו פירושו לקולא שאין משערים אלא
בכדי שיכול להיות יציאת הנפש בלבד ,אך הרמב"ם 1261ורע"ב 1262פירשו לחומרא.
הגם שיש לומר בנידון דידן שתחת הקרח שהוא כאילו כפה עליו גיגית ובביתא דשישא ומרמרא
דבפ"ט דסנהדרין 1263כמ"ש מעכ"ת בשם שו"ת פני יהושע )וגם אנכי כתבתי מזה למעכ"ת(1264
1265
שהם מקרבים המיתה הוי השיעור שתצא נפשו פחות משיעור הגמרא ,מכל מקום מאן ספין
כו' .ועוד ששמעתי 1266שתחת הקרח המים רצין במהרה יותר ,ויכול להיות שבשיעור מועט ישוט
תחת הקרח עד מקום הפתוח .ועוד שבמשאל"ס לא חילקו חכמים 1267אלא בין מיא דקוו וקיימי
או לא ,אבל לא בנהר המושך .וידוע דבנהרות המושכים נמי יש חילוק בין הנהרות ,בנהר זה המים
רצים במהרה יותר מבנהר השני ,ולא עוד שבנהר אחד עצמו יש חילוק בין הזמנים ,ואפילו הכי לא
חילקו חכמים .ואם כן הכי נמי משערים במרוצת המים כאלו היו המים רצין ביותר.
ובהכי מיושב לי מ"ש בתשובות מהר"ם ב"ב סי' תתקע"א 1268כלום חלקנו אלא בין משיל"ס
1269
למשאל"ס אבל במשאל"ס גופייהו כו' ,דלכאורה הדבר תמוה דהא בהדיא מחלק בגמרא
במעשה דר' שילא בין מיא דקוו וקיימי או לא .ולפי מה שנתבאר יש לומר דסבירא ליה למהר"ם
דהיינו דוקא לס"ד דר' שילא דמיא דקוו וקיימי חלוק מנהר המושך ,ואם כן כל מיא דקוו וקיימי
היו כמשיל"ס וכל הנהרות כמשאל"ס ,אבל לבתר דמסיק כיון דאיכא גלי כו' ,תו אין לחלק בין
נהרות המושכין ובין מים דקוו וקיימי ,וכן אין לחלק בין איכא גלי או לא ,דלא חלקו חכמים
בגזרתם .דבשלמא אם לא הי' איסור כלל במיא דקוו וקיימי לא שייך לומר דלא חלקו חכמים,
כיון דמיא קוו וקיימי והוו כמים שיש להם סוף ולא אתו למטעי ,אבל כיון דבמיא דקוו וקיימי נמי
איכא איסור היכא דאיכא גלי ,תו לא חלקו חכמים בין איכא גלי או לא דאתו למטעי .אלא דבזה
כבר הורו הגאונים גדולי הדור ,והסכימו בהיתר הב"ח דבסי' ע"ט ,ופירשו בגמרא הנ"ל ,דאפילו
לפי המסקנא יש חילוק במיא דקוו וקיימי בין איכא גלי או לא ,אבל בנהרות המושכין לא נתנו
דבריהם לשעורין במרוצת המים ,ומשערים כאלו רצין המים במהרה יותר.
בהא אסיקנא ובהא נחיתנא שאין בידי להתיר ולסמוך על דעת המקילין בשיעור כשתצא נפשו ,עד
אמצא מקום לדבריהם לתרץ הגמרא לפי דעתם .בשגם כי לא הביאו ראי' כלל לשיעורין דדבריהם
ומי כהחכם יודע לשער כו' .ולפי שאין הוראה אלא להיתר 1270קצרתי ואומר שלום מאדון השלום.
ואמנם זאת להודיע ,אם יהי' דעת מעכ"ת ובית דינו נוטים להיתר אעפ"כ ,אזי יראו לתרץ הגמרא
על כל פנים ,ואחר כך ידונו באומדן דעתם אם ירצו ,הגם שדעתי לא נחה גם בזה לדון באומדן דעת
מדעתנו בלי שום צירוף סניף אחר והוכחה אחרת מצד אחר .כגון בנידון דידן אם היתה הוכחה
שהסוס הרגו ,כן דרכן של הסוסים במים .ומכל מקום בלי הוכחה אין לעשות מזה אפילו סניף.
ועוד זאת אם יהי' להם תירוץ על הגמ' בקשתי להודיעני.

 1261בפירוש המשניות יבמות פט"ז :אם שהה שם שיעור שאי אפשר לו לאדם לחיות בשיעור זה בתוך המים.
 1262יבמות פט"ז מ"ד.
 1263עז ,א.
 1264לעיל סי' ג ד"ה שוב מצאתי.
 1265ע"פ מו"ק כח ,א.
 1266הובא בשם מהרי"ל בשו"ת צמח צדק סי' סח ס"ד .וראה לקמן סי' מ – בשאלה.
 1267קכא ,א.
 1268ראה לעיל סי' לז ,וש"נ.
 1269יבמות קכא ,א.
 1270כתובות ז ,א )ומי איכא הוראה לאיסור( .וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל שמח.
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בענין הנ"ל
הנה אגרתו החמודה באה אלי בערב חנוכה לעת ערב ,על כן איחרתי בוא היום להשיב מפני הכבוד,
והנני בא בקצרה ,בשגם שאין זה מקום שאמרו להאריך ,לפי שאין אומר ואין דברים בדברי
המקילין בשיעור שתצא נפשו בטענות וראיות מכריחות רק מסברא בעלמא ,ואדרבה ראי' לסתור
מפשטא דברייתא דרבי חנינו בן דוסא .1272אלא שהמקילין מתרצים לטעמייהו ,וכל זה איננו שוה
לי ,כאשר כבר כתבתי 1273לידידינו הרב מהר"ן סג"ל נ"י ,שקשה עלי הדבר להוציא הברייתא
מפשטה .ובפרט שרש"י 1274פירש כפשוטו שיכולה לחיות במים שעה ראשונה ושני' ,ולא רציתי
בדברי המקילין אפילו להכניס בבית הספק ,ואף לחלק בחילוקים מחמת הקור והקרח ,ואדרבה
תחת הקרח המים רצין במהרה יותר כמו שכתבתי שם ,וכאשר יבואר עוד.
והגם הלום הגיע לידי כו' ספר פרח מטה אהרן ,ושם בח"א סי' ל"ו 1275הכריע כדעת המקילין ,וכתב
בשם מהרח"ש 1276שגם הוא הקיל בתשובות סי' מ"ה ,אף שבקונטרס 1277מחמיר ,וכתב עוד שם
שיש עוד מהאחרוני' מקילין .מכל מקום אני על עמדי עומד ,ולא אשא פני איש ואנשים גדולים
וטובים נגד משמעות פשט תלמוד ערוך ,ומיראי הוראה אנכי בזה .ובתשובות מהר"מ פאדואה סי'
ל"ו כתב חזינא קמאי דקמן שבקשו עלילות להקל במשאל"ס רק שימצאו קצת ראיות כו' ,ואני
בעניי לא ראיתי שום ראי' בדברי המקילין .ועתה בבוא דברי מעכ"ת בטענות וראיות ויצא לישע
את המקילין ,מוכרח אני להשיב.
וטרם אחל לדבר אודיע דברי אתכם ,כי אחרי כותבי מכתבי הראשון ,חקרתי אצל אנשים לראות
היש משכיל על המוחש בשיעור שתצא נפשו ,והגידו לי שני מגידי אמת שני מעשים ,הא' סיפר לי
שזה זמן רב כמו שלשים שנה נטבע אחד בנהר דווינא עם עגלה וסוסים שנשבר הקרח ,והמים
הוליכוהו תחת הקרח ארבעה ווערסט ,עד שיצא למקום פתוח ושם נמצאו אנשים על שפת הנהר
)ואפשר שהי' שם דרך לרבים( ,והצילו את האיש לבדו והעגלה והסוסים נטבעו ,וגם היתה סיבה
שלא בא לביתו זמן רב ובתחבולה בא לביתו ,ואינו זוכר .והשני סיפר לי ששמע מאחד שזה כמו
עשרים שנה הלך הוא וחבירו לטבול בבקר בנהר דווינא בעת קרישת המים ,בנקב שעשו להשקות
הבהמות ,והוא טבל ועלה וחבירו ירד וטבל ונשמט תחת הקרח ,ולא המתין עליו ,ועלה לביתו על
התנור להתחמם ,ולבני ביתו לא הגיד כלום ,ובכמו רביעית שעה אחר כך בא גם חבירו אצל התנור
ונזדעזע מאד ,וסיפר שכשנשמט תחת הקרח הוליכוהו זרם המים במורד רחוק כמו חצי ווערסט,
ושם הי' כפר בעבר השני של הנהר ,והוליכוהו המים לעבר השני במקום הכפר ,ושם הי' גם כן נקב
שעשו להשקות לבהמות ועלה דרך אותו נקב.
1278
ומאלו המעשים יש ללמוד כמה גדולים דברי חכמים  ,שאין להתחכם בשום סברא ושכל אנושי
בלעדם להתיר מה שלא התירו הם )וכבר כתב כיוצא בזה בתשובות מהר"ם ב"ב סי' תתקע"א ,ועי'
במה שכתבתי במכתבי הראשון( ,דהא אזדא לה סברות הב"ח ,הן במ"ש בסי' ק"ד הן במ"ש בסי'
ע"ט )אלא שבסי' ע"ט היו אומדנות וידים מוכיחות אחרות ,וכמ"ש גם ידידינו מהר"ן סג"ל
מזה ,1279וגם בזה צ"ע ואין להאריך( .וגם ממוצא דבר נשמע ,דמ"ש הב"ח בסי' ק"ד מסברא
שלצאת דרך הנקב צריך להיות לו עינים כיונה במעי הדגה ,אינו מוכרח כלל ,דפשוט הוא שאותו
האיש מתחלה הרגיש שהי' תחת הקרח לפי שהמים הגביהו ראשו ונסתבך ראשו בקרח ,ואחר כך
כשהגיע למקום הנקב הרגיש שאין על ראשו דבר המעכב ,וגם הרגיש ברגליו שהמקום אינו עמוק

 1271נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' יח ,מכת"י  231קלד ,א .ונכתבה בהמשך לסי' הקודם ,שרצה מוה"ר נתן
מפולוצק להתיר כדעת המקילין בשיעור כדי שתצא נפשו )פחות משעה ,או כחצי שעה( .והשיב לו מהרי"ל שהעיקר
כדברי המחמירין )ב' או ג' שעות( .שוב כתב מוה"ר שאול עפשטיין דיין צדק דפולוצק )השו"ת שלו לא הגיעה לידינו,
ונזכרים בשאלה שבסי' הבא( ,להוכיח כדעת המקילים .ושוב משיב מהרי"ל בתשובה זו ,להוכיח כדעת המחמירין.
אחרי שו"ת מוה"ר שאול מפולוצק ,בא אחריו שוב מוה"ר נתן מפולוצק להוכיח כדעת המקילין ,בשאלה שבסי' הבא,
ומהרי"ל משיב שוב בתשובה דלקמן שם ,שהעיקר כדעת המחמירין.
 1272יבמות קכא ,ב.
 1273לעיל סי' לח.
 1274ב"ק נ ,א.
 1275ד"ה הן אמת .וראה לעיל סי' ג ד"ה והנה כל זה ,ממ"ש שם ח"ב סי' כ.
 1276שו"ת תורת חיים למוה"ר חיים שבתי.
 1277קונ' דיני עיגונא דאיתתא שם סג ,א.
 1278ע"פ יבמות קכא ,א.
 1279לעיל בשאלה שבסי' לח.
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ועמד ועלה .וגם נשמע מזה שמרוצת המים תחת הקרח הוא בקלות ומהירות ביותר ,שהרי זה שט
כמו חצי ווערסט ואחר כך הלך ברגליו למקום שפשט בגדיו ולבש ועלה לביתו על התנור ,ולא שהה
בין הכל כי אם רבע שעה .וגם על אותו האיש שט תחת הקרח ארבעה ווערסט אמרו שלא נשתהה
כי אם חצי שעה או פחות ,לפי שהנסיון מעיד שהמים רצין תחת הקרח יותר מהרה ,ואם כן בנידון
דידן שלא הי' הקרח כי אם שני ווערסט ,אפילו לפי דעת המקילין 1280אין כאן שהות שתצא נפשו.
ואמנם הואיל ואייתי מר דברי המקילין לנידון דידן ,אשיבנו לפי דבריו.
הנה מה שהקשה אהא דמן התורה לא חיישינן במשאל"ס ,וגם מדרבנן אינו אלא לכתחלה ,הא רוב
הפוסקים סבירא להו דבעינן שישהה עד כדי שתצא נפשו ,ומאי מועיל השהיי' במקום שנפל דלמא
שט למרחוק .לא קשה מידי ,כיון דרובן אינן נמלטים )והמיעוט הוא מיעוטא דלא שכיחא ,או
דשכיחא קצת ,למר כדאית לי' ולמר כדאית לי' (1281אזלינן בתר רובא מדאורייתא אפילו בדיני
נפשות ,כמ"ש המרדכי ותרומת הדשן סי' ר"מ .אלא דמכל מקום בעינן שישהה במקום שנפל עד
כדי שתצא נפשו ,דבמקומו מצוי יותר ושכיחא טפי שיעלה .וכן כתב הריב"ש סי' שע"ט בהדיא
דטבע במשאל"ס מעיד שטבע בים ושהה שיעור שתצא נפשו ואז הצלתו על ידי מחילה של דגים או
שיצא במקום רחוק הוי מיעוטא דמיעוטא ודלא שכיח עכ"ל ,אלמא דהיינו טעמא דלא שכיחא,
משום שהצלתו על ידי שיצא למקום רחוק ,הא במקומו ההצלה מצוי' ביותר ושכיחא טפי .והטעם
כי כל עוד נפשו בו מתחזק לעלות במקומו ,ואינו יוצא למקום רחוק אלא על ידי שזרם המים
הוליכוהו בעל כרחו ,שאינו יכול להתחזק עוד ,וכיון שכן אין ההצלה מצוי' שם כל כך ,מאחר שלא
הי' יכול להתחזק לעלות במקומו.
ומה שרצה מעכ"ת ליישב בזה דעת הב"ח במ"ש דתחת הקרח ליכא למיחוש לגלים כו' ,שהרי
בגמרא לא איצטריך להאי חששא דגלים אלא במיא דקוו וקיימו ולא בנהרות המושכין כו' .איברא
דקושיא אלימתא היא ,אלא דקשי' נמי לאידך גיסא למה ליה כל האריכות הזה ולאיזה צורך
האריך דליכא למיחש לגלים הא בלאו הכי אי אפשר לצאת מתחת הקרח ,אלא מאי אית לן למימר
דאי איכא למיחש לגלים ולדף היינו חוששים שמא יצא דרך הנקב הזה או דרך נקב אחר ,דבסי'
ע"ט אכתי לא אסיק אדעתי' טעמא דלצאת דרך הנקב צריך להיות עינים כיונה כו' ,ובסי' ק"ד
פשיטא דאיצטריך להאי טעמא דליכא למיחש לגלים ולדף ,דאם לא כן הוה לן למיחש שמא יצא
דרך מקום הפתוח .ואף דשם ביאר הטעם שלא הי' יכול לצאת במקום הפתוח משום ששפתי הנהר
קרושים כו' ,מכל מקום הדבר מובן שעל ידי גלים או דף הי' יכול לצאת אפילו בכה"ג .ואם כן גם
קושיי' מעכ"ת לא קשה מידי ,דאף שבנהרות המושכין חיישינן אפילו היכא דליכא גלים ,מכל
מקום בכה"ג לצאת דרך הנקב או מקום הפתוח לא חיישינן כיון דליכא גלים או דף.
אבל מ"ש מעכ"ת דאי איכא למיחש לגלים איכא למימר דלא פלוג דלא מינכרא מילתא .לדעתי אין
לך מינכרא מילתא יותר מן הקרח הזה עצמו ,ולא אתי' למטעי במקום דליכא קרח .וגם בגמרא
אין זכר לדבר לטעמא דלא פלוג ,ואדרבה דהא אמרינן כיון דאיכא גלי אימור גלי אשפלוהי הרי
דבהאי אגמא דסמקי גופא איכא למיחש ולא משום לא פלוג .ונהי דבזה יפה כתב מעכ"ת דהא
דטעה ר' שילא לא הוה משום דלא ידע אי איכא גלי או לא ,דלשון הגמ' כיון דאיכא גלי כו' לא
משמע הכי ,אלא דטעה בהני גלי גופייהו לפי שאינן כגלי הים .אבל לא כמ"ש מעכ"ת דהא דמסיק
כיון דאיכא גלי כו' שייך לומר לא פלוג ,דטעמא דלא פלוג מאן דכר שמי' .אלא דיש לומר דס"ד דר'
שילא שלפי שאינן כגלי הים לא חיישינן ,משום דבגלי הים חיישינן שגל אחד טורד לחבירו וחבירו
לחבירו עד שהגל עצמו מפילו היבשה ,אבל בהני גלי שאין טורדין כל כך ליכא למיחש ,ואסיקנא
דמכל מקום חיישינן אימור גלי אשפלוהי ,פירוש שהשפילוהו למרחוק ושם יצא מעצמו ,וכמו
שחוששין בנהרות המושכין אע"ג דליכא גלי מהאי טעמא שהמים הוליכוהו למרחוק ושם יצא
מעצמו.
הן אמת דלכאורה יש להביא ראי' מגמרא זו להקטין השיעור דשתצא נפשו ,שהרי במיא דקוו
וקיימי ס"ד דהוו כמים שיש להם סוף ,ובמסקנא נמי לא קאמר אלא משום דאיכא גלי ,והטעם
פירש"י שאינו יכול לשוט על פניהם למרחוק ,ואי סלקא דעתך דבעי שיעור ב' שעות אפילו במיא
דקוו וקיימי ,הרי יש שהות לשוט למרחוק .אלא דיש לדחות דהא ודאי לא חיישינן שישוט מרחוק
מרצונו ודעתו ,דאטו בשופטני עסקינן ,דמאחר שיכול לצאת במקומו למה ליה לשוט ,אלא
דבנהרות המושכין חיישינן שמא המים הוליכו בעל כרחו שלא הי' יכול להתחזק ולעלות במקומו
וכדלעיל ,משא"כ במיא דקוו וקיימי אין המים מוליכין אותו למרחוק.

 1280ששיעור כדי שתצא נפשו הוא כחצי שעה.
 1281כדלעיל סי' לח ,בסוף השאלה.
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ומה שכתב עוד מעכ"ת ,דגם הריב"ש אין דעתו בהחלט להחמיר כי אם בלא ראו הטביעה ,דאז
חיישינן שמא הי' מטפס ועולה וכמ"ש הב"ח .תמיהני דהא הריב"ש לקולא קאמר ,דלא בעי'
חזיוהי בשעתי' אלא אם כן שהה ג' ימים משעה שלישית לטביעתו ,ואע"ג דכתב מעל' שדרך הוא
לפרכס ולצאת מכל מקום לקולא הוה לן למיחש למיעוטא.
ומה שכתב עוד מתשובות המבי"ט עם הב"י ,1282אין משם ראי' כל כך ,דיש לומר דהשיעור חצי
שעה שהזכירו היינו לענין שלא הי' העד נחפז ,ולא לענין שיעור שתצא נפשו .ותדע שהרי אחר כך
כתב המבי"ט שם שמעת שהתחילה הספינה להתהפך עד שנהפכה כולה הי' כבר שיעור שתצא
נפשו ,ואחר כך עמד העד עוד חצי שעה על שולי הספינה אחר שנהפכה כולה ,הרי דשיעור חצי שעה
לאו לענין שיעור שתצא נפשו קאמר ,ומעת שהתחילה הספינה להתהפך עד שנהפכה כולה לא
נתפרש השיעור ,ואפשר שישתההה ב' שעות .והרי מהרי"ט הוא מן המקילין ,ואפילו הכי משמע
מתשובתו בספר ראשון סוס"י קל"ט שהשיעור הוא לפחות שעה גדולה )וכ"מ בב"ח( ,וכ"כ הפרח
מטה אהרן ח"א סי' ל"ו בשמו ,ואילו הי' אביו המבי"ט מיקל אפילו בחצי שעה איך לא הביאו
כלל .וגם ממה שכתב מהרי"ט דמיירי בשעות קלות כפי שמשערין בני אדם ,אין בני אדם מקטינים
שיעור רק מעט ,ובב' שעות לא יחסר כי אם רביעית או שליש שעה לכל היותר.
ומה שהאריך עוד מעכ"ת בסוגי' דמים שיש להם סוף בפלוגתא דרבי מאיר וחכמים ,ובמה שכתב
שם בחידושי הרשב"א דקכ"א ע"ב ד"ה ורבי מאיר מאי טעמא ,דמתירוץ שלו מוכח דשיעור בכדי
שתצא נפשו מועט ,דאם לא כן מאי קאמר הרשב"א ולעולם טפי משיעור דכדי שתצא נפשו קאי
משוקע במים ,דילמא מיד שהגיע שיעור דכדי שתצא נפשו נסתרך בהכיפי דשישא כו' ,אלא ודאי
שעד שלא יוכל להתחזק ולעלות להסתבך תצא נפשו .לדידי חזי לי דאייתי חובתא לנפשי' ,דמשם
מוכח איפכא ,דמשמע שאם היו כיפין של אבנים שאינן אבני שיש גם חכמים מודים לרבי מאיר
שיכול לחיות אפילו כמה ימים ,ואם כן ההיא דרבי חנינא בן דוסא במאי מוקמת לה לדברי
המקילין בהשיעור ,ומתרצים הברייתא לטעמייהו כנ"ל ,אי בכיפין שאינן של שיש שהיתה יכולה
לטפס ,אם כן אפילו יותר מב' שעות נמי ,ואי בכיפין של שיש ,הא אמרי רבנן דלא מסתבך כלל,
ועם כל זה שיער רבי חנינא בן דוסא דבב' שעות לא תמות.
ומה שכתב עוד על ההיא עובדא דרבי חנינא בן דוסא 1283שאי למדין הלכה מפי אגדה .איברא לאו
מילף הוא אלא גילוי מילתא בעלמא .וכיוצא בזה כתב הגאון מו"ה נפתלי כץ בתשובת חכם צבי
סי' ע"ו דיש ללמוד אפילו מרופאים וחושים כו' ,ומכל שכן מדברי רז"ל ,אע"פ שהם דברי אגדה.
]ועוד הי' לכם לשום לב לדברי הרופאים בחכמי הרפואה שמאריכים השיעור ביותר .1284ואף
שתולים הדבר בעסק רפואות כחכמתם ,מכל מקום הא חזינן בגמרא 1285דחיישינן לסמתרי נמי.
ולדידי ניחא שאני תולה הדבר בדברי רז"ל ,ואין להכחיש בחכמות הרפואות את דברי חז"ל ,אבל
לדידכו קשיא.[1286
אך עוד אחת היא 1287והיתה לבאר ,1288דהנה הב"ח בתשובות סי' ק"ד ביאר הטעם שלא הי' יכול
לצאת ]מן המים במקום[ הפתוח אל היבשה מחמת ששפתי הנהר היו קרושים ,ולפי זה אפילו לא
שהה תחת הקרח כדי שתצא נפשו אין כאן בית מיחוש ,מאחר שבודאי לא ימלט על נפשו במקום
הפתוח )ומר שמיט לה( .כבר כתבתי במכתבי הראשון 1289בד"ה שאלתו שאלת חכם ,דקשי' לי
טובא איך לא חייש להצלה על ידי אחרים .והן עתה נלפענ"ד שיש קצת לקיים דבריו ,ומשום דלא
מצינו שחששו חז"ל אלא לגל ולדף שיש דבר לפנינו לתלות בו ,אבל לחוש שמא יזדמן לו דבר מה
שאינו מצוי לפנינו זו לא מצינו בגמרא .ואם כן מאי שחששו לכל משאל"ס אע"ג דליכא גלי
ובנהרות המושכין כו' ,הטעם דחיישינן שמא יצא מעצמו למרחוק ,אבל אין לחוש שמא אחרים
יצילוהו ,מאחר שאין האחרים מצויים לפנינו תו לא חיישינן שמא יזדמנו לו אחרים .ואע"ג דבכל

 1282בשו"ת הר"י קארו ,דיני מים שאין להם סוף .והובא בשו"ת מבי"ט סי' קפז.
 1283יבמות קכא ,א.
 1284עד"ז גם לקמן סי' מ ד"ה הן אמת.
 1285יבמות קיד ,ב.
 1286הועבר עליו קו )ע"י המעתיק( ,והעיר :צ"ע ,דבס' רפואות העם כתב להיפוך ,דאם שהא הנטבע רבע שעה תחת
המים קשה להחיותו.
 1287ע"פ שה"ש ו ,ט.
 1288ע"פ ישעי' ו ,יג.
 1289דלעיל סי' לח.
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שאר דברים שרובן למיתה חיישינן אפילו בכה"ג נמי ,וכדאמרינן בירושלמי 1290גבי צלוב שמא
מטרונה כו' ,והכי נמי אמרינן בגמרא דידן 1291דעביד סמתרי כו' ,מכל מקום במשאל"ס דקילא טפי
מכל שאר הדברים ,דרובן למיתה ,שאין האיסור אלא לכתחילה )משא"כ בשאר הדברים שרובן
למיתה אפילו בדיעבד אם נשאת תצא כמ"ש הריב"ש סי' שע"ט( ,לא חששו חכמים לכך .וחילוק
זה מצינו להרשב"א בתורת הבית הארוך 1292גבי ספק כלבא כו' דמחלק בהכי לענין לתלות לקולא,
והכי נמי יש לומר להב"ח לענין לחוש לחומרא .אבל מכל מקום זו קשה עלי ביותר לסמוך למעשה
על זה ,דאדרבה הצלה על ידי אחרים שכיחא טפי מהצלת עצמו והצלת גל ודף .וגם לא אשתמיט
חד מהפוסקים ראשוני' להשמיענו חידוש דבר זה.
אך את זה ראיתי להציע לפניכם ,אם הי' נודע שבאותו מקום הפתוח אחר שני ווערסט לא עבר שם
אדם ,דהיינו שלא היו ניכרים פסיעות מצעדי גבר ודריסת רגלי בני אדם על שפתי הנהר .כי
מסתמא הי' שב על פני הקרח ,ואילו היו אנשים הולכים שם היו ניכרים הפסיעות ודריסת רגלי בני
אדם ,ובלבד שלא ירד שלג אחר הטביעה ,והרי זה כאילו ידענו שלא עבר אדם שם ,ואם כן לא עלה
האיש ולא הועלה .ואם היתה כזאת הי' מקום להתיר ,אבל לולא זה אין בידי להתיר כלל.
סיומא דמילתא משתוקא ,1293ואיני אומר לא איסור ולא היתר כמ"ש מהרא"י בפסקים וכתבים
סי' רכ"א ,איסור לא אומר משום שלב כולנו יודעים שאינו בעולם ,והיתר אין לומר שאין על מה
לסמוך ,ואתם אם תמצאו לכם עוזרים מבלעדי עשו כטוב בעיניכם וידי מסולקת כו'.1294

סימן מ
בענין הנ"ל

1295

שאלה
1296

1297

 ...אך עיינתי בפרק הפרה הוא ברש"י כאשר כתב מר ,אך עכ"ז אין ראי' ברורה עדיין מלשון
רש"י ואין מפרשין לחכם כמותו יב"י .1298גם קשה לומר שלא ראו הב"י דברי הריב"ש אלו ,כי
כולא יומא שמעתתי' בפומי' .גם בתשובת מהרי"ט הנ"ל מביא תשובה זו של הריב"ש לענין אחר,
ולענין שיעור שתצא נפשו כתב בהיפוך מדבריו ולא הביאו כלל ,והוא פלא .אשר מזה קרוב לשמוע
לדברי הד"ץ ר' שאול 1299דמחנינו ,אשר מצדד שאין ראי' מדברי הריב"ש אלו ,וכאשר האריך
למעל' .ויהי' איך שיהי' על כל פנים האחרונים אלו שזכרנו פסקו בהיפוך מדבריו ,ומדברי הרי"ף
והרמב"ם והרא"ש משמע כדבריהם .מכל זה הייתי אומר שכל המחמיר בכזאת אין רוח חכמי'
נוחה הימנו.
1300
מעל' בסוף ומי כהחכם היודע לשער כו' ,לאו אנו משערים הלא הגאונים
ומה שכתב עוד
האחרונים אלו שנזכרו למעלה שיערו ,וכי אין כדאי לסמוך על דבריהם ,הלא בכל מקום שלא

 1290יבמות פט"ז ה"ג.
 1291יבמות קיד ,ב.
 1292בית שני שער ג מו ,א.
 1293ע"פ מגילה יח ,א.
 1294וראה לעיל סי' כג-ד ,שאחר בירור הפרטים בתחלת הקיץ ,הסכים גם מהרי"ל להיתר )ותשובה זו נכתבה לפני כן,
בסמיכות לימי החנוכה(.
 1295נדפסה בשארית יהודה מילואים בהמשך לסי' יח ,מכת"י  231קלו ,א.
שאלת מוה"ר נתן מפולוצק – הועתקה מכת"י  231קכז ,א )וההתחלה חסרה( .וגם היא באה להוכיח כדעת המקילים,
ששיעור כדי שתצא נפשו היא פחות משעה ,דלא כמ"ש מהרי"ל לעיל סי' כ .וע"ז משיב מהרי"ל כאן – להוכיח שהעיקר
כדעת המחמירים ,שהשיעור הוא ב' או ג' שעות.
 1296פרק שור שנגח את הפרה )ב"ק נ ,א(.
 1297שעה ראשונה ,שעדיין היא ראויה להיות חיה בתוך המים  ...וכן שניה ,שלישית דהוה לה שהות שתצא נפשה אם
ישנה שם.
 1298ירבו בישראל.
 1299במוהר"א זעליג הכהן ,דיין צדק דק' פולוצק .השו"ת שלו בזה לא הגיעה לידינו ,רק תשובת מהרי"ל לדבריו –
לעיל סי' הקודם .שניהם כתבו בזה גם אל אדמו"ר הצמח צדק ,ותשובתו מופנית אל שניהם )ראה הערות לסי' ע(.
בכת"י ) 231דף רצו ואילך( וכת"י ) 232דף רח ואילך( יש כמה שו"ת שלו אל אדמו"ר הצמח צדק .והוא נזכר גם בשו"ת
צמח צדק אהע"ז סי' קיד ,בשאלה .ושם ספק למי סי' כג ,בהערות.
 1300לעיל סוס"י לח.
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ברירא לן אנו סומכים עליהם ,אם לא נמצא מפורש בדברי ראשונים להיפוך .ואם כוונת מעל'
שאולי יכולים לשוט שיעור ב' וויארשט ויותר בפחות משיעור חצי שעה ,האמת אגיד ולא אכחד
מאדוני שלדידי הי' פשיטא לי דבר זה מהידוע ומפורסם מהחוש שאף ערום השט בנהר דרדיפי
מיא כמו נהר דווינא שלנו ,עם כל זה לשוט שני וויארשט בודאי צריך לכל הפחות שיעור חצי שעה
ויותר ,ולדעת הב"י ומבי"ט ורדב"ז ומהרי"ט וכל הגדולים שבדור הב"י הוה שיעור שתצא נפשו
בחצי שעה ,כנראה שם בתשובת ב"י הנ"ל ,ומכל שכן מלובש בבגדים ובקור חזק תחת הקרח
]ולומר דנהר דיסיענקע רדיפי מיא טובא זה לא שמענו ואחקור עוד בזה[.
ולידידנו החסיד הרב המופלג נכד אדמו"ר נ"ע אחיו כבוד מהר"ם 1301כתבתי כבר .ובתחלה כתבתי
לו השאלה סתם בלא פלפולים רק ראשי פרקים ,ונתאחרה תשובתו ,ואחר כך כשגמרתי פלפולי
אשר כתבתי למעל' שלחתי לו ,1302וקודם שהגיעה לידו הגעני תשובתו הנעימה .1303ודרך גם כן
כדרך זו ,ומביא ראי' דצריך שיעור חצי שעה ויותר בודאי לשוט ערך כזה ממהלך אדם בינוני
ביבשה מיל ,שצריך על כל פנים לדעת כל הפוסקים ח"י מינוטין ,ואם כן בקרוב לב' וויארשט על
כל פנים שיער חצי שעה ,ולדעת הרמב"ם שמהלך מיל הוא כ"ד מינוטין ,ואדמו"ר הגאון נ"ע פסק
בהלכות פסח סי' תנ"ט 1304שהעיקר כסברה זו ]אף לקולא באיסור כרת[ ,יהי' במהלך הכל קרוב
לג' רבע שעה ,ובודאי שהחוש מעיד דלשוט במים צריך שהות יותר ,כנראה בעליל שאפילו השט
ערום על פני המים ובקיץ ששט בישוב הדעת לא ישוט במהירות כל כך כהולך ברגליו ביבשה אצלו
על שפת הנהר ,וקל וחומר מי ששט בבגדיו שמתמלאים מים ויכבידו עליו כו' וגם שט תחת הקרח
כו' עכ"ל הטהור.
ואף שלכאורה יש לדחות דמהלך אדם בינוני שיערו חכמים במהלכו הבינוני ,אבל אם הולך להציל
נפשו בודאי ירוץ בכל כחו ,ואז ילך ברבע שעה הרבה ,וכן בשט תחת הקרח להציל נפשו כל טצדקי
דמצי למיעבד עביד .על כל פנים החוש יעיד דלשוט בבגדים צריך שיהוי יותר ,ובפרט תחת הקרח,
ועל כל פנים לא פחות ממהלך אדם בהלוכו הבינוני ביבשה.
ומ"ש מעל' 1305דתחת הקרח רדיפי מיא יותר ,זו לא שמענו .ואף אם אמת הדבר ] [...נראה
מתשובת הב"ח דלא חיישינן לזה .וגם על כל פנים צריך שיהוי גדול לדעת הרמב"ם הנ"ל דפסק
אדמו"ר כוותי'.
וידידנו מוהר"מ הנ"ל גם כן דעתו להקל בנידון דידן למעשה ,וצדד שמותר אף לדעת המאריכין
השיעור ,וכתב שטעמם שהחמירו הוא משום שחששו למיעוטי אפילו דלא שכיחא בחשש
דאורייתא שמא עלה באותו מקום ,אבל בנידון דידן דבמקומו שהו עליו לכולי עלמא ,ואם כן אין
כאן רק איסור דרבנן ,אפשר דמודו דלא חיישינן למיעוטי דלא שכיח .וגם צדד מטעם תרי רובא
והאריך בראיות ודפח"ח נלאתי להעתיק כל דבריו ומה שכתבתי לו עוד על תשובתו.
סוף דבר דעתו להצטרף להעשות סניף להתיר .אך הטיל בה תנאי שיחקרו אם היו המים מגיעים
עד הקרח באין חלל ביניהם ,כי אם לא היו מגיעים עד הקרח ]כמו שאפשר שיהי' כן לדעתו[ ,ואז
יש לחוש שמא הוציא פיו חוץ למים ושט תחת הקרח ,לכן אין בידו להקל .ודא עקא באמת,
ולכתחילה הי' פשיטא לי דבר זה שבודאי אין חלל פסיק ביניהם ,כאשר ראיתי כמה פעמים
בפראפלעקות 1306שהמים מגיעי' עד הקרח וגם הקרח הוא בתוך המים ,ומשמע כן מדברי הב"ח
בסי' ק"ד ,ומתשובת פני יהושע ,אף שחלק עליו ,עם כל זה לא חשש לזה כלל .ונראה שפשיטא להו
שהוא תחת המים ושאין יכול לחיות על כל פנים תחת הקרח שיעור שתצא נפשו תחת המים ,ודוק
שם ,לכן הי' פשיטא לי זאת .אך אחר כך בבא מכתבו אמרתי דבר גדול דיבר ,כיוון שבכאן בנידון
דידן נטבע גם כן הבעל הבית שלו ר' משה עמו והצילוהו ,ואם כן יכולים לברר דבר זה ,וכל מקום
שיכולים לברר בודאי ראוי לחקור על זה .וכאשר השגתי את ר' משה הנ"ל ושאלתיו ,בתחלה השיב
שהיו מגיעים המים להקרח ,וכאשר אמרתי לו שיאמר דבר ברור אם זוכר היטיב כי נוגע לדינא,
חזר תיכף ואמר שאינו זוכר היטיב כי נתבלבל דעתו .ושאלתיו אולי הוא יודע מן האנשים שהצילו
אותו בודאי אם היו המים מגיעי' עד הקרח באין חלל ,וכפי הנראה אין בפיו דבר ברור .רק שאמר
לי שאחר כך כשנתרפא מחליו ראה שהי' המים מגיעים עד הקרח בודאי ,ומזה אין ראי' כל כך

 1301אדמו"ר הצמח צדק.
 1302נדפסה בקובץ יגדיל תורה נ.י .חכ"ו ע' יח ואילך.
 1303היא הנדפסת בחאהע"ז סי' סט.
 1304סעיף י.
 1305לעיל סי' לח ד"ה הגם.
 1306נקבים שעושים בקרח כדי לשאוב מים.
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שבאותה שעה הי' כן .ואף שמתחלה הי' ברור לי שמן הסתם היו נוגעי' בהקרח כשאין חלל ביניהם,
כמשמעת דברי הב"ח והפני יהושע ,וגם בתחלת התהוות הגליד על פני המים בודאי אין חלל
מפסיק ביניהם ,כידוע דעת הטבעים בסיבות התהוות הקרח מחמת שטבע הקור לכווץ ומצמצם
חלקי המים המלאים אויר ]והאויר הוא ספוגי ומתפשט ומתכווץ[ ומצמצמים חלקיו כל כך עד
שנעשי' מקשיים בעובי בכמות כל כך שהקור החזק מגיע ,ואם כן בודאי הקרח הוא דבוק על פני
המים באין חלל ביניהם ,רק אחר כך כשנתמעטו המים אפשר להסתפק .ואמרו העולם שגם הקרח
ישפיל עצמו בעת שפלות המים ,עד שבכל עת הוא דבוק עם המים ,ובאמת אנו רואים בחוץ הנהר
באמצע החורף שמלאי' גליד ,וזה מוכח שנשפל הקרח שעל המים ונשאר הגליד על החוף בשפתיו
במקום שלא נשאר שם מים .אך אחר כך שאלתי אחר זה עוד לאנשים רבים ,וזה אומר בכה וזה
אומר בכה ,ואין זה ברור עדיין ,כי רבים אומרי' שבהמעט המים בנהרות יש חלל ביניהם ,ויש
עושין פשרה דכשהקור והחורף חזק יש חלל ביניהם אבל כשאין החורף חזק אזי בכל פעם הקרח
דבוק למים ,וידוע שבאותו חורף לא הי' הקור חזק כלל .על כל פנים אינו דבר בררו כל כך עדיין.
ולע"ד אם יצטרפו הגדולים עמדי יש להתירה מפשיטות דברי הב"ח והפני יהושע אלו .ואחקור עוד
על זה אצל ר' משה הנ"ל ,או אפשר יוכל להוודע על ידי אנשי ק' דיסנא .ור' משה הנ"ל אינו בביתו
תמיד ]גם הוא דר בעבר הנהר במחננו ,ולא ראיתיו עוד לחקור יפה[.
ומקרוב הגיעני מידידי ר"מ הנ"ל 1307שיש בידו פתח ותקוה להתיר ויכתוב אלי עד"ז ,וכתבתי עוד
הפעם גם כן לידידינו המופלג ר"מ הנ"ל .1308ובקשתי עוד ממעכ"ת שיעיין מר עוד בזה ,ולהצטרף
לדבר מצוה בכחה דהיתירא .ומבטחוני בטוב לבו ורוחב דעתו ,ובהתרבות השפע על השלימים
יריקו גם לזולתם ,לכן קיצרתי בבקשות.
1309
ואני נבוך בים הספקות גדר ומזה וגדר מזה ,בקשתי
עוד זאת אדרוש מידידי להודיעני...
שטוחה ילמדינו רבינו ושכרו יהי' כפול ,ואף שאמרו חז"ל אין שואלים שנים כאחת ,וכ"פ
הפוסקים ,1310נלע"ד דזה קאי לשואל בבית המדרש פנים בפנים ,דהשואל יכול לשאול בעת אחרת,
1311
אבל במקום רחוק לאו בכל שעתא מתרחיש נוסע ,ודעתא צלילא מרגשות גלי הזמן גבהו טורי
בינינו ,מי יתן לי אבר כיונה אעופה ובאהלו אשכונה ,1312לאגמורי שמעתי מפומי ,יש לי שאלות
הרבה ,וכעת אשים קנצי למילי 1313אל יחר לאדוני.

תשובה
1314

1315

שלחתי לק' סוראז להניחו על הפאצט  .והנה כאשר לא הספיק לשלוח עד
]האגרת הלז
שבאה תשובתו שנית ,1316שלח אלי גם מכתבי זה בחזרה עם אגרתו ,כי חשש שמא אצטרך להגיהו[
והאמת כי לא ראיתי בדבריו האחרונים שום חיזוק וסניגרין לדבריו הראשונים ,דמ"ש רום
מעכ"ת בפירוקא דברייתא 1317שהיו כיפין דשישא ,ומשום הכי בעינן ב' שעות ,הרי מוכרח לומר
לפי דבריו כי על כל פנים בכיפין של אבנים שאינן של שיש יכולה לחיות כמה ימים ,וכשאין שם
כיפין כלל אינה יכולה לחיות אפילו שעה אחת ,ונמצא שלשה חילוקים בדין זה ,וכל כי האי מילתא
לא אשתמט חד מקמאי ובתראי לפרושי .וביותר תגדל תמיהתו על הרי"ף והרא"ש וטוש"ע
שהשמיטו הך ברייתא .אבל לדידי לא קשה מידי ,דשיעור זה דכדי שתצא נפשו הי' ידוע להם לכל
העולם שהוא ב' שעות כנזכר בעובדא הנ"ל ,ולכן אמרו במשנה וברייתא סתם ושהו עד כדי שתצא
נפשו ולא פירשו כמה ,מפני שהשיעור ידוע .וגם כעת אם נלך אחר חקירת אנשים יאמרו גם כן

 1307אדמו"ר הצמח צדק.
 1308וע"ז משיב בשו"ת צמח צדק סי' ע ,המתחלת :מכתב מעלתך  ...אשר בקשת להודיע נידון אשר כתבתי במכתבי
הקטן שיש לי פתח תקוה להתירה כו'.
 1309השאלה השניה ,נידון מים זכים בכוליא ,הועתקה לעיל חיו"ד סי' ג.
 1310טוש"ע יו"ד סי' רמו סי"ב.
 1311ע"פ חולין ז ,ב.
 1312ע"פ תהלים נה ,ז.
 1313ע"פ איוב יח ,ב.
 1314התשובה שבסי' הקודם )אל מוה"ר שאול מפולוצק(.
 1315שלא הי' דואר ביאנאוויטש ,והוצרך לשלחו לפולוצק ,ע"י הדואר שבסוראז(.
 1316השליח לא הספיק לשלוח בדואר את התשובה שבסי' לח דלעיל )אל מוה"ר שאול מפולוצק( ,עד שהגיעה השו"ת
השניה )שאלת מוה"ר נתן מפולוצק שבסי' זה( ,ולכן החזיר השליח גם את תשובת מהרי"ל.
 1317יבמות קכא ,ב .וראה לעיל סי' לט ד"ה ומה שהאריך.
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שהשיעור הוא בוודאי יותר משעה גדולה ,ובמעשים רבים בנטבעים כל זמן שלא שהו הרבה יותר
משעה גדולה אינן מתיאשים כלל .וגם הריב"ש לא הזכיר השיעור אלא אגב אורחא.
ומה שהוכיח מהריב"ש דקשי' לי' דכתב בפשיטות דמתני' דמן הארכובה כו' הוי משאל"ס ,דלמא
מיירי בדלא שהה ולכן אפילו במים שיש להם סוף מן הארכובה ולמטה לא תנשא ,אלא ודאי
דשיעור בכדי שתצא נפשו מועט ,ועד שיעור שהיית השילשול לים והעלאת הרגל ודאי תצא נפשו,
ואי משום דמתניתין אתא לאשמועינן במשאל"ס כרבנן ,קשה על מתניתין גופה ,דלמה לא נתפרש
במתניתין ששהו עליו כו' עכת"ד .ושתי תשובות בדבר חדא דיש לומר במתניתין דסיפא ארישא
סמיך ,וכיון שהזוכר ברישא דמיירי בדשהה לא איצטריך להזכיר בסיפא .ועוד דבסיפא דמן
הארכובה ולמעלה תנשא היינו לאחר י"ב חודש ,ובזמן הזה נקרא אבד זכרו כמבואר בשו"ת
אחרונים ,ובאבד זכרו לא בעינן שהיי' כלל ,וכדדייק מעל' בעצמו מדברי הרמב"ם פ"ז מהל'
נחלות ,1318ודבריו בזה אמת וצדק ,וכבר כתבתי גם אני כמוהו במ"א.1319
ומה שכתב עוד דהריב"ש כתב כן בים דוקא ,דהוה כמו כיפין כו' ,כל כי האי מילתא הוה לי'
לפרושי כיון דהאי מילתא טעמא בעי.
ומה שהאריך עוד לפרש דעת הרמב"ם דלא בעינן שהה עד כדי שתצא נפשו במשאל"ס בדיעבד,
והיינו אם אבד זכרו ,בהא מודינא כמ"ש ,וגם הרשב"א אפשר שלא יחלוק על זה ,אבל אם לא אבד
זכרו בודאי כל אפי שוין דבעינן שהיי' עד כדי שתצא נפשו .וכן אפילו במשאל"ס לכתחלה .ובהדיא
תניא 1320במעשה שירדו בירדן לכמור מכמורת כו' ושהה עד כדי שתצא נפשו .ונהי דבתשובות ר'
בצלאל 1321סבירא ליה דמן התורה לא בעינן עד כדי שתצא נפשו אבל מדרבנן מודה ,ואנן בדרבנן
עסקינן דמן התורה כבר יצאה מחשש איסור כי כבר שהו עליו במקומו וגם כבר אבד זכרו ואין
האיסור אלא מדרבנן .ואמנם אפילו מדרבנן אין להקל במשאל"ס שהחמירו בו חז"ל הרבה.
הן אמת שיש לפרש הברייתא בפשיטות דהשיעור ב' שעות הוא לא נמצא כי אם במיעוטא
דמיעוטא ,ומה שאמר רבי חנינא בן דוסא בשני' גם כן שלום ,משום שבטוח הי' שתעלה אפילו על
ידי נס אם לא יהי' אפשר על פי טבע ,וכמו שאמר לבסוף לא נביא אנכי כו' אלא דבר שנצטער כו',
אלא כל זמן שאפשר להיות על פי טבע אפילו מיעוטא דמיעוטא אין הקב"ה עושה נס בחנם ,וכיון
שכן דמיעוטא דמיעוטא הוא הרי מן התורה ודאי לא בעינן כולי האי ,וגם במשאל"ס דרבנן אזלינן
לקולא בתר רובא .ומ"ש הרמב"ם בפירוש המשניות 1322והרע"ב 1323עד שעה שאי אפשר שיחי' ,ר"ל
שאי אפשר לרוב העולם ,או דמיירי במקום שצריך לשהות מן התורה עד כדי שתצא נפשו אחמרו
רבנן עד שאי אפשר כלל אפילו למיעוטא ,אבל במשאל"ס דרבנן לא אחמרו כולי האי וסגי עד שאי
אפשר לרוב העולם לחיות ,משום דבלאו הכי רוב אינן נמלטין ,והוי תרי רובא .אבל מכל מקום גם
לזאת לבי מהסס ,שהרי למסקנא דרב אשי לא שנא צורבא מרבנן כו' ,וכתבו התוס' ואע"ג
דרובייהו הכי איתנהו כו' ,הרי דאפילו בתרי רובא לא מקלינן .ואפילו אי נימא דכאן הוו תלתא
רובא ,מה לי תרי מה לי תלתא .אם לא שנאמר שזה השיעור המועט בכדי שתצא נפשו הוא מצוי
ביותר ,ורוב ומצוי שאני כדאמרי' בפ"ב דב"ב )דכ"ד ע"א( .מכל מקום מעיקרא דדינא פירכא,
היכא אשכחן השיעור מועט עד שנאמר שהוא רוב ומצוי .וגם ע"פ החוש אינו ,והרופאים מאריכי'
השיעור יותר מדאי 1324ואין להקל בלא ראי'.
ואגב אודיע לכם שראיתי בתשובות אמונת שמואל סי' נ"ב אגב גררא דמייתי ההיא דתשובות
להרמב"ן סי' קכ"ח כתב בלשון ושהה ב' שעות כדי שתצא נפשו כו' .אך לבסוף מייתי תשובות פני
משה ,1325ושם כתב הלשון כשעה חדא כו' ,ולא חלי ולא מרגיש כו' וצ"ע.
עד כה דברתי והראיתי לכם קצות דרכי ,שאני חפץ מאד למען צדקם ,וחפשתי בכל כחי איזה
צדדים להתירא ,ואמנם לבי אנסני כו' שלא אוכל לעבור כו' ,ונוסף על כל אלה אלו המעשים
ששמעתי לא שבקן דלישרי ,וההכרח לא יגונה שלא יכולתי להיות סניף למעלתם הרמתה ,וכידוע

 1318הלכה ג.
 1319לעיל סי' ג ד"ה איברא ,וש"נ.
 1320יבמות קכא ,א.
 1321סי' כ .בקונטרס עגונות סי' רמז.
 1322יבמות פט"ז.
 1323יבמות פט"ז מ"ד.
 1324ראה גם לעיל סי' לט ד"ה ועוד הי' לכם.
 1325ח"א סי' קל )רמד ,ד ד"ה לספק(
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קמז

מאמר החכם 1326אהוב את אפלטון אהוב את סוקראט והאמת אהוב יותר ,ולדעתי האמת הוא
שזהו משאל"ס גמור ולא יצאה האשה מכלל איסור זה.
ולזאת בקשתי את שאהבה נפשי ,אם רצונכם במאד אעפ"כ להקל הרפו ממני ,וחפשו לכם עוזרים
אחרים בלעדי ,ואזי לא אבוא לערער לומר קבלו דעתי דוקא ,כי מאחר שיתירוה לינשא בין על פי
הוראה או טעותא אם ניסת לא תצא ,ואין האיסור אלא לכתחילה ,אין לי לעמוד על דעתי למחות
שלא תנשא .וגם אין אני גדול בעיני כל כך למחות במי שעושה כהמקילין ,מאחר דאיכא רבוותא
טובא דסבירא להו הכי ,עם היות שכבר כתבתי שאף לדברי המקילין אין להקל בנידון דידן ,מכל
מקום מאן דלא ציית לי לא קפידנא ,כי כל דרך איש ישר בעיניו כו' וד"ל.

סימן מא
1327

בענין הנ"ל
הנה אהו' כולי האי שלח לי ואזיל ,אי הוינא חזי טעמא להתירא ,בודאי לא הייתי מונע את עצמי
מצוותא בסימא .1328והן אמת כי אגרתו השנית הגיעני בלובאוויץ ביריד ,ועברתי רק דרך העברה
בעלמא .בשגם כי אמרתי שזה הי' טרם בוא איגרתי אליו ,ובודאי ימצא צד היתר אחר על פי
מכתבי.
ואחר כך בא אגרת עוד מרומע"ל לכבוד נ"א 1329ידידי שי' ,וראיתי שם שהזכיר מכתבי ,ודנתי שהי'
ללא הועיל .ורציתי לדקדק שנית במכתבו ,רק שהי' המכתב תחת יד ידידנו נ"א שי' ,ואגב טרדא
לא מצא לפי שעה ,רק מכל מקום זכורני שמעכ"ת האריך במילי דסברא ,ועל זה נאמר ברוך חכם
הרזים שאין דעותיהם שוות ,1330וכל אחד עומד בשלו ,ולי אין סברותיו מכריחות להחזירני מדעתי,
ועמדתי על עמדי.
וכעת בא אלי מכתבו שלישית ע"י האברך מ' שמעון במהר"א ממחנינו ,ולא ידענא מאי אידון בי'
כי טרח טריי' 1331בגביית עדות שלו ,וזה הפלפול אינו נוגע לי כ"א לידידינו נ"א הרב שי' ,שהוא
פקפק בזה ,1332ואני לא באתי לידי מדה זו .כי נאמני' עלי דייני ישראל הגדולי' אשר בארץ המה
אשר מימיהם אנו שותים ,ה"ה הב"ח בתשובות והפ"י אשר העתיק מר בכתבו הראשון ,שגם
שניהם כתבו שעל כרחך הי' ראשו במים והי' שט תחת המים.
וע"ד המכתב השני אשר החזיק מעכ"ת במילי דסברא ,כעת אינו תח"י ,וא"א להאריך בו ,רק דרך
כלל אומר כי שבח אני מאד את דברי הפני יהושע )ויושר כח מעל' שהעתיקו לי (1333שכתב בשיעור
שתצא נפשו ב' פרסאות ,וכתב עוד שאין להתיר על פי סברא ,ומשום הכי נמי בנידון דידן ,אף שיש
אומדנא דמוכח וסברא טובה שנשאר תחת הקרח הראשון כמ"ש מעכ"ת ,מחמת שהי' אחוז בסוס
והסוס רץ מתחת הקרח והצילוהו מת ואותו לא ראו ,מכל מקום להתיר על פי סברא מלבינו ,מה
דלא מצינו בגמרא ,קשה הדבר מאד ,ואף לצרף לשטת המקילין ומקטינים השיעור ,כי אין
בדבריהם שום ראי' נגד משמעות הגמרא ופירש"י כמו שכתבתי כבר.
וממה שהשמיטו הרי"ף והרא"ש עובדא זו ,וכן שאר פוסקים סתמו דבריהם ולא הזכירו שיעור
המפורש בגמ' ,אין ראי' ,כי גם במשנה וברייתות אחרות לא נזכר שיעור מפורש .וגם הריב"ש לא
הזכיר שיעור זה אלא אגב גררא ,ומדי דברו העבירו במתק לשונו בהעברה בעלמא לגודל פשיטותו,
וגם בעובדא דרבי חנינא בן דוסא גופא לא הזכירו אלא דרך סיפור מעשה .ואם לחלק בא ,דדוקא
במקום שנטבע יכול לשהות אבל לא לשוט תחת המים ,הלא זה אשר כבר עמד בזה הפני יהושע
ואתו היתה ושלחה.
איברא מהיותי חפץ צדקו ראיתי הואיל ומתאמץ מעכ"ת בכחא דהתירא ,שוינא נפשאי הדרנא
בקצת ,ואוסיף עוד קצת צד להיתר ,ולרפא במקצת את משבח הב"ח ההרוס .דהנה רומע"ל הקשה
עליו דנהרות המושכין הוו כמו איכא גלי ,ובזה נראה שמתרץ בעצמו במ"ש ששפתי הנהר היו

 1326בשו"ת חות יאיר רס"י ט צויין לכמה ראשונים בהם הובא מאמר זה.
 1327נדפסה בשארית יהודה מילואים בהמשך לסי' יח ,מכת"י  231קלח ,א.
 1328ע"פ סוכה נב ,א.
 1329נכד אחי  -אדמו"ר הצמח צדק.
 1330ברכות נח ,א .וראה הקדמה לספר התניא.
 1331חולין נא ,א.
 1332אם הקרח מגיע עד המים או לאו ,כמבואר בארוכה בשו"ת צמח צדק סי' סט-ע.
 1333לעיל בהשאלה דסי' לח ד"ה אך אחר.
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קרושים והי' משבר את הקרח ולא יוכל לעלות ,אך מכל מקום הקשיתי עליו דאמאי לא חיישינן
להצלה על ידי אחרים ,כמו שמצינו בצלוב בירושלמי 1334דחיישינן שמא מטרונא עברה ופדאתו.
אבל בהא נראה שסברתו אמת ,שאי אפשר להגיע ליבשה עד שיצוף על פני המים ,וכמו שדקדק
מדברי רש"י .אלא דמה שכתב שאי אפשר אלא על ידי דף או גלים ליתא ,דהוא הדין על ידי זרם
המים .ומכל מקום בעינן שזרם המים הוליכוהו לשפת הנהר למקום שאינו עמוק שיצוף שם על פני
המים ,ואז אפשר שיעלה מעצמו או על ידי אחרים ,משא"כ כשנשקע במים במקום עמוק אי אפשר
לו לעלות מעצמו ,ובפרט אחר שתש כחו ,וגם אחרים לא יצילוהו מכיון שאינו רואה .והנה לפי זה
אם שפתי הנהר קרושים עד המקום העמוק ששם הוא משוקע תחת המים ,הרי זרם המים דוחהו
תחת הקרח ,ואי אפשר לו לעלות אף כשיגיע למקום שאינו עמוק שהקרח מעכבו ,ובמקום העמוק
אי אפשר לו לעלות ואף לאחוז בידיו בקרח ,כיון שהקרח הוא למעלה מן המים ,וכיון שאי אפשר
לו לעלות ולאחוז בקרח שוב לא חיישינן להצלה על ידי אחרים ,מאחר שהוא משוקע במים ואין
רואה ,ואי אפשר לצייר הצלתו כי אם על ידי דייגים והולכי ספינות שתופסים במשוט ,ואז יכול
להיות שבמשוט הארוך מששוהו והכירו שיש שם אדם וחפשו אחריו והוציאוהו .ובנידון דידן לפי
הנראה לא הי' שם באותו פעם דייגים והולכי ספינות ,שבודאי היו מספרים אם מצאוהו ,ואף אם
לא מצאוהו היו מספרים כי מסתמא היו שואלין כל עוברי ארח עבור האיש הנטבע .ולפי שאני
מבחוץ ואתם בפנים אתם המדע בכל זה ,אם יש בכל זה כדאי להתיר ,ואי דלו דורא דלינא 1335כו'.

סימן מב
1336

בענין הנ"ל
הנה אודות העגונה כבר השבתי לו את אשר בלבבי .רק מחמת הנחיצות ,שהי' מהר"ם מקהלתכם
נחוץ עלי דרך קצרתי קצת במקום שהי' לי להאריך ,וגם שכחתי להשיב לו את אשר ביקשה נפשו
עוד שתי שאלות .והנה הקיצור הוא בסוף דברי שכתבתי שלא יצוייר הצלתו באמצעות המים
במקום העמוק כשהוא משוקע במים כי אם על ידי הולכי ספינות כגון דייגים וכיוצא בהם
שתופסים במשוט הארוך ואולי מששוהו והוציאוהו ,וכולי האי לא חיישינן ,מחמת שלפי הנראה
לא נראה ולא נשמע אז מהולכי ספינות דבין אם מצאוהו אם לא מצאוהו קלא הוה לי'.
ולכאורה אין זה טעם מספיק ,דהא אמרינן בגמרא דלא אמרינן אי איתא דסליק קלא הוה לי',
והכי נמי יש לומר דלא אמרינן אי איתא דהוו הולכי ספינות קלא הוה להו ,וחיישינן שמא עברו
הולכי ספינות והעלוהו ,כדחיישינן בירושלמי בצלוב שמא מטרונא עברה כו' ,ולא אמרינן דאי
איתא דעברה מטרונא קלא הוה לה.
ומנא תימרא דחיישינן להעלוהו אחרים במשאל"ס ולכאורה משמע מפירש"י דלא חיישינן אלא
שעלה מעצמו ברחוק פרסה או יותר ,כדפרש"י 1337במתני' גבי מים שיש להם סוף לרבי מאיר
דחיישינן שמא לאחר פירשתו משם יצא והלך לו .ומדרבי מאיר נשמע לרבנן במשאל"ס .וכן
פירש"י דק"כ ע"ב גבי מן הארכובה ולמטה דלא תנשא ואי משום טביעה הואיל ומשאל"ס חיישינן
שמא יצא מן המים ועלה ברחוק פרסה או יותר עכ"ל .ומשמע דלא חיישינן אלא שמא עלה מעצמו
ולא שהעלוהו אחרים .אבל באמת נראה דרש"י לאו דוקא נקט ,דהוא הדין להצלה על ידי אחרים
חיישינן כדחיישינן בצלוב בירושלמי ,וראי' מעובדא דרבי חנינא בן דוסא דאמר לה בתי מי העלך
כו' ,מכלל דלא היתה יכולה לעלות מעצמה ואפילו הכי בשלישית אמר להם עלתה .ואין לומר על פי
נס ,וכמו שהי' באמת על פי נס שנזדמן לה זכר של רחלים וזקן כו' ,דאם כן בשלישית נמי הוה ליה
למימר שלום ,ואע"פ שלא היתה יכולה לחיות במים מכל מקום על פי נס היתה יכולה לחיות אפילו
הכי כמה ימים כמעשה דרבי מאיר .אלא ודאי דלא סמך על נס היוצא מהיקש הטבעי לחיות במים
יותר משתי שעות ,אלא שמכל מקום אמר שבודאי עלתה שהעלוה אחרים שאין זה נס היוצא
מדרך הטבע ,וכמ"ש במכתבי הראשון דברי רבינו הגדול אחמו"ר זצללה"ה 1338לחלק בהכי ,ואם
כן כיון שזכינו לדין דחיישינן להצלה על ידי אחרים במשאל"ס ,אם כן אין זה מספיק מה שלא
נודע לנו אם היו הולכי ספינות ודייגים מצויים שם.

 1334יבמות פט"ז ה"ג.
 1335ע"פ ב"ק צב ,סע"ב.
 1336נדפסה בשארית יהודה מילואים בהמשך לסי' יח ,מכת"י  231קלט ,ב.
 1337קכא ,א ד"ה אשתו אסורה.
 1338בשו"ת סי' כח ריש סכ"א.
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אבל העיקר מה שסמכתי על סברא זו דיותר קרוב לומר שזרם המים שטפוהו תחת הקרח ושם
הוה כמים שיש להם סוף .ועל כל פנים מידי ספיקא לא נפקא והוה ספק מים שיש להם סוף ספק
משאל"ס דמקילין האחרונים ,ומכל שכן היכא דיותר קרוב שזרם המים שטפהו תחת הקרח.

סימן מג
1339

בענין הנ"ל
ארכו הימים ואין חזון ולא נודע לי סוף דבר מה עלתה להעגונה ,הגם שאין בפי דבר חדש ודעתי
כמאז כן עתה ,שעל פי מכתבם הראשון אין בידי להתיר .רק לפי ששמעתי מהנגיד מוה' ישעי'
מקהילתינו ,שעוד הם מתאמצים ורוצים לכתוב אלי להסכים עמהם בכחא דהתירא ,אמרתי
להקדים ,כי פן ואולי מצאו איזה צד אחר.
1340
שהי' לו לעבור את הנהר ברוחב,
ולבי אומר לי גם כן שבנידון דידן לפי הנראה בגביית עדות
והנה זרם המים דחפהו לר' משה הניצול על שפתי הנהר ,מכלל שלא הי' זרם המים מושך מלמעלה
למטה כנהוג רק לצד השפה ,ואף שעבר הקרח שהי' כמו ששה אמות אפשר שהי' הולך באלכסון
קצת כדרך זרם המים שהולך במקום שמתעקמי' המים ,ואפשר שבמקום ההוא היו מתעקמי'
המים לצד השפה שניצול שם ר' משה ,וכמו המעשה שכתבתי שזרם המים הוליכוהו לצד השני.
ואם כן איפוא יש למצוא צד היתר ,שבאם זרם המים דחפוהו לצד השפה בודאי לא הי' עובר
הקרח כמו שני ווערסט בשעה קלה ,שאף אם תמצי לומר שמכל מקום דוחפהו מעט מעט מלמעלה
למטה ,על כל פנים צריך לשהות זמן מרובה ואפשר יותר משתי שעות .וכיוצא בזה מצינו בגמרא
במיא דקוו וקיימי היכא דליכא גלי דאמרינן דאי אפשר לו לשוט כל כך על פני המים כדפרש"י.1341
ואף דהתם הוא לענין דאי סליק חזי לי' ,מכל מקום הוא הדין והוא הטעם לענין שצריך שהות גדול
לשוט ,ובפרט נגד הזרם המים שהוא קשה יותר ממיא דקוו וקיימי .ואף שמהר"ם ב"ב 1342מחמיר
יותר אפילו במקום סלעים וטרשים משום לא פלוג ,נלפענ"ד שיש לסמוך בזה על הב"ח ומהרש"א
וט"ז דלא סבירא להו סברא זו ,וכמ"ש כבר במכתבי הראשון .1343ואף שיש להסתפק שמא
שכשעבר תחת הקרח נתעמקו המים לצד השני ,וכן אחר כך חזר לאותו צד באופן שהלך במרוצה
כל שטח הקרח ,מכל מקום הוה ליה כמו ספק מים שיש להם סוף ספק משאל"ס דמקילין
האחרונים .כל זה ראיתי ונתון אל לבי להציע לפני מעכ"ת ואתם המדע ,אם הדבר כן הוא יש
מקום לסמוך עליו.

סימן מד
1344

מסל"ת שחזר בו מחמת יראה ,אם נאמן לאסור
מנחם יצא לעבודת מלך העולם ,1345לבו פתוח בתורה כפתחו של אולם ה"ה נ"א ידידי
ידיד עליון ויראיו הרב המפורסם מוהר"מ מענדל 1347שי'
על דבר השאלה דסיביר ,הראני ידידנו הרב ר"א 1348נ"י בהיותי בוויטעפסק .ושאלתיו מה דעתו
בזה ,והשיבני שדעתו בפשיטות להתיר על פי הגוי מסל"ת ושאמר קברתיו גם כן .ואף שלכאורה
מאמר הגוי מכחשת אותו ,מכל מקום לדברי שניהם מת ,ועוד שהרי יש לומר שדברי שניהם אמת
1346

 1339נדפסה בשארית יהודה מילואים בהמשך לסי' יח ,מכת"י  231קלח ,א.
 1340בגביית עדות דלעיל רס"י כ ,לא נזכר שהמים דחפוהו אל שפתי הנהר .וכנראה הכוונה לגביית עדות נוספת,
אודותה מספר מוה"ר נתן אל אדמו"ר הצמח צדק ,בשו"ת שכתב לו בי' תמוז )קובץ יגדיל תורה ח"ו ע' כו( :נידון
העגונה שנטבע בעלה תחת הקרח ,שלחתי אבי' לשם ,והביא לנו גב"ע לפני ב"ד דק' דיסנא  ...והתרנוה .גם דעת דודו
הרב ידידינו מו"ה יהודה ליב נ"י הי' שיתירו אותו ,כאשר ראיתי עמו בל"ג בעומר בק' וויטעפסק.
 1341קכא ,א ד"ה אגמא )שאינו יכול לשוט על פניהם למרחוק(.
 1342בסי' תתקעא ,דלעיל סי' לז.
 1343דלעיל סי' לח.
 1344נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' כז ,מכתי"ק  231קעג ,א.
 1345ע"פ חגיגה טז ,ב .ומתוך סיום התשובה נראית הכוונה ,שזה עתה חזר אדמו"ר הצמח צדק מנסיעתו.
 1346ע"פ עירובין נג ,א.
 1347כ"ק אדמו"ר הצמח צדק.
 1348כנראה מוה"ר יצחק אייזיק בהר"ד ,מ"ץ דוויטבסק ,בעל שו"ת פני יצחק .והיינו שבהיות מהרי"ל בוויטעפסק
הראה לו מוהרי"א בהר"ד ,את השו"ת שקיבל בזה מאת כ"ק אדמו"ר הצמח צדק )שלא הגיעה לידינו(.
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כמובן .ולא שת לבו 1349אל החזרה מה שהגוי הראשון חזר בו ,וגם אנכי לא שאלתיו אחרי רואי
שלא שם אל לבו ,מפני שהי' הדבר ברבים ולא רציתי להכניס עמו בפלפולים בפני רבים .והן אמת
נראה כי כל ספיקותיו דמר הוא מחמת החזרה ,שלא רצה ,לבדו בלי הסכמת חביריו ,ליכנס בסלע
המחלוקת שבין מהרי"ט ס"א סוס"י נ"ב ובין תשובות הב"י בדין מסל"ת סוס"י ד' ,1350והיא גם כן
מחלוקת הראשונים שבין מהר"י ווייל סי' קס"ד ובין מהרא"י סי' רכ"א ,1351בפירוש דברי מהר"מ
ב"ב .1352ואמנם בנידון דידן שהחזרה יש לה אמתלא מחמת יראה ,נלפענ"ד שצדקו דברי הב"י שם
בסוף דבריו ,דאינו נאמן לאסור יותר מלהתיר ,והוא תלמוד ערוך 1353גבי ערלה שאינו נאמן
לאסור ,משום דלא נתכוין אלא להשביח מקחו ,ופשיטא דאפילו מהרי"ט מודה בזה .ואולי חושש
מעכ"ת לדעת ראבי"ה שברא"ש 1354ומרדכי פ"ג דמ"ק ,1355דסבירא ליה דנאמן להחמיר אף בכה"ג,
אך הנה שם מחלקותו בצדו בשם מהר"מ ,1356דאף המחמיר לא החמיר אלא בדבר שבידו ,וכן פסק
ביו"ד סי' י"ו ,1357והרשב"א 1358סבירא ליה להקל אף בכה"ג ,1359וכן פסק בשו"ע יו"ד סוס"י רצ"ד
)עי' פרי חדש ליו"ד סי' ס"ט סוף ס"ק ]מ[ .(1360ולא עוד אלא שהרשב"א סבירא ליה אף בעדות
אשה אינו נאמן אלא להתיר ולא לאסור כמו בשאר איסורין .ואם כן במשאל"ס דרבנן ודאי דיש
לסמוך עליו .וכל שכן שגם לדעת מהר"ם פליגי מהר"י ווייל ומהרא"י ,וכן מהרי"ט וב"י ,והי' ראוי
להתיר אפילו בחזרה ממש בלי שום אמתלא ,ומכל שכן כשיש אמתלא וניכר שהאמת הוא כך.
וע"ד השאלה השנית אשר נשאלנו בחורף העבר ,לא נפלאת היא ולא רחוקה להתירה 1361על פי
תשובות הרא"ש כלל נ"א ועל פי תשובות מהרי"ק שרש קפ"ד 1362ואין צריך לפרש לחכם
כמי"ב .1363אפס מה שכתב מעכ"ת להודיע לו אם נפל טעות בהעתק .בנו מודיעני שכתוב שם שם
האחות שטשריע ,והרי יכול לקרותו שצערא ,וכידוע שכל הכתוב שם הוא בלשון עלגים ולעגי שפה,
ולכן טעה בנו וכתב יו"ד במקום הרי"ש ,1364כי לא הי' יכול לכוין היטב ביאור השם .ובקשתי לזרז
להחיש מכתבו אלי ,כי כבר ביקשה האשה ממני פעמים רבות על ידי קרובה ,והבטחתי להם
שבבואה לכאן אושיב בית דין להתירה .ועתה כבוא מעכ"ת ,1365מוכרח אני להמתין עד בוא דבריו
אלינו.

 1349מוהר"א מוויטעפסק הנ"ל.
 1350במסל"ת שאחר כך חזר בו ,אם נאמן לאסור.
 1351אם הפסול לעדות נאמן לאסור האשה.
 1352בתשובות מיימוניות נשים סי' י.
 1353יבמות קכב ,א :עובד כוכבים שהיה מוכר פירות בשוק ואמר פירות הללו של ערלה הן  ...לא אמר כלום )לאוסרם
על כך אלא הלך אחר הרוב ,רש"י( לא נתכוון אלא להשביח מקחו.
 1354סי' לב.
 1355סי' תתקכה.
 1356שכתבו שם משמו ,שחולק על ראבי"ה ,ואינו נאמן לאסור.
 1357סעיף יא.
 1358בשו"ת ח"א סי' קיח.
 1359אף כשהוא בידו ,אם נתכוין להשביח מקחו.
 1360שהרשב"א פליג אראבי"ה הנ"ל.
 1361אף שבמכתב שהגיע להודיע שמת ,לא נתפרש שמו וכו' די הצורך ,דכל היכא דהדברים מוכיחים שהוא המת לא
חיישינן דאתרמי כו'.
 1362נתבאר לעיל סי' כח ס"ז ד"ה ומעתה יש לומר.
 1363כמותו ירבו בישראל.
 1364כנראה הי' כתוב במכתב הבן "שצעיא".
 1365שחזר מנסיעתו ,כדלעיל בתחלת התשובה.
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גדולה אשת הקטן שזינתה
קטן שהשיאו אביו כשהיה בן י"א שנה )או בשנת י"ג( ,וזנתה אשתו קודם שכלו לו י"ג שנה וב'
שערות ,אם נאסרת עליו או לאו.

הגאון החסיד מוהר"ר נחמיה מדובראוונא ,בעל דברי נחמיה – תשובה א'
1367

הנה לכאורה פשוט מאחר שאין קדושי קטן כלום אפילו מדרבנן כמ"ש בסי' מ"ג  ,הרי היא
כפנויה שזינתה ומותרת אפילו כשבעלה כהן כמ"ש בסי' ו .1368ואפי' לדעת הב"ח שהביאו אחרונים
סי' א' 1369וסי' מ"ג ,1370דבשנת י"ג תופסים קדושין מדרבנן כשהשיאו אביו ,וכ"ה דעת המ"מ,1371
מכל מקום לא נאסרה לבעלה כשזינתה אז אף מדרבנן ,ונלמד מקטנה בת מיאון ,1372שתיקנו לה
קידושין מדרבנן ואפילו הכי לא נאסרה כשזינתה אפי' לבעלה כהן ,מטעם הנ"ל דהוי כפנויה,

 1366לפנינו שו"ת שבין מהרי"ל ,הגה"ח מוהר"ר נחמיה מדובראוונא בעל הדברי נחמיה ,הג"ר שלמה מ"ץ דובראוונא,
ואדמו"ר הצמח צדק ,בביאור שיטת הרמב"ם ,שגדולה אשת הקטן שזינתה נאסרה עליו.
והיינו שבתחלה כתב בזה הדברי נחמיה אל אדמו"ר הצמח צדק ,בקצרה )התשובה הקצרה לא הגיע לידינו( ,ומסיק
בדעת הרמב"ם ,שקטן שהשיאו אביו והגדיל והתרצה חלין הקידושין למפרע.
אדמו"ר הצמח צדק השיב לו )דברי נחמיה סי' יד ,ושו"ת צמח צדק סי' שסח .וראה מהדורא נוספת בשו"ת צמח צדק
סי' לד( ,שאין הקידושין חלין למפרע לכו"ע ,וברמב"ם מיירי ביבם בן ט' שנים ויום אחד שבא על יבימתו שקנאה
מהתורה.
גם הג"ר שלמה מ"ץ דובראוונא השיב על תשובה זו )במכתב אל אדמו"ר הצמח צדק( ,אלא שתשובתו לא הגיעה
לידינו ,מלבד הציטוטים מתוכה ,שבשאר התשובת שלפנינו.
אח"כ השיב הדברי נחמיה לאדמו"ר הצמח צדק ,לחזק את דבריו הראשונים )דברי נחמיה סי' טו .חלקה נדפס גם
במילואים לשארית יהודה סי' לד ,ע"פ גוף כתב ידו  231רב ,א(.
אח"כ הכין הדברי נחמיה תשובה כוללת בנושא זה )דברי נחמיה סי' יג( ,שהיא השו"ת הראשונה הקצרה הנ"ל ,עם
שילוב והעתקת קטעים רבים מתוך תשובה הב' הנ"ל )בראש סי' יד שם ,מודיע המו"ל ,שאדמו"ר הצמח צדק לא ראה
את התשובה הזאת ,כי אם את התשובה הקצרה שכתב לו בתחלה(.
שוב שלח הדברי נחמיה את תשובתו השניה הנ"ל אל מהרי"ל ,שבה מובאים דברים מתשובת אדמו"ר הצמח צדק
הנ"ל ,ומתשובת הג"ר שלמה הנ"ל.
בתשובת מהרי"ל שלפנינו )נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' כח ,מכת"י  231קצד ,א( משיב לשו"ת הדברי נחמיה
וצמח צדק והג"ר שלמה מדובראוונא הנ"ל ,ומסיק מהרי"ל לבאר את שיטת הרמב"ם ,שאף שאין חלים קדושי הקטן,
מ"מ נאסרה עליו אשתו הגדולה ויוצאת בלא כתובה )סעיף ה( .אלא שהרמב"ם הוא יחיד בזה ולא קיי"ל כוותיה )שם
ד"ה ולדינא(.
להקל על המעיין ,חילקנו את תשובת מהרי"ל לסעיפים.
אי אפשר להבין את דברי מהרי"ל ,בלי לעיין בתשובת הדברי נחמיה הב' ,אשר דברי מהרי"ל מוסבת עליה ,והיא
מוסבת על תשובת אדמו"ר הצמח צדק הנ"ל ,והיא מוסבת על הדברים שבתשובת הדברי נחמיה הראשונה .ולכן
מועתקים בזה בתחלה :א( תשובת הדברי נחמיה הא' .ב( תשובת אדמו"ר הצמח צדק .ג( תשובת הדברי נחמיה הב'
הנ"ל .ד( ואח"כ מועתקת תשובת מהרי"ל המוסבת עליהם.
לתוכנה ראה גם סי' הבא .שו"ת צמח צדק חאהע"ז ,דברים שנכתבו משמו סי' א.
תשובה נוספת אל ואודות בעל הדברי נחמיה – לקמן חו"מ סי' ג ]שם מבואר שהיא מתקופת שנת תקע"ו ,ודן בה
בעזבון חותנו בזווג ראשון .וכאן מכנה את אדמו"ר הזקן בשם מוח"ז ,היינו אחר שנשא את נכדת אדמו"ר הזקן הזקן
בזווג שני .וכיון שהג"ר נחמיה נולד בשנת תקמ"ח ,מסתבר שבשעה זו הי' בשנות השלושים הראשונות – ושזו כוונת
המו"ל בכתבו ברס"י יג-ד שהיא מימי ילדותו[.
תוכן המשך תשובת מהרי"ל :א( מה שיישבו הדברי נחמיה ואדמו"ר הצמח צדק בדברי הרמב"ם בענין אשת קטן
שזינתה ,לא מסתבר .ב( קידושי קטנה שגדלה לכו"ע לא גדלו הקידושין בהדה אלא מד"ס ,ולא למפרע .ג( קטן
שהשיאו אביו וגדל לא הוו קידושין למפרע .ד( קידושי דרבנן י"ל שאם זינתה נאסרה לבעלה .ה( קידושי קטן לא חלו
אפילו מד"ס ,ומ"מ לדעת הרמב"ם י"ל שאם זינתה נאסרה לבעלה ,ולא קיי"ל הכי .ו( סיכום בענין קטן שהשיאו אביו.
 1367ס"א :קטן שקידש או נשא אינו כלום דלא תיקנו רבנן נשואין לקטן.
 1368ס"ח :הבא על הפנויה  ...לא נעשית זונה ולא נפסלה מהכהונה.
 1369סעיף ג.
 1370סעיף א.
 1371אולי שייכות תיבות אלו לקמן ,אחרי "מכל מקום  ...מדרבנן" ,והיינו מ"ש בהל' אסורי ביאה פ"ג ה"ב" :שכל
שאינה אשת איש מן התורה הויא לה כפנויה שזינתה" .ונתבאר לקמן בתשובת מהרי"ל ד"ה כי הנה מ"ש.
 1372ראה לקמן בתשובת מהרי"ל ס"ד ד"ה ועל אשר ,שזוהי הוכחת הג"ר שלמה מ"ץ דדובראוונא .ומהרי"ל משיב
שאין מכאן הוכחה.
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כמ"ש הבית שמואל רס"י קע"ח .1373וכ"ה בהדיא ברמב"ם פ"ב דסוטה 1374ופ"ג מאסורי ביאה.1375
ועי' משנה למלך פי"א מהל' אישות 1376בשם מה"ר יחיאל באסאן ,דאשת חרש שזינתה לא נאסרה
לבעלה אף דתיקנו לה רבנן גם כן קידושין ,ולמדה גם כן מקטנה בת מיאון ,כמו שהביא שם
המגיה ,עיי"ש הטעם דלא עדיף מיבמה שזינתה 1377כו'.
אך מכל מקום הדבר צריך תלמוד ויש להתיישב בזה הרבה ,שהרי מפורש ההיפוך ברמב"ם פ"ב
דסוטה ה"ב ,שמנאה בהדיא לאשת הקטן בט"ו נשים שאינן ראויות לשתות ויוצאות בלא כתובה
כו' .ובשלמא קטנה אשת הגדול שמנאה גם כן ,יש לומר דמיירי כשקידשה אביה ,כמו שפירש
בעצמו שם ה"ד ,אבל אשת הקטן היכא משכחת לה דלהוי קדושין דאורייתא .ואין לדחוק ולומר
כמו שאמר מעל' בעל פה ,1378דהכא במאי עסקינן ביבם בן ט' ויום א' שבא על יבמתו דקנאה
מדאורייתא לדעת רש"י קדושין דף ]י["ט) 1379אף דאין ראיה כל כך מרש"י ,דיש לומר דקנאה
ליורשה וכו' מדרבנן ,כמו בקטנה בת מיאון קיי"ל כרבי יהושע ביבמות דף ק"ח 1380דיורשה וכו',
עיי"ש ברש"י 1381הטעם( ,וכ"ה דעת רמב"ן יבמות דצ"ו ,הובא במגיד משנה פ"ה מהל' יבום הי"ח.
מלבד שהוא דוחק גדול מאד לפרש מ"ש אשת קטן סתם כוונתו באיזה פרט דלא שכיח כלל ,דאף
אמורא צריך לפרש .עוד זאת דדעת הרמב"ם משמע בהדיא מלשונו בהל' יבום שם ,1382דסבירא
ליה כהתוס' 1383ורשב"א 1384ושאר פוסקים דגם ביבם קנאה מדרבנן בלבד ,שהרי כתב סתם שאינו
קונה קנין גמור ,ואם מדאורייתא קונה קנין גמור ורבנן תיקנו שלא יקנו כל כה"ג הוה ליה לפרש
כדרכו .וגם הרי כתב שהוא כמאמר בגדול ,ובמאמר ודאי הוי דרבנן ,כבר ביאר רפ"ב ,ועי' מגיד
משנה פ"ה ה"ב )בשלמא בגמרא אמרו עשו ביאתו כמאמר ,יש לפרש גם כן דרבנן גרעו כחו נגד
דאורייתא ועשאו כמאמר ,כמ"ש הרמב"ן ביבמות שם ,אבל הרמב"ם שכתב ביאתו כמאמר,
משמע ודאי בין לדין תורה בין לדין דבריהם( .ואם כן על כרחך מ"ש בפ"ב דסוטה אשת קטן ,ודאי
כוונתו בכל קטן ,דאשתו שזינתה יוצאת בלא כתובה .ומה שדקדק מעל' דאי בכל קטן מיירי אם כן
למה לא חשיב בפ"א ה"י 1385דגם אשת קטן בית דין מקנאין לה ,איני יודע הכרח דקטן פחות מי"ג
אין בו דעת לקנאות מעצמו ,דהרי הפעוטות מקחן מקח 1386כו' ,ולא ממעטינן קטן עד בן י"ג וב'
שערות אלא היכא דכתיב איש ,עי' יבמות דק"ה ב' .גם ולטעמיך למה לן קרא אישה פרט לאשת
קטן ,תיפוק ליה כיון דאינו מקנאה ע"י עצמו ,עי' רמב"ם שם הי"ב .(1387אך באמת צע"ג מאי שנא
אשת קטן מקטנה בת מיאון כו' ,אדרבה קטנה תיקנו לה קדושין מדרבנן על כל פנים משא"כ
בקטן ,כדאיתא ר"פ חרש) 1388וכן באשת חרש ושוטה משמע ]ב[רמב"ם שם פ"א ה"י דאינן נאסרין
כלל ,1389מדנקט מי שנתחרש אחר כך ולא נקט אשת חרש כו' ,וכ"ה לשון המשנה בסוטה שם,1390

 1373ס"ק ג.
 1374הלכה ד.
 1375הלכה ב.
 1376הלכה ח ד"ה וראיתי לדקדק .קטע זה הועתק מתשובתו הב' דלקמן ד"ה רד"ה והנה גם .מענה המהרי"ל על זה –
בתשובתו דלקמן ס"ד ד"ה כי הנה מ"ש.
 1377ראה לקמן בתשובת מהרי"ל ס"ד ד"ה ועל אשר ,שזוהי הוכחת הצמח צדק )בתשובתו דלקמן ד"ה ועכ"פ ,מסי'
קנט ס"ג( .הובאה בשמו גם לקמן בתשובתו הב' ד"ה והנה גם .ומהרי"ל משיב )שם ד"ה ומ"ש מעל'( שאין מכאן
הוכחה.
 1378ונתבאר גם לקמן בסוף תשובת צמח צדק .ומה שהשיב עליו כאן ,השיב עליו גם בתשובת הדברי נחמיה הב' ד"ה
ומ"ש כתב ליישב.
 1379ע"א ד"ה דמאורייתא חזיא ליה :וקנאה ליורשה כדתנן )נדה דף מה (.בן תשע שבא על יבמתו קנאה.
 1380ע"א :רבי יהושע אומר בעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ויורשה ומטמא לה.
 1381ד"ה ומיטמא לה :אם כהן הוא ואע"ג דנישואין דידה דרבנן הא אוקימנא בהאשה כיון דירית לה הויא לה כמת
מצוה.
" 1382יבם קטן בן תשע שנים ויום אחד ביאתו כמאמר מן הגדול שאינו קונה קנין גמור".
 1383קידושין יט ,א ד"ה ומדאורייתא.
 1384שם ד"ה מהו דתימא.
 1385מהל' סוטה :ואלו שב"ד מקנין להן כו' לא להשקותה אלא לפסלה מכתובתה.
 1386גיטין נט ,א.
 1387בפ"ב :מאלו הנשים שאינן ראויות לשתות ,או שקנאו לה בית דין.
 1388יבמות קיב ,ב :חרש וחרשת דתקינו להו רבנן נשואין  ...קטנה  ...תקינו רבנן נשואין.
 1389כדלעיל ד"ה הנה ,בשם המשנה למלך בשם מה"ר יחיאל באסאן.
 1390כד ,א :ואלו שב"ד מקנין להן מי שנתחרש בעלה.
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ובברייתא שם 1391ע"כ צריך לדחוק דמיירי ג"כ שנתחרש אחר כך( .וגם בעיקר טעם הדבר צ"ע,
מאחר דאין קדושי קטן כלום הרי היא כפנויה ולמה תיאסר ,וכמ"ש המגיד משנה פ"ג 1392מהל'
אסורי ביאה בקטנה ,דפשוט הוא.1393
אך 1394יש לחקור בקידושי קטן וקטנה ,אם יש צד לומר דאחר שנתגדלו יהיו חלין הקדושין למפרע
)ואם כן תהיה אשת איש למפרע וראוי לאסור לבעלה( .הנה ביבמות דף ק"ט ע"ב מיבעי בקטנה אי
אמרינן לכי גדלה גדלי קדושין אע"ג דלא בעיל כו' ,עיי"ש ברש"י 1395ואיגלאי מילתא למפרע כו'.
וכתב הרי"ף 1396דספיקא הוא ועבדינן לחומרא כו' ,וכן פסק הטוש"ע סוס"י קנ"ה 1397דהוי ספק
קדושין כו' .וזה וודאי דהבעיא דבגמרא הוא לענין דאורייתא כדמוכח בגמרא ,וכמ"ש מהרי"ק
בשרש ל"ב 1398והבית שמואל שם ,1399ועיי"ש במהרי"ק שהוכיח מסמ"ק 1400דגדלי קדושין
מדאורייתא כו' ,ומשמע ודאי ולא ספק .ואף שמסקנת מהרי"ק והבית שמואל שם דצריכה גט
מדרבנן בלבד ,כמו שהוכיחו מסוגיא דספ"ה דנדה) 1401וגם הרי"ף ושאר פוסקים מסקי גם כן
1402
צריכה גט מדרבנן( ,מכל מקום אפשר דהיינו מטעם דהוי ספיקא דאורייתא ,וכן דעת הפוסקים
דסבירא להו דהא דספיקא דאורייתא לחומרא הוא מדרבנן )וכלשון הגמרא קידושין ד"ה ע"ב
ספקא הוי וחיישינן מדרבנן ,עיי"ש בפני יהושע דמתרץ קושית הר"ן שם כה"ג .ואף גם להפוסקים
דספקא לחומרא מדאורייתא ,מכל מקום בכה"ג דיש חזקת פנויה לכו"ע דרבנן )לפי מ"ש הפר"ח
ליו"ד בכללי ספק ספיקא ,(1403ואתי שפיר לשון הרי"ף שפתח בספק דאורייתא ומסיים מספ"ה
דנדה דהוי דרבנן( ,ועל כן בספק נשרו הקילו) 1404ומ"ש הבית שמואל 1405דבעי' דלא איפשטא לאו
ספק קדושין הוא ,עי' תבואות שור ביו"ד סי' ל' ,1406ופרי תואר שם 1407ובסי' נ"ט ,הסכימו
כמהריק"ש 1408וב"י 1409דהוי ספק ,דלא כפרי חדש שם 1410ובכללי ס"ס ,1411וגם הפרי מגדים בכללי
ס"ס במחודשים אות ד' נראה כמסכים להקל ,וכ"כ בסי' נ"ט 1412אות ב'( .ולפי זה בנידון דידן ,הרי
אם נאמר דגדלי קדושין הרי אסורה לבעלה מדאורייתא ,דלמפרע הוי אשת איש כנ"ל ,ואם כן גם
לדידן דספקא הוא הדרא להיות ספק דאורייתא לחומרא )אף אם נאמר דבאיסור אשת איש דרבנן

 1391כז ,א :לרבות אשת חרש  ...שב"ד מקנין להן.
 1392הלכה ב :הויא לה כפנויה שזינתה.
 1393ראה לקמן בתשובת מהרי"ל ס"ד ד"ה ולכן נלפע"ד ,הטעם שאפשר לומר לדעת הרמב"ם ,מדוע באשת קטן גרע
ונאסרת לבעלה.
 1394כמה קטעים בד"ה זה ,העתיק המחבר לכאן מתשובתו הב' דלקמן דיבור הראשון.
 1395ד"ה גדלי בהדה.
 1396שם )לח ,א( :ולא איפסיקא הכא הלכתא בהדיא ,וחזינן מאן דכתב דהא מילתא ספיקא היא ,ועבדינן בה לחומרא
 ...והאי סברא סברא מעליא  ...צריכה גט מדרבנן.
 1397סעיף כא :הוי ספק קדושין ואם בא להוציאה צריכה גט מדרבנן.
 1398ענף ב )אחר שהביא דברי הרי"ף( :דעל כרחך דמדאורייתא גדלי הקידושין כשתגדיל  ...גם כתב בסמ"ק גבי קטנה
שהלך אביה למדינת הים דלכי גדלה גדלי קידושין בהדה דאוייתא.
 1399ס"ק לב :ומוכח שם אי נגמרו הקידושין משגדלה הם הקידושין דאורייתא  ...נראה לי אף דבעיא זו מדאורייתא
הוא ,מ"מ מוכח  ...לאו דאורייתא הוא.
 1400מצוה קפג :וקטנה שהלך אביה למדינת הים וקדשה עצמה מקודשת מדרבנן בעודה קטנה וכי גדלה גדלי קידושיה
עמה מדאורייתא.
 1401מו ,א :והני מילי היכא דקדשה בתוך זמן ובעל לאחר זמן דאיכא ספיקא דאורייתא ,אבל מעיקרא לא .ופרש"י:
דמכי עברה שתא דתרתי סרי ולא בעל  ...לא הוו בה קדושין גמורין  ...אלא מדרבנן.
 1402רמב"ם ספ"ט דהל' טומאת מת .נלקטו הדעות בשו"ת צמח צדק חיו"ד סי' עא.
 1403ס"ק א ד"ה הנה לכו"ע.
 1404בנדה שם.
 1405שם :לאו ס"ס הוא כיון דספק אחד מחמת הבעי' דלא אפשטה ,ועיין ביו"ד סי' ק"י.
 1406ס"ק א ד"ה וראיתי.
 1407ס"ק א.
 1408בערך לחם סי' ל ד"ה שנתרוצץ.
 1409סי' נט ד"ה ולי.
 1410סי' ל ס"ק ב ד"ה כתב הריק"ש.
 1411כלל ה.
 1412בשפתי דעת.
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לא נאסרה לבעלה ,כמ"ש המשנה למלך כנ"ל( ,וכמו בטמטום ואנדרוגינוס דהוי גם כן ספק כמ"ש
הרמב"ם בפ"ד ה' אישות 1413ובכמה דוכתי ,ועם כל זה אשתו שזינתה אסורה כמ"ש בהל' סוטה
)אלא שבאמת גם זה צ"ע לכאורה ,שהרי דעת הרמב"ם דספקא דאורייתא אינו כי אם מדרבנן,
ובהל' סוטה משמע וודאי דמדאורייתא אסורה לבעלה ,וצ"ע בפוסקים( .ואף דבגמרא 1415לא דיברו
כי אם בקטנה ,מכל מקום לכאורה נראה דאין לחלק בזה בין קטנה לקטן .האף שבקטן אין בו גם
קידושי דרבנן ,והרי כבר כתב מהרי"ק שם 1416לחלק בכה"ג בין קטנה יתומה לקטנה שהלך אביה
למדינת הים ,להחולקים על בה"ג .1417היינו לפי סברתו כהראב"ד 1418דאיפשטא בעיין דלא גדלי
קדושין ,אלא דמכל מקום מדרבנן בעינן גט כשגדלה ,כסוגיא דפרק יוצא דופן ,1419והיינו מטעם
אחלופי היכא דבעיל כמ"ש הוא ז"ל ,1420על כן שפיר יש לחלק בין היכא דגם מעיקרא תפסי
קדושין למיאון )וכל שכן לפי מ"ש הרמב"ן בחידושי נדה ,1421והר"ן פרק המדיר ,1422מד' קט"ו,
הטעם לפי שלא מיחה שעה ראשונה כו'( .אבל לדעת הרי"ף ,וכנ"ל דהוי ספק דאורייתא ,אין
לחלק ,וכמ"ש מהרי"ק לדעת הרי"ף ,דמה יועיל תקנה דרבנן לענין קדושין דאורייתא כו' עיי"ש.
ולכאורה בזה תלוי סברת הב' דעות שהביא רמ"א סי' ל"ז ססי"א ,1423דדעה א' היינו כמ"ש
מהרי"ק לדעת הרי"ף דהוי ספקא אי גדלי קדושין דאורייתא ,וכנ"ל דמ"ש בפ"ה דנדה שהוא
דרבנן היינו לפי שהוא ספקא דאורייתא כו' ,על כן גם שם דמיירי ביש לה אב דבעודה קטנה לא
היו הקדושין כלום אף מדרבנן ,מכל מקום חלין כשגדלה )מדרבנן על כל פנים( ,מטעם ספקא אולי
הלכה כרב ששת דגדלי מדאורייתא ,ואין לחלק בין יתומה וכו' כנ"ל .ודעה ב' סבירא לה כמסקנת
מהרי"ק לדעת הראב"ד ,דבעיין דפרק בית שמאי נפשטה ,וטעם דבעינן גט מדרבנן בפ"ה דנדה
היינו מטעם חששא דאחלופי בבעל כו' וכה"ג כנ"ל ,ובדרבנן כה"ג שפיר יש לחלק בין יתומה
להיכא דלא תפסי קדושין מעיקרא כלל אף למיאון ,כמ"ש מהרי"ק שם בהדיא .וכן היא כוונת
הבית שמואל שם .1424ומ"ש כמ"ש הרי"ף פרק בית שמאי כו' ,היינו לפי הבנתו בסי' קנ"ה דהוי
דרבנן בלבד )דלא כסברת הפלאה סי' מ"ג 1425שהבין דהבית שמואל לענין דאורייתא נחלק ,ותמה
עליו עיי"ש( .אבל אין לומר דגם לדעה א' הוי מדרבנן בלבד לא מצד ספק ,דאם כן מאן דעה זו ומה
טעמה ,הרי גם מהרי"ק מחלק בין יתומה להיכא דאית לה אב לפי דעת הראב"ד וסייעתי' .וגם אין
לומר דדעה א' סבירא לה כמאן דאמר הוי דאורייתא לגמרי )כדעת סמ"ק שבמהרי"ק( ,כדמשמע
לכאורה בחלקת מחוקק שם ,1426דאם כן למה הביא רמ"א דעה זו כלל וכתב דטוב להחמיר כו',
הלא בסי' קנ"ה 1427קיי"ל דהוי דרבנן בלבד ולא חיישינן לספק נשרו ,ולא הגיה שם רמ"א כלום
להחמיר כו' ,וגם מהרי"ק עצמו דחה זה מהלכה מחמת הסוגיא דספ"ה דנדה )עי' מ"ש מוח"ז

1414

 1413הלכה יא.
 1414פ"ב ה"ב.
 1415יבמות קט ,ב :קידושי קטנה מתלא תלו וכי גדלה גדלו בהדה.
 1416שרש לב ענף ב.
 1417סוף הל' קידושין )הסובר שתיקנו קידושין מדרבנן גם לקטנה שהלך אביה למדינת היום( .שהיא דעה הא' בטוש"ע
סי' לז סי"ד.
 1418בהשגות על הרי"ף שם.
 1419נדה מו ,א .כנ"ל.
 1420מהרי"ק שם ,מרש"י נדה שם ד"ה אבל מעיקרא :לא תקנו רבנן מיאון בגדולה ,דלמא אתיא למאן הנבעלת לאחר
שגדלה.
 1421נב ,א ד"ה והא דאמר :מפני שנראית כגדולה שנתקדשה ,או מפני שלא מיחת בקידושי דרבנן שעה ראשונה שוב
אינה יכולה למחות מדבריהם.
 1422כתובות )לד ,ב( סד"ה גרסי' :כיון שהגדילה שעה אחת ולא מיחתה שוב אינה יכולה למחות וחלו לה קדושין
קמאי.
" 1423ואם לא שמע האב או שהלך למדינת הים ונתגדלה הבת ושתקה ולא מיחתה גדלו הקידושין עמה וצריכה גט,
וי"א דבעינן שבעל אחר שנתגדלה.
 1424ס"ק כג :אע"ג קטנה שנתקדשה ע"י אמה ואחיה גדלה הקדושין אף שלא בעל ,כמ"ש בהרי"ף פר' בית שמאי,
שאני הכא דלא הוי שם קידושין כלל כשאב כאן לא הוי קדושין אפילו מדרבנן ,משא"כ שם דהוי קדושין מדרבנן.
 1425בחידושי אהע"ז שבסוף ספרו המקנה )אחרי שמביא דברי הבית שמואל( :לכאורה אינו מובן דחלים קדושי תורה
בקידושי דרבנן.
 1426ס"ק כא :ע' בתשובות מהרי"ק שורש ל"ב שהאריך בדין זה ,ובדין יתומה שגדלו קידושין בהדה ,אי מקודשת
מדאורייתא או מדרבנן.
 1427סעיף כא.
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רבינו ז"ל בתשו' שבסוף יו"ד ,1428שתמה על החלקת מחוקק בשם מהרי"ק ,ולא תמה על רמ"א
כנ"ל ,אלא שכוונת רמ"א לחוש לדעה א' יש לומר כנ"ל לומר דהוי ספק דאורייתא ולחומרא
מדרבנן ,שאין נפקא מינה בזה אלא בכה"ג שיש לה אב ,דמכל מקום צריכה גט כשנתגדלה
מדרבנן(.
אך מכל מקום צ"ע ,דאי אפשר לומר כן בקטן ,שהרי משנה מפורשת קדושין דף נ' ב' דקטן שקידש
אין חוששין לסבלונות ששלח כשנתגדל ,כדפירש רש"י וכל הפוסקים )ומשמע אפילו מדרבנן( .ועל
כרחך צריך לחלק להרי"ף וסיעתו בין קטן לקטנה ,כמ"ש מהרי"ק בהדיא ,1429דבאיש צריך אמירה
ונתינה כו' עיי"ש .וגם מדרבנן לחוש לאחלופי נמי לא חיישינן בקטן ,לפי שלא היו תופסין בו
הקדושין כלל קודם שהגדיל ,כמ"ש מהרי"ק בקטנה שיש לה אב כנ"ל )וכל שכן לטעם הרמב"ן
כנ"ל( .ואם כן גדלה התמיה ביותר בתרתי ,דבקטנה בת מיאון דהיה אפשר לומר דגדלי הקדושין
למפרע )מספק( ,כתב הרמב"ם וטוש"ע דאינה נאסרת כשזינתה ,ובקטן דודאי לא גדלי קידושין
בהדיא ,כתב הרמב"ם דנאסרה עליו כשזינתה כו' כנ"ל.
והן אמת דלפי מה שהבין בעל ההפלאה בסי' מ"ג ,דגם דעה ב' שברמ"א סי' ל"ז סבירא לה בקטנה
יתומה מדאורייתא גדלי קדושין )או ספק על כל פנים כו' ,שכן צ"ל לכאורה( ,אלא שהחילוק בין
קטנה שבפרק בית שמאי לקטן שבמתניתין שבפרק האיש מקדש 1430הוא ,לפי שקטן לא תיקנו ליה
רבנן קדושין כלל ,וכעין שמחלק הבית שמואל לפי דעה זו בין יתומה ליש לה אב ,שהבין 1431שהוא
גם כן לענין שיחולו הקדושין דאורייתא ,אם כן בקטן שהשיאו אביו בשנת הי"ג על כל פנים לדעת
הב"ח 1432דהוי קדושין דרבנן ,גדלי הקדושין בהדיא דאורייתא גם כן )או ספק על כל פנים( ,כמ"ש
הוא ז"ל בהדיא ,ומסתמא היינו גם כן למפרע ,כמו ביתומה לרב ששת אליבא דרבן גמליאל
1434
כדפירש רש"י 1433וכנ"ל .וכל שכן לדעה א' משמע שם דיש לומר דאף בכל קטן גדלי קדושין
)והניח בצ"ע מתני' דסבלונות שבפרק האיש מקדש .ואולי יש לומר קידש בלבד שאני ,וגם לפי מה
שתירץ בהגהה שם בדוחק עיי"ש ,מכל מקום בהשיאו אביו בשנת י"ג על כל פנים ודאי יש לומר
דגדלי כו'( .אך באמת כפי הנראה אישתמיטתיה כל דברי מהרי"ק הנ"ל ,הן מה שחילק לדעת
הרי"ף וסיעתו בין קטן לקטנה כנ"ל ,והן מ"ש דלדידהו אין לחלק בקטנה בין יתומה ליש לה אב,
כי אם לדעת הראב"ד וסיעתו כנ"ל )וגם כוונת הבית שמואל שמחלק לדעה ב' ודאי הוא גם כן
לענין דרבנן כנ"ל ,רק שלדעתו גם הרי"ף סבירא ליה דצריכה גט מדרבנן בלבד לא ספק דאורייתא,
וכדמשמע מדבריו סוס"י קנ"ה( .וביותר לפלא שלפירושו הרי ב' הדעות שהביא רמ"א כאן גם
שניהם הוא נגד הסוגיא דפ"ה דנדה ,שכוותה פסקו כל הפוסקים בסוס"י קנ"ה )אלא שלזה יש
לומר דכוונתו גם כן דהוי ספק דאורייתא ולחומרא מדרבנן וכנ"ל( .ובר מכל זה הרי הרמב"ם שאנו
עומדין עליו משמע בהדיא מדבריו הל' גירושין פי"א ה"ו דסבירא ליה כהראב"ד וסיעתו ,דקיי"ל
לגמרי כרב דפרק בית שמאי דלא גדלי כו' ,ואפילו ספק לא הוי ,אלא דרבנן ,כסוגיא דנדה ,שהרי
כתב צריכה גט מדברי סופרים שהרי לא בא עליה כו' ותהיה ספק כו' עיי"ש ,הרי משמע בהדיא
דאפי' ספק לא הוי כו'.
אמנם יש מקום לאסור אשת קטן שזינתה )וכן קטנה( ,אף לדעת הראב"ד וסיעתו שפסקו כרב
כנ"ל ,עפ"י מ"ש הכסף משנה פ"ד מהל' אישות ה"ז בשם הרד"ך 1435לדעת הרמב"ם )והטור( ,דאף
דסבירא להו כרב דבעיל אין כו' ,מכל מקום על ידי הבעילה גמרה בלבה שהיא רוצה בו בקידושין
הראשונים וחלו קידושי כסף הראשונים כו' עיי"ש .וכתב הלחם משנה 1436שהדין עמו ,ושכן דעת
הטור .וגם הכסף משנה נראה כמסכים אליבא דרמב"ם על כל פנים ,עד שכתב שיש לדחוק לפרש
גם דברי הרב המגיד כן )וכן נראה שפירש מהר"נ שפירא בהגהת האלפס .(1437וגם מוח"ז רבינו ז"ל

 1428שו"ת אדמו"ר הזקן ,בדפו"ר בסוף חיו"ד )יב ,ג( ,ובדפוסים שלנו רס"י כג.
 1429סוף ענף ב :ודאי צריך לומר לגבי האיש שהוא עושה מעשה הקדושין וקונה אותה לא שייך למימר דבריצוי
ושתיקה דגדלות נתקדש לו ,כיון שלא חלו הקדושין בשעתן ,שהרי צריך הוא לעשות מעשה הקדושין.
 1430קידושין נ ,רע"ב :אע"פ ששלח סבלונות לאחר מכאן אינה מקודשת שמחמת קידושין הראשונים שלח.
 1431בעל הפלאה.
 1432סי' א וסי' מג ,כדלעיל בתחלת השו"ת.
 1433יבמות קט ,ב ד"ה גדלי בהדה.
 1434דלא גרע מקטנה שהלך אביה למדינת הים.
 1435בית כד חדר ו-ז.
 1436שם הלכה ח.
 1437בחדושי אנשי שם יבמות )לח ,א(.
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בתשובה הנ"ל 1438רמז על הכסף משנה הנ"ל משמע דהכי סבירא ליה .ואם כן גם בקטן ודאי נראה
דיש לומר כן ,דכשבעיל כשהגדיל גמר קידושין הראשונים לכו"ע ,ומתניתין דסבלונות מיירי
בקידש בלבד בלא בעיל כו' .ולפי זה אשת קטן שזינתה אם נתיר אותה לדור עם בעלה הרי כשיבוא
עליה לכשיגדל נמצאת אשת איש למפרע .ומה שאין חייבים עליה משום אשת איש ,יש לומר דהוי
התר]א[ת ספק )ובאמת פירוש רד"ך הנ"ל מוכרח ברמב"ם וטור ,שבקטנה שנתגדלה לא הצריך
בהל' קידושין שם 1439שתבעל בפני עדים ,וכמו בקידש על תנאי ובעל בספ"ז מהל' אישות ,משא"כ
במלוה ופחות משוה פרוטה ובעל הצריך עדים .ועיי"ש במגיד משנה דהטעם היכא דעל ידי בעילה
חלין קידושין ראשונים לא בעינן עדים .וכן הטור )וגם השו"ע( בסי' כח סט"ז וסוס"י ל"א הצריך
1441
עדים ,ובסי' ל"ח 1440בתנאי ,וכן בסוס"י קנ"ה בקטנה לא הזכיר עדים .ומ"ש הטור בסי' ל"ט
עדים ,כבר תמה הבית שמואל בסי' ל"ח .1442ומ"ש בסי' קנ"ה בעל לשם קידושין ,כבר עמד בזה
הרב לחם משנה בהל' אישות שם ,ותירץ בדוחק ,אך יש לדחות כל זה דבקטנה מיירי שדר אתה.
עי' בית שמואל סוס"י קנ"ה(.
אך כל זה 1443אינו שוה ,דאם כן גם בקטנה בת מיאון ודאי היה ראוי לאסרה כשזינתה ,וזה אינו
וכנ"ל .אלא ודאי ההכרח לומר דאף לפירוש הרד"ך הנ"ל דבבעיל חלו קידושי כסף ,אין הכוונה
שחלו למפרע אלא כשבעיל נגמרו וחלו עתה בלבד ,כמו המקדש לאחר ל' יום אם לא אמר מעכשיו
כו' ,כדאיתא ריש פרק האומר .1444וכן גם לדעה א' שברמ"א סי' ל"ז הנ"ל דסבירא לה כהרי"ף
דפרק בית שמאי כנ"ל ,דבעיין לא אפשיטא אי גדלי קידושין ,על כרחך היינו גם כן לענין שיחולו
מכאן ולהבא בלבד ,דלא כפרש"י בפרק בית שמאי שם ,אלא כמשמעות הנמוקי יוסף שם,1445
דמדמי לה למקדש לאחר ל' יום כו' עיי"ש .ואין לומר דממקומו מוכרע כפירוש רש"י ,דאם לא כן
הרי קדמה זיקה דאורייתא דגדולה לזמן חלות הקידושין דקטנה ,ולמה אמר רבן גמליאל תצא
הלזו כו' ,יש לומר כמ"ש התוס' 1446ד"ה וכי גדלה כו' עיי"ש )ומדבריהם משמע דסבירא ליה גם כן
כנ"ל ,דלא כפרש"י ,דאם כן לא הוי מקשה מידי( .ויש לתת לב מי הכריחם לפרש דלא כרש"י,
דודאי פשטא דגמרא משמע טפי כרש"י ,דאם דגדלי קידושין ניחא טעמא דרבן גמליאל בלא טעם
דהמקדש אחות יבמה כו' ,ולפירוש התוס' העיקר חסר כו' ,ומנלן להמציא סברא וחילוק חדש,
ומה גם שלפירוש רש"י נמשך חומרא כשזינתה כו' כנ"ל .ואין לומר שהוכיחו מדאיפלגו רב
ושמואל בהגדילה ואחר כך נשאת ולא פליגי בנשאת קודם שהגדילה ,דזה אין ראיה כלל ,דקיי"ל
קידושין הן מיאוניה כו' .אך יש לומר דאין סברא כלל לומר דנתקדשה למפרע ,דאין מעשה קטנה
כלום ,ולא עוד אלא אילו אמר בפירוש לקטנה הרי את מקודשת מעכשיו כשתגדיל כו' אולי אינה
מקודשת כלל לכו"ע ,שהרי זה דומה לפודה בנו בתוך ל' יום ואומר מעכשיו כו' ,דקיי"ל בפרק יש
בכור דף מ"ט דלכו"ע אינו פדוי .ואם כן על כרחך דלמאן דאמר דגדלי קידושין היינו שדומה
כאומר לאחר שתגדיל כו' ,כמ"ש הנמוקי יוסף ,ומקודשת מכאן ולהבא ,דאם כאומר מעכשיו לא
היו הקידושין תופסים כלל כנ"ל )ועי' מהרי"ק שם אות ב' ,שאילולי שהוכיח שלא חלין קידושין
למפרע היה מסכים לדברי החברים שאמרו שהאפס לא יגדל כו' ,והיינו מטעם הנ"ל( .עוד ראיה
לדעת הנמוקי יוסף ותוס' ,דלא כרש"י דגדלי קידושין למפרע ,מגמרא יבמות ס"א ב' הכא בכהן
גדול עסקינן כו' אמר רבא מכלי לב כו' עיי"ש ,משמע דלכו"ע כהן גדול אסור לישא קטנה ,ואם
כשגדלה )או כשתבעל( חל קידושין למפרע אמאי ,הרי דומה למ"ש קידושין ד"י אי תחלת ביאה
קונה כו' ,עי' פוסקים שם.
אמנם כן נראה ,דעל כרחך להעמיד דברי הרמב"ם בהל' סוטה אשת הקטן כו' ,מיירי בקטן
שהשיאו אביו ,וקאי בשיטת רבנו יצחק בר יהודה שהביא מהרי"ק שם ,1447ועי' מהרי"ט ח"ב סי'

 1438שו"ת אדמו"ר הזקן סי' כג סוף הקטע הראשון :וישוב לשונות הרמב"ם מבואר בכסף משנה הלכות אישות פ"ד.
 1439רמב"ם הל' אישות פ"ד ה"ח )שאם ישבה עם בעלה עד שגדלה גמרו קידושיה ונעשית אשת איש גמורה ואינו צריך
לחור ולקדשה אחר שגדלה( ,וטור סי' מג.
 1440סעיף לה.
" 1441ואם קידשה על תנאי ובעל סתם ויש עדים על היחוד צריכה גט מספק".
 1442סוף ס"ק נט.
 1443כמה קטעים בד"ה זה ,העתיק המחבר לכאן מתשובתו הב' דלקמן ד"ה ומ"ש כת"ר דבפירוש.
 1444קידושין נח ,ב.
 1445יבמות )לז ,סע"ב( :קידושיה תלויין עד שתהיה גדולה ואז גמרי הקדושין ,דהוה ליה בשעה שנתן לה כסף קידושיה
כאילו התנה עמה הרי את מקודשת לי לאחר גדלות ,וכאותה ששנינו הרי את מקודשת לי לאחר ל' יום.
 1446שם קט ,ב :היכא שהקדושין היו באים ממילא נפטרה יבמה מעצמה.
 1447קרוב לסוף ענף ב :מצאתי כתוב ר' נתן המכירי שאל מאת רבנו יצחק בר יהודה ,בן י"א שנה שקדש לו אביו
בטבעת ועדים ,אם ימאן ,צריכה גט או לא .והשיב ,שצריכה גט ,שמצינו בכל מקום שזכין לאדם שלא בפניו כו' ,עד
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מ"א דלדעת הרבה פוסקים ,ובתוכם הרמב"ם דסבירא ליה דזכיה לקטן מדאורייתא ,חוששין
לקידושין הללו מדין תורה להר"י הנ"ל .וכן כתב המשנה למלך פ"ו מהל' גירושין ה"ג )ועיי"ש
דרצה להעמיד גם דברי הטור בסי' קמ"א בשם הרבה פוסקים גם כן בשיטת ר"י הנ"ל .ועי'
מהרי"ט שם דמהר"י מינץ ודעמי' חששו לשיטה זו( .והן אמת שלומר בקטן שהשיאו אביו חלין
הקידושין מיד גם בעודו קטן ,הוא תמוה מאד ,דאם כן מצינו אישות לקטן מדאורייתא ,והוא נגד
הסוגיא קידושין די"ט 1448כמ"ש מהרי"ט עיי"ש שהאריך בראיות .ועל כן הבית יוסף שהבין
דמיירי בכה"ג כפשוטו ,כתב בסי' מ"ג שדברים תמוהים הם .אבל כבר יישב מהרי"ט דכוונתו
דכשיגדיל ויתרצה איגלאי מילתא דזכות הוא לו ,וחלין קידושי אביו מטעם זכין לאדם שלא בפניו,
ועיי"ש שמראה פנים לזה מגמרא .וכן בתשובות רב משלם 1449מביא בשם מהראנ"ח דמסיק גם כן
בכוונת ר"י הנ"ל בכה"ג .וזה ודאי נראה ,דגם לפירושם נוכל לומר ,דכשיגדיל ויתרצה על כל פנים,
חל הקידושין למפרע על כל פנים ,ונמצאת אשת איש שזינתה ואסורה לבעלה כו' .ועם היות
שמהרי"ט עצמו מפקפק קצת לחלוק על דעה זו ,עם כל זה אין אנו אחראין בדבר לומר דהרמב"ם
אתי ככו"ע ,ודאי נוכל לומר על כל פנים דהרמב"ם סבירא ליה כהנך גדולים ,כי היכי דלא נשווייה
ליה טועה ח"ו .בפרט שלא נמצא מי שחולק על זה בכה"ג בהדיא ,זולת מהרי"ט שמפקפק בזה.
ומה גם שלפי תשובה הב' שכתב מה הנאה יש לו כו' ,הרי זה אינו אלא כשקידש בלבד ,אבל
כשהשיאו ודאי דומה לגר .1450גם כל התשובות שלו אינם כי אם לדחות הראיה שהביא ,אבל
בעיקר הדין אין ראיה להיפוך על כל פנים .גם אין דבריו מובנים כל כך ,דמ"ש שאני גר כו' אבל
קדושין אינו זכי' גמורה גברא בדיק כו' ,צ"ע הרי לזה אנו צריכים להמתין שיתרצה כשיגדיל,
דבזה איגלאי למפרע דזו ראויה לו וזכות הוא לו כו' ]והרי גם בגר אילו היה זכות ברור גם
בקטנותו לא היה יכול למחות כשהגדיל ,וכמו כשלא מיחה שעה אחת משהגדיל כו' ,אלא לפי
שבקטנותו אינו זכות ברור אולי בהפקרא ניחא ליה ,1451על כן תלוי לפי מה שרואים בו סוף מעשה
כשיגדל כן איגלאי למפרע ,וכ"ה בקידושין גם כן[ .וכן מ"ש ועוד לפי מ"ש התוס' ריש פרק בן
סורר 1452כו' ,איני מבין מאי קאמר ,דהרי התוס' כתבו זאת רק לתרץ גם אי נימא דבעלמא אין
זכיה לקטן מדאורייתא ,אבל ודאי דעת התוס' עצמו דיש זכיה לקטן מדאורייתא עיי"ש ,וכמ"ש
הרב עצמו קודם לזה באריכות בשם כמה פוסקים ,ולא איצטריך למילף מגר אלא לענין ,דבדבר
שיש בו לזכות ולחוב תלוי במה שרואים דעתו כשיגדל כנ"ל.

אדמו"ר ה"צמח צדק"
לידיד נפשי הרב החריף ובקי ר' נחמיה נ"י
הגיעני מכתבו הקטן שדעתו נוטה לאיסור ,לכן באתי להשיב לו ואתו המדע.
מה שכתב כת"ר ,לדעתי אפשר קידושי קטן שהשיאו אביו ,כמו שבא בשאלה ,יחולו ויגדלו למפרע
כשיגדל ,ובפרט כשהוא בן י"ב שנה ,ובפרט כשיבעול אח"כ .נראה במ"ש כשהשיאו אביו ,שהוא
ממהרי"ק ,וספרו אינו תחת ידי ,רק שבתשובות מהרי"ט סי' מ"א ראיתי שפירש דעתו משום זכי'
דזכין לקטן ,והגם שאינו זכות גמור ,כשהגדיל ונתרצה איגלאי מילתא למפרע דזכות היה ,וכמו
בגר כו' .ובתשו' מהר"א ששון סי' ס"ה פירש ,דהאי ועוד שבמהרי"ק הוא מטעם אחר ,דגדלי

ועוד מאחר שלא מחה בקידושי אביו עד י"ג שנה וחצי מאן לימא לן דלא ארצויי ארצי קמיה אחר שגדל ושתק וקבל
ולאחר מכאן חזר בו ,ואינה חזרה ואינה יוצאה בלא גט.
 1448ע"א :איש פרט לקטן אשר ינאף את אשת איש פרט לאשת קטן  ...אמר רב אשי הכא ביבם בן תשע שנים ויום
אחד הבא על יבמתו עסקינן דמדאורייתא חזיא ליה.
 1449בשו"ת דברי רב משלם סי' יט.
 1450שבכתובות יא ,א :גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין  ...זכין לאדם שלא בפניו  ...הגדילו יכולין למחות  ...כיון
שהגדילה שעה אחת ולא מיחתה שוב אינה יכולה למחות.
 1451כמבואר בכתובות שם.
 1452סנהדרין סח ,ב ד"ה קטן.

שארית יהודה – אבן העזר

קנח

קידושין כמו בקטנה .והנה כבר הוכיח רש"ל בים של שלמה 1453מהרי"ף פרק בית שמאי )והוא
בשו"ע סי' קנ"ה ס' כ"א( אבל הולד השני אינו ממזר כו' ,שחזר בו הרי"ף ,וסבירא ליה דאין כאן
ספק לחשש גידול קידושין מדאורייתא .ומשנה שלימה היא תשובת אאמו"ז נ"ע 1454המתחלת מה
שכתב החלקת מחוקק סי' ל"ז כו' ,עיי"ש היטב דסבירא ליה דאפילו מדרבנן לא אמרינן גדלי ,דלא
כבית שמואל ,וכן נראה בחידושי הרשב"א לשם .1455והטעם שאינה ממאנת כשגדלה הוא כדפרש"י
בנדה מ"ו ע"א לא תיקנו רבנן מיאון בגדולה.1456
ועל כל פנים בקטן גם הבית שמואל סי' מ"ג 1457סבירא ליה דלא אמרינן גדלי אפילו מדרבנן ,וגם
אי גדלי מדרבנן כתב ידידנו הר"ש 1458נ"י ראיה לנידון דידן שלא לאוסרה על בעלה מטוש"ע סי'
קע"ח ס"ג .1459ויש עוד ראיה מסי' קנ"ט ס"ג .1460עי' גמרא סוטה י"ח דלרבי עקיבא דוקא דחמיר
לי' חייבי לאוין כערוה נאסרת כו' ,משא"כ לרבנן ,וכל שכן בנשואים דרבנן דתפסי בהו קידושין.
ומה להאריך בדבר שכבר יצא מרבינו בתשו' הנ"ל 1461שהתיר בת מ' הילל בלא גט ,אם אפשר לברר
שהנער לא היה בן י"ג ויום אחד כשנפרד מבית חמותו ,אע"פ שבשעת השאלה היה יותר מי"ג,
ומסתמא היה גם כן השיאו אביו כמו בנידון דידן כנהוג ,ע' לקמן ,ולא חש למהרי"ק .גם במהרי"ט
סי' מ"א בהביאו החוששים לסברת מהרי"ק ,שמכללם הראנ"ח ,אעפ"כ באיסור לאו כתב שהקיל,
ונידון דידן לכל היותר הוא איסור לאו .גם מהרא"ש 1462בתשו' הנ"ל חולק על זה .גם הב"י רס"י
מ"ג דחה דבריו בשתי ידים .ובאמת 1463שלפי פירוש מהרי"ט בדברי מהרי"ק יש גם כן סתירה
מהדין שבשו"ע סי' כ"ט ס"ה ,1464אמאי בעי עשאו שליח כרש"י ,1465או שיאמר לה אחר כך אותו
פלוני התקדשי כדפירש הרמב"ם ,1466הא למהרי"ק בנתרצה אח"כ לחוד סגי ,דאיגלאי מילתא
דזכות גמור היה וזכין לאדם שלא בפניו .ולחלק בזה בין אב לאחר אינו במשמע בכמה מקומות,
אלא ודאי דליתא לדבריו .ובחידושי הרשב"א לשם 1467מצאתי להדיא דלא שייך לומר ארצויי
לבסוף ,כי חוב גמור הוא ,ולא שייך לומר זכין ,וכן כתב עוד בסוגיא דנתרצה הבן ,1468פירוש
מעיקרא ,ואי נמי חוששים שמא נתרצה מתחלה בפירוש ,ופשוט דבנידון דידן לא שייך לומר
נתרצה בפירוש מתחלה ,דרצון דקטן לא כלום הוא.

 1453יבמות פי"ג סי' יט :וכאן חזר הרי"ף ממה שכתב לעיל מיניה דהא מילתא ספיקא היא אפילו לא בעלה אחרי כן.
 1454בשו"ת אדמו"ר הזקן סי' כג.
 1455יבמות קט ,ב ד"ה דתניא :דהא דממאנה בעודה קטנה ומכי הגדילה אינה יכולה למאן לאו משום תלייה דקדושין
היא  ...אלא דמכי גדלה לא תקינו לה רבנן מיאון.
 1456האמור בקטע זה נתבאר בשו"ת צמח צדק סי' לד דיבור הראשון .המענה לזה – בתשובת הדברי נחמיה הב'
דלקמן דיבור הראשון.
 1457ס"ק א.
 1458מוהר"ר שלמה מ"ץ דובראוונא.
 1459שדוקא אם השיאה אביה וזינתה י"א שנאסרה לבעלה ,משא"כ כשהשיאוה אמה ואחיה.
" 1460שומרת יבם שזינתה לא נאסרה על יבמה אם הוא ישראל" )אף שאסורה מה"ת .מכ"ש קטן שקידושיו רק
מד"ס( .ראיה זו נתבארה בשו"ת צמח צדק סי' לד ד"ה מיהו .וראה גם לעיל בתשובת הדברי נחמיה הא' – בסוף הקטע
הראשון ,וש"נ .ולענין אשת חרש שזינתה ראה בארוכה שו"ת צמח צדק סי' לה.
 1461סי' כב.
 1462בשו"ת תורת אמת סי' סה.
 1463האמור לקמן נתבאר בשו"ת צמח צדק סי' לד ד"ה ונשוב .המענה לזה הוא בתשובת הדברי נחמיה הב' ד"ה ומה
שדחה .ועל כך משיב לקמן בתשובת מהרי"ל ס"ג ד"ה ואף את"ל.
" 1464אמר לה הילך דינר משלי והתקדשי לפלוני ואותו פלוני עשאו שליח ,או שלא עשאו שליח ואמר לה אותו פלוני
התקדשי לי במנה שנתן ליך פלוני ה"ז מקודשת".
 1465קידושין ז ,א ד"ה הילך מנה.
 1466הל' אישות פ"ה הכ"ב.
 1467ז ,א ד"ה הילך :שאם לא עשאו שליח אינה מקודשת ואפילו נתרצה לבסוף משום דבשעת קדושין מיהא לא
מיקניא.
 1468קידושין מה ,א ד"ה אמר רבינא.
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ועוד שאפילו למהרי"ק יש אומרים דזכין לקטן מדרבנן ,1469ה"ה רשב"ם ,1470ובאמת שגם דעת
רש"י כן בכתובות י"א 1471ומגעו ביין ,וכן כתב הר"ן בחידושיו לסנהדרין ,1472וסברא זו נמצא
בתוס' ,1473והב"ח ביו"ד סי' רס"ח כתב 1474שאין להקל נגדם .ועי' ריטב"א בפ"ד דסוכה ,1475וגי'
ספרים דידן באיזהו נשך 1476שהיא גירסת רוב הספרים מדרבנן כו' .וכבר נתבאר שכל שהנשואין
מדרבנן אין לאוסרה על בעלה .ועוד פליאה בעיני על מעלת כת"ר במה שכתב שהשיאו אביו כמו
שבא בשאלה ,מה ענין זה להשיאו אביו 1477דמהרי"ק ומהרי"ט ,שכוונתם קידשה לו אביו שנתן לה
)או לאביו כשהיא קטנה( כסף קידושין ואמר לה התקדשי לבני ,ולכן יש לומר לשיטתם דהוי זכי'.
כי מה דזכין לקטן דין תורה היינו במתנה שהקטן אינו נותן כלום נגד זה ,כדאיתא במגיד משנה
פכ"ט ממכירה ,1478והוא הדין קידושין דהכא שמזכה לו אשה בלא מחיר ובלא כסף .משא"כ
השיאו אביו שבשאלתי מבואר הענין שאביו עמד בשעת החופה כנהוג ,ומיד הבן נתן לה טבעת
קידושין ,והרי זה קנין גמור שאין לקטן לכל הפוסקים מדאורייתא ,ובנשואין גם לא מדרבנן .ואל
תשיבני מדברי הרמב"ם פכ"ט ממכירה 1479יראה לי כו' ,שהרי כתב מגיד משנה שהקטן יכול לחזור
בו ,ועוד דאם כן מצינו קידושין לקטן על ידי עצמו מתורת זכי' ,ולא עלה זה על דעת שום אדם.
ועי' ר"ן בהתקבל 1480הני מילי במילתא דליתא כגון תרומה וגירושין וקידושין.
ומה שכתב מעלת כת"ר עוד ובפרט כשיבעול אחר כך ,כוונתו שעל ידי הבעילה יגדלו למפרע ,והיא
סברת הרד"ך ,וכבר פסק לנו הבית שמואל סי' קנ"ה סקל"א כהמגיד משנה .ובאמת שצ"ע
להרד"ך 1481מאי דמשני הגמרא 1482לשמואל קסבר על דעת קידושין הראשונים הוא בועל ,ומה בכך
הלא הבעילה מעמיד קידושין הראשונים שהיו תלויים .גם למה ליה להגמרא לומר 1483לרבן
גמליאל או דילמא קסבר רבן גמליאל המקדש אחות יבמה כו' אי בעיל אין כו' ,גם אי יסבור
במקדש אחות יבמה שלא נפטרה מכל מקום שאני הכא דכי בעיל גדלי קידושין למפרע .ועי'
רש"י 1484ואע"ג דזיקה קודמת כו' .ועי' חידושי הרמב"ן לשם ,ובנדה פ"ו ,והר"ן שם ,לטעמיה דרבי
יהודה דאמר 1485עד שירבה השחור ,הכל דלא כהרד"ך .וגם להרד"ך יש לחלק בין קטנה לקטן,
שכיון שבקטן לא תיקנו קידושין אפילו דרבנן מי יגדל .עי' בית שמואל סי' ל"ז סקכ"ג ,ובתשובת
רבינו ז"ל הנ"ל ,לדעת ר"י דלא תיקנו כו' אף שנתגדלה כו'.
1486
עוד יש לומר שאפילו להאומרים דגדלי קידושין לאו כולי עלמא מודים דגדלי למפרע  ,כי
מהתוס' 1487ד"ה ו]כ[י גדלה נראה בעליל דעתם שהקדושין חלין עתה כשגדלה ,ומשום הכי הוצרכו

 1469האמור לקמן נתבאר בשו"ת צמח צדק סי' לד ד"ה מיהו .המענה על כך בתשובת הדברי נחמיה הב' ד"ה ומ"ש
כת"ר ועוד.
 1470ב"ב קנו ,ב במשנה ד"ה זכין לקטן ,הואיל ואין לו יד לזכות לעצמו ממון שנותנין לו ,תקנו חכמים שיהא אחר זוכה
ומקבל לצרכו.
 1471ע"א ד"ה על דעת בית דין :והרי הוא גר על ידיהן ומגעו ביין כשר.
 1472סט ,א ד"ה קטן :גר זה אין גר מן התורה אלא מדרבנן.
 1473כתובות שם ד"ה מטבילין.
 1474ד"ה נכרי קטן :וז"ל רש"י  ...ומגעו ביין כשר  ...ומדרבנן הוא דהוה גר ולא שרינן ליה בבת ישראל כיון דמן
התורה נכרי הוא  ...ונלפע"ד שאין להקל לענין מעשה.
 1475מו ,ב ד"ה מ"ט ינוקא מקני קני :שאפילו לדברי האומר דזכותא דקטן מדרבנן היא  ...זכיה דרבנן זכיה גמורה
היא ,דהפקר ב"ד הפקר.
 1476ב"מ עב ,רע"א :קטן אע"ג דלית שליחות אית ליה זכיה מדרבנן .וראה תוס' כתובות יא ,א ד"ה מטבילין.
 1477המענה על זה בתשובת הדברי נחמיה הב' ד"ה ומה שהפליא מעכ"ת.
 1478פכ"ט הי"א.
 1479הלכה יא :יראה לי שקטן שקנה קרקע ונתן דמים והחזיק בקרקע תעמוד בידו אע"פ שאין ממכרו בקרקע כלום
שהקטן כמי שאינו בפנינו הוא וזכין לאדם שלא בפניו.
 1480גיטין פ"ו )לא ,סע"א(.
 1481המענה על כך בתשובת הדברי נחמיה הב' ד"ה ומה שהאריך כת"ר עוד.
 1482יבמות קי ,רע"א.
 1483שם קט ,ב.
 1484שם ד"ה או דלמא.
 1485ב"ב קנו ,א.
 1486האמור כאן נתבאר לעיל בתשובת הדברי נחמיה הא' ד"ה אך כ"ז .המענה על כך בתשובת הדברי נחמיה הב' ד"ה
ומ"ש כת"ר דבפי' גדלי.
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לחלק בין זה למקדש אחות יבמה משום שבאים ממילא .וכן נראה דעת חידושי הרשב"א ונמוקי
יוסף דמדמי למקדש אשה אחר ל' יום ,ובשם הקידושין חלין אחר ל' יום ,שהרי בת כהן לישראל
1489
תאכל בתרומה כמ"ש הר"ן 1488ובית שמואל סי' מ' סק"ב .גם לדעת הרמ"ה וטוש"ע סי' ל"ז
משעת שמיעה ,יש לומר דהוא הדין בזה .ואם כן לפי זה יש להתיר בנידון דידן ,כיון דמעיקרא
היתה פנויה .אלא שסברת רש"י דלמ"ד גדלי הוא למפרע .ונודע מ"ש הריב"ש 1490שאין לתפוס כל
חומרי הסברות.
והראיה לאיסור שהביא מעל' מרמב"ם וגדולה אשת הקטן ,גם לידי נזדמנו דבריו אלה ,ומהרי"ט
סי' מ"א כתב על זה שהוא קשיא טובא .ומכל מקום במה שכתב מעל' גדלי למפרע אינו מתורץ,
דמדברי הרמב"ם משמע שנאסרת מיד בעודו קטן ,ולכת"ר אמאי ,יגרשנה בעודו קטן ואח"כ
1492
יחזירנה כשיגדל .1491ויש ליישב דברי הרמב"ם דמיירי בבן ט' שנים ויום א' שבא על יבמתו
שקנאה מדאורייתא ,1493רק שגזירת הכתוב שאין חייבים עליה משום אשת איש ,ולכן סבירא ליה
להרמב"ם דאפילו רבנן דרבי עקיבא בסוטה י"ח 1494מודו בכה"ג דנאסרת על בעלה .ואשת
אנדרוגינוס תוכיח ,שהרי אין חייבים עליה משום אשת איש כמ"ש רפ"ג מהל' אסורי ביאה,
ונאסרת על בעלה בפ"ב מה' סוטה.1495
והראיה שכתב ידידנו הר"ש נ"י מכתובות נ"א 1496נתפשה מותרת כו' ,נכונה היא .וברש"י נדה
נ"ב 1497איתא להדיא קידושי קטנות .וע' תוס' וחידושי הרמב"ן והר"ן לשם.

הגאון החסיד מוהר"ר נחמיה מדובראוונא ,בעל דברי נחמיה – תשובה ב'

1498

כ"ק אהובי ידיד נפשי עוז הרה"ג שיחיה

 1487יבמות קט ,ב.
 1488קידושין פ"ג )כג ,ב( ד"ה בת ישראל.
 1489סעיף יא :קטנה או נערה שקידשה עצמה בלא דעת אביה  ...נתרצה האב כששמע הוי קדושין משעת שמיעה.
המענה על זה – לקמן בתשובת הדברי נחמיה הב' ד"ה
 1490סוס"י ו :דליכא למנקט כל חומרי הסברות לעגן את זו .המענה לזה הוא בתשובת הדברי נחמיה הב' ד"ה ומ"ש
כת"ר ונודע.
 1491המענה לזה הוא בתשובת הדברי נחמיה הב' ד"ה ומ"ש שעדיין.
 1492המענה לזה הוא בתשובת הדברי נחמיה הב' ד"ה ומ"ש כתב ליישב ,ולעיל בתשובתו הא' ד"ה אך מ"מ הדבר.
 1493לדעת רש"י קידושין יט ,א ד"ה דמדאורייתא ,לפי מ"ש בתוס' שם ד"ה ומדאורייתא.
 1494ע"ב :אמר רב המנונא שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה  ...הא מני רבי עקיבא היא דאמר אין קידושין תופסין
בחייבי לאוין.
 1495הלכה ב.
 1496ע"ב :ויש לה אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרת ואיזו זו שקידושיה קדושי טעות שאפילו בנה מורכב על כתיפה
ממאנת והולכת לה ]רואים מכאן ,שאפילו זינתה לא נאסרה לבעלה ,אלא יכולה לחזור לבעלה ויכולה למאן בו[.
המענה לזה הוא לקמן בסוף תשובת הדברי נחמיה הב'.
 1497ע"א ד"ה והיא :שקידושיה קדושי טעות ,כגון על מנת שאני כהן והרי הוא ישראל ,וכגון קטנה דאין מעשיה כלום
ואמה נמי אין בידה לקדשה.
ועל ראיה זו משיב בתשובת דברי נחמיה הב' ד"ה והראיה.
 1498נדפסה בדברי נחמיה סי' טו .חלקה הראשון )עד אמצע ד"ה ומה שהפליא( נדפס אף במילואים לשארית יהודה סי'
לד ,ע"פ גוף כתב ידו ) 231רב ,א(.
]הקטע הראשון וההפניה אינם מופיעים בו .ואולי הוא מה שהעתיק המחבר את התשובה ,כדי לשלחה למהרי"ל[.
כמה קטעים שבהמשך תשובה זו ,נעתקו ע"י המחבר לתשובתו הא' דלעיל ,ושם נסמנו .רוב הפרטים שדן בהם כאן,
משיב עליהם מהרי"ל לקמן בתשובתו ,ושם נסמנו .להלן יצויין למקומות הנחוצים להבנת המשך הדברים ,שלא הובאו
לעיל ולקמן שם.
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מכתבו בחריפות ובקיאות כיד ה' הטובה עליו הגיעני והנאני כי די לי להיות תלמיד המחכים כו'.
ועתה אשוב לפרש ספיקותי ,ואכתוב על סדר דברי מעכ"ת.
1501
מה שכתב 1499כת"ר כבר הוכיח רש"ל 1500שחזר בו הרי"ף כו' .הנה ספרו אינו תח"י ואיני מבין
איך שייך חזרה תוך כדי דיבור בפרט על הרי"ף כו' .והראי' שהביא ממ"ש הרי"ף הולד השני אינו
ממזר אינה מוכרחת ,לפי מ"ש הכסף משנה פ"י מהל' גירושין ה"ג בשם מהרי"ק דבספק קדושין
דאורייתא גם כן אין הולד ממזר ,הביאו הבית שמואל סי' ל"א סק"י להלכה ,והטעם מבואר
דהיכא דאיכא חזקת פנוי' הוי ספקא דאורייתא גם כן דרבנן לבד ,אף גם להרשב"א וסיעתי',1502
לפי מ"ש הפר"ח ביו"ד בכללי ספק ספיקא כלל א' ,ומשום הכי נמי ניחא מה שסיים הרי"ף ,וכן
הטוש"ע בסי' קנ"ה 1503צריכה גט מדרבנן )דלא כבית שמואל שם .(1504ואין זה סתירה ולא חזרה
למ"ש תחילה הוי ספק קדושין )והרי זה כלשון הגמ' קדושין דף ה' ע"ב ספיקא הוי וחיישינן
מדרבנן ,עיי"ש בפני יהושע דמתרץ קושיי' הר"ן שם בכה"ג ,וכיוצא בזה הן דברי הפר"ח שם.
ומ"ש הפני יהושע שם אבל הרי"ף כו' ,זה אינו לפי מ"ש הפר"ח דבכה"ג לכו"ע הוי דרבנן כנ"ל(.
ומשום הכי נמי ניחא מה שהקילו 1505בספק נשרו וקראוהו ספק דרבנן ,וכעין מ"ש הבית שמואל
דהוי ספק ספיקא ]א"ה ,1506דלכאורה צ"ע בזה דהא איכא חזקה דרבא) [1507ומ"ש הבית שמואל
דבעיא דלא איפשיטא לאו ספק הוא )וצ"ע במ"ש הבית שמואל סי' יז סס"ק מו עיי"ש ,דמשמע
להיפוך( ,עי' תבואות שור ביו"ד סי' למ"ד ופרי תאר שם ובסי' נ"ט הסכימו כמהריק"ש וב"י דהוי
ספק ,דלא כפרי חדש שם ובכללי ס"ס .וגם הפרי מגדים בכללי ספק ספיקא במחודשים אות ד'
נראה כמסכים להקל ,וכ"כ בהדיא בסי' נ"ט סק"ב וסי' ק"ד סק"ד .ואף להבית שמואל והפרי
חדש ,עכ"ז הראי' שכתב מעל' בשם רש"ל אינו מוכרח ,דלענין זה מודו דהוי דרבנן בלבד על כל
פנים ,דאינו ממש כמו ספק חיסרון ידיעה ,כמ"ש פר"ח שם כלל א' וכלל ה' וסוף כלל י"ז .ועל
כרחך הגם שבספק חיסרון ידיעה יש לומר דהוי הולד ספק ממזר ,עי' בית שמואל סי' ל"א שם
ומהרי"ק שם ,וכן ראיתי שמיישבים דבהכי מיירי מ"ש הרמב"ם פט"ו מהל' אסורי ביאה ה"י
וטוש"ע סי' ד' סכ"ד ,אשר לכאורה שם מפורש דלא כס' מהרי"ק הנ"ל כו' עיי"ש ,אבל מכל מקום
בספק בעי' דהוי דרבנן כנ"ל הרי הוא כשאר ספק לענין זה על כל פנים ,אף להפר"ח ובית שמואל.
ולפי מה שתירץ בעל המגיה במשנה למלך בהל' אסורי ביאה שם ,בלאו הכי אין סתירה מהתם
להכא כלל ,דבכאן מיירי דקידשה השני כו'( .ומה שהפליא אדמו"ר ז"ל בתשובה 1508על החלקת
מחוקק בסי' ל"ז בשם מהרי"ק ,צריך לומר בדוחק ,דהיינו לפי שבחלקת מחוקק משמע שיש
סברא לומר דהוי ודאי דאורייתא .וכמו שבאמת כתב כן מהרי"ק בשם סמ"ק עיי"ש .ומ"ש מעל'
לעיין היטיב בתשובה הנ"ל דסבירא ליה דאף דרבנן לא אמרינן גדלי ,דלא כבית שמואל כו' ,אלא
כדפרש"י בנדה דמ"ו כו' .שותא דמר לא ידענא בזה ,מאי נפקא מינה בין גדלי דרבנן שכתב הבית
שמואל ובין מ"ש רש"י שם ,הלא גם בעודה קטנה תפסי בה הקדושין דרבנן ולא גדלי אלא לענין
דאינה ממאנת בלבד ומטעם גזירה אטו בעיל ,כמ"ש מהרי"ק לדעת הראב"ד ,או מטעם כיון שלא
מיחה שעה אחת כו' כמ"ש רש"י שם דנ"ב ,1509ורמב"ן שם ור"ן בפ' המדיר .ועי' שם ברש"י ור"ן
סיימו ג"כ וחלו קדושין קמאי כו' .אלא שמכל מקום מאחר שהטעם משום גזירה כנ"ל ,או משום
שלא מיחה כנ"ל ,ודאי דאין סברא לומר דגדלי למפרע ,אין זה שייך לנידון דידן בזנות דקטנות,
וכל שכן בקטן ודאי דלא גדלי כלל לדעתם דמה יגדל ,וכמ"ש הבית שמואל בסי' ל"ז ,וכ"ה
במהרי"ק לחלק בכה"ג בקטנה גופה כמ"ש מעל' .אמנם מה שהי' לדון בזה בנידון דידן לומר גדלי
למפרע ,היינו לדעת הרי"ף הנ"ל ,וכנ"ל דגם הטוש"ע סבירא להו כן ,דמה שצריכה גט מדרבנן

 1499כמה קטעים דלקמן ,נעתקו גם לתשובתו הא' דלעיל ד"ה אך יש .מענה מהרי"ל על זה – לקמן בתשובתו ס"ב.
 1500יבמות פי"ג סי' יט :וכאן חזר הרי"ף ממה שכתב לעיל מיניה דהא מילתא ספיקא היא אפילו לא בעלה אחרי כן.
 1501שם )לח ,א( :ולא איפסיקא הכא הלכתא בהדיא ,וחזינן מאן דכתב דהא מילתא ספיקא היא ,ועבדינן בה לחומרא
 ...והאי סברא סברא מעליא  ...צריכה גט מדרבנן.
 1502הסוברים שספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא.
 1503סעיף כא.
 1504ס"ק לב.
 1505נדה מו ,א :והני מילי היכא דקדשה בתוך זמן ובעל לאחר זמן דאיכא ספיקא דאורייתא ,אבל מעיקרא לא.
ופרש"י :דמכי עברה שתא דתרתי סרי ולא בעל  ...לא הוו בה קדושין גמורין  ...אלא מדרבנן.
 = 1506אמר המגיה )והיא הוספת המו"ל בדפוס ,שאינה בכת"י(.
 1507נדה מו ,א :קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנים ]וא"כ לא הוי ס"ס[.
 1508רס"י כג.
 1509נדה ,נב ,א ד"ה שוב אינה יכולה למאן :דכיון שהגדילה שעה אחת ולא מיחתה שוב אינה יכולה למחות וחלו להו
קדושין קמאי.
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היינו משום דלא איפשטא בעיין דפרק בית שמאי אי גדלי למפרע דאורייתא כו' כנ"ל ,וכ"ה
בפרישה סי' קנ"ה ,ואם כן לדידהו ודאי דיש סברא לחוש גם כן לזנות דקטנות ,מאחר דאי גדלי
מדאורייתא ודאי אסורה לבעלה ,אם כן גם בספק גדלי הוי ספק דאורייתא ולחומרא )מדרבנן על
כל פנים( ,אף אם בדרבנן לא נאסרה לבעלה כו' .וכמו באנדרוגינוס דסבירא ליה להרמב"ם דהוי
ספק ,כמ"ש בפ"ד מהל' אישות ובכמה דוכתי ,ועם כל זה אשתו שזנתה אסורה לבעלה ,כמ"ש
בפ"ב מסוטה )אלא שבאמת צ"ע לכאורה ,מאחר דלהרמב"ם ספקא דאורייתא לחומרא מדרבנן,
אם כן למה חשיב אשת אנדרוגינוס בפ"ב דסוטה ,דמשמע דהוי דאורייתא כו' ,וכן באשת הקטן
לפי הנ"ל כו'( .וזה ודאי דלהרי"ף וסיעתו אין לחלק גם כן בין קטנה לקטן מטעם שכתב הבית
שמואל בסי' ל"ז כנ"ל ,שהרי מהרי"ק כתב בהדיא שם דזה אינו אלא להראב"ד וסייעתו דגדלי
מדרבנן בלבד מטעם גזירה כו' וכה"ג כנ"ל ,אבל להרי"ף וסייעתו מה מועיל תקנתא דרבנן דקטנה
לענין חשש גידול דאורייתא כו' עיי"ש ,אם כן הוא הדין בין קטנה לקטן אין לחלק מטעם זה
לדידהו .ובאמת יש לומר דבזה תלוי סברות הב' דעות שהביא רמ"א בסי' ל"ז שם ,שגם שניהם
הוא ממהרי"ק הנ"ל ,רק שדעה א' הוא כמ"ש מהרי"ק לדעת הרי"ף דאין לחלק לדידיה כנ"ל,
ודיעה ב' הוא כמ"ש מהרי"ק גופא לדעת הראב"ד ,דלדידי' יש לחלק כמ"ש הבית שמואל )ומ"ש
הבית שמואל כמ"ש הרי"ף בפרק בית שמאי כו' ,צ"ל דלשיטתו אזיל בסי' קנ"ה ,דסבירא ליה דהוי
דרבנן בלבד כנ"ל ,וליתא וכנ"ל( .ובזה אתי שפיר נמי ,שרמ"א שם כתב דיש להחמיר כדיעה א' ,ועל
כרחך לחוש לדעת הרי"ף כו' וכנ"ל ,דאם לא כן מאן דעה זו ומה טעמא ,הלא גם מהרי"ק לא כתב
כן אלא להרי"ף ולא להראב"ד כו' וכנ"ל ,ואמאי הרי בסי' קנ"ה בספק נשרו לא הגיה כלום לחוש
לדעת הרי"ף כו' ,והיינו לפי שגם הרי"ף סבירא ליה דהוי ספק דאורייתא ולחומרא מדרבנן ,וכנ"ל
שאין נפקא מינה בזה לדינא ,אלא בהדין שבסי' ל"ז שם בקטנה שיש לה אב כו' )ועל כן גם אדמו"ר
ז"ל לא תמה בתשובה הנ"ל כי אם על החלקת מחוקק ,ולא על רמ"א כו'(.
אמנם 1510האמת שכל הנ"ל לא כתבתי אלא לפלפולא בעלמא ,אבל גם אני ידעתי שכל זה אינו ענין
לנידון דידן ,שודאי בקטן לא אמרינן גדלי למפרע בכה"ג בלא בעיל לכו"ע ,דמשנה שלימה היא
קדושין ד"נ ע"ב דקטן שקידש אין חוששין לסבלונות ,והיינו ששלח לכשנתגדל כפרש"י וכל
הפוסקים )ועל כרחך יש לחלק בין קטן לקטנה לדעת הרי"ף מטעם שכתב מהרי"ק דבאיש בעינן
אמירה ונתינה כו' עיי"ש( .והגם שהגאון בעל ס' הפלאה בסי' מ"ג הבין שב' הדיעות שברמ"א סי'
ל"ז הנ"ל ,גם שניהם סבירא להו דמדאורייתא גדלי )או ספק על כל פנים( ,ועל כרחך לפי דעה ב' יש
חילוק בין היכא שיש לה אב ליתומה כו' ,ועל פי זה מחלק גם כן בהדיא בקטן בכה"ג ,דאם השיאו
אביו בשנת הי"ג דלדעת הב"ח דתפסי בה קדושין דרבנן גדלי נמי מדאורייתא כו' )או ספק על כל
פנים( ,וכל שכן לדעה א' אשר ברמ"א שם כו' עיי"ש )אשר לזה הי' כוונתי כשכתבתי בפרט בן י"ב
שנה כו' ,מלבד מה שיש לדון גם בקדושין דרבנן כמשי"ת ,גם לפי זה הי' אפשר דבעינן עדים
כשרים שלא הי' י"ב שנה כו'( .אך האמת כפי הנראה אשתמטתי' ליה כל דעת מהרי"ק בזה עיי"ש
ואין להאריך .ובפרט שבאמת עיקר בנין יסודי הוא על דעת הרמב"ם בפ"ב מסוטה ,ומדבריו פי"א
מהל' גירושין ה"ו משמע בהדיא דסבירא ליה כהראב"ד וסייעתו דקיי"ל לגמרי כרב דפרק בית
שמאי וכסוגי' דנדה ,שהרי כתב צריכה גט מד"ס כו' שהרי לא בא עלי' כו' ותהי ספק כו' עיי"ש,
הרי דאפילו ספק לא הוי כו'.
ומה שכתב מעלת כת"ר 1511וגם אי גדלי דרבנן כו' אכתוב לקמן ,כי כאן אין נפקא מינה בזה כנ"ל.
ומ"ש ומה להאריך שכבר יצא מהמלך 1512שהיתיר בת מו"ה הילל כו' ,עד ולא חש למהרי"ק ,אין
ראי' כלל ,דלכל הסברות דגדלי קדושין היינו כשלא מיחו אחר שנתגדלו אלא הוסכמו לקיים
הקדושין או הנישואין דקטנות ,ובפרט למהרי"ק מטעם איגלאי דזכות כו' ,כתב מהרי"ט בהדיא
דבעינן שינהוג מנהג אירוסין ,ולמד מגר 1513דבעינן שיגדלו כדת משה כו' ,משא"כ בנידון דאדמו"ר
ז"ל הרי הבעל נפרד מבית חמותו בפירוד לריחוק ולא לקרב כו' )ואף כי היא סברת מהרי"ט
שיכולה לחזור קודם שנתגדל כו' עיי"ש( .ומ"ש גם במהרי"ט בהביאו החוששין ,שמכללם הראנ"ח
אעפ"כ באיסור לאו היקל כו' ,עיינתי שם שמהראנ"ח אינו מהחוששין אלא מהר"י מינץ ודעימי'
כו' עיי"ש ,וכתב שגם מהרנ"ח המיקל לא היקל אלא באיסור לאו .וע' משנה למלך פ"ו מהל'
גירושין רצה להעמיד דעת הטור בסי' קמ"א בשם הרבה פוסקים גם כן בשיטה זו .ועי' גם כן שו"ת
רב משלם בן החכם צבי מסיק דלפירוש מהרנא"ח ,שהוא כפירוש מהרי"ט בדברי מהרי"ק,
מתוקמא שפיר דעת הטור בקמ"א בהכי ,דלפי זה לא קשה מידי מה שהקשה המשנה למלך על זה,

 1510כמה קטעים דלקמן ,נעתקו גם לתשובתו הא' דלעיל ד"ה אך מ"מ צ"ע ,וד"ה והן אמת.
 1511בתשובתו דלעיל ד"ה ועל כל פנים .כמה קטעים דלקמן ,נעתקו גם לתשובתו הא' דלעיל ד"ה אמנם כן.
 1512שו"ת אדמו"ר הזקן סי' כב.
 1513בכתובות יא ,א.
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עיי"ש שמיישב גם כן בזה לשונות הרמב"ם וטוש"ע בקטן שהשיאו אביו הוי כזנות בכף הדמיון
בלבד כו' ,לפי שתלוי אם ימתין כשיגדל .ומ"ש מעכ"ת גם הב"י בסי' מ"ג דחה דבריו בשתי ידים,
היינו לפי מה שהבין בפשיטות לשונו ,דגם בעודו קטן חלו הקדושין ,וזה באמת תמוה מאוד ,ואם
כן מצינו אשת קטן מדאורייתא ,והוא נגד הסוגי' דקדושין י"ט ,כמ"ש מהרי"ט והאריך בראיות.
אבל אחר דאסברה לן מהרי"ט ,וכן מהרנא"ח ,כוונת מהרי"ק בשם רבינו יצחק בר יהודה בטוב
טעם ,ומראה פנים לסברתו מהגמרא דכתובות ,גם הב"י יודה בכה"ג ,ולא הי' מדחה בשתי ידים.
ומה שדחה 1514מעלת כת"ר סברת מהרי"ק ומהרי"ט מן הדין שבסי' כ"ט ס"ה כו' ,עד ולחלק בין
אב לאחר אינו במשמע בכמה מקומות כו' ,מי יתן ואדע אותן מקומות .אבל עתה הרי גם הרשב"א
שהביא כת"ר מחלק ביניהם לעיקר הדין ,שכן מוכרח על כרחך לדעת רש"י וסיעתו בסוגי' דנתרצה
הבן ,וכה"ג יוכל לומר בפשיטות יותר לסברת מהרי"ק ,דדוקא בבן אצל אביו אמרינן איגלאי
דזכות הי' מעיקרא וניחא לי' מעשה אביו ,אבל לא באחר ,שמקדש לו אחר שלא מדעתו כו' ,דאנן
סהדי דלא ניחא לי' והוי חוב גמור ,ועל כרחך אף דצוח אחר כך שמתרצה וזכות הוא ,לא מהני.
והרי זה דומה לגט כשעשה הבעל שליח לקבלה כו' ,וכדאיתא בהדיא בירושלמי 1515הביאו
הפוסקים ר"פ התקבל ,ועי' נמוקי יוסף ספט"ו דיבמות ,וכ"פ הטוש"ע סי' ק"מ .1516אבל כשאביו
קידש לו ,דמסתמא דעת הבן קרובה אצל אביו וסומכת עליו וניחא לי' במעשיו )עד שהי' הוה
אמינא לחוש שמא נתרצה כו'( ,על כן כשיתרצה אחר כך אמרינן איגלאי מלתא למפרע כו' ,והרי זה
ממש כמו בגר אשר משם מקור סברת מהרי"ק ,לפי מ"ש מהרי"ט דמשמע בהדיא בגמ' דכתובות
דף י"א ,דאף לולי דברי רב הונא דהוי סלקא דעתא דגר קטן בהפקירא ניחא לי' וחוב הוא לו
להתגייר ,מכל מקום בגר שנתגיירו בניו עמו ניחא להו במאי דעביד אבוהון וזכות הוא להן עיי"ש.
וחילוק זה נראה גם כן מוכרח לפי מ"ש הר"ן בהאיש מקדש ,1517דהטעם דאם נתרצה האב כששמע
האב מהני משעת קבלתה לדעת רש"י ,היינו מתורת זכי' דאיגלאי מלתא אחר כך דזכות גמור הי'
)וכעין הסברא דמהרי"ט ממש( ,ומשמע ודאי דגם בנתרצה הבן כששמע מהני גם כן למפרע לרש"י,
הוא גם כן מטעם זה ,עיי"ש בסוף הסוגי' .ועם כל זה בפ"ק 1518בההיא דהילך מנה הביא גם כן
פירש"י ופירוש הרמב"ם ,הרי על כרחך לחלק בין אב לאחר מטעם הנ"ל .וע' תוס' דמ"ו ד"ה בין
היא ,משמע בהדיא דמפרשין גם כן כהר"ן )דלא כמשמעות הרא"ש() .ובאמת לפירושם יש מכאן
סעד גדול לעיקר סברת מהרי"ט ,דמאחר דאם נתרצה הבן אחר כך חיילי הקדושין למפרע מטעם
זכות ,אם כן מה לי בין גדול או קטן להפוסקים דיש לקטן זכיה דין תורה( .ועוד נראה דגם לפירוש
הרשב"א לדעת רש"י ,וכן אף גם להרי"ף והרמב"ם דנתרצה האב או הבן לא מהני כלום ,מכל
מקום אין ראי' לסתור דין דמהרי"ק ומהרי"ט ,דיש לחלק גם כן בין בן גדול לבן קטן לענין זכות,
דדוקא בגדול שיש בו דעת לבדוק אשה בעצמו יש לומר דודאי לא ניחא לי' לסמוך גם על אביו שלא
מדעתו ,ונחשב לו חוב גמור ,על כן אף דצווח אחר כך שמתרצה לא מהני כמו בגט כו' כנ"ל )אלא
שמכל מקום גילוי דעתי' מהני משא"כ באחר כו'( .וכן האב אצל בתו למסקנא דאין חוששין ,היינו
משום דודאי לא ניחא לי' לסמוך על הקטנה שתתקדש את עצמה להישר בעיניו בלא דעתו ,וכמ"ש
הר"ן שאין דרכו של האב כו' ,על כן גם שמתרצה אחר כך לא מהני כנ"ל ,אבל בן קטן נגרר ונמשך
לדעת אביו מאחר שאין לו דעת לבדוק בעצמו .וגם הרי הקטן אי אפשר לו בענין אחר עתה כי אם
להמתין עד שיגדל כו' ,משא"כ בגדול שלא בפניו כו' .וכעין סברא זו כתב מהרי"ט לדעת ר' אליעזר
בפרק מי שמת ,1519דסבירא לן זכין לקטן ולא לגדול ,דלהפוסקים זכין מדאורייתא היינו דלקטן
זכות הוא ולא לגדול ,עיי"ש הטעם כעין הנ"ל )ואף לרבי יהושע יש לומר דשאני מתנה מקדושין
דגברא דייק כו'( .וכן משמע שם בסוף התשובה שכתב ועוד כו' ,עיי"ש דרוצה לומר דווקא השיאו,
אבל קידש לו בלבד מה הנאה יש לו אם ירצה לקדש בעצמו כשיגדל כו' ,אם כן כל שכן בגדול
שיכול לישא עתה בעצמו כו' .ובאמת נראה חילוק זה מוכרח להפוסקים הנ"ל ,דאם לא כן הא
גופה קשה ,למה באמת בנתרצה הבן בקדושין לא אמרינן ניחא לי' וזכות הוא לי' מאי דעביד
אבוה ,ובגר אמרינן ניחא להו במאי דעביד אבוהון ,אף אם בלאו הכי חוב הוא ובהפקירא ניחא להו
כו' וכנ"ל .ולכאורה בזה אתי שפיר נמי מה שצ"ע גם להר"ן לדעת רש"י ,מאי שנא כאן דלא
חיישינן על כל פנים לשמא יתרצה הבן כשישמע ,ומאי שנא בגר דגם בעודו קטן מחזקינן לי'
בגירות אפילו לקולא ,רק שיכול למחות לכשיגדל כו' .אלא דלהר"ן גם כאן לאו חוב גמור הוא אלא

 1514בתשובתו דלעיל שם .כמה קטעים דלקמן ,נעתקו גם לתשובתו הא' דלעיל שם .מענה המהרי"ל על זה – לקמן
בתשובתו ס"ג.
 1515גיטין פ"א ה"ה ופ"ו ה"א .הובא בתוס' גיטין יא ,ב ד"ה בגיטי.
 1516סעיף ה.
 1517קידושין פ"ב )יח ,ב( ד"ה איתמר.
 1518ר"ן שם )ג ,א( ד"ה הא לך מנה והתקדשי לפלוני.
 1519קנו ,ב.
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נוטה לחוב ,על כן קודם דידעינן דעתו דיינינן לי' לחוב לו )אפילו לקולא כי רובא דאורייתא כו'(,
וכשיתוודע אחר כך שמתרצה מהני על כל פנים ואמרינן איגלאי כו' ,דעל כל פנים אינו דומה לגט
כו' ,אבל בגר קטן חשבינן לי' לזכות גמור ,רק שמכל מקום קצת צד חוב אית בי' ,על כן יכול
למחות כשיגדל .וכמו במתנה לגדול שלא בפניו דיד המקבל על העליונה אם אינו רוצה אינו מקבל
כמ"ש בחו"מ רס"י רמ"ג עיי"ש בסמ"ע הטעם דיש בו צד חוב שונא מתנות כו' ,וכ"ה ברשב"ם
בב"ב דקל"ח ,וכן בגר קטן כלא בפניו דמי כו' כמ"ש הרמב"ם פכ"ט מהל' מכירה הי"א )ועי' לקמן
בשם ריטב"א דקדושין פ"ב( .אלא שעדיין צ"ע לפי הנ"ל למה בנידון דידן בקטן שהשיאו אביו לא
דיינינן ליה כזכות מסתמא כל זמן שלא הגדיל כו' ,ומ"ש מגר .וצריך לומר דדוקא גבי גר קטן על
ידי אביו )וכן על ידי בית דין ,לרב הונא דלא טעים איסורא כו'( חשבינן לי' כזכות גמור מסתמא,
כל זמן שלא הגדיל )רק צד חוב כו'( ,משום דניחא לי' לכנוס תחת כנפי השכינה בקטנותו להתחנך
במצות כו' ,אבל בקדושין גברא בדיק כו' ,קרוב יותר דניחא לי' להמתין עד שיגדל לבדוק בעצמו
כו' )ע' מהרי"ט( .ומכל מקום כשישרה בעיניו ומתרצה אחר שנתגדל אגלאי דהיא היתה ראוי' לו
וזכות גמור הי' ,ואינו דומה לגט ,דהתם חוב גמור הוא לאשה ,על כן אפילו צווחה אחר כך
שמתרצית לא מהני כו' כנ"ל )ובכל זה מתורץ התשובה הא' והב' מה שמפקפק מהרי"ט שם
בסברת מהרי"ק גם לפירושו עיי"ש ,וכן גם מ"ש שם עוד מדברי התוספות ריש פרק בן סורר אינו
מובן ,שהרי התוס' לא כתב כן רק לתרץ גם אי נימא דבעלמא אין זכיה לקטן דין תורה ,ולא קיי"ל
כן כמשי"ת בסמוך ,וכמ"ש מהרי"ט עצמו מקודם לזה ,דגם התוס' גופא סבירא להו דיש זכי' כו'
וצ"ע() .עוד 1520יש לחלק בין נדון דמהרי"ק ומהרי"ט לבין סוגי' דנתרצה הבן דלא מהני לדעת
הרי"ף ורמב"ם ,כשנאמר דגם מהרי"ק לא אמר אלא כשקידש מדעתו ורצונו של הקטן גם כן על
כל פנים ,וכמו בגר דבעינן גם כן מדעתו כמ"ש הב"ח וש"ך ביו"ד סי' רס"ח(.
ומה שכתב כת"ר 1521ועוד אפילו למהרי"ק יש אומרים דזכיה מדרבנן כו' ,כבר האריך בזה
מהרי"ט שם והביא כמה גדולי ראשונים )ובכללם הרמב"ם שאנו עומדים עליו( דסבירא להו דזכיה
מדאורייתא יש לו ,דלא כרשב"ם ור"ן ,וכן משמע בטוש"ע חו"מ סי' רל"ה ס"ז )לפי מ"ש מהרי"ט
על לשון זה ברמב"ם( ,וכן משמע בסי' רמ"ג סט"ו בהגהה ,ועיי"ש בש"ך דסבירא ליה אפילו
במציאה זוכה מן התורה )ועי' בנקודת הכסף סי' ש"ה ,(1522וגם הפני יהושע אף שחולק עליו
במציעא בפ"ק דמציעא 1523ובפ' השולח 1524ובפ' התקבל ,1525מכל מקום בדעת אחרת מקנה על כל
פנים כתב בהשולח דאין לזוז מדברי כל הפוסקים שהסכימו כהתוס' דזוכה מדאורייתא )ועיי"ש
שכתב מילתא דפשיטא הוא אליבא דכו"ע וצ"ע( .וכן משמע באו"ח סי' תרנ"ח ,1526שהעתיק
תחילה לשון הרמב"ם בסתם ואחר כך דברי הר"ן בשם יש מי שאומר כו' ,וכמ"ש בבדק הבית שם
דהרמב"ם פליג על הר"ן ,וחזר בו ממ"ש בכסף משנה בהל' לולב 1527שם על הר"ן דפשוט הוא כו',
עי' לחם משנה שם .וכבר קבע כן אדמו"ר בשולחנו בהדיא בהל' הפקר ס"ח ,וכן משמע בהל'
מכירה ס"י .ומ"ש כת"ר שהב"ח ביו"ד כתב שאין להקל נגד דעת רש"י ,מה בכך ,על כל פנים
פשיטא שאין להקל גם כן נגד דעת התוס' וסייעתם ,אדרבה משמע העיקר כדעת התוס' .גם שם
אין ראי' כלל מרש"י ,דיש לומר כטעם הא' שבב"ח דאסור בישראלית ,משום שמא ימחה ויהי'
לגוי למפרע ,אלא שבמגע יין דרבנן סמכינן שלא ימחה ,וכמו בקטנה שנתקדשה לדעת אבי' ונישאת
שלא לדעתו דאף דלרב אוכלת בתרומה מכל מקום מודה דאינו יורשה )ואינו מטמא לה ,עי'
רשב"א בפרק האיש מקדש שם( .וכן מ"ש כת"ר ועי' ריטב"א בפ"ד דסוכה ,אין משם הכרע כלל,
דיש לומר לדברי האומר כן קאמר עיי"ש .והשיטה מקובצת פ"ק דב"מ די"ב ע"ב הביא בשמו
שכתב בהדיא ,דמאי דאמרינן דאין לו זכי' מדאורייתא היינו במציאה כו' אבל כו' עיי"ש .וכ"כ שם
עוד באיזהו נשך בשם ריטב"א )או רשב"א( דבכולא תלמודא משמע דזוכה מדאוריי' )ופליג על
רמב"ן שם( .וכן משמע בהדיא בחי' לקדושין דף מ"ב ,ובשו"ת פנים מאירות חלק א' סי' נ"ט,
והביא מ"ש בחי' כתובות בהדיא דזוכה דין תורה ,וכן הרשב"א בתשובות סי' תתקצ"ז כתב כן
בפשיטות.

 1520מוסגר זה אינו מופיע בדפוס ,והושלם ע"פ גוכת"י ,שהוסיף בשוה"ג ,בכותרת :שייך לעיל.
 1521בתשובת צמח צדק דלעיל ד"ה ועוד שאפילו.
 1522ביו"ד ,על הט"ז שם ס"ק יא ,בסופו.
 1523יב ,א ד"ה בגמרא אלא.
 1524גיטין לט ,א ד"ה בא"ד וי"ל דדעת.
 1525גיטין סד ,ב ד"ה בא"ד ואע"ג דמציאת חש"ו.
 1526סעיף ו.
 1527פ"ח ה"י.
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והנה גם להפוסקים דזכין מדרבנן יש לדון במ"ש כת"ר דאין לאוסרה לבעלה ,דהן אמת דהראי'
שכ' ידידינו הר"ש 1528נ"י מסי' קע"ח ,וכן הראי' של כת"ר 1529מיבמה ,לכאורה נכונים הן וראוים
למי שאמרם ,ומתאמרא גם כן משמיה דגברא רבא כוותייהו ,עי' משנה למלך פי"א מהל' אשות
ה"ח בשם הרב מו' יחיאל באסאן ,עיי"ש בהגה שהביא לשונו .1530אך מכל מקום הרי סיים שם
שהדבר צריך תלמוד ,וכן המשנה למלך בד"ה ואכתי אני תמה ,משמע דלא ברירא לי' עיי"ש במ"ש
ועוד כו' .והנה באמת לפי מ"ש הב"ח בסי' קע"ח 1531בפירוש מ"ש הרמב"ם 1532שם שאין לה רצון
כו' עיי"ש ,אם כן משם ראי' להיפוך .1533והגם שבאמת דברי הב"ח לכאורה אינם מובנים כל כך,
דמה יועיל שאין לה רצון להתירה לבעלה כהן .אך ראה זה מצאתי במהרי"ט בחידושיו לכתובות
בפ"ק בסוגי' דפתח פתוח שפירש דעת הרמב"ם הנ"ל גם כן בכה"ג בטוב טעם ,דמ"ש שאין לה רצון
להאסר דהיינו דהוי כמו מיאון ,עיי"ש שהכריח פירוש זה גם מהירושלמי ,1534וכתב בהדיא
דהוצרכו לטעם זה דאם לא כן הי' אסור מדרבנן .אמנם מיבמה שהביא מעל' צע"ג לחלק .וצריך
לומר בדוחק דשאני יבמה דאינה כאשתו לכל דבר ,ויבמתו נקראת ולא אשתו ,עי' תוס' בסוטה
שם 1535בשם ירושלמי מעיני אישה כו' .משא"כ קטנה הרי קיי"ל כר' יהושע יבמות ק"ח דהרי היא
כאשתו לכל דבר עיי"ש דף פ"ט ב' ,וכל דתיקון רבנן כעין דאורייתא תיקון כו' )ומכל מקום לרבי
עקיבא 1536דמשוה ליבמה כערוה ,אגידא בי' יותר כו'( .ולכאורה נראה ראי' לאיסור עוד ,1537ממה
דקי"ל בסוס"י קנ"ה בקטנה שהגדילה כו' כרי"ף 1538ורמב"ם ,1539דאם בא עלי' שני קודם שגירש
ראשון תצא מזה ומזה כו' .אך יש לומר דשאני התם דבלאו הכי אסורה לראשון מטעם הגט דשני
ויאמרו החזיר לגרושתו כמ"ש שם ,אלא שבביאת הב' נאסרה גם עליו משום קנסא ,ודוקא לדידי'
דעביד איסורא קנסוהו רבנן כו' ,אבל לראשון לא היתה נאסרת גם מטעם קנס כו' .ועי' רי"ף
ורמב"ם שם שדימו זה לאשה שהלך בעלה למדינת הים כו' .ועי' משנה למלך פ"י מהל' גירושין
ה"ד דשם פליגי הרמב"ם עם שאר פוסקים בטעם איסורא לראשון ,דלהרמב"ם מטעם מחזיר
גרושתו ולשאר פוסקים מטעם קנס דקנסוהו לדידה כו' ,ועיי"ש 1540שכתב דנפקא מינה בין
הטעמים היכא דזינתה כו' ,אם כן יש לומר דהוא הדין כאן בקטנה שהגדילה )וכן בשאר קדושין
דרבנן( דלהרמב"ם לא שייך קנס לגבי ראשון דלא עביד איסורא ,ולשאר פוסקים אסורה גם
לראשון מטעם קנס ,דהיינו דקנסינן לדידה דעבדא איסורא כו' .ועי' בית שמואל סי' מ"ד ס"ק ב'
דגם באשת חרש שנשאת לאחר ,אף דלא חיישינן בי' לחשש מחזיר גרושתו כמ"ש שם ,מכל מקום
סבירא ליה להבית שמואל דאסורה גם לראשון )מטעם קנס כו'( ,ואם כן משמע ודאי דהוא הדין
בזינתה כו' ,ולהבית הלל שם לא קנסינן כו' .ועי' סי' ל"א ס"ד בהג"ה ,וסי' ס"ו ס"ה בחלקת
מחוקק ובית שמואל שם משמע בהדיא דגם לראשון אסורה משום ונטמאה לבעלה כו' ,גם זולת
טעם חשש מחזיר גרושתו כו' עיי"ש .מכל הנ"ל נראה דעל כל פנים מידי ספיקא לא נפקא .ועי'
תוס' יבמות )נא (:ד"ה אי בעית שכתב בהדיא בנשואין דרבנן כל דתיקנו כעין דאורייתא כו' .אמנם
לכאורה הי' נראה ראי' ברורה להתיר מגמרא בפרק בית שמאי שם ,מההיא עובדא דהוה בנרש

 1528שהביא בתשובת צמח צדק דלעיל ד"ה ועל כל פנים ,בשם מוהר"ר שלמה מ"ץ דובראוונא )להוכיח מקטנה בת
מיאון ,שאם קידושיה מדרבנן אינה נאסרת כשזינתה( .מענה המהרי"ל על זה – לקמן בתשובתו ס"ד ד"ה כי הנה,
ואילך.
 1529שהביא לעיל שם מסי' קנט ס"ג )שאף שומרת יבם שזינתה לא נאסרה על יבמה( ,וש"נ .מענה המהרי"ל על זה –
לקמן שם ד"ה ומ"ש מעל' שנ"א.
 1530הובא גם לעיל בריש תשובתו הא'.
 1531סעיף ב :ומה שצריך לומר שאין לה רצון היינו שאם היה לה דעת ורצונה רצון אע"פ דקידושיה מדרבנן היתה
נאסרת על בעלה מדרבנן ,אבל השתא שאין לה רצון וחשובה כפנויה מן התורה ,שריא אפילו לכהן אפילו מדרבנן.
 1532הל' סוטה פ"ב ה"ד :אבל קטנה בת מיאון אין מקנין לה שאין לה רצון להאסר על בעלה ואפילו היה כהן לא
נאסרה עליו.
 1533שגם אם הנישואין הן מדרבנן נאסרת כשזינתה )ראה בהמשך לזה ,לקמן בסוף התשובה(.
 1534סוטה פ"ב ה"א :קטנה שזינתה אין לה רצון להאסר על בעלה.
 1535יח ,ב ד"ה אמרי.
 1536סוטה שם.
 1537מענה המהרי"ל על זה – לקמן בתשובתו ס"ד ד"ה והא דאייתי.
 1538יבמות )לח ,א( :קטנה שלא מיאנה והגדילה  ...צריכה גט מדרבנן ,וכיון דמדרבנן הוא דצריכה גט תפשי בה קדושי
שני וצריכה ממנו גט  ...בא עליה קודם גירושי ראשון אסורה לתרוייהו וצריכה גט מתרוייהו ,דהויא לה כאשה שהלך
בעלה למדינת הים שהיא אסורה על זה ועל זה וצריכה גט מזה ומזה.
 1539הל' גירושין פי"א ה"ו.
 1540סד"ה אך מסתמיות.
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איקדש כשהיא קטנה וגדלה כו' ואתי אחרינא וחטפה כו' ,תינח דקדיש בכספא קדיש בביאה מאי,
שוינהו לבעילתו בעילת זנות עיי"ש ,ומשמע דמותרת לחזור לראשון כמו בקדיש בכספא ,וכ"כ
הטור בהדיא ,הרי דכל שלא בעינן גט משני לא נאסרה לראשון גם כשבא עלי' הב' בעילת זנות כו'.
אך יש לומר דהתם חטפה באונס גמור מיירי ,ובעלה ישראל כו' ,וכן משמע לשון הטור דרך אונס
כו' .ואין להקשות דאם כן למה ליה למימר בגמרא שם דשוינהו לבעילתו בעילת זנות ואפקיעינהו
לקדושין כו' ,בלאו הכי אין אשה מתקדשת שלא מדעתה כדאיתא ריש קדושין .דבאמת מה שאינה
מתקדשת באונס היינו גם כן מטעם הוא עשה שלא כהוגן כו' ואפקיעינהו רבנן כו' ,ולא מעיקר
הדין ,וכמ"ש בב"ב דמ"ח ב' עיי"ש ברשב"ם .וכ"ה בב"י ובית שמואל רס"י מ"ב ,והמקשן וכן רב
פפא דסבירא להו דאי לא בעיל הי' צריך גט משני ,על כרחך סבירא להו כאמימר בב"ב שם דתלוהו
וקדיש קדושיו קדושין ,ורבינא ורב אשי לשיטתייהו אזלי עיי"ש בב"ב )אלא דלפי זה צע"ג מ"ש
הב"י בסוס"י קנ"ה בטעם שהשמיטו הרי"ף ושאר פוסקים לההיא עובדא משום דהוי ספיקא כו',
ולפי הנ"ל ודאי קי"ל כשנויא דרב אשי ,וכמ"ש הרי"ף ושאר פוסקים בב"ב ,ובלאו הכי ניחא
שהשמיטוהו ,דלא אצטריכו ואין זה ענין לסוגיא דהתם ,וסמכו עמ"ש להא דרב אשי ורבינא בב"ב
בתלויה וקדיש ,דחד דינא הוא .ודוחק גדול לומר דהאי דרך אונס שכתב הטור היינו לגבי הבעל
ראשון בלבד ולא לגבי דידה כו' .ואולי להב"י מיירי שתחילתה באונס וסופה ברצון ,דלענין קדושין
קי"ל גמר ביאה קונה כו' .ואתי שפיר נמי דלא נאסרה לבעלה מחמת הבעילת זנות דשני .ועי' ספר
הפלאה רס"י מ"ב .ומכל מקום צ"ע ,דגם אי בכה"ג מיירי ,ודאי ראוי לפסוק כשנויא דרב אשי
דקאי בשיטתי' ואמר דגם בכה"ג שייך לומר הוא עשה שלא כהוגן כו' ,ומה שנתרצית אחר כך יצר
אלבשה כו' וצ"ע(.
1541
ומה שהפליא מעכ"ת עלי בפירוש השיאו אביו ,האמת שגם אני העירותי בזה ,אבל מכל מקום
מילתא דפשיטא לי' למר קמבעי' לי על כל פנים ,דאם עיקר הכוונה בהשיאו אביו הוא רק לפי
שאביו נותן הכסף משלו ומזכה לו האשה בלא מחיר הרי זה כמתנה כו' כמ"ש מעל' ,אם כן אין
לחלק בין אב לאחר בזה ,וכן בין בן קטן לגדול ,ואם כן יהי' נסתר עיקר שיטה זו מהדין שבסי'
כ"ט ס"ה כמ"ש מעל' ,וגם אם כן מצינו אישות לקטן גם על ידי עצמו כשמקדשה בשטר או בביאה
דזוכה בה גם כן בלא מחיר )וגם אם כן למה לא יחולו הקדושין גם בעודו קטן כמו במתנה כו' ,ואם
כן מצינו אישות בקדושי יעוד שבפ"ק דקדושין ,1542שהרי הוא מיעדה באותו הכסף שנתן האב
בתחילה משלו( .אלא ודאי אף שהכסף משל האב או אחר )וכן אם קדש בשטר או בביאה( ,מכל
מקום הרי כבר כתב הרשב"א ושאר פוסקים בקדושין פ"ק ופ"ב ,וכן מהרי"ט עצמו ,דהקדושין
לקטן אינו זכות ברור על כל פנים מפני שנאסר בקרובותי' כו' ,ועל כן כשמקדשה על ידי עצמו ,וכן
כשאחר מקדש לו )וכל שכן לגדול שלא בפניו כו'( ,יש לומר דלכו"ע הוי חוב גמור ,ועל כן אף
כשמתרצה לא מהני כמו בגט ,כנ"ל 1543בשם הירושלמי ר"פ התקבל .אלא שכשמקדשה על ידי
אביו דווקא חידש לנו מהרי"ק ומהרי"ט דהוי קרוב לזכות ,וכשמתרצה אחר כך אגלאי כו' ,וכמו
בגר שנתגיירו בניו עמו כו' וכנ"ל ,ואם כן אין חילוק בזה בין כשהכסף משל האב או משל הבן כו'.
אמנם לכאורה הי' נראה לצדד אולי תרתי בעינן ,דהיינו דגם על ידי אביו לא מהני כי אם כשהאב
הוא הנותן הכסף משלו דווקא ,דאז הוי כמתנה כו' ,דבכה"ג דווקא הוא דזכין לקטן כמ"ש מעל'
מדעת המגיד משנה פכ"ט מה' מכירה .אך ודאי שפיר יש די להשיב על זה במ"ש כת"ר מרמב"ם
שם הי"א ,וכן הובא בטוש"ע חו"מ סי' רל"ה ס"ז להלכה ,ואם כן מ"ש המגיד משנה ה"א על כרחך
דיש לומר דהיינו במטלטלין לבד ,והטעם צריך לומר דהכל תלוי במה שהוא זכות ,דמתנה ודאי הוי
זכות ,ובמקח יש חילוק בין מטלטלין לקרקעות ,דקרקעות סבירא ליה דמסתמא הוי זכות לקנותו
משא"כ מטלטלין )סמך לזה עי' בחו"מ סי' ר"ץ באפטרופוס ,עיי"ש בסמ"ע ס"ק ט"ו דמטלטלין
מוכר לכתחילה כדי להרויח במעות ,משא"כ קרקעות ,והטעם תלוי במה שהוא זכות להיתומים
כמ"ש ריטב"א רפ"ב דקדושין דמ"ד ,וכדאמרי' בעלמא סוף מוכר אחוזתו עי' רש"י ס"פ בהר( .ומה
שדחה כת"ר תשובה זו ממ"ש המגיד משנה שם שהקטן יכול לחזור ,איני מבין מה בכך ,הרי גם
כאן אני אומר שאין הקדושין נגמרים עד שיגדיל ויתרצה כמ"ש מהרי"ט ,והרי גם בקנין קרקע
כשמתרצה אחר שיגדיל פשיטא דשוב אינו יכול לחזור ,וקונה לו בקנין שעשה בקטנותו .ואדרבה
הרי התם אף בעודו קטן כל זמן שלא חזר בו נקנה המקח ואין המוכר חוזר ,אלא שהקטן יכול
לחזור ,והיינו על כרחך דחשבינן לי' כזכות גמור ,רק שיש בו צד חוב ,על כן יד הקטן על העליונה
כמ"ש בחו"מ רסי' רמ"ג במתנה לגדול שלא בפניו ,והרי קטן כלא בפניו דמי )ונראה דהוא הדין גם
במתנה לקטן בפניו ,אלא שזה דלא כמ"ש בעל ההפלאה בכתובות י"א .ועי' ריטב"א קידושין רפ"ב
משמע גם כן דאף דבר שאין בו רק מקצת צד חובה יכול הקטן למחות ,אף בלא טענה מספקת ,רק

 1541בתשובת צמח צדק דלעיל ד"ה ועוד שאפילו .מענה המהרי"ל על זה – לקמן בתשובתו ס"ו.
 1542יט ,א.
 1543ד"ה ומה שדחה.
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כמו בהר ניחא לי כו' ,1544אם כן הוא הדין במתנה שונא מתנות כו'( .גם אם כדברי מעל' דבמקח
וממכר בכל ענין אין קנין לקטן ,אם כן גם כשהאב נותן הכסף משלו מכל מקום ודאי לא עדיף על
כל פנים מקידשה בשטר או בביאה ,שכתבו התוס' בב"ב דף מ"ח ב' דהוי כמכר ,מטעם שגם הוא
מתחייב לה שאר כסות כו' ,עיי"ש ד"ה קידש בביאה )ואף אם נאמר בכוונת מסקנתם ,דלגבי הבעל
שמתחייב ברצון לא חשיב כזביני גם כשמקדשה כו' עיי"ש ,מכל מקום הרי רצון דקטן לא כלום(.
ובאמת בלאו הכי אין סברא כלל שמצד הפרוטה בלבד שנותן הבן שלו יחשב כמכר וכחוב לו ]אך
אחר זה ראיתי במהרי"ק שרש קפ"ה דחשיב כמכר מצד הפרוטה) .[1545והן אמת שלפי מה
שהטעים המגיד משנה מה שאין מקחן מקח דין תורה ,לפי שאין נתינתן בדמים נתינה כו' ,לכאורה
ודאי גם בקידושין יש מקום לחילוק מעל' ,אך אין לטעם זה הכרח בגמרא ופוסקים שם ,והדין
כהרמב"ם הנ"ל לפי פשוטו הוי תיובתיה ,ויש לעיין בזה .אלא שמדברי מעלתו ניכר גם כן שאינו
תופס הטעם במקח כמשמעות מגיד משנה ,אלא כפשוטו ,שמאחר שגם הקטן נותן מחירו אינו
זכות כו' .וגם בלאו הכי אין כל דברי המגיד משנה שם מובנים כל כך ,עי' ספר לחם יהודה( .שוב
מצאתי 1546בשו"ת ושב הכהן סי' ד' הרבה להשיב על המגיד משנה ,והעלה דאין לחלק בין מכר
למתנה כלל ,גם להרמב"ם ,וכל שכן להתוס' ורא"ש ,עיי"ש באריכות .ועוד נלמד פירוש השיאו
אביו ממהרי"ט עצמו ,שהקשה בתחילה על מהרי"ק ממתני' דכתובות סוף פרק הכותב עיי"ש,
ולכת"ר מאי קושיא ,דילמא התם הבן קידשה בעצמו על פי דעת ורצון אביו לבד ,דודאי גם זה
נקרא השיאו אביו ,וגם שאביו הכניסו לחופה וכה"ג ,שזה נקרא נשואין .ומה גם דהתם לענין
כתובה תלוי בנשואין דוקא ,עי' סוס"י נ"ה ,ולמעל' הרי הנשואין שהוא החופה ,אף שגם האב עמד
שם אינו כלום ,והרי היא ארוסה כו' )ועי' מ"ש הגאון בעל ההפלאה סוס"י ס"ז סי"א ,שכיוון
מעצמו לסברת מהרי"ק ומהרי"ט ,ותירץ בזה דברי הרמב"ם )וטוש"ע( שם בטוב טעם ,דלכך קטן
שהשיאו אביו דוקא כתובתה מאתים ,לפי דאח"כ איגלאי למפרע דזכות היה וחלו נשואין
הראשונים ,עיי"ש כל דבריו נכונים מאד לפי דעתי .ומדבריו נלמוד גם כן דהמעלה בהשיאו אביו
הוא רק מה שנעשה על פי דעת האב ,וניחא ליה במאי דעביד אביו וכמו בגר כו' עיי"ש .ועי' משנה
למלך רפ"י מהלכות אישות ,ובתשובות שער אפרים סי' קט"ו ,וצ"ע בזה ואין להאריך( .ומעתה גם
מ"ש כת"ר אם כן מצינו קידושין לקטן על ידי עצמו כו' ,מכל הנ"ל מבואר דלדידי לא קשה מידי,
ואדרבה למעל' לכאורה קשה כשמקדשה בשטר או בביאה כו' כנ"ל.
ומה שהאריך כת"ר 1547עוד לדחות דעת הרד"ך כו' ,כבר קדמו בזה הלחם משנה ,עיי"ש שתירץ
הכל וכתב שהדין עם רד"ך )וטעמו ונימוקו עמו ,שבאמת נראה שכן מוכרח ברמב"ם וטור ,שהרי
בקטנה שנתגדלה לא הצריך בפי"א מה"ג שתבעל בפני עדים ,וכמו בקידש על תנאי ובעל בספ"ז
מהל' אישות ,משא"כ במלוה ופחות משוה פרוטה ובעל הצריך עדים .ועיי"ש במגיד משנה דהטעם
היכא דעל ידי הבעילה חלין קידושי הראשונים ולא בעי' עדים כו' .וכן הטור )וגם השו"ע( בסי' כ"ח
סט"ז ,ובסוס"י ל"א הצריך עדים ,ובסי' ל"ח בתנאי ,וכן בסוס"י קנ"ה בקטנה לא הזכיר עדים.
וכן משמע עוד מלשון הטור סי' מ"ג בקטנה כשתגדל חלין הקדושין כו' ,וזה שכתב הלחם משנה
שדברי הטור מוכיחים כהרד"ך ,לכאורה בזה אתי שפיר נמי לשון הטור שם בקטן שכתב גם כן
חלין הקדושין ,ודלא כמ"ש בבדק הבית שם שאינו נכון )אך אם כן צ"ע מאי דמשמע שם דבעינן
עדי יחוד כהרא"ש ע"ש בב"י .ועי' בסי' ל"ט הצריך גם כן עדים גבי תנאי כהרא"ש ,וכבר תמה
הבית שמואל בסי' ל"ח סקנ"ט ,שהטור סותר דעת עצמו עיי"ש וצ"ע( .ומ"ש כת"ר דהרמב"ן
והר"ן לא סבירא להו כרד"ך ,ודאי לא היה כוונת]י[ שתהי' סברה זו מוסכמת לגמרי ,רק
דהרמב"ם פ"ב מסוטה יש לומר דסבירא ליה כן )גם לפי מה שדחק הכסף משנה ולחם משנה
ליישב כן לשון המגיד משנה והטור ,אם כן גם ]ב[דברי רמב"ן ור"ן יש לדחוק כן( .אך מ"ש כת"ר
דגם להרד"ך יש לחלק בין קטן לקטנה כו' ,ורמז למ"ש הבית שמואל בסי' ל"ז סקכ"ג ורבינו
בתשובתו .כבר נתבאר דזה אינו ,דלא כתבו כן אלא לענין גידול קדושין דרבנן ,אבל לענין
דאורייתא כבר כתב מהרי"ק דמה יועיל תקנתא דרבנן דקטנה לענין גידול דאורייתא וכנ"ל .והן
אמת דמדברי הרמב"ם עצמו בקטנה בת מיאון שזינתה לכאורה מוכח דלא סבירא ליה כמ"ש
הרד"ך )או דגם לרד"ך לא גדלי למפרע על כל פנים( .אך לפמ"ש בחידושי מהרי"ט לכתובות
בסוגיא דפתח פתוח ,בפירוש מ"ש הרמב"ם שאין לה רצון היינו דהוי כמו מיאון וכנ"ל ,אם כן אין
משם ראיה כלל )ועיי"ש דאי גדלי למפרע מדאורייתא אתי שפיר טפי מה שהוצרכו לומר אין לה
רצון כו'(.

 1544בקידושין מב ,א :ותיסברא זכות היא ,הא חובה נמי איכא ,דאיכא דיחא ליה בהר ולא ניחא ליה בבקעה כו'.
 1545הביאו מהרי"ל בתשובתו דלקמן ס"ו ד"ה ומה ששמחת.
 1546מענה המהרי"ל על זה – לקמן בתשובתו שם.
 1547בתשובתו דלעיל ד"ה ומ"ש מעלת כת"ר .כמה קטעים דלקמן נעתקו בתשובתו הא' דלעיל ד"ה אמנם יש .מענה
המהרי"ל על זה – לקמן בתשובתו ס"ו ד"ה עוד כתבת.
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ומ"ש כת"ר 1548דבפירוש גדלי לאו כו"ע מודים דהיינו למפרע כו' ,ודאי שכן משמע מדברי התוס'
והנמוקי יוסף שהביא מעל' ,ומכל מקום צ"ע לכאורה מי הכריחם לכך ,הלא פשטא דגמרא משמע
כרש"י ,דאי גדלי ניחא טעמא דרבן גמליאל בלא טעמא דהמקדש אחות יבמה כו' ,ולפירוש התוס'
עיקר חסר ,ומנא ליה להמציא סברא וחילוק חדש .אך יש לומר דסבירא ליה דאין סברא כלל לומר
דגדלי למפרע שהרי אין מעשה קטנה כלום .שוב בא לידי חידושי ריטב"א וראיתי שהקשה כן
בהדיא ,ופירש כהנמוקי יוסף ,ומעין זה בחדושי הרשב"א גם כן .ואפשר דסבירא להו ,דאף אילו
אמר בפירוש לקטנה הרי את מקודשת מעכשיו לכשתגדיל כו' אינו כלום ,שהרי זה דומה לפודה בנו
בתוך ל' יום ואומר מעכשיו ,דקיי"ל בבכורות דף מ"ט דלכו"ע אינו פדוי ,ועל כן פירש הנמוקי יוסף
דלמ"ד גדלי היינו דהוי כאומר לאחר שתגדיל כו' ,וחלו הקדושין כשגדלה ,דאם כאומר מעכשיו לא
היו הקדושין תופסים כלל .ומכל מקום לרש"י צריך לומר דסבירא ליה שכשמתרצים אחר שגדלה
)או כשתבעל להרד"ך כו'( איגלאי למפרע דזכות היה וקנאה מתורת זכי' כו' ,וכעין הסברא שכתב
מהרי"ט בקטן שהשיאו אביו .אלא שלכאורה צ"ע מאי שנא מקטן דבלא אב על כל פנים לכו"ע אין
קידושיו קדושין אף כשיגדיל ויתרצה ,וכסתם מתניתין דסבלונות בפ"ב דקדושין )בשלמא אם
הקדושין חלין כשגדלה ,יש לחלק בין קטן לקטנה כמ"ש מהרי"ק דבאיש בעינן אמירה ונתינה כו',
אבל אם למפרע ,אין לחלק בכך וכדמוכח ממ"ש מהרי"ט בהשיאו אביו לפי הנ"ל .והיינו על כרחך
דמהני נתינה דקטן לקנות בזכי' כו' ,וגם אמירתו לא גרע מעסקיו באותו ענין דמהני כמ"ש בסי'
כ"ז( .אך צריך לחלק לרש"י דבקטן מאחר דגברא בדיק כו' על כן בלא האב לכו"ע חשבינן לי' כחוב
גמור ולא מהני רצויו דאחר כך כמו בגט כו' כנ"ל ,אבל קטנה אשה בכל דהוא ניחא לה סבירא
למאן דאמר גדלי דהוי נוטה לזכות כו' .אמנם להרד"ך נראה יותר כוונתו למפרע ,דאם לא כן
אפשר דהיה נצרך עדי יחוד כו' )אך אי פירוש גדלי למפרע באמת ,לכאורה צע"ג בגמרא יבמות
ס"א ב' הכא בכהן גדול עסקינן אמר רבא מכלי לב כו' עיי"ש ,דמשמע דלכו"ע כהן גדול אסור
לישא קטנה על ידי עצמה ,ואי גדלי למפרע אמאי כו' ,וצריך לומר דלרש"י פירכא דרבא היא בדרך
ואת"ל ,וכמו ולטעמיך כו' ,דעל כל פנים בזה לא מצינו דפליג רבי אליעזר ורבנן .ועי' בחדושי
הרשב"א שם תירוץ בכה"ג לקושיא אחרת( .ועל כל פנים בקטן שהשיאו אביו ,לפי הסברא
דמהרי"ט ומהראנ"ח דאיגלאי למפרע דזכות היה ,נראה ודאי דראוי לפי זה שיהיו הקדושין חלין
למפרע ,וכ"ה בהדיא בתשובות רב משלם 1549לפירוש מהראנ"ח ,וכן משמע בהדיא גם כן כוונת בעל
ההפלאה בסי' ס"ז ,שהרי מתרץ בזה מ"ש הרמב"ם שם כתובה מאתים כו' ,וכמ"ש הר"ן בפ"ב
דקדושין כה"ג בנתרצה האב )או הבן( דחיילי קדושין משעת קבלתה כו' וכנ"ל ,וכמו בגר דמהני גם
כן ודאי למפרע כו' ,ואין להאריך )אלא שזה דלא כדמשמע לכאורה ממהרי"ט ,דמדמי להמקדש
אחר ל' יום כו' ,ודבריו צ"ע .ומכל מקום מ"ש דאף היא אם רצתה חוזרת כו' ,אפשר להתקיים ולא
מטעמו ,אלא דאיגלאי גם כן דלאו זכות היה להיות עמה בעל כרחו כו' ,וכעין מ"ש התוס' קדושין
דמ"ו ד"ה בין היא( .ומ"ש מעל' מדעת הרמ"ה בסי' ל"ז משעת שמיעה ,כבר נתבאר שיש לחלק בין
התם להכא גם לרי"ף ורמב"ם דשם ,אם כן גם מהרמ"ה אין ראיה.
ומ"ש כת"ר ונודע 1550מ"ש הריב"ש דאין לתפוס כל חומרי הסברות ,ונראה שכוונתו למש"ש בסי'
ו' )ואפשר שט"ס בדברי מעל' וצ"ל הראנ"ח ,1551כמ"ש בכללים סס"ו .(1552הנה מלבד שאין משם
ראיה כל כך שהרי במקום עיגון מיירי ,וכדסיים בהדיא 1553לעגן את זו .אף גם אין הנדון דומה
לראיה ,דהתם הביא כמה סברות אשר בכל אחת יש די להקל ,ואין לאסור כי אם כשנצרף יחד כל
החומרות כו' )ואתי שפיר שהביא גם סברות להקל בהחלט לכו"ע( .אבל בנידון דידן הרי להרד"ך
וסייעתו יש להחמיר זולת סברת מהרי"ק וסייעתי' ,וכן להיפוך למהרי"ק זולת הרד"ך )והרי זה
דומה קצת למ"ש המנחת יעקב בכללי ספק ספיקא במחודשים אות י' ,(1554ואף אם באחת מסברות
הללו אין די להחמיר ,מכל מקום בהצטרפות הסברות יש להחמיר בשל תורה .עי' בפרי מגדים
בהגהות המ"ץ באו"ה אות י"ב 1555דנראה דבכה"ג מיירי שם ע"ש .ועוד נראה דגם באחת מסברות
אלו יש לדון בדבר להחמיר ,שהרי לפי סברת מהרי"ק ,לפי מה שפירש מהרי"ט ומהראנ"ח

 1548בתשובתו דלעיל ד"ה עוד יש לומר .מענה המהרי"ל על זה – לקמן בתשובתו ס"ו ד"ה גם מ"ש מעל' דא"א.
 1549בשו"ת דברי רב משלם סי' יט.
 1550בתשובתו דלעיל ד"ה עוד יש לומר.
 1551בסי' ח :ואין לנו לצרף כל חומרי הסברות .הובא בפרי מגדים דלקמן.
 1552בכללים בדרכי הפוסקים שבכנסת הגדולה )סוף או"ח( סעיף סז ,הביא דברי הראנ"ח שם )הובא בפרי מגדים
דלקמן(.
 1553בריב"ש שם.
" 1554אם יש ג"כ ספק ספיקא לאיסור  ...אין להקל בספיקייהו".
 1555הנהגת השואל עם הנשאל באסור והיתר )בריש חאו"ח( ,סדר ג סי"ב :אבל בד"ת ראוי לנו לחוש לב' חומרות.
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דאיגלאי דזכות היה ,כבר נתבאר דנראה ודאי כוונתם שיחולו למפרע ,ואם כן לא נשאר כי אם מה
שיש פלוגתא דרבוותא בזה ולחומרא בדאורייתא .ואף אם יונח שזה ספק אם נידון דידן נכלל
בפירוש השיאו אביו כו' ,מכל מקום אין לעשות מזה ספק ספיקא ,דהרי זה נקרא ספק מאי אמור
בי' קמאי ,וכבר פסק לנו המנחת יעקב בכללי ספק ספיקא מחו]דש[ ח' )כהשלטי גבורים 1556פרק
החולץ( דלא מיקרי ספק כלל עיי"ש .והן אמת דאם נתפס זכי' קטן לפלוגתא דרבוותא אם הוא
דאורייתא או דרבנן ,אם כן יש לומר דהרי זה ספק ספיקא בדאורייתא וספק אחד בדרבנן )מלבד
דאי מדרבנן יש עוד ספק אם נאסרה לבעלה כלל כנ"ל( ,ובכה"ג יש להקל כהש"ך בכללי ספק
ספיקא אות ט"ז ושארי אחרונים .אך כבר נתבאר דודאי נקטינן כרוב ראשונים וכל האחרונים,
דזכיית קטן מדאורייתא כשדעת אחרת מקנה לו על כל פנים ,וכמ"ש רבינו ז"ל בהל' הפקר באין
חולק וכנ"ל .ועי' מ"ש מנחת יעקב שם מחו]דש[ ז') 1557מלבד מה שיש לדון בספק ספיקא דפלוגתא
כמשי"ת(.
והנה גם על פי סברת רד"ך הנ"ל בלבד יש לדון ,דלכאורה הרי זה ספק ספיקא ולקולא ,דהיינו
ספק אי הלכה כרד"ך או כהחולקים ,וגם אי כרד"ך ספק אי למפרע כרש"י או כהתוס' כו' ,וכבר
הכריע המנחת יעקב שם מחו]דש[ ו' ,דהעיקר כהאומר דספק ספיקא דפלוגתא דרבוותא שפיר
נקרא ספק ספיקא .אך עי' פרי מגדים שם 1558מחו]דש[ ג' דהמורה צריך ליזהר בספק פלוגתא מהא
דרדב"ז 1559כו' .ובאמת עיקר הכרעת המנחת יעקב )ובית לחם יהודה (1560אינו כי אם במה שדוחה
הטעם שכתב מהריב"ל 1561דשם פלוגתא חד הוא ,אבל הרדב"ז שהעתיק הבית לחם יהודה סבירא
ליה טעם אחר דהוי ספק חסרון חכמה כו' עיי"ש .ועי' תומים בקיצור תקפו כהן סי' כ"ז הכריע
דבספק ספיקא דפלוגתא אין להוציא ממון מהמוחזק כו' )עיי"ש שהזכיר גם כן טעם הנ"ל( ,ואם
כן הוא הדין באיסורא לחומרא ,וכמ"ש הכנסת הגדולה שם 1562בהגהות ב"י אות פ"ג ,דלהאומרים
בממונא אין מוציאין הוא הדין באיסורא כו' )ועיי"ש דאף בעל משפטי צדק 1563דסבירא ליה
בממונא מוציאין ,מכל מקום באיסורא חשש להחמיר( .ואף שראיתי בתשובות שער אפרים סי'
ע"ט 1564המציא סברא לחלק בין ממונא לאיסורא דלא ככנסת הגדולה כו' עיי"ש ,מכל מקום זה
אינו כי אם לפי טעם הב' שבתומים שם ,אבל לפי טעם א' שכתב דהוי כחסרון ידיעה )וכרדב"ז
הנ"ל( ,ודאי דאין לחלק )וכן לטעם מהריב"ל הנ"ל( .וגם השער אפרים לא כתב כן שם כי אם ללמד
זכות על בעל משאת בנימין ,1565אבל לי' לא סבירא ליה ,כדמשמע שם .ועי' שם סוס"י ע"ב ,אחר
שהאריך בענין ספק ספיקא דפלוגתא ,סיים דאין לנו לסמוך על זה להקל באיסור דאורייתא כו'
)ומבעל פני משה 1566אין ראיה כל כך ,דלפי הנראה מדבריו שם סי' כ"ב דמ"ח ע"ב וסוס"י כ"ג,
סבירא ליה כדעת משאת בנימין 1567שהביא הש"ך סי' נ"ה סק"ד ,אבל אנן קיי"ל 1568כהש"ך שם
ובכללי ס"ס אות ל"ד וכל האחרונים ,דחסרון ידיעה אינו ספק גם לענין ספק ספיקא( .אך מכל
מקום צ"ע בזה ,דאם כל ספק פלוגתא דרבוותא הוי חסרון ידיעה אם כן גם פלוגתא אחת לא
מיקרי ספק כלל להקל בדרבנן וכה"ג ,ואין כן דעת כל האחרונים שאנו נמשכין אחריהם .אך
בנידון דידן הרי הפלוגתא דהרד"ך ,וכן פלוגתא דרש"י ותוס' בפירוש גדלי ,הכל הוא רק בפירוש
דברי הגמרא בלבד ,וכה"ג נראה דגם להמנחת יעקב נקרא ספק חסרון ידיעה ,שנכלל גם כן בענין
ספק מאי אמור ביה קמאי .1569וקל וחומר הוא מהפלוגתא דרש"י ור"ת גבי ניצוק חיבור שהביא
השלטי גבורים בפרק החולץ שם עיי"ש ,וכמבואר היטב בשו"ת שמש צדקה סי' ל' עיי"ש באריכות.

 1556שעל המרדכי יבמות סי' כא ,אות ד.
" 1557היכי דרבו האוסרין וכיו"ב מקרי ודאי איסור ולא ספק".
 1558במחודשים ,שביו"ד סוס"י קי :כי הרדב"ז הביא הבל"י כתב דאין לעשות ספק פלוגתא.
 1559סי' א'שסט )רצז( ,שספק דפלוגתא חשיב כחסרון ידיעה ולא הוי ספיקו לקולא .וראה מה שדן וליקט בזה בשדי
חמד ,כללים מערכת ס אות נב )תרט ,ד( ,ודברי חכמים כלל סח )א'תתסט ,ג(.
 1560קונטרס הספיקות ,מחודשים סוף ס"ק א.
 1561ח"ג סי' מא.
 1562חו"מ סי' כה.
 1563ח"א סי' ב .הובא בכנסת הגדולה שם.
 1564ד"ה ואף שיש לומר.
 1565סי' לה ,שדן בדבריו בשו"ת שער אפרים שם.
 1566ח"א סי' כה ,שדן בדבריו בשו"ת שער אפרים סוס"י עב.
 1567סי' נ ,דלענין ס"ס לא איכפת לו במה שהוא חסרון ידיעה.
 1568ראה גם שו"ת אדמו"ר הזקן סי' כב ד"ה והנה מפשט.
 1569שהובא לעיל ד"ה ומ"ש כת"ר ונודע ,מהשלטי גבורים ומנחת יעקב.
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ומלבד זה הנה לפמ"ש הש"ך ביו"ד בכללי הוראה שבסוס"י רמ"ב ,1570דאם אין הרבים מסכימים
מטעם אחד אין לסמוך עליהם להקל בדאורייתא ,ודלא כרמ"א בחו"מ סי' כ"ה ,1571אם כן בכל
ספק ספיקא דפלוגתא יש לומר כן )עיי"ש בנדון דמהרי"ק 1572בהדס שוטה ,וכן בנדון דהאגור,1573
דלכאורה היינו גם כן כעין ספק ספיקא דפלוגתא ,וצ"ע להפריש בינהם( .ואדרבה הרי גדולה מזו
משמע שם בהדיא ,דאפילו בדבר שבין למר ובין למר שרי ,יש לנקוט ולצרף חומרי טעמיהם
ולהחמיר בדאורייתא ,אפילו אי ליכא מאן דפליג על ב' הטעמים כו' .ואף שבתשו' שער אפרים
רס"י ס"ח ראיתי שחולק על זה ,והסכים כרמ"א בחו"מ סי' כ"ה ודוחה כל דברי הש"ך ,מכל
מקום הרי רבינו ז"ל בקו"א מהלכות פסח סי' ת"מ סי"ג 1574נראה שתופס כלל זה עיקר .וכן משמע
שם סי' תמ"ב סט"ז 1575ד"ה ומ"מ כו' ע"ש .ובאמת לכאורה כן משמע בגמרא עירובין דף ז'
דלמסקנא עבדין כחומרי דבי תרי היכא דלא סתרי אהדדי בטעמיהן ,והיינו גם כן אפילו בדבר
שבין למר ובין למר שרי ,שהרי בההיא דמבוי עקום בין לרב ובין לשמואל הי' די בצורת הפתח על
כל פנים ,ואפילו הכי אצרכוהו דלתות כחומרי שניהם )ואע"ג דלא קיי"ל כן ,1576היינו משום דאנן
קיי"ל הלכה כרב באיסורי ,ונהרדעא אתרי' דשמואל הוי ,וכמ"ש הרי"ף 1577והרא"ש 1578שם ,אבל
היכא דלא איתמר הלכתא משמע על כל פנים דעבדינן כתרי חומרי כו'( .ודוחק לומר שהוא רשות
ולא חיוב .1579אך מבוי דרבנן הוא וצ"ע .1580שוב ראיתי בריטב"א על עירובין שכתב למסקנא לא
חשיב כסיל כו' אם רוצה להחמיר משמע רשות ,ויתבאר במקום אחר אי"ה .1581ועי' מ"ש בזה הפרי
מגדים על מ"א סוס"י תצ"ג .והנה כל הנ"ל הוא מה שיש לדון בדבר גם לולא דברי הרמב"ם בפ"ב
מסוטה ,אבל כבר כתבתי שעיקר יסודי הוא מדברי הרמב"ם הנ"ל ,ובזה לפלא בעיני ,מאחר
שבדבריו לפי פשוטן כמשמען מפורש יוצא הנדון של מעל' ממש לאיסורא מדאורייתא בפשיטות
דרך אגב ,ובשאר פוסקים לא מצאנו שדיברו כלל בנדון זה ממש ,כי אם שמעל' רוצה להורות
ההיתר מענין לענין ולהבין דבר מתוך דבר ,ובכה"ג נראה דאפילו באיסור דרבנן אין לסמוך להקל.
עי' ב"י באו"ח סי' ק"ס בשם תרומת הדשן גבי ספק פלוגתא בטהרת ידים עיי"ש )ולפי זה גם
בפירוש גדלי שברש"י מפורש למפרע ,אין לסמוך במה שיש להוכיח מדברי התוס' ונמוקי יוסף כו'(.
ואפילו אינו מפורש גם כן בשום פוסק לאיסור ,משמע שם בפרי מגדים 1582סקי"ג שקשה ללמוד
דין ממשא ומתן כו' ,עיי"ש בהגהה ,וכל שכן בדאורייתא ,וכל שכן שכבר נתבאר מה שיש לדון
ולפקפק בראייתו של מעלתו ,ושיבואו דברי הרמב"ם על נכון.
ומ"ש 1583שעדיין אינו מתורץ דברי הרמב"ם ,שמשמע דנאסרת מיד בעודו קטן ,משמע כוונת מעל'
דלפי הנ"ל היה ראוי להתירה לו כל זמן שהוא קטן בתנאי שיגרשנה אחר כך כו' ,אינו מובן כל כך,
שהרי גם זולת זנותה היא עומדת באיסור תחתיו בקטנותו להרמב"ם פכ"א מהלכות איסורי ביאה
הכ"ה דנשואי קטן הוא כמו זנות ,וכ"ה דעת הטוש"ע אה"ע סי' א' ,1584ולפמ"ש הב"י שם הטעם
משום דלא תקינו לי' נישואין הוי בעילתו בעילת זנות )עד שיגדל כו'( ,אם כן אף בדיעבד אסורה
לעמוד תחתיו .ומ"ש רמ"א רס"י מ"ג 1585דמותרת ,היא עפ"י דעת התוס' ורא"ש ומרדכי ,וכמ"ש

 1570בסוף הפלפול ד"ה וכתב עוד הרב ,ובקיצור בהנהגת הוראות אות ז.
 1571סעיף ב.
 1572שרש מא ,שהוא מקור פסק הרמ"א הנ"ל.
 1573סי' א'קעז )בענין חלב שנתערב בשומן ,אם אומרים בו חתיכה נעשית נבלה( ,המובא בב"י ביו"ד סי' צב ,שממנו
הוכיח בכללי ההוראה שבש"ך שם ,דלא כמהרי"ק ורמ"א הנ"ל.
 1574קו"א ס"ק ו .וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל לז.
 1575קו"א ס"ק י .ועד"ז גם בשו"ת אדמו"ר הזקן סי' ו :כיון שהקולות הן מב' טעמים חלוקים אינן מצטרפין
בדאורייתא ,כמ"ש הש"ך סי' רמ"ב.
 1576בטוש"ע סי' שסד ס"ג ,ושוע"ר שם ס"ה.
 1577עירובין פ"א )ב ,א(.
 1578שם פ"א סי' ח.
 1579הא דאמרינן התם :ועבד הכא לחומרא והכא לחומרא.
 1580מה טעם להחמיר כב' הדעות.
 1581האריך בזה בדברי נחמיה" ,כללים וספיקות" שבריש חאהע"ז אות ד ד"ה ולפ"ז.
 1582סי' קס אשל אברהם.
 1583בתשובתו דלעיל ד"ה והראיה לאיסור.
 1584סעיף ג.
 1585ס"א :מיהו אם כבר נשאת א"צ לגרשה ומותרת לעמוד עד שתגדיל .ומצויין שם למרדכי .ודעת התוס' והרא"ש
נתבארו בבית שמואל סי' א ס"ק ד.
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בשו"ת שבסוף ס' תורת יקותיאל סי' ט' ע"ש .ונראה דהרמב"ם לטעמיה 1586דסבירא ליה דפנוי'
אפילו מיוחדת לאיש אחד אסור על כל פנים )מדאורייתא ,דהיינו מצות עשה דכי יקח כו' ,או גם
לוקין כו'( ,כמ"ש רמ"א רסי' כ"ו ואחרונים שם .ועי' מגיד משנה פ"א מהל' אישות שהביא לו
ראיה מהא דאמרינן אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות כו' .אם כן משמע בהדיא דגם בכה"ג
שהיא אצלו דהך נישואין ,כמו בנשואי קטן ,אסור מדאורייתא )ולוקין על זה כו'( .ואף לפמ"ש בן
החכם צבי בתשובה הנ"ל ,1587דמ"ש הרמב"ם פכ"א מהל' אסורי ביאה כמו זנות ,היינו שהדבר
ספק אם יתרצה בנשואי אביו שיגדל כו' .מכל מקום כאן הרי ממה נפשך אסורה ,דאם יתקיימו
הקידושין למפרע אסור מחמת הזנות שזינתה ,ואם לאו יש כאן איסור ביאת פנוי' כו' .ועוד כאן
שמחויב על כל פנים לגרשה אחר כך בלאו הכי יש איסור לדור עמה ,דהרי היא גרושת הלב,
וכדאיתא באו"ח סי' ר"מ ואה"ע סוס"י כ"ה )עי' טור אותן שכופין להוציא כו'( ,וע' רס"י קי"ט
ובבית שמואל שם )וגם אם יגרשנה רק כדי להתירה לו אינו כלום ,דעל כל פנים ניכר שזכות הוא
לו .ועוד עי' תוס' גיטין דל"ג ד"ה אפקעינהו כו'(.
ומ"ש כת"ר 1588ליישב דברי הרמב"ם דמיירי ביבם בן ט' כו' .הנה מלבד שהוא דוחק גדול
בסתימות דבריו שאין דרכו בכך ,עוד לפלא בעיני מה שהחליט מעל' שקנאה מדאורייתא כאלו הוא
מוסכם ,הלא זו היא דעת רש"י קידושין י"ט )לפי מ"ש בתוס' שם( ,אבל התוס' )ורשב"א ושאר
פוסקים( דחו דבריו וכתבו שהוא דרבנן ,והביאם הבית שמואל סי' א סק"ד להלכה באין חולק
)ובאמת גם מרש"י אין הכרח כל כך דיש לומר קנאה ליורשה מדרבנן ,כמו בקטנה בת מיאון קיי"ל
כר"י יבמות דק"ח דיורשה וכו' עיי"ש ברש"י הטעם .והרמב"ן ביבמות דצ"ו דקדק מרש"י שם
שהוא דרבנן )והוא ברש"י שם ע"ב ד"ה ה"ז פטורה( ,וכן משמע ברש"י דנדה דמ"ה ,אלא שרמב"ן
עצמו הכריע דבדברים של יבום קנאה דאורייתא כו' הביאו המגיד משנה( .וביותר לפלא שגם דעת
הרמב"ם עצמו משמע בהדיא מסתימות לשונו פ"ה מה"י הי"ח דסבירא ליה כהתוס' ושאר
פוסקים ]דגם ביבם קנאה מדרבנן בלבד ,שהרי כתב סתם שאינו קונה קנין גמור ,[1589דאם
מדאורייתא קנה קנין גמור )גם בשלמא בגמרא אמרו עשו ביאתו כמאמר ,יש לפרש גם כן דרבנן
גרעו כחו נגד דאורייתא ועשאו כמאמר ,כמ"ש הרמב"ן ביבמות ונדה שם ,אבל הרמב"ם שכתב
ביאתו כמאמר משמע ודאי בין לדין תורה בין לדין דבריהם ,והאמת יורה דרכו(.
והראיה להתיר 1590שהביא כת"ר משם ידידינו הר"ש נ"י מכתובות נ"א ,וגם מעל' קבע בה
מסמרות מרש"י דנדה נ"ב דאית להדיא קידושי קטנות .לא ידענא מאי קאמרי רבנן בזה ,שהרי
התם מיירי גם כשזינתה לאחר שהגדילה ובנה מורכב לה ,ור' ישמעאל קאמר לה 1591דסבירא ליה
גם כן דממאנת כו' ,וכבר נמנו וגמרו בנדה שם 1592דלא כוותיה אלא כת"ק דמתני' שם ,1593והכי
קיי"ל כנודע בסי' קנ"ה) 1594וכרב 1595בבעיל כו'( .ואם כוונת מעלתם דמדר' ישמעאל נשמע לדידן
בזינתה בעודה קטנה בת מיאון גם לדידן על כל פנים ,ולהוכיח מזה דבקידושין דרבנן אינה נאסרת
בזנותה )הגם שאין לנו נפקא מינה כל כך מזה בנידון דידן וכנ"ל( ,אין זה דבר חדש דהיינו הך דסי'
קע"ח ,שהוא מרמב"ם פ"ג מהל' אסורי ביאה ופ"ב מהל' סוטה ה"ד .1596ועיי"ש בכסף משנה
שהראה מקור לזה מגמרא הנ"ל ,וכן ציין בגמרא בעל עין משפט )רק מאי דמשמע בכסף משנה שם
שרוצה להוכיח מדיוקא דגמרא הנ"ל דלא אמרינן פיתוי קטנה אונס הוא 1597עיי"ש ,צע"ג לכאורה,
שהרי התם ר' ישמעאל מיירי כשנתגדלה כו' כנ"ל( .וכבר נתבאר 1598דלפי מ"ש הב"ח בקע"ח,

 1586בהל' אישות פ"א ה"ד.
 1587בשו"ת דברי רב משלם סי' יט.
 1588בתשובתו דלעיל ד"ה והראיה לאיסור .כמה קטעים דלקמן ,נעתקו גם לתשובתו הא' דלעיל ד"ה אך מ"מ הדבר.
 1589שורה זו חסרה כאן בדפוס ,והושלמה ע"פ תשובתו הא' הנ"ל.
 1590בתשובתו דלעיל ד"ה והראיה שכתב.
 1591בכתובות שם :אמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל כו'.
 1592נב ,א :נמנו וגמרו עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות.
 1593בנדה שם :תינוקת שהביאה שתי שערות אינה יכולה למאן.
 1594סעיף יב ואילך.
 1595יבמות קט ,סע"ב -קי ,רע"א .וברש"י שם :דבעילה שבעל הראשון משגדלה סתמא לשם קדושין נתכוון.
 1596שאין הקטנה בת מיאון שזינתה נאסרת על בעלה ואפילו הוא כהן.
 1597ולכן אם השיאה אביה וזינתה נאסרה לבעלה.
 1598ד"ה והנה גם להפוסקים.
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ומהרי"ט בחי' פ"ק דכתובות ,בפירוש מ"ש הרמב"ם שאין לה רצון כו' ,משם ראיה להיפך
וכנ"ל .ובאמת לפירושו מדויק גם כן לשון הרמב"ם מ"ש קטנה בת מיאון דוקא ,וכן בגמרא בדברי
ר"י סיים דאפילו בנה מורכב כו' ממאנת כו' ,דמשמע נתינת טעם למה מותרת לפי דממאנת כו',
משמע דאי הוי בעי' גט אפילו רק מדברי סופרים ,כמו למסקנא דנמנו וגמרו כת"ק דמתניתין )דגם
הגדילה ולא בעיל אינה ממאנת מדרבנן( היתה נאסרת בזנותה .עי' לשון רש"י יבמות ד"ק סע"ב.
וכן משמע בגמרא כתובות דף ע"ד ,דמסקינן משמיה דעולא המקדש על תנאי ובעל כו' ,זה היה
מעשה ולא היה כח ביד חכמים להוציא בלא גט ,לאפוקי מהאי תנא כו' והיא לא נתפשה כו',
משמע דלעולא דקיי"ל כוותיה נאסרת בזנותה ,אעפ"י שאינה צריכה גט כי אם מדברי סופרים,
כמ"ש ולא היה כח בחכמים כו' ,וכמ"ש הר"ן ושאר פוסקים שם .ודוחק גדול לומר דלא לאפוקי
מדר' ישמעאל ,כי אם רק במה שאמר ממאנת כו' ,ולא בעיקר דינו דיש לך אחרת כו' .גם אם כן
למה לא העתיק הרמב"ם בהל' סוטה ושאר פוסקים דברי ר' ישמעאל כהווייתן בקידושי טעות
דתנאי ,דאפילו בעל ובנה מורכב כו' אינה נאסרת בזנותה על כל פנים .אלא ודאי מדעולא שמעינן
לאפוקי מדרבי ישמעאל גם בעיקר דינו 1600כו' )אלא שמכל מקום הסוגיא דגמרא אינו מובן כל כך,
מנלן מדעולא לאפוקי מדרבי ישמעאל ,אולי גם ר' יהודה לא אמר כי אם בדאורייתא לבד ,שהרי
קרא קדריש כו' .על כל פנים כבר נתבאר לעיל גם כן מה שיש לדון עוד אם נאסרה בקדושין דרבנן,
וגם נתבאר דבנידון דידן להרד"ך וכן למהרי"ק ומהרי"ט יש לומר גדלי דאורייתא )כי זכיית קטן
דאורייתא( ,ובפרט שיש לחוש לדברי הרמב"ם גדולה אשת הקטן כפשוטן כו' ,וכנ"ל באריכות.

הרה"ק מהרי"ל מיאנאוויטש
)א( נדרשתי לבקשתך לעיין רבא במילתא ,אשר ירד לפלגות עם גדולי חקרי לב הנאהבים והנעימים
חכמים ושלמים ,1601וערכתי את המערכה מול מערכה .ולהיות כי את דבריהם לא ראיתי ,רק אותך
אשר הראתני דבריהם ,1602על כן יהיו דברי מעטים נגדם ,ויהיו דברי אתך.
ובאמת על עיקר הפלפול ,שיסודו לתרץ דברי הרמב"ם בפ"ב מהל' סוטה 1603בגדולה אשת הקטן,
שזהו נגד הסוגיא דקידושין )די"ט( ,כמו שהשיג עליו מהרי"ט ספר ב בחאה"ע סי' מ"א ,אשר
נ"א 1604הרב מוקי לה ביבם קטן ,ומר 1605מוקי לה בנשואי קטן שהשיאו אביו .לדידי חזי לי שלא
זה ולא זה עלה על דעת הרמב"ם ,דכל כה"ג הוה ליה לרמב"ם לפרושי ולא לסתום כל כך .ובפרט
מה שכתב מעל' בקטן שהשיאו אביו ,לא השמיענו הרמב"ם חידוש דין זה בשום מקום .בשגם כי
דברי רבנו יצחק בר יהודה שבמהרי"ק סי' ל"ב ,שעליו בנה מעל' יסודו ,1606דברי יחיד הם ,וכבר
כתב הב"י בסי' מ"ג שדבריו תמוהים ,ובתשובותיו הל' קידושין 1607האריך לסתור כל דבריו
בארוכה ,ודחה דבריו בשתי ידים מקדמאי ובתראי .אך להיות שמעל' האריך בזה ,וכביר מצאה
ידו בספרים הנפתחים לפניו ,ומצא און לו ביגיעו ,איבעית אימא גמרא ואיבעת אימא סברא,
ולזאת ארזים לא יעממוהו ,ומן ההכרח להשיב לו על פי דרכו ,לסתור כל בנינו ולהרוס כל
סברותיו.
1608
וז"ל ,ואתה המעיין המסתכל
ואולם מראשית כזאת אודיע מ"ש הרמב"ן בהקדמתו להרי"ף
בספרי אל תאמר בלבבך כי כל תשובותי על הרז"ה כולן בעיני תשובות נוצחות כו' ,שאין בחכמה
הזאת מופת ברור כו' ,אבל נשים כל מאדינו ודיינו ]מכל מחלוקת[ בהרחיק אחת מן הדעות
בסברות מכריעות כו' עכ"ל .ואנן יתמי דיתמי מה נעני אבתרי' ,בודאי לא ימצא בדברינו תשובה
נוצחת ולא סברא מכרחת רק דעת נוטה ומכרעת את כל ונוכחת .ועתה אשיבה על סדר קונטריסו
אחת לאחת.

 1599שגם אם הנישואין הן מדרבנן נאסרת כשזינתה.
 1600שאפילו לא בעל אותה אחר שגדלה ,שאין קדושיה אלא מדרבנן ,אם זינתה נאסרה לבעלה )דלא כרבי ישמעאל
שמתיר(.
 1601מה שהתכתב בזה הדברי נחמיה עם אדמו"ר הצמח צדק ועם הג"ר שלמה מ"ץ דדובראוונא ,כנ"ל.
 1602מה שהוא ציטט בתשובתו מדבריהם אליו.
 1603הלכה ב :ואלו הן הנשים שאינן ראויות לשתות  ...אלא יוצאות בלא כתובה  ...וגדולה אשת הקטן.
 1604נכד אחי ,כ"ק אדמו"ר הצמח צדק ,בסוס"י שסח.
 1605בתשובת דברי נחמיה הא' דלעיל.
 1606בתשובת דברי נחמיה הא' ד"ה אך יש.
 1607סי' ז.
 1608לס' מלחמות השם ,להגן על הרי"ף מהשגות בעל המאור להרז"ה.
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)ב( הנה למבראשונה דרש 1609במשפט קידושי קטנה) 1610אף שאינו ענין לנידון דידן ,כדמסיק מעל'
בעצמו ,(1611ותמה 1612על מ"ש רש"ל בים של שלמה פרק בית שמאי על הרי"ף 1613שחזר בו כו' ,גם
הקרבנן נתנאל 1614עמד בזה )ועיי"ש מה שתירץ וחידש מדעתו שמשהביאה ב' שערות אינה ממאנת
מדאורייתא ,אבל מדברי סופרים אינה ממאנת משהגיעה לכלל שנותי' אף שלא הביאה ב' שערות,
והא פלאי דבהדיא אמרו בגמרא 1615דאינו אלא ספק דרבנן דחיישינן שמא נשרו כו'( .ואני בער ולא
אדע ,כי לדעתי דברי רש"ל הן הן דברי מהרי"ק 1616שכתב על הרי"ף שדבריו מגומגמים ,וחזר ושנה
בסוף דבריו דלהרי"ף במסקנא אינו אלא דרבנן )ובאמת מ"ש מעל' 1617דספק דאורייתא בכה"ג הוי
דרבנן כמ"ש הפרי חדש 1618כו' ,אינו במשמע בפשט לשון הרי"ף ולא בסוגיא שהביא ,דהתם אין
זכר כלל מפלוגתא דרב ורב ששת ,1619גם הברייתא דהמקדש את הקטנה 1620לא נזכר .גם מ"ש
דספק נשרו הוה ספק ספיקא צ"ע ,דהא איכא חזקה דרבא .(1621איברא דמהרי"ק כתב בלשון
מכוון יותר ,שאין כאן חזרה בדברי הרי"ף עצמו מדבריו לדבריו ,אלא שחיזק דברי הגאון )הוא
ר"ח (1622דסבירא ליה דהוי ספק דאורייתא בסוגיא דנדה ,דמשמע מינה דאינו אלא מדרבנן.
והנה כבר כתב רבינו הג' אחמו"ר זלה"ה נ"ע 1623בשם רמב"ן 1624ורשב"א 1625שפירשו דברי
הגאון 1626גם כן דאינו אלא מדרבנן ,דאם לא כן תקשי סוגיא זו להגאון ,וצריך לומר דסבירא להו
דמ"ש הגאון דהא מילתא ספיקא היא ועבדינן בה לחומרא דהא תניא כו' ,לאו למימרא דסבירא
ליה דההיא בעי' לא נפשטה בגמרא ,דהא משני לה בגמרא ,אלא דסבירא ליה דאף דנפשטה בגמרא
מכל מקום אנן לא סמכינן אשינויא ועבדינן בה לחומרא ,כלומר דלהחמיר חוששין לה מדרבנן.
ולשון ועבדינן בה לחומרא הכי דייקא ,כמו דאמרינן בעלמא ואת לא תעביד עובדא כו' .וז"ש
הרי"ף והאי סברא סברא מעליא דבהדיא גרסינן 1627כו' ,ורוצה לומר דלאו מכללא איתמר מדלא
סמכינן אשינויא ,אלא דבהדיא גרסינן הכי דמדרבנן אסור .והא דלא ניחא להו להגאון ולהרי"ף
למימר דהאי שינויא דסמכא היא ,ומכל מקום מדרבנן אסור אלא דמדאורייתא שריא כמ"ש
התוס' 1628והראב"ד ,1629דאם כן הכי הוה ליה לשנויי מאי תלויין תלויין למיאון) 1630וכן הקשה
הלחם משנה פ"ד מהל' אישות ה"]ח[ עיי"ש( ,ומדלא משנינן הכי הוה משמע לכאורה דבשלא בעיל

 1609לעיל בתשובתו הא' ד"ה אך יש.
 1610אם יש לומר דאחר שנתגדלו יהיו חלין הקדושין למפרע.
 1611לעיל שם ד"ה אך מ"מ צ"ע ,ותשובת הדברי נחמיה הב' ד"ה אמנם האמת.
 1612דברי נחמיה רס"י טו.
 1613יבמות פי"ג )לח ,א( :ולא איפסיקא הכא הלכתא בהדיא ,וחזינן מאן דכתב דהא מילתא ספיקא היא ,ועבדינן בה
לחומרא  ...והאי סברא סברא מעליא  ...צריכה גט מדרבנן.
 1614יבמות פי"ג סי' ז אות ק.
 1615נדה מו ,א :הלכתא חוששין שמא נשרו )כשנעשית בת י"ב שנה ,ולא מצאו לה ב' שערות(.
 1616שרש לב ענף ב.
 1617לעיל בתשובתו הא' ד"ה אך יש :דהא ספיקא דאורייתא לחומרא הוא מדרבנן  ...ואף גם להפוסקים דספיקא
לחומרא מדאורייתא מ"מ בכה"ג דיש חזקת פנויה לכו"ע דרבנן.
 1618יו"ד כללי ס"ס סי' א ד"ה וא"ת והא אמרינן בפ"ק דקדושין  ...לאו קושיא היא דהתם משום דאית לה חזקת
פנויה ולכו"ע מוקמינן לה אחזקתה מן התורה.
 1619יבמות קט ,ב )אי אמרינן דכי גדלה גדלי קידושין בהדה(.
 1620יבמות שם :המקדש את הקטנה קידושיה תלויין.
 1621נדה מו ,א :קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביא סימנין.
 1622כמובא במהרי"ק שם.
 1623בשו"ת סי' כג.
 1624בספר הזכות ,על הרי"ף שם.
 1625יבמות קט ,ב ד"ה וכתב הריא"ף.
 1626הרי"ף שם בשם הגאון.
 1627ומביא ההיא סוגיא דנדה )מו ,א( ,שאם לא בעלה אחד שגדלה אינו אלא מדרבנן ולכן אין חוששין שנשרו.
 1628יבמות קט ,סע"ב ד"ה הוא עדיף.
 1629בהשגתו לרי"ף שם ,הועתק בס' הזכות שם.
 1630שמ"ש בברייתא המקדש את הקטנה קידושה תלויין ,היינו דאחר שגדלה לא מהני מיאון מדרבנן.
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אפילו מדרבנן ממאנת ,וההיא מתני' דעד מתי הבת ממאנת מיירי כשבעיל .אלא דהתוס' הוכיחו
דמיירי כשלא בעיל ,והרי"ף אייתי סוגיא דאיתמר בהדיא הכי.
ולפע"ד נראה דגם החלקת מחוקק סי' ל"ז ס"ק כ"א ,1631לא סלקא דעתך דאין חולק דהוה
דאורייתא לכו"ע ,אלא שהבין בדעת מהרי"ק 1632דאפילו אי הוה דרבנן ,מכל מקום לא החליט
הדבר שאין לדמות קטנה שהלך ]אבי'[ למדינת הים ליתומה ,אלא שכתב דאי מדרבנן בדיעבד קצת
1633
יש סמך כו' ,הרי דאין זה אלא סמך קצת ,אבל אין הדבר ברור כל כך להתיר )דלא כמ"ש מעל'
בפשיטות להיפך( .וזהו שכתב דמהרי"ק מפלפל בזה אי מדאורייתא אי מדרבנן ,ורוצה לומר דגם
אי הוה מדרבנן נמי אסור לדידי' ,ועל זה שפיר מסיים ולא ראיתי חולק בדברי רשב"א ,1634שלא
כתב אלא דבבעיל הוה ספיקא דאורייתא אבל בלא בעיל לא מיירי ,ורוצה לומר דאפשר דסבירא
ליה דבלא בעיל מיהת מדרבנן אסור .ורבינו הג' 1635אגב שלא היו דברי החלקת מחוקק חשובים
בעיניו לדקדק בהם ,השיא כוונתו לכוונה אחרת.
1637
גם מה שכתב מעל' 1636דאי גדלי מדאורייתא גדלי למפרע  ,לא משמע הכי במהרי"ק עצמו ,שהרי
בתחלת דבריו דמדמי לנתרצה האב כתב בהדיא שיש לחלק ולומר ,דבשלמא בנתרצה האב יש
לומר איגלאי מילתא למפרע משא"כ בנתגדלה הבת ונתרצית שהאפס לא יגדל ולא יצמח כו' ,עד
שהביא דעת האומרים דגם בנתרצה האב אינה מקודשת אלא משעת שמיעה ,ומהאי טעמא מדמי
דנתגדלה הבת נמי מקודשת משעת ריצוי ולא למפרע .וגם אחר כך שהביא דעת הרי"ף בפרק בית
שמאי לא מצינו שחזר בו מסברא זו .וגם מה שהביא מרבנו נתן המכירי ששאל את רבנו יצחק בר
יהודה כו' היינו נמי שתהא מקודשת משעת ריצוי כדלקמן .ועוד דבהדיא מוכח בגמרא בפרק הבא
על יבימתו )דס"א ע"ב( דלא גדלי למפרע ,דאמר רבא אי דקדשה אבוה מההוא שעתא הוא דקני לה
אי דקדשה נפשה כו' ,הרי להדיא דאי קידשה נפשה לא קני לה אלא לכי גדלה )שוב ראיתי שגם
מעל' הרגיש בזה בסוף דבריו .(1638ודוחק לומר דרבא אם תמצי לומר קאמר ,דאם תמצי לומר
דקידשה נפשה לא קני לה אלא לכי גדלה הא מני רבי אליעזר היא ,אבל באמת סבירא ליה דגם
קידשה נפשה קני לה מההוא שעתא ,ודמי לקידשה אבוה .וגם אין לומר דרבא סבירא ליה כרב
אליבא דרבן גמליאל 1639דאינה מקודשת אלא מדרבנן ,1640דאם כן נסתר כל הבנין שלו 1641דודאי
יש לפסוק כרבא דהוא בתראה.
)ג( ועל כל פנים בנידון דידן בקטן ,מסיק גם מעל' דאין ללמוד קטן מקטנה ,כדמסיק מהרי"ק
דמחוסר אמירה ונתינה )ועי' בדברי קדשו של רבינו אחמו"ר ז"ל נ"ע 1642שגם בקטנה שייך האי
טעמא( .אלא שתלה 1643זייני' בדברי מהרי"ט הנ"ל ,ותפס לשון אחרון שבו ,לקיים דברי רבנו יצחק
בר יהודה שבמהרי"ק ,דהאי דקאמר ועוד מאן לימא לן דלא ארצויי ארצי קמי' הבן כשהגדיל כו',
דהיינו דאיגלאי מילתא למפרע שהאב זוכה לו עכת"ד .והנה אם הי' מהרי"ט הרואה בעצמו דברי

 1631ברמ"א סי' לז סי"א מביא ב' דעות ,בנערה שנתקדשה שלא לדעת אביה שהלך למדינת הים ונתגדלה הבת ושתקה,
אי גדלו הקידושין עמה .וע"ז כתב בחלקת מחוקק שם :עי' בתשובות מהרי"ק שורש ל"ב שהאריך בדין זה ,ובדין
יתומה שגדלו קידושין בהדה ,אי מקודשת מדאורייתא או מדרבנן ,ולא ראיתי בדברי הרשב"א בתשובה חולק על זה,
רק שכתב מלתא דפסיקי אם בעל בודאי חשבינן לה מקודשת מדאורייתא ,ובלא בעל לא מיירי.
 1632שם קרוב לריש ענף ב )שלדעת הפוסקים שבקידושי יתומה שגדלה צריכה גט מדרבנן ,מסתפק אם צריכה גט
מדרבנן בקידושי קטנה שהלך אביה למדינת הים וגדלה(.
 1633בתשובתו הא' דלעיל ד"ה אך יש )בדברי מהרי"ק ,שלמ"ד מדרבנן יש לחלק בין יתומה לבין הלך אביה למדינת
הים(.
 1634שו"ת ח"א סי' א'ריט ,שהובא ברמ"א שם.
 1635בשו"ת סי' כג ,שפירש דברי החלקת מחוקק דמהני מדאורייתא ,והקשה עליו.
 1636בתשובתו הא' דלעיל ד"ה אך יש.
 1637כפירש"י יבמות שם ד"ה גדלי בהדה :משגדלה תפסי קידושי מעיקרא ואיגלי מילתא למפרע.
 1638בתשובתו הא' דלעיל ד"ה אך כ"ז.
 1639יבמות קט ,ב.
 1640ואילו הרי"ף חושש לדעת רב ששת שם דגדלי קידושין בהדה מדאורייתא.
 1641של הרי"ף שם )לח ,א( :ולא איפסקא הכא הלכתא בהדיא  ...ועבדינן בה לחומרא.
 1642בשו"ת סוס"י כג :דביתומה לא מהני האי טעמא ,משום דאין מעש קטנה כלום לעצמה ,ונתינתו לידה וגם אמירתו
לה לאו כלום הן ואין בהן ממש .ושם ד"ה ומה :ואמירה הראשונה שאמר לה כשהיתה קטנה אינה כלום מאחר שאינה
בת קידושין.
 1643בתשובתו הא' דלעיל ד"ה אמנם ,ובתשובתו הב' ד"ה ומ"ש מעלת כת"ר וגם.
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רבנו יצחק בר יהודה הנ"ל ,1644הייתי אומר באפשר שכן הפי' כדבריו ,אבל הנראה שמהרי"ט לא
ראה אלא דברי מהרי"ק שהביאו ,ומהרי"ק ודאי לא הבין כן .דאם לא כן תקשי מ"ש לדעת הרבנו
שלמה ב"ר שמשון ורבנו קלונימוס החולקים עליו ,1645דהיינו טעמא כיון שלא הי' חלים הקידושין
בשעתו לא מהני ריצוי דאחר זמן ,דהא בעיקר קידושין ריצויו ושתיקתו למאי מהני ,ואי סלקא
דעתך דהריצוי מהני למפרע משעה שהאב זוכה לו ,הא הי' מעשה אמירה ונתינה בעיקר הקידושין.
גם מה שכתב 1646לדעת הר"ח 1647ורבנו פרץ 1648בקטנה ,דתקשי להו הא דקטן אעפ"י ששלח
סבלונות ,1649לא שייך כלל להא דרבנו שלמה ב"ר שמשון ורבנו קלונימוס ,דהתם האב זוכה לו לפי
דעת מהרי"ט ,ואיך תלה מהרי"ק זה בזה .אלא ודאי דמהרי"ק הבין כפשוטו ,דלדעת רבנו יצחק
בר יהודה מקודשת משעת ריצוי הבן ,והחולקים עליו סבירא להו דכיון דבשעת חלות הקידושין
לא היתה אמירה ונתינה אינו כלום ,ובהא פליגי דרבנו יצחק בר יהודה סבירא ליה דהא דאמרינן
בגמרא 1650ודלמא ארצויי ארצי קמי' ,דארצי האב קמי' הבן ,ואפילו אחר הקידושין מהני,
דשתיקתו שהיא כהודאה משוי לה אמירה ,והחולקים עליו סבירא להו כדעת רוב הפוסקים או
כדעת הרא"ש ,1651דארצויי ארצי קמי' היינו שהרצה הבן קמי' האב קודם קידושין ,או כדעת
הרמב"ן 1652והרמ"ה 1653דארצי האב קודם קידושין קמי' הבן ,אבל ריצוי הבן דבתר קידושין לא
מהני ,כיון דבשעת חלות הקידושין לא הי' שום אמירה ונתינה של הבן .ואין לומר דכיון דסבירא
ליה לרבנו יצחק בר יהודה דמהני ריצוי דבתר קידושין ,הוא הדין נמי דמהני למפרע ,דאם כן הוה
ליה למהרי"ק לפרש דהחולקים עליו לא סבירא להו הכי ,ומדכתב טעם החולקים עליו בפשיטות
כיון דבשעת הקידושין לא הי' הקידושין חלין מאי מהני ריצויו ושתיקתו בעיקר הקידושין ,מכלל
דרבנו יצחק בר יהודה סבירא ליה ,דאע"ג דלא היו חלין הקידושין בשעתם מכל מקום בריצוי הבן
בלבד ובשתיקתו מקודשת דשתיקתו הוי כמעשה .ואם כן כיון דמהרי"ק לא הבין כן בדעת רבנו
יצחק בר יהודה ,שהוא ראה וידע אותם ,אין אומרים למי שלא ראה את החדש 1654כו' ,כי אולי
ימצא בדבריו איזה לשון שאי אפשר לפרש פירוש אחר )ומכאן מוכח נמי דבקטנה לא אמרינן אלא
שתהא מקודשת משעת ריצוי ,כמ"ש דבשעת חלות הקידושין סגי בריצוי ,מכלל דאינה מקודשת
למפרע אלא משעת חלות הקידושין .ועוד דלמפרע אין חילוק בין קטן לקטנה ,דכמו שאין מעשה
הקטן כלום כך אין מעשה הקטנה כלום .ועוד דבלאו הכי לשון חלות הקידושין משמע שעכשיו
חלים ולא קודם לכן(.
1657
1656
1655
לפי דעת רש"י  ,דכי היכי דבנתרצה האב
בדעת הר"ן
ואף אם תמצי לומר כמ"ש מעל'
אחר הקידושין מקודשת למפרע הוא הדין בנתרצה הבן .הא התם כתב הר"ן היינו טעמא דמצוה
1658
על האב ,וכל שכן שיש לומר בנתרצה הבן שעיקר המצוה שלו .ודמי להא דאמרינן ברפ"ב דב"מ

 1644לשון התשובה נעתק בסוף ספר ראב"ן )רצט ,ג( ,והראב"ן משיב עליו.
 1645במהרי"ק שם :שנחלקו עליו רבנו שלמה ב"ר שמשון וכן רבנו קלונימוס איש רומי  ...לא שייך למימר דבריצוי
ושתיקה דגדלות נתקדש לו ,כיון שלא חלו הקדושין בשעתן  ...דהא בעיקר הקדושין וצויו ושתיקתו למאי מהני כו'.
 1646מהרי"ק שם.
 1647שכתב הרי"ף ביבמות )לח ,א( משמו שחוששין בקטנה לומר דגדלי קדושין בהדה.
 1648על מ"ש בסמ"ק מצוה קפג :וקטנה שהלך אביה למדינת הים וקדשה עצמה מקודשת מדרבנן בעודה קטנה וכי
גדלה גדלי קידושיה עמה מדאורייתא .הגיה רבנו פרץ :אך ר"י אומר דאינה מקודשת  ...בעודה קטנה אפילו מדרבנן
כיון שיש לה אב .ומזה הוכיח מהרי"ק שם ,שלענין גדלי קידושיה עמה מדאורייתא ,מודה לסמ"ק.
 1649קידושין נ ,ב.
 1650קידושין מה ,ב.
 1651קידושין פ"ב סי' ו )כלומר גילה הבן דעתו לאב שהיה חפץ בה( .טוש"ע סי' לה ס"ד.
 1652רא"ש שם סי' ז בשם הרמב"ן.
 1653טור סי' לה בשם הרמ"ה ,ושו"ע שם ס"ה.
 1654יבוא ויעיד )נדה ז ,ב(.
 1655בתשובת הדברי נחמיה הב' ד"ה ומה שדחה.
 1656קידושין פ"ב )יח ,ב( ד"ה איתמר :וכי תימא ריצוי בתר קדושין מאי מהני ,איכא למימר דהיינו טעמא ,לפי שכל
אדם רוצה להשיא את בתו ומצוה דרמיא עליה נמי היא וזכין לאדם שלא בפניו .ומיהו טעמא דנתרצה האב כששמע,
הא לא נתרצה לא הוו קידושין ,לפי שאינו זכות גמור שהרי היא יוצאה מרשותו לכמה דברים ,אבל כל שנתרצה גלי
אדעתיה דזכות הוא לו ומהני משעה ראשונה.
 1657קידושין מד ,ב ד"ה והוא ששידכו :שמא נתרצה כששמע והוו להו קידושין למפרע.
 1658כב ,א.
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בכלך אצל יפות דמצוה היא וניחא לי' ,ואפילו לא שווי' שליח לדעת הרמב"ם ,1659כמ"ש ביו"ד סי'
של"א סל"א ,עיי"ש בש"ך ס"ק נ"ח וט"ז ס"ק ט"ו )ועי' בעירובין דע"א ע"א ובתוס' שם ,(1660והאי
טעמא לא שייך בקטן דלא בר מיעבד מצוה הוא ,ואפילו לכשיגדל לא ניחא לי' בנישואי קטנות
דלאו מצוה היא בההיא שעתא ,ומכל שכן להרמב"ם פכ"א מהל' אסורי ביאה 1661דיש איסור
בנשואי קטן קודם י"ג .ועי' בתשובות ב"י הל' קידושין סי' ]ז[ ,דאפילו לדעת הר"ן דוקא בנתרצה
האב אחר הקידושין מקודשת ,אבל בנתרצה הבן לכו"ע בעינן קודם הקידושין ,או כדפירש הרא"ש
דארצויי ארצי הבן קמי' האב או כדפי' הרמב"ן ורמ"ה שהרצה האב קמי' הבן .ועיי"ש שדחה דברי
רבנו יצחק בר יהודה בשתי ידים ,וכתב שכל הגאונים קמאי ובתראי סבירא להו דלא כוותי' ,וגם
בב"י 1662כתב שדברים תמוהים הם ,גם מהרי"ט בעצמו דחה דבריו במסקנתו .אך מה שכתב
שהחולקים עליך הביאו ראי' מסי' כ"ט ס"ה 1663דבעינן שיהא המקדש שלוחו דוקא ,ולא סגי במה
שנתן הכסף משלו .לא ידעתי מה יענו ביום שידובר בהם דברי רבנו יצחק בר יהודה דאסקינא בי'
דלדידי' מהני ארצי האב קמי' הבן אחר הקידושין .אלא אם כן הביאו ראי' לסתור דברי רבנו
יצחק בר יהודה ,1664ויותר הי' להם להביא מסי' ל"ה ס"ד וס"ה.
ומה שכתב לחלק בין אב לאחר ,יפה כתבו החולקים עליך ,1665דבכל הזכיות שזוכה על ידי אחרים
אין חילוק בין על ידי אב לעל ידי אחר ,ואפילו זכיות קטן סתמא קתני זכין לקטן ,1666ואמרו קטן
אית לי' זכי' כשיש דעת אחרת מקנה אותו ,1667ודעת אחרת סתם לא שנא אב ולא שנא אחר,
ואמרו 1668לא ליקני אינש לינוקא לולבא כו' ,וכהנה רבות בגמרא .ואין חילוק בין אב לאחר אלא
בארצויי ארצי האב קמי' הבן קודם קידושין ושתק ,לדעת הרמב"ן שברא"ש והרמ"ה שבטור סי'
ל"ה ,דבאב אמרינן הא דשתק מחמת כיסופא כו' )אבל בארצי הבן קמי' האב כתב הרא"ש דהוא
הדין אם גילה לשדכן כו'( .גם מה שכתב 1669דאפילו לדעת הרמב"ם 1670דסבירא ליה אפילו נתרצה
האב אינה מקודשת ,מכל מקום בבן דוקא בגדול כו' ,אזלת בתר איפכא ,וכמ"ש מהרי"ט בסוף
דבריו .ומה שנסתייע מעל' ממ"ש מהרי"ט בפירוש המשנה דב"ב פ"ט 1671אליבא דרבי אליעזר ,הוא
תמוה ,דהתם הזכיי' היא בעודו קטן משום הכי שפיר קאמר הואיל ואין לו יד לזכות בעצמו זכין
לו ,אבל בנידון דידן כבר הודית דאין זכות לקטן בעודו קטן אפילו על ידי האב ,דאם כן מצינו
אישות לקטן .ועוד דאם כן מאי טעמא ]אין[ לה כתובה ,דאין לה כתובה עד שיגדיל ,עי' לחם משנה
פ"ד מהל' מלכים .ולראי' זו כיוון מהרי"ט אלא דהזכיי' היא לכשיגדיל ,ומה הנאה לו עתה כמ"ש
מהרי"ט בסוף דבריו.
ומה שכתב מעל' 1672דאין זה אלא בקידושין ולא בנישואין ,הא ליתא ,דהא בנישואין נמי אין האב
זוכה לו בעודו קטן ,ואם כן אם תמצי לומר לכשיגדיל חלין הנשואין למפרע ,מכל מקום השתא
בעודו קטן אין לו דין נשואין .ומכל שכן להרמב"ם 1673דיש איסור בנשואי קטן דהוה כזנות ,אם כן
אף אם תמצי לומר דלכשיגדיל יהיו חלין הנשואין למפרע ,מכל מקום השתא מיהת עביד איסורא
מספק שמא לא יגדיל עמה ,כי שמא ימות בעודו קטן ,או שמא יחזור בה הוא או שמא תחזור בה
היא ,וכמ"ש כה"ג בצמח צדק סי' ס"ט .ועוד דמהאי טעמא אין לומר אגלאי מילתא למפרע דזכות
הוא ,דבעודו קטן ודאי אין בו זכות ,אדרבה ספי לי' איסורא .ואף אם תמצי לומר דבאמת גם
להרמב"ם אינו זנות גמור ,ומן התורה ודאי אין בו איסור דאינה בעילת זנות ,וכמו שהוכיח

 1659הל' תרומות פ"ד ה"ג.
 1660ד"ה כלך אצל יפות.
 1661הלכה כה.
 1662סי' מג.
 1663כדלעיל בתשובת צמח צדק ד"ה ועל כל פנים.
 1664שכן הוא באמת לעיל שם.
 1665לעיל בתשובת הצמח צדק ד"ה ועל כל פנים :ולחלק בזה בין אב לאחר אינו במשמע בכמה מקומות.
 1666משנה ב"ב קנו ,ב.
 1667רמ"א חו"מ סי' רמג סט"ו .שוע"ר הל' הפקר ס"ח ,וש"נ.
 1668סוכה מו ,ב.
 1669בתשובת הדברי נחמיה הב' ד"ה ומה שדחה.
 1670הל' אישות פ"ג הי"ג.
 1671קנו ,ב.
 1672בתשובתו הא' דלעיל ד"ה אמנם כן.
 1673הל' אסורי ביאה פכ"א הכ"ה.
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הריב"ש סי' קצ"ג ,ועי' משנה למלך פי"ח מהל' אסורי ביאה ,1674דלא כתורת יקותיאל בתשובותיו
שבסוף ספרו סי' ט' ,ובתשובות ושב הכהן סי' למ"ד ,דמדרבנן תקינו לי' נישואין דלא ליהוי זנות,
דאי מדאורייתא הוי זנות איך תקינו רבנן למיעקר איסורא דאורייתא ,כמ"ש המשנה למלך שם.
1675
מיהו לפי מ"ש המשנה למלך שם דדמיא לפילגש ,יש לומר דהרמב"ם לטעמי' בהל' מלכים פ"ד
דפילגש אסורה להדיוט )ועיי"ש שסיים אלא אמה העברי' לאחר יעוד בלבד ,משמע דאמה העבריה
לאחר יעוד אינה אלא פילגש ,ו]כן[ כתב בהדיא הכסף משנה פ"א מהל' אישות .1676וצריך עיון מהא
דפריך בקידושין )די"ט ע"א( ואי אמרת מייעד מצינו אישות לקטן ,ושם די"ח ע"א אמרינן פשיטא
דגיטא בעי' .ועוד דהא קיי"ל מעות הראשונות לקדושין ניתנו( .אך מדברי המשנה למלך שם
משמע ,דאפילו למאן דאמר פילגש אסורה ,מכל מקום בנשואי קטן מודה דעדיפא מפילגש ,אלא
דמ"ש הרמב"ם דהוי כזנות הוא פירוש למה שאמרו בגמרא דסנהדרין פ"ט 1677למען ספות הרוה
כו' ,וכמשמעות המגיד משנה שהראה מקום מגמרא דהתם ,והיינו כעין מ"ש מהרש"א בחדושי
אגדות שם שמוסיף לה תאוה כו' ,והרמב"ם פירש שמוסיף תאוה להקטן ומרגילו להיות שטוף
בזימה .מכל מקום יהי' איך שיהי' מכל מקום איסורא דרבנן מיהו איכא כל ימי קטנותו עד מלאת
לו י"ג שנה משום לתא דזנות )ובתשובות הרשב"א סי' תת"ג מבואר דהוה זנות משום שאין לו
נשואין ,וגם מפני שאין לה כתובה וכל הפוחת כו' .מכל מקום משמע דאינו אלא מדרבנן כמו
שהוכיח הריב"ש ,דהא כתובה דרבנן ,וגם מפני שאין לו נשואין גרע מנושא פילגש דשרי כתשובות
להרמב"ן ,1678וידוע שהם תשובות הרשב"א(.
והנה לכאורה יש להביא ראי' נגד הרמב"ם ורשב"א מיבם קטן ,שמותר לייבם אפילו מדרבנן ,ותנן
נמי סוף פרק בית שמאי 1679יבם שבא על יבמתו תגדלנו .דבשלמא לרש"י 1680ותוס' וסייעתם
דהחשש הוא בנשואי קטן שמא תזנה אשתו עליו ,יש לומר דבמקום מצוה לא גזור ,אבל להרמב"ם
דנשואי קטן גופא הוה איסורא מצד עצמו ,אמאי תגדלנו ,הא העמידו חכמים דבריהם בשב ואל
תעשה .ואין לומר משום דכבר ייבם] ,דה[א לרבי מאיר דחייש למיעוטא מדרבנן אמרינן 1681דלא
תגדלנו .אלא שיש לומר דביבמה דמצוה היא )משא"כ לרבי מאיר חיישינן שמא לא יבא לידי
מצוה( אין בזה משום זנות ,ובפרט להרמב"ם 1682דסבירא ליה מצות יבום קודמת ,אבל באשה
דעלמא שאין המצוה בה אלא לפרות ולרבות ,1683או משום דלא לתוהו בראה ,1684וקטן לאו בר הכי
הוא ,וכדאמרינן שם סוף פרק בית שמאי 1685דקטן לאו בר הקמת שם הוא ,לפיכך אסרו חכמים
משום לתא דזנות .ועי' רפ"ב דנדה 1686דנשואי קטנות דלאו בנות אולודי נינהו .מיהו רש"י פירש
שם והוא גדול שיכול לפרות ולרבות .ואפשר דאפילו הרמב"ם מודה בהא ,משום דקטנה רבנן
תקינו לה נשואין.
1687
)ד( ועל אשר פלפלתם בדין זכיי' לקטן אי מדאורייתא או מדרבנן ,הגם שאינו נוגע לנידון דידן,
כמ"ש בשם הב"י דקידושין ,1688וכמשי"ת עוד לקמן ,1689לא תלו טעמא בהכי .1690מכל מקום
אמרתי אטפל לדין המסתעף מזה בקידושין דרבנן ,אם זינתה אם מותרת לבעלה .והנה כתבת

 1674ה"ב ד"ה וראיתי להריב"ש.
 1675הלכה ד.
 1676ה"ד :דאיכא למימר דהנך פלגשים היו אמה העבריה אחר ייעוד.
 1677עו ,ב :והמשיא אשה לבנו קטן  ...עליו הכתוב אומר למען ספות הרוה את הצמאה.
 1678סי' רפד.
 1679יבמות קיא ,ב.
 1680סנהדרין עו ,ב ד"ה סמוך לפרקן.
 1681בגמרא יבמות קיא ,ב.
 1682הל' יבום פ"א ה"ב .ופ"ב הי"ג.
 1683רמב"ם הל' אישות פט"ו ה"א.
 1684גטין מא ,ב.
 1685יבמות קיא ,ב :והאי לאו בר הכי הוא.
 1686יג ,ב.
 1687ראה לעיל בתשובת צמח צדק ד"ה ועוד שאפילו .והמענה בתשובת הדברי נחמיה הב' ד"ה ומ"ש כת"ר ועוד.
 1688לעיל ס"א ד"ה ובאמת ,הובא מהב"י סי' מג ובתשובות קידושין סי' ז ,שבהשיאו אביו אין אומרים זכין לקטן.
 1689ס"ה ד"ה ואחר הדברים.
 1690שאף שקידושי הקטן אינם חלים אפילו מדרבנן ,מ"מ סובר הרמב"ם שאם זינתה נאסרה עליו.
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שהחכמים הביאו ראי' להיתר ,הרב מהר"ש 1691הביא ראי' ממ"ש הרמב"ם בפ"ג מהל' אסורי
ביאה 1692ובפ"ב מהל' סוטה 1693בקטנה בת מיאון כו' ,ונ"א הרב מהרמ"מ 1694הביא ראי' להיתר
מיבמה ,ומעל' דחה דבריהם .1695ובאמת בדעת הרמב"ם נלפענ"ד שיפה כיון מעל' בזה.
1696
כי הנה מ"ש הרב מוהר"ש בקטנה בת מיאון ,הן אמת שהמגיד משנה פ"ג מהל' אסורי ביאה
כתב דהיינו טעמא דכל שאין קדושי תורה כו' ,ולפי דעת המגיד משנה הרי ראייתו ברורה.1697
ותמהתי על מ"ש מעל' 1698שיש להם אילן גדול לסמוך עליו הוא הרב ר' יחיאל באסאן שבמשנה
למלך פי"א מהל' אישות ,1699ולא זכר אילן גדול יותר הוא הרב המגיד משנה .ואדרבה מה שסמך
מעל' על פירוש מהרי"ט 1700הוא כמעט משענת קנה הרצוץ ,דפירש אין לה רצון על קידושין ,ופשט
לשון הרמב"ם משמע דקאי על זנות .איברא דלשון אין לה רצון דחקו ,ולמה כתב הטעם דאין לה
רצון ,ומאחר דבלאו הכי מותרת אפילו לבעלה כהן מחמת שהקידושין הם מדרבנן .ועוד קשה לי
על דברי המגיד משנה ,דאם כדבריו למה כתב הרמב"ם דוקא קטנה שזינתה בעודה בקטנותה ,הוה
ליה לאשמעינן רבותא טפי ,דאפילו זינתה אחר שהגדילה ,אם לא בעיל דאינה אסורה אלא
מדרבנן ,לא נאסרה.
1701
ולכן נלפע"ד בביאור הרמב"ם ,כי הנה בלאו הכי מ"ש בקטנה שיש לה אב אם זינתה ברצונה
כו' ,כבר צווחו בי' קמאי .והמגיד משנה שם 1702פירש דלית לי' פיתוי קטנה אונס הוא ,ודחה כמה
סוגיות מקמי קושיות התוס' גבי פתח פתוח ,ואין זה דרך הרמב"ם כלל ,אדרבה דרכו בקודש
לסמוך על סוגיא מפורשת דוקא מבלי שים לב מקושיא הנופלת ,ואקושיא ופירוקא לא סמיך
כידוע .ועוד דפשט לשון הרמב"ם משמע דקטנה שיש לה אב יש לה רצון וקטנה שאין לה אב אין
לה רצון ,ומאי שנא הא מהא .והנה בזה יש לומר בפשיטות דסבירא ליה הא דפיתוי קטנה אונס
הוא ,לאו משום דיראה לנפשה ומפחדת מפני הבועל כאילו אנס אותה בעל כרחה ,אלא כמ"ש
רש"י בפרק הבא על יבמתו )דס"א ע"ב( דהיינו לפי שאין בה דעת כלום ,ורוצה לומר שדעתה קלה
מאד שאינה חוששת לבעל ,שהבעל והבועל שוין אצלה ,ואינה זהירה שלא להזדקק אלא לבעלה
מפני קטנותה שאינה מבחנת כל כך ,וגם אינה מבחנת כל כך באיסור זה .והיינו דוקא בשאין לה
אב ,אבל אם יש לה אב הרי אבי' משמרה ומלמדה ומזהירה על הבעל ,והוא כעין מ"ש התוס'
ביבמות )דקי"ג ע"ב( ובקידושין פ"ב 1703דקטנה מתגרשת על ידי אביה משום שאביה משמרה שלא
תהא משלחת וחוזרת ,והיינו שמלמדה ומזהירה שתיפרד מן הבעל ולא תחזור אליו ,וכה"ג
בקידושין מלמדה ומזהירה שלא תיפרד ממנו .ואע"ג דלענין זנות אמרינן התם דאין אביה
משמרה ,ומשום הכי בשוטה למ"ד משום גרירא אפילו בשיש לה אב אסור ,מכל מקום כיון דלענין
הבעל אביה משמרה שיהא נחשב אצלה כבעל ויהא הבדל והפרש בינו לאחר ,ממילא אם זינתה יש
לה רצון .ואפשר שיצא לו להרמב"ם כן מהא דגרסי' בכתובות פ"ד )דמ"ד ע"ב( אמר ריש לקיש
המוציא שם רע על הקטנה פטור ,נערה מלא דבר הכתוב ,ובגמ' פריך טעמא דכתב רחמנא כו' ,הא
כתיב אם אמת הי' כו' וסקלוה וקטנה לאו בת עונשין היא .מכלל דאם היתה בת עונשין היתה
חייבת סקילה ,ואמאי הא פיתוי קטנה אונס הוא .וגם ריש לקיש למה לי' למילף מקרא במוציא

 1691הג"ר שלמה מ"ץ דדובראוונא בתשובתו שלא הגיעה לידינו .והובא לעיל בתחלת תשובת הדברי נחמיה הא'.
 1692הלכה ב :ואם היא בת מיאון מכין אותו מכת מרדות והיא מותרת לבעלה ואפילו היה כהן.
 1693הלכה ד :אבל הקטנה בת מיאון אין מקנין לה שאין לה רצון להאסר על בעלה ואפילו היה כהן לא נאסרה עליו.
 1694כדלקמן ס"ד ד"ה ומ"ש מעל' ,וש"נ.
 1695בתשובת דברי נחמיה הב' ד"ה והנה גם להפוסקים.
 1696הלכה ב :שכל שאינה אשת איש מן התורה הויא לה כפנויה שזינתה.
 1697דכל שקידושי הקטן הן מד"ס אינה נאסרת לבעלה כשזינתה.
 1698בתחלת תשובת הדברי נחמיה הא' .ובתשובתו הב' ד"ה והנה גם להפוסקים.
 1699הלכה ח ד"ה וראיתי לדקדק :דאשת חרש שזינתה מותרת לבעלה משום דאינה מקודשת מן התורה.
 1700בחידושיו לכתובות )ט ,א( ד"ה באשת ישראל )שמבאר את דברי הרמב"ם הל' סוטה פ"ב ה"ד :קטנה בת מיאון
אין מקנין לה שאין לה רצון להאסר על בעלה ואפילו היה כהן לא נאסרה עליו( :ולא משום דלאו בת דעת ,דא"כ מ"ט
שריא לכהן ,הא אנוסה לכהן אסורה ,אלא היינו טעמא משום דהני קידושין מתלה תלו ,וכיון שזנתה כמו שמאנה
דמיא ,אע"פ שלא מיאנה כשהגדילה ,והכי פירושו אין לה רצון לקיים ,כלומר אין סברא שתרצה קידושיה כדי
שתאסר עליו.
 1701הרמב"ם שם בתחלת דבריו :קטנה שהשיאה אביה אם זינת ברצונה נאסרה על בעלה .וכ"ה בהל' איסורי ביאה
פ"ג ה"ב.
 1702הל' אסורי ביאה שם.
 1703מג ,ב ד"ה וכל.
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שם רע דפטור ,כיון דפיתוי קטנה אונס הוא אין כאן שם רע כלל .ועוד דכל עיקר מוציא שם רע
הוא לאסור עליו אם זינתה תחתיו כנודע ,וקטנה דאנוסה היא אינה נאסרת ,דלא מיירי ריש לקיש
בכהן ,דהכי הוה ליה למימר כהן שהוציא שם רע כו' .אלא ודאי דקטנה שיש לה אב יש לה רצון,
ובכתובות מיירי כשיש לה אב כדכתיב בקרא את בתי כו' ,ועוד דמן התורה אין קידושין תופסים
אלא בשיש לה אב ,וריש לקיש אקרא קאי ,משא"כ בקטנה בת מיאון אין לה דעת של כלום ואינה
מבחנת בין בעלה לאחר ,ומשום הכי מותרת נמי אפילו לכהן ,שהרי היא כמבטלת הקידושין כמ"ש
המהרי"ט .אלא דהוא פירש אין לה רצון שברמב"ם דקאי על הקידושין ,ולדידי אתי שפיר דקאי
על הזנות כפשוטו ,ואפילו הכי הרי היא כמבטלת הקידושין משום דהא בהא תליא .הן אמת
שבמהרי"ק סי' קס"ז מבואר בכלל דבריו ,1704דאפילו קטנה שמרוב קטנותה לא ידעה שיש איסור
בדבר נאסרה בזנות .אבל המעיין שם יראה דדבריו תמוהים .וכבר מצאתי כן בבית גנזי נ"א הרב
מהרמ"מ באיזה ספר ,1705כמדומה לי בתשובות לחם יהודה ,לזאת לא רציתי לכפול הדברים
האמורים עם הספר ,ובפרט כי ישנו תחת יד מעל' ,משם תדרשנו.
והא דאייתי מעל' 1706ההיא דהרי"ף בפרק בית שמאי 1707דאם בא עלי' שני קודם שגירש ראשון כו',
דהטעם משום שמא יאמרו מחזיר גרושתו או משום קנס ,1708והמשנה למלך 1709כתב דנפקא מינה
אם זינתה כו' .התם מיירי בשגגה ,וכמ"ש הרמב"ם בהדיא אעפ"י שנבעלה בשגגה כו' ,וגם המשנה
למלך דכתב נפקא מינה אם זינתה כו' סיים בהדיא שזינתה בשוגג דסברה שמת בעלה כו' .ואדרבה
מהתם מוכח קצת דבמזיד מיתסרא לבעלה ,דבהדיא אמרינן בפרק האשה רבה )דצ"ד סע"ב(
דהיכא דבמזיד מתסרא בשוגג נמי אסרי רבנן משום שמא יאמרו כו' ,ואע"ג דבגמרא קאמר
דדוקא היכא דבמזיד מתסרא מדאורייתא ,סבירא להו להרי"ף וסייעתו דהוא הדין בדרבנן ,דכל
דתיקון רבנן כעין דאורייתא תיקון .אלא דיש לדחות דמכל מקום דוקא בנשואין מיחלפא כו',
וכמ"ש בגמרא פרק הזורק ד"פ ע"ב )וע"ש בתוס'( וביבמות דצ"ב ע"ב .ומעתה גם מה שהוכיח
מעובדא דנרש ,1710ונכנס בפרצה דחוקה דסלקא דעתיה דמקשן כאמימר דפ"ג דב"ב )דמ"ח ע"ב(,
והאריך לתמוה על הב"י .ובאמת אפילו אמימר לא קאמר אלא היכי שגלגל האונס מצד אחר עד
שנתרצית בקידושין ,כמו תלוה וקדיש דהוה כמו תלוה וזבין דאגב אונסא גמר ומקני ,ולאוקימתא
דפרק הכונס בעינן שיאמר רוצה אני ,עי' לחם משנה פ"ג מהל' אישות שהאריך בזה ,ואפילו אינו
אומר בפירוש רוצה אני ,מכל מקום אנן אמרינן דהיינו רצון דידי' ,אבל אם נתן הכסף בעל כרחה,
כגון שתפסה בידי' והשליך לה הכסף הרי קיי"ל דנתינה בעל כרחה לא שמה נתינה ,וכן ביאה בעל
כרחה .וכן משמע ברמב"ם פ"ג ,דלמאי דקיי"ל דלא כאמימר ,אפילו גלגל האונס עד שנתרצית
אינה מקודשת ,שהרי כתב אין האשה מתקדשת אלא מדעתה כו' אבל האיש כו' ,משמע דבאשה
דומיא דאיש איירי ,ובאיש מיירי דוקא שנתרצה מחמת האונס ,ומכל מקום באשה דומיא דהכי
אינה מקודשת .אלא היינו טעמא דעובדא דנרש שבשגגה הואי אצלה ,שכסבורה שקידושי השני
קידושין ולא של הראשון ,אלא דרבנן שווינהו לבעילת השני בעילת זנות ,והיא לא אסקה אדעתא,
דלאו כולי עלמא דינא גמירי ,ומשום הכי אפילו במסקנא שהיו קידושי תורה לראשון הרי היא
מותרת לבעלה ,דהא דקאמר וחטפה היינו משום דבלאו הכי אפילו נשאת בטעות תצא מזה ומזה,
וחטפה שאני שהוא עשה שלא כהוגן .וכן מדוקדק לשון הטור )ומההיא דהרי"ף פרק בית שמאי
ומעובדא דנרש ,משמע להדיא שאעפ"י שהשגגה היא שלא ידעה שיש איסור בדבר ,מכל מקום לא

" 1704שהרי רבינו משה עצמו כתב בפ"ב דהל' סווטה דקטנה שהשיאה אביה אם זנתה לרצונה שהיא אסורה לבעלה,
ופשיטא שאין לך שוגגת שלא לידע שיש איסור בדבר כקטנה בת שלש או ארבע שנים ,ואפ"ה קאמר דאם זנתה לרצונה
אסורה על בעלה".
 1705כשביקר מהרי"ל בליובאוויטש ,והיה בבית אדמו"ר הצמח צדק ,ראה באחד מהספרים שבספרייתו.
 1706בתשובת הדברי נחמיה הב' ד"ה והנה גם להפוסקים.
 1707יבמות )לח ,א( :קטנה שלא מיאנה והגדילה  ...צריכה גט מדרבנן ,וכיון דמדרבנן הוא דצריכה גט תפשי בה קדושי
שני וצריכה ממנו גט  ...בא עליה קודם גירושי ראשון אסורה לתרוייהו וצריכה גט מתרוייהו ,דהויא לה כאשה שהלך
בעלה למדינת הים שהיא אסורה על זה ועל זה וצריכה גט מזה ומזה.
 1708כדאמרינן באשה שהלך בעלה למדינת הים וניסת ובא בעלה )יבמות פח ,סע"ב( :צריכה גט מזה ומזה  ...נמצא זה
מחזיר גרושתו  ...קנסוה רבנן.
 1709הל' גירושין פ"י ה"ד סד"ה אך מסתמיות.
 1710בגמרא שם )קי ,א( :ההיא עובדא דהוה בנרש ואיקדישה כשהיא קטנה וגדלה ואותביה אבי כורסייא ואתא
אחרינא וחטפה מיניה ,ורב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו התם ולא הצריכוה גיטא מבתרא  ...הוא עשה שלא
כהוגן לפיכך עשו בו שלא כהוגן ואפקעינהו רבנן לקידושי מיניה ,אמר ליה רבינא לרב אשי תינח דקדיש בכספא קדיש
בביאה מאי שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות.
והוכיח מזה )תשובת הדברי נחמיה הב' ד"ה והנה כל הפוסקים( :ומשמע דמותרת לחזור לראשון  ...גם כשבא עליה
השני בעילת זנות כו' .אך יש לומר התם חטפה באונס גמור מיירי ובעלה ישראל כו'  ...והמקשן  ...ע"כ ס"ל כאמימר
בב"ב שם )מח ,ב( דתליוה וקדיש קדושיו קדושין.
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נאסרה על בעלה ,אי לאו משום שמא יאמרו גירש זה כו' ,ובחטפה דלא גזרו מותרת ,דלא
כמהרי"ק סי' קס"ז דלעיל ,ורמ"א סי' קע"ח.(1711
ומה שכתב מעל' שנ"א הרב מהרמ"מ שי' הביא ראי' להיתר מיבמה ,1712לא פירש בדבריו .אך
הנראה מדבריך דהיינו מהא דלא קיי"ל כרב המנונא 1713דאמר שומרת יבם שזינתה אסורה אלא
מותרת היא ,ואמאי הרי היא זקוקה ליבם .ובאמת בירושלמי 1714מוקי לה כמאן דאמר אין זיקה,
אבל אנן קיי"ל בגמרא דידן דיש זיקה .1715ואין די השיב במ"ש מעל' דלא קנאה לכל ,דהא גם בבא
עלי' היבם לא קנאה לכל לשמואל דקיי"ל כוותי' רפ"ד דסוטה ,1716ואפילו הכי אסורה .1717אלא
דיש לומר דהתם מרבינן מקרא 1718ומסתבר לאוקמי האי קרא בבעיל דוקא ולא בשומרת יבם.
אבל מכל מקום קשיא שהרי ארוסה נמי לא קנה לכל כדאי' בפ"ק דקידושין ,1719ואפילו הכי
נאסרה 1720בקידושין .אבל באמת אין ראי' כלל ,1721דאם כן לדידי' מי ניחא ,דהא זיקה דאורייתא
1722
היא וכדאמרי' בקידושין )די"ט ע"א( ,ומדאורייתא חזי' לי' דהיינו לענין זיקה לפי דעת התוס'
ורשב"א .1723אלא ודאי דזיקה לא דמי' לקידושין כלל ,ומשום דזיקה לאו קידושין דידי' הן,
וכדאיתא רפ"ד דסוטה ומר אלימא ליה ארוסה משום דקידושין דידיה הוא ושומרת יבם לאו
קידושין דידי' הוא ,ומשום הכי נמי לא נאסרה על היבם מחמת זיקת אחיו .אע"ג דלא תפסו בה
1725
קידושין לרב ,1724ושמואל מספקא לי' ,דהא דלא תפסי' בה קידושי' אחרים היינו משום דכתיב
לא תהי' אשת המת כו' ,ואשת המת מקריא ולא אשת החי עד שבא עלי' ,דפליגי רב ושמואל בהא.
ומשום הכי נמי תנן בפרק ד' אחין )דל"א ע"ב( ג' אחין נשואין ג' נכריות ומת א' מהם ועשה בה
השני מאמר ומת כו' דהויא זיקת ב' יבמין ,ופירש רש"י דכל זמן שלא כנסה עדיין זיקת הראשון
עלי' כו' ,ובגמ' קאמר התם דמחמת זיקת השני לא נאסרה אלא מדרבנן ,דמדאורייתא מאמר לא
קני ואין לה אלא זיקת הראשון )ועיי"ש בתוס'( ,והלכך לא ילפינן מינה לקידושין דידי' ,אפילו
בקידושין דרבנן .1726מיהו לפי מ"ש רמ"א בסי' כ' 1727דבמומתין על ידו תליא מילתא ,וכ"ה בסוטה
פ"ד )דכ"ו ע"ב ד"ה אבל( ,יש לומר נמי לענין זה דבחייבת מיתה על ידי קדושין תליא מילתא,
וכדאמרינן בגמרא רפ"ד דסוטה ,מר אלימא לי' ארוסה דקידושי' דידי' הוא ונסקלת על ידו כו',
ואם כן בקידושין דרבנן ,דאינה נסקלת על ידי קדושין הללו ,לא מתסרא .מכל מקום יש לומר דכל
דתקין רבנן כו' כמ"ש לעיל.1728
)ה( ואחר הדברים והאמת האלה בדעת הרמב"ם ,דאפילו על ידי קידושין דרבנן נאסרה בזנות ,לא
נפלאת היא ולא רחוקה היא לאמר ,שאפילו בקידושי קטן ונשואין שאינן כלום אפילו מדרבנן,

 1711ס"ג :זינתה שסברה שמותר לזנות הוי כמזידה ואסורה לבעלה ישראל )מהרי"ק שורש קס"]ז[(.
 1712שגם באיסור לאו ,לא נאסרה לו ע"י זנות ,ומכ"ש באיסור דרבנן .לעיל בתשובתו ד"ה ד"ה ועכ"פ ,מסי' קנט ס"ג.
הובאו דבריו בתשובת הדברי נחמיה הב' ד"ה והנה גם להפוסקים :אמנם מיבמה שהביא כת"ר ודאי צע"ג לחלק .וצ"ל
בדוחק דשאני יבמה דאינה כאשתו לכל דבר ויבמתו נקראת ולא אשתו.
 1713סוטה יח ,ב .טוש"ע סי' קנט ס"ג.
 1714סוטה פ"ב ה"ה.
 1715יבמות יח ,ב .ראה טוש"ע סי' קנט ס"ה.
 1716כד ,ב )כשמואל דאמר לא קנה אלא לדברים האמורים בפרשה( .טוש"ע סי' קסו ס"ט )שבנפלה לו מן האירוסין לא
קנאה לכל בביאת שוגג(.
 1717כדתנן התם )כג ,ב( לא שותות ולא נוטלות כתובה ,ואוקימנא דגמרא שם )כד ,ב( כגון שבא עליה יבם בבית חמיה.
 1718לענין לאוסרה על בעלה ילפינן התם )כד ,א( מיתור דבר אל בני ישראל ואמרת ,ולענין שתיה )לרבי יאשיה( מיתור
איש איש .ובגמרא שם )כה ,רע"א( :ושמואל אמר מדאיצטריך קרא לרבוייה מכלל דלאו אשתו היא לכל דבר.
 1719ה ,סע"א :כסף שאינו גומר .ופרש"י שם :להוציאה מרשות אביה למעשה ידיה ולירושתה.
 1720כשזינתה.
 1721לומר שבקדושין מד"ס אינה נאסרת עליו בזנות; דהא הכא אף בזיקה דאורייתא אינה נאסרת בזנות.
 1722שם ד"ה ומדאורייתא.
 1723שם ד"ה מהו דתימא.
 1724יבמות צב ,רע"ב.
 1725תצא כה ,ה .יבמות שם.
 1726דאפשר שאף בקדושין דרבנן ,אם זינתה נאסרה עליו.
 1727ס"א :ולכן כתב הרב בעל הטורים הרבה דינים אימתי חייבים מיתה או לא ,נפקא מיניה בזמן הזה באיזה ביאה
אשה נאסרת על בעלה.
 1728וא"כ בגדולה אשת קטן ,להסוברים דתקינו קדושין לקטן בשנת הי"ג ,יש לומר שנאסרה בזנות.
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מכל מקום סבירא ליה דנאסרה על בעלה כמ"ש בפ"ב מהל' סוטה )דאין לומר דמטעם קינוי
וסתירה אתי עלה ,דהא תנן ספ"ב 1729זה הכלל כל שאילו תיבעל ולא היתה אסורה כו'( .ונפקא לי'
מהא גופא ,מההיא דרשא שהביא 1730שאינה ראוי' לשתות ,שנאמר 1731תחת אישה ולא אשת
הקטן ,מכלל דנאסרה ,דאם כן לא הי' מקנא לה כלל ,דהא תנן זה הכלל כל שאילו תיבעל כו' ,עי'
תוס' רפ"ד .והא דאמרינן בקידושין )די"ט ע"א( דלא מצינו אישות לקטן ,היינו נמי ממיעוטא
דקרא .והא דמוקי רב אשי ביבם קטן כו' ,לרבותא קאמר ,דאפילו ביבם דחזי לי' מדאורייתא נמי
אימעוט ,וכדמשמע להדיא ברמב"ם רפ"ג מהל' אסורי ביאה הבא על אשת קטן אפילו היתה יבמה
כו' .והא דאמר בגמרא ואי אמרת דאינו מייעד למה לי קרא ,הוה מצי לשנויי דמקרא ממעטי'
אישות לקטן ,דהא הוא הדין דהוה מצי למימר דקרא אשמועינן דאי עבר ואייעד ,אלא דמשני
רבותא טפי )ובפרט אם נאמר דלדעת הרמב"ם קטן קודם י"ג לא ישא מן התורה )אלא דרבנן
תקינו לי' נשואין כי היכי דלא להוי בעילת זנות ,כמ"ש לעיל 1732בשם התורת יקותיאל( ,פשיטא
דליכא לאוקמא קרא בהכי ,וכמו דאמרינן ואי אמרת לא מייעד קרא למה לי ,אע"ג דמצי לאוקמא
כשעבר ונשא( ,וכידוע דרך הרמב"ם שאינו מעמיד יסוד בניינו על קושיות ופירוקים שנאמרו
בגמרא ,וכיון שמצא דרשה מפורשת מקרא שאינה ראוי' לשתות משמע לי' ודאי דנאסרה וכנ"ל.
בשגם דהא דאמרינן בגמרא 1733גבי יבם וביאתו ביאה ,ופירוש שכל העריות מומתין על ידו,
כדפירשו התוס' ורשב"א ,הא מילתא שייך נמי בקטן דעלמא .ומשום הכי נמי כתב הרמב"ם פ"ו
מהל' יבום גבי הא דאשת קטן פטורה מן החליצה ומן היבום ,דהיינו טעמא דכתיב לא תהי' אשת
המת ולא אשת הקטן ,הרי דמשמע מדבריו דבכל מקום שאמרו אין אישות לקטן היינו דאימעוט
מקרא .ואפילו אם תמצי לומר דקידושין אין לו ,מכל מקום נשואין יש לו מאחר דמיוחדת לו ,ואין
בעילתו בעילת זנות ממש ,כמ"ש לעיל בשם הריב"ש סי' קצ"ג.
ובפרט לפי מ"ש המשנה למלך פי"ח מהל' אסורי ביאה 1734דלעיל דדמיא לפילגש ועדיפא מינה ,הרי
לדעת הרמב"ם פ"ג מהל' מלכים 1735הוי פילגשים בכלל איסור דלא ירבה לו נשים דגבי מלך,
דפילגשים נמי בכלל נשים הן )ועיי"ש בכסך משנה שהביא ראי' לדבריו מהא דאיתא התם 1736קשין
גירושין כו' ,וצ"ע דאדרבה מדקאמר קשין גירושין מכלל דפילגשים אינו בכלל ,דלאו בנות גרושין
נינהו .ואף אם תמצי לומר דגירושין לאו דוקא ,אלא כלומר פירוד ופרישה ,הרי עשר פילגשים אשר
הניח לשמור הבית ,שאליהן לא בא ותהיינה צרורות כו' ,אין לך פירוד גדול מזה( .ומכל שכן אם
נאמר דגם פילגשים נאסרים בזנות כדאשכחן בפילגשי דוד .ואע"ג דאחר החיפוש לא מצאתי
ברמב"ם גילוי דעת בדין זה ,ואדרבה מצאתי להתוס' רפ"ק דגיטין )דף ו' ע"ב ד"ה זבוב( בשם ר"ת
שלא הי' דרכם להחזיר .1737ועי' ברד"ק בשמואל ב' סי' כ' שנחלקו רז"ל בזה ,ומשמע התם דאפילו
למאן דאמר אסור משום דמלך שאני )ובמצודות דוד משמע דאסורה לכל ,וצ"ע כי אולי ראה
בדברי רד"ק ולא העתיק כראוי( ,מכל מקום כולי האי ואולי סבירא ליה להרמב"ם דנאסרו בזנות,
כיון דסבירא ליה דפילגשים בכלל נשים הן .וקצת יש סמך לזה ממ"ש הלחם משנה פ"ד מהל'
מלכים 1738בשם המדרש .שוב ראיתי לרש"ל בים של שלמה פ"ב דיבמות )סי' י"א( שהאריך הרבה,
והביא הרבה דעות והרבה ראיות אוסרים ,אלא שהאוסרים סבירא להו דפילגשים בקידושין,
ורמב"ם לא סבירא ליה הכי .ועיי"ש שגם הרמב"ם מן האוסרים ,אך שכתב נמי דפילגשים
בקידושין ,והוא פלאי .ועי' במגיד משנה פ"א מהל' אישות 1739ובכסף משנה שם .ואפילו אם תמצי
לומר דפילגשי דוד מותרות היו ,מכל מקום שאני התם שהיו אנוסות ,עי' רי"ף בעין יעקב רפ"ק
דגיטין ,ומכל שכן בקטן דעדיפא מפילגש ,ולא אימעוט אישות לקטן אלא מקרא .וכה"ג כתבו
התוס' בקידושין )דכ"א ע"ב( ובסנהדרין )דנ"ב ע"ב( ,דאע"ג דאין אישות לנכרי גבי חיוב מיתה מכל
מקום איסור ואזהרה יש בה .ומיהו עי' מהרי"ט בחידושיו לקידושין שהשיג על התוס' .ורש"י

 1729סוטה יח ,ב.
 1730הרמב"ם בהל' סוטה פ"ב ה"ג.
 1731במדבר ה ,כט.
 1732ס"ג ד"ה ומ"ש מעל'.
 1733קידושין שם.
 1734ה"ב ד"ה וראיתי להלריב"ש.
 1735הלכה ב.
 1736סנהדרין כב ,א.
 1737הובא בשו"ת צמח צדק סוס"י לד ,וסי' לה סוף ס"ב.
 1738ה"ד :אמרו במדרש דאחיתופל התיר גילוי עריות במה שעשה לאבשלום שישכב עם פלגשי אביו.
 1739הלכה ד.
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פירש בסנהדרין )דנ"ז ע"א( דמדין גזל נגעו בה .אבל מכל מקום לפי דעת הרמב"ם אתי שפיר,
שהוא פירש גם כן בפ"ח מהל' מלכים ,1740דהא דדרשינן אפילו אשת איש ,היינו משום דאין אישות
לנכרי ,דמקרא ילפינן לה דאימעוט מאיסור ואזהרה ,ואתי שפיר קושית התוס' ,דאע"ג דאמעוט
גבי מיתה הוצרך למעט נמי גבי איסור ואזהרה ,שאין בו איסור מן התורה ,אלא מבית דין של
חשמונאי .1741ונמצינו למדין לפי זה דיש לומר גבי קטן דמקרא אימעוט אישות לקטן גבי מיתה,
מכל מקום לאסור אשתו עליו לא אימעוט.
1742
והנה כל הטורח הזה הוא לדעת הרמב"ם ,דסבירא ליה בפרק כ"א מהל' אסורי ביאה דקודם
י"ג שנה לא ישא כלל ,אבל לדעת רש"י 1743ותוס' 1744ושאר פוסקים דסמוך לפרקן אפילו קודם י"ג
מצוה נמי איכא ,הי' נראה לכאורה דבסמוך לפרקן אפילו קודם י"ג כו"ע מודו דנאסרה בזנות ,כיון
דנשאת במצות חכמים .וכבר כתבתי דבקידושין דרבנן יש לומר שנאסרה ,והוא דעת הרמב"ם
כמ"ש לעיל .אלא שמצאתי להריב"ש סי' קצ"ג דכתב בפשיטות דאין זנות בנשואי קטן אפילו
כשהגיע לפרקו ,וכן משמע בתשובות הר]א["ש כלל ל"ב סי' א' דמתיר פילגשו לקרוביו ,משום
1745
דאישות כתיב בקרא ,והוא הדין והוא הטעם לקטן שאין לו אישות )ואמנם הראי' שהביא
מאחיתופל יש לדחות מהמדרש שבלחם משנה פ"ד מהל' מלכים .(1746אך הרמב"ם פ"ב מהל'
אסורי ביאה הי"א וי"ג לא ממעט מאיסור קרובות אלא הבא בדרך זנות.
ולדינא צ"ע ,כיון דפשטא דסוגיא דפ"ק דקידושין 1747משמע דקרא לא איצטריך למעוטי אישות
לקטן ,וכמ"ש התוס' בסנהדרין .1748ודרשא שכתב הרמב"ם בפ"ב מהל' סוטה דאמעוט שאינה
ראוי' לשתי' מקרא דתחת אישה ,לא נמצא כן בגמרא ,וגם המפרשים לא הראו מקום לדרשא זו,
שלא נודע מקומה אי' .וגם בפ"ו מהל' יבום 1749דכתב הרמב"ם דרשא שלא תהי' אשת המת כו',
כתב המגיד משנה שלא נמצא כן בגמרא )וגם בילקוט לא מצאתי לא הא ולא הא( .והריב"ש כתב
בהדיא דאין זנות בנשואי קטן ,וכ"מ מדברי הרא"ש .גם הרש"ל בים של שלמה פ"ב דיבמות הביא
הרבה דעות המתירים ,ואף הוא הסכים עמהם ,ואפילו האוסרים לא אסרו אלא משום דסבירא
להו פילגשים בקידושין ,הא בלא קידושין משמע דלכו"ע לא נאסרו .וכן משמע דעת הראב"ד פ"ג
מהל' מלכים 1750דכתב דאין פילגשים בכלל )והראי' שהביא בכסף משנה יש לדחות דאבישג לא
רצתה להיות פילגש ,ואדרבה ראי' זו צ"ע כדלעיל( .ובפרט שדעת המגיד משנה ור' יחיאל באסאן
דכל שאינה אשת איש מן התורה לא נאסרה ,1751הוה ליה הרמב"ם יחיד בדין זה דקטן על כל פנים.
ומכל מקום בקידושין דרבנן פשיטא שיש להחמיר כדעת הרמב"ם ,ובפרט שהמגיד משנה דסבירא
ליה להקל תלה זייני' בדעת הרמב"ם ,וכבר נתבאר דאינו כן ,מדלא אשמועינן בקטנה שהגדילה
כדלעיל ,ולא עוד אלא שאפילו בקידושי קטן אוסר לפי מ"ש לעיל.
1753
)ו( עוד חוזר על הראשונות 1752להחזיק דברי מהרי"ט ממתניתין דסוף פרק הכותב  ,ופלפל
בחכמה אי בעינן שהאב נותן הכסף משלו כו' .לא ידענא מאי אידון בי' ומה אשיב ,דאעיקרא דדינא
פירכא ,דמתניתין דקתני שהשיאו אביו לאו דוקא אלא הוא הדין אם נשא בעצמו ,ובפרט שעיקר
בניינו לדעת הרמב"ם ,והרמב"ם 1754לא כתב שהשיאו אביו אלא שנשא אשה כו' ,ודומיא דסיפא

 1740הלכה ג.
 1741סנהדרין פב ,א.
 1742הלכה כה.
 1743סנהדרין עו ,ב ד"ה סמוך לפירקן.
 1744יבמות צו ,ב ד"ה נשא.
 1745הרא"ש שם :וכן אחיתופל אמר לאבשלום שיבא אל פילגשי אביו.
 1746כדלעיל ד"ה ובפרט.
 1747יט ,א.
 1748נב ,ב ד"ה איש.
 1749הלכה ח.
 1750הלכה ב.
 1751כדלעיל ס"ד ד"ה כי הנה.
 1752בתשובת הדברי נחמיה הב' סד"ה ומה שהפליא.
 1753כתובות צ ,א :קטן שהשיאו אביו כתובתה קיימת שע"מ כן קיימה .גר שנתגיירה אשתו עמו כתובתה קיימת
שע"מ כן קיימה.
 1754הל' אישות פי"א ה"ז :קטן  ...שנשא אשה  ...וקיימה אחר שהגדיל יש לה עיקר כתובה.
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שהגר כתב בעצמו בגויותו ,ומטעמא דידך דנשואין לאו דאביו נינהו אלא דידי' ,ומה שעושה על
דעת אביו אינו כלום ,ולא נקט במתניתין השיאו אביו אלא משום דמצוה על האב רמיא להשיאו,
כדאיתא פ"ק דקידושין )דכ"ט ע"א( ,ואפילו הכי לדעת הרמב"ם דקודם י"ג לא ישא אפילו על ידי
אביו נמי ,וכמבואר בהדיא בתשובת הרשב"א סי' תת"ג ,דמתני' דינא קתני אם עבר והשיאו .ומה
שתלית באילן גדול בעל ספר ההפלאה דכתב דמשום הכי כתובתה מאתים ,אין משיבין את הארי
כו' ,אבל כבודו במקומו מונח ,והפלאה במקום זה איני יודע מהי ,דאם כן אמאי אין לה
תוספת .1755ואין לומר דהתוספת חוב הוא לו ,אבל הכתובה שהיא מחמת שנשאה כשהיתה בתולה
זכות הוא לו בנשואי בתולה ,דסוף סוף כיון דהשתא בעולה היא לא שייך לומר בכה"ג אגלאי
מילתא למפרע ,דמאי דהוה הוה .ובפרט לדעת הרמב"ם דקיימינן בי' אין כאן זכות כלל למפרע,
ואדרבה ספי לי' איסורא כדלעיל .עוד דאם כן איך יסמוך בדעת הרמב"ם נגד כל הראשונים במה
שלא נמצא מפורש בדבריו ,דלא מבעי' לדעת הטושו"ע סי' ס"ז ,1756גם עיקר הכתובה שאין לה
אלא מתנאי בית דין ,וכמו שפירש"י 1757דהאי שטרא חספא בעלמא הוא ,אלא אפילו לדעת השלטי
גבורים 1758ורמ"א סי' מ"ג 1759דבכתב לה כתובה מיירי ,אין חילוק בין אם כתב הבן או האב ,דהא
בגר גם כן השלטי גבורים דכתב כתובה בגויותו ,ובפרט דהרמב"ם עצמו כתב קטן שנשא אשה כו',
הרי דבקטן עצמו נמי כתובתה מאתיים ולא אהני לי' אביו ולא מידי.
ומה ששמחת 1760על המציאה שמצאת בתשובות ושב הכהן סי' ד' ,דגם במקח וממכר זכין לקטן,
שמחת ללא דבר .דהא מסיק בתשובה זו דהאי זכיי' אינה ככל הזכיות שבגמרא שזוכין לו על ידי
אחרים ,אלא שזוכה מיד המקנה ,ואם כן למה לן שהשיאו אביו כלל ,הא האשה היא שמקנה את
עצמה לו ,ואם זכין לקטן כשיגדיל יהי' קטן שקידש לכשיגדיל קידושיו קידושין ,והא קיי"ל דאין
במעשה הקטן כלום אפילו אמר לכשיגדיל )כמ"ש המשנה למלך פ"ג מהל' אישות ה"ז( .אלא על
כרחך דהקטן מחוסר אמירה ונתינה כמ"ש מהרי"ק ,ואם כן בעל כרחך צריך לומר שיהא הכסף
משל אב לפי דעת מהרי"ט ,שיהא הוא האומר והנותן ,ומתניתין דהשיאו אביו לא אתי לאשמועינן
כלל שיהא הנשואין של האב ,וכמ"ש גם מעל' דנשואין דידי' הוא ,וכמ"ש כל הפוסקים )גם מ"ש
מעל' וכי בפרוטה שנותן הוי משא ומתן כו' ,לא עיין במהרי"ק סי' קפ"ה בסופו .(1761ועוד דאי
הנשואין נמי הוו נשואין מכיון שהם על ידי אביו ,וכמו דאסברא מעל' שעושה על דעת אביו ,אם כן
אמאי לא תקינו לי' רבנן כתובה נמי בעודו קטן ,עי' לחם משנה פ"ד מהל' מלכים ,1762ולמה לה
למתניתין 1763שעל מנת כן קיימא .והוכחה זו נזכרה במהרי"ט עצמו לסתור דעת רבנו יצחק בר
יהודה שבמהרי"ק ,אלא שלבסוף קיים דבריו לענין קידושין בלבד ולא לענין נשואין ,דוק ותשכח
דהכי הוא כמה דאמינא ,ואפשר דאפילו הנשואין נמי קיימי' מכיון שהיו אחרי הקידושין .אבל כבר
כתבתי לקיים דברי הראשונים ,וכמ"ש הב"י שדברי רבנו יצחק בר יהודה דברי יחיד הם ,ודבריו
דחוים ותמוהים וכל הראשונים ואחרונים נגדו.
עוד כתבת 1764לחזק דברי הרד"ך 1765בקידושי קטנה שקידושי' הראשונים נגמרים ,ופירשת כן דעת
הרמב"ם והטור ,והבאת ראי' לדבריו ממה שדקדקת בדבריהם דלא בעינן עידי יחוד .ואמת כי
הדקדוק הזה הנה אמת הנה נכון לפע"ד )ומ"ש הטור בסי' מ"ג 1766נמי בלשון חלים הקידושין ,עי'
בתורת יקותיאל בתשובות סי' א' ,והיינו דלא כתב בקטן ואין צריך קידושין אחרים כמו שכתב
בקטנה .(1767וגם הרא"ש בפרק המדיר 1768כתב בקטן דוקא בדאיכא עדי יחוד ,דעדי יחוד הן הן עדי

 1755גמרא שם :אמר רב הונא לא שנו אלא מנה מאתים ,אבל תוספת אין לה.
 1756סי"א :ואפילו העיקר אינו גובה מכח שטר הכתובה אלא מתנאי ב"ד.
 1757כתובות שם ד"ה אלא מנה.
 1758כתובות )מט ,א( אות א.
 1759ס"א :לא כתב לה כתובה כשהוא קטן כשיגדיל אינו כותב לה רק מנה דהא ההיא שעתה לאו בתולה היא.
 1760בתשובת הדברי נחמיה הב' סד"ה ומה שהפליא.
" 1761דבקדושי כסף הוי כתלוה וזבין  ...ואע"ג דאינו נותן לה כי אם פרוטה ,שכן דרך סתם קדושי כסף ,ואפ"ה חשיב
כזביניה" .הובא גם בתשובת הדברי נחמיה השניה ד"ה ומה שהפליא ,בהגהה לאחר זמן ,בין חצאי רבוע.
 1762ה"ד )שאע"פ שהכתובה דרבנן ,מ"מ תקנוה רק במקום שהנישואין חלים(.
 1763כתובות צ ,א )היינו שבקטנותו אין לה כתובה(.
 1764תשובת הדברי נחמיה הב' ד"ה ומה שהאריך.
 1765בית כד חדר ו-ז ,שבכסף משנה הל' אישות פ"ד ה"ז.
 1766ולאחר שיגדיל חלין הקידושין ואפילו אין עדים שבא עליה משהגדיל אלא שנתייחד עמה צריכה גט.
 1767בסי' מג :המקדש קטנה אינן קידושין ,אבל לאחר שתגדיל חלין הקידושין ואינה צריכה קידושין אחרים.
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ביאה ,ולענין קטנה בפרק בית שמאי לא הזכיר מזה כלל .אבל מכל מקום לא הועיל לומר דגדלי
למפרע ,וכן לשון נגמרים שברד"ך לא משמע כלל למפרע ,וכן מה שפירש הלחם משנה 1769לדעתו
בפירוש הגמרא ,דלרב צריך לומר על דעת הגמר קידושין הראשונים הוא בועל ,ולא על דעת
קידושי הראשונים ממש כשמואל ,1770משמע דלא גדלי למפרע ,דאם לא כן מאי איכא בין רב
לשמואל ,כיון דסוף סוף קידושין הראשונים הן ,אלא ודאי הא דמועיל לרב על דעת גמר קידושין
היינו משום דהשתא נגמרים .ואפילו הכי לא בעינן עדי יחוד כמו שדקדק מעל' ,דאע"ג דלא דמי
לקידש על תנאי דקידושין הראשונים חלים למפרע ,מכל מקום לא דמי נמי למלוה ופחות משוה
פרוטה )ומכל שכן לדמות קטן לקטנה לפי דעת הרד"ך כמ"ש מעל' ,אי אפשר לומר כן כלל ,שהרי
בקטן בעינן עידי יחוד וקידושין אחרים ,ובהדיא תנן במתני' בפ"ב דקידושין המקדש בפחות משוה
פרוטה כו' וכן קטן שקידש ,אלמא דכי הדדי נינהו ,וכן בפרק המדיר 1771מדמי להו הגמרא( ,מכיון
שבהתחלה היו עידי יחוד ותקינו לה רבנן נשואין ,אע"ג דמדאורייתא צריך לבעול על דעת קידושין,
ובבועל סתם נמי אמרינן דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ,ועי' ריש פרק בית שמאי ,1772אלמא
דביאת קטנה כזנות חשיב לגבי קידושין דאורייתא )ומכאן ראי' למ"ש הרמב"ם בפכ"א מהל'
אסורי ביאה 1773והרשב"א בתשובות סי' תת"ג( ,מכל מקום כיון דמדרבנן מקודשת הויא ,ועשו
חיזוק לדבריהם ואמרו דאין צריך אלא לגמור הקדושין ,לא בעינן עידי יחוד.
גם מה שכתב מעל' 1774דאי אפשר לומר דגדלי למפרע ,דהוי כאילו אמר בפדיון הבן מעכשיו ולאחר
ל' יום ,דלכו"ע אין בנו פדוי ,1775נראה סברא נכונה מאד והדמיון עולה יפה .ומ"ש מעל' דיש
לדחות ,דמכל מקום אגלאי מילתא למפרע דזכות הוא וקני מטעם זכיי' ,דיחוי זה חוזר ונראה,
1776
דאם כן בפדיון הבן נמי זכות הוא ומצוה על האב רמיא לפדות בנו .אלא הטעם כמ"ש רש"י
דבמעכשו לא שייך פדיי' ומתנה בעלמא היא ,והכא נמי דכוותה דבמעכשו לא שייך קידושי כלל
בקטנה מדאורייתא ,ובקטן אפילו מדרבנן .גם הראי' שהבאת 1777מדברי הרמב"ם 1778בקטנה בת
מיאון ,אי אפשר לדחות כמ"ש מעל' על פי פירוש מהרי"ט ,1779דהיא גופא תקשי ,אמאי תחשב
כמיאון לבטל הקידושין ,כיון דלבסוף תתרצה ואיגלאי מילתא למפרע שאין הקידושין בטלים.
אלא אם כן יאמר דאחר שמיאנה אי אפשר עוד לומר דגדלי למפרע .והא הוה ניחא ,אם באמת
מיאנה ,אבל אם באמת לא מיאנה אלא דאנן אמרינן הכי ,קשה מאי טעמא נימא הכי ,אי אמרינן
דהוכיח סופה על תחילתה .ועוד תמהתי על מעל' ,שהרי הרד"ך מיירי בבעיל דוקא ,ואי בעינן בעיל
דוקא כבר הודית בתחלת דבריך דאי אפשר לומר גדלי למפרע ,אפילו מדרבנן דלא בעינן בעיל משם
דגזרינן אטו בעיל ,וכל שכן מדאורייתא דבעינן בעיל דוקא ,מה יגדל .וביתר הדברים אין להאריך.

 1768כתובות פ"ז סוס"י יא :והא דאמרינן דבועל לשם קידושין היינו בדאיכא עידי ייחוד ,דאמרינן הן הן עידי ייחוד הן
הן עידי ביאה.
 1769הל' אישות פ"ד ה"ח.
 1770יבמות קי ,רע"א.
 1771כתובות עג ,ב.
 1772יבמות קז ,א )הטעם דלבית הלל לא יאמרו שנישואי קטנה הוי בעילת זנות(.
 1773הכ"ה :ואסור להשיא אשה לקטן שזה כמו זנות היא.
 1774בתשובת הדברי נחמיה הב' ד"ה ומ"ש כת"ר דבפירוש.
 1775בכורות מט ,א.
 1776בכורות שם ד"ה דכו"ע.
 1777בתשובת הדברי נחמיה הב' ד"ה ומה שהאריך.
 1778הל' אסורי ביאה פ"ג ה"ב :הבא על הקטנה  ...אם היא בת מיאון  ...מותרת לבעלה ואפילו היה כהן.
 1779בחידושיו לכתובות ט ,א  -שמה שזינתה הוי כמיאון שלה )כדלעיל ס"ד ד"ה כי הנה(.
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סימן מו
1780

נשא אשה ומת בקטנותו אין זקוקה ליבם
על דבר הקטן שנשא אשה ומת בעודו קטן פחות מבן י"ב שנה ,הנה זה פשוט שאין בקידושין כלום
אפילו מדרבנן כשהוא פחות מבן י"ב ,אפילו לפי דעת הב"ח 1781דמחמיר אם השיאו אביו ,דהיינו
בשנת הי"ג דוקא דמצוה קעביד ,ואף גם זאת השיגוהו האחרונים ,וכבר האריך בזה הרב בעל
תורת יקותיאל בתשובות שבסוף ספרו סי' ט' ,1782ועשה מעשה רב ,והסכימו כמה גדולים חקרי לב
במדינת ליטא ופולין ויצא הדבר בהיתר .ואף שבמהרי"ק שרש ל"ב 1783כתב בשם רבנו יצחק בר
יהודה דאם קידש אביו לו אשה צריך ליתן גט דזכין לאדם שלא בפניו ,הא תברא בצדו שחלקו
עליו רבנו שלמה ב"ר שמשון ורבנו קלונימוס איש רומי .גם בתשובות ושב הכהן 1784כתב בשם
ראב"ן 1785שחלק על רבנו יצחק בר יהודה הנ"ל .וכבר האריך בזה בתשובות מהרי"ט ספר ב חלק
אה"ע סי' מ"א ,דלא שייך לומר בה זכין לאדם כו' ,דאין זכות כל כך ,דגברא בדיק ונסיב ,ושמא
אין זו אשה המרוצה לו ,והאריך שם בראיות דלא תקינו רבנן כלל נשואין לקטן אפילו על ידי
אביו .ובפרט בזמן הזה שאין רגילות שאביו יקדש בעצמו לכלתו בשביל בנו ,ומסתמא בנו קידש
בעצמו ,1786וכ"כ בתשובות ושב הכהן הנ"ל ,שאינו ענין לנידון דידן שהקטן קידש בעצמו ,שכבר
יצא הדבר בהיתר כמ"ש בתורת יקותיאל כו' והסכימו בהיתר זה כמה רבנים .וכן נראה שהסכים
בפשיטות רבינו הג' אחמו"ר ז"ל נ"ע בתשובות שבסוף ספרו ,ומזה אין להאריך.
ברם כגון דא צריך לאודועי ,שצריכה ב' עדים כשרים שהיה קטן בשעת מיתה ,כמשמעות פשט
לשון הרמב"ם פ"ב מהל' אישות ,1787ותשובת מהר"ם שבמרדכי סוף פרק מצות חליצה,1788
ובתשובות מיימוניות סוף ספר נשים ,1789וכמ"ש רבינו אדמו"ר ז"ל נ"ע בתשובתו ,1790וכאשר
האריך בזה בתשובות מהרי"ט ספר א סי' מ"א ונ"א .ואף שיש קצת לחלק לפי דעתי ,1791ולהקל
בקטן דלא תקינו רבנן נשואין כלל ,יותר מבקטנה דתקינו לה רבנן נשואין .מכל מקום אין לסמוך
על סברא זו להתיר ספק דאורייתא ספק יבמה לשוק ,בלי העדאת שני עדים כשרים כדין תורה.

סימן מז
1792

טענה נאנסתי ונתנה אמתלא על אשר לא צעקה
לידידי שב"א 1793ה"ה המופל' הותיק ירא וחרד מה"ו דוד נ"י
יען אשר יצא הדבר מפי כבוד ב"א הרב 1794שי' להפך בזכות האשה מזרעצא על פי דין תורה ,לפי
שהיא לא היתה בתוך הנועדים 1795כו' ,לזאת מצאתי את עצמי כמחוייב בדבר למלאת דבר קדשו.

 1780נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' כט ,מכתי"ק  231קצג ,ב .ותוכנה:
נשא אשה ומת בקטנותו אין זקוקה ליבם ,אבל צריך ב' עדים כשרים שהיה קטן בעת מיתה.
 1781סי' א ס"ג ,וסי' מג ס"א.
 1782וכוותיה פסק בשו"ת אדמו"ר הזקן סוס"י כב.
 1783הובא ונתבאר בארוכה לעיל בסי' הקודם.
 1784סי' ל.
 1785בסופו )רצט ,ג(.
 1786כדלעיל סי' הקודם בתשובת צמח צדק ד"ה ועוד שאפילו ,ותשובת הדברי נחמיה הב' ד"ה ומה שהפליא מעכ"ת,
ותשובת מהרי"ל ס"ו.
 1787הלכה כב :אין סומכין על הנשים במנין השנים ולא על הקרובים אלא על פי שני עדים כשרים להעיד.
 1788סוס"י נח וסי' נט.
 1789סי' יד.
 1790שם :דנשים נאמנות שאינה בת י"ב שנה כשלא בעיל  ...דבשעת קידושין היתה קטנה בוודאי רק שבשעת מיאון
נסתפק לנו שמא היא עכשיו בת י"ב שנה  ...אבל אם הספק הוא גם על שעת הקידושין אין עדות הנשים מועלת וצריכה
עדות ס' אנשים כשרים.
וכאן בקטן מצריך ב' עדים כשרים שהי' קטן – גם בשעת מיתה.
 1791כמבואר בבית שמואל סי' מג ס"ק א .וראה גם סי' הקודם ס"ג.
 1792נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' יז ,מכת"י  231רפד ,א .והושלמה ע"פ כת"י  1027קמ ,ב .ותוכנה:
קיי"ל שנאמנת לומר נאנסתי אפילו בלי מגו ואפילו בעיר ,ואפילו באמתלא גרועה.
 1793אולי :שאר בשר אשתי )ראה גם לקמן סי' נה(.
 1794כ"ק אדמו"ר האמצעי.
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ובאתי לעורר לבב מעל' ,אשר ראיתיו שלא נתקבלה לפניו האמתלא שלה על דבר אשר לא צעקה כי
יראה ,מחמת שלפי הנשמע בעיר אינו כן .ובאמת אין זו ראי' לסתור האמתלא ,כי היראה תלוי'
בלב האדם ומחשבתו לפי מקומו ושעתו ,ומי יודע דברים שבלב ועד היכן הגיע תכלית היראה.
וכבר האריך בזה בתשובות חכם צבי סי' קמ"ה קמ"ו שהאשה נאמנת לומר אנוסה היא אפילו
בעיר ,להמתירין בסי' ס"ח ס"ז בהג"ה 1796אפילו היכא דליכא מיגו ,והאוסרין 1797היכא דליכא
מיגו אוסרין אפילו בשדה והיכא דאיכא מיגו מתירין גם הם אפילו בעיר ,1798ומקבלין ממנה אפילו
אמתלא גרועה ,ואפילו אם לא הוציאה מפיה אמתלא כלל דנין עליה שיש לה בודאי אמתלא,
אפילו בדרך דחוק ורחוק .כל שכן האמתלא ביראה זו לא נפלאת היא ולא רחוקה ,כי אולי מפני
שהי' רגיל שם הי' יודע במסתרים מענינים שלה 1799והי' לה ליירא מפניו 1800או שמא יוציא עלי'
שם רע 1801בשקר ומרמה להעליל עלי' ,ובדברים כאלו יש הרבה עניני יראה אפילו מן הפחות
שבפחותים שאינו תקיף כלל .ואף אם הי' לה דמיונות שוא ,מכל מקום מאחר שלפי מחשבתה
ודמיונה היתה יראה הרי זו אמתלא טובה.
והכל הולך אחר יסוד מוסד שיסד החכם צבי שהאשה עצמה נאמנת אפילו בעיר לומר אנוסה היא
)הגם שהי' ראוי להאריך בזה ,1802אך לקצר באתי ,כי דבריו נאמנים ביותר ומקובלים לפני כל
יודעי דת ודין וסומכין על הוראותיו כי רב מפורסם הי' ואין צריך חיזוק ממני ח"ו( ,ולכך אין לילך
בזה אחר מחשבת אנשי המקום כי אם אחר מחשבתה ודמיונה ,ומאחר שלפי מחשבתה ודמיונה
צדקה בדבריה שוב אין להרהר איך עלה כך במחשבה .ובפרט שהראי' ברורה על זה משלהי
נדרים 1803שהביא החכם צבי הנ"ל .ואין לפקפק ולומר כיון שהודית שפעם אחת הי' חיבוק ונישוק
הויא כעוברת על דת ,דומיא דנתייחדה בסי' קע"ח ס"ג בהג"ה 1804לסברא האחרונה שהפסידה
המיגו .דשתי תשובות בדבר ,חדא דגם התם אינה נאסרת אלא אם כן איכא קלא שיש עדים כמ"ש
בתשובות מהר"י ווייל סי' פ"ח ,ועוד דהתם כיון דעברה ונתייחדה חיישינן שמא נבעלה ביחוד זה,
משא"כ הכא אדרבה הרי החיבוק והנישוק הי' כדי להציל נפשה מבעילה.
מכל הלין טעמא אין להחמיר כלל על אשה זו מן הדין ושומעין לקרב ולא לרחק ח"ו .ובטוח אני
במעל' שכשיעיין בענינה בעין חמלה וחנינה ובהשקפה לטובה ישמע חכם ויוסיף לקח בכחא
דהיתרא דעדיף .ובפרט באשה זו שיש לה בנים כו' ,ומזקנים נתבונן כמה דיואות נשתפכו וכמה
קולמוסין נשתברו בכמה תשובות ראשונים ואחרונים למצוא פתח תקוה להתיר אשה לבעלה .גם
1805
רבינו הג' אור עולם אחמו"ר זצללה"ה נבג"מ נתלבט הרבה בתשובה המתחלת ע"ד האמתלא

 1795ע"פ פנחס כז ,ג .והיינו שלא נועדה מתחלה לשם זנות.
" 1796וי"א הא דנאסרת באשת ישראל דוקא כשאינה מתרצת עצמה אבל אמרה נאנסתי נאמנת" .יתבארו השיטות
לקמן סי' הבא בארוכה .ושם יוכיח דקיי"ל כפוסקים אלו המתירים.
 1797דעה הראשונה בשו"ע שם ,שהיא דעת הרמב"ם בהל' אסורי ביאה פי"ח ה"י ,לפירש המגיד משנה שם .ויתבאר
בארוכה לקמן סי' הבא דעת הפוסקים הסוברים כן.
 1798למרות האמור ברמב"ם הל' נערה בתולה פ"א ה"ב :ואי זה הוא מפתה .ואי זה הוא אונס .מפתה לרצונה .אונס
שבא עליה בעל כרחה .כל הנבעלת בשדה הרי זו בחזקת אנוסה ודנין אותה בדין אנוסה עד שיעידו העדים שברצונה
נבעלה .וכל הנבעלת בעיר הרי זו בחזקת מפותה מפני שלא זעקה עד שיעידו העדים שהיא אנוסה כגון ששלף לה חרב
ואמר לה אם תזעקי אהרוג אותך.
 1799בכת"י  :1027איזו העלמה מן השר.
 1800בכת"י  :1027מפני המלשינות.
 1801בכת"י  :1027שם גניבה.
 1802כדלקמן סי' הבא.
 1803צא ,ב בכמה עובדי שאוסרים האשה על בעלה ברגלים לדבר .ומפרשים תוס' ורא"ש שם דמיירי באשת כהן .וכותב
ע"ז החכם צבי שם סי' קמה :והנהו ודאי בעיר הוו ,ואי סלקא דעתך דכל שאומרת זניתי בעיר שוב אינה נאמנת כלל
לומר באונס היה א"כ שפיר הוו מצי לאוקומי הנך עובדי אף באשת ישראל.
 1804אשה שנתייחדה עם אנשים בדרך ובאה ואמרה נתייחדתי ונאנסתי י"א דנאמנת במגו דאמרה לא נבעלתי וי"א
דאבדה מגו שלה הואיל ונתייחדה שלא כדין.
 1805שו"ת אדמו"ר הזקן סי' לא.
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אשר לא נתקבלה כו' ,אף שהי' שם הרבה צדדים לאיסור .ומכל שכן באשה זו שאיני רואה בה צד
איסור כלל ,רק מי שלבו נוקפו בתגבורת המרא שחורה חושש פן ואולי יש איזה נידנוד ספק ,ובזה
אין רוח חכמים נוחה הימנו ,אם לא למיגדר מילתא בנשים פרוצות שהדבר ניכר מצד עצמו ,וכבר
יצא הדבר מפי כבוד הרב ב"א שאין לדון באשה זו דין פרוצה ח"ו ,כי אם להפך בזכותה וכחא
דהיתרא שעל פי הדין ,על כן יצאתי בעקבותיו לבאר שורש הדין שנוטה להתיר ולא לאסור ח"ו,
ואין להאריך יותר.
1807
1806
רק זו"ז יקבל חו"ש מאדה"ש כנפשי ונפש ידידו לנצח דש"ת
יהודה ליב בא"א מו"ה ברוך ז"ל

סימן מח
1808

נתעברה וילדה ואמרה נאנסתי
לכבוד אה' ידידי הרב המופלג בתורה ויראת ה' היא אוצרו מו"ה נתן סגל נ"י
המכסה אני מאוהבי אשר נשאלתי על האשה ששהתה בלי בעלה יותר משנתים ונתעברה וילדה
ואמרה נאנסתי .ואחר העיון מצאתי פתח תקוה להתירה לבעלה ,אך איני רוצה לתקוע עצמי לדבר
הלכה למעשה להתיר לבדי בלי הסכמת חברים מקשיבים ,1810לזאת בקשתי את שאהבה נפשי
לעיין רבא במילתא ,שבאמת הרחמנות גדולה על האשה וילדיה שיש לה מבעלה ,וגם הבעל אומר
אוי לו מאשתו אוי לו מאשה אחרת ,וראוי לכל ירא שמים להפך בזכותה .ובפרט שקבלתי מכתב
יושר דברי אמת מבד"צ דשם וחשובי העיר יראים ושלימים ,1811שמעולם לא נשמע על האשה הלזו
שום שמץ דופי ,ולא נראו ממנה דברים מכוערים עם שום אדם ,לזאת ניכר הדבר שהאמת אתה.
ותוכן הענין לפי דבריה ,שעבר איזה ערבי 1812תקיף ונתארח בביתה ,והיא הלכה לישן בחדר מיוחד
עם ילדיה ,וגם שפחה ערלית עמה ,וסגרה הדלת בפנים ,אך השר הנ"ל שכר את שפחתה ופתחה לו
הדלת ויצאה משם וסגרה הדלת מבחוץ ,והוא נפל על מטתה ואנסה ,ואחר כך רצתה לברוח והנה
הדלת סוגר מבחוץ ,ושברה החלון לצעוק ולא היה בחצר כי אם אינם יהודים ,1813והיה בעיניהם
לשחוק ,והשר ההוא בראותו כי צעקה תפסה וסגר פיה ואנסה עוד הפעם .ולמחר היתה רוצה
1809

 1806זולת זה יקבל חיים ושלום מאדון השלום.
 1807דורש שלומו תמיד.
 1808נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' כב ,ובשו"ת צמח צדק אהע"ז סי' ל .והוגהה ע"פ כתי"ק  1050קעב ,א231 .
רפב ,א.
האשה שנידונה היא כנראה מקהלת ראהטשוב ,אשר המו"ץ מוה"ר שמואל סגל דן בהלכה זו עם מהרי"ל ,בעת ביקור
מהרי"ל בראהטשוב .ואף ששניהם הסכימו להתירה מטעמים האמורים בתשובה זה ,ביקש מוהר"ש מראהטשוב אצל
מהרי"ל שיכתוב את התשובה )כת"י  ,(231וגם מוהר"ש מראהטשוב יחתום עליה.
בסוף תשובת מהרי"ל למוהר"ש מראהטשוב הוסיף" :מן הראוי שלא להתיר כ"א בכנופי' לומדי' מופלגי' העיר ,וגם
לשלוח לגדולי בעלי הוראה דק' פאלצק" .וכן עשה ,ששלח העתק התשובה )כת"י  (1050גם לידי מוה"ר נתן הורביץ
מו"ץ דפאלצק )בשינוי ההתחלה וסיום( .ואח"כ הוסיף לכתוב בשנית אל מוהר"נ מפאלצק )לקמן סי' הבא( .ומסקנתו
היא להאמינה ,כדעת רבינו יונה וסייעתו ,והוכיח כן מעוד פוסקים ומהסוגיא.
אח"כ העתיק אדמו"ר הצמח צדק את התשובה אל מוהר"נ מפאלצק ,הוסיף עליה הגהות לדון בתוכנה )וגם בתשובה
המקורית אל מוהר"נ מפאלצק הגיה בכמה מקומות בכתי"ק( ,והוסיף וכתב עליה תשובה לאסרה ,וביאר דעת
הפוסקים בזה.
בשו"ת צמח צדק סי' ל ,נדפסה בתחלה תשובת מהרי"ל אל מוהר"נ מפאלצק ,כפי שהוגהה ע"י אדמו"ר הצמח צדק,
ובהוספת קטעים מתוך התשובה השניה )דלקמן סי' הבא( ,ואח"כ נעתקה שוב – עם הגהות ודיון אדמו"ר הצמח צדק.
ואח"כ בסי' לא – תשובת אדמו"ר הצמח צדק בזה.
לפנינו מועתקים שתי התשובות כפי שנכתבו אל מוהר"נ מפאלצק ,ובין חצאי רבוע יבואו הקטעים )התחלה וסוף( כפי
שנכתבו אל מוהר"ש מראהטשוב ,ובשוה"ג יועתקו השורות שהגיה אותן אדמו"ר הצמח צדק .ויצויין לדיונים
שבתשובות צמח צדק בזה.
קיצור ומסקנה ,במעשה דומה ,ראה סי' הקודם.
 1809ועל המעטפה :לק' פאלצק ,לכבוד הרב הגדול מו"ה נתן נ"י ,וח"ל בחדר"ג ופגי"ן ]וחרם לזרים ,בחרם דרבינו
גרשום ,ופורץ גדר ישכנו נחש; וברוסית [:לרב היהודי החשוב נתן גורביץ ,בעיר פאלאצק.
תצלומה בכפר חב"ד  ,1272אספקלריה ע'  .13ושם גם אודות השאלות ותשובות שבין מהרי"ל למוהר"נ מפאלצק.
 1810בכת"י :משום דאקושא מילתא ודבר גדול הוא בעיני ההמון )והעביר עליו אדמו"ר הצמח צדק קו למחיקה(.
 1811בכת"י :אתנו )והעביר עליו אדמו"ר הצמח צדק קו למחיקה(.
 1812בכת"י :פאלקאווניק ]שר גדוד ,קצין[ )ותיקן אדמו"ר הצמח צדק :ערבי; כנראה מיראת הצנזורה(.
 1813בכת"י :ערלים )ותיקן אדמו"ר הצמח צדק כלפנינו(.
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להוציא הקול ,ואמנם מחמת בושה ,שזהו שלא לפי כבודה שיקרה לה מקרה בלתי טהורה כזה,
היתה כמחריש ,עכת"ד.1814
]לכבוד 1815אה' ידידי הרב הגדול החריף ושנון מו"ה שמואל 1816נ"י
היות שנדברנו בהיותי במחניכם 1817הנ"ל ,על אודות האשה ששהתה בלי בעלה זה יותר משנתיים
ונתעברה ואמרה שנאנסה ,וסיפרה מעין המאורע שצעקה ואין מושיע לה ,שבחצר היו ערלים
ושחקו עליה ,גם אחר כך סתם הנואף את פיה .אשר הסכימה דעת מעכ"ת להאמינה ולהתירה
לבעלה ישראל ,רק שאמר לי שקשה עליו הכתיבה ,ובקשה נפשו שאנכי אדרוש בתחילה לעיין
בשריותא דהאי אתתא ולכתוב דעתי הקלושה ,ואז יגמור לטוב ויבא גם הוא על החתום .לזאת
אמלא משאלותיו לטובה[.
1818
הנה מקור דין זה נובע מסוגיא דפ"ק דכתובות )דף ט'( בשמעתתא דפתח פתוח ,דלהר"ר יונה
והרא"ש 1819והר"ן 1820נאמנת לומר נאנסתי ,וכ"ד הרמב"ן 1821והרשב"א 1822והריטב"א ,1823וכן
דעת הרא"ה 1824לפי מש"כ בשמו הפני יהושע 1825והמראה פנים .1826רק המגיד משנה 1827כתב בשם
הרמב"ם 1828שנראה מדבריו שהוא מן האוסרים )וכ"כ בפירוש המשניות במשנה דהיא אומרת
מוכת עץ כו' בהדיא ,1829וכן כתב הרע"ב שם ,ועי' תוספות יו"ט 1830ובמראה פנים על הירושלמי
במשנה זו ,1831מיהו הפני יהושע 1832פירש דהיינו דוקא באשת כהן דליכא חזקה ,עיין שם( ,ונראה
מדבריו שם 1833שהרמב"ם לאו יחידאה הוא .ואמת שמצאתי שכן כתב הבה"ג הלכות מיאון,1834
אך מכל מקום רוב גדולי הראשונים ועמודי ההוראה אשר בית ישראל נשען עליהם מסכימים
להתיר ,ובפרט שכן דעת הטור 1835ורבינו ירוחם.1836

 1814בכת"י :והנ]נ[י פותח פתח להתירה ואחרי כל ישרי לב )והעביר עליו אדמו"ר הצמח צדק קו למחיקה(.
 1815מתוך התשובה אל מוהר"ש מראהטשוב ,שבכת"י ) 231במקום הקטע הקודם אל מוהר"נ מפאלצק(.
 1816סג"ל ,מו"ץ דראהטשוב .ובשנת תקפ"ד עלה לארה"ק ,והי' מו"ץ לקהלת חב"ד בחברון .ראה אודותיו תולדות
חב"ד בארה"ק ע' עט .כפר חב"ד גליון  ,1233אספקלריה ע'  .6לעיל חיו"ד סי' ב.
 1817ראהטשוב.
 1818הציון )וכן כמה ציונים דלקמן בפנים( נוסף בכתי"ק אדמו"ר הצמח צדק .גם חלק מהציונים דלקמן )בשוה"ג(
נעתקו מהגהות הצמח צדק ,בהעתקת התשובה שבחאהע"ז סי' ל.
 1819כתובות פ"ק סי' יח ,בשם תלמידי רבינו יונה.
 1820שם )ג ,א( ד"ה אי .הובא בב"י סי' סח ד"ה וז"ל הר"ן.
 1821שם ט ,ב ד"ה ואיכא דקשיא.
 1822שם ט ,א ד"ה הא דאמר .ושו"ת ח"א סי' א'רכט .הובאו במ"מ הל' אסורי ביאה פי"ח ה"י.
 1823שם ט ,א ד"ה והא דקאמר.
 1824שם ט ,ב ד"ה אמר רב יהודה.
 1825כתובות ט ,א קו"א סי' כב.
 1826בירושלמי כתובות פ"א ה"ו ד"ה תמן שניהם.
 1827הל' אסורי ביאה פי"ח ה"י.
 1828שם )שהתיר באשת ישראל רק בב' ספקות ,ולא חילק בין טוענת נאנסתי או לאו(.
" 1829שהכהן אם ארס בתולה ואחר האירוסין לזמן נשואין טוען שלא מצאה בתולה הרי היא אסורה עליו  ...שמא
אחר הקדושין היא נבעלה" .והיינו אף שטוענת מוכת עץ אני.
" 1830וה"ה נמי באשת ישראל וקבל בה אביה קדושין בפחות מבת שלש ,וטעמא דליכא אלא חד ספיקא".
 1831פ"א ה"ז ד"ה היא אומרת :ולאו דוקא אשת כהן וה"ה אשת ישראל במקום דליכא אלא חדא ספיקא.
 1832שם ד"ה וא"כ.
 1833מ"מ שם :ויש מן המפרשים חלוקים בזה ואומרים דלענין איסורא בכה"ג דליכא אלא חדא ספיקא אסורה היא
ואין משגיחין על דבריה ,וזה נראה דעת רבינו.
" 1834והני מילי בפנויה ,אבל באשת איש מעוברת וקאמרה אנוסה אני לא מהימנא".
 1835סי' סח ,שהביא דברי רבנו יונה בסתם.
 1836נתיב כג ח"ב.
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ואמנם בשו"ע סימן ס"ח 1837סתם כלשון הרמב"ם ,שכתב המגיד משנה שדעתו לאסור ,והיינו
מדסתם ולא חילק בין מכחישתו או שותקת ובין אומרת נאנסתי .והרמ"א )סי' ס"ח ס"ז( הביא
דעת הגדולים המתירים בלשון ויש אומרים ,ולא הכריע ,כדרכו לכתוב וכן עיקר או וכן יש להורות.
וגם סיים ע"ז ועיין סימן קע"ח ס"ג ,ושם בהג"ה הביא מחלוקת רבינו שמחה וראבי"ה שבמרדכי
פ"ג דכתובות 1838בנתיחדה אם אבדה המיגו ,ולכאורה מדברי שניהם נלמוד דבלא מיגו לא
מהימנא .וכך הבין הגאון חכם צבי בתשובה רס"י קמ"ו 1839עיי"ש .אבל אי אפשר לומר כן ,דהא
ראבי"ה 1840המתיר הביא ראיה מההיא דהיתה מעוברת ,שהיא ראיית הרא"ש 1841גבי פתח פתוח,
והתם מיירי בלא מיגו .וגם דעת הר"ש האוסר בנתייחדה דאבדה המיגו ,הא כתב טעמו בצדו כיון
דנתייחדה אינה נאמנת ,דהוה כהנהו נשי דגנבי גנבי דאי שבקן ואזלי אבתרייהו דאסירן 1842עכ"ל,
הא לאו הכי הוה נאמנת אפילו בלא מיגו .ואפשר דמשום הכי נמי אצטריך לי' לראבי"ה למימר
1843
דלא אבדה המיגו ,כי היכי דלא תהוי כהנהו נשי דגנבי גנבי כו' .תמיהני מהגאון חכם צבי שכתב
דדוחק לומר דהיינו טעמא משום דנתייחדה ועברה על דת כו' ,דהא בהדיא כתב הר"ש דכיון
דנתיחדה כו' וגם אין הטעם משום שעברה על דת כו' ,אלא משום דהוה כהנהו נשי כו' .וממוצא
דבר נשמע שגם הר"ש והראבי"ה שניהם נוספו על רוב גדולי הראשונים שמתירין .וגם אין לפקפק
מהא דכתב הרמב"ם פ"א מהל' נערה 1844דבעיר חזקתה מפותה על דבר אשר לא צעקה כו' ,דכבר
כתב המשנה למלך שם דלא תועיל חזקה זו אלא שלא להאמינה ליטול ממנו )כשטוען ברי( .וגם
בתשובת חכם צבי סימן קמ"ו ערער על חזקה זו ,דמאין הרגלים שלא צעקה שמא צעקה ולא נשמע
קולה או שסגר פיה כו' ,וכן בדין דבכלל חזקת כשרות היא חזקה זו גם כן שצעקה ואין מושיע לה
או שלא היתה יכולה לצעוק ,ובפרט בנידון דידן שאמרה בהדיא כך.
ואולם ראיתי חבל נביאים האחרונים מרעימים ומרעישים על הדבר הזה ,שבתשובת כנסת
יחזקאל )סימן ע"ח( כתב שמעשה כזה היה בק"ק בריסק ואסרו חכמי הדור ,ובתוכם היה רבו
אב"ד דשם הגאון מהור"ר מרדכי זיסקינד רוטנבורג ,ועיינתי בתשובתו של הגאון הנ"ל 1845וראיתי
דשדי בה נרגא בראיית הרא"ש בפ"ק דכתובות ,שכתב לקיים דברי תלמידי רבינו יונה המתירין
מההיא דהיתה מעוברת )שהיא ראיית ראבי"ה דלעיל( ואמרה לכשר נבעלתי דקיי"ל כרבן גמליאל
דנאמנת אפילו ברוב פסולין אצלה ,דשאני התם דסבירא ליה לרבן גמליאל דאשה מזנה בודקת
ומזנה ,כמ"ש התוספות )דף י"ג ע"ב( בד"ה השבתנו כו' .וגם הנה הפני יהושע הקשה על התוספות,
דמאי טעמא לא חיישינן דלמא נאנסה דלא שייך האי טעמא דאשה בודקת כו' ,דמזה מוכח
לכאורה גם כן דלא מהימנא לומר נאנסתי לפירוש התוספות .איברא שהפני יהושע כתב שם דה"ר
רבינו יונה והרא"ש וסיעתם לא סבירא להו הא דכתב התוספות דטעמא דרבן גמליאל משום
דאשה מזנה בודקת כו' .ולפע"ד משמע כן בהדיא ברמב"ן במלחמות ספ"ק גבי תינוקת שנאנסה
עיי"ש ,וכן משמע בחידושי הרשב"א וברא"ש שם .אכן לפי זה יהיה מוכרח לומר שהתוספות
חולקים על רוב הפוסקים הנ"ל .אבל באמת נראה לפענ"ד שגם דעת התוספות כדעת רוב הפוסקים
הנ"ל ,ולא אצטריך להו טעמא דאשה מזנה בודקת כו' אלא להתיר גם באיסורי כהונה ,ולא
חיישינן למעלה דעשו ביוחסין .ותדע שהרי בפרק המדיר )דף ע"ה ע"ב( ד"ה ספק כתב בהדיא
דאפילו ר' יהושע לא אסר בהיותה מעוברת אלא משום דמעלה עשו ביוחסין ,והרי ר' יהושע לא
סבירא ליה כלל דאשה מזנה בודקת כו' ,כדאיתא בהדיא בגמרא )דף י"ד ע"א( גבי אלמנת עיסה.
והא דלא חיישי התוספות לדילמא נאנסה היינו מדלא טענה ,דהא דנאמנת לרבן גמליאל היינו
משום דאלים ליה ברי דוקא כדאיתא בהדיא בגמרא שם.
ומה שאסרו חכמי הדור ,כבר כתב הפני יהושע בקו"א למס' כתובות )סי' ל"א( דהיינו טעמא משום
שנתייחדה עם הבעל עגלה שלא כדת ,וכן ראיתי בתשובת מהר"מ זיסקינד הנ"ל ,שהביא גם כן
האי טעמא דנתייחדה ,אלא שהביא מתחלה השגתו על ראיית הרא"ש ,ואפשר נמי דמשום השגה

 1837סעיף ז ,וסי' ו סי"ד.
 1838סי' קמז.
" 1839דהיינו אף מהמתירין ,שהרי נתנו טעם לדבריהם משום מיגו".
 1840במרדכי שם :ועוד גרסינן בפ"ק דכתובות  ...מדברת  ...שמעינן מינה אם נסתרה נאמנת.
 1841שם :נראה לי לקיים דבריהם מההיא דהיתה מעוברת לקמן )דף יג (.דאלים ליה לר"]ג[ ברי ומכשיר העובר.
 1842כתובות נא ,ב .ומ"מ הוכיח בהגהות הצמח צדק שם ,שדעת רבינו שמחה דבלא מיגו אינה נאמנת ,אף בלא
נתיחדה.
 1843סי' קמו סד"ה כתב כת"ר :ודוחק לומר דאף המתירים חשו למאי דעבדי איסורא ונתיחדה ולהכי לא האמינוה
אלא במיגו.
 1844הלכה ב.
 1845סי' כו.
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זו לבדה לא היה לו כדאי לאסור ,ועיקר סמיכתו על מה שכתב אחר כך ועוד כיון דנתייחדה כו',
ולא הביא השגתו על הרא"ש אלא להגדיל האיסור .ובר מן הדין התם טענה שנאנסה בדרך מבעל
העגלה ,וטענה גרועה היא כי איך היה הבעל עגלה מגיס לבו לשכב את אדונתו ולאנסה ואיך לא
ירא מן המשפט ,וגם בבואה לבית הבעל כבר היתה מעוברת ולא באה לקבול עליו לפני השופט,
משא"כ בנידון דידן שנאנסה מן שר וגדול שדרכו להגיס דעתו ולסמוך על אלמותו שלא יעשו לו
משפט ,וגם מה ששתקה ולא הוציאה הקול הוא מפני שלא עלה על לבה שתתעבר ממנו ,וכסבורה
שבהוצאת הקול תהיה לבוז כמו שאמרה בפירוש.
וכיוצא בזה שמעתי 1846מפי קדשו של רבינו הגדול אחמו"ר זצללה"ה נ"ע וזי"ע ,ביור"ד סימן
שי"ג ,1847בההיא דתשובת הרא"ש 1848שאמרו למשרתת שאינו נאכל עד שיהיה בו מום כו' ,שדן
הרא"ש שמסתמא כיוונו שהמשרתת תעשה בו מום ,וגם על סמך זה עשתה המשרתת כו' .דהקשה
הט"ז 1849מאי שנא מקסדור דבמשנה שם .1850ותירץ הוא ז"ל ,דבשלמא קסדור שהוא שר ותקיף
הוא מגיס לבו ודעתו לעשות דבר מעצמו ,ואינו ירא מהמשפט כי מי יוכל לדון עם שתקיף ממנו,
ובודאי עשה כן מעצמו ,אבל המשרתת ,אילו לא הבינה שגם רצון הבעל הבית בזה בודאי לא היתה
מגיסה דעתה לעשות מום ופגם בבהמת בעל הבית ,ודפח"ח .1851ואם כן אף אנו נאמר לענין טענת
אונס לחלק בהכי מסברא זו.
1852
השיג גם כן על ראיית הרא"ש מההיא דהיתה
עוד ראיתי במהרי"ט בחידושיו לכתובות
מעוברת ,דהתם נאמנת להכשיר הולד משום דלית לה דררא דממונא ולא פיסול גופה )ור"ל שאין
הדבר נוגע לעצמה( ,משא"כ להכשיר עצמה אינה נאמנת .ושתי תשובות בדבר ,חדא דכשם שאדם
קרוב אצל עצמו כך אדם קרוב אצל בנו .והא דמקילינן בבתה אפילו לכתחלה ובה אין מכשירין רק
בדיעבד ,טעמא רבא איכא דבבתה מקרי הכל דיעבד ,ועוד שהרי על כל פנים בדיעבד מכשירין גם
בה ,ולאסור אשה על בעלה חשיב כדיעבד כדאיתא בגמרא 1853גבי ההוא ארוס וארוסה ,עיי"ש
בפרש"י 1854ותוספות .1855ומה שכתב עוד מהרי"ט ,דבתה נמי יש לה חזקת כשרות ,אפילו לפי
דבריו היינו חזקת כשרות דאם מהני גם לבת.
אך עוד אחת היא 1856והיתה לבאר 1857דבבה"ג הלכות מיאון כתב בהדיא לחלק בהא דהיתה
מעוברת דדוקא לכשר נבעלתי נאמנת ,והני מילי בפנויה אבל באשת איש שאמרה נאנסתי לא
מהימנא .וצריך לומר דסבירא ליה דאף על גב דמהימנא לכשר נבעלתי אפילו נגד רוב פסולים מכל
מקום נאנסתי אינה נאמנת נגד רוב דרצון .ולכאורה טעמו ונמוקו עמו על פי מ"ש מהרי"ק שרש
ע"ב דמצינו כמה פעמים בגמרא דמהני חזקה אפילו לאפוקי ממונא ,כגון חזקה אין אדם פורע תוך
זמנו וחזקה אין העדים חותמין אלא אם כן נעשה בגדול וכהנה רבות ,משא"כ בחזקת הגוף אין
מוציאין ממון )אלא בברי ושמא( .וכתב הטעם שאין לומר אוקמי ממונא בחזקת מאריה אלא
בחזקה דאתיא ממילא כגון חזקת הגוף ,אבל היכא שהחזקה היא מחמת טעם כגון חזקה אין אדם
פורע כו' וחזקה אין העדים חותמין כו' פשיטא שאין חזקת ממון עומדת כו' ,אבל בחזקת הגוף
שאין לנו אלא מטעם שאין לבדות השתנות מחזקה ראשונה ,האי טעמא שייך לומר נמי בחזקת
ממון ,שאין לנו לבדות השתנות דממון מחזקתו הראשונה עכת"ד .והוא הדין והוא הטעם יש לומר

 1846עה"ג צוין בכתי"ק אדמו"ר הצמח צדק" :מן שמעתי עד ודפח"ח ,להעתיק בפני עצמו" .קטע זה נעתק בשו"ת
אדמו"ר הזקן ,שער השמועה סי' נ.
 1847ס"ג )אם אמרו לעובדת כוכבים המשרתת בבית יהודי על הבכור שאין לאכלו בלא מום והלכה וחתכה אזנו ,חשוב
לדעת ,ואין שוחטין אותו עליו ,מפני שעובדת כוכבים זו כוונה להתירו ,וגם האומרים לה שאינו נאכל בלא מום כיוונו
לכך שתטיל בו מום(.
 1848כלל כ סי' כב.
 1849שם ס"ק ב.
 1850בכורות לה ,א )מעשה בזכר של רחלים זקן ושערו מדולדל ,וראהו קס]ד[ור אחד ,ואמר מה טיבו של זה ,אמרו לו
בכור הוא ואינו נשחט אלא א"כ היה בו מום ,נטל פיגום וצרם אזנו ,ובא מעשה לפני חכמים והתירו( .וכן נפסק בטור
ושו"ע שם ס"ב.
 1851ודברי פי חכם חן.
 1852ד"ה איברא.
 1853כתובות יג ,סע"ב.
 1854יד ,רע"א ד"ה והא נמי כדיעבד דמי )שנתעברה ואתה בא לפסול העובר ולאוסרה על הארוס(.
 1855שם ד"ה חדא )לאוסרה על הארוס(.
 1856ע"פ שה"ש ו ,ט.
 1857ע"פ ישעי' ו ,יג.
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בנידון דידן ,דבשלמא רוב פסולין דאזלינן בתרייהו אין זה אלא מטעם שאין לבדות ההשתנות
מרובא דפסולין ,ומשום הכי חזקת כשרות דידה עדיפא שהיא כמו חזקה הבאה מחמת טעם,
שהחזקה בגופה היא דסתם אשה כשרה היא ,ולא מחמת שעד עכשיו היתה כשרה ואין לנו לבדות
השתנות בלבד ,אלא שגם עכשיו היא בחזקת כשרה ,ומשום הכי עדיפא חזקה זו אפילו נגד רוב
פסולין שאינו אלא מטעם שאין לבדות ההשתנות ,משא"כ נגד הרוב דרצון ,שגם זה הרוב הוא בא
מחמת טעם ,משום שהאונס היא טענה גרועה דיש קול לאונס ולא אלים חזקת כשרות להוציאה
מרוב דרצון .ואם כן לכאורה קשה על הרא"ש וראבי"ה דמייתו ראיה מההיא דמעוברת דמהימנא
לומר לכשר נבעלתי אפילו ברוב פסולין דמהימנא נמי לומר נאנסתי ,הא יש לחלק ביניהם בסברת
מהרי"ק דלעיל .ואין לומר דסבירא ליה להרא"ש דרובא דרצון הוה מדרבנן כמ"ש התוספות,1858
דאם כן מעיקרא מאי קשיא ליה מהא דרובא וחזקה רובא עדיף עיי"ש.
אך באמת לא קשה מידי ,דלא כתב כן מהרי"ק אלא לענין ממון דאין הולכין בממון אחר הרוב,
וכל שכן אחר החזקה ,ומשום הכי לא מהני חזקה שאין בה טעם כי אם שלא לבדות ההשתנות נגד
חזקת ממון ,אבל לענין איסורא אזלינן בדאורייתא אפילו בחזקה כה"ג וכן ברובא כה"ג ,ואדרבה
הרוב דרוב פסולין הוא עדיף מדאורייתא יותר מרוב דרצון ,דרוב פסולין הוה רובא דאיתא קמן
כמו ט' חנויות דפ"ק דחולין ,1859משא"כ רוב דרצון אינו אלא רובא דליתא קמן כמו קטן וקטנה
שם .ואין להקשות הכל טעמא מאי ,הא רובא וחזקה רובא עדיף ,ומאי טעמא דרבן גמליאל .דיש
לומר בפשיטות דהיינו דאלים ליה ברי .דאע"ג דבדבר שהיה לו חזקת איסור אין עד אחר נאמן
אלא אם כן בידו ,1860ורובא וחזקה רובא עדיף ,מכל מקום לגבי נאמנות האשה שלא לאסור על
בעלה נאמנת אפילו נגד הרוב ,משום דהוה כדיעבד ,ובפרט באשת ישראל דאיכא חזקה דכשרות
וחזקת נאמנות דידה הויא תרתי חזקה לקולא.
1863
ומיהו בחדושי רשב"א 1861וריטב"א 1862משמע דאפילו באשת כהן נאמנת  ,וכמ"ש המגיד
משנה ,1864והביאוהו החלקת מחוקק 1865ובית שמואל) 1866דלא כפני יהושע ,1867וכבר השיג עליו
הפרי מגדים בהקדמתו ליו"ד בכללי רובא וחזקה ,(1868וכתבו על זה 1869וכן בדין דכל אשה נאמנת
לומר מותרת אני אם אין מכחישה .ולכאורה אין הנדון דומה לראיה שאינה נאמנת אלא בספק
איסור ,כגון מה שהאשה סופרת לעצמה ,והיינו משום דימי הספירה באין ממילא ,והוי כמו חתיכה
ספק חלב ספק שומן ,או בדבר שהוא בידה כגון הוחזקה נדה נאמנת לומר טבלתי ,כמ"ש התוספות
ורשב"א בריש פרק קמא דגיטין ,1870אבל אתחזק איסורא ואין בידה ,אשה לא מהימנא ,ורובא
וחזקה רובא עדיף .וצריך לומר דלא סבירא להו כלל רוב דרצון ,דרובא דתליא במעשה הוא,
ומשום הכי נמי אזיל רבן גמליאל בתר ברי דידה אפילו ברוב פסולין ,משום דרוב פסולין נמי רובא
דתלי במעשה הוא .1871וכמדומה לי שכן ראיתי בחידושי רמב"ן ביבמות ריש פרק האשה
]בתרא[) 1872וכעת אינו בידי( ,דרוב נשים מתעברות ויולדות הוי נמי רובא דתליא במעשה ,דלא
כמ"ש התוספות שם .1873אי נמי דסבירא ליה דבאשת כהן נמי איכא חזקה דכשרה לכהונה כמ"ש
התוספות ,ואע"ג דחזקת שתחתיו סותרת חזקה זו ,מכל מקום חזקת כשרות עדיפא ,דהרוב מסייע

 1858כתובות ט ,א ד"ה ואי.
 1859יא ,א.
 1860יבמות פח ,א.
 1861כתובות ט ,א ד"ה הא דאמר.
 1862כתובות ט ,א ד"ה והא דקאמר.
 1863כשאומרת שנבעלה קודם אירוסין.
 1864הל' אסורי ביאה פי"ח ה"י :באשת כהן אי נמי שנאנסה אח"כ באשת ישראל.
 1865סי' סח ס"ק י.
 1866שם ס"ק טו.
 1867כתובות ט ,א ד"ה א"ר אלעזר ,וקו"א שם סי' כב ד"ה וא"כ )שחילק בין אשת כהן לאשת ישראל(.
 1868שנדפסו בפרי מגדים שם ,אחרי סי' קיא.
 1869רשב"א וריטב"א שם.
 1870ב ,ב תוד"ה עד אחד .ורשב"א ד"ה אימור.
 1871בהגהות צמח צדק שם ]לט ,ג[ מקשה ע"ז דגם המיעוט תלי במעשה .וראה שוע"ר יו"ד סי' כג סוף ס"ק יא ,בשם
הרשב"א )חולין ט ,א ד"ה מר .יב ,א ד"ה ומיהו( שאומרים כן אף שגם המיעוט תלי במעשה.
 1872קיט ,א ד"ה אלא.
 1873ד"ה רבי מאיר היא.

שארית יהודה – אבן העזר

קצב

לה דרוב נשים בחזקת כשרות הן ,ומשום הכי נמי אלימא טובא אפילו נגד הרוב דרצון ,ועכ"פ
למהוי פלגא ופלגא ,והוי כמו חתיכה ספק חלב ספק שומן דאשה נאמנת נמי בדלא אתחזק
איסורא ,כמ"ש התוספות ריש פרק קמא דגיטין )וכן כתב בחידושי רשב"א שם( ובריש פרק קמא
דנדה ,דהא דעד אחד נאמן באיסורין בדלא אתחזק איסורא נפקא לן מאשה דכתיב וספרה לה.
1874
עוד הקשה מהרי"ט על ראיית הר"ן מהירושלמי דאתמר על מתניתין דהנושא את האשה כו' ,
שהוא סותר להירושלמי דבריש פרקין ,דקאמר התם הדא דתימא שלא להפסידה כתובתה אבל
1875
לקיימה אסור )ופירש דברי הירושלמי שהביא הר"ן בדרך רחוק ודחוק( ,וכן המשנה למלך
הביא ראיה לדברי הרמב"ם מן הירושלמי דרריש פרקין .והנה ראיתי בחידושי רשב"א וריטב"א
שהביאו הירושלמי הזה ולא חשו ליה ,משום דבגמרא דידן משמע כאידך דירושלמי שהביא הר"ן,
ומאחר שהיה למראה עיניהם הירושלמי הזה אין לסתור דבריהם אלא בראיה ברורה .ועיין
במראה הפנים על הירושלמי דמתניתין הנושא את האשה כו' דהאריך לפרש במאי פליגי הסוגיות
דהירושלמי אהדדי ומסיק דהלכה כאידך דירושלמי שהביא הר"ן .עוד הקשה מהרי"ט מהא דפריך
בגמרא דידן )דף י"ב ע"א( וניחוש שמא תחתיו זינתה כו' ,והא לאו קושיא היא אפילו אם תמצי
לומר דהיינו להפסידה כתובתה אפילו באשת ישראל ,מכל מקום יש לומר כמ"ש לעיל בדעת
התוספות ,דלא מספקינן בנאנסה אלא אם כן טענה דאלים ליה ברי דוקא .עוד הקשה מה הועילו
חכמים בתקנתן בתולה נשאת ליום הרביעי משום טענת בתולים דהא כל אשה תטעון נאנסתי,
ושותא דמרן לא ידענא ,למאן הקשה אי לפרש"י הא פירש 1876שמא על ידי זה יצא הקול ויתברר
כו' ,ואי לפירוש התוספות 1877ושאר פירושים דמשום אשת כהן תקינו כו' ,הא באשת כהן אנוסה
נמי אסורה ,ואם תטעון לאו תחתיו זינתה ,הרי הוה מקח טעות .סוף דבר לא מצאתי תשובה
נוצחת לדברי הראשונים ,והם עמודי ההוראה ומפיהם אנו חיין בכל הפוסקים ,שכל הפוסקים
האחרונים הולכים בכל מקום בעקבותם ,ואף בכאן לא תטה אשורנו מני דרכם ,ובפרט שדבריהם
ישרים למוצאי דעת.
עוד זאת דבנידון דידן איכא קצת מיגו ,לפי שהסתירה עוברה ,ואף שהיה העם מרננים אחריה מכל
מקום יש מהם שלא האמינו לקול השמועה ,ואף אחר שילדה לא נודע לכל ,ויש שאמרו שהיה לה
עצירת הדם כדרך מקרה הנשים והפילה חתיכות דם .אלא שבפני בעלה גלתה האמת ,והוא בא
לשאול ,ועל ידי זה נתפרסם הדבר דחברך חברא אית ליה.
]ועוד 1878זאת מה שכתב מעכ"ת שבנידון דידן נמי יש לומר דאיכא מגו ,יש לו פנים וקרוב לשמוע,
דאף דבסתם מעוברת ליכא מגו ,שהרי כריסה בין שיני' ומגו במקום עדים הוא ,מכל מקום בנידון
דידן ידוע שהסתירה עוברה לפני כל ,רק שיצא עליה קול שהיא מעוברת ,ויש שלא האמינו לשמועה
זו שאמרו שחולי הוא זה שנעצר הדם בקרבה כדרך הנשים שיש להם מקרה זו ,ועכ"פ הי' בספק
זה אומר כך וזה אומר כך ,וגם מן הלידה לא ידעו הכל ,ואדרבה יש מהם שהוכיחו שלא היתה
מעוברת ,שמכיון שלא היתה לה לידה שמע מינה שנפלה ממנה חתיכה וכיוצא בזה .רק לפי שהיא
גילתה בפני הבעל ,והבעל בא לשאול הדין ,וגילה לפני אוהביו וריעיו ,וחברא חברא אית לי' עד
שנודע הדבר ,ואי בעי' לא היתה מגלה בפני הבעל כלל ,ולא הי' נודע לשום אדם משום לידה כלל,
ואין צריך לפרש יותר למבין מדעתו[.
עוד רגע אדבר לפי שראיתי בתשובת הגאון מהרמ"ז הנ"ל שהחמיר על האשה לפי שהמיתה את
הולד ועברה על דת ,ולכך נחשדה בעיניו גם בענין זה ,ובאמת אין טעם לזה ,שאין מזה ראיה כלל
שחשודה לעבור על דת במזיד ,דמה שהמיתה את הולד כעין שגגה הוא ,ואנוסה נמי היא דלבה
אנסה משום תקלה וקלון שתהיה לבוז ולחרפה בעיני כל כל הימים ,שיאמרו הבריות זאת האשה
וזה בנה החי כו' ,וגם בעיני העולם נחשב לממזר ,ומרגלא בפומא דאינשי שממזר דמו מותר ,אף
שהאמת לא כן הוא.
מכל הלין טעמי הדבר פשוט וברור בעיני שיש לה היתר לבעלה .אך לפי שדבר גדול הוא בעיני
העולם ,ויאמרו יהא רעוא דלישרי תרבא ,1879לזאת לא חפצתי שתצא ההוראה מאתי לבדי,
ובקשתי ממעכ"ת לעיין בדבר ,ואם יש בידו להימין או להשמאיל ,לחזק הקושיות של האחרונים,

 1874כתובות פ"א ה"ו )שמכאן הוכיח הר"ן שלא נאסרה אלא בשותקת או במכחישתו ,אבל אומרת נאנסתי נאמנת(.
 1875הל' אסורי ביאה פי"ח ה"י.
 1876במשנה ב ,א ד"ה בשני.
 1877שם ד"ה שאם.
 1878מתוך התשובה אל מוהר"ש מראהטשוב ,שבכת"י ) 231במקום הקטע הקודם אל מוהר"נ מפאלצק(.
 1879ע"פ שבת קלו ,ב.
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או להוסיף קושיא על קושייתם ,או שיקשה בעיניו על דברי ,יודיעני ואראה אם יש ממש בדבריו
אשובה לי ואודה על האמת.
]מכל 1880הלין טעמי גם אנכי מסכים עם מעכ"ת להאמין את האשה שנאנסה ולהתירה לבעלה,
ובפרט שבעלה מאמין לדברי' ,ודעתו סומכת בלי שום ספק שהאמת אתה ,ונודע שבחלבים ועריות
אזלי בתר לבו נוקפו 1881כו' .ואולם מפני שדבר גדול הוא בעיני הבריות ואוושא מילתא ,לזאת מן
הראוי שלא להתיר כי אם בכנופי' לומדי' מופלגי' העיר ,וגם לשלוח לגדולי בעלי הוראה דק'
פאלצק ,שיבואו גם הם עה"ח בהיתר זה ,ואי דרי דורא דלינא ואי לא לא דלינא ,1882שאין רצוני
שיצא ההיתר הזה בהסתר דלא להוי כמילתא דטמירתא 1883וחיישינן לחשדא .ומה גם זימנין
שמשכח לה פירכא ושגיאה מי יבין ,ומוטב שיחתוך הדין בי"א מבעשרה כנודע .ולא באתי רק
למלאות רצונו לפתוח בהיתר תחלה ,וגם להיות סניף לעושי מצוה ולהסכים עם הרבים שיסכימו
בהיתר זה[.
ד' ידידו לנצח דש"ת מלו"נ

1884

יהודה ליב מיאנוויטש

סימן מט
1885

בענין הנ"ל
לכבוד אה' ידידי הרב המפורסם כו' מו"ה נתן סג"ל
1886
סך חמשה ושלשים
מהודענא שהגיע לידי המעות הנשלח מעזבון המנוח מו"ה מרדכי מאבנ'
רובל סיג' ,1887כמו שנכתב באגרת מוהר"צ הירש נ"י על הפאצט ,ות"ח על העבר ובקשה על העתיד,
ואני אעשה מה שמוטל עלי להלוות על ריוח בהכשר לטובת היתומים .אפס אחת אני שואל לשון
הצוואה ,כי הנה הי' להמנוח מו' אברהם מקהלתינו ארבעה בנים ,שנים כבר נשאו נשים ,והא'
מהם שבק חיי' והניח בן קטן יתום אצל אמו ,ושניים מהם שעדיין לא נשאו ,והגיעו לפרקם
וצריכים לעשות שידוך .ואיני יודע כוונת המנוח מהר"ם ,אם צוואתו היתה רק להיתומים
שצריכים להשיאם או לכולם בשוה ,והרחמנות גדולה על כולם ,ולעולם אמדינן דעת הנותן ,ולא
אתי יודע עד מה ,עד שיבאו דברי מעכ"ת האיך הי' לשון הצוואה ,או האיך נאמרו הדברים קודם
הצוואה ,ואפשר שגם מהרצ"ה נאמן על זה כיון שהשליטו בנכסיו וחלק על פיו.
ומדי דברי נזכרתי מה שהי' שכוח אצלי במכתבי ,בענין השאלה על האשה שנתעברה אחר ששהתה
אחר בעלה יותר משנתיים ואמרה נאנסתי .ומגודל הנחיצה אשר כתבתי בח"ה העבר ,וגם לא הי'
לפני ס' שו"ת מהר"ם זיסקינד אשר הבאתי ,כי ראיתיו רק בק' לובאוויטש ביריד בהעברה בעלמא,
וכתבתי מה שעלה על זכרוני במה שהשיג על הרא"ש ,אך במ"ש על הרמב"ן ורשב"א שהביא המגיד
משנה 1888לא ידעתי מה ענה ביום שידובר בו.
וכעת כמדומה לי שיש להשיב לכאורה ,דלא נאמרו הדברים אלא בטענת פתח פתוח ,דאין עדים
בדבר ,אלא דשווי' אנפשי' חתיכה דאיסורא ,ובכה"ג לא שווי' אנפשי' חתיכה דאיסורא ,מכיון
שאין לו טענת ברי להכחישה כמ"ש הר"ן .אבל כשיש עדים בדבר ,כמו ההיא דהיתה מעוברת,
אכתי לא שמעי' מינייהו .ודבר זה לא למדנו אלא מתורת הרא"ש .1889אך באמת המעיין בחידושי
רשב"א וריטב"א שזכיתי לראותם בק' וויטעפסק ,יראה לעינים דלאו בפתח פתוח לחוד אמרינן
הכי ,אלא בכל מקום אמרינן הכי ,שכתבו בהדיא וכן הדין בכל מקום האשה נאמנת לומר מותרת

 1880מתוך התשובה אל מוהר"ש מראהטשוב ,שבכת"י ) 231במקום הקטע הקודם אל מוהר"נ מפאלצק(.
 1881ראה רש"י כתובות כב ,ב ד"ה לאחד מעדיה.
 1882ע"פ ב"ק צב ,סע"ב.
 1883ע"פ ב"ב מ ,ב.
 1884דורש שלומו תמיד מלב ונפש.
 1885נדפסה בקובץ יגדיל תורה נ.י .חכ"ו ע' טו ,מכתי"ק  1050קעה ,א.
 1886כנראה שם מקום ,או שם משפחה .והוא חילק את נכסיו בצוואתו ע"פ מוה"ר צבי הירש ,והשאיר בצוואתו חלק
מעזבונו עבור יתמי המנוח מו' אברהם מיאנאוויטש.
 1887סיגנציות )שטרות ,למעט רובל כסף ששוים יותר(.
 1888הל' אסורי ביאה פי"ח ה"י.
 1889כתובות פ"א סי' יח ,שהוכיח כן מרבן גמליאל )כתובות יג ,א( ,שנאמנת אף בהיתה מעוברת.
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אני כל שאין מכחישה ,וכמו שהבאתי דבריהם במכתבי .וכן הפני יהושע למד מתוך דבריהם להקל
אפילו במעוברת .ומ"ש הר"ן דלא שויא אנפשי' חתיכה דאיסורא בטענת שמא ,לרבותא קאמר,
דאפילו מכחישה בשמא ואינו מאמין לדבריה אפילו הכי מותרת ,ומכל שכן בשאינו מכחישה כלל,
ואדרבא שמאמין לדבריה ,דפשיטא שנאמנת.
ובזה נפלע"ד ליישב לשון הרא"ש ,שמתחלה כתב שהתלמידים דרבינו יונה טעו לכתוב בשמו,
ולבסוף כתב ומיהו נראה לקיים דבריהם ,ולא מחק דבריו הראשונים ,וכמו שהקשה מהרי"ט .אך
לפי מ"ש אתי שפיר ,דלבסוף לאו משום ברי ושמא אתי עלה ,אלא משום דאינ]ו[ מכחישה כלל
אפילו בשמא ,ובכה"ג הוא דמקיים דבריהם דווקא ,אבל הטעם דברי ושמא הוא טעות כמו שכתב
מקודם.
1891
1890
ולחכם כמי"ב אין צריך לפרש יותר ,ובפרט בעה"ד נחוץ מאד ולא נתנני די השיב רוחי ,רק
אמרתי תן לחכם ויחכם עוד.
1892
ד' ידידו מלו"נ
יהודה ליבאאמו"ה ברוך זללה"ה
עוד זאת נתחדש לי ישוב נכון במה שהקשיתי האי טעמא דרבן גמליאל דמכשר ברוב פסולין ,והרי
רובא וחזקה רובא עדיף ,ובדבר דאתחזק איסורא אין עד אחד נאמן אלא אם כן בידו .ולומר דגבי
רוב פסולין נמי מקרי בידה ,כמשמעות הפמ"ג בהקדמתו ליו"ד בכללי רובא וחזקה ,אם כן היכי
מייתי הרא"ש ראי' לרוב דרצון .ואין לומר דסבירא ליה כמ"ש התוס' 1893דרוב דרצון אינו אלא
מדרבנן ,דהא הרא"ש לא הזכיר טעם זה ,ועוד דמעיקרא מאי קשי' לי' רובא וחזקה רובא עדיף.
אך האמת יורה דרכו דנהי דאין עד אחד נאמן בדאתחזק איסורא ,היינו משום שהיה ידוע תחלה
שהיה ודאי בחזקת איסור ,משא"כ לגבי רוב דאף דרובא וחזקה רובא עדיף היינו להוציאו מחזקה
שהיה בתחלה ,מאחר דאיכא רוב כנגדו הוה כאילו ידעינן ודאי שיצא מחזקתו ,אבל לגבי נאמנות
העד לא הוה כאילו הוא ודאי גמור ,דעל כל פנים איכא מיעוטא דמיגרע כח הרוב .וראיה לדבר
מתשע חנויות דקתני ולקח מאחת מהן ואינו יודע מאיזו מהן כו' ,אלמא דאם היה יודע מאיזו מהן
היה נאמן  .וגם ראיה מפרק הזהב דנ"ח ע"א לשמור את התינוק כו' ,ואע"ג דרוב תינוקת מטפחין
כו' ,כדאיתא בפרק כל היד ,אפילו הכי עד אחד נאמן לגבי רוב  .ואף שראיתי לרבינו הגאון בספרו
הקדוש ביו"ד הלכות שחיטה ,1894דכתב דבחרש שוטה וקטן דבעומד על גביו שחיטתו כשרה ,היינו
כשנמסר גם להעומד על גביו דהוה בידו ,הא לאו הכי לא מהני עומד על גביו ,משום דחרש שוטה
וקטן רוב מעשיהם מקולקלים .שאני התם דאתחזק איסורא ,דהבהמה היתה בחזקת שאינה
זבוחה .ותו לא מידי.
ד' יהודא ליב הנ"ל
ואקרא שלו' גם לאה' הרבני המופל' הראש וקצין מוהר"צ הירש נ"י ,זכרון אחד עולה גם אליו,
שהגיעני המעות בשלימות בעזה"י ,והלויתי על ריוח בהכשר לטובת היתומים ,ות"ח על העבר
ובקשה על העתיד כנ"ל .וגם אליו בקשתי להודיע דעתו מה לעשות בחלוקה ,אם אינו כתוב ומפורש
בצוואה ,על כל פנים מן הסתם הי' שומע מפיו בחייו .והאמת אגיד שלדעתי היה חפץ יותר בתקנות
הבחורים שהגיעו לפרקן ,אך וכי מפני שאנו מדמין 1895כו'.
וזו"ז יקבל החו"ש ,ידידו מלו"נ

1896

יהודא ליב מיאנוויטש
הנה האגרת הזה הכנתי לשלוח על הפאצט ,ונתעכב הדבר ,ועכשיו אתרחיש מוכ"ז שהולך
למחניכם הט' ,ומהודענא שאם נעשה אצלו מזומן ,נאמן הוא מוכ"ז לשלוח על ידו ,ובודאי יגיע
לידי בלי שום הוצאה וד"ל

 1890כמותו ירבו בישראל.
 1891בעל הדואר.
 1892מלב ונפש.
 1893כתובות ט ,א ד"ה ואי.
 1894סי' א קו"א ס"ק יב.
 1895נעשה מעשה )גיטין יט ,א(.
 1896וזולת זה יקבל החיים ושלום ידידו מלב ונפש.
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יהודא ליב הנ"ל

סימן נ
1897

ט' בגט יהי' כפוף ,וטעם לאי כתיבת גט בלילה
לכבוד אה' ורב חביבי הרב המופלג ושנון ותיק ונחמד מוה"ר יצחק אייזיק נ"י
1900
]הח"י 1899חלק על נייר הארבאווע החזיר מהר"ח כ"ץ וקרענוהו ויקבל מיד מוכ"ז  .והשטר
עיסקא אמר שנאבד ,ובאמת אין חשש כל כך בשטר עיסקא מאחר שלא נכתב על נייר הארבאווע
ואין לחוש אלא אם כן שיתבע בדין תורה ,ובזה ודאי די בשובר ,והשובר כתבתי על צד היותר טוב,
ובפרט אם נכתב בו שניתן הח"י חלק לי"ב ,אין לך סימן גדול מזה .ובגוף הגט בודאי קבלה ברצון,
והספרים החזירה על ידי מוכ"ז .וזולת זה אין לי מה לכתוב.[1901
רק )באתי( להשתעשע עמו קצת בדברי תורה ,שקצת כמו פלא בעיני שלא דקדק מעכ"ת על
הטיתי"ן שיהיו כפופים מעט לתוכן ראשן הימני ,כנודע מהגמרא 1902לא יעשה טיתי"ן פפי"ן,
שהפירוש שלא יעשה כפופין יותר מדאי אבל מעט כפוף צריך להיות.1903
גם הסימן שרשום במכתבו להיות אצל השליח בסיום סופי השורות ,אינו סימן טוב .וכגון דא
קבלתי מאחמו"ר ז"ל נבג"מ דהיינו סימן אריך וגוץ ,1904שהרי אם לא הי' הנייר רחב כל כך לא
היתה מסיימת סוף שטה ראשונה בתיבת שבעים ,1905אלא בתיבת מאות ,וכה"ג בשיטה שני'
שלישית והמבין יבין.
עוד זאת 1906באתי בדרך אגב גררא מענינא דגט ,מענין לענין ,דנפל בפומי מילתא חדתא ,חדת היא
לי ,וזה איזה ימים שנתעוררתי בזה ימים לא כבירים ,בענין מה שהחמירו האחרונים לסדר גט
בלילה )סוס"י קכ"ג בהג"ה( ,והטעם שמע הב"י )בסוס"י קל"ו( שדומה לדין ,וכבר התעוררו בזה
רבים וכן שלמים 1907דלא דמי כלל אפילו כי אוכלא לדנא .1908וע' בנחלת שבעה 1909שהאריך
בטעמים דחויים ,ובתוס' דסנהדרין 1910שהביא בעצמו מבואר דמותר לגרש בלילה .והי' בעיני תמיד
כחומרא בלא טעם ,והייתי מתפלא תמיד על שהרעישו כמה גדולים ,בתשובות רמ"א מסי' נ"ה עד
סי' ס' ,על שניתן הגט אחר שהתפללו הקהל ערבית .אבל עכשו נתיישב בלבי ,דנהי דמותר לגרש
בלילה מכל מקום צריכים להתירה לינשא על פי עדים או על פי הגט שיוצא מתחת ידה ,ואם נקרע
1898

 1897נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' ל ,מכתי"ק  231רכו ,א .ותוכנה:
א( הסכם גירושין .ב( ראש ימין של טי"ת יהי' כפוף מעט למטה .ג( הסימנים על הגט לא יהי' מסופי השורות .ד( הטעם
שאין נותנים גט בלילה.
 1898בהר"ד ,מ"ץ דוויטבסק; או מוהרי"א עפשטיין מהאמיל .וראה לקמן ,שהיא מבין השנים תקע"ג-ט.
 1899מהסגנון נראה ,דמיירי בגט שסודר ע"י מוהר"י אייזיק )בהר"ד( ,ונשלח מאת הבעל )בוויטעבסק( לידי האשה
ביאנאוויטש .אלא שלפי הסכם הגירושין ,הנה לפני מסירת הגט ,הוצרכו האשה ואביה מהר"ח כ"ץ להחזיר:
א( חתימת יד חלק על נייר רשמי ]הארבאווע ,כנראה שטר התחייבות של הבעל[ .מהרי"ל קבלו וקרעהו ,ושלח את
הקרעים ע"י השליח.
ב( שטר עיסקא ]כנראה על עסק של הבעל[ .מהר"ח כ"ץ אמר שנאבד לו ,והחתימו מהרי"ל על כתב שובר ,עם סימנים,
שלא יוכל לטעון מהר"ח שהשובר לא נכתב על שטר עיסקא זה.
ג( הספרים של הבעל .האשה החזירה אותם ,ונשלחו ע"י השליח.
 1900מוביל כתב זה.
 1901הקטע דלעיל הועבר עליו קו למחיקה ]ע"י בעל הבוך ,מוה"ר ישכר בער הורביץ ,מ"ץ דליובאוויטש[ ,ונכתב
במקומו :הגט נתקבל ברצון.
 1902שבת קג ,ב.
 1903כמבואר בשוע"ר סי' לו אות ט.
 1904הגהת מהרי"ב הלוי הורביץ עה"ג :וכן מצאתי מבואר בסה"ת )ובדברי רבינו ז"ל נ"ע הוא בשו"ת עגונה
דברדיטשוב שנדפסה דף ב' סע"ב ]סי' כח ס"ז[ דזה הוי כמו אריך וגוץ ולא הוי סימן(.
 1905שנת חמשת אלפים וחמש מאות ושבעים כו' ]והיינו שהגט והתשובה שלפנינו נכתבו לפני שנת תק"פ[.
 1906בהבא לפנינו ,ראה )טעם נוסף( לקמן סי' נח.
 1907בב"י שם ,ובחלקת מחוקק סי' קכג ס"ק יד ,ובית שמואל שם ס"ק ט.
 1908ע"פ סנהדרין כח ,ב.
 1909סי' מה ס"ק מט.
 1910מד ,א ד"ה חיישינן.
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הגט צריכה להביא עדים דוקא ,כמבואר במשנה מפורשת פרק התקבל ,1911ואם כן הגט שניתן
בלילה אף אם ניתן בפני הבית דין ,אם ראוהו בלילה אין יכולים להתיר על פיהם ועל פי ראייתם,
אם לא שיבאו שנים למחר ויעידו בפניהם כמבואר בכמה דוכתי ,ואנן נהיגין לקרוע הגט ולהתירה
בשעת מעשה על פי ראיית הבית דין בעצמם .1912וז"ש הב"י הטעם ששמע שדומה לדין ,משום
דהטעם שאין דנין על פי ראייתם בלילה היינו משום דראייתם הוי כתחלת דין ,כמ"ש התוס' בפ"ג
דר"ה ,1913והכי נמי אין להתיר האשה על פי ראייתם ,דלהתיר האשה צריכים ודאי עדות גמורה
כמבואר בסי' קנ"ב.1914
ועוררתי בזה למכ"ת ישמע חכם ויוסף לקח ,וישיבני מלא דבר 1915אם דעתו מסכמת לזה ,כי לא
מצאתי כעת שום טעם מספיק זולת זה .גם מ"ש כנ"ל נראה בחוש להמעיין בתשובות הריב"ש סי'
שפ"ח וסי' ש"צ ,ולחכם כמותו יספיק הקיצור.1916
וזו"ז 1917יקבל ברכה ושלום מאדה"ש ,1918ידידו לנצח
יהודה ליב

סימן נא
כתיבת ותרוכית בגט

1919

מחרת יום הכפורים תקפ"ג
1920
אה' ידידי הרב המפו' ושנון הותיק מ' נתן סגל
קודם ר"ה העבר מצאתי דאתאי לידי איגרתך החמודה ,וחדאי נפשאי בפלפולא טבא.
 1921...ואגב ראיתי לעוררך מאי דתמיהא לי מלתא טובא ,ולא זכיתי לשאול את פי קדשו של רבינו
הגאון אחמו"ר נ"ע ,במה שנוהגין לכתוב בגט ותרוכית בוי"ו בין הר' לכף ,ומאריכין הוי"ו שיהא
ניכר היטב ,ולדידי חזי לי שאינו ע"פ הדקדוק .דמ"ש בב"י )סי' קכ"ו( דלא לישתמע שהיא
המגרשת ,דהיינו שלא לטעות שהוא לשון עבר לנקבה נסתרת או נוכחית )כלומר שהבעל מדבר
עמה בלשון נוכח כמו אנת אנתתי( ,דבין כך ובין כך לא הוה לן לכתוב יו"ד בין הכ' להתי"ו,
שהיו"ד הוא סימן למדבר בעדו ,משא"כ לנקבה נסתרת או נוכחית לא שייך יו"ד ,אלא שבלשון
נסתר הכ' בפת"ח והת' רפוי' ,1922ובלשון נוכח הכ' בשו"א וגם הת' דגושה ובשו"א .1923ושלשתן
יכ ְת ,1925היוד בחירק והכ' והת' בשו"א והתי"ו
וחיִ ְ
במקרא אחד נאמרו ,בותצחק שרה 1924מתורגם ַ

 1911גיטין סג ,סע"ב.
 1912כמבואר בט"ז סי' קמב ס"ק ג ,ובית שמואל שם ס"ק ז ,שצריכה כתב מעשה ב"ד שנתגרשה ,ואין הרב נאמן
להעיד על זה יחידי .וראה גם לקמן סי' נז.
 1913כה ,ב ד"ה כגון.
 1914סעיף ח.
 1915ע"פ שמואל ב יז ,כז.
 1916הגהת מוהר ישכר בער הנ"ל עה"ג :ע' סדר הגט שבשו"ע סי' קנ"ד ספ"ט דבשעה"ד מותר לסדר גט בלילה וליתנו
מהבעל לאשה .סי' קכג .ועב"י סי' קלו וסי' קכד לענין כתיבת הגט בלילה.
 1917וזולת זה.
 1918מאדון השלום.
 1919נדפסה בשארית יהודה מז ,ד )בסוף החידושים לגמרא( .והושלמה ע"פ הנדפס במילואים סי' מח .ותוכנה:
כתיבת ותרוכית בגט תמוה ,שע"פ הדקדוק צ"ל ותרכית ,או ותריכית.
תשובה זו הובאה בקב נקי סעיף קכד ,ס"ק סא .וכתב שגם בפחד יצחק ערך גט הקשה כן ,וסיים :אמנם בנוסח הגט
שברמב"ם ורא"ש ור"י והטור הוא בוי"ו ואין לשנות.
 1920הלוי הורביץ .אודותיו ראה בית רבי עה ,א .מפתחות לצמח צדק ע' קסו .כפר חב"ד  ,1272אספקלריה ע'  8ואילך.
 1921החלק הראשון נדפס לעיל באו"ח סי' כ )בעניני דקדוק( ,והחלק השני נדפס לעיל ביו"ד סי' כא )וע"ז מוסיף להעיר
כאן ,עוד פרט בעניני דקדוק(.
1922
ותרוכת.
ַ
1923
ותרוכתּ.
ְ
 1924וירא יח ,יב.
יכת ,היו"ד בשו"א והכ' בפת"ח והת' רפוי' .ובלא כי צחקת
וחיְ ַ
 1925כנראה חסר כאן )השלישי( ,ואוצ"ל :מתורגם ַ
ָכ ְתּ[.
יכ ְתּ ]ובדפוסים שלנו ַחי ְ
מתורגם ַחיִ ְ
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יכית ,1927ביו"ד בין הכ' והת' ,שהיו"ד הוא הסימן למדבר
דגושה ,ובלא צחקתי 1926מתורגם לא ַחיְ ִ
בעדו ,והכי נמי כן הוא בותרוכית.
אבל להיות הוי"ו בסימן ,הוא מלתא דתמיהא טובא .שהרי הוי"ו הוא בשרש המלה ,קודם הכ'
שהוא מעצם הפעולה ,ושם אין שייך כלל מקום ההבדל ,כי אם באותיות השימושיות שאחר שרש
המלה ,ובשרש המלה עצמה נמי אין להיות הוי"ו נוספת.
ובאמת בתשובות להרמב"ן )סי' קמ"ה( משמע שיש לכתוב ותריכית ,ביו"ד בין רי"ש לכ' ,אלא
שהב"י כתב עליו שאין לו טעם .ולענ"ד הטעם פשוט ,דכל לשון כבד מתורגם ביו"ד נוספת בין ה'
פעל להלמ"ד ,1928כמו ויגרש את האדם 1929מתורגם ותריך ,וכן בגמרא פרק המגרש )דפ"ה סע"ב(
אתקין רב פטיר ותריך .ואם כוונתו שברבות המלה לא שייך היו"ד ,הכי נמי לא שייך הוי"ו,
ואדרבה הוי"ו לא מצינו נוסף כלל בשרש הפעל בין הע"פ ללמ"ד פעל .וביבמות פט"ו )דקט"ו ע"ב(
אנא אנדרונילאי פטרית ותרכית בלא יוד ובלא וי"ו )ומכל מקום נראה דהקריאה בגמרא בציר"י
הריש והת' בקמץ ,1930בשגם כי מצינו שגם ברבות המלה לא נשמט היו"ד בתרגום בלשון כבד(,
אבל הוי"ו אינו ענין כלל.
1931
וזו"ז יקבל החו"ש מאדה"ש כנפש תדרשנו לטובה
יהודא ליב בא"א מוהר"ר ברוך ז"ל מיאנאוויטש

סימן נב
1932

כתיבת לובאוויטש בגט ,ולא לובאוויץ או ליובאוויטש
1933
בעז"ה יום ד' זיין אייר שנת שלו"ם ר"ב
לאוהב תורה ובאהבתה ישגה ותמיד יומם ולילה בה יהגה ה"ה אה' נ"א הרב המופל'
נחמד ונעים ושכיל דורש אלקים כש"ת מוהר"מ מענדל 1934שי'
על דבר הגט שכיב מרע ,הנה אמת נכון הדבר שלא מצאה הקפידה מקום לנוח בדיעבד ,דבין שם
העיר לובאוויץ או לובאוויטש אין כאן שינוי שם העיר כלל ,כי זה שקורין לובאוויטש בט' ש' הוא
לפי שבלשונם הוא בצ' חזק בלשון רוסיא צערף כזה ]להכניס צ' רוסית[ ,ובכתב פולין בצ' וז' כזה
]להכניס צ' פולנית[ ,ובלשוננו אין להדגיש הצ' כי אם בט' ש' .וכן נוהגין לכתוב כל השמות
שבלשונם הם בצ' חזק ,כמו כאן יאנוויטש ,ובוויטעפסק נהר רוטשייא .1935ולכן מה שכתבו
בלובאוויץ דמתקריא לובאוויטש אין זה מן המובחר ,כי דמתקריא כותבין על שם הרגיל בפי גוים,
ובלשון גוים אין כותבין לובאוויטש בט' ש' רק בצ' חזק ,רק בלשוננו כותבין במקום הצ' חזק ט'
ש' .וכעין מ"ש בפסקי מהרא"י בנורענבורג ורעגנשבורג ורוטנבורג ,שבכתב גלחות הם בגימ"ל ,ואנו
כותבין בקו"ף להטעים יפה .1936וכן כתב בתרומת הדשן סי' רל"א ,1937שבמקומות שקורין הח' כמו
כ' רפוי' לכתוב כ' במקום ח' ,כמו יחיאל מיכל וכיוצא ,והכל טעם אחד כדי להטעים יפה .וכן
בנידון דידן להטעים הצ' החזק כותבין ט' ושי"ן .ולכן אין לכתוב אלא לובאוויטש בט' ושי"ן

 1926שם יח ,טו.
ֵכית.
 1927בדפוסים שלנוַ :חי ִ
 1928אוצ"ל :בין הפ"ע להלמ"ד ]כלומר :פעל – קל ,הפעיל – כבד[.
 1929בראשית י ,כד.
ות ֵרכית.
ָ 1930
 1931וזולת זה יקבל החיים ושלום מאדון השלום.
 1932נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' מא ,מכת"י  935נא ,א .ותוכנה:
א( אין צריך לכתוב לובאוויץ דמתקריא לובאוויטש ,וסגי בלובאוויטש .ב( א"צ לכתוב ליובאוויטש אף שהלמ"ד
מודגש .ב( הטעם שנהגו לכתוב על מי מעיינות בעיירות שיש רק בארות .ובאברויסק נהגו לכתוב על מי בארות )מלא
וי"ו(.
 1933תקע"ח.
 1934כ"ק אדמו"ר הצמח צדק.
 1935ראה גם שו"ת אדמו"ר הזקן רס"י לז :זה ידוע לכל שקריאת הצ' בפי כל היא נכתבת בט' ש' ,כי הן קרובות מאד
במבטא ,כמו טשעריי וטשערקוב ודומיהן.
 1936סי' קמב .וראה סדר השמות למהרמ"י ,ובית שמואל שמות אנשים ,בשם זעליק – זליג.
 1937ונפסק ברמ"א סי' קכט סל"א.
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)ומשום הכי נמי כותבין וויטעפסק בפ' ,אף שבכתב פולין ויון הוא בבי"ת( .אם לא שיאמרו
שהיהודים אין מדחיקים כל כך אלא קורין בצ' רפוי' ,1938אבל כמדומה לי שמקרא אחד להם.
ובפרט בשטרות כותבין ודאי בט' ש' ,והרי בפוזנא כותבין פוזנן משום שבשטרות רגילים לכתוב כן
כמ"ש בסדר גטין של מהר"ם מקראקא.1939
אך מה שיש לדקדק בזה הוא אם לכתוב יו"ד אחר הלמ"ד ליובאוויטש ,1940לפי שבלשון יון אין
כותבין אצל הלמ"ד נקודת מלאפו"ם ,שהוא אות אוּ ,אלא יוּ ,וגם בלשון פולין כותבין הלמ"ד
שקורין ֶע ְליְ ולא הלמ"ד שקורין ֶע ְל .אלא שלפי שמכל מקום אין כותבין אות יו"ד יתירה ,אלא
שמדחיקין את הלמ"ד באיזה תנועה ,הרי זה דומה קצת לשם בילא 1941והענא וכיוצא ,שאף שאנו
מדחיקין את הנו"ן כאלו קורין ביליא העניא מכל מקום אין כותבין את היו"ד משום שאינו יו"ד
גמור )ע' טיב גיטין שמות נשים אות ה ס"ק י"ז ,דגם שם העניא יש לכתוב ביו"ד(.
וגם נראה דשם לובאוויטש דומה בדומה לשם לובקא ממש ,הנזכר בשמות נשים ,שנגזר מלשון
אחד לשון אהביית .וכן השר הראשון שבנה העיר על שמו הי' נקרא לובייעצקי ,הכל הוא משמעות
לשון אהבה מלשון אהביית .וגם שם אהביית נכתב בלשונם לאוהב נאמן לובייעזני ,ונכתב גם כן
בלשון יון בנקודת יֻו אצל הלמ"ד ,ובל' פולין בלמ"ד הנק' ֶע ְלי ,ואפילו הכי כותבין שם האשה
לובקא בלא יו"ד ,והוא הדין נמי בנידון דידן בשם העיר .ואף אם תמצי לומר דהתם מיירי
במקומות שאין מדחיקין את הלמ"ד בלשון האהבה ,אלא כותבין בלמ"ד כצורתו )ובנקודת אוּ(,
מכל מקום מאחר דיש מקומות שאין מדחיקין את הלמ"ד ,הרי אין היו"ד מגוף השם ,ולכן אין
צריך לכותבו .ומהאי טעמא נמי אפשר שאין כותבין שם בילא והעניא ביודי"ן ,משום שיש מקומות
שאין מדחיקין את הלמ"ד והנו"ן ,ואם כן אין היו"ד מעיקר השם כלל.
עוד בא מעל' לעורר דבר חדש ,חדת היא לי ,שאשתומם על מראה בענין מי מעיינות ,1942שנהגו
לכתוב בכל גיטין ,אף שמסתפקים ממי בארות כמ"ש מעל' .עי' תשובות ב"ח ישנות סי' צ' בעיר
שרוב תשמישו מהבארות וכתב בגט על מי מעינות ולא בארות ,כתב שם שמצא בהג"ה אחת
כשמסתפקים ממעינות ובארות כותבין שניהם ,אלא אם עיקר הסיפוק הוא מהמעינות כותבין רק
מעינות ,ואם הרוב מסתפקין מבארות )כמו בעיר בינא( כותבין בארות לחוד .ובשו"ע סי' קכח
בהג"ה כשסיפוקם ממעינות כותבין על מי מעינות ,דמשמע דאפילו עיקר ספיקה מבארות אלא
שמסתפקת גם ממעינות ,מכל מקום כיון שסיפוק מעינות הוא מסדר נוהג שבעולם מו' ימי
בראשית כותבין אותו ,משא"כ בארות דנעשה בידי אדם .ועוד דכל בארות רובם יוצאין ונובעים
מתחת הקרקע ממעינות ,ואם כן בכלל מעינות הם מי בארות ,משא"כ להיפך .ולכן בכל הקהלות
כותבין מעינות ואין כותבין בארות ,אעפ"י שרובן משתמשין בבארות .אלא דבמקום שאין
משתמשים אלא מבארות בלבד אין כותבין אלא בארות ,אבל במקום דאיכא גם כן מעינות ,אעפ"י
שרוב תשמישן בבארות ,כותבין מי מעינות בלבד .ולכן בנידון דידן) 1943עיר טיקטין( ,אפילו הי'
עיקר סיפוקם ממי בארות ,כיון שיש גם כן מעינות ,אין לכתוב לכתחלה אלא מעינות ,כל שכן
שאין לערער על מה שכבר נכתב וניתן הגט ,והמערער גורם שיוציא לעז על הגטין עכ"ל )וכמדומה
שבכל הערים אשר סביבותינו לא נמצא מעין היוצא מן הבריכה בגילוי שמסתפקין ממנו .ואף אם
ימצא בודאי הוא מיעוטא דמיעוטא ,והרוב אין מסתפקין אלא ממי בארות זולת הנהר(.
ואפשר שסמכו על מ"ש הבית שמואל 1944בתירוץ הב' שהבארות הם גם כן בכלל מעינות יחשבו,
שעל ידי החפירה נתגלה המעיין .אכן מהרי"ק שרש ק"ו כתב שאם כתב מעיינות במקום בארות יש
לפסול ,והובא ב"י לפסק הלכה .אלא שמכל מקום יש ללמד זכות על המנהג ,שלפי שבמדינות אלו
אין שם לע"ז על הבאר מים חיים ,להבדילו מבורות מי גשמים או מים מכונסים ,שהם מים
העליונים שימצאו בעומק מעט במקום נמוך ואינו נובע מתחת לארץ ,שהכל נק' בלע"ז בשם
ברוני"ן ,ואין שם באר מים חיים מים נובעים נקרא בשם בפני עצמו ,אלא כדי להבדיל בין מים
למים קורין לבאר מים חיים קווא"ל ברוני"ן ,ואם כן עיקר קריאתו על שם המעיין .ובימי מהרי"ק

 1938שאז יש מקום לכתוב לובאוויץ ]שם ישראל[ דמתקריא לובאוויטש ]שם נכרי[.
 1939אות קט.
 1940ראה גם שו"ת צמח צדק חאהע"ז ח"ב סי' רח .ריט .רלד ס"ד .רמא )פח ,ב(.
 1941ראה גם שו"ת צמח צדק חאהע"ז ח"ב סי' קעב ס"ג-ד .רלג-ו .רמא )פח ,ב( .רמו )צב ,א( .תכו-ז.
 1942שמבואר בשו"ע סי' קכח ס"ד :ועיר שסיפוקה ממי בארות כותבין על מי בארות ועיר שסיפוקה ממי מעינות
כותבין מי מעינות.
 1943של הב"ח שם.
 1944סי' קכח ס"ק טז.
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או במדינתו אפשר שהי' הבדל בין קריאת באר לקריאת בור גם בלשון לעז .וזה ידוע דבגיטין
הולכים אחר קריאת שם ,כידוע מהני תלת מילי דאשתני שמייהו.
ומכל מקום בקהלת באבראייסק כותבין על מי בארות )ונראה דהכי יש לנהוג לכתחלה בעיר
חדשה( .ושם ראיתי שכותבין מלא בוי"ו ,1945כי החסר שכתבו מלא כשר ,וכן נוהגין בהרבה שמות
בגטין לכתוב מלא במקום חסר.
וזו"ז 1946אין לחדש
דודו יהודה ליב

סימן נג
צבי המכונה הירש דוב המכונה בער ,השגות לתשובת הגרא"ז מרגליות

מהרב הגאון המפורסם מו"ה אפרים זלמן מרגליות מבראד

1947

1948

אדש"כ ,1949מכתבו קבלתי בדבר איש ששמו צבי דוב ,וכך נקרא לתורה ,וכינויו בפי העולם הירש
בער ,ונכתב בגט צבי המכונה הירש דוב המכונה בער .הנה כבר ראה כת"ר בספרי שו"ת בית
אפרים 1950שהגט פסול ,וכן עלה בהסכמה אז מהגאון המפורסם המנוח מו' מאיר ז"ל האב"ד פה
ק"ק.1951
אך עתה התבוננתי בדבר שהגט פסול ובטל מדאורייתא ,כי מלבד הטעמים הנאמרים שם פסולו
ברור שאין לך שינוי השם יותר מזה) ,א( פשוט שמה שצריך לכתוב שמו בגט צריך שיהי' נכתב כמו
שהוא נקרא ולא שיהא בא בהרגשה על ידי הוכחות שזהו הבעל .והגע עצמך ]אם כתב[ 1952אנא בעל
האשה פלונית ,ונותן סימנים בעצמו שמתירין אשה ע"י עד מ]י[תה בסימני' מובהקי' כאלה,
דסימנים מובהקים דאורייתא ומחזירין גט על ידו ,אפילו הכי אין הסימנים מובהקים האלה כדאי
להיות במקום שם הבעל ,והגט פסול ובטל מן התורה ,וכמבואר מדברי התו' בגיטין דף כ' ,1953וכבר
הארכתי בתשובה ,וטעמא דהכי קבלו חז"ל שצריך להזכיר שמו ושמה .ומכל שכן כשכותב שמו
בשינוי ממה שהוא ,שמבואר בש"ס 1954שתצא מזה ומזה ,ופשיטא שאין מועיל כמה הוכחות
להכשיר) .ב( ואין לך שינוי שמו גדול מזה כשמחלק שמות העיקריים שעולה לתורה וחותם בהם,
וגם חילק השמות שנקרא בהם יחד ,והוא חלק אותם לשנים בגט) ,ג( ואין מי שיכתוב השם הזה
בשטרי הדיוטות על הדרך הזה) ,ד( כי אם כשכותבין קבוצת אנשים ,כגון על דרך משל שכותבין כאן
נמצא צבי המכונה הירש ,דוב המכונה בער ,שלמה המכונה זלמן ,וכן הרבה .וכן תמצא בדברי
הימים 1955אדם שת אנוש קינן כו' ,ובנחמי' ט' 1956ועל החתומים כו' שריה עזריה ירמיה פשחור כו',

 1945בארות ,ולא בארת – אף שמבואר ברמ"א סי' קכח ס"ד :וכותבין בארת בלא וי"ו.
 1946וזולת זה.
 1947נדפסה בקובץ יגדיל תורה נ.י .חכ"ג ע' תרכט ,מתצלום כת"י.
רוב התשובה הוא העתק "מכתב הראשון" – שכתב בענין נכתב "צבי המכונה הירש דוב המכונה בער" )נדפסה בספרו
שו"ת בית אפרים מהדורא תנינא )ירושלים תרל"ו( סי' נב ,ומתחיל" :שלו' לכבוד אהו' הרב המופלג החריף ובקי
מוהר"ר יוסף חיים נ"י" .גם נעתקה בקיצור בספרו טיב גיטין לקוטי שמות סמ"ב וסקמ"ד( ,ובסוף מסיק בנוגע לנידון
דידן שנכתב "מנחם דמתקרי נחום זאב המכונה ואלף".
הגראז"מ פסל בשניהם ,ומהרי"ל חולק עליו ומכשיר בשניהם )ראה גם קב נקי כלל לח סכ"א ,שהביא מכמה שחלקו
על הגראז"מ בזה(.
השגות המהרי"ל נכתבו ,כנראה ,על גליון התשובה; ולכן נסמנו השגותיו באותיות שבתשובת הגראז"מ.
 1948כ"ה בכת"י מעתיק הנ"ל.
 1949אחרי דרישת שלום כבודו.
) - 1950לבוב תקע"ח( סי' פא ,בנכתב "אליעזר המכונה ליברמאן דמתקרי זאב המכונה וואלף".
 1951קרינספולר ,אבד"ק בראד ,מח"ס יד המאיר )ווארשא תרל"ד( .נפטר ט"ז ניסן תקע"ה .אודותיו – אנציקלופדיה
לחכמי גליציה ח"ד ע' .620
 1952תיבות אלו הושלמו ע"פ הנדפס שם ]וכן שאר התיבות שנדפסו לקמן בין חצאי רבוע[.
 1953ע"א ד"ה הא בעינן.
 1954משנה גיטין פ ,א.
 1955דה"י א א ,א.
 1956י ,ב-ד.
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והם גופים מחולקים אף שהוא בלא וא"ו העיטוף .ומכל מקום מי שבאמת שמו כפול כגון אברהם
יצחק ,אין כאן בית מיחוש כשכותב אברהם יצחק יחד ,שהרי יוכל להתפרש ששם אחד הוא ,כיון
שהוא בלא וא"ו העיטוף ,וכיון שנכתב כהוגן ,שהרי נכתב כמו שהוא נקרא ,אין חשש ,וכמבואר
בתשובות מהרי"ק 1957שהבאתי ]בספרי[ ,1958דמי ששמו כפול לוי יהודה כותבין כן בגט .אבל בזה
שיצא לחלק השמות ,ולא הספיק לגמור את שמו הקודש ,וכתב באמצע שם החול המבדיל בין
קודש לקודש ,וכן בשמות שנקרא בהם הבדיל ביניהם בשם הקודש ,אף אם נאמר שהקורא יוכל
להרגיש מחמת הוכחות מלשון הגט שזה המגרש ,הדבר ברור שאין כאן כתיבת שמו של הבעל,
ששמות הקודש וכן שמות החול דבוקים יחדיו ולא נפרדו בשום פעם ,ובגט זה שנעשה פירוד בין
הדבקים וכתב שתים שהם ארבע ,הרי אין זה שמו של הבעל כלל ,שהרי מעולם לא נקרא צבי לבד
ולא דוב לבד וכן הירש לבד ובער לבד ,וכיון שהוראת המכתב הוא דכל חד לחודי' קאי ,אין זה שם
הבעל ,אף שיהי' הוכחות טובא שהכוונה על בעל אשה זו ,וגם יש עדי מסירה ,אין כל זה מועיל
במקום שינוי השם )ה( וכמו נפאתה ותפאתה ,1959אף שידוע לעדים וגם מוכח מתוך הגט שכותב את
]אנתתי[ ,וידוע שאין לו אשה אחרת רק זו ,אין כל זה מועיל כלל .ואין צורך בזה ]לטעם[ לעז ,רק
מצד השם עצמו שנכתב בשינוי ,והוא בטל מדאורייתא.
1960
ואין לדמות זה ,לכותב הכנוי אחר שם האב ,כנדון דמהרי"ל שכתב במשולם בן אורי המכונה
ווייפש דפסול ,וכתב הש"ך בח"מ סי' מ"ט ]ס"ק יד[ דאינו פוסל כי אם היכא שאפשר לכתוב אחר.
הדבר פשוט דהתם שם הבעל כתוב כהלכתו אלא שיש מקום לטעות ]על פי[ מה שנכתב הכינוי אחר
שם האב ,ובזה דעת הש"ך להקל כשאי אפשר בגט אחר ,מטעם שכתב תחלה בשם מהראנ"ח,1961
שאין מן הנמנע לפרשו דקאי אלפני פניו ,משא"כ כאן שחלק השמות שאין בהם דין חלוקה
והעמידן על ארבע ,בלי ספק דשינוי ]השם[ גמור הוא ,ובשטר כה"ג נראה ברור שיכול לטעון לאו
אנא הוא.
1962
)וי"ו(
וגדולה
לענין שם ידידי',
מזו מבואר בבית שמואל בסוף הספר שמות שהביא ממהרש"ל
דיש לומר דכותבין בשני שיטין משום שנקרא כן ע"פ הנביא כו' ,אבל השמות שאנו קורין כדרך
הדיוט ,פשיטא דשם אחד הוא וחד תיבה בעינן אפילו אור שרגא כו' .ומסיק הבית שמואל דאם
כתב ידידי' בשני שיטין פסול ,ומכל שכן ]שאר[ השמות שאנו קורין ,ואם נשאת בגט זה ,אז בשם
ידידי' לא תצא אבל בשאר שמות שאנו קורין תצא ע"ש .ואמנם בחבורי טיב גיטין )אשר יצא אי"ה
בקרב 1963לאור עולם( ,תמהתי על הבית שמואל במה שהבין מדברי מהרש"ל שכוונתו על שמות
אחרים שאנו קורין כגון אור שרגא וכיוצא ,שהורכבו בשם הזה ונעשו תיבה אחת .אך ]באמת[
כוונתו על שם ידידי' גופי' שאנו קורין ידידי' כדרך הדיוט ,שם אחד הוא .ומ"ש דיש לומר דכותבין
בשני שיטין משום שנקרא כו' ,רוצה לומר הבא לכתוב ספר נביאים ,יש לומר שיכול לכותבו בשני
שיטין ,לפי שהשם הזה שכותבים בספר נביאים הוא נקרא על פי הנביא ,והארכתי בזה שכן נראה
בעליל מדברי מהרש"ל בים של שלמה גיטין .וגם כתבתי דאף דכתב רש"ל דאפילו אור שרגא
מאחר שקראו שם לאדם ,אם כן נעשה כמלה מורכבת כו' ,היינו משום שאור אינו שם לעצמו כלל,
אבל מה שרגיל בזמנינו לקרות לאדם שני שמות אברהם יצחק ,שנותנין אחר שמות שני בני אדם
שמתו ממשפחתו ,אינם שם אחד ממש לכותבם בחד תיבה ,שהרי רצון הקורא שעל הטוב יזכר
שמו של זה ושל זה ,ושפיר יש לחלקם בשני תיבות ,אף ששנים באו אל התיבה ,מכל מקום כל אחד
נפרד לעצמו ,וידוע לכל שהם שני שמות ונזכרין בזכירה אחת .ושם כתבתי שאפשר שאף בשני
שיטות יכול לחלקם.
1964
גם תמהתי שם על מ"ש הט"ז לחלק בין כתיבה בתורה לגט ,אף שחילק תיבה אחת לשנים ,כגון
ידידי' אף אם הי' דינו להיות אחת ,אינו פסול דלא גרע מחניכא כו' ,דאין זה ענין כלל לחניכא

 1957שרש צח.
 1958טיב גיטין ליקוטי שמות דין א .תשובה הנ"ל בספרו בית אפרים )סי' פא בתחלתו( .ונתבאר בשו"ת אדמו"ר הזקן
סי' מ .שו"ת צמח צדק חאה"ע סי' קפ .קב נקי רס"י מ ,וש"נ.
 1959גיטין סג ,ב.
 1960הל' גטין סט ,ב .שברמ"א סי' קכט ס"ט.
 1961סי' כח וסוס"י מג.
 1962ים של שלמה פ"ד סי' לא בשם ידידי'.
 = 1963קארעץ תקע"ט .וא"כ נכתבה תשובה שלפנינו )מכתב הראשון( בין הדפסת שו"ת בית אפרים חאה"ע – תקע"ח,
לבין ספר טיב גיטין – תקע"ט .ואילו "מכתב השני" נכתב לאחר הדפסת הספר טיב גיטין )כדלקמן( .והוא שם בסוף
הסדר ד"ה גרסינן בפרק אלו טריפות ס"ק ב.
 1964בשמות אנשים ,בשם עמינדב.
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שנכתב כהוגן ,ודי בזה שהכל קורין כן אע"פ שאינו שמו המובהק ,משא"כ בחולק שם שדינו לכתבו
כאחד ,אפילו בלא חשש לעז ,פסול כיון שצריך כתיבת שם האיש והאשה בגט מדאורייתא ,ואם לא
כתב פסול ,ואם חלקו הוי כלא כתב כלל .ובמחכ"ת אשתמיטתי' דברי הרשב"א בתשובות
המיוחסות סי' קמ"ח וז"ל ,בשני שיטין לא פסקינן ,אלמא אי אפסיק לי' בתרי שיטי לא מיקרי
כתיבה ובגט כתיב וכתב לה עכ"ל .והביאו בג"פ .ושם הארכתי וביארתי כל הצורך וכאן קצרתי,
דבנידון דידן פשיטא דגרע טובא משני שיטין ,שלדעת הבית שמואל בשמות שאנו קורין אפילו
נשאת תצא ,ואפילו הט"ז פשיטא דמודה בזה ,דהתם מדמי לחניכא ,משא"כ כאן שאין כאן לא
שם ולא חניכא ,והך חלוקה עדיפא מחלוקת שני שיטין ,וסכינא חריפא דכינויים מפסיק ביניהם.
והדבר פשוט שאין זה דרך כתיבה לא בספרי הקודש ולא באגרות ושטרי הדיוטות ,ועינינו הרואות
בחותם יד כל אדם ,שכל ששמותי' כפולים בשם ובחניכא ,הוא חותם בשתים יחד ,ולא יבדיל בין
הקודש בחניכת החול כאשר נכתב בגט זה .ומכל שכן אם המגרש עצמו הי' יכול לחתום ,בלי ספק
שהי' חותם כדרך כל אדם צבי דוב בתכיפה אחת חיבור כדרך עלייתו לתורה ,ואם הי' חותם גם
בכינויו ,בלי ספק כי יחודי מייחד להו כהדדי הירש בער ,כמו שהוא נקרא בפי כל .והחתימה בזה
עיקר גדול ,כמבואר בבית שמואל בסדר שמות נשים סוף אות אל"ף בשם אלז גוטא .ויש להפליא
על המסדר הזה מה ראה לחלק בין הפרקים ,והקולר תלוי על צווארו שנשען על בינתו ,ונכנס
לתחום שאינו שלו להכריע משקול דעתו ,ולא קים לי' בדרבה מיני' לשיולי בי' מדרשא כדת מה
לעשות ,ואם הי' זמנו בהול ,על כל פנים הוה ליה לכנופי מאן דגמיר וסביר ועמו בעצה ישאל .ומה
שעבר אין ,ועל העתיד יהי' זהיר שלא למעבד עובדא בנפשי' ,ובפרט בעסק גיטין לעשות במתון
מתון ,ולא תהי' המכשלה הזאת תחת ידו.
ודאתאן עלה בנידון דידן הדבר ברור כשמש שהגט פסול ובטל ,וצריכה לחזור אחר הבעל לקבל
ממנו גט אחר ,על ידי עצמה או על ידי שליח ,ויהי' נכתב בו צבי דוב המכונה הירש בער ,וכמ"ש
בנודע ביהודה מהדורא תנינא סי' קי"ט במי ששמו מאיר יהודה ונקרא בפ"כ מאיר ליב ,שצריך
לכתוב מאיר יהודה המכונה מאיר ליב ע"ש .ובספרי 1965סי' פ"א שבארתי כמה חששו' בכתיבת
הנוסח הזה לכתוב כל שם וכינוי לעצמו ,לא הייתי זקוק לבאר אם כתב בדיעבד מה דינו ,שלפי
הענין אשר נשאלתי אשתני דינא ,רק אגב גררא ביארתי שאי אפשר לכתוב כלשון הזה ,והמעיין
שם יראה כי הוא פסול לדעתי אף בדיעבד ,מהנך טעמי דכתיבנא התם .וזה מקרוב העירותי בצדק
בתשובה אחת ,דלפי מה דקי"ל בסי' קכ"ב 1966דאפילו אם הגט פסול מדרבנן ,לא עשו העדים
שליחותן ויכולין לכתוב גט אחר ,אם כן אם נמצא הגט פסול אף מדרבנן הוא פסול מדאורייתא,
שהרי בטל השליחות .ומה שאומר עד שיהי' הא' כשר לדעת הרב ,היינו שכל שלא יוכשר בעיניו אף
משום חומרא יהי' יכול לכתוב אחר ,אבל פשיטא כל שנמצא פסול מצד עצמו ,רק שהרב טעה
והכשירו בשעת מעשה ,מכל מקום אין דעתו לשליחות זה שיכתוב לו גט פסול מדרבנן דאכתי
אגידא .ובמשנה למלך פ"ז מהל' אישות 1967מסתפק בשליח קידושין כה"ג ,ובגירושין נראה
1968
דפשיטא לי' דפסול דאורייתא מטעמא דכתיבנא .ושם הבאתי מ"ש בספר גט פשוט סי' קכ"ז
ליישב הרא"ש בגט מוקדם שהוא בטל ,ודברי ש"ב הגאון נ"י בספר תורת גיטין .ושם כתבתי
שלענ"ד אף דלהפוסקים דלא בעינן שליחות בכתיבה ,1969יש לומר דמודו בזה ,וקצרתי ,שהעיקר
בעיני דבלאו הכי הגט פסול מדאורייתא מטעם שכתבתי ,שאין לך שינוי השם גדול מזה ,שאין מי
שיכתוב או יחתום על הדרך הזה כלל.
ונפלאתי איך עלה על דעת המסדר לעשות כן ,שבשעת סידור הגט הוא קורא בשמו כמה פעמים
ואומר לו אתה פלוני בן פלוני ,ועל כרחך שאמר לו אתה צבי המכונה הירש דוב המכונה בער כו',
איך יעלה על לב להיות דובר אליו דבר ולהיות קורא בשמו בענין שלא נקרא בו מעולם ,לא
מעריסה ולא בפי העולם ולא בעלי' לתורה ולא בחתימה .וכן הסופר והעדים שאומרים בפה מלא
1970
שכותבין לשם האיש פלוני בן פלוני ,ואין זה דרך קריאת שמו ,כמ"ש רש"ל ובית שמואל
שהשמות שאנו קורין כדרך הדיוט שם אחד הוא וחד תיבה בעינן כו' .ואף לפי מ"ש לעיל דלענין
כתיבה שפיר פסקינן להו להנך דידן בשני תיבות ,מכל מקום אין להפסיק ביניהם במלה אחרת,
ומכל שכן שלא יבין לדבר כן .ופשיטא שהשומע זאת שאומר הרב והסופר והעדים לא יבין את זאת

 1965שו"ת בית אפרים חאהע"ז.
 1966ס"א ובית שמואל שם ס"ק א.
 1967הלכה כ.
 1968ס"ק ו.
 1969ספר התרומה סי' קיח-ט .סמ"ג מ"ע נ )קל ,א( .וראה בית שמואל רס"י קכ ורס"י קכג .שו"ת אדמו"ר הזקן סי' לג
ד"ה ומה.
 1970כדלעיל ד"ה וגדולה ,וש"נ.
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רב

ששמותיו אחד הוא] ,ואין[ יודעין לדורשן שדוב מחובר לשם צבי מעריסה ובעלי' לתורה ,ושם בער
מחובר לשם הירש בחניכתו .והמסדר גופי' אם היו מביאין לפניו מכתב כזה ,או אם שמע מי
שקורא איש שאינו מכירו בנוסח הזה ,בלי ספק שלא יפול לבו עליו לקרב המרוחקים בזרוע ,והי'
מפרש הדברים ככתבן ,שנקרא במקום אחד כך ובמקום אחד כך ,או מקצת קורין כך ]ומקצת
קורין כך[ ,וכן בגט יתפרש על דרך זה ונשמט תיבת דמתקרי ,או שהאחד הוא שם מחמת חולי
1971
וכעובדא דחלקת מחוקק סוס"י קכ"ט ,או כעובדא דפעסלן אסתר המבואר בתשובות הרמ"א
שלא כתבו תיבת דמתקרי .ועל כל פנים לא ימצא מי שיפרש שירכיב את הפרידה ,אם לא מחמת
שיודע ומכיר האיש ההוא ,מדעתו עביד פירושא ,ובעל כרחו יענה ויאמר כי חלקו השמות
המחוברים כדי לסמוך לכל אחד כינוי של השם הזה בפי העולם .אבל השמות הנכתבים בגט מצד
עצמם ,אין הפירוש סובל כן אף בלשון המקרא ,ומכל שכן בלשון שהורגלו ההדיוטות ,והוא פסול
ובטל כמ"ש בשו"ת הר"ן כו'.1972
ואד"ש 1973מכתבו ק' קבלתי ושמחתי כי ספרי טיב גיטין 1974למראה עיניו הי' דבר בעתו .והנה
לכבודו העתקתי מ"ש בתשובות בזה קצת באורך .והנה עיינתי בספר ישועות יעקב 1975וראיתי
שכתב הדברים כהלכתא בלא טעמא רק כתב שאין קפידא בזה כל כך ,וברור בעיני שאם הי' רואה
דברי שבתשובה שבדפוס ובכתב לא הי' מקיל ראשו בדבר זה ,1976ומכל שכן בנידון הלז שכתב
מנחם דמתקרי נחום זאב המכונה ואלף ,שקשה מאד לצרף קדש לקודש וחול לחול ,ויש בזה מקום
לטעות .הגע עצמך שהי' שמו נחום זאב והכינוי וואלף ,שיש לכתוב נחום זאב המכונה וואלף ,דקאי
אדסמיך לי' ,כמ"ש לענין משה ליב .ואם זה שנקרא כן נשתנה שמו מחמת חולי למנחם ,פשיטא
שיש לכתוב מנחם דמתקרי נחום זאב המכונה וואלף .וכיון שבעל האשה הזאת לא נשתנה שמו,
רק מלידה ומבטן שמו נזכרו מנחם זאב וכינויו נחום וואלף ,יאמרו שאין זה המגרש ,שמעולם הוא
שמו מנחם זאב לתורה ונחום וואלף בפי העולם ,וזה הנזכר בגט אחר הוא שהיה שמו וואלף או
נחום וואלף ,ועכשיו נשתנה שמו מנחם מחמת חולי.
ובשו"ת גאוני בתראי 1977פסל גט שהיה כתוב בו דמתקרי ליבא מטעם זה עיי"ש .ונראה דאפילו
הב"ח שם מודה בזה .וקצרתי דבאמת בנידון דידן יש לפסול בלא זה ,רק מטעם שאין דרך
הכתיבה בכך ,והוי שינוי השם גמור כאשר כתבתי באריכות שגט כזה פסול מדאורייתא ,והארכתי
עוד בכמה תשובות בספרי אשר בכתב ה' יזכני להוציאו במהרה לאורו.
ושלומו ושלום תורתו יגדל כנפשו ונפש או"נ ד"ש באה"ר ואה"ע,
הק' אפרים זלמן מרגליות מבראד

זה שכתב עליו הרב מוהרי"ל מיאנוויטש

1978

מ"ש הגאון במכתב הראשון
)א( דפשוט שמה שצריך לכתוב כו' .לא ידענא לאיזה צורך הביא הא דלא כתב כלל לענין שינוי .וגם
בלא כתבו כלל אין ראי' דלא מהני סימנים וכמבואר בתוספות )ד' ך ,(1979לפע"ד מלבד שאין זה די
באר אדרבא מבואר הפכו ,דהא התוספות כתבו אליבא דרבי מאיר דבעי מוכיח מתוכו ,ופשיטא
שעל ידי סימן מקרי מוכח מתוכו כמו .1980ואם כן אף אם תמצי לומר דכוונות התוספות דרבנן נמי
לא פליגי אדרבי מאיר ,וכן הוא למסקנתם ,מדמודו אפילו בשינה שם יהודה בגליל ,דהוה רבותא

 1971סי' פד .נתבאר בבית שמואל סי' קכט ס"ק כד .שו"ת אדמו"ר הזקן סי' מ.
 1972ג' תיבות האחרונות ליתא בנדפס שם.
 1973ואחרי דרישת שלומו .מכאן מתחיל "מכתב השני".
 1974ראה שם בלקוטי שמות ס"ד וסק"ה-ו ,בענין כתב "אליעזר המכונה ליברמן זאב המכונה וואלף" ,וסמ"ב וסקמ"ד
בענין כתב "צבי המכונה הירש יהודה המכונה ליב".
 1975חאהע"ז סקכ"ט סקט"ז בענין כתב "צבי המכונה הירש יהודה המכונה ליב".
 1976אבל ראה קב נקי כלל לח סכ"א שהביא מכו"כ שחלקו על הטיב גיטין בזה.
 1977סי' ג.
 1978כ"ה בכת"י מעתיק הנ"ל.
 1979ע"א ד"ה הא בעינן.
 1980בכת"י נשאר חלק תיבה אחת.
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רג

טפי מאם לא כתבו כלל )ובהכי יתיישב דברי הבית יוסף להצילו מהשגות הבית שמואל ,(1981מכל
מקום לא נאמר דרבנן עדיפא מדרבי מאיר ,דאפילו במוכח מתוכו מחמרי.
)ב( ומה שכתב ואין לך שינוי גדול מזה כשמחלק כו' .אנא חילוק לא ידענא ,דלא חילק כלל ,דהרי
בשם העריסה קורין כל השמות כסדר הזה מנחם נחום זאב וואלף ,וכן כשחותם את עצמו
בשטרות ,אלא שקורין בלא דמתקרי או המכונה ,ובגט כשבא לכתוב מתקרי והמכונה אז נראה
כמחלק להפריד בין הכינויים ,לומר שנחום הוא כינוי למנחם ושם וואלף הוא כינוי לזאב .והגע
עצמך אם היה כותב מנחם זאב דמתקרי נחום והמכונה וואלף בוודאי היה כשר ,אע"פ שמפריש
בין נחום לוואלף בתיבת המכונה ,אלא שהי' צריך לכתוב בויו העיטוף והמכונה ,דאם לא כן הי'
משמע דנחום עצמו הוא המכונה וואלף ,ובאמת יש לו שני כינויים .אבל כשכותב זאב המכונה
וואלף ,ממילא משמע דכינוי וואלף הוא לזאב ונחום הוא כינוי למנחם ,שיש לו שני כינויים ,ואין
צריך הוכחה מלשון הגט שהוא לשון הבעל ,שהוא הוא ,אלא דמפרשינן הכתיבה דרך פירוש ,וידוע
שמה שמפרשין דרך פירוש הוה כאילו נכתב בפירוש ,והוה ממש כעין מה שכתב בעצמו בשם
מהרי"ל.1982
)ג( ומה שכתב ואין מי שיכתוב כן בשטרי הדיוטות כו' .לא ידעתי אם מנהג מקומו הוא כן ,או
דטריד בגרסי' ולא ידע מכתיבת שטרי הדיוטות ומשם העריסה ,ובפרט כמו שסיים בעצמו דמסיק
דהחתימה עיקר בדבר הזה ,ועינינו רואות בשטרות אפילו בשטרי הלואות ,וכן בחתימות ,וכן בשם
העריסה כוללין יחד כל השמות ,ואצל כל שם כינויין .ואדרבא ראיתי בשם גדול א' בחידושי
הנדפס בס"ס רמב"ם ח"ג 1983בשם ארי' זאב ,שכתב דאין לחוש שמא טעו דליב וואלף הוא כינוי
לזאב ,ומביא ראי' מן הפסוק .ולכאורה מה בכך שיטעו בזה הא על כל פנים האי גברא נק' כך ,אלא
וודאי כיון שבשם העריסה ובשטרות כוללין השמות ומערבבין השמות והכינויים ,וכותבין ארי'
ליב זאב וואלף ,ומשום הכי ס"ד דחיישינן שמא יטעו שאין זה הבעל ,וגם מראייתו יש ראי' דאם
הבדיל כשר.
)ד( ומה שכתב כי אם כשכותבין קבוצת אנשים כו' מכל מקום מי ששמו כפול כו' אבל לחלק .אני
אומר דא ודא אחת היא ,מה לי ששמו כפול או ששמו וכינוי' כפול ,דאף מי ששמו וכינויו כפול
מערבין קודש וחול כמ"ש .ואין הפרש והבדל בגט כי אם בתיבת דמתקרי והמכונה ,ובזה אין
לחלק ,דמה לי אם בלא מתקרי או המכונה או אם כותבין מתקרי והמכונה.
)ה( גם מה שכתב מנפאתה וטפאתה ,אפילו אם מוכח מתוכו כגון שידוע שאין לו אשה אחרת כו'.
אינו מדוקדק ,דזה לא מקרי מוכח מתוכו כמ"ש בפסקי מהרא"י סי' ]י[א גבי מוקדם ,1984ועדיפא
הוה ליה למימר כגון שאין שם אשה כלל בשם טפאתה ,וכמו שכותב מרדכי בחי"ת במקום הכ' או
יחזקאל בכ' במקום החי"ת.1985
)וי"ו( ומה שכתב וגדולה מזו מבואר בבית שמואל גבי ידידי' ואור שרגא כו' .אינו ענין לכאן כלל,
דהתם כיון שמחלק השם אין זו כתיבה כלל ,כמ"ש בתשובות להרמב"ן )סי' קמ"ח( ,והביאו הגאון
בעצמו .וכנראה שהוא סבירא ליה הא דשינוי השם פוסל בגט מחמת שלא נכתב הגט כהוגן ,והרי
זה כאילו לא נכתב שם הבעל ,וכן משמע מלשונו כמה פעמים שמתהפך משינוי ללא נכתב ,אבל
באמת מלשון התוס' )ד"כ( שהביא בעצמו מבואר דשינוי גרע טפי ,וכמ"ש בעצמו וכל שכן בשינוי
וכו' ,והטעם יש לומר דהוי מזויף מתוכו .וברמ]ב["ם פ"ג 1986מבואר דמזוייף מתוכו ממש הוא
ובטל מדאוריי' ,אלא שבנראה כמזוייף אינו פוסל אלא מדרבנן )וצ"ע בתוס' רפ"ק 1987גבי מודה
רבי אלעזר כו'( .אם כן בשינוי כזה ודאי דלא חשבינן לי' אפילו כנראה כמזוייף כו' ,כיון שכתב כל
השמות וכל הכינויי'.

 1981סי' קכט ס"ק כא ,שהוכיח הב"י מהתוס' דבלא כתב כלל בטל מדאורייתא ,והקשה עליו הב"ש שם ,דהתוס' לא
כתב כן אלא לרבי מאיר.
 1982הל' גטין סט ,ב )שברמ"א סי' קכט ס"ט( ,בענין משולם בן אורי המכונה וייבש.
 1983בקב נקי כלל לח סכ"א :וכן הוא ברמב"ם ד' ברדיטשוב בסוף הספר מר' יהודה שמשון שפירא מ"מ דק'
טארניפאל לכתוב ארי' זאב המכונה ליב וואלף )והוא בהוצאת ברדיטשוב תקס"ט ,בסוף העמוד האחרון(.
 1984כשדילג האלפים או המאות.
 1985ראה שדי חמד מערכת גט סי' לא סי"א-ב.
 1986מהל' גירושין ה"ח.
 1987ד ,א ד"ה מודה.
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רד

גם מה שכתב במכתב השני חשש משום שמא יאמרו שנשתנה מחמת חולי ,והביא ראי' מתשובות
הגאונים בתראי .1988עיינתי שם וראיתי שלא חשש אלא משום שעשה הטפל עיקר ,כי בשם מחמת
חולי הוא עיקר וכאן הוא טפל .ואדרבא כתב דכולי עלמא ידעי כו' ,וגם אין דרך לשנות מנחום
למנחם.
1989
דאין דרך לערב
כללא דמילתא איני רואה בזה שום חשש דאורייתא ,ושגם הגאון לא אמר
השמות והכינויים דשעת העריסה ,וכן כשחותם בשטרות ,משא"כ במדינתינו שמערבין השמות
והכינוים וכותבין אצל כל שם כינויו .אע"ג דבגט הפסיק בלשון דמתקרי ,דהוסיף דמתקרי
והמכונה אצל כל שם ,אין בכך כלום ,כי אף שדמתקרי והמכונה קאי אגברא כמ"ש הגאון בכמה
מקומות ,והוה לן לכתוב כל כינויים ביחד כמו שהוא נקרא ,מכל מקום קאי נמי אעיקר השם.
וכידוע ממה שמפרישין ומבדילין שפעם כותבין דמתקרי ופעם כותבין המכונה ,ותלוי אם השם
נתכנה כלשון לע"ז או לא כמ"ש האחרונים.

סימן נד
יששכר איסר דמתקרי בער איסר

1990

שאלה
לכבוד ידידי הרב המפורסם מו"ה יהודא ליב מיאנוויטש
בא אלי איש אחד לסדר לו גט ,ושאלתי ממנו מה שמו ,כאשר מחוייב המסדר לשאול אולי יש לו ב'
שמות ואפשר שנשתנה שמו מחמת חולי ,והשיב המגרש שנתנו לו שמות בעת המילה ישכר בער
איסר .ואשתומם כי לעולם שם איסר הוא כינוי לישראל ,ושלחתי את המגרש לאביו לחקור הטיב,
ובא עוד הפעם ואמר לי שאמר לו אביו ששמו בעת המילה הוא ישכר בער ישראל איסר ,אבל גם
אביו מסופק בזה .ולספר תורה אינו עולה בשם ישראל ,וכן בשטרות אינו חותם כי אם בשם ישכר
בער איסר ,1991על כן בקשתי מכת"ר לחקור היטיב ולהודיעני איך לכתוב בגט.1992
גם נא לחקור 1993שמות אשתו ,שאמר לי המגרש שיש לה ב' שמות ,אבל אינני רוצה לסמוך עליו
שאינו בר סמכא ,כאשר אני רואה שאינו יודע גם שמו היטיב.1994

תשובה
1995

הנה על דבר שני שמות של המוכ"ז  .שם ישראל ודאי אין צריך לכתוב ,אפילו נק' כך בשם
העריסה ,1996מאחר שנשתקע שם זה ואינו חותם בשטרות ולא נקרא לספר תורה בשם ישראל
כלל .ולא עוד אלא 1998מה שנקרא אצלינו שם איסר כינוי לשם ישראל הוא טעות ,כי עיקר הכינוי
יס ָרל בלמ"ד לבסוף שהוא דומה לשם ישראל ]שאעפ"כ כתבו האחרונים 1999שיכתוב המכונה
הוא ִא ְ

1997

 1988סי' ג.
 1989כ"ה בכת"י ,ואוצ"ל :רק במקום.
 1990משו"ת זו יש בידינו שתי העתקות :א( בעלים נפרדים – שעל פיה נדפס בקובץ יגדיל תורה ח"מ ע' קמה .ב( בכת"י
 231ערב א – מוגהת בכתי"ק אדמו"ר הצמח צדק )ראה עד"ז גם לעיל סי' יד( ,ועל פיה נדפסה בשארית יהודה
מילואים סי' לב.
לפנינו מועתקת כפי שהיא בנוסח המקורי בשני כתבי היד )בכמה מקומות חסרים איזה תיבות ,והושלם על פי כתב
היד השני( .ובשוה"ג נעתקו תיקוני כתי"ק אדמו"ר הצמח צדק.
 1991היינו שעולה לתורה בשם ישכר איסר ,וחותם בשם ישכר בער איסר ,ונקרא בפי כל בשם בער איסר.
 1992היינו שהגט עדיין לא נכתב )וראה במועתק לקמן מכותרת בכת"י  :231ובגט נכתב כו'(.
 1993מלשון סוף התשובה נראה ,שבילדותה היתה דרה אשה זו בנעויל ,ועתה היא דרה ביאנאוויטש )עירו של מהרי"ל(.
 1994בכת"י  231לא היתה רשומה השאלה ,ונוסף בכתי"ק אדמו"ר הצמח צדק :מי שהי' נקרא בפי כל בער איסר ולא
הי' נודע ששמו ממילתו ישראל ,ואינו חותם ואינו עולה בו לס"ת ,רק עולה לתורה בשם יששכר איסר איך לכתוב בגט.
ושם האשה בפי כל במקום הכתיבה והנתינה לאה ,אלא שאיש אחד אמר שמעריסה הי' שמה לאה פרידא ,וכן קורין
אותה במקום לידתה ,ובגט נכתב רק שם לאה.
 1995המוביל כתב זה.
 1996תוקן בכתי"ק אדמו"ר הצמח צדק :ממילתו.
 1997תוקן בכתי"ק אדמו"ר הצמח צדק :זה.
 1998אף אם הי' נקרא בשם ישראל ,וכינויו איסר כו'.
 1999בית שמואל ,שמות אנשים אות יו"ד :ישראל  ...המכונה איסרל.
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2001

ולא דמתקרי ,אבל שם איסר ,לא שהוא דומה לשם ישראל ,[2000ופשיטא שיש לכתוב המכונה
ומאי קמ"ל .ומכל מקום להתלמד במקום אחר נראה דכותבין שם איסר בלא למ"ד ,אעפ"י שהוא
כינוי לשם ישראל ,מאחר דקורין כך במדינתינו אין לך אלא לשון המדינה.2002
אבל בנידון דידן כיון דנקרא לספר תורה בשם יששכר איסר ,בודאי ששם איסר הוא עיקר השם
ולא כינוי ,2003שבשם הכינוי אין רגילות לקרות לס"ת ,וכמו שאינו נקרא לספר תורה בשם בער.2004
ואם כן הרי זה דומה למ"ש הבית שמואל סי' קכ"ט ס"ק כ"ד בשני שמות של קדש ואחד של לעז
ביניהם ,כגון משה יהודה ליב ונק' משה ליב .והנה שם כתב לכתוב משה יהודה המכונה ליב ,אבל
באמת יותר נכון לכתוב דמתקרי משה ליב ,כדי שיהי' ניכר ונראה לכל שלא נקרא בשם ליב לבד
אלא בצירוף שם משה ,וכן תקעתי עצמי לדבר הלכה בשנים ושלשה גיטין .2005אחר כך מצאתי כן
בספר תורת גיטין 2006שכן ראוי ונכון ,אלא שכתב שאין לשנות המנהג ,ולדידי חזי לי דלא שייך
מנהג בזה ,דהוא מלתא דלא שכיחא וגם מסורה לדיינים .ומכל 2007שכן בנידון דידן שאם באנו
לכתוב שם יששכר איסר שוב לא יתכן לכתוב המכונה בער דקאי אלפני פניו ,דבהא אפילו הבית
שמואל מודה ,אלא 2008שיש לכתוב יששכר איסר דמתקרי בער איסר .ואעפ"י ששם בער הוא כינוי
וראוי לכתוב עליו המכונה ,מכל מקום הא כבר כתבו האחרונים 2009דאם כתבו דמתקרי במקום
המכונה כשר ,וכאן אי אפשר לכתוב המכונה ,מפני שם איסר שאינו כינוי אלא הוא עיקר השם,
כיון שנקרא בו גם כן לספר תורה ,אעפ"י שנקרא על שם אמו ,והוא שם לעז ,מכל מקום גם בשם
לעז שהוא עיקר השם אין לכתוב המכונה כיון שאינו כינוי .הן אמת אילו לא הי' נקרא לספר תורה
בשם איסר כלל אלא בשם יששכר לבד הי' ראוי לכתוב גם על שם איסר המכונה ,והי' ראוי לכתוב
המכונה בער והמכונה איסר ,2010כמ"ש האחרונים בשם מהרי"ל בענין המכונה זימל והמכונה
זעמליין וקל וחומר הדברים ,אבל כיון שנקרא לספר תורה בשם איסר גם כן הרי הוא עיקר השם,
וראוי לצרפו עם שם יששכר ,שהרי בשניהם נקרא לספר תורה ,וכמו שנקרא לספר תורה יששכר
איסר כך ראוי לכתוב בגט יששכר איסר ,ואחר כך הכינוי המכונה בער ,אך מפני שלא נקרא בשם
בער לבד אלא בצירוף שם איסר ,ולא עוד אלא לפי שנכתב כבר שם איסר ,אין לכתוב המכונה בער
בלבד דקאי אלפני פניו כמ"ש ,לכן העיקר לכתוב יששכר איסר דמתקרי בער איסר ואין לשנות.2011
ועל דבר שם האשה ,חקרתי ואמרו שבכל העיר הזאת לא נקראת רק בשם לאה בלבד ,ואין יודעים
משם פריידא כלל ,אלא שהמוכ"ז אמר שבנעוויל קורין שמה בשני השמות לאה פריידא ,לפי ששם
העריסה הי' בשני השמות ,וכיון שבכאן נשתקע שם העריסה 2012ואין חוששין לשם שיש לה במקום
אחר ,שאינו 2013מקום הנתינה כידוע.

 2000בכת"י  231חסרים תיבות אלו.
 2001לדעת המחבר בשו"ע סי' קכט ס"ד סט"ז :ואם אינו דומה קצת לשם העברי יכתוב המכונה.
 2002וא"כ כשעולה לתורה בשם ישראל ונקרא בפי כל בשם איסור ,צריך לכתוב ישראל המכונה איסר.
 2003ולכן אין לכתוב המכונה איסר ,אלא או :המכונה בער )לדעת הבית שמואל דלקמן( ,או :דמתקרי בער איסר
)כמסקנת מהרי"ל לקמן(.
 2004באותה תקופה הי' רגיל ,שלתורה היו קוראים בשם הקדש בלבד ,ובפי כל בשם הלעז בלבד ,אף שבמילתו קראו
בב' השמות ,וכן רגילים לחתום )ראה שו"ת צמח צדק רס"י קפז(.
 2005נוסף בכתי"ק אדמו"ר הצמח צדק :וגם בספרי הג' ר"ז מרגליות בתשו' סי' ]קיט ,ובכ"מ[ ובלקוטי שמות סי' ו
פסק גם כן דלכתחלה יש לכתוב דמתקרי משה ליב.
 2006חידושים סוף ס"ק כ.
 2007מכאן עד "אלפני פניו כמ"ש" ,הועבר עליו קו למחיקה ,ונכתב במקומו בכתי"ק אדמו"ר הצמח צדק )רק
התמצית( :ואין לכתוב המכונה כיון דאיסר הוא שם העצם שלו שנקרא כן על שם אמו ,וגם עולה בו לתורה .ועיין בגט
פשוט ס"ק ס"ד ע"ח פ"ב ]שבשלושה ס"ק אלו מבאר ,ששם לעז שהוא שם העצם כותבין עליו דמתקרי ,ולא המכונה[.
 2008כיון שצריך להוסיף שם בער איסר )ולא סגי בכתיבת :המכונה בער( ,שוב אין לכתוב בזה המכונה ,אלא דמתקרי
בער איסר.
 2009שו"ת רמ"א סי' פד ד"ה ועוד נראה דאפילו .בית שמואל ס"ק ל.
 2010בכת"י תוקן :בער איסר.
 2011נוסף על הגליון בכת"י מוה"ר ישכר בער הורביץ מ"ץ דליובאוויטש :רק במה שכתב לכתוב יששכר ,מאחר שידוע
שכל שהי' שמו בער חותמין עצמם )במדינת פולין( ישכר בשי"ן אחת ,וכן עולה לתורה .ומ"ש בתורת גיטין בב' שינין,
מכל מקום נק' בשי"ן אחד .אבל אם עולה לתורה בב' שינין וכן חותם ,אם כתב בחד שי"ן הגט פסול .ואם עולה לתורה
או חותם בחד שי"ן וכתב בגט בשי"ן א' כשר .ע' כ"ז בתשובות נו"ב מהדורא תנינא סי' ק"ז ,ובטיב גטין.
 2012נוסף בכתי"ק אדמו"ר הצמח צדק :כשר הגט לכולי עלמא.
 2013נוסף בכתי"ק אדמו"ר הצמח צדק :לא מקום הכתיבה ולא.
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וזו"ז יקבל החוה"ש מאדה"ש 2014דברי רחימו לנצח
יהודא ליב

סימן נה
2015

כתיבת דמתקרית בגט
לכבוד אה' ידיד שב"א 2016הרב המופל' ושנון חו"ב המפורסם מוהר"י אייזיק הלוי
2017
עפשטיין וסיעת מרחמוהי הבד"צ דקהלתו
סדרתי הגט שנכתב פה לר' אליעזר ליפמן ב"מ אשר ,לגרש אשתו ,וכתבתי בלשון דמתקרית צירא,
כי אמרתי אולי שם העריסה הי' צירל ונקצר השם ,ובכיוצא בזה יש לכתוב דמתקרית כמ"ש שמות
נשים אות א' בשם אבגלי ואות ב' בשם חנולה) 2018עי' ספר טיב גטין להר"ז מרגליות ,שדעתו שאין
לכתוב דמתקרי אלא בידוע שנשתנה עכשו משם העריסה אבל לא בספק ,עיי"ש באורך בלקוטים
ס"ק ל"א .ועי' בגט פשוט סי' קכ"ט ס"ק ס"ז וס"ק קל"ב ,דלא כמהרי"ט ,אלא דאין צריך לכתוב
דמתקרי .ועי' טיב גטין שמות נשים אות מ"ם דף 2019י"א(.
ומ"ש בגט דמתקרית ובהרשאה דמתקריא ,דעת לנבון נקל עפ"י דקדוק הלשון שבגט ,שהוא לשון
נוכח אנת אנתתי ,2020משא"כ בהרשאה .ואין צריך לפרש ,זולת שלא רציתי לשנות המנהג שהנהיגו
האחרונים 2021לכתוב אגרת בכה"ג.
וגם קיצור לשון שבהרשאה ,כך קבלתי מפי קדשו של רבינו הג' אחמו"ר ז"ל נ"ע ,שלא להאריך
בעשיית שליח ושליח שליח כמה פעמים שלא לצורך וד"ל.
וזו"ז יקבל החו"ש מאדה"ש ,2022דברי בש"ב 2023ידידו לנצח
יהודה ליבאאמ"ו ברוך ז"ל

 2014וזולת זה יקבל החיים והשלום מאדון השלום.
 2015נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' מב ,מכת"י  935יח ,ב .וראה גם שו"ת צמח צדק סי' תיג וסי' תל ,ובהערות
לסי' תל .ותוכנה :שם חניכה שספק אם נגזר משם עריסה ,עדיף לכתוב אנת אנתתי דמתקרית ,ובהרשאה יכתבו
דמתקריא .קבלה בשם אדמו"ר הזקן שלא להאריך בהרשאה בעשיית שליח ושליח שליח כמה פעמים.
 2016אולי :שאר בשר אשתי )ראה גם לעיל סי' מז .לקמן בחתימה :בש"ב(.
 2017האמליע.
 2018בבית שמואל שם ,הביא ממהרי"ט )בספר שמות בשם אבגלי(" :לכן נ"ר שיכתבו אנת אנתתי דמתקריא אבגלי".
ובבית שמואל חולק ופוסק לכתוב רק אבגלי .וראה גם שו"ת אדמו"ר הזקן ,שער השמועה סי' נד-ד ,הכרעתו לכתוב
אנת אנתתי דמתקריא ,או דמתקרית .ושם סי' נו :קבלתי אגרת מהרב ר' ליב מיאנוויץ שכתב אלי  ...קבלתי מאחי
אדמו"ר שיש לכתוב דמתקרית.
 2019אוצ"ל :ס"ק י"א.
 2020ראה גם שו"ת צמח צדק סי' תל :שבנוסח הגט מדבר עמה לנוכח אנת אנתתי פטרית יתיכי כו' לכן יש סברא יותר
לכתוב דמתקרית דהוי ג"כ לנוכח כמ"ש בג"פ .משא"כ בשם העיר .ומ"מ ראיתי ברשימה מהגטין שסדרו בב"ד של
הג"פ כתוב הכל על שם האשה דמתקריא .א"כ נראה שהמנהג כן .וכן ראיתי בשאר נוסחי גטין.
 2021ראה רמ"א סי' קמא סכ"ד ,וט"ז שם ס"ק יח.
 2022וזולת זה יקבל החיים ושלום מאדון השלום.
 2023אולי :בעל שארת בשרו )ראה גם לעיל בהפניה :שב"א(.
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2024

גט מומר שהעדים במקום אחד והסופר במקום אחר
צעקת האשה הנעצבת קשת רוח ומרת נפש ,מרת העניא בת יהושע זעליג מהאדיץ ,אשר בעלה עיגן
אותה זה יותר משנים עשר שנה ,וזה שנתיים נודע שהחליף דתו והוא ברוסיא רחוק משם כמאתים
פרסאות ,ובהיותו שם בזאוואד סינדרווע פעלו ממנו שיצוה לכתוב גט פטורין לאשתו ,וכן עשה
וצוה לסופר לכתוב ]וכתב[ לעדים לחתום ,והגיד להם שמו צבי הירש בן גרשון ,גם הגיד להם שם
אשתו הנ"ל אשר בהאדיץ ,ונתן סימנים אשר בעת פרידתו ממנה שבק לה בן ממנו ,גם יש עוד סימן
בהמגרש שראו העדים שיש לו בעין השמאלית נקודה שחורה וכן הוא באמת .והנה הסופר לא כתב
אז הגט ,וכעת הסופר הרחיק נדוד מסינדרווע ובא לביתו שהוא ק' לאזני ,הרחוקה משם יותר
ממאתים פרסאות ,והעדים שיחד הבעל לעדי חתימה הן בסינדרווע .והאשה הנ"ל בוכה ומבכה
אולי יש לה מזור ותרופה להכתיב הגט כעת וליתן לה.

מענה מהרי"ל לשו"ת צמח צדק סי' קמה
כבר כתבתי באגרת בקצרה שכל הדרכים בחזקת סכנה ,ועתה אמרתי להשיב מפני הכבוד קצת מן
הטעמים ,על פי סדר האותיות.
2026
א .מה שכתב 2025בענין אם הבעל מודה שעשאו שליח כו' ,הכניס ראשו בין הרים גדולים וצלל
במים אדירים ולסוף העלה חרס בידו ,לסמוך על הודאתו בכתב בחתימת ידו להעדים ,ומנין לנו
שזהו כתב ידו ,שהרי אין חתימת ידו ניכרת לנו ,ואף קיום הב"ד .ואם דעתו לסמוך על
הרשב"ץ ,2027למה ליה הודאת הבעל ,וכמ"ש בעצמו דאף להמגיד משנה 2028יש לסמוך על
הרשב"ץ .2029אך עדיין לא יצא ידי חובתו שלא תירץ קושיית הט"ז ,2030וכנראה שהיא קושיא
חזקה מאד .וקושיא זו תקשי גם להבא כשיובא על ידי הפאצט קיום על חתימת ידי העדים בגט
ואין כאן מי שמכיר הקיום) 2031אך קושיית התורת גטין 2032לא שייכא כ]א[ן שנכתב מדעת הבעל

 2024נדפסה בשו"ת צמח צדק אהע"ז סוס"י קמה .והן השגות קצרות ,למה שנתבאר בארוכה בשו"ת הצמח צדק שם
)תמצית הדברים יועתקו לקמן בשוה"ג ,להקל על המעיין( .ותוכנה:
מומר מינה סופר בפניו ,ואת עדי החתימה מינה בכתיבת וחתימת ידו .ג' עדים כתבו וחתמו שהבעל מינה את הסופר,
וחתימתם אינה ניכרת כאן .הסופר נמצא בלאזניא והעדים בסינדרווע ,ואי אפשר שיתוודעו יחד למקום אחד .אדמו"ר
הצמח צדק רצה להתיר בשעת עיגון ,שהסופר יכתוב הגט ,וישלח לעדים שיחתמו ,וישלחוהו בחזרה אל הסופר ,שהוא
גם שליח הולכה שיתנהו לאשה .ומהרי"ל חלק עליו מכמה טעמים ,והציע לעשות כהוראת אדמו"ר הזקן ,שהמומר
יאשר בפני עדים שמינה את הסופר בפניו ,וימנה עדי חתימה במקום הסופר – בפני עדים ,וגם בכתב שישלח להם.
בהמשך התשובה נזכר שהיא משנת תקפ"א.
 2025בשו"ת צמח צדק שם ס"א.
 2026שאף שהסופר צריך עדים שמינהו הבעל ,כמבואר בטוש"ע סי' קמא סי"ב ,מ"מ סגי בהודאת הבעל שמינהו סופר.
ואף שהמגיד משנה הל' גירושין פ"ט הל"ב מחמיר ,יש לסמוך על דעת המחנה חיים שם שמתיר .וא"כ אולי יש לסמוך
על הכתב שכתב הבעל לעדי חתימה ,שהם יחתמו על הגט שיכתוב הסופר פב"פ משמי ,שבזה הודה הבעל שמינה את
הסופר.
 2027תשב"ץ ח"ג סי' טז וסי' כב ,ושו"ת רשב"ש סי' רסו )הובא בב"י סי' קמא נד ,א .רמ"א סי' קמב סי"ט .בית שמואל
סי' קמא ס"ק לח( :דעתי שאין הקיום מעכב  ...אף אנו נודה שלכתחלה ולרווחא דמילתא טוב הוא להתקיים אם
אפשר ,אבל היכא דלא אפשר לא מענגינן אשה משום הכי.
וא"כ אולי יש לסמוך על מה שיש להסופר שטר בחתימת ג' עדים שהבעל מינהו.
 2028שהודאת הבעל אינה מועלת.
 2029הגהת אדמו"ר הצמח צדק )ראה הערות לסי' קמה שבסוף הספר שם עא ,א( :לא עיין היטב כי הודאת הבעל מהני
גם לר' אביגדור וריא"ז ]הובאו ונתבארו בשו"ת צמח צדק שם סוף ס"א[ ,ועדים לא מהני לשיטתם דהוי מפי כתבם.
 2030סי' קמב ס"ק יח.
 2031ועל דבריו השיב הצ"צ שם:
אע"פ שדודי הרב הפליג עלי ,הנה אחר זמן רב מצאתי בסדר הגט שבסוף ספר גט פשוט סי' הע"ר ,תמצא מעשה קרוב
להנ"ל נעשה על פי מהרי"ט כדברי ממש .רק שם היה ע"י קיום והכרת חת"י ,ובזו לבד באמת אי אפשר בדליכא קיום,
אבל לא כמו שהפליג דודי הרב הג' מוהרי"ל זצ"ל .וז"ל הגט פשוט שם טופס שטר שנעשה בבית דין של מהרי"ט כו',
עד ושריר ובריר וקיים.
ובסי' תלב שם :ושוב אחר זמן מצאתי בסוף ספר גט פשוט סי' ער"ה ,שנעשה מעשה על פי מהרי"ט כהנ"ל .ומכל מקום
בנידון זה לא הי' אפשר להקל ,מצד שהי' אי אפשר לקיים חתימת ידי השטר שביד הסופר.
ועוד שם :מדודי זקני הרב הגדול החסיד מו' יהודא ליב זצ"ל מייאנעוויטש ,שהשיב על דברי ,לכן לא נעשה מעשה.
 2032סי' קמא סכ"ז ,וסי' קמב ס"ג )הובא בצמח צדק שם ס"א ד"ה והנה בנידון( ,שבשליחות קבלה של האשה לא סגי
בשטר שחתומים עליו עדים ,שאינו חשוב שטר רק כשנכתב מדעת המתחייב שהוא הבעל ,וכאן נכתב רק מדעת האשה.
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המגרש .ואף שלא אמר להם כתובו ,2033שמצד הסברא דבכל כה"ג אין צריך לומר כתובו ,וכמ"ש
מעל' בשם חידושי הר"ן ,2034ואינו בידי רק קיימתי מסברא .גם מה שכתב התורת גטין בענין שליח
קבלה של האשה אין קושייתו כלום ,ויפה תירצת שאינה עושה שליח לקבל גיטה אלא אם ירצה
הבעל .ואני מוסיף שנכתב מדעת המתחייב ,דהגט חוב הוא לה ,ומהאי טעמא האשה עושה שליח
קבלה ולא האיש( .ובפרט שבנידון דידן נראה שהבית דין הם הדיוטות ,וכנראה שאפילו חתימתן
אינם יודעים לחתום היטב ,גם משה גם אהרן שקולים ,ומשה נהפך לשמה ולשנינה.2035
ב .בענין כתב לעדים בכתב ידו 2036נפל ברבוותא ,והרבה מן האחרונים מחמירים ,עי' פרי חדש.2037
ורבינו הגדול אחמו"ר זלה"ה התיר בזה במומר לעבודת כוכבים ומזלות ,אך שהתנה שהבעל ימנה
גם כן העדים בעל פה על ידי הסופר ,שיאמר להסופר לפני עדים אחרים ,ובנידון דידן הנה לא אמר
הבעל שום דבר בפני בית דין המקיימים לומר דעו שאני ממנה פלוני ופלוני ,ונוסחת הרב אחמו"ר
ז"ל בגט כנ"ל כך הוא,2038
הערט צו אתם עדי פלוני ופלוני ,פאר אייך בעט איך דיך פב"פ ,זאלשט פארין למקום פלוני שרייבין
אגט כשר לגרש בו את אשתי פב"פ ,און שרייב לשמי ולשמה כו' .און זאלסט בעטין פון מיינט
וועגין ב' עדים פב"פ ופב"פ אז זייא זאלין חתמנן דעם גט לשמי ולשמה כו' ,וויא איך שרייב צו
זייא אבריביל בחתימת ידי ממש .און בעט דיך און מאך דיך פאר אשליח צו געבין דעם גט כו'.
וחותם הבעל המומר לעכו"ם בחתימת ידו ,ומקיימים העדים שאמר בפניהם .והעדים היו מכאן
ששלחו לשם .ואחר כך כותב להעדים בשם פב"פ ופב"פ בקשתי אז איר זאלט חתמנן כו' .וחותם
בחתימת ידו ]ו[מקיימים העדים.
]תרגום :שמעו נא אתם עדי פלוני ופלוני ,בפניכם הריני מבקש אותך פב"פ ,שתיסע למקום פלוני
לכתוב גט כשר לגרש בו את אשתי פב"פ ,ותכתוב לשמי ולשמה כו' .ותבקש בשמי את ב' עדים
פב"פ ופב"פ שיחתמו עצמם על הגט לשמי ולשמה כו' ,כפי שאני כותב להם במכתב בחתימת ידי
ממש .והריני מבקש אותך וממנה אותך להיות שליח לתת את הגט כו' .וחותם הבעל המומר
לעכו"ם בחתימת ידו ,ומקיימים העדים שאמר בפניהם .והעדים היו מכאן ששלחו לשם .ואחר כך
כותב להעדים בשם פב"פ ופב"פ בקשתי שאתם תחתמו כו' .וחותם בחתימת ידו ]ו[מקיימים
העדים[.
זו היא נוסחת הרב ומינה לא תזוז.
וביתר הדברים הרגשת בעצמך הדוחק .וגם בענין נוסחאות ולשונות הגט בענין הזמן והמקום
יצטרך נוסחאות חדשות אשר לא שערום אבותינו .2039וסוף סוף לא יהיו עדים המכירים את האיש
שהוא בעלה של זו המתגרשת ,אך זה יש לומר שהשליח יודע שהבעל אמר לו שם האשה ושם עירה,
ועדים יעידו לו על זה אצל הבעל.
אך אחר כותבי נתיישבתי בדעתי ,ועלה בידי עצה אחרת לתקן כל החששות ,והוא לשלוח לשם על
הפאצט לאנשים ידועים שישתדלו אצל המומר לעכו"ם שיכתוב להסופר דלאזני שיכתוב הגט,
כאשר אמר לו בעל פה זה שנתים ,ויחתום ויקיימו עדים שניכר חתימת ידם בכאן ,ובתוך האיגרת
יכתוב שיבקש את פלוני בן פלוני ופלוני בן פלוני עדים שבלאזני ,וגם יכתוב להם אגרת גם כן ,וכמו
שהוא בנוסח רבינו הנ"ל ,2040ונמצא שיגרש על פי מינוי עדים שלא בפניהם ועל פי חתימת ידו הנ"ל,
והסופר כבר היה לפניו והגיד לו בעל פה .ואף שעכשיו כותב לו ,אינו אלא גילוי מילתא בעלמא
שכבר אמר לו בעל פה ,וגם יהיה לפנינו עדים על ככה שהגיד לו בעל פה ,מאחר שכך יכתוב באיגרת
בלשון זה ,כאשר אמרתי לך כבר ,ועל זה יחתום בקיום עדים שיהיו ניכרים לנו .ואם אפשר שיהיו
עדים על זה שאמר לו בעל פה ,ואז אין צריך להודאתו אלא לרווחא דמלתא .והרווחנו בזה הרבה,

 2033וא"כ אין לזה דין שטר.
 2034סנהדרין כט ,ב ד"ה מטלטלי :דכיון שאין שם שום הקפדה בדבר ואין שום נזק למי שעושה ההודאה ,אם העדים
יכתבו שטר מזה אם לאו ,אנן אמדינן לי לדעתו דמודה זה דליכתבו שטרא.
 2035כנראה אחד העדים חתם "שמה" במקום "משה".
 2036כמובא לעיל ,שעדי החתימה לא שמעו מפי הבעל שיחתמו ,רק שכתב להם בכתב ידו שיחתמו .ובזה דן בצמח צדק
שם ס"ב.
 2037סי' קכ ס"ק יז.
 2038נוסח זה הקצר ,וגם הנוסח המפורט יותר ,נעתק בשו"ת אדמו"ר הזקן סי' נז.
 2039כמבואר בשו"ת צמח צדק שם ס"ה-ו ,כיון שלא נחתם בזמן ומקום החתימה ,לכן יכתבו רק :בשנת תקפ"א,
ויכתבו מקום הכתיבה ,ובסופו יוסיפו שהוא נחתם ביום פלוני במקום פלוני.
 2040שאת הסופר ממנה הבעל פנים אל פנים ,ואת העדים ממנה בע"פ בפני עדים ,ובכתב ידו ששולח להם.
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גם יהיו הסופר והעדים במקום אחד ויוכלו לכתוב הזמן והמקום ,ואין צריך לשלוח הגט על
הפאצט הנה והנה.
אמנם המוכ"ז 2041אומר שלא ישתדלו אנשים אחרים אצל המומר לעכו"ם שלא בפניה ,ובאמת
קשה הדבר מאד לעשות על ידי אחרים דבר הצריך זירוז ,וכולי האי ואולי עניה זו לשוא תשמור
)וכל שכן לפי מ"ש מעל'( .גלל כן המחוור שבכולם שתיסע בעצמה ,ושם תעשה אפילו להתגרש שם,
או אם לא יעלה בידה שתתגרש שם ,על כל פנים תפעל אצלו שיעשה כמ"ש לעיל ,כי מי יחוש חוץ
ממנה .ואם יעלה בדעתם לשלוח על הפאצט לאנשים ידועים ,צריך לשלוח להם הנוסח מתוקן.

סימן נז
2042

כתב היתר בחת"י המ"ץ בלבד
הנה האשה לא באה לפני להכירה ,ואת שמה איני זוכר ,אך לפי שאמרה שאני חקרתי עלי' במינסק
נזכרתי ,ואימא לי' גופא דעובדא היכי הוה .שאשה אחת הביאה ממינסק כתב פטור שנתגרשה,
בחתימת הרב המ"ץ 2043לבדו ,וגם חתימת ידו לא ידעתי אז להכירו ,ובאותו פעם הי' אחד מאנשי
דקהלת מינסק פה מדי עברו מליובאוויטש ,ובקשתיו שיחתום בפני ויהי' חתימתו שמור אצלי
למשמרת ,ושיחקור עם הרב המ"ץ כפי הסימנים שאמרה האשה ,ויתן הרב שנית כתב פטור אחר
ויחתום גם הוא עם המ"ץ ובית דינו ,ומכיון שיהא ניכר לי חתימת ידי תרי מגו תלתא סגי,2044
והראיתי חתימת ידי המ"ץ וגם חתימת יד האיש אשר בקשתיו בפני שנים שעמי ,בכדי שנוכל ליתן
מעשה בית דין כדין תורה.2045
וכאשר בא האיש להרב לבקשו בשמי ,היטב חרה לו עלי ,שהוא נגד רצונו וכבודו ,ובא לכלל כעס
בא לכלל טעות ,ואמר עלי שטעיתי בדבר משנה שלימה 2046האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה
אני כו' .ובאמת איהו מטעי קא טעי ,שהרי הוחזקה באשת איש מחמת צעיפה שעלי') 2047מלבד
שראיתי בנה מורכב על כתיפה ,שאפשר מזה לא ידע הרב( ,והרי הרמב"ם ברפי"ב 2048כתב במקום
ואם יש עדים כו' דבסיפא ,הוחזקה אשת איש כו' ,וכן הטור סי' קנ"ב כתב ברישא לא הוחזקה כו',
ופשוט הוא .וכמה פעמים נשא ונתן בזה רבינו הגאון אחמו"ר ז"ל ,דלדידן היכא משכחת לה האי
דינא דמתניתין ,דמאחר שהנשואות דוקא נושאות צעיפים ולא הבתולות ,וכמדומה שדקדק מכאן
שבימיהם גם הבתולות לא היו הולכות פרועי הראש .ובאמת כן משמע בתמר שנאמר 2049ותקח
הצעיף ותשב בפתח עינים ,וארז"ל 2050שנתנה עינים לדבריה שלא הי' בה קידושין כו' ,וכן גבי
רבקה כתיב 2051ותקח הצעיף ותתכס כו' ,ולא משכחת האי דינא לדידן לפענ"ד אלא ]כ[שהיתה
אצלנו בחזקת אלמנה או גרושה והלכה למדינת היום וחזרה ואמרה אשת איש הייתי כו'.
והנה הרב הנ"ל לא די לו שטעה בזה אלא שהוסיף עוד ,מחמת שהאיש אשר ביקשתי הפציר בו
מאד שאעפ"כ יתקן הדבר כדי להשיב לי ,והשיב שאי אפשר לו לתקן כי אם בזה שהוא יעיד בפני

 2041המוביל כתב זה )שהשתדל בסידור הגט(.
 2042נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' מג ,מכת"י  231רעט ,א .ותוכנה:
הט"ז פוסק שצריכה כתב מעשה ב"ד שנתגרשה ,ואין הרב נאמן להעיד על זה יחידי .ובדיעבד הסתפק מהרי"ל אם יש
להכשיר ע"פ עד אחד בדבר שיכול להתברר .הריב"ש סובר דהיינו רק מדרבנן בעדות אשה ,ומחלק בין דבר שמפורסם
לכל ויתגלה מיד ,לבין מילתא דעבידא לגלויי שאפשר שיתגלה באיזה זמן .וכבר כתב בזה מהרי"ל תשובה אחת שלא
הגיעה לידינו .וכאן בתשובה השניה מוכיח ,שבדבר שיכול להתברר נאמן עד אחד אף מה"ת ואף במילתא דעבידא
לגלויי באיזה זמן.
 2043הג"ר דוד טעביל אבד"ק מינסק .ובאמת הוא דן בזה בשו"ת שלו בית דוד סי' כב )הובא בפתחי תשובה סי' קמב
ס"ק ז( ,וכותב טעם האיסור האמור כאן שהוחזקה באשת איש מחמת צעיפה שעליה ,ומסיק שראה מכמה רבנן
קשישאי דסמכי על עדות המסדר לחוד.
 2044שהרי מהרי"ל מכיר את חתימת ידי המ"ץ מתוך ה"כתב פטור" הראשון ,ואת חתימת ידי האיש מתוך מה שחתם
לפניו.
 2045כמבואר בט"ז סי' קמב ס"ק ג ,ובית שמואל שם ס"ק ז ,שצריכה כתב מעשה ב"ד שנתגרשה ,ואין הרב נאמן
להעיד על זה יחידי .וראה גם לעיל סי' נ.
 2046כתובות כב ,א.
 2047ראה גם שו"ת צמח צדק חאהע"ז סוס"י רצט .שו"ת בית דוד שם.
 2048הל' גירושין פי"ב ה"א.
 2049וישב לח ,יד.
 2050סוטה י ,א.
 2051חיי שרה כד ,סה.
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בית דין על חתימת ידו שהיא אמיתית ושנתן לאשה צעטיל כזה להנשא בו ,וגם האיש אשר
בקשתיו ראה וידע חתימת ידי הבית דין ,וחתם הוא עם עוד אחד שהרב העיד כן בפני בית דין,
וסבר לתקן ולא תיקן ,כי סוף סוף אין כאן אלא עדות הרב לבדו ,וגם אינו ידוע לי אלא מתוך
חתימת ידי האיש אשר בקשתיו.
והאשה הנ"ל צעקה אלי במר נפשה ,כי לקחתי ממנה הכתב פטור שלה ושלחתיו למינסק ,ומשם
לא בא בחזרה ,והייתי בעיניה כגזלן ממש ,כי לפי דעתה הקלה היתה סבורה שהכתב פטור הי'
מועיל.
אך אחר כך מתוך דבריה הודית שגם בפני מעכ"ת הראית הכתב פטור של המ"ץ דמינסק ולא
התירה להנשא .ועכשיו אינה מבקשת אלא להודיע למעכ"ת ,לפי שנשתדכה באותה האגרת ,אשר
על כן באתי במגלת ספר למעכ"ת ,והנחתי שם הדברים שהובאו ממינסק ,ושם כתבתי איך שהרב
טעה בתרתי ,ואעפ"כ יש צדדים להתירה לפע"ד ,והארכתי הרבה.2052
וכעת נלפע"ד שעיקר הבנין הוא ע"פ מ"ש המ"א סי' ת"ט סקי"]ז[ ,2053דאפילו אם תמצי לומר דאין
חזקה שליח עושה שליחותו לקולא בדאורייתא ,מכל מקום על כל פנים אמרינן שלא שינה ,והכי
נמי יש לסמוך על האיש אשר בקשתיו שלא שינה ח"ו ,וכיון שאמת הדבר שהרב העיד על חתימת
ידו במקומו ,ומסתמא לא הוא לבדו הי' בשעת כתיבת הגט ,שבודאי לא שינה מן המנהג לקבץ
מנין ,והנה כאילו העיד בדבר שהי' יכול לברר שם תיכף ומיד ,ובפרט שדרך הרב לגנוז הגט והי'
יכול לברר על ידי הגט תיכף ומיד .ובדבר שיכול לברר מצינו בקידושין דס"ו ע"ב 2054דעד אחד
נאמן אפילו להוציא מחזקה .והתם מיירי מחזקת היתר ,והוא הדין להוציא מחזקת איסור אשת
איש .וכמדומה לי שהרביתי בראיות ,אך כעת טריחא לי מלתא ומגמר בעתיקא 2055כו' ,ואם יש
נפש מעכ"ת לעיין בזה עוד חזון למועד.
ומה גם שכמדומה לי שאם יחקור מעכ"ת את האשה תודה ותוציא את האגרת שלי ,ומה שכעת
מכחדת תחת לשונה הוא ,לפי שאני לא אמרתי לה שמותרת ולא הושבתי בית דין להתירה )כי לא
רציתי לפרסם ההיתר בישראל כי אם למאהבי כמו רומע"ל( ,רק שכתבתי למעכ"ת ,ולפי דעתה
הקלה נוח לה יותר בכתב פטור שהי' לה ממינסק ,על כן הכחידה תחת לשונה את האגרת שלי,
אבל אם יאמר לה מעכ"ת שעיקר ההיתר תלוי באותה האגרת תוציאנה מחיקה ,ושם יראה כל
הדברים באריכות המענה.
2057
ועיין 2056בריב"ש סי' קנ"ה ,אף כי קרה לשלשלת המלכים האדירים שם גירסה מוטעת בדברי
הרמב"ם פ"ד מהל' יבום ,2058מכל מקום אפילו לגירסה שלנו יש לומר כן ,מדתלה הטעם בדבר
שעתיד להגלות .ובפרט שלפי מ"ש הריב"ש סי' קפ"ב בדעת הרי"ף 2059במה שכתב דלאו אמילתא
דאיסורא כו' ,דהיינו שאמרו קודם מעשה דוקא ,2060אם כן מדהשמיט הרמב"ם זה ,מכלל דלא

 2052ולא הגיעה לידינו תשובה זו .ומתוכן הדברים דלקמן נראה ,שתשובה זו נשלחה ע"י האשה אל הרב הזה )הנמען
של התשובה שלפנינו( ,אלא שהאשה חששה שמסקנת התשובה היא לאוסרה להנשא ,ולכן החביאה והכחישה תשובה
זו.
2053
בשם תשו' רבינו בצלאל סי' כ"]ז[ וז"ל אם ידעינן שעשה שליחותו אלא שספק אם שינה אמרינן ודאי לא שינה
עכ"ל.
 2054ראה תוס' שם ד"ה שלח אחוי" :מכאן יש להוכיח דכל דבר שיכול להתברר עד אחד נאמן עליו ואפלו עד אחד
מכחישו" .בירור דעות הפוסקים בזה ,ראה שו"ת צמח צדק חאהע"ז סי' רו.
 2055קשה מחדתא )יומא כט ,א(.
 2056מכאן ואילך – ראה לקמן במהדורה נוספת.
 2057כי הרב השואל שם הביא מדברי הרב שחולק עליו ,ושלשתם העתיקו לשון הרמב"ם "וכן בשאר עדיות" ,כדלקמן.
 2058הל"א :ואפילו אשה או עבד או קטן שהוא מכיר ונבון נאמנין לומר זה פלוני אחי פלוני וזו היא יבמתו וחולצין על
פיהן ,מה שאין כן בשאר עדיות ]וגירסת הריב"ש וסיעתו :וכן בשאר עדיות[ של תורה בין לעדות ממון בין לעדות
איסור ,שזה דבר העשוי להגלות הוא אפשר לידע אמתת הדבר שלא מפיהן.
 2059יבמות פ"ד )יג ,א( :ואישתמודענוהו דהדין פלוני אחוהי דמן אבוהי דמיתנא הוא ,פליגי ]בגמרא שם לט ,ב[ רב
אחא ורבינא חד אמר בעדים וחד אמר בקרוב ואפילו אשה ,והלכתא גלויי מלתא בעלמא הוא ואפילו קרוב ואפילו
אשה  ...דלאו אמילתא דאיסורא קמסהדי ולאו אממונא מסהדי אלא מלתא בעלמא הוא דמגלו דהדין ניהו גברא פלן
והיא ניהו איתתא פלניתא  ...הלכך שרי ליה לסהדא למיסמך אפומייהו ולמיסהד עלויה דהווא גברא או עילוה דהך
איתתא בין לענין איסורא בין לענין ממונא.
 2060כן פירש הריב"ש שם :ואני אומר שלפי לשון הריא"ף ז"ל נראה שאין אשה וקרוב נאמנין לומר זה אחיו של פלוני
כשמעידין כן בממון או באיסור בשעת מעשה  ...אלא שאם אמרו כן קודם מעשה  ...הוחזק על פיהם.
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סבירא ליה הכי .ולשאר פוסקים שבב"י סי' קנז 2061יש לומר דאדרבה גם דעת הרי"ף כן הוא ,ומה
שכתב דלאו אמילתא דאיסורא כו' ,לאפוקי העיד בדבר איסור או ממון ,שבלא עדותו אין אנו
יודעים כלל ,והיינו ממש כלשון הרמב"ם סוף הל' גירושין 2062שלא הקפידה תורה 2063כו'.
וזהו שכתב בהגהות מיימוניות שם 2064אדברי הרמב"ם הללו מ"ש הרי"ף בהא דואשתמודענא כו',
משום דכוונת הרי"ף נמי הכי הוא .ועיי"ש עוד שהביא 2065ראי' מקידוש החדש ,2066שדחה
הריב"ש ,2067מכלל דסבירא ליה בדעת הרמב"ם אפילו אין עתיד לברר מיד ,וכמ"ש שם הרמב"ם
בהדיא .ומ"ש לכך הקילו חכמים ,2068היינו אפילו באלו דלאו בני עדות כלל ,כגון אשה ועבד
ושפחה ,דלא כלחם משנה .אלא דיש לומר דהרי"ף ורמב"ם לטעמייהו בעד אחד ביבמה ,דעיקר
הטעם משום גילוי מלתא ,אבל התוס' 2069והרא"ש שם סבירא להו דעיקר הטעם משום דייקא
ומינסבא ,אם כן אין נאמנות לעד אחד מן התורה כלל אפילו במלתא דעבידא לגלוי' .ומכל מקום
היכא שיכול לברר מיד יש לומר דגם התוס' ורא"ש מודים ,כדי דלא לאפושי פלוגתא כל כך
בינייהו .ובפרט כיון דמצינו בגמרא קידושין הנ"ל שיכול להוציא מתורת היתר ,הוא הדין והוא
הטעם שיכול להוציא מחזקת איסור .ואף דמלשון רמ"א בי"ד סי' קכ"ז 2070משמע דדוקא מחזקת
היתר ,הא בלאו הכי כבר השיגו הש"ך שם ,2071ולפי דעת הש"ך אין לחלק .ואף דהסוגי' 2072איתמר
לאביי ,הא כבר כתב רש"ל בים של שלמה שם 2073דאפילו רבא מודה בהא.
2074

מהדורה נוספת מהנ"ל
ועתה באתי שנית 2075מד"ס למלאות דברי ,על דבר האשה שנשלחה אליו משקלאב  ,כי
למבראשונה 2077דחיתי באמת הבנין מ"ש הריב"ש בסי' קנ"ה בדעת הרמב"ם מהל' יבום ,לפי
שנזדמן לו גירסה מוטעת כמ"ש במכתבי .גם מ"ש ראי' משטרא פרסאה 2078כו' לאו ראי' ,דהתם
ודאי מן התורה לאו בני עדות נינהו ,ולא מהימני בתורת עדים אלא משום דמסל"ת .גם מ"ש
מסימנים שבבן ובבת 2079חזר בו בסי' קפ"ב ,2080וכתב דהיינו טעמא משום חזקה דרבא 2081עיי"ש.
2076

 2061שאחר שהביא דברי הריב"ש סיים הב"י :ואין נראה כן מדברי הפוסקים אלא אפילו לא אמרו כן אלא בשעת
מעשה סומכים עליהם.
 2062פי"ג הכ"ט :אל יקשה בעיניך שהתירו חכמים הערוה החמורה בעדות אשה או עבד או שפחה או עכו"ם המסיח
לפי תומו ועד מפי עד ומפי הכתב ובלא דרישה וחקירה כמו שבארנו ,שלא הקפידה תורה על העדת שני עדים ושאר
משפטי העדות אלא בדבר שאין אתה יכול לעמוד על בוריו אלא מפי העדים ובעדותן כגון שהעידו שזה הרג את זה או
הלוה את זה ,אבל דבר שאפשר לעמוד על בוריו שלא מפי העד הזה ואין העד יכול להשמט אם אין הדבר אמת ,כגון זה
שהעיד שמת פלוני לא הקפידה תורה עליו ,שדבר רחוק הוא שיעיד בו העד בשקר.
 2063היינו שנאמנות עד אחד בדבר שעתיד להגלות היא מהתורה.
 2064אות כ.
 2065הגהות מיימוניות בשם ראבי"ה.
 2066ר"ה כב ,ב :כי אתא עולא אמר קדשוה לירחא במערבא  ...מהימן מאי טעמא כל מילתא דעבידא לאגלויי לא
משקרי בה אינשי.
 2067ראי' זו הביא השואל בריב"ש סי' קנה ,וריב"ש דחה אותה.
 2068שמזה הוכיח בלחם משנה שם ,שאין ע"א נאמן בדבר שעתיד להגלות אלא מדרבנן.
 2069יבמות פח ,א ד"ה מתוך :נראה לר"י דלית לן למימר אנן סהדי דדייקא ומינסבא ונאמן עד אחד בכך מן התורה
אלא מתקנת חמכים הוא דנאמן.
 2070ס"ג :דבדבר דאיכא לברורי כגון שאומר לו אחד בא ואראך עובד כוכבים מנסך יינך צריך לחוש לדבריו.
 2071ס"ק כד :דאפילו הבעל דבר מכחישו נאמן בדבר דאיכא לברורי )וראה לקמן במהדורא נוספת :לפי מ"ש הש"ך
שם אין כאן מקום חשש וספק כלל אלא שהעד מוציאו בודאי מידי חזקה ,וכשם שמוציאו מידי חזקת היתר הוא הדין
והוא הטעם שמוציאו מחזקת איסור(.
 2072קידושין סו ,ב.
 2073קידושין פ"ג סי' כה.
 2074נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' מד ,מכת"י  231רעט ,ב .הציונים – ראה לעיל מהדורה הקודמת.
 2075אחרי התשובה הראשונה שלא הגיעה לידינו ,ששלח אותה מהרי"ל ע"י האשה ,כנ"ל בריש המהדורה הקודמת.
 2076כנראה האשה היא משקלאוו והבעל ממינסק ,ששם ניתן לה הגט.
 2077שאז סבר מהרי"ל שאין עד אחד נאמן מה"ת בדבר שעתיד להגלות ,ודחה הוכחות הריב"ש.
 2078גטין יט ,ב :רב פפא כי הוה אתי לקמיה שטרא פרסאה דעביד בערכאות של כותים מקרי להו לשני כותים זה שלא
בפני זה במסיח לפי תומו ומגבי ביה ממשעבדי.
 2079נדה מח ,ב :כל הנבדקות נבדקות על פי נשים.
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ועתה שבתי וראיתי שאף לפי גירסה שלפנינו יש לקיים דבריו ,שהרי הרמב"ם לא כתב אלא הטעם
מפני שדבר זה עתיד להגלות כו' ,והשמיט מ"ש הרי"ף דלאו אמילתא דאיסורא קא מסהדי ולאו
אמילתא דממונא כו' ,ולפי מ"ש הריב"ש בסי' קפ"ב בדעתו ,דרוצה לומר שצריך להעיד קודם
מעשה דוקא ,מכלל דסבירא ליה להרמב"ם דאפילו במילתא דאיסורא וממונא מיהמני .ולשאר
פוסקים שבב"י סי' קנ"ח יש לומר דאדרבה אף דעת הרי"ף כן הוא ,ומ"ש דלאו אמילתא
דאיסורא ,כונתו כמ"ש הרמב"ם סוף הל' גירושין שלא הקפידה תורה כו' אלא בדבר שאי אפשר
לידע מבלעדי העדים שהעידו ,בדבר האיסור או בדבר שבממון .והיינו דכתב שם בהגהות
מיימוניות אדברי הרמב"ם הללו מ"ש הרי"ף בהא דואשתמודעינהו דאחוה דמיתנא הוא .ועי' עוד
בהגהות מיימוניות שמביא ראי' מקידוש החדש שדחה הריב"ש ,מכלל דסבירא ליה דהרמב"ם בכל
גווני מתיר עד אחד בדאורייתא במקום דאיכא גילוי מלתא ,כהחולקים שבריב"ש ,אפילו אינו
עתיד לברר מיד .ומ"ש הרמב"ם לפיכך הקילו חכמים ,היינו מפי אשה ועבד ושפחה וגוי מסל"ת
דלאו בני עדות הן כלל מדאורייתא ,דלאו כלחם משנה .אלא דיש לומר דהרי"ף ורמב"ם לטעמייהו
אזלי דמקילי בעד אחד ביבמה ,משום דסבירא להו דהאי טעמא דגילוי מילתא עיקר ,אבל לתוס'
ורא"ש דסבירא להו דעיקר הטעם משום דאשה דייקא ומינסבא ,יש לומר דמדאורייתא לא מהימן
עד אחד כלל .ומכל מקום בדבר שיכול לברר מיד ,דחזינן דעד אחד נאמן אפילו לאפוקי מחזקת
היתר כדאי' בקידושין דס"ו ע"ב ,יש לומר דהוא הדין להוציא מחזקת איסור ,דלא נשוי' מחלוקת
גדולה בין הרי"ף ורמב"ם להתוס' והרא"ש ,וכל למעט במחלוקת עדיף טפי .ובפרט שהתוס' כתבו
בקידושין שם דאפילו עד אחד מכחישו ,ועל כרחך צריך לומר דהיינו טעמא משום דהאמינתו
התורה כשנים ואין דבריו של אחד במקום שנים ,ואם כן אפילו להוציא מחזקת איסור נמי .ובלאו
הכי אין טעם לחלק בין חזקת היתר לחזקת איסור ,אלא כמ"ש רמ"א דבחזקת היתר יש לחוש
לדבריו ,דהיינו חשש וספק בעלמא ,אבל לפי מ"ש הש"ך שם אין כאן מקום חשש וספק כלל אלא
שהעד מוציאו בודאי מידי חזקה ,וכשם שמוציאו מידי חזקת היתר הוא הדין והוא הטעם
שמוציאו מחזקת איסור .ואע"ג דההוא סוגיא איתמר לאביי ,כבר כתב רש"ל בים של שלמה שם
דרבא נמי מודה בהא.
את זה ראיתי ונתן אל לבי למלאות דברי הראשונים ולהציע לפני מעכ"ת ישמע חכם כו'.

סימן נח
מסדר גט סגי נהור ,סידור גט מתוך הקיצורים

2082

)מר"ב שלום(2083
לאהבתך פניתי את לבי לעיין רבא במילתא ובפרט כי דבר גדול הוא לאפרושי מאיסורא ויישר כחך
וחילך ארי' 2084שעוררת בזה.
והנה ראש דברך אמת ,מה שכתבת מצד הסברא ,משום שצריך המסדר לעיין בגט היטב אם יארע
בו איזה פסול ,ואם כן הוא כדברך ,שהסומא הוא היודע והוא המסביר גמיר וסביר והמקרא הוא
מסייע שאין בו ממש ,ודאי דהסומא לא עדיף ממי שאינו יודע בטיב גיטין כו' ,כי מה בצע בידיעה
בלא ראי' ,וכמו שביאר רבינו הג' אחמו"ר זלה"ה נבג"מ זי"ע בהל' תלמוד תורה 2085בפירוש מדמה

" 2080שהרי נשים נאמנות בסימני הבת ואפילו בשעת מעשה כעדות שני אנשים בשנים ,ולא דמי לההיא דגלויי מילתא,
ולזה הוצרך לטעם חזקה דרבא".
 2081נדה שם :אמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין.
 2082נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' לא ,מכתי"ק  231רכז ,א .ותוכנה:
לא סגי בעד הקורא הגט לפני הרב הסומא .מ"מ לא דמי לסידור גט בלילה שיש אוסרים .קריאת הגט סגי בעדים
לחוד .כשטועה בדבר שאינו שכיח לא חשיב אינו יודע בטיב גיטין וקדושין ,וכן במסדר גט מתוך הקצורים.
 = 2083משנת תקע"ח.
 2084ע"פ יבמות קכב ,ב.
 2085קו"א פ"ב ס"ק א :שזו המעשה שבאה לפני המורה לא באה היא בעצמה ממש לפני חכמי הגמרא ,ואף שהמורה
רואה מעשה כזו ממש נפסק עליה בגמרא ,שמא יש איזה חילוק ביניהם נעלם ממנו ולא ידע.
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מילתא למילתא שאין הפירוש שמדמה מילתא דלא כתיבה בשו"ע ופוסקים למילתא דכתיבא,
אלא אף במילתא דכתיבה ,הנה המעשה שבא לפניו אינו המעשה עצמו שהי' בימי הגמרא
ופוסקים ,וצריך לדמות המעשה שאירע לפניו אם הוא דומה ממש למה שכתוב בגמרא ושו"ע ,ואין
חכם כבעל הנסיון מצד חוש הראי' אשר למראה עיניו ישפוט בשכלו וידיעתו ,ומה שישנו בראי'
אצל אחרים אינו מועיל ,שהרי זה כמי שכלי אומנתו בידו ואינו אומן ,והוא אומן בלא כלים ,ולא
חזי נמי לאצטרופי ,והאריכות בזה אך למותר.
אך מה שעורר עליו עוד כת"ר שלשה פסולי גיטין ,הא' משום דסומא דומה ללילה לענין סידור
הגט ,שכתבו קצת האחרונים 2086לפסול אפילו בדיעבד ,ולכל הפחות לכתחילה ,יש לחוש אפילו
במקום עיגון .והב' מצד קריאת הגט קודם נתינה על כל פנים ,שמעכבת אפילו בדיעבד לענין עדים,
וכתבת דהוא הדין לענין קריאת החכם המסדר ,משום שהעדים אינם בקיאים ,ומשום הכי
מעמידין על גבם החכם המסדר ,וגם בימי חכמי הגמרא היו מעמידים ממונה 2087מהאי טעמא .והג'
שדנת אותו כמי שאינו יודע בטיב גיטין כו' ,מפני שלא ידע איסור הסומא ,וסמך על שלא מצאו
מפורש בקיצורים עכת"ד .הנה שלשה אלה המה נפלאו ממני ולא כן אנכי עמדי.
מה שכתב כ"ת שדומה ללילה ותפסת במושלם מ"ש הב"י )סי' קל"ו (2088ששמע הטעם שדומה
לדין ,וחיזקת דבריו והבאת ראי' מחליצה 2089לפירש"י 2090והנמוקי יוסף 2091שהטעם שדומה לדין
משום שגובה כתובתה ,והוא הדין והוא הטעם לגט .2092אלא דקשיא לך מ"ש הבית שמואל סוס"י
קכ"ג על רמ"א 2093דהתיר להמסדר ליטול יותר משכר בטלה ,וניחא לך משום שהדין נגמר על ידי
הבעל והאשה והעדים )ומהאי טעמא כתבת גם כן דיש לחלק קצת בין לילה לסומא( .הנה אה'
לדבריך אכתי תקשי מאי שנא מחליצה ,דהא התם נמי נגמר על ידי היבמה והיבם בחליצה ורקיקה
וגם על פי עדים דאשתמודעינהו כו' ,אלא מאי אית לך למימר שאני חליצה דמצות חליצה בג'
דיינים ,2094אבל בגט אשה אין צריך דיינים כלל ,ומשום הכי נמי אינו דומה לדין כלל שהרי אין
צריך ליתן לה אלא בפני עדים ,אלא דהוו ממני הבקי אגיטי ללמדם כדפירש"י ,2095וכמ"ש גם
מעכ"ת ,ואם תצטרך לגבות כתובתה תושיב דיינים ,אבל מסדר הגט לאו דיין הוא כלל ,משא"כ
בחליצה שהדיינים יושבים ,ואם תצטרך לגבות הכתובה תגבה בפניהם ,הרי ישיבתם דומה
לאתחלתא דדיני ממונות ,לרבי אליעזר דפוסל בלילה ,2096ולרבנן הוי כגמר דין ,משום שהכל
יודעים שאחר החליצה תגבה כתובתה והוי כאילו נשאו ונתנו בדין כבר ,ובלילה פוסקים איש פלוני
אתה חייב ליתן לה כתובתה ,2097וכל זה לא שייך בגט .ולפי זה יפה עשה הבית שמואל שכתב
שהטעם ששמע הב"י אין בו ממש ,ושכן הוא גם דעת רמ"א .אלא הטעם 2098שהחמירו בו
האחרונים ע' בנחלת שבעה סי' מ"ה סקמ"ט )וע"ש שהביא מתוס' דסנהדרין 2099ושם מפורש
2100
שאשה מתגרשת בלילה( וס"ק ס"]ו[ .ולדידי חזי לי טעמא אחרינא עפ"י מ"ש הסמ"ע בסי' ה'
בשם קובץ ישן דלקנין סודר בלילה צריך להדליק נרות כדי שיכירו היטב כו' )אלא דמה שיצא
ללמד לענין דין השיגו הש"ך 2101עיי"ש( ואם כן בגיטין דחששו הרבה לקרות קודם הנתינה שמא
שטר פסים הוא בידו ,ואחר הנתינה דילמא עייל לבי' ידי' והחליף ,ואם כן מאחר שחשוד לקלקל
ולהחליף הרבה כל כך ,חששו גם כן שאפילו הדלקות כמה נרות לא יועילו ,שמא יפנה לצד אחר

 2086רמ"א סוס"י קכג .וראה גם לעיל סי' נ.
 2087גטין ה ,סע"ב.
 2088בסוף הסימן.
 2089משנה וגמרא יבמות קד ,א .טוש"ע סי' קסט ס"ו.
 2090שם ד"ה לנגעים :וחליצה דין הוא דגובה כתובתה.
 2091שם )לג ,ב( ד"ה גבי חליצה.
 2092וכ"ה בשו"ת מוהר"א מזרחי סוס"י פד .כנסת הגדולה סי' קלו ,הגב"י אות יד .חדושי הגהות על הב"י סוס"י קלו.
 2093סי' קנד ,סדר הגט ס"ד.
 2094משנה יבמות קא ,א .טוש"ע סי' קסט ס"א.
 2095גיטין ה ,סע"ב :והוו ממנו גברא רבה לאורויי היכי נעביד.
 2096במשנה יבמות קד ,א.
 2097שזה מותר ,כמבואר במשנה סנהדרין לב ,א .טוש"ע חו"מ סי' ה ס"ב.
 2098טעם נוסף ראה לעיל סי' נ.
 2099מד ,א ד"ה חיישינן.
 2100ס"ק ז.
 2101ס"ק ד.
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שלא כנגד האור לסתור עצה ,והי' במחשך מעשיו ,והעדים לא ידקדקו כל כך .ואם כן אין חשש זה
אלא לגבי העדים ,ולא לגבי המסדר ,שלא עליו מוטל הדבר הזה וכמו שית'.
ומ"ש מעכ"ת לפסול משום קריאת הגט ,שכמו שהעדים צריכים לקרותו הוא הדין המסדר ,משום
שרוב מצויין אצל גיטין אינן מומחין עכת"ד .תרי תמיהי חזינא הכא ,חדא מה ענין הקריאה אצל
בקיאות ,שהקריאה היא משום דחיישינן דלמא שטר פסים הוא ,2102וכמ"ש גם מעכ"ת ,ואין זה
אלא עדות בעלמא עדי ראי' וידיעה לקרות ,אבל לא ידיעת הדינים וההלכות .ועוד מ"ש שרוב
מצויין אצל גיטין אינן מומחין ,הוא היפך הגמ' דריש גיטין סתם ספרי דדייני מיגמר גמירי ,והוא
הדין העדים ,דהא צריכים לומר בפני נחתם גם כן ,משום דחתימה לשמה נמי בעינן ,דמודה רבי
אלעזר במזוייף מתוכו כדאיתא בגמרא .2103ומטונך 2104ממה שהבאת דגם בימי חכמי הגמרא היו
ממנים בקיאים על הגיטין ,משם ראי' דאין לפסול בלי קריאת החכם ,דהא תנן 2105שינה שמו
ושמה כו' ,ופרכי' עלה ביבמות פ' האשה רבה 2106מאי הוה לה למיעבד ,ומשני איבעי להו לאקרויא
לגיטא ,ופירש"י לפני חכם ,הרי דמתני' מיירי בדלא אקרויא קמי חכם ,ואפילו הכי דוקא שינה
שמו ושמה כו' הא לאו הכי לא.
והאחרון הכביד שדן עליו מעכ"ת כמי שאינו יודע בטיב גיטין ,מחמת שלא ידע בעצמו איזה חשש
איסור וטעה בדין .והנה גדולה מזו משמע בגמרא שהבאתי ,שאפילו הי' במזרח וכתב במערב,
שהסופר והעדים טעו בדרב ורב הונא כדאיתא ס"פ הזורק ,2107ובגמרא הנ"ל מוקי לה בדלא
אקרויי' קמי חכם ,ונמצא שכל הגט נעשה על פיהם בלבד ,ואפילו הכי לא פסלינן אלא מטעם
שינוי ,ולא משום שהגט נעשה בפני הדיוטות ,לפי דעם הרא"ם 2108שפסל גופו של גט מהאי טעמא.
ואף שיש לומר שהרא"ם לא פסל אלא לכתחלה קודם נתינה וכמו שיתבאר ,מכל מקום לא
אשתמיט תנא ואמורא למימר דבכה"ג דהעדים טעו בדין פסולים לכתחלה גם בשאר גיטין .והא
דאמרי' ברפ"ק דקידושין 2109דכל שאינו יודע כו' ,תברא בצדו ,דהא מיבעי לן אי לא ידעי אפילו הא
דאמר רב הונא אמר שמואל הלכה כרבי יוסי ,ופרש"י ותוס' דמיבעי לן אי הוה מילתא דשכיחא,
ואם כן כי אמרינן 2110אין הכי נמי ,היינו נמי דוקא במילתא דשכיחי ,אבל מילי מסר יש לומר דלא
שכיח כל כך ,וכן משמע ביבמות דקט"]ז[ 2111דדמי לגמלא פרחא או קפיצה .ואם כן הכי נמי פסול
הסומא להיות מסדר לא שכיח .והרא"ם דפסל הגט ,משום שלא ידעו עיקרי דיני סידור לשון מינוי
השליחות .והר"ן שבריב"ש סי' ש"צ 2112שמשמע מדבריו שחשש לכמה חששות רחוקות שכתב ,לא
לראוהו בלילה לבד כו' ,מכלל דלראוהו בלילה נמי חיישינן .היינו לענין המעשה בית דין בלבד,
שמכיון שצריך מעשה בית דין להתירה לא הי' סומך על דיינים כאלו )עיי"ש שבחנם הגיה כ"ת
שאינן כתיקונו במקום שאינן כדאים(.
2113
ומ"ש מעכ"ת בשם תשובות משאת משה  ,דאפילו טעו בדין חתם סופר ועד ,ואפילו ידעו שהוא
אסור אלא שלא ידעו אי מדינא או חומרא בעלמא כו' .ומזה יצא למעכ"ת לדון בדבר חדש שאין
לסמוך על המסדרים מתוך הקיצורים שלא ידעו שרש ומקור ההלכה על בורי' .הנה זה משה האיש
לא ידעתיו מנו רב ,ומנא ליה להחמיר כל כך .ומכל שכן מה שנמשך למעכ"ת למד מן הלמד ,לקרות
אותם המסדרים מתוך הקיצורים שאין יודעים בטיב גיטין ,לא ידעתי מנ"ל הא .שאפילו

 2102גיטין יט ,ב.
 2103גיטין י ,סע"ב.
 2104ממשאך שבאת עלינו להשיבנו אני משיבך תשובה )רש"י ר"ה ד ,רע"א(.
 2105גיטין פ ,א.
 2106צא ,ב.
 2107גיטין פ ,סע"א.
 2108בשו"ת סי' לה .הובא בב"י סוס"י קמא .רמ"א שם ס"ל )גם הגט עצמו פסול מאחר שמוכח שמסדרי הגט היו עמי
הארץ ולא ידעו  ...יש לחוש לכמה מיני פסולין( .וראה גם רמ"א סי' קמב ס"ט.
 2109ו ,סע"א :כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהא לו עסק עמהם.
 2110בגמרא שם.
 2111ע"א :דלמא בגמלא פרחא אזל ,אי נמי בקפיצה ,אי נמי מילי מסר.
 2112בסופה :שאפשר שהדיינין מוחזקין שאינן יודעין בטיב גיטין וקדושין כראוי ,וכמו שכתבת שלשונם מוכיח עליהם,
וכגון זה ודאי יפה חששת שלא לראוהו בלילה ודאי יש לחוש ,אלא לכמה פסולין שאפשר להזדמן בגט  ...ואנחנו
היודעים ועדים שאינן כדאי שיהו הענינים הצריכים בגט מתבררין להן.
 2113ח"א הלכות אהע"ז סי' כב ד"ה ואני ,הביא מדברי הר"ן שבשו"ת הריב"ש הנ"ל ,ואסר עפי"ז מעשה ב"ד שכתוב
בו ,שנתגרשה בפניו בגט כשר כתיקון חז"ל ,ואחר החקירה אשמודע להו לב"ד דחתם סופר ועד.
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האוסרים 2114להורות מתוך הקיצורים ,כמבואר בדברי רבינו הג' אחמו"ר ז"ל בהל' תלמוד
תורה 2115אין זה אלא לכתחלה ,אבל בדיעבד לא שמענו .ואף אם תמצי לומר דחששו גם בדיעבד,
אין זה אלא בדבר דשייך בהו הוראה ,כי לשון הרא"ש כלל ל"א על הלומד מתוך ספרי הרמב"ם
שאם אינו בקי בגמרא לא יבין דבר לאשורו סבור שמבין ואינו מבין ויכשל בדין ובהוראה ,וזהו
דוקא בסברא שצריך עומק השכל והרבה ישוב הדעת ,אבל בדברים פשוטים הרי אדרבה נגלה לעין
כל שהרמב"ם העמיד הכל בלשון צח לשון המשנה ובשפה ברורה .אלא שרש"ל כתב בהקדמת ים
של שלמה ליבמות ,רבים לא חקרו אחרי שרש הלכה ומסדרים גט וחליצה כמו שמסדרים הגדה
של פסח מתוך הסידורים כו' .ומיירי לענין שיש פתחון פה לבעל דין לחלוק על הקיצורים ולברר
מתוך הגמרא שאינו כן ,ולא רבים יחכמו בדור הזה להכריע בדבר ההלכה הערוכה בסידור מהר"מ
מקראקא ,2116וכל זה להאוסרים להורות מתוך הקיצורים ,ובעל נפש יחוש לעצמו .אבל יש ויש
רבים וכן שלמים גדולים חקרי לב שעשו הלכות פסוקות בקצרה דוקא ,משום דסבירא להו כאידך
פירוש שברש"י 2117בהא שמורים הלכה מתוך משנתם ,משום דבגמרא אמרינן הא מני כו' ,או
חסורי מחסרא כו' ,ולכן דור אחר דור ראו הלכה למעשה המוסכמת מפי גדולי ראשונים ואחרונים
ועשו הלכות פסוקות בקצרה ,למען דעת כל מבין במעט הבנה ,ואפילו רק היודע בגמרא ופרש"י
ברוב המקומות.
2118
צא ולמד מהל' שו"ב ,שבגמרא החמירו מאד ואסרו אפילו בדיעבד מדינא דגמרא  ,ואפילו הכי
בוחרים בקיצורים .ורבינו הג' אחמו"ר ז"ל 2119לא החמיר אלא שיהי' להם גם כן לב להבין בגמרא
ופירש"י ברוב המקומות ,ומטעם שכתבתי .וגם אין צריך שיהי' בקי אלא בעיקר הל' שו"ב ,אבל
לא בדבר ששייך להוראה ,ומסתפק ושואל יודע קרינן בי' .והוא הדין והוא הטעם לענין גיטין.
ומשום הכי נמי אמרו סתם ספרי דדייני מיגמר גמירי ,ואף שאינם מורי הוראות בישראל ,כי לא
עליהם מוטל הדבר הזה להיות בקיאים בכל פרטי ההלכות ודקדוקיהן ,אלא בעקרי ההלכות
השכיחות וצריכות לכתחלה ,וכל שיארע בגט איזה דבר הקשה להם יביאון אל הרב המורה.2120
ומשום הכי נמי לא פסל הרא"ש 2121למפרע הגיטין שניתנו בפני עדים שנמצאו שאין יודעים בטיב
גיטין ,שאף דאיתרע חזקתייהו ,ובכה"ג לא אמרינן השתא הוא דאיתרע ,מאחר שלא הי' חזקה
להם כלל אין כאן אלא ספק אחד שמא אירע כו' ,וכמ"ש הרשב"א ,והובא ביו"ד סי' א' .ומ"ש
הרא"ש קשה לאסור למפרע כו' ,אין זה כדאי במקום איסור מדינא ,ויקוב הדין את ההר ,ואף
במדרבנן כמה גדולים דברי חכמים לקיים גזרתם לפעמים ,שאף אם נשאת תצא .אלא ודאי
דסבירא ליה דאין כאן אפילו פסול דרבנן ,משום דלא שייך כל כך שיארע לפניהם איזו ריעותא
בגט הפוסלת מדינא ,וגם לא חיישינן דלמא לא קראו הגט קודם הנתינה דהויא ספק מגורשת,
משום שמסתמא עשו כמנהג ,ואף שלא אתם יודע עד מה אתרמי להו כסומא בארובה .משא"כ
בשו"ב דלא שייך זה .והרא"ם לא פסל הגט אלא לכתחלה קודם הנתינה שלא ינתן.
וזכורני שבימי רבינו הג' אחמו"ר ז"ל נשלח גט והרשאה מסמאלענסק ללאדי ,והיתה ההרשאה
פסולה ,כי כתבו ועדיו החותמים בו עדי ההרשאה ,במקום עדי הגט ,ואמר הרב ז"ל שראויי' לגערה
)בל"א וויגוואר( ,וצוה לשלוח הרשאה אחרת ,2122ולא פסל את הגט ולא הדיינים ,דלא כרא"ם .ולא
ידעתי אי לא שמיע לי' כלומר לא סבירא לי' ,או מפני שעכשיו הכל בקיאים בקיצורים ,ובפרט
בסדר שסידר מהרמ"מ מקראקא .וכמדומה לי שזה הטעם שמעתי שעכשיו אין לדון כלל אחר
דייני הדיוטות ,אם באנו לדון אחר זה לא ימצא אחד בעיר כו'.

 2114שו"ת הרא"ש כלל לא סי' ט.
 2115פ"ב קו"א ס"ק א.
 2116סדר הגט של מוה"ר מיכל ר' יוספש מקראקא ,שנדפס בתחלה כנספח לחלקת מחוקק ת"ל ,ואח"כ בשו"ע ,כנספח
לסי' קנד.
 2117סוטה כב ,א ד"ה שמורין הלכה מתוך משנתן.
 2118חולין ט ,א :כל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה אסור לאכול משחיטתו.
 2119ביו"ד סי' א ס"ק ב ד"ה ולכן.
 2120שוע"ר שם ס"ק יז.
 2121כלל מה סי' טז :ועל הגט שנתן בפני עדים שאינן יודעין בטיב גיטין ,דע כי הדבר קשה מאד ,כי מרבים ממזרים
בישראל ,ואם באנו לפסול למפרע קשה הדבר מאד ,אבל מכאן ולהבא טוב לפרסם ולהכריז שלא ישתדל אדם בנתינת
גטין אלא הבקיאין בהן.
 2122הגהת מוה"ר ישכר בער הורביץ )בעל הבוך( על הגליון :מעשה כזו הובא בתשובות צמח צדק ]הישן[ סי' ק"י.
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מת בלא בנים ושמעו ממנו שאין לו אחים
על דבר אחד שיצא ממולדתו ומבית אביו בקטנותו עם עניים המסבבים עד שבא סמוך לכאן
וניתגדל ונשא אשה ומת בלא בנים ,ולא נודע משפחתו ובית אביו איך לחקור אחריהם ובאיזה
מקום תחנותם ,רק שיש עד אחד ששמע מפי המנוח ,שהי' מספר לו איך שנשאר לבדו יתום מאביו
ואין לו אח ולא אחות ,וככה הי' מספר מעת בואו לגבול זה טרם הי' בכלל שידוכין ונשואין.
הנה יש לעורר בזה ג' ספיקות ,הא' אי חשבינן לי' הוחזק בלא אחין במה שלא נודע מולדתו כלל,
ואי חיישינן לאחין בכה"ג .והב' אפילו אי חיישינן לאחין ,אי מהני מה שהחזיק את עצמו בלא
אחין טרם ידיעתו מענין נשואין ושידוכין ,ולא הי' שייך בעדות כלל .הג' כיון שיצא מעירו בעודו
קטן שמא אינו נאמן אפילו להעיד בגדלו מה שראה בקטנו ,ואפילו דרך שיחה וספור דברים שהוא
כמסל"ת ,שיחת קטן חשבינן לי' בלא דעת ולא דייק ,וכבר אמרו בגמרא בכיוצא בזה ודילמא
קמצא בעלמא כו'.
והנה על הספק הא' צריך לברר הסוגיא דקידושין )דס"ד ע"א( משנה ,מי שאמר בשעת מיתתו יש
לי בנים נאמן יש לי אחים אינו נאמן ,ומוקי לה בגמרא דלא מוחזק לן לא באחי ולא בבני .והנה
רש"י פירש במשנה ,יש לי אחים זקוקה ליבם והיא היתה עד הנה בחזקת שאינה זקוקה עכ"ל,
משמע דצריכה חזקת היתר דוקא ולא סגי לן במאי דלא אתחזק לא התירא ולא איסורא .וכן
משמע בקיצור פסקי הרא"ש 2124וברבינו ירוחם 2125דבמקום לא הוחזק באחי דבגמרא כתבו
הוחזק בלא אחי כו' ,ועל כרחך מיירי מתניתין שהוא דר בארץ מולדתו ולא אתחזק באחי ,דכה"ג
דוקא שייך לומר דאתחזק התירא ,שאילו הי' לו אח ודאי הי' נודע לשכניו ומיודעיו ,ואפילו הכי
מיקרי בלשון הגמרא לא הוחזק באח ולא הוחזק בלא אחי ,משום שאין כאן עדות ברורה שמא
נתגלגל לו אח במדינה אחרת על ידי איזו סיבה רחוקה ונפלאה ,משא"כ מי שבא ממדינת הים איזו
חזקת היתר יש לאשה זו ,דילמא בארץ מולדתו הוחזק באחין .2126וכ"כ מהרי"ט 2127דבכה"ג לא
2128
הוי אתחזק התירא ונאמן עד אחד לאסור )ועיי"ש מה שיישב דברי תשובות הרא"ש כלל י"ג
שלא יהיו כסותרים זה( ,והוא הדין הוא עצמו הוה מהימן לומר יש לי אחים ,דהא דאינו נאמן
היינו לאפוקי מחזקה .וכן משמע בפרש"י ס"פ האשה שהלכה ,2129ניתן לי יבם והיא הלכה בחזקת
שאין לה יבם ,וכן בר"פ האשה בתרא גבי היה לה חמות דאמרינן עלה בגמרא )דקי"ט ע"ב( סיפא
חזקה לשוק ,פירש"י שהרי בלא יבם היתה תחלה כשיצתה כו' ,הרי מכל זה משמע ומבואר להדיא
מדברי רש"י ,שמפרש כל המשניות שהיו דרים בארץ מולדתם פה קודם שיצאו למדינת הים והי'
להם חזקה גמורה ,וזו היא החזקה שסומכין עליה ,משא"כ אם היו דרים במדינת הים ושם היתה
ארץ מגורתם אין זו חזקת היתר כמ"ש לעיל.
אבל הרמב"ם 2130רפ"ג מהל' יבום כתב ,האומר זה בני כו' אמר זה אחי או יש לי אחים אינו נאמן
כו' היה מוחזק באחין כו' ,משמע דמיירי דוקא במוחזק באחין דהיינו שידוע שיש לו אחין ,מכלל
דרישא אפילו סתמא אינו נאמן לומר יש לו אחין ,אע"ג דלא אתחזק התירא כגון שבא ממדינת
הים .ותדע שהרי פתח דבריו האומר זה בני כו' ,דהיינו משנה דב"ב )דקל"ד ע"א( ,דמוקמי' בגמרא
)שם ע"ב( אע"ג דמוחזק באחין ,ומשום הכי סתם הרמב"ם כמ"ש הרב המגיד .ואם כן הוא הדין
נמי אמר זה אחי או יש לי אחים ,דסתם הרמב"ם ,מכלל דמיירי בסתמא ,אע"ג דלא הוחזק בלא

 2123נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' לג ,מכתי"ק  231רפו ,א .ותוכנה:
כשלא נודע מולדתו כלל ,במחלוקת שנויה אם חוששין לאחין מדרבנן .ולכן מועיל עד אחד להתיר ,ואפילו קטן.
וראה שו"ת אדמו"ר הזקן סי' כז האריך להוכיח ,שאם לא נודע מולדתו כלל אין לה חזקה ולא רוב ,ואסורה לדברי
הכל.
 2124קידושין פ"ג סי' יא :אמר בשעת מיתה יש לי אחים והיא זקוקה ליבום ,והוא היה בחזקת שאין לו אחים ,אינו
נאמן.
 2125נתיב כ"ה ח"ג ריח ,ב :אמר זה אחי ואיתחזק לן דלא היה לו אח אינו נאמן לאסור אשתו להזקיקה ליבם.
 2126וכן נתבאר בשו"ת אדמו"ר הזקן סי' כז.
 2127ח"א סי' פב.
 2128כ"ה בשו"ת מהרי"ט שם ,וצ"ל :כלל נב ס"ה .ונתבאר בארוכה בשו"ת אדמו"ר הזקן שם.
 2129יבמות קיח ,ב במשנה ד"ה ניתן לי יבם.
 2130אבל בשו"ת אדמו"ר הזקן שם ,ביאר גם בדעת הרמב"ם וטור כדעה הא' דלעיל ,על פי מ"ש בהל' יבום פ"ג הי"ז:
אינה חוששת שמא ילדה חמותה כו' אלא נעמיד אותה על חזקתה .ועל פי מ"ש בטור סוס"י קנז :אשה שאין לה בן ולא
אחים לבעלה.
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אחי ,ובסיפא לא אשמועי' אלא הי' מוחזק כו' .ובהדיא מבואר מסוף דבריו לא הי' מוחזק כו'
אע"פ שאמר אין לי אח כו' ,משמע דבלא קול הוי מהני אמירתו.
וטעם מחלקותם הוא ע"פ הסוגיא דר"פ האשה בתרא ,2131והכי איתא התם במשנה ,האשה שהלך
בעלה וצרתה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך הרי זו לא תנשא ולא תתייבם עד שתדע כו',
היה לה חמות אינה חוששת ,יצתה מלאה חוששת ר' יהושע אמר אינה חוששת .ובגמרא פריך
ארישא אמאי לא תנשא הלך אחר רוב נשים ורוב נשים מתעברות ויולדות כו' ,ומוקי כרבי מאיר
דחייש למיעוטא ,ופריך אימא סיפא היה לה חמות אינה חוששת הא כל היולדת יולדת מחצה
זכרים ומחצה נקבות ומיעוט מפילות וחיישינן למיעוטא ,ומסקנא דרבא רישא חזקה ליבום ורובא
לשוק וסמוך מיעוטא לחזקה כו' סיפא חזקה לשוק ורובא לשוק והוי ליה זכרים מיעוטא דמיעוטא
ולא חייש רבי מאיר כו' .ולכאורה הא דקאמר בסיפא חזקה לשוק לא איצטריך אלא לרבי מאיר,
אבל לרבנן ברובא לשוק לחודי' סגי )אלא דברישא הא דאמרינן סמוך מיעוטא לחזקה היינו כי
היכי ]ד[תיקום מתניתין כרבנן וכמ"ש הרשב"א ונמוקי יוסף( .ומשום הכי נמי לא כתבו
הרמב"ם 2132והטור 2133דהחמות יצאה מכאן ריקנית למדינת הים ,ואדרבה פשט לשון דבריהם
משמע דהחמות היתה דרה במדינת הים ,ולישנא דהרמב"ם הכא דייק טפי עיי"ש .אלא דקשה על
הרמב"ם שכתב הטעם דנעמידנה על חזקתה ,ואיזו חזקה היא כשהיתה חמותה דרה במדינת הים
מעולם ,והוה ליה למימר הטעם משום דרובא לשוק ,דהאי טעמא עיקר לכאורה וכמ"ש לעיל .אך
באמת הרמב"ם לטעמי' דפסק כת"ק דרבי יהושע ,דיצתה מלאה חוששת ולא אזלינן בתר רובא
)דהיינו טעמא דרבי יהושע רפ"ג דבכורות ,(2134ועל כרחך צריך לומר דעיקר הטעם משום חזקה,
וביצתה מליאה איתרע חזקתה ,משא"כ דרה במדינת הים מעולם הוי כמו חזקה להתירא ,משום
דסבירא ליה כמ"ש התוס' 2135לחד שינויא ,וכ"כ בחידושי הרמב"ן ,דלרבינא דאסיק בבכורות
רפ"ג 2136דלא אזלינן בתר רובא דתלי במעשה לא אמרינן רוב נשים מתעברות ויולדות ,ומשום הכי
אלים ליה האי חזקה דחמות ,דאוקי בחזקת שלא ילדה אפילו היתה דרה מעולם במדינת הים ולא
נודע כלל שהיתה בחזקת ריקנית ,ומקרי אתחזק התירא להרמב"ם ,ולא הוחזק באחין הוי כמי
שהוחזק בלא אחין .וכל זה הוא לשיטת הרמב"ם ,אך לשיטת הפוסקים דאמרינן רוב נשים כו',
ליכא חזקה מעלייתא בחמותה ,אלא אם כן היתה דרה פה והלכה מכאן בלא יבם.
ומאי דמשמע מהטור שגם הוא פוסק כהרמב"ם ,דאפילו היתה החמות כבר במדינת הים אינה
חוששת וכמ"ש לעיל )ומסתמא לא פליג אהרא"ש שהעתיק 2137האי דרוב נשים כו'( ,היינו מטעם
רובא לשוק ,2138דהוא עיקר הטעם לרבנן דקיי"ל כוותייהו .ומשום רובא לחוד לא הוה אתחזק
התירא דלא יועיל נאמנות ,כדמוכח במשנה ס"פ האשה שהלכה עיי"ש ,ועי' בית שמואל סי' קנ"ו.
אך אם כן קשה אמאי פסק 2139ביצתה מליאה חוששת ,ולא אזלינן בתר רובא .וביותר קשה דהא
הרא"ש בפרק אלמנה ,2140והטור ביו"ד סי' של"א פסקו כרשב"י זכרים יאכלו דאין חוששין
למיעוט ,משום דמחצה נקבות ומיעוט מפילות ,והוי להו זכרים מיעוטא )ועי' רא"ש שם שהביא
ראי' מהי' לה חמות )ומשום הכי נמי אי אפשר לומר דסבירא ליה כרמב"ן ורשב"א 2141לחלק בין

 2131יבמות קיט ,א.
 2132הל' יבום פ"ג הי"ז :האשה שמת בעלה והיתה לה חמות במדינת הים אינה חוששת שמא ילדה חמותה וכבר ניתן
לה יבם במדינה אחרת ,שלא גזרו בדבר זה אלא נעמיד אותה על חזקתה והרי היא מותרת.
 2133סוס"י קנז :אשה שאין בן ולא אחרין לבעלה ,וחמותה וחמיה במדינת הים ,ומת בעלה בכאן ,מותרת לינשא ,ולא
חיישינן שמא ילדה חמותה זכר והיא זקוקה לו.
 2134כ ,ב :מאי טעמא דרבי יהושע קסבר רוב מעוברות יולדות כו'.
 2135יבמות שם ד"ה רבי מאיר.
 2136כ ,א.
 2137בפ"ז סוס"י ד ,כדלקמן בסמוך.
 2138ולא מטעם חזקת היתר.
 2139טוש"ע סי' קנז ס"ט :יצתה חמותה מכאן מעוברת חוששין שמא ילדה זכר.
 2140יבמות פ"ז סוס"י ד :ולענין פסק הלכה נראה דעובר יש לו זכיה ופוסל בעבדי אביו אם אין לו אחים ,אבל אם יש
לו אחים אינו פוסל כרשב"י דאמר כולן זכרים יאכלו ,דכל היולדות יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות ומיעוט
מפילות וסמוך מיעוטא דמפילות למחצה נקבות והוו להו זכרים מיעוטא .והכי אמרינן לקמן בפרק האשה )קיט ,א(
היתה לה חמות אינה חוששת ,אע"ג דרוב נשים מתעברות ויולדות ,משום דכל המתעברות יולדות מחצה זכרים
ומחצה נקבות ומיעוטן מפילות וסמוך מיעוטא דמפילות למחצה נקבות והוו להו זכרים מיעוטא.
 2141ביבמות קיט ,א סד"ה אלא אמר רבא ,בשם הרמב"ן :דהא דקתני יצאתה מלאה חוששת  ...דכיון שעוברה אין
אומרים שמא תפיל  ...ומסתבר לי דלשמא תפיל חיישינן לשמא הפילה לא חיישינן.
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תפיל להפילה דהא מייתי ראי' מכאן (2142כו' ,ואיך לא זכר סיפא דיצתה מליאה .(2143מיהו יש לומר
דאלים להו איסור אשת איש )וכה"ג איתא בב"ב דקל"ה ע"א ניקל באיסור אשת איש כו' עיי"ש(,
דחיישינן למיעוטא בכה"ג דיצתה מליאה על כל פנים ,דהוה ריעותא דאתחזק עוברה ,ומיעוטא
דזכרים הוה מיעוטא דשכיחא )עי' רשב"א בתורת הבית הארוך גבי תולעים תמרי דכדא דלא אסר
אלא לכתחלה ,אבל בדיעבד מדמי לה לבא זאב ונטל בני מעיים .מיהו יש לומר דאועוד הא יש ספק
ספיקא כו' סמיך ,וגבי בא זאב יש לומר דסרכות מצויות אבל אינו מצוי כל כך שיהיו מטריפות(.
ועוד דהאי רוב דנקבות ומפילות הוי כעין ספק ספיקא ,ובירושלמי 2144איתא בהדיא בלשון שני
ספיקות ,ובדאתחזק איסורא דאשת איש לא סמכי אספק ספיקא ,משא"כ גבי תרומה מקילין.
ועוד דגבי תרומה לא הוי ריעותא כל כך ,דלאחר שיולד בין שיהי' בן קיימא זכר או נקבה בין
שתפיל לית לן בה ,אלא עיקר החשש בשעת העיבור ,דעובר פוסל משום חשש שמא יהי' בן קיימא
והשתא הוא עובר ,לזה אמרי' שפיר דסמכינן ארובא או אספק ספיקא כנ"ל .הרי נתבאר הספק
הא' דבמחלוקת שנויה.
2146
2145
דהטעם משום דמילתא
גבי ואשתמודעינהו ,כתב הרי"ף
והספק הב' ,הנה בפרק החולץ
בעלמא מסהדי ,ופירש הריב"ש סי' קפ"ב דלא מתכוין להעיד ,וכן פסק בהגהות מיימוניות סוף הל'
גירושין ,והוא הדין והוא הטעם להאומר אין לו אחים .ומכל שכן לראבי"ה בהגהות מיימוניות
שם ,2147וכן משמע ברמב"ם רפ"ג מהל' יבום ,2148ולהניחה זקוקה כו' לאסור את אשתו כו' ,דמשמע
הא כדי להתיר מהימן ,וכדפסק לקולא גבי עד אחד ביבמה .וכן משמע מפירש"י בקדושין )דס"ד
ע"א ,(2149ורשב"ם בב"ב )דקל"ד ע"ב ,(2150דאי אתי אח ואמר אחוה דמיתנא הואי )מיהו הא דאין
האיש נאמן לומר מת אחי שאייבם כו' צ"ע( כו' .אבל הרא"ש בקידושין שם כתב נפקא מינה דאי
אתו סהדי כו' ,והיינו טעמא משום דאזיל לטעמי' משום דפסק בעיא דעד אחד ביבמה לחומרא.
וכבר כתבו האחרונים 2151שבשעת הדחק יש לסמוך גבי עד אחד ביבמה לקולא ,והוא הדין בנידון
דידן .ובפרט לפי מה שנתבאר לכל הדיעות הרי רובא לשוק מדאורייתא ,ומדרבנן הוא דמחמרינן,
למר כדאית לי' ולמר כדאית לי' ,ובדרבנן סמכינן לקולא.
ומהאי טעמא נמי גם הספק הג' לית בי' בית מיחוש ,דבכל מילי דרבנן נאמן הקטן ,כמו עד כאן
היינו מהלכים בשבת 2152כו' מכאן יצא נחיל של דבורים 2153כו'.

 2142וכאן )בפ"ז( מיירי במעוברת.
 2143דכיון דקיי"ל כת"ק דחוששת ,אם מוכח דלא אזלינן בתר רובא.
 2144יבמות פט"ז ה"א :רבי יהושע אומר אינה חוששת שהן שני ספיקות ,ספק זכר ספק נקיבה ,ספק בן קיימא ספק
אינו בן קיימא ,שתי ספיקות מדברי תורה להקל.
 2145לט ,ב :ואשתמודעינהו דאחוה דמיתנא מאבא ניהו  ...פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעדים וחד אמר אפילו
קרוב אפילו אשה והלכתא גלויי מילתא בעלמא הוא ואפילו קרוב ואפילו אשה.
 2146שם )יג ,א( :דלאו אמילתא דאיסורא קמסהדי ולאו אממונא מסהדי אלא מלתא בעלמא הוא דמגלו דהדין ניהו
גברא פלן והיא ניהי איתתא פלניתא.
 2147שאפילו מכוונים להעיד נאמנים.
 2148ה"ב :אמר זה אחי או שאמר יש לי אחין אינו נאמן לאסור את אשתו ולהניחה זקוקה ליבם שהרי זה מתכוין
לאסרה לאחר מותו.
 2149ד"ה דלא מוחזק לן :ואי אתי אח לאחר מכאן ואמר אחוה דמיתנא אנא לאו כל כמיניה דאהני דיבור לחזקה.
 2150ד"ה ומשני התם דלא מוחזק לן.
 2151ראה בית שמואל סי' קנז ס"ק ט :ובכל זה במקום עיגון צ"ע אם יש להקל.
 2152משנה כתובות כח ,א.
 2153משנה ב"ק קיד ,א.

שו"ת חשן המשפט
סימן א
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שליח שמחל ע"ד עצמו
ברך לקחתי ולו אשיב שלום כפולה לידידי הרב המופלג הוותיק מוהר"ר מרדכי נ"י
 2...ועל דבר השאלה בדיני ממונות ,שיש מגמגמין על פסק שיצא מלפניו ,בראובן שעשה קשר עם
שמעון להעמיד לו מאה טו"ן ז"פ ,ולא העמיד רק שבעה וששים ,ושלוחו מחל לו המותר ל"ג טו"ן
בעד ששה מאות רובל סי"ג ,3והאריך מעל' לומר שהשליח עשה לטובת המשלח להציל ממנו המעות
שהי' חייב לו מן המו"מ תשעה מאות וחמישים רו"ס.
לא ידענא מאי אידון בי' ,אחרי את אשר כבר עשהו ואי אפשר בחזרה .כי לדעתי בזה ניצול שמעון
מן האש הקטנה ונפל באש הגדולה ,אחרי אשר לא הי' השליח יכול להציל ממונו בלתי המחילה
הרי היתה המחילה באונס ואינה מחילה ,ומה זו טענה אצל שמעון .וטענה זו לא שייכה אלא לגבי
השליח שפטור מלשלם בשביל שהיתה כוונתו לטובה ,אבל שמעון שתים רעות עשה ,לא זו שלא
קיים כפי הקשר אלא שלא היה חפץ להחזיר לו ממונו בלתי המחילה .ואם נראה בעיני מעל' שלא
הי' אונס גמור כל כך ,והי' יכול להציל ממונו גם בלא זה ,אם כן הרי השליח עיוות ,וממה נפשך
נלכד שמעון.
ומה שכתב מעל' שיכול שמעון לומר שהתנה ראובן עם השליח בין לתיקון בין לעיוות ,דמחילה לא
נקראת שינוי אלא עיוות ,והביא ראי' מסי' קכ"ג סעי' ה' .4אין הנדון דומה לראי' ,דבגביית חוב
ודאי מקרי עיוות ולא שינוי ,דאשראי ספק אתי ספק לא אתי ,ואדעתא דהכי שלח אותו שיכול
לגבות כל מה שיוכל .ואע"ג דהתם כתב הרמב"ם והשו"ע )שם( אפי' מחל לו על הכל ,בודאי לאו
בשופטני עסקינן ,אלא מה שמחל לו הוא מפני שראה שהלוה טען על המלוה שיש לו כנגדו יותר.
וכן ראיתי בהדיא בתשו' מהרי"ט ס"ב חחו"מ סי' פ"ה דעיוות נקרא מה שהוא טעות אצל השליח
שטעה ונתאנה ,אבל לעשות מה שלא אמר לו בעה"ב ודאי מקרי שינוי ,שהרי צריך השליח ליזהר
ולמרמא אנפשי' שיש קפידא לבעה"ב ,ובפרט בקשר הזה שמפורש בו באם שיחזור ולא יקיים כפי
הפשר מחוייב בקנס והוצאות וג"ה ,5הרי ראה שמצא הקפידא לנוח .ואף שבנידון דידן אמר
לשלוחו בפני שמעון שהוא יהי' במקומו בכל האופנים ,לא עדיף מהאומר לשלוחו שיעשה בשלו
כדרך שעושה בשל עצמו בסי' קכ"ג סעי' ו' ,דאמרינן דעל מחילה לא אסיק אדעתי'.
ואין להשליח מנוס להמלט אלא אם כן הי' אנוס בדבר )וגם זה לפי מכתבו דמעל' ,שבעד ששה
מאות וחמישים רובל נתערב לו והי' בטוח מהם ,אם כן איזה הצלה הוה( ,ובין כך ובין כך יתחייב
שמעון .ואף שהאונס לא הי' ידוע בעדים ,כיון שעכשיו ידוע הוא .עי' מהרי"ט שם ,ובסי' מ"ב ,מ"ש
על מהרי"ק .ואף לדברי מהרי"ק על כל פנים הוה ליה לשליח למסור מודעא ,והרי זה עיוות.
אלא אם כן יאמר מעל' כדברי הראב"ד שבסי' קפ"ה ,שיטעון שמעון שמא קנוניא עשה השליח
ושמא עשה ברשות המשלח .אבל גם זה אינו ,דבנידון דידן הוה לי' לשמעון לידע דהמשלח לא צוהו
על כך ,שהרי החוב ברור ומבואר בקשר ,ומנין לו לומר שהמשלח צוהו למחול לו ,משא"כ התם
אדרבה כיון שהסרסור נתפשר עמו במקרה ,לא הוה ליה למידע שעשה שלא ברשותו ,וסתמא
דמלתא כך צוהו המשלח.
סוף דבר גם אני מן המגמגמין עליו בזה .ואם הי' אפשר להחזיר בודאי מה טוב הי' ,אך רחוק
הדבר מאחר שנכתב כנימוס כו' .6ומכל מקום עצות מרחוק אשמעינן ,ללמד דעת את המשלח,
שיתפוס אצל שמעון איזה סך על ידי משא ומתן שלא בעדים 7עד שיבוא לדין שנית ,ואזי כתורה
יעשה.
 1נדפסה בשארית יהודה חו"מ סי' א ,והוגהה ע"פ כת"י  1027קמ ,א .ותוכנו:
אחד עשה קשר עם חבירו ,ולא קיים כפי הקשר ,ושלוחו של הקונה מחל לו הקיום בכדי שיציל ממנו ממונו ,אם
מועילת מחילתו .ומסיק שאינה מועלת ממ"נ ,או שהמחילה היתה באונס ,או ששינה בשליחות.
 2תחלתה – לעיל יו"ד סי' כג וסי' לא.
 3רובל אסיגנאציעס )של שטרות ,למעט רובל כסף(.
" 4אם התנה עמו בין לתקון בין לעוות אפילו אם מחל על הכל מחול".
 5וגרם היזק.
 6בכת"י הנ"ל :מאחר שנכתב על נייר הקיר"ה ]וה[לך בע]רכאות[ ש]ל[ ג]וים[.
 7בכת"י הנ"ל :ויכפרנו.
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דברי ידידנו לנצח דו"ש
8

יהודא ליבמו"ה ברוך זללה"ה

סימן ב
9

סוחר שקנה בהקפה והוזל והפסיד הכל
נדרשתי לאשר שאלוני משפטי צדק ,בסחורה דריגא דשנה זו ,שהרבה קנו סחורה בהקפה יותר
מהשגת ידם בכפלי כפליים על דעת להוליך לריגא ,וידוע שבשנה זו הוזל השער בריגא מאד,
ונתייעצו בזה סוחרים להמתין לרחמי שמים אולי יתעלה המקח ולא עלתה בידם ,כי מדי יום הלוך
וחסור עד שנשארו הסחורות בעין .אם חייב הקונה באחריות כל ההפסד ולשלם להמוכר בשלימות
מגלימא דעל כתפי' ,או שאחריות ההפסד יהי' על המוכר .ואם פשע הקונה במה שהמתין זמן רב
ולא מכר תיכף שלא הוזל כל כך .10ואם כבר שילם הקונה להמוכר ,או שקנה במזומן ,אלא שחייב
לו ממקום אחר ,מה דינו .וגם אם ההפסד על המוכר ,על מי חל ההוצאה מהולכת הסחורה
ומטיפולה בריגא כל משך זמן ההוא.11
12
הנה ידוע מחלוקת הפוסקים בקונה סחורה על דעת להוליכה למקום פלוני ,שדעת רשב"ם
והרר"י 13בטור סי' ר"ל ס"ט ,הובא בסמ"ע שם ס"ק ט"ו ,שאפילו פירש בשעת המכירה שדעתו
להוליכה למקום פלוני אין אחריות הזול על המוכר .ודעת הר"ח שגם בלוקח דינא הכי ,כיון שגילה
דעתו בשעת המכירה להוליכה למקום פלוני הרי זה כאילו התנה .וכן כתב הרמ"ה ,14אלא שחילק
בין אם קבע לו הזמן פירעון במקום פלוני )או אחרי בואו ממקום פלוני( דהוה כאילו התנה
בפירוש ,משא"כ אם לא תלה קביעות הזמן פירעון במקום ההוא ,אעפ"י שפירש בשעת המכירה
שדעתו להוליכה למקום פלוני ,אין זה אלא גילוי דעת בלבד .והרי יש דברים דלא מהני בהו גילוי
דעת ,כמ"ש הרא"ש פי"א דכתובות )סי' ט( ופ"ז דגיטין ,15וסבירא ליה להרמ"ה דהכא נמי לא
מהני גילוי דעת בלבד.
ולענין דינא כתב בתשו' שער אפרים סי' ק"מ ,דאם לא נתן מעות מספיקא לא מפקינן ממונא,
והוא הדין אם חייב לו ממקום אחר ,דכיון דספיקא דדינא הוא בפלוגתא דרבוותא מהני תפיסה,
ומכל שכן אם תפס ברשות שהמוכר בעצמו התפיסו בידו.
ובס' נתיבות משפט )שם (16העלה דבמכת מדינה ,דהיינו שמשהוזל במקום פלוני הוזל גם כן בכל
המקומות ,גם הרשב"ם 17והרר"י מודה דאחריות הזול על המוכר .וראייתו ממ"ש התוס' בפ"ד
דכתובות )דמ"ז ע"ב( )והגמ"ר רפ"ה (18גבי שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה ,שהקשו דאם כן כל
אדם הלוקח בהמה ונטרפה או מתה נמי נימא אדעתא דהכי לא קנה .וסוף דבריהם דהיכא דהדבר
תלוי בדעת שניהם לא אמרינן אדעתא דהכי כו' )כי מה לי בדעתו ,כיון שיש דעת אחרת שכנגדו(.
ובמשנה למלך רפ"ו מהל' זכיי' )בתשו' מהר"ש הלוי (19הקשה דהא גבי לא כתב לה כו' נמי תלוי
בדעת שניהם ,שאין האשה מתקדשת אלא לדעתה ,וכן בההוא )כתובות דצ"ז א'( דזבין ולא
איצטריכו זוזי שבתוס' שם .20ותירץ דהתם אין הפסד להאשה ,שכשימות הבעל תחזור ותהי' פנויה
 8האות ב' היא מלעיל ומלרע )כאילו נכתב :ליב במו"ה(.
 9בהמשך התשובה מברר שיטות הפוסקים ,כשקונה ע"מ להוליכה למקום פלוני אם אחריות הזול על המוכר ,וטעמי
החילוקים בזה .ומסיק שבנידון דידן אין האחריות על הקונה ,או מטעם שהיא מכת מדינה ,או מטעם שהיא אומדנא
דמוכח ,או מטעם שהוזל לפני סיום המכירה והוי זביני בטעות.
 10בזה כותב בסוף התשובה ,שאין הקונה חייב על כך.
 11בזה כותב בסוף התשובה ,שהוצאה זו היא על הקונה.
 12ב"ב צח ,ע )אהא דאמר רבא האי מאן דקביל חמרא אדעתא דממטי ליה אפרוותא דזול שפט ואדמטי התם זל ,דינא
הוא דמקבל ליה ,פירש רשב"ם שם ,דמיירי בקיבל למחצית שכר; הרי שאם הוא לוקח יין מחבירו על דעת להוליכו
למקום פלוני והוזל ,המקח קיים(.
 13עליות דרבי יונה ב"ב צח ,סע"א.
 14יד רמ"ה שם אות סא.
 15פרק מי שאחזו סי' ט.
 16סי' רל ,ביאורים ס"ק א.
 17ב"ב שם ד"ה האי מאן דקביל )וקודם שהגיע לשם זל היין בכל המקומות ופיחת מכדי דמים שקיבלו(.
 18במרדכי שם סי' קעו.
 19במשנה למלך שם מובאת השו"ת בין הגאונים מוה"ר יצחק הלוי ובין מוה"ר שמואל הלוי ,ומ"ש על דבריהם בעל
המשנה למלך .וכאן מדייק ממ"ש שם מהר"ש הלוי.
 20ד"ה זבין.
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כבראשונה ,וכן בההוא דזבין ולא אצטריכו זוזי אין הפסד להקונה ,דזוזי יהיב וזוזי שקיל .אך עוד
אחת היא מ"ש התוס' בספ"ט דב"ק 21גבי הא דפריך יבמה שנפלה לפני מוכה שחין נימא אדעתי'
דהכי לא קידשה נפשה ,דמיירי שעדיין לא נישאת להבעל אלא נתקדשה לו ,דבקדושין לבד אין לה
שום טובה עדיין .ואם כן הכי נמי בלוקח על דעת להוליך למקום פלוני והוזל קודם שהגיע לשם,
שעדיין לא הי' לו שום טובת הנאה שיכול להרויח שם ,נמי שייך לומר אומדנא זו ,דאין פסידא
למוכר דסחורה יהיב וסחורה שקיל )ואע"ג דמפסיד הריוח שהי' יכול למכור ביוקר ,אין זה אלא
כמבטל כיסו דהוה גרמא( .אלא דהיינו טעמא דהרשב"ם והרר"י דלא סבירא להו אומדנא זו
בלוקח ,משום דיש לומר מזלי' דידי' גרם ונסתחפה שדהו ,ולא קשה מידי מה שהקשה התוס'
)כתובות שם( דאם כן כל אדם הלוקח בהמה ונטרפה כו' ,דלוקח שאני דתלינן במזל דידי'
דנסתחפה שדהו ,משא"כ גבי שלא כתב לה כו' ,וביבמה שמת הבעל לא שייך לומר נסתחפה שדהו
שהרי אין הבעל שדה של האשה )ולכאורה צ"ע ,דהא גבי שלא כתב לה כו' ,אדרבה הורע כח האשה
אע"ג דלא שייך נסתחפה כו' .אלא דיש לומר דהיכא דאיתניס שאני ,וכדאמרינן בפ"ק 22אם תימצי
לומר חלה הוא אנוס הוא חלתה היא מאי ,אי מציא למימר לי' נסתחפה שדהו כו' ,אלמא אע"ג
דאיהי מציא למימר נסתחפה שדהו ומעלה לה מזונות מכל מקום בחלה הוא פטור( ,משא"כ במכת
מדינה דליכא למיתלי במזל דלוקח שייך שפיר לומר אומדנא דאדעתא דהכי לא זבין ,היכא דאין
פסידא למוכר ,ולהלוקח לא הגיע עדיין שום טובת הנאה ,עד כאן תוכן דברי הנתיבות משפט הנ"ל.
והנה לפי זה יש לומר דגם בנידון דידן הוי כמו מכת מדינה ,לפי שידוע שהמקח של המדינה תלוי
במקח דריגא )אם אין פאדרא'דין 23אחרים ,וידוע שלא הי' בשנה זו( ,ואם הוזל שם הוזל גם כן
בכל המקומות במדינה זו .ולפי דבריו שבכה"ג אזלינן בתר אומדנא לכולי עלמא ,הרי כתב במשנה
למלך שם דאמרינן אומדנא זו אפילו להוציא .ודחו שם כל הרבנים סברת הר"ש יונה 24בשתי ידים,
וכ"כ במהרי"ק שרש קכ"ט להדיא ,דלא תימא דדוקא להחזיק אזלינן בתר אומדנא אלא אפילו
להוציא )וצ"ע שלא הזכירו הרבנים במשנה למלך דבריו( .ומייתי ראי' מהא דאמרינן רפ"ה 25דרב
אזיל בתר אומדנא ,וצריך לומר דסבירא להו כתירוץ הראשון ,ומהאי טעמא נמי סבירא ליה לר"ת
אומדנא בנדוניית חתנים ,אע"ג דמחשיב להבעל מוחזק אפי' בעוד הנדוניא ברשות האב ,כמ"ש
בהגהות מיימוניות רפכ"ב בשם תירוץ א' של התוס' שם )דנ"ה ע"ב ד"ה שאם() ,ואפילו לסברת
הר"ש יונה ,ותירוץ השני של התוס' ,אם חייב לו כנגדו מקרי להחזיק מאחר שאינו רוצה להוציא
ממנו(.
הן אמת שמ"ש בנתיבות משפט בדעת הרשב"ם והרר"י לא משמע הכי מדבריהם כלל ,שהרי
הרשב"ם כתב בהדיא הטעם במקבל עסקא משום שלא הי' לו רשות להמקבל למכור כאן ,והרר"י
כתב דלא אמרינן אומדנא דאדעתא דהכי כו' אלא במוכר ,שמפני אונס מוכר כו' ,משמע להדיא
דבלוקח אין כאן אומדנא כלל ,ולא משום דאזלינן בתר אומדנא דתליא במזלי' דהלוקח ,אלא דאין
כאן אומדנא דאדעתא דהכי כו' ,וכמ"ש התוס' להדיא בפ"ד דכתובות שם ,דהיינו טעמא דלא
אמרינן אומדנא בלוקח בהמה ונטרפה או מתה ,משום דאנן סהדי שעל דעת ספק זה נכנס .אלא
דהנתיבות משפט נמשך אחר מה שכתב המשנה למלך ,בתשו' הר"ש הלוי ,היכא דליכא פסידא
לאידך אמרינן דאדעתי' דהכי לא נכנס .והוציא כן ממאי דקשיא לי' ,דהא גבי שלא כתב לה כו' וכן
גבי זבין ולא אצטריכו זוזי נמי הרי תלוי בדעת שניהם וכמו שנתבאר לעיל .אבל באמת מעיקרא
לא קשה מידי .לפי שהוא הבין דלמאי דמסיק התוס' דהיכא דהדבר תלוי בדעת שניהם לא אמרינן
אומדנא דאדעתא דהכי כו' הדרי בהו ,ממ"ש מעיקרא לחלק בין הלוקח בהמה ונטרפה כו' דעל
דעת ספק זה נכנס ,להא דשלא כתב לה כו' שלא על דעת כן נכנס ,וסבירא ליה דהיכא דתלי בדעת
שניהם לא אמרינן שלא על דעת כן נכנס ,ולכך הוצרך לומר טעמא אחרינא בהא דשלא כתב לה
כו' ,וכן בזבין ולא אצטריכו זוזי ,משום דלא תלוי בדעת שניהם ,כיון דליכא פסידא לאידך.
אבל האמת יורה דרכו ,דלא חידשו במסקנתם אלא דהיכא דאין הדבר תלוי בדעת שניהם אלא
בדעתו לבד לא נכנס לשום ספק ,אבל היכא דתלוי בדעת שניהם יש דברים דאמרינן על דעת כן
נכנס ,ויש דברים שאפילו תלוי בדעת שניהם מכל מקום אנן סהדי דלא נכנס על דעת ספק זה )וכבר
הארכתי בזה במ"א ,26וישבתי בזה תשו' הרא"ש כלל ל"ד סי' א' ,דלא קשה מידי מ"ש בתשו'
הב"ח סי' ח' עליו ועל מהרי"ק( ,והיינו כעין שכתב הרא"ש בפי"א דכתובות ופ"ז דגיטין 27ובתשו'
 21קי ,ב ד"ה דאדעתא.
 22כתובות ב ,א.
 23מאפיות.
 24מוה"ר שבתי יונה ,בשו"ת שי למורא )שאלוניקי תי"ג(.
 25כתובות נה ,א-ב.
 26לעיל חיו"ד סי' יב )ד"ה והב"ח(.
 27פרק מי שאחזו סי' ט.
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כלל ל"ד סי' א' ,דיש דברים דאפילו גילוי דעת לא בעינן ,והוא בענין שמוכח מתוכו כו' )ובהכי ניחא
הא דתשו' הרא"ש הנ"ל ,דלא קשה מידי מה שהקשה עליו מהרי"ט בס"ב חאה"ע סי' מ"ט ,כאשר
הארכתי שם והרביתי להביא ראיות ,ואין כאן מקום להאריך( ,דכיון דמוכח מתוך הענין שלא
נכנס לספק זה ,הרי אנו רואין בחוש אומדנא זו דאדעתא דהכי כו' )מיהו לפי זה מ"ש התוס' וכן
בזבין ולא אצטריכו זוזי ,סותרים את עצמו למ"ש בפי"א דמיירי שגילה דעתו( ,משא"כ בלוקח
ליכא אומדנא כלל ,דודאי על דעת ספק זה נכנס ,וכמ"ש גם כן הרר"י כאן ,ואין מחלקים בין מכת
מדינה או לא ,דממה נפשך ,אם נכנס לספק הפסד שלו מה לו אם יהי' הפסד לאחרי' גם כן .וכן
מצינו להדיא בסי' שכ"א בין לדעת מהר"ם פאדוא 28בין לדעת רמ"א ,29עיי"ש בסמ"ע ,30דכל היכא
דבעמוד והחזיר קאי אין מחלקים בין מכת מדינה או לא .אלא דהנתיבות משפט סבירא ליה דהכי
נמי בלוקח אומדנא זו דאדעתא דהכי לא קנה ,ומהני מכת מדינה דליכא למיתלא במזל דידי' ,והא
ליתא כמו שנתבאר לעיל.
מכל מקום במעשה שבא לידו ,שפעם אחת בשעת מלחמה הוצרך שר לקנות פשתן הרבה בלי
מספר ,עשה קאנטראקטין עם הרבה אנשים ,והלך ראובן ועשה עם שמעון גם כן קאנטראקט על
סך רב ,ואחר כך לאיזה סיבה לא רצה ליקח הפשתן כפי הקאנטראקט שעשה עם ראובן ,והוזל
הפשתן בכל המקומות .ודן שפטור ראובן ליקח הפשתן משמעון ,דבכה"ג שלא הי' ראוי למוכרו רק
לשר ,ולא הי' ראוי ליהנות בו והיינו להרויח עד שהוזל בכל המקומות ,כו"ע מודו .וכתב ששלח
תשובתו לכמה גאונים והסכימו עמו כולם )נלפע"ד דיפה דנו ויפה הורו ,ולא מטעמי' דסבירא ליה
דמאחר שהוזל בכל המקומות הוא מכת מדינה ,אלא משום שהענין מוכח מתוכו ממש ,דבודאי אין
דרך לקנות סך רב כזה ,ומסתמא העלו בדמים גם כן יותר מבכל השנים אלא בשביל שר ,דבודאי
בזה אזלינן בתר אומדנא לכו"ע ,כמו שנתבאר לעיל בשם הרא"ש(.
ואם כן בנידון דידן נמי ,הרי קנו סך רב והרבה יותר מכדי השגת ידם ,מה שאין דרך לקנות אלא
בשביל המסחור דריגא ,ואפילו אם הי' דעתן למכור בכאן לא היו מוכרים אלא להסוחרים דריגא,
וכמ"ש שאם העלו בדמים עד שאין הקונה על מנת למכור בכאן ,אפילו להסוחרים דריגא ,יכול
להעלות כמו הסוחרים דריגא עצמן ,הרי הענין מוכח מתוכו ,ואזלינן בתר אומדנא לכו"ע .וכבר
כתבתי דהיכא דאזלינן בתר אומדנא אזלינן אפילו להוציא.
גם בזה יפה כתב בנתיבות משפט בעובדא דידי' ,שנתברר למפרע שבשעת קנין לא הי' השר רוצה
לקיים המקח ,ולכל העולם אינו שוה אפילו החצי ,הרי זה כאילו נתבררה האונאה למפרע כו' .ואף
שלא הביא ראי' לדבריו ,מכל מקום לדידי חזי לי ראי' מפורשת ותלמוד ערוך הוא בפי"א דכתובות
)דצ"ז ע"א( בההיא בצורתא דהוה בנהרדעא כו' ,דאמרינן התם דזביני בטעות הוו ,דאיגלאי מלתא
דארבא בעקולי הוו קיימי )שע"י שגדל הנהר הוצרכו הספינות ללכת עקלקלות ,ואילו ידעו
המוכרים כן לא היו מוכרים בתיהם ,ומשעת מכירה הוה ליה טעות ,רש"י( .ואם כן בנידון דידן נמי
לפי הנשמע התחיל הזול בריגא בסוף שבט ,והיה קודם שקנו הסוחרים ,ועכ"פ שלא נגמר הקנין
במשיכת הפורין) 31אם לא הי' קנין אחר בשעת מעשה המכירה .ואפי' הי' קנין אחר בשעת מעשה,
יש לומר כיון שהוזל בעוד שהי' ברשות המוכר לא סמכא דעתי' דהמוכר כל כך על הקונה שקיבל
במקח היוקר ,אף שהי' מן הדין לקבל ,רק שבזה צ"ע( עד שהוזל שם בריגא ,ואילו ידעו הקונים
בודאי לא היו מעלים בדמים כל כך ,ואם כן הוה זביני בטעות .ואדרבה לפי הנשמע מתחלה בחדש
חשוון וכסלו עשו קאנטראקטין במקח טוב ,ועל זה סמכו הקונים ,ולא ידעו שהוזל אחר כך ,ואם
כן הוה ודאי זביני' בטעות.
ואם כן יכולים לומר להמוכר שיקבל הסחורה בריגא ,כמו המוכר לחבירו על דעת להוליך למקום
פלוני ונמצא בו מום ,דאינו חייב להשיב .דכאן גם במה שהמתינו לא פשעו מידי ,כמו המוכר
לחבירו דבר שיש בו מום ,ועשה בו מום אחר קודם שנודע לו מום זה ,דאם עשה כדרך העולם פטור
וכמבואר סי' רל"ב .32אך הוצאת ההליכה לריגא וטיפולה שם כל ימי משך זמן זה חל על הקונה,
כמו בנמצא בו מום שלא ידע המוכר גם כן ,ומשום דאינו חייב בהוצאה אלא מדיני דגרמי כמבואר
שם .33כל זה נלע"ד ,ולמעשה צ"ע ,כי לא מפני שאנו מדמין כו' ,וראוי לפשר.
אמנם כל זה לענין הסחורה שבעין ,אבל מה שמכר ודאי מכר לעצמו ,ואם פיחת פיחת לו ואם
הותיר הותיר לו ,כדאשכחן גבי מום כנ"ל.
 28סי' לט.
 29בדרכי משה שם.
 30ס"ק ו.
 31העגלות.
 32סעיף יג.
 33סי' רלב סכ"א.
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וכן לענין אונס ח"ו ודאי אין המוכר מקבל אחריות ,שמצינו הרבה אפי דהדרי זביני ,מכל מקום
באונס חייב הלוקח ,כמו )שו"ע ברס"י קפ"ו( הלוקח כלי לשגרו לבית חמיו ,וכן הנוטל כלי מבית
האומן )עיי"ש בפוסקים דלוקח הוי ולא שואל( על מנת לבקרו דקיצי' דמי' ,ואפילו נמצא בו מום
דהדר זביני משום מקח טעות מכל מקום הוא ברשות לוקח לענין אונסין.
34

סימן ג

35

אם מועיל קנין נגד הסכמת הפשרנים ונגד גילוי דעת המוכר
הנה אהובי הקשיתם לשאול ,והרגזתוני לעלות חוץ למקומי ,לולי פניכם אני נושא ,ולמען האהבה
לעשות רצונם חפצתי ופניתי את לבי לדרוש ולתור באמריכם .ואחרי רואי ראיתי שאלת החכמים
חצי תשובה ,ולזאת אבא אחריכם ומלאתי את דבריכם ,ואעביר ראשון ראשון.
והנה למבראשונה דרשתם במשפט הפשרנים שידעו שר"צ רוצה למכור חלקו ,והוסכם אצלם לבל
ימכור 36כאו"א חלקו בלתי ידיעת רבינו אחמו"ר ז"ל נ"ע ,37וכוונתם היתה רצויה לטובת גיסתכם.
ונראה שרצו לומר שלא ימכור ר"צ אפי' ברשות אשתו ,דשלא ברשות אשתו מה צורך להסכמתם,
הלא תלמוד ערוך 38הוא שהאיש שמכר בנכסי מלוג לא עשה ולא כלום .ואם כן יש לדון בזה אם
קבלתם את הפשרנים עליכם בקנין סודר ,לפקח על הנכסים ולעשות בהם כטוב בעיניהם לטובת
כל היורשים ,ושעליכם לקיים ככל אשר ימצאו הפשרנים ,לא גרעי הפשרנים בקנין כמו שותפין
שמתנין ביניהם בלא קנין ,דמדמי מהרי"ק שרש כ' למי שנדר או נשבע שלא למכור יעו"ש ,ובאנו
למחלוקת הסמ"ע והש"כ בסי' ר"ח .39דאפילו לדעת הש"ך דהוה ספיקא דדינא ,מכל מקום בנידון
דידן שהמוכר רוצה לבטל המקח ,הנה המוכר הוא המוחזק ויכול לומר קים לי דהמקח בטל.
ואע"ג דהלוקח נקיט שטרא הא קיי"ל 40דשטר העומד לגבות לאו כגבוי דמי .ואפי' לפמ"ש הש"ך
בספרו תקפו כהן סי' ק"ל דבעל השטר הוא המוחזק ,היינו היכא דהשטר ברור ,אבל אם
המחלוקת הוא באותו שטר עצמו אם הוא כדינו או חספא בעלמא ,ודאי דבעל הקרקע או הממון

 34נדפסה בשארית יהודה )דפו"ר( אחר סי' ב.
 35הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע :שקו"ט בשו"ת דברי נחמיה סוף חלק חו"מ.
ושם מסופר תוכן המעשה ,אשר ר' זלמן ,חותנו של הג"ר נחמי' מדובראוונא ,השאיר יורשיו רק בנות ,ואחת מהן
נשואה בעיר בליניץ לר' צבי ב"ר זלמן .והשאיר בדובראוונא בית חומה שבו בית חרושת של טליתים עם כלי מלאכה
וטליתים ומזומן ושטרות .וקיבלו לפשרנים את החסידים ר' פנחס משקלאב ור' שלמה פריידעס ור' יחזקאל ב"ר
יצחק .ר' צבי הנ"ל רצה למכור חלקו והג"ר נחמי' הנ"ל רצה לקנות .אמנם ר' יחזקאל הנ"ל אמר לר' צבי ואשתו
שהג"ר נחמי' אינו רוצה לקנות ,והוא עצמו רוצה לקנות ,ומכר לו בזול בקנין סודר ובשטר.
הג"ר נחמי' הנ"ל טען שכל זה נעשה בערמה ואשר הקנין אינו מועיל מכמה טעמים .וקיבלו עליהם עוד דיינים בזבל"א
)הרב מוה"ר אהרן והרב מוה"ר משה מקאפוסט ושליש(.
עוד מסופר כאן ,שהסכמת הפשרנים )שלא למכור חלקו בלתי ידיעת כ"ק אדמו"ר הזקן( היתה לפני הסתלקות כ"ק
אדמו"ר הזקן )בכ"ד טבת תקע"ג( ,ועל כן שואל מהרי"ל ,אם המכירה עצמה היתה לפני או אחרי ההסתלקות ,שבזה
תלוי אם המכירה מועלת.
אחרי כל זאת פנו )בהסכם הבוררים והשליש( בשאלה זו אל הגאון מוה"ר יהושע צייטליש )השו"ת שלו ושל הג"ר
נחמי' הנ"ל ,נדפסו בדברי נחמי' שם( ,ואל הרה"ק מהרי"ל )שתשובתו נדפסה כאן(.
תשובת מוהר"י צייטליש היא בתאריך ח' אדר תקע"ו ,ומסתבר שגם התשובה שלפנינו היא מאותה תקופה לערך.
ותוכנה:
א( כיון שהפשרנים הסכימו שלא ימכרו בלי הסכם אדמו"ר הזקן ,יש פוסקים שהקנין אינו מועיל ,וא"כ יכול
המוכר לומר קים לי כפוסקים אלו ולבטל המכירה.
ב( כיון שהמוכר גילה דעתו שרוצה למכרו לגיסו ,וגיסו רצה לקנותו ,הרי זה מבטל המכירה לא' הפשרנים
שאמר לו שגיסו אינו רוצה לקנות )והיינו אם הקונה מודה שאמר כך(.
ג( אם האשה פחותה מבת כ' ,אין קניינה מועיל.
ד( כיון שהי' בזה אונאה במחיר )גם במטלטלין שבמכירה( ,אין הקנין מועיל.
ה( מטעם דין מצרנות של ר' נחמי' השותף ,יכול המוכר לבטל הקניה.
 36עד"ז גם בדברי נחמי' שם :שעכבו הפשרנים שלא למכור עדיין.
 37שנסתלק בכ"ד טבת תקע"ג ,ובעת הסכם הפשרנים עדיין לא נודע דבר ההסתלקות )ראה לקמן בהמשך התשובה(.
 38ב"ב נ ,א .טוש"ע אהע"ז סי' צ סי"ג.
 39כיון שע"י הפשרנים בקנין יש להם דין שבועה ,א"כ )מה שקנה אחד מהפשרנים ,נגד הסכמת הפשרנים שלא למכור
עדיין( ,תלוי במחלוקת הסמ"ע )סי' רח ס"ק ג( וש"ך )ס"ק ב( ,אם המכירה מועלת כשנשבע שלא למכור
 40סוטה כה ,ב .ב"מ סב ,א.
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הוא המוחזק כמש"ש בהדיא .וכל שכן לפי דעת האורים ותומים 41דפליג על הש"ך שם )וכמדומה
לי שכ"פ רבינו אחמו"ר ז"ל נ"ע(.
ועוד דמה שיצא מפי הב"ד עדיף טפי ממה שנדר או נשבע מפי עצמו ,וכמ"ש מהרי"ט ]ח"א[ סי'
ס"ט לענין חרמי ציבור .אלא שדחה זה מההיא דתשו' הרא"ש כלל ז' סי' ד' ,דלא אמר רבא דאי
עביד לא מהני אלא במצות שאי אפשר לבטלן ,אבל התקנה שאפשר לבטלה ולשנותה בהא מודה
רבא דאי עביד מהני .וכן כתב הש"ך ביו"ד סי' ר"ל ,42דמתשובה זו משמע דסבירא ליה להרא"ש
כדעת התוס' דבנדר או נשבע אי עביד מהני .אך בכלל ה' סי' ד' כתב הרא"ש בקהל שתיקנו שלא
למכור מקומות בבית הכנסת בעד חוב ,דאם התירו מכירתם מכירה ובאם לאו אינה מכירה.
והט"ז בי"ד סימן רכ"ח סל"ה ס"ק מ"ד הקשה שתי תשובות אלו אהדדי .ולכאורה יש לומר
דסבירא ליה להרא"ש כדעת הגמ' דאי עביד לא מהני ,ומה שכתב בכלל ז' דבמצות ש]אפשר[
לבטלן אי עביד מהני ,היינו שהתקנה שניה קיימת אף שלא התירו ,43כיון דבידם לשנות ,ולכן אף
היחיד שאין בידו לשנות שכתב שטרות לא נפסלו ,דמכאן ולהבא הוא גובה ,משא"כ מכירת
המקומות דהקנין חל בשעת המכירה שהיתה שעת האיסור ,אין מכירת היחיד שאין בידו לשנות
חשובא מכירה.
44
אלא דמש"ש הפר"ח בי"ד סי' א' סי"א והשמלה ]חדשה[ שם סי' ב' סכ"ב ,והסכים על ידם רבינו
אחמו"ר ז"ל 45בפי' הרא"ש בתשובה בקהל שהטילו שלא ישחוט אחר כו' ,דאין במשמע דבריהם
לפסול השחיטה דיעבד אלא אם כן אם פסלו בפי' כו' עיי"ש ,משמע בהדיא דלא סבירא ליה
להרא"ש כהגהות מרדכי .46וצריך לומר לדבריהם דמ"ש בכלל ה' סי' ד' במקומות בית הכנסת
מיירי שהתנו בהדיא שלא תועיל המכירה אפי' דיעבד ,וכמשמעות הלשון שהעתיק הט"ז בי"ד סי'
רכ"ח .47והנה האחרונים הנ"ל דפסקו כהרא"ש משמע דלא סבירא להו כהסמ"ע והש"ך 48אלא
דקיי"ל אי עביד מהני ,וכמ"ש רמ"א וט"ז .49מיהו יש לומר דלענין ממון מודו להש"ך דהוה ספיקא
דדינא ,משום דיכול המוחזק לומר קים לי אפילו במועט נגד הרוב ,משא"כ לענין איסורין הלכו
אחר רוב הפוסקים להקל.50
ברם כגון דא צריך למודעי ,ואחר שתלו הפשרנים את המכירה בידיעת רבינו ,אי כבר נח נפשיה
דרבי קודם המכירה ,51אעפ"י שלא ידעו מזה ,52מכל מקום אחר שנודע חלה המכירה למפרע.
וכה"ג כתב הרא"ש בתשו' כלל ז' סי' ד' ,כיון שהחכם עוקר הנדר מעיקרו הותר למפרע .וכה"ג
אמרינן בביצה 53ובעירובין 54גבי מתנה אדם על ערובו כו' ,דא"ר יוחנן וכבר בא חכם ,והלכך קונה
הערוב בבין השמשות ,אעפ"י שלא נודע אם בא החכם לכאן או לכאן ,משום דלמחר שיודע אגלאי
מילתא למפרע .אבל אם היתה המכירה בעודו בחיים חיותו ,הקנין אינו חל בשעת המכירה,55
ואחר כך אין לו על מה לחול.56
עוד הארכתם בסיפור המעשה ,איך שעשה רי"ח בערמה ,והטעה את ר"צ וזוגתו ,באמרו שאין
רצונכם כלל לקנות כו' .והנה ודאי אם הדבר כן הוא ,אף שלא חזר ר"צ וחיזק את דבריו לומר לו
ראה שאני סומך עליך ,מכל מקום אנן סהדי שעל דעת כן מכר לו ,שהרי הן הן הדברים הנאמרים

 41בהערותיו לקצור תקפו כהן )סוס"י כה(.
 42ס"ק ד.
 43דמיירי התם שתקנה הא' היתה שרק סופר ב"ד יכתוב השטרות ,ותקנה הב' – שרק שיטה אחרונה יכתוב סופר ב"ד.
 44ס"ק לח.
 45שוע"ר יו"ד סי' א ס"ק נג .ובשו"ת סוס"י י.
 46סוף שבועות סי' תשפד )שהובא לעיל מהסמ"ע וש"ך בחו"מ סי' רח( ,שמי שנשבע שלא ימכור ועבר ומכר אין
במעשיו כלום.
 47ס"ק מד :בקהל שעשו תקנה בחרם שכל שטר יהי' דוקא כתב סופר.
 48שבחו"מ סי' רח ,דלעיל.
 49בחו"מ סי' רח.
 50ואם כן ,גם בנידון דידן יכול ר' צבי לבטל המכירה ,שהוא המוחזק.
 51שמהרי"ל לא ידע עם המכירה היתה לפני הסתלקות כ"ק אדמו"ר הזקן ,בכ"ד טבת תקע"ג ,או אחר כך.
 52אפילו אם המכירה היתה אחרי כ"ד טבת ,עדיין לא ידעו מההסתלקות בעת המכירה.
 53לח ,א.
 54לו ,ב.
 55מחמת הסכם הפשרנים שלא ימכור בלי ידיעת אדמו"ר הזקן.
 56שאחרי ההסתלקות לא עשו קנין ולא כתבו שטר.
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לעיקר תועלת המכירה קודם המכירה .ולא שייך לומר פטומי מילי אלא כשמתחלה גמר והקנה
סתם בתחלת המקח ,אלא שקודם גמר המקח אמר לו לנחמו ,משא"כ אם אמר לו מתחלה קודם
התחלת המקח ,כמ"ש התוס' 57ורא"ש 58ונ"י 59ושאר פוסקים בפ"ה דב"מ דס"ו ע"א .והן הן דברי
רמ"א בהג"ה סי' ר"ז ס"א ,שאם המוכר התנה טובת הלוקח ,והוא הדין איפכא שהלוקח התנה
טובת המוכר ,ולאו דוקא התנה בתנאי גמור אלא אפילו אמר דרך סיפורי דברים ,כדמשמע
מפירוש התוס' בהא דקאמר קמ"ל ,60כלומר דקמ"ל דאע"ג דיהיב אדעתא דידה הרי פטומי מילי
הם ,משמע דאי לא הוי פטומי מילי אע"ג דאמרה דרך סיפור דברים כמו אי קיימת כו' הוי תנאי
גמור ,וכ"כ בתשו' מהר"ם לובלין סי' קכ"ב בהדיא .61ואף החולקים עליו במעשה דגט דווינא ,מכל
מקום בפירוש הגמרא לא נחלקו .וכ"ה בט"ז לאה"ע סי' קמ"ו ,62אף שהוא מן החולקים על
מהר"ם לובלין שם.
הן אמת שראיתי היפך זה בתשו' מהר"ם אלשיך סי' ע"ח ,על א' שעזב את אשתו ,ושלח לאביו אם
תשליש אשתי את הכתובה אשלח לה גט ,והאשה עשתה בערמה והשלישה הכתובה אחר שנתנו לה
טופס ,וגם מסרה מודעה ,והבעל לא ידע ושלח לה גט בלי שום תנאי ,ואחר שקבלה הגט תבעה
כתובה ,ונזקק על הגט אם הוא כשר ,שהרי הטעתו ,שלא נתן לה הגט אלא על דעת שתמחול
הכתובה ,וזה אשר השיב ,דתנאי כפול אין כאן אלא גילוי דעת ,ואם תמצי לומר דבגילוי דעת כי
האי ממון וגיטין שוין ובממון מהני כההוא דזבן אדעתא למיסק כו' ,וכן ההוא דזבין ולא אצטריכו
זוזי ,מכל מקום הא כתבו לה התוס '63והרא"ש 64דבעי' גילוי דעת בשעת המכר דוקא ,וכ"כ המגיד
משנה 65בדעת הרמב"ם כו' ,דהא אם לא היה הוא כותב לאביו והיה אביו כותב לו כו' ואח"כ נמצא
שהי' בערמה האם נאמר שהוא גט בטל כו' ,וראי' מהא דתנן 66המוציא אשתו משום נדר כו'
דקאמרינן בגמרא דקאמר משום נדר אני מוציאך ,ואם לא אמר הכי בשעת גירושין לא מצי
לקלקלה ואמאי כו' ,וליכא למימר דכיון שעל ידי גילוי דעת כו' נמשך שכתב לה הגט הוה כאילו
הי' הגילוי דעת בשעת מעשה ,דהא ליתא כו' ,והאריך לבאר ולדקדק מלשון הגמרא ופירש"י,
והעיקר ממ"ש רש"י במתניתין משום נדר דאמר אי אפשי באשה נדרנית ,ואפילו הכי קאמר
בגמרא והוא שאמר לה משום נדר כו' ,עכת"ד בקצרה ,כי נלאיתי להעתיק המשך לשונו שהרחיב
מאד .ומכלל דבריו אתה למד שאעפ"י שהבעל התחיל בתנאי צריך שיהא בשעת מעשה דווקא ,כיון
דלא כפלי' לתנאי' ,וכל שכן שאם אחרים התחילו.
וזה שכתב 67דהא אם לא היה הוא כותב כו' ,ועם היות כי מי אנכי לפני הר הגדול כו' אמנם דלפי
זה אהני לרמאה רמאותיה ,שיאמר טובת חבירו וישהה שעה ושתים ואחר כך יעשה המקח ,והדבר
גלוי וידוע שעל דעת הראשונה הוא עושה ,ואין צריך להזכיר עוד מה שכבר זכרו חבירו בתחלה.
ובאמת דעת כל גדולי האחרונים שאנו נמשכים אחריהם בגלילותינו אינו כן ,כידוע מענין הרעשת
הגאונים במעשה דגט דווינא ,שחשדו את אבי האשה שהלך בעקבה והוציאו הקול איך שבקנס
שעשו לשידוכין הטעו את הבעל שלא נתבטלה בכתובה ,והכתובה עלה יתר על הקנס ,וכשתבע
הבעל את הקנס תבעה היא את כתובתה יותר מסך הקנס ,ועל יסוד זה בנה מהרמ"ל את תשובתו.
והחולקים עליו אמרו שח"ו לא הי' טעות כלל ,ולא ערערו על מהר"ם מלובלין אלא במה שחידש
בתקנת ר"י מפריש בסתם גט שכ"מ ,וכמבואר בדבריהם באורך ,שהאריכו למעניתם כל אחד ואחד
בתשובתו .ולפי דעת מהר"ם אלשי"ך אפי' היה טעות לית לן בה ,כיון שבשעת נתינת הגט לא הי'
תנאי ,ואפילו התחיל הבעל ,כל שכן אם התחילה האשה .ומהר"ם בנה כל יסודו דאפילו התחלת
האשה מהני כמו תנאי ,והחולקים עליו הודו לו ,אלא שאמרו שמאחר שלא הי' טעות גמור ונתן
בלי שום תנאי ,כמו שאמרו לו המסדרים בפירוש שאין נותנים גט על תנאי רק תעשו בטחונות כו',

 57ד"ה פטומי.
 58סי' כז.
) 59לז ,א( ד"ה דאמר ליה מדעתיה.
 60שם ד"ה קמ"ל.
 61בגט דווינא ,שאמרו לבעל שכ"מ שיגרשנה שלא תיזקק לחליצה ,ואם תעמוד מחליך תחזור ותינשא לך ,שלדעת
מהר"ם לובלין שם הוי תנאי מטעם הנ"ל.
 62ראה ט"ז שם סי' קמה ס"ק ו ,שחלק על מהר"ם לובלין במעשה גט דווינא.
 63קידושין מט ,ב ד"ה דברים .כתובות צז ,א ד"ה זבין.
 64כתובות פי"א סי' ט.
 65הל' מכירה פי"א ה"ט.
 66גיטין מה ,ב.
 67מוהר"מ אלשיך )כמובא לעיל( ,הנה דברים אלו לא נראים למהרי"ל.
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אבל אם הי' טעות אפילו אמר בפירוש בשעת נתינת הגט שנותן בלי שום תנאי מכל מקום אנן
סהדי שעל דעת הראשונה הוא עושה.
ומה שכתב 68וליכא למימר דכיון שעל ידי הגילוי דעתו כו' נמשך שכתב לה הגט כו' ,האי וליכא
למימר הוא אדרבה ,דהכי אצטריך למימר .ומ"ש בהא דתנן המוציא משום נדר כו' והוא שאומר
משום נדר אני מוציאך כו' ,הא כתבו התוס' דאפילו בכה"ג לא הוי גילוי דעת גמור ,דהא בעינן
תנאי כפול .וכל שכן מה שכתב רש"י דאמר אי איפשי באשה נדרנית ,אין כאן ידים מוכיחות כל
עיקר ,דיכול להיות שאומר אי אפשי אבל מה אעשה.
והא דכתב התוס' והרא"ש גבי ההוא גברא דזבין אדעתא למיסק כו' וגבי זבין ולא אצטריכו זוזי
כו' דמיירי בגילה דעתו בשעת המכר ,לאו דוקא בשעת הקנין ממש אלא קודם התחלת הקנין.
ומ"ש ולא קודם לכן,לא אתי אלא לאפוקי שלא בשעת המכר כלל ,שלא הזכיר כלל שרוצה למכור
רק הא דבעי למיסק ,או הא דאצטריך ליה לזוזי ,וכשמכר או אמר שרוצה למכור לא גילה דעתו
כלל בשביל מה רוצה למכור ,בכי הא אמרינן דלא הוה גילוי דעת על המכירה כלל ,דשמא רוצה
למכור בשביל דבר אחר ,דאע"ג דכו"ע ידעי דבעי למיסק או דאצטריך ליה זוזי ,מכל מקום הא לא
ידעי דבשביל זה מכר ,ולכן בעינן גילוי דעת בשעת מכר ,פירוש שבשעה שהמכירה ידועה יהיה אז
הגילוי דעת על המכירה דמשום דבעי למיסק או בשביל דאצטריכו ליה זוזי הוא מוכר .ותדע דאטו
כל תנאי דעלמא מי בעינן בשעת מעשה או סמוך לה דווקא ,הא כל תנאי דעלמא מתנאי בני גד ובני
ראובן ילפינן ,והתם הי' התנאי נמשך שנים רבות עד שעברו את הירדן בימי יהושע ,אלא הגילוי
דעת בעינן סמוך כדי שיהא ניכר הגילוי דעת להיות כמו תנאי ,ואם כן לא בעינן אלא זכרון מעשה
ולא המעשה ממש.
69
אך טענה זו אם יכחישנה רי"ח  ,לא ידענא מאי אידון ביה .כי לכאורה פשוט שאין לומר אפילו
תנאי הי' בינינו נגד שטר ,70ובפרט אם מבואר בשטר בלי שום תנאי ,וכמבואר בסי' פ"ב סי"ב גבי
לוה נגד שטר שביד המלוה ,וכמדומה שאין לכם עליו רק ח"ס.71
והטענה שהחזיר את המקח בקנין סודר אין טוב ממנה ,מאחר שהודה כך לפני הפשרנים שברצון
החזיר שוב אינו יכול לטעון טענת אונס או מסירת מודעה ,ובפרט שפסקו עליו שישליש את השטר
והבטיח להם ולא טען שום טענה ,אינו חוזר וטוען.
גם הטענה שהיתה גיסתכתם פחותה מבת ך' ,72אם יש בירור בדבר ודאי מועלת ,אבל אם אין
בירור ,הרי חזקה על העדים שאין חותמין אלא אם כן נעשה בגדול.
ולענין טענת אונאה בקרקעות 73נודע דהוה ספיקא דדינא ,והמוכר הוא המוחזק כמו שנתבאר
לעיל .וכל שכן בנידון דידן שהי' גם מטלטלין בכלל המכירה ,ומוכר לעולם חוזר .אם לא שמפורש
בשטר על מנת שאין לך עלי אונאה ,גם בזה יש לדקדק דלמא נכתב לשופרא דשטרי בלא המלכת
הבעלים.74
ולענין המצרנות 75שנסתפקתם ממ"ש בסעי' ל"ד 76היה בן המצר במדינה אחרת כו' ,והוא הדין הי'
בעל הקרקע במדינה אחרת כמ"ש בבדק הבית ,77ושם מבואר ח"ש על זה בלבד .הנה בנידון דידן
יש לומר שותף שאני ,לפי מ"ש רמ"א 78דתלי בראות עיני הדיינים ,ודברי רמ"א מבוארים בהדיא
כה"ג בשו"ע סי' שי"ז ע"ש ,דלא כש"ך .79וגם המעיין ברמב"ם 80בשם הגאונים דתקנת הגאונים
היתה בשביל המוכר ,שאם לא כן לא ימצא מי שיקנה אצלו בעיר אחרת ,והיינו שאין המצרן
 68מוהר"מ אלשיך )כמובא לעיל(.
 69שיטען רי"ח ,שמעולם לא אמר לר"צ כי ר' נחמי' אינו רוצה לקנות.
 70שהר"צ אינו נאמן שהי' תנאי ,נגד השטר שבידי רי"ח.
 71חרם סתם.
 72כמבואר בשו"ת דברי נחמי' שם )עו ,ד(.
 73כמבואר בשו"ת דברי נחמי' שם.
 74ראה שוע"ר הל' עדות ושטרות סי"ב ואילך.
 75כמבואר בשו"ת דברי נחמי' שם )עו ,ב(.
 76בחו"מ סי' קעה.
 77שם אות מח.
 78שם סנ"ג :יכול השותף השני לסלק הלוקח אם נראה לב"ד שאין השותף השני נוח לו כראשון.
 79שם ס"ק נה ,שחולק על הרמ"א.
 80הל' שכנים פי"ד ה"ג :היה בן המצר במדינה אחרת  ...ואחר זמן  ...בא ההולך אינו יכול לסלקו ,שאם אתה אומר כן
אין אדם יכול למכור קרקעיתו.
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מסלקו בעל כרחו של המוכר ,אבל אם המוכר חפץ גם כן יותר שתישאר ביד המצרן מביד הלוקח,
לא על פי תקנת הגאונים מתקנת חכמים ,שהאומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו )אין( שומעין
לו ,דאמר האי תקנתא לא ניחא לי.81
82
את כל זה ראיתי ונתון אל לבי להציע לפניכם ,תן לחכם כו' .וזו"ז יקבלו החיוה"ש מאדה"ש
כנפשם וכנפש תדרשנו לטובה
יהודה ליב במה"ו ברוך ז"ל
83

סימן ד

84

מתי נעשו השותפים שומרי שכר זה לזה ,ומתי נפטרו מטעם בעליו עמו
מה שכתב המרדכי פרק חזקת )סי' תקל"ח( בשם מהר"ם דשותפין פטורים אפי' מפשיעה ,דפשיעה
בבעלים פטור ,משמע אפילו אם אחד לבדו מתעסק ,דומיא דנדון שהביא המרדכי ,85דאהא מייתי
ראיה שכן כתב מהר"ם .דלא כמהר"א שטיין ומהרש"ל בביאוריהם לסמ"ג עשין פ"ב .86ועיין
בתשו' מהרי"ט סי' קכ"ג שהעתיק תשובות מהר"מ 87סי' י"ו ,שביאר הטעם דכשנשתתפו נתרצו
88
לטרוח אז כל אחד לצורך חבירו ,ובעלים באמירה בעלמא מיקרי בעליו עמו ,כדאי' בר"פ השואל
עכ"ל.
90
89
והנה התוס' ר"פ השואל  ,והרא"ש שם סי' ו'  ,והטוש"ע ח"מ סי' שמ"ו ס"ג )וע"ש בש"ך
סק"א 91דדבריו צע"ג( ,ודאי לא סבירא להו כמהר"ם ,דהא סבירא להו דבאמירה בעלמא לא חשיב
שאלה בבעלים אלא משעת הליכתן או שמזמנין עצמן כו' .ומשום הכי נמי כתב התוס' 92והרא"ש פ'
חזקת ,והטוש"ע סי' קע"ו ס"ח אם התחילו להתעסק כו' .והמרדכי הרכיב דברי התוס' ודברי
מהר"ם 93כאילו אין מחלוקת ביניהם וצ"ע .וליכא למימר דמה שנשתתפו יחד חשיב התחלה כמו
הכנה והזמנה ,דהא התוס' ר"פ השואל מייתו ראיה מס"פ האומנין )ד' פ"א ע"א וע"ב( דאמרי' גבי
אהלויי אגלאי מילתא דשיכרא הוה שתי ,והא התם אדעתא דהכי אתנו בתחלה להיות כל אחד
אופה ביומו ,ולמ"ד פשיעה בבעלים פטור דקיי"ל כוותיה מיירי דאיגנוב ביומא דידיה ,ואפילו הכי
אי שתי שיכרא קודם התחלה לא מיקרי שמירה בבעלים.
והנה הב"י בסי' שמ"ו לא הביא שום חולק על התוס' והרא"ש והטור .איברא דמדברי הנמוקי
95
יוסף ר"פ השואל 94משמע להדיא דאמירה בעלמא סגי ,וההיא דס"פ האומנין מתרץ לטעמיה שם
בשם הרנב"ר דהיינו טעמא משום שלא היו שכורים כל היום כו' .וכן גבי ההיא דפ' השואל )ד' צ"ז
 81ב"ק ח ,ב.
 82וזולת זה יקבלו החיים והשלום מאדון השלום.
 83נדפסה בשארית יהודה אחר סי' ב )בתור סי' ב השני(.
 84ביאור שיטות הפוסקים.
בתחלתו נוסף ע"י המו"ל :במ"ש המרדכי דשותפין פטורים אפי' מפשיעה ,אפי' אם א' לבדו מתעסק ,משום דבאמירה
בעלמא בעת שנשתתפו ונתרצו אז לטרוח כל אחד לצורך חבירו מקריב עליו עמו.
 85בתחלת דבריו שם :קנו בשותפות בסתם ולקח אחד מהם ושמר בסתם וחבירו שתק ונגנב או אבד.
 86בסוף מ"ע פב )הל' שותפין קסח ,א( כותב הסמ"ג :השותפין נעשין שומרי שכר זה לזה .וע"ז הביא מהר"א שטיין
ממ"ש המרדכי הנ"ל בשם מהר"ם ,ומפרש :ונראה לי  ...הך דמהר"ם מיירי ששניהם עוסקים ומשום הכי אקרי
שמירה בבעלים ופטורים אף מפשיעה .וכ"כ במהרש"ל שם.
 87דפוס קרימונא שי"ז )הקצרות(.
 88ב"מ צד ,ב.
 89ב"מ צד ,א ד"ה פרה )דלאו דוקא בעידן עבידתייהו אלא בשעת הליכתן או אפילו מזמנים עצמן לילך ולעשות חשוב
בעידן עבידתייהו(.
" 90בשעה שמזמנים ומנידין עצמן ללכת מיקרי עידן עיבדתייהו ,היינו אמירה דלעיל".
" 91ולפע"ד אינו מוכרח בהרא"ש ,דמ"ש הרא"ש והיינו אמירה דלעיל ר"ל דמוכח התם דלא בעינן עידן עבידתייהו
ממש ,והוא הדין דלא בעינן הכנה ,אלא דבש"ס קאמר בעידן עבידתייהו פירש הרא"ש כן" .ויבואר לקמן )ד"ה והנה
הש"ך(.
 92ב"ב מג ,ב ד"ה אמאי )התחילו שניהם לשמור יחד(.
 93שאחר שהביא דברי התוס' הנ"ל ,כתב :וכן פסק רבינו מאיר כו'.
) 94נד ,ב( ד"ה ואמרי' )דאמירה דידהו כהתחלה מלאכה היא ובאמירה בעלמא חשוב נשאל(.
) 95נ ,ב( ד"ה שיכרא )וכ' הרנב"ר ז"ל  ...לא היו שכירים כל היום רק לאפייתם בלבד ,לפיכך כשלא התחיל זה במלאכה
לא נחשוב אותה שמירה בבעלים ,אבל אם היה שכיר לכל היום כמי שהתחיל במלאכה דמי ,שכבר נתחייב זה לעשות
מלאכתם(.

שארית יהודה – חושן משפט

10

ע"א( 96שתלא וטבחא כו' בעידן עבידתייהו כו' לא העתיק רק דברי ראב"ד האחרונים דלאו דוקא
כו' ,ולא העתיק דבריו הראשונים שהביא הרא"ש שם 97אם אמר לו השאילני כו' כיון שהתחיל
ללכת כו' ,משמע 98דאין צריך התחלה כלל אפילו בהכנה והזמנה ,וכדמסיים בהדיא ובעלים
באמירה ,ואם כן יש לומר דהוא הדין לשותפין ,מאחר שצריכים להתעסק בכל עת ובכל שעה אשר
יזדמן להם למכור או לקנות הרי לכך הם עומדים כשתלא וטבחא כו' ,ולא דמי לאהלויי .ולכאורה
יש לומר דאין כאן מחלוקת ,דמ"ש הרא"ש בשם הראב"ד אם אמר לו השאילני כו' כיון שהתחיל
ללכת כו' ,מיירי דלא שאל לכל היום דומיא דאהלויי לפירוש הנ"י והרנב"ר .וזה שכתב אחר כך
ובעידן עבידתייהו פי' הראב"ד כו' רוצה לומר אפילו באמירה בעלמא ,וחזר בו ממ"ש בתחלה
משעה שמזמנין ומנידין כו' .אך זה דוחק גדול ,גם בטור לא פירש כן ,אלא שאין כאן חזרה בדברי
הרא"ש ,ודברי ראב"ד האחרונים קאי אדבריו הראשונים לפי דעת הרא"ש לומר דלא בכל יום
ויום בעינן התחלה בפני עצמה ,אלא מכיון שהכין פעם אחת הוי התחלה טובה.
אך מכל מקום דברי מהר"ם לכאורה פליאה נשגבה ,דנהי דסגי אמירה בעלמא כמו התחלה
ומיקרי בעליו עמו ,הא צריך להיות עמו בשעה שנעשה שומר ,והכא מיד שהתחיל האחד להתעסק
נסתלקה אמירת השני שנתרצה לטרוח בעד חבירו ,שהרי לא נתקיימה מחשבתו .לא מיבעיא לדעת
רש"י 99ורמב"ם 100דתקנו משיכה בשומרים להתחייב בשמירתו ,והכי נמי סבירא ליה למהר"ם
עצמו בר"פ השואל במרדכי 101עיי"ש ,הרי לא נעשה שומר אלא משעה שמשך לרשותו ונסתלקו
ממנו בעליו הוא השותף השני ,אלא אפילו לפי דעת הרא"ש 102וטור סי' רצ"א 103דמיד שקבל עליו
לשמור הוי שומר ,מכל מקום הא בעינן שיסתלקו הבעלים משמירתו ,וכיון דנסתלק השותף השני
משמירתו וחלה על זה שקבל עליו לשמור אין זו שמירה בבעלים .ואין לומר דנהי דנסתלק
משמירתו מפני שמשך או שקבל עליו השותף השני לשמור ,מכל מקום עדיין לא נסתלק לגמרי ,כי
מוכן ומזומן לטרוח בכלות שמירתו של זה ,דהא שמור לי היום ואני אשמור לך למחר לא הוי
שמירה בבעלים )ב"ב דף מ"ג ע"ב( .אך יש לומר דלא דמי לשמור לי היום ואני אשמור לך למחר,
דהתם לא משעבד עצמו באמירתו עד למחר כמ"ש התוס' שם ,אבל הכא אמירתו היתה בסתם והי'
מוכן בכל עת ובכל שעה ,אלא מפני שקדמה שמירת האחד נסתלק השני באותה שעה לא חשיב
כה"ג סילוק גמור .וכעין זה מצינו במרדכי פ' השולח 104באשה שעשתה שליח אחר שליח ,105והביא
ראיה מחבורה שאבד פסחה 106כו' .ואע"ג דהתם משמע אם היה השני מביא גט כשר ביטל שליחות
הראשון 107דדמי לשלו נשחט ראשון כו' ,שאני התם דאם השני הביא גט כשר שוב אין צריך
לשליחות הראשון כלל ,וכן אם שלו נשחט ראשון נמשך מחבורתו לגמרי ,אבל הכא עדיין לא
נסתלק לגמרי ,שהרי בכלות שמירתו של זה מוכן ועומד לשמור ,אם כן לא נתבטלה אמירתו
שמשעה ראשונה ,כמו שלא נתבטלה שליחות הראשון שמשעה ראשונה שנעשה שליח ,וחשיבא
אמירתו בשעה הראשונה שהיתה בסתם בלי קביעות זמן למהוי שמירה בבעלים.
והנה הש"ך בסי' קע"ו 108רוצה לומר שדעת כל הפוסקים כמהר"ם ,ונמשך לשיטתו בסי' שמ"ו
סק"א 109בפירוש התוס' ורא"ש ונ"י דבאמירה בעלמא סגי )וע"ש דצ"ע( .ומלבד שפשט לשון

 96בנמוקי יוסף שם )נה ,ב( ד"ה בעידן עבידתייהו )הסכימו האחרונין ז"ל לפירוש הראב"ד ז"ל ,דלאו דוקא בשעה
שעושים ,אלא בשעות המיוחדות למלאכה קאמר ,שכיון שלכך הם עומדים  ...בעליו עמו קרינא ביה ,כדאמרינן בריש
פירקא )צד ,ב( ובעלים באמירה(.
 97פ"ח סי' ו )דבעידן עבידתייהו לאו דוקא ,אלא בשעה שמזמנין ומנידין עצמן ללכת מיקרי עידן עבידתייהו ,היינו
אמירה דלעיל ,וכן פירש הראב"ד ז"ל(.
 98מדברי הנמוקי יוסף.
 99ב"ק עט ,א ד"ה תיקנו משיכה בשומרים ,שלא יתחייב שומר בשמירה עד שימשוך.
 100הל' שכירות פ"ב ה"ח.
 101סי' שעא )דבמאי מחייב באונס המשכון הא לא משך(.
 102ב"מ פ"ח סי' טו )להתחייב באונסים אפילו קודם משיכה נמי  ...מיד שסלק בעל הבהמה שמירתה מעליה מדעת
השומר קמה לה ברשות השומר לשומרה(.
 103ודעה הא' בשו"ע שם ס"ה.
 104סי' שסו ,מתשובת רש"י.
 105שאינה מבטלת בזה את השליח הראשון.
 106פסחים צח ,ב :ואמרו לאחר צא ובקש ושחוט עלינו והלך ומצא ושחט ,והם לקחו ושחטו ,אם שלו נשחט ראשון
הוא אוכל משלו והם אוכלים עמו משלו.
 107וכל הדיון שם הוא בשקיבל השליח האחר גט שאינו הגון.
 108ס"ק טז.
 109שהובא לעיל )בתחלת הסימן(.
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הפוסקים מורה כמהרמ"א 110ומהרי"ט .111דמה שכתב 112בפירוש הסמ"ג דכתב ואם יטעון השותף
כו' ,דסמך אמ"ש בהל' שכירות דמיירי בדאמר ליה שמור לי היום ואני אשמור לך למחר ,זה ודאי
אינו מכמה טעמים .חדא דהסמ"ג העתיק כן משערים דרי"ף 113והתם אי אפשר לומר כן .ועוד שגם
הסמ"ג לא קאמר אלא ודין שומר שכר וחיובן ופטורן ביארנו בהל' שכירות ,ולא דין שותפין .ועוד
שהרי בהל' שכירות לא כתב דהוי שמירה בבעלים אלא כדאמר ליה שמור לי ואני אשמור לך ,ולא
בסתמא .וכן מה שכתב בפירוש תשו' הרא"ש )כלל פ"ט סי' ד'( 114הוא דוחק גדול ,דכל כה"ג הוה
ליה לפרש ולא לסתום כל כך .וכן מה שכתב בדעת הגאונים) 115והיינו מ"ש הרמב"ם בפ"ה מה'
שלוחים ושותפים (116בטעם דהוי כמזיק בידים ,עי' משנה למלך בפ"ה מהל' שלוחים ושותפים
שהניח בצ"ע ,117ואף שלבסוף כתב כן בשם רדב"ז ,מכל מקום לדברי הרא"ש בתשובה משמע דאין
לחלק בהכי ,דהא גבי שמעון שהחזיר שטר פרוע כתב דהוי פשיעה ,אע"ג דהוי מזיק בידים ,כמו
שותף שמכר בהקפה שברמב"ם והגאונים הנ"ל ,והרי סתימת לשון הפוסקים מורה בהדיא
כמהרמ"א ומהרי"ט .אף גם זאת דדברי הש"ך עצמו 118בפירוש הרא"ש 119ונמוקי יוסף 120ובעל
המאור 121דלעיל סותרים פירוש זה ,דהא לדברי הרא"ש דלעיל דכתב דלרבי עקיבא דשותפין הוו
הוי כמו חפץ של שניהם כו' ,משמע דבחפץ של שניהם נמי לא נעשה שומר אלא על חלקו ,כמו בשור
תם לרבי עקיבא בדתפס ,דכן כתב הרא"ש בהדיא שם לשון זה עיי"ש ,ואם כן לא מיקרי בעליו עמו
כלל מאחר דאינו שומר חלק חבירו כלל .וכן המאור מדמי התם להדיא שותפין בעלמא לשותפין
בשור תם לרבי עקיבא ,והתם ודאי לאו משום שמירה בבעלים נגעו בה ,דלא שייך התם כלל טעמא
דמהר"ם בשותפין דכשנשתתפו נתרצו כו' .ואותו התלמיד שבמרדכי 122שלמד לפני הר"י מווינא,
דדייק מס"פ המניח דשותפין אפילו שומר חנם אינו ,ודאי לאו מהר"ם הוא )דלא כש"ך( ,שהרי
מהר"ם סבירא ליה הטעם משום שמירה בבעלים ,ואינו דומה כלל לס"פ המניח ,אלא דהמרדכי
הביא שכן כתב מהר"ם ,שכן כתב כהלכתא ,ולא מטעמיה .וכן מהרי"ק שרש קנ"ה כתב אותה דעה
שהביא המרדכי כו' בסתם ,ולא זכר שם האומרה ,מכלל דלאו דמהר"ם היא ,דאין דרכו להכחיד
תחת לשונו שם מהר"ם שהיה פוסק מפורסם בדורו וכל האחרונים בתשובותיהם גרירי בתריה .אך
צריך ליישב דעת הרא"ש דפ"ד דב"ק הנ"ל ,שלא יהיו סותרים למ"ש בתשו' כלל פ"ט סי' ד'
לפירוש מהרמ"א ומהרי"ט דלעיל ,שכן עיקר כמו שנתבאר לעיל.
וגדולה מזו משמע התם אע"ג דשניהם מתעסקים הוו שומר שכר זה לזה ,שהרי משמע התם
בתשובה לעיל מינה דראובן היה גם כן עוסק ,ואחרי פטירת שמעון היה ראובן לבדו המתעסק
ובחיי שמעון היו שניהם מתעסקים עיי"ש ,ואפילו הכי לא הוי שמירה בבעלים .וכן משמע בסמ"ג
דקאי אדלעיל מינה שיתוף ממון בממון כו' בין שיתעסקו שניהם כו' ,ואהא מסיק ואם יטעון
השותף כו' .וכן הרמב"ם פ"ה מהל' שלוחים כתב סתם שותפין שמכר אחד מהם בהקפה כו',
משמע דאפילו שניהם עוסקים .ואף שמהרא"ש ומהרש"ל בביאוריהם לסמ"ג פירשו דהסמ"ג
 110שו"ת מהר"ם אלשקר סי' ד )שמדברי המפרשים ומהחברים נראה שחלקו על מהר"ם מרוטנבורג( .הובא בש"ך שם
)וחלק עליו בזה(.
 111סי' קכג )שהובא לעיל בתחלת הסימן( ,שהסכים למהר"ם אלשקר בזה.
 112בשו"ת מהר"ם אלשקר הוכיח כן מדברי הסמ"ג )מ"ע פב קסח ,א( "ואם יטעון השותף מאורע שאירע בממון
השיתוף הרי דינו כשומר שכר להתחייב בגניבה ואבידה ולפטר מן האונסין ,דאמר שמואל בפרק חזקת הבתים
השותפין נעשין שומרי שכר זה לזה .ודין שומר שכר וחיובן ופטורן ביארנו בהלכות שכירות" .משמע מדבריו שסתם
שותף שומר שכר הוא .והשיב ע"ז בש"ך שם ,דסמך על מ"ש הסמ"ג בהל' שכירות )מ"ע פט( דמיירי כו'.
 113שער ח.
 114שכתב בסתם ששותפין שומרי שכר הם ,והוכיח מכאן מהר"ם אלשקר דלא הוי שמירה בבעלים .והשיב הש"ך שם
דמיירי דוקא שאמר לו שמור לי היום ואשמור לך למחר.
 115שותף שמכר באשראי דפשיעה היא ומשלם לחבריה .והוכיח מכאן מהר"ם אלשקר דלא הוי שמירה בבעלים.
והשיב הש"ך שם דהוי כמזיק בידים )ולכן חייב אף דהוי שמירה בבעלים.
 116הלכה ב.
 117אם מזיק בידים חייב אף בשמירה בבעלים.
 118בתחלת דבריו שם )סי' קעו ס"ק טז(.
 119ב"ק פ"ד סי' א )והתוס' פירשו ,דלרבי עקיבא דשותפין נינהו ]המזיק והניזק בשור תם שהזיק[  ...לא נעשה שומר
אלא מחלקו ,דעל כל אחד מוטל לשמור חלקו  ...דלרבי עקיבא הוי כמו חפץ שהוא של שניהם שלפעמים זה שומרו
ולפעמים זה שומרו ולעולם אחריותו על שניהם(.
 120שם )יח ,רע"א(.
 121שם )יז ,ב(.
 122ב"ב סי' תקלח :דמאחר שלא אמר לו בפירוש אינו נעשה שומר שכר  ...ושוב בלומדי בב"ק בפני ה"ר יצחק מוינ"א
הייתי רוצה לדקדק שודאי שותף אפילו שומר חנם אינו  ...וכן פסק רבינו מאיר דשותפין פטורין אפילו בפשיעה,
דפשיעה בבעלים פטור.
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מיירי בנתעסק אחד לבדו ,היינו כדי ליישב דעת הסמ"ג עם דעת מהר"ם ,וסבירא להו דמהר"ם
מיירי בששניהם עוסקים .ובאמת במרדכי מוכח להדיא דמהר"ם מיירי אפילו בנתעסק אחד לבדו
וכמו שנתבאר לעיל ,ובעל כרחך דהסמ"ג פליג ,אם כן אין לדחוק להוציא לשון הסמ"ג
ממשמעותי' ,ופליג בכל ענין אפילו בששניהם עוסקים .וכן בדין לכאורה ,לפמ"ש הרא"ש פ"ד
דב"ק הנ"ל דבחפץ של שניהם שלפעמים זה שומרו ולפעמים זה שומרו לא נעשה שומר אלא על
חלקו ,אם כן אפילו כששניהם שומרים זה שומר מקצת וזה מקצת לא נעשה כל אחד שומר אלא
על חלקו .ולא פריך בגמ' פ' חזקת )ד' מ"ג( ואמאי שמירה בבעלים היא ,ואפילו אם רק התחילו
לשמור יחד כדפי' התוס' ורא"ש וטוש"ע ,אלא בדהתנו כך מתחלה לשמור יחד ,וכמ"ש רמ"א
בהג"ה ,וכדפירש גם כן הש"ך דמאחר שהתנו זה עם זה נעשה כל אחד שאול לחבירו ,אבל בדלא
התנו לא נעשה שאול לחבירו כלל אלא בדידיה קא טרח .ואפילו הכי נעשים שומר שכר זה לזה.
אלא היינו טעמא ,משום דהא דכתב הרא"ש בפ"ד דב"ק דהאחריות על שניהם ,היינו כגון חפץ של
שניהם שלפעמים זה משתמש לצרכו ולפעמים זה משתמש בו לצרכו ,וכיון שרשות ביד כל אחד
להשתמש בו לצרכו הרי לא נעשה שומר שכר כלל ,מאחר שאין לו ריוח כלל בחלק חבירו ואינו
נוטל שכר כלל על השמירה ,אבל שותפין בממון או בעסק בסחורות וכה"ג שעומדים להשתכר בהם
ולהרויח הרי יש לו ריוח בחלק חבירו דוקא ,שהרי אינו רשאי להוציא לעצמו ואף לא לשנות מדעת
השותף ,אלא כל מה שהשתכר ומרויח הוא ברשות השותף דוקא ,לכך נעשו שומר שכר .ואפילו
הכי לא נעשה שמירה בבעלים בשביל זה ,כי מאחר שתחלת ירידתו לעסק זה הוא בשביל עצמו לא
נעשה שאול לחבירו .ודמי להא דאמרי' בגמ' )ד' צ"ד( דלמיסר טעונא נפק .ואין לומר ממה נפשך,
אם נעשה שומר על חלק חבירו הוי שמירה בבעלים ואם לא נעשה שומר על חלק חבירו שומר שכר
נמי לא הוי .דיש לומר דלענין שומר שכר דהוה מילתא דתליא בסברא שפיר יש לומר כיון דאין
רשות להוציא בלא דעת השותף הרי זה נעשה שומר גם על חלק השותף ,אבל לענין שמירה בבעלים
שהוא מגזרת הכתוב אם בעליו עמו ,יש לומר דלא מיקרו בעליו עמו עם חבירו ולא עם עצמו אלא
היכא דליכא כלל צורך עצמו ,אבל היכא דאיכא נמי צורך עצמו לא מקרו בעליו עמו עם חבירו.
ודמי למאי דאמרינן בפ"ב דמציעא )ד' ל' ע"א( לצרכו ולצרכה מאי כו' .ואע"ג דהתם אמרינן דגבי
פרה אדומה ועבד עברי מרבינן מקרא יתירא דלצרכו ולצרכה הוי כמו לצרכו ,אבל גבי שמירה
בבעלים ליכא קרא יתירא ,ובשיטוח כסות דקיי"ל דהוי כמו לצרכו ,הוא מדרבנן בעלמא כמ"ש
התוס' .123היינו היכא דמוכחא מילתא דהוי לצורכו ולצורכה ,אבל הכא יש לומר דהעיקר הוא
לצורכו ,והנאת חבירו ממילא אתיא.

חלק שני
סימן ה
124

החוכר מהקהל רשיון החזקת בתי מרזח בעיר ,וניתוספו או נחסרו בתי מרזח
להיות לראי' ביד החוכרים שיינק מאת אלופי הקהל ,125אותן אנשי' שאינם מבוארים ברשימה
שלהם שהתפשרו בסך קצוב לשנה ,כל מחזיקי שיינק אפי' באו מחדש שייך להחוכרים הכל .אך
אם יגיע ריעותא מזה לאנשים שהתפשרו בסך הקצוב לשנה ,126יקוב הדין או הפשר 127בין
החוכרים ובין אותן אנשים שנתפשרו .אך להקהל אין שום טו"מ 128על החוכרים עבור הוספת

 123שם ד"ה לצורכו.
 124נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' מז ,מכתי"ק  232צד ,א .ונוסף עליה ,בכת"י בעל הבוך מוה"ר ישכר בער הלוי
הורביץ )מ"ץ דליובאוויטש( ,תוכן השאלה:
אורענדי שחכרו הקהל ,ויחידים חכרו מהקהל השיינקין כפי הרשימה ,ונתוספו אח"כ שיינקי' אם שייך להחוכר או
להקהל ,ואם השיינקרש הקדומי' שנתפשרו ליתן דבר קצוב כל א' בעד שיינק שלו ,יכולים למחות שלא יתוספו שיינקי'
או שעכ"פ יפחתו להם ממקח הקצוב.
 125רבנו הזקן תיקן )ראה שו"ת שלו סי' כא .אג"ק אדמו"ר האמצעי אגרת מא( ,שאת רשיון החזקת בתי מרזח
)שיינקען( בעיר תהי' הקהלה חוכרת מהשר )ולא היחיד(.
כל אחד שמקבל מהקהל רשיון החזקת בית מרזח )שענק( משלם לקופת הקהל – לפי המכירות או סכום קצוב לשנה.
החוכר )ארענדער( מהקהל את זכות החזקת בתי המרזח בעיר ,משלם סכום מסויים לקהל ,ומקבל תמורת זאת את
תשלומי הרשיונות ממחזיקי בתי המרזח.
 126מחזיק בית מרזח שהתפשרו לשלם תשלום קצוב לשנה ,זכותו לתבוע שלא יותנו רשיונות חדשים לבתי מרזח
נוספים ,כי עי"ז הם מפסידים לקוחות ,ולכן צריך לרדת גם מחיר הרשיון.
 127ילכו לדין תורה או לפשרה.
 128טענה ומענה.
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המחזיקי שיינק הבאים מחדש ,וכן אין להחוכרים שום טו"מ עבור חסרון איזה אנשים שהיו
מחזיקי שיינק בעת כתיבת כתב החכירה הנ"ל.
כל הנ"ל יצא לתפסד"ג 129ולראי' בע"ה
יהודא ליבאאמו"ר 130ברוך זללה"ה

סימן ו
131

הטוען נגד השמאים במס הקהל
פסק הכולל בעניני הטו"ת 132אשר על הסכומות ,133וזהו מי שטוען נגד השמאי' שרצה לישבע אצלם
כתיקון הפנקס ,והם לא הניחו בידו ,134או שגמרו בלי רשותו ובלי שאלת פיו ,אם אין השמאים
מכחישים אותו או שאינם זוכרים ,הנה כעת מחוייבים השמאי' להראות בכמה העריכוהו כדי
דמיו או כדי פרנסתו שיספיק לו במילוי ובריוח ,ואזי יש לו רשות לישבע אצלם כתיקון הפנקס כפי
המעמד שהי' לו בעת ההיא .ואם השמאים מכחישים אותו ,135איבד זכותו במה שלא רצה לישבע
בעת ההיא .אך מי שמטה ידו אחר עשיית השומא במה שלא אמדוהו בכך ,הנה אם מטה ידו קודם
עשיית הרייסטר ,136יש לו רשות כעת לישבע ע"ז ויגרע מערך סכומו כפי ערך הערכת השמאים,137
ואם מטה ידו אחר עשיית הרייסטר והתחלת הגבי' ,138לא יגרע מערכו ,אם לא שישבע שאין לו
במה שלשלם זולת במכירת כלי תשמישו וצרכי ביתו ,ואזי יפטר מסכומו לגמרי עד שיורחב גבולו.
כל הנ"ל יצא לתפסד"ג 139ולראי' בע"ה היום יום א' ט' שבט תקס"ד לפ"ק פה ק' יאנוויץ
יהודא ליבאאמו"ה ברוך זצללה"ה

סימן ז
140

גביות הקהל אצל הדר בעיר אחת ונרשם בעיר אחרת
אור ליום ה' י"ב כסליו תקעטי"ת ,נתפשרו אלופי הקהל עם הישובים שאינם נכתבים ברוויזי'
דפה ,142בנדון התשלומין בעד החסרים שבעיר בעד ד"נ ורעקרוצקא המגיע לסקרב הקיר"ה באופן
143
זה ,שמחצית הדמים ישלמו אנשי העיר עם הישובים הנכתבים ברוויזי' דפה ברייסטרעש
שעליהם בלבד ,ולא יוטל על הישובים שאינם נכתבים פה שום הערכת סכום כלל ,ומחצית הסך
144
יושם עפ"י הערכה על הכלל כולו ,שיתנו לזה גם האנשים שאינם נכתבים פה לפי ערך סכומם
)והערך ית"ל .(145ושארי הוצאות והצטרכות הערך ,הן הוצאות השייך להעיר לבד ,הן הוצאות
141

 129לתורת פסק דין גמור.
 130האות ב' היא מלעיל ומלרע )כאילו נכתב :ליב בא"א( .וכן לקמן בכמה תשובות.
 131נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' מו ,מכתי"ק  232צו ,א .ומועתקת אף בכת"י  1027קנח ,ב.
 132הטענות ותביעות.
 133שטוען שהשמאים העריכוהו ביותר מכדי ממונו ,שהצריכוהו ליתן להוצאות העיר יותר מכפי ערכו )שהחיוב לתת
כל נתינות הקהל הוא לפי ממון ,כמבואר בהל' ת"ת לאדה"ז פ"א ה"ג ,וש"נ( .ובמקום חילוקי דעות הוצרך לישבע.
 134לישבע.
 135ואומרים שהוא לא רצה להשבע.
 136רשימה )תקציב הוצאות קופת הקהל(.
 137שהרי אין עליו חיוב אלא כפי ערכו שבשעה זו.
 138שכבר חל עליו חיוב ליתן כפי ערכו בעת התחלת הגבי'.
 139לתורת פסק דין גמור.
 140נעתק מכת"י  1027קנח ,א – בכותרת "העתק מפנקס דק' הראדישץ" ,ובאו שם כמה קטעים שנרשמו בפנקס
האראדישץ בין השנים תקל"ג – תקצ"ז.
" 141ביקורת" )ספר חשבון( ,כלומר – הישובים הסמוכים להראדישץ ,שאינם קהלה בפני עצמם ואינם רשומים
ברוויזי' של קהלת הראדישץ )לענין מסים ,שנגבים ע"י הקהל(.
 142אולי הכוונה ,כיון שהישובים הקטנים אלו הם סמוכים לעיר האראדישץ ,יש גם עליהם החובה להשתתף עם אנשי
האראדישץ בהוצאות אלו )שהם גם לצורך הישובים האלו( – אף שאינם רשומים בקהלה זו.
 143רשימה )תקציב הוצאות קופת הקהל(.
 144כלומר שכל סכום של הוצאות הקהלה הנ"ל ,חצי ממנו יתחלק בין תושבי הראדישץ והישובים הרשומים –
שישלמו כל אחד לפי ערכו ,וחצי השני יתחלק בין תושבי הראדישץ והישובים – בין הרשומים ובין אלו שאינם
רשומים – שישלמו כל אחד לפי ערכו.
 145יתבאר לקמן )בהמשך הפנקס ,בחלק שלא נעתק בכת"י הנ"ל(.
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משא מלך ושרים )היינו בכלל זה גם הוצאות שעל פאדעגעש כמו זאקוצייעש( ,בין קבועים בין
שאינם קבועים ,146מחוייבים גם האנשים שאינם נכתבים ברוויזי' דפה ליתן חלקם עפ"י סכום,
כמו שאר אנשי העיר והישובים הנכתבים ברוויזי' דפה ,בלי שום הפרש והבדל כלל.
147
כל הנ"ל נעשה עפ"י שמאים כתקון ,ולראיה בע"ה
יהודא ליבאאמו"ה ברוך זללה"ה
וזאת לדעת ,כשם שהדרים בישוב דפה 148אינם מחוייבים לעזור להנחסרים שבמקום שדרים כי
אם ממחצית הדמים ,ומחצית השני' מחוייבים ליתן לעיר שנכתבים שם ברוויזי' ,כך האנשים
הדרים בישוב אחר ומוכתבים ברוויזי' דפה מחוייבי' ליתן ברוויזי' דפה מחצית הדמים מן
הנחסרים ומחצית השנית במקום שדרים שם.
ולראי' בע"ה
יהודה ליב הנ"ל

סימן ח
149

בענין הנ"ל
יצא לתפסד"ג 150שהאנשים הנכתבים ברוויזי' 151דפה ודרים בעיר אחרת ,מחוייבים ליתן סכומם
בעד החסרים במקום שנכתבו ברוויזי' ,ובעד הוצאות העיר מחוייבים ליתן במקום שדרים שם,
ושיערתי שקרובים להיות שוין ,לזאת יתנו חצי סכומם במקום שנכתבו וחצי סכומם במקום
שדרים שם ,דהיינו כמה שנערך לסכום אלף רובל 152יתן החצי דהיינו לסכום ת"ק רובל.153
כל הנ"ל יצא לתפסד"ג ,ולראי' בעה"ח היום יום ד' ז"ך אלול תק"פ לפ"ק פה ק' יאנוויטש
נאום יהודא ליבאאמו"ה ברוך זללה"ה

סימן ט
קנין סודר במקום שכותבים שטר

154

שאלה
155

ראובן שמכר ביתו לשמעון בסך מאה רו"ס  ,וקנה שמעון מראובן בקנין גמור אגב סודר ,וגם נתן
לו שמעון כסף סך עשרה רו"ס ,ונתחרט שמעון מהקניה ובאו לדין תורה ,ולא ידענא מאי אידון
בזה ,שעדיין לא נכתב השטר ,ומסופק אני אם קונין קרקע בקנין גמור אגב סודר באתרי דכתבא
שטרא.
 146בין הוצאות קבועות בין הוצאות חד פעמיות.
 147באתי על החתום.
 148ונכתבים ברוויזי' של עיר אחרת.
 149נדפסה בשארית יהודה מילואים סי' מה ,מכתי"ק  232צה ,א .ומועתקת אף בכת"י  1027קנח ,ב.
תוכן הפשר שבסי' זה )בקשר לעיירה יאנאוויטש( ,דומה באיזה פרטים לפשר שבסי' הקודם )בקשר לעיירה הראדישץ(.
 150לתוקף פסק דין גמור.
" 151ביקורת" )ספר חשבון( ,של קהלת יאנאוויטש )לענין מסים ,שנגבים ע"י הקהל(.
 152שמכל אלף רובל שיצטרך הקהל ,העריכוהו השמאים שיתן סכום מסויים )לפי ממון ,כמבואר בהל' ת"ת לאדה"ז
פ"א ה"ג ,וש"נ(.
 153כלומר ,שאם הוא נערך בסכום  2לאלף )שהוא צריך ליתן  2לכל אלף רובל של הוצאות העיר( ,יתן רק רובל אחד
)שהוא  2לאלף מת"ק רובל(.
 154נדפסה בקובץ יגדיל תורה חנ"ה ע' שלג ואילך ,מכת"י  1333קיז ,א .והשאלה – שם קיד ,א ]בכ"מ נראה הנוסח
משובש קצת בהעתקה[.
השואל הוא הרב שמעון מ"ץ דלאזניא )ראה אודותיו מפתחות לצמח צדק ע' קע( .ואחר שהשיב לו מהרי"ל )להוכיח
שקנין סודר לחוד אינו מועיל במקום שכותבים שטר( ,שלח את התשובה הזו אל אדמו"ר ה"צמח צדק" לשאול חוות
דעתו בזה .תשובת אדמו"ר ה"צמח צדק" נדפסה בשו"ת שלו חו"מ סי' לא ,ומסיק שקנין סודר מועיל במקום
שכותבים שטר .ושם ס"ז :ולהיות כי מעל' שלח אלי פיסקא דמר דודי ידי"נ הרב מוהרי"ל שי' ,ושם ראיתי שפסק
היפך ממה שכתבתי ,ואף כי קטנו עבה כו' מ"מ תורה היא כו'.
 155רובל אסיגנאציעס )של שטרות ,למעט רובל כסף(.
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הנה באמת הפוסקים אשר לפנינו סתמו הדבר ,ולא ביררו אם קונין קרקע בקנין גמור אגב סודר
במקומינו שכותבים שטר ,או אינו קונה עד שיכתבו וימסרו שטר כיון דרגילין לכתוב שטר כו'.
הגם שבבאר היטב 156מביא כמה שו"ת בענין זה שזה פסק כזה וזה פסק כזה אך אינם לפנינו ואין
אנו יודעים טעמם .אך אם אלמוד סתום מן המפורש הייתי אומר שגם בקנין סודר לא קנה בלא
שטר ,דאיתא במס' קדושין דף כ"ו אהא דכסף קונה אמר רב לא שנו אלא במקום שאין כותבים
שטר אבל במקום שכותבים שטר לא קנה ,ופירש"י כיון שרגילין בהכי לא סמכא דעתיה דלוקח עד
דנקיט שטרא בידי' ועיקר דעתו דלוקח לקנות על השטר הוא .והנה לפי פירוש רש"י מה לו אם
קנה בכסף או בקנין סודר ,כיון דעיקר דעתו דלוקח דווקא על השטר הלא לא קנה בקנין סודר עד
דנקיט שטרא.
ועוד נראה לי להביא ראי' על זה ,שגם בקנין סודר במקום שרגילים לכתוב שטר לא קני עד שכתבו
לשטר ,שכתב בשו"ע חושן המשפט בסי' קצ"]ב[ 157שחזקה קונה אף בלא שטר ,והגיה הרמ"א אף
במקום שכותבים שטר ,ופירש בסמ"ע 158דחזקה עדיפא שעושה מעשה בגוף הקרקע ולזה אין צריך
שטר .ולפי זה שגם בקנין אגב סודר שאין עושה מעשה בגוף הקרקע הרי הוא כקניית כסף ,שאף
שקנין חשוב הוא מן התורה ,אעפ"כ כיון שאינו עושה מעשה בגוף הקרקע אינו קונה הקרקע בכסף
עד שכתבו שטר כיון שרגילין לכתוב שטר ,וכמו שפירשתי בשם רש"י ,גם קנין סודר לא עדיף
מכסף ולא קונין עד שיכתבו וימסרו שטר כיון דבמקומינו רגילין לכתוב שטר.
ואף שכתב הב"י בשו"ע חושן המשפט 159שקנין אגב סודר אין צריך לא כסף ולא שטר ,מוכרחים
אנו לומר שזה היינו במקום שאין כותבים שטר ,מדצריך הרמ"א להגיה אדברי ב"י בקניות חזקה
אף במקום שכותבים שטר ,משמע שכל דברי ב"י בהנהו קניות במקום שאין כותבי' שטר ,וודאי זה
שכתב בקנין סודר שאין צריך שטר במקום שאין כותבים שטר .ושגם שהב"י 160בעצמו כתב האי
טעמא דחזקה קונה בלא שטר מחמת שהקנין אלים הוא שעשה מעשה בגוף הקרקע ,וזה אינו
בקנין סודר.
161
וגם שכתב באלפסי פרק המוכר את הספינה שתי שטרות הן אמר זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו
שטרא חוזר בשטר ואין חוזר בשדה ,ופירש"י בגמרא שם 162וכשקנו מידו בקנין סודר לצורך אותו
פלוני ,ומקשה הנמוקי יוסף 163היכא אמרינן דאין חוזרים בשדה הא קיי"ל במקום שכותבים שטר
לא קני' עד דכתבי לשטרא ,164הרי כבר פירש"י שזהו לפלוני בקנין אגב סודר .ואם לא ראה הנמוקי
יוסף פירש"י הי' להנמוקי יוסף לתרץ שזכו לו בקנין סודר וקני' אף בלא שטר ,ולמה תירץ הנמוקי
יוסף שזכו לו בקנין חזקה ,משמע שלפי דעת הנמוקי יוסף אף בקנין סודר לא קני' עד שיכתבו לו
שטר ,והוכרח הנמוקי יוסף לתרץ שזכו לו בחזקה ,ובזה כולם סוברים שאין צריך שטר אף במקום
דרגילין לכתוב שטר ,וכמו שפי' הסמ"ע ,וכ"פ הב"י סי' קצ"]ב[ ,דקנין חזקה הוא מעשה בגוף
הקרקע וכנ"ל.
וגם הרמב"ם ז"ל בהלכות מכירה פ"ו הט"ו כתב האומר זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו שטרא
והחזיק הזוכה בקרקע אינו חוזר בקרקע וכו' ,ומדכתב הרמב"ם במתק לשונו החזיק ולא כתב
בלשון וקנו לו בקנין סודר ,או סתם וזכו לו ,משמע שלהרמב"ם שבאם שהיו קונין ממנו בקנין
סודר הי' חוזר אף מקרקע מחמת דבקנין סודר בעינן שטר.
ואין לומר שלדעת הרמב"ם שבאם שהיו קונין ממנו בקנין סודר לא הי' יכול לחזור אף משטר,
מחמת שסתם קנין לכתיבה עומד ,וכמו שפירש הרשב"ם אמימרא דרבא בבא בתרא דף מ,165
דאמר דסתם קנין לכתיבה עומד משום דאין לאחר קנין כלום ,דכיון דמקני לי' בסודר בפני עדים
וממהר להקנותו מיד ואינו מדחהו עד שילך וימשוך במטלטלין או ילך ויחזיק בקרקעות מתכוין

 156רס"י קצ .ועוד הובאו שם בפתחי תשובה ס"ק א ,דעות כמה פוסקים לכאן ולכאן.
 157סעיף טז.
 158שם ס"ק כח.
 159סי' קצה ס"א.
 160סי' קצב סי"ג ,בשם הרא"ש קידושין פ"א סי' לו.
 161ב"ב )לט ,א(.
 162רשב"ם ב"ב עז ,א ד"ה זכו בשדה.
) 163לט ,רע"ב(.
 164חסר כמה תיבות בכת"י ,ואוצ"ל :ומתרץ אי נמי ההיא בכסף אבל הכא מיירי כשזכה בחזקה .ולכאורה למה
הוצרך לומר כשזכה בחזקה ,הרי כבר פירש"י כו'.
 165סע"א ,ד"ה דסתם קנין.
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הוא להקנותו בעין יפה ומסתמא רוצה שיכתבו לו .וכן הוא דעת ר"ת 166בשטר מכירה כשזכה לו
בקנין שאינו חוזר אפילו בשטר .זה אינו לדעת הרמב"ם ,שדעת כל הפוסקים מה שקנין לכתיבה
עומד היינו דלא צריך לאמלוכי בי' ,אבל אם הוא עומד וצווח לא כתבינן ,וכן מסקנת הרא"ש בב"ב
ע"ז ,167וכן משמעות מלשון הרמב"ם בעצמו בהל' מלוה ולוה פי"א 168וז"ל קנו מידו שהוא חייב לו
מנה הרי אלו כותבים ונותנים אעפ"י שלא אמר להן כתובו ,שסתם קנין לכתיבה עומד ואינן
צריכים להמלך בו עכ"ל ,משמע אמלוכו לא מלכינן בי' אבל אם עומד וצווח בוודאי לא כתבינן.
ונחזור לענינינו לדעת הרמב"ם מדכתב החזיק משמע דבחזקה הוא דאינו חוזר בקרקע דקני' אף
בלא שטר וחוזר בשטר ,אבל אם הי' קונה בקנין סודר אפי' בקרקע הי' חוזר.
אך זאת לדעת לפירוש רשב"ם שפירש בגמרא ב"ב 169בנידון זה אמר זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו
שטר ופירש רשב"ם אהא דזכו בשדה זו לפלוני שהם קנו בקנין סודר לצורך אותו פלוני כאשר ציוה
להם ואעפ"כ אינו חוזר בשדה .משמע לדברי רשב"ם שקונים בקנין סודר אפילו לא כתבו ומסרו לו
שטרא .אך הנראה לי שרשב"ם מוקים הך דאמר רבה בר יצחק אמר רב אמר זכו שדה זו לפלוני
מוקים לה שנתן לפלוני במתנה ואמר להם זכו לפלוני במתנה ,וכמו שכתב רשב"ם בפירוש דכל זמן
שלא בא השטר ליד המקבל מתנה זו יכול לבטל שליחותו ,הנך רואה דרשב"ם מוקים לה בשנתן
במתנה ,ובזה וודאי קונה בקנין אף שלא כתבו ומסרו שטר .וזה לא קשה למאי בעי האי קונה
למתנה האי שטר כיון שבלא זה קני' ,ובשביל אחריות נמי לא צריך ,ויש לומר שצריך לראי'
בעלמא.
ולא דמיא למכר ,דגבי מכר כיון שנותן מעות לא סמכא דעתי' לקנות עד שיכתובו וימסרו שטר כיון
שרגילין לכתוב שטר ,ובזה בוודאי רוצה ליפות כחו כמ"ש הנ"י לענין אחריות גבי מכירה שכתב
הגם שעדים...

תשובה
170

אהובי ידידי המופל' השנון הותיק מ' שמעון נ"י
ראיתי דברך טובים ונכוחים ,בנידון מה שכתבת דקנין סודר לבד אינו מועיל במקום שכותבים
שטר ,וראייתך ממה שכתב הנמוקי יוסף בפרק דב"ב 171גבי זכו בשדה לפלוני כו' ,היא נכונה .וגם
לפי הטעם שכתב בסמ"ע 172גבי חזקה ,האי טעמא לא שייך גבי קנין סודר כמו שכתב]ת[.
הגם שיש לומר טעם אחר משום דסתם קנין לכתיבה עומד .ומה שכתב שם הרא"ש 173בטעם
דחוזר בשטר דאע"ג דסתם קנין לכתיבה עומד הא יכול למחות ,כל האי טעמא לא סגי אלא דיכול
לחזור בשטר ,אבל לחזור בשדה אפילו באתרא דכתבי שטרא מכל מקום הוא קונה משעת הקנין,
שהרי אז תיכף ומיד הוא עומד לכתיבה .אבל האמת יורה דרכו דהא דכתב בקנין משום דלכתיבה
עומד היינו בשטר ראי' ,אבל לא בשטר קנין 174כמו שטר דידן ,שמכיון שעל ידי השטר נגמר הקנין
לא סגי בקנין סודר לבד ,כמ"ש הנמוקי יוסף בסוף דבריו 175לענין מכירת שטרות דבעי שיכתוב לו
קני לך איהו וכל שעבודי' ולא סגי בקנין ,והכי קי"ל בחו"מ סי' ס"ו ס"ב.
וגדולה מזו כתב בפסקי מהרא"י סי' פ"ט על הכתובה שכתב בה סך יותר מן המנהג וחתום בה עד
אחד פסול דהאי שטרא חספא בעלמא הוא כו' ,דוודאי בפני אותם החתומים קבל גם כן בקנין,
אבל האי קנין לאו כלום הוא דסתם קנין לכתיבה עומד ואדעתא דהכי מקנה בקנין כדי לחתום
כו' .ובסי' צ"א שם ביאר טעמו ,שהדבר ידוע שכל המקבל קנין על הכתובה אין דעתו להקנות אלא
בכתיבת הכתובה ובמסירתה והאשה לא סמכה דעתה עכ"ל .והובא בא"ע סי' ס"ו סי"א בהג"ה
לפסק הלכה בסגנון אחר קצת )ועיי"ש בחלקת מחוקק 176מה שכתב על תשובה זו ,גם בשם הב"י.
 166ראה סי' לט ס"ד דעה הב' ,סמ"ע שם ס"ק יד וש"ך ס"ק יג.
 167פ"ה סי' ה.
 168הלכה א.
 169עז ,א ד"ה זכו.
 170מ"ץ דלאזניא.
 171פ"ה )לט ,רע"ב(.
 172סי' קצב ס"ק כח.
 173ב"ב פ"ה סי' ה.
 174ראה מה שדן בדבריו בשו"ת צמח צדק חו"מ סי' לא ס"ז.
 175ב"ב פ"ה )לט ,ב( סד"ה אגב שאני )ראה גירסת חדושי אנשי שם ס"ק ב(.
 176ס"ק מב.
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ומכל מקום לא פליג על עיקר הדין אלא שמגמגם על סוף דבריו ,והגמגום יש ליישב .גם מה שכתב
שבהג"ה בדעת מהרא"י לא כוון יפה ,שלא ראה גוף דבריו הנ"ל ,ואין להאריך( .ואם כן הוא הדין
והוא הטעם באתרא דכתבי שטרא שאין דעתו להקנות אלא בכתיבת השטר .177ואם כן האי טעמא
דסתם קנין לכתיבה עומד הוא אדרבה שמגרע טפי כח הקנין ,דאדעתא דהכי מקנה כדי לכתוב
דווקא.
איברא שדברי מהרא"י הללו צריך עיון מצד אחר ,דלכאורה הוא מילתא במחלוקת שנוי' באבן עזר
שם ברס"י ס"ו ,דמבואר בהדיא שם לדעת הרמב"ם דקנין מועיל בכתובה אפילו בלא כתיבה .אלא
שהחלקת מחוקק 178ובית שמואל 179כתב בשם סמ"ג 180דמפרש דברי הרמב"ם 181דמיירי במקום
שאין כותבים ,אבל שאר מפרשים לא פירשו כן ,ויש מפרשים דמיירי אפילו שלא בשעת הדחק,
ואם כן סבירא להו דלא כמהרא"י .ומכל מקום נלע"ד דאף אם תמצי לומר דפליגי היינו דווקא
בכתובה ,משום דלא סבירא להו כמ"ש מהרא"י בזה שהדבר ידוע שכל המקבל קנין על הכתובה
אין דעתו להקנות אלא בכתיבת הכתובה ,אלא סבירא להו דמקנה בקנין לחוד ,וכתיבת הכתובה
היא לראי' בעלמא ,אבל בשטר מכר באתרא דכתבי שטרא ,הרי שטרי דידן שטרי קנין הם ואין
דעתו להקנות אלא בשטר .ועוד יש לומר דלא פליגי כלל ,דמהרא"י מיירי שכתב לה סך יתר
מהמנהג דלא סמכה דעתה עד שיכתוב ,משא"כ בעיקר הכתובה בוודאי סמכה דעתה אפילו במקום
שנותנין שבוודאי לא יחזור מהשטר ,שמאחר דאסור לשהות עם אשתו בלא כתובה לא יחזור
בשטר שתיאסר עליו .ועוד יש לומר דסבירא להו להנך מפרשים ,שמכיון שרוצה להתייחד עמה על
ידי קנין הרי זה כאלו פירש בהדיא שתיקנה בקנין זה לחוד ,וקיי"ל דאי פריש פריש אפי' במקום
שכותבים.182
ומאחר ששפת הסמ"ג ברור מללו דאין קנין מועיל אלא במקום שאין כותבים ,ומהרא"י נמי הכי
סבירא ליה ,ורמ"א גם כן מביאו לפסק הלכה ,ודברי החולקים על הסמ"ג נמי יש לומר דלא פליגי
לענין דינא על כל פנים בשטרי מקח וממכר ,לא שבקינן דברי הסמ"ג ומהרא"י ורמ"א המפורשים.
ותו לא מידי ,רק חו"ש מאדה"ש 183דברי ידידו לנצח
יהודה ליב בא"א מו"ה ברוך זללה"ה

סימן י
184

הגהות לשו"ע חושן משפט
סי' י"ב ססע"י ב' 185וי"ח :°נ"ב עי' בכתובות ד' ג"ן ע"א.186
סי' י"ד ס"ק י"א בש"ך משמע °דכ"ע ס"ל כראב"ש :187נ"ב וצ"ע דא"כ אמאי אותיב רב לשמואל
מת"ק שם ,ועי' בשבועות דל"ד ע"א.
 177גם בזה דן בדבריו בשו"ת צמח צדק שם.
 178ס"ק ה.
 179ס"ק ד.
 180מ"ע מח )קכו ,ב(.
 181הל' אישות פ"י ה"ט.
 182קידושין כו ,א .טוש"ע חו"מ סי' קצ ס"ח.
 183חיים ושלום מאדון השלום.
 184נדפסו בקובץ יגדיל תורה חנ"ה ע' שלט ,מכת"י  ,1333ובראשה "מהה"ג ]מה[רי"ל מיאנאויץ ז"ל" ,ובעט אחרת
"מה שמצאתי בגליון הסמ"ע של הרה"ג מהרי"ל בעל שארית יהודה".
הרה"ק מהרי"ל ציין את הגהותיו שעל הגליון בעיגול קטן ,ליד התיבה שעליה קאי ההגהה ,והמעתיק הנ"ל העתיק את
התיבות שעליהן קאי ,וסימן גם את העיגול הקטן הנ"ל  -ליד התיבה ,ולפני העתקת כל הגהה הוסיף "נ"ב" ]=נכתב
בצדו[.
בין הגהות אלו ישנן גם תיקוני טעויות הדפוס ,ומהם כאלו שכבר נתקנו בדפוסים שלנו ,ולמען השלימות נעתקו גם
הגהות אלו ,וצוין בשוה"ג שבדפוסים שלנו כבר נתקן.
המעתיק לא פירש באיזה דפוס של השו"ע נכתבו הגהות אלו ,ובכמה מהן ,בפרט בתיקוני הטעויות ,נראה שנכתבו על
השו"ע חו"מ דפוס פיורדא תנ"א )ראה לקמן בהערות( .אך באחת מהן נראה שנכתבה בדפוס מאוחר יותר .גם ההגהות
שעל הט"ז ,שלא נדפס בדפוס פיורדא הנ"ל ,לא נתברר באיזה דפוס נכתבו.
 185ואין ב"ד יכולין לכוף ליכנס לפנים משורת הדין אע"פ שנראה להם שהוא מן הראוי וי"ח.
 186ה"מ מדעתיה לעשויה נמי )בתמיה  -רש"י(.
 187ב"ק עה ,א :איתמר מודה בקנס ואח"כ באו עדים רב אפר פטור ושמואל אמר חייב  . . .איתיביה רב לשמואל ראה
עדים שממשמשים ובאים ואמר גנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי אינו משלם אלא קרן  . . .רבי אלעזר ב"ר שמעון
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סי' ט"ו סעי' ג' בהג"ה 188ומ"מ :°נ"ב וע' בסי' ל' ס"ב 189ובש"ך שם ס"ק ה'.
ס" ט"ז סמ"ע ס"ק י"ב הרא"ש בת' כלל ו' סי' כ' °שכן :190נ"ב דכשמטילין חרם לרעתו ,על הכל
חל החרם ולא עליו ,וכתב רמ"א לקמן.
ס" י"ז ש"ך ס"ק ה' והב"ח °חולק :נ"ב עי' בא"ח סי' ]ק[מ"א סעי' א' במג"א שם ס"ק ב'.
סי' י"ז בב"י סעי' י"א צריך הדיין לפסוק :נ"ב לפענ"ד שכאן ציון הס"ק אות י"ד ולא לקמן ]סעי'
י"ב צריך הדיין לומר[ כן נ"ל.191
סי' כ"ה ש"ך סס"ק י"ב תחת ידו °וק"ל :192נ"ב וצ"ע גבי מחול לך ע"ש ודו"ק.
ש"ך סי' ל"ב ס"ק ד' °כן פסק מהרש"ל ביש"ש :193נ"ב וע"ל סי' ל"ו ס"ג 194וע' בש"ך סי' ע"ז ס"ק
ט"ו.195
ש"ך ס" ל"ד ס"ק י"ג ועיין °בב"ח :נ"ב וע"ל סי' ל"ה ס"ק נ"ב.196
סמ"ע סי' ל"ד ס"ק ל"ב בלא דמי משמע )וכן האמת :וע"ל סי' שנ"ט ס"ט סקי"ד בסמ"ע.197
סי' ל"ד סעי' כ' בהג"ה ואפי' °מחל לו הנמסר :נ"ב הג"ה זו מקומה בסכ"ב )באה"ג.(198
ס" ל"ד ש"ך ס"ק ל"ג נראה :°נ"ב וע"ל ס" ל"ה בש"ך ס"ק ז'.
200
סמ"ע סי' ל"ד ס"ק ס"ח 199כיון דבשעה °שהעיד :נ"ב נ"ל דר"ל דאשעה שהעיד  ,ועיי' בתורת
יקותיאל בי"ד סי' ל"ז 201ודו"ק ,ועיי' בכתובות דף י"ג.

אומר יבואו עדים ויעידו  . . .א"ל שמואל לאו איכא ראב"ש דקאי כוותי  . . .לרב מי לימא תנאי היא אמר לך רב אנא
דאמרי אפי' לראב"ש עד כאן לא קאמר ראב"ש התם אלא משום דקא מודי מחמת ביעתותא דעדים.
 188הדיין שבא לפניו דין שיודע שהוא מרומה  . . .ידרוש בו ויחקור הרבה בדרישה וחקירה של דיני נפשות .ומ"מ אין
דינו כד"נ שאם א' בא' מן החקירות אינו יודע שיתבטל העדות ) . . .ריב"ש סי' רס"ו(.
 189אע"פ שאין עידי ד"מ צריכין דו"ח אם הכחישו זא"ז בדרישות או בחקירות עדותן בטלה .ובש"ך שם :עמ"ש לקמן
סי' ל"ג סט"ז דה"ה אם אירע שחקר הדיין או בקנסות או בדין מרומה ואמר א' מהן איני יורע עדותן בטלה דה"ל
כעדות שאי אתה יכול להזימה ודלא כהריב"ש.
 190בדפוסים הראשונים של שו"ע חו"מ עם סמ"ע וש"ך נשמטה כאן שורה שלימה בסמ"ע ,והשלימה כאן מהרי"ל ע"פ
ההשערה ,וכבר תוקן בדפוסים החדשים ע"פ רפוס הראשון של הסמ"ע )פראג שפ"ח( ששם נדפס כהוגן.
 191וכ"כ בשמן רקח" :ש"ך ס"ק י"ד צריך הדיין כו' כ"מ פ' אלו מגלחין עכ"ל .ונרשם על סעיף י"ב דכתב דצריך הדיין
לומר שקר אתה דובר והוא ט"ס כי אין לדין זה שם שום רמז ולענ"ד דברי הש"ך שייכי' לסעיף י"א שכתב המחבר
צריך הדיין לפסוק הדין מיד ולזה שפיר יש ראי' מדברי הש"ס שם דף י"ד ע"ב דפרכינן נמצא אתה מפנה את דינו
וסובר הש"ך דקאי גם על דיני ממונות"
ומקור הטעות הוא כי בדפוסים הראשונים של הש"ך )אמ"ד תכ"ג; פיורדא תנ"א( לא נסמן בפנים השו"ע  -להיכן
שייכת הערה זו )ושם נדפס בטעות ב' פעמים סקי"ג( ,ובדפוס הומבורג תק"ב ואילך נסמן הציון )סקי"ד( בפנים השו"ע
סי"ב.
 192בבעלי דינים שקיבלו עליהם דיין לדון יחידי אפי' בלא קנין רק שדנו לפניו סגי .וכתב ע"ז בש"ך שם דאפי' למ"ד
בסי' כ"ב ס"א דבקבלי' לחד פסול כתלת יכול לחזור בו אפי' לאחר גמר דין שאני הכא שכבר זכה זה שכנגדו .וע"ז
מקשה מהרי"ל ממ"ש שם "בין שקבל על עצמו לאבד זכויותיו ולמחול מה שהיה טוען על פיהן בין שקבל עליו שיתן כל
מה שיטעון עליו חבירו בעדות זה הפסול או בדינו".
 193היכא שיש תביעה לאחד עם ג' וא' נעשה בע"ד וב' נעשו עדים ,אם מודים אח"כ צריכים להחזיר המעות אף שאמרו
שבדין לקחו ממנו שהוא חייב להם ,כ"פ מהרש"ל ביש"ש.
 194עדים שהעירו שיש להם חלק באותו חוב שהעידו כבר עליו אין באותה הודאה ממש.
 195שהביא את דברי מהרש"ל הנ"ל ,וסיים "ואין דבריו נ"ל ודו"ק".
 196כ"ה בכת"י ,וצ"ל :ב' ,שם דן בדברי הב"ח.
 197שם חלק על הע"ש שכתב שגם לפי האמת אינו עובר על לאו דאורייתא .וכבר העיר על סתירה זו בבאר היטב שם
סק"ו.
 198בדפוסים שנדפסו עם באר הגולה תוקן זה בפנים ,וראה לעיל הערה שבתחלת סימן זה ,שהגהות אלו נכתבו על
שו"ע פיורדא תנ"א ,שנדפס בלי באר הגולה.
 199ובדפוסים שלנו הוא ס"ק ס"ט ,וראה לעיל הערה שבתחלת סימן זה ,שהגהות אלו נכתבו על שו"ע דפוס פיורדא
תנ"א ,ששם נסמן ס"ק ס"ח.
 200שחילק בין הדין שבסל"ד סכ"ח בב' שהעידו בא' שהוא פסול ובאו ב' והעידו שאינו פסול ה"ז ספק ואין מוציאין
ממון בעדותו .ובסכ"ג באין יודעים אם עבר קודם שהעיד או אח"כ מוקמינן אחזקתו .ומחלק הש"ך דהתם "בשעה
שהעיד לא נודע ריעותא מהגברא" ,ולפי"ז יהי' הדין כן גם בב' כיתי עדים המכחישים והעיד לפני שנודע הריעותא
שנעמידו על חזקת כשרות ,וע"ז מתקן מהרי"ל שצ"ל "אשעה שהעיד לא נודע ריעותא מהגברא" ,ולכן מוקמינן
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ש"ך סי' ל"ט ס"ק ב' וכך °הקשו התוס' רי"ד בקדושין :202נ"ב ועוד י"ל דאשמועי' דל"ת ד
יתומי' ללקוחות כמו לרב ושמואל ,ע' תוס' ב"ק די"א ע"ב .א"נ אפי' אחר שחלקו עי' 204דס"ח ע"ב.
שם ואם איתא דשעבודא דאורייתא °אמאי יתמי לאו בני מיעבד מצוה :נ"ב ע' בתוס' ורא"ש פ'
הכותב 205ולק"מ.
שם כגון בשטר °וכה"ג כעין דאורייתא תקון :נ"ב ז"א להמעיין בגמ' 206א"ב כשהחייב מודה כו'
ע"ש אלא די"ל דר"ה בדר"י אפי' בע"פ נמי גבי משום תקנתא דר"פ ולא משום שעבודא דאורייתא
כמ"ש.
207
ש"ך סי' ל"ט ס"ק ט' לפי שאין בו קנין °מכמה טעמים :נ"ב זה אינו .
שם ס"ק כ"ב שחייב באחריות °עדיו בחתומיו :208נ"ב אלו השיטות נשמטו ממקומן ונראי' שהם
שייכים לס"ק שלפני זה מתיבת עדיו עד תיבת או.
שם ש"ך ס"ק ל"ט בד"ה ועוד תמי' לי על מ"ש הרא"ש מר הוי כמכר °ולענין בשטרי הקנאה:
נ"ב אלו השורות נדפסו שלא במקומן מתיבת ולענין עד ועוד ]ושייכים בסוף הדבור המתחיל
ומדברי תשו' ראב"ן אחר מ"ש לדרך האמת תהלה לאל[.
ש"ך סי' מ"א ס"ק י"ט מאחר שהוא תוך זמן :209°נ"ב ומדברי הנ"י וריטב"א הנ"ל משמע לחלק
בהכי דהרי גבי כתובה אנן סהדי שהוא תוך הזמן וא"כ מאי מקשו.
שם שם ולהכי °קאמר הראב"ד ובשבועה :נ"ב ליתא דע"כ ל"פ שם אלא לטרוף מלקוחות אבל
מיני' ליכא למ"ד ואפשר די"ל היסת.
סי' מ"ג ש"ך ס"ק כ"ב למה הוצרך לזה °דהא בשטר מתנה :נ"ב ע' בתשו' הרשב"א עצמה שכ' ג"כ
טעם זה בהדיא אלא דר]ך[ עוד קאמר ועוד דאלו העדים כו' והב"י קיצר בהעתקה.
ס" מ"]ו[ ש"ך ס"ק י"ז וצ"ע :°נ"ב וע' ב"ש סי' קמ"ב ס"ק י"א.

סי' ע"ב ש"ך ס"ק ט' מה צדקה שייך בזה :°נ"ב קושיות הללו מתורצים בתירוץ קושי'
השלישית.210
שם 211לקנות בו עבדים וקרקעות °אלא ודאי קונה אותו :נ"ב י"ל דדמי קצת למתנה ע"מ להחזיר
ואפי' ]לפ"ד הרא"ש פ"ג[ דסוכה 212דמחייב באונסין ש"ה דהתנה וביטל תנאו משא"כ הכא ודו"ק.
ולרשב"ם 213דפטר במתנה ע"מ להחזיר אפי' ]בגניבה ואבידה ש"ה[ דבמתנה יהבי' ניהלי' אבל הכא

אחזקתו לומר שנפסל לאחר שהעיד .משא"כ בב' כיתי עדים ,שאין לחלק בזה בין קודם שהעיד ולאחר שהעיד ,ולכן לא
מוקמינן אחזקתו ,אע"פ שלא נודע הדבר עד אחר שהעיד.
 201סק"ד ד"ה גם מדברי הרמב"ם שתמה על חילוק זה דהסמ"ע ,וחילק דהכא שאני דבתרי ותרי לא מוקמינן אחזקה.
 202לדעת הרי"ף דס"ל לר"פ שעבודא דאורייתא בכל מילי והא דקאמר ב"פ ג"פ טעמא דגובה מהיורשים שלא תנעול
דלת בפני לוין היינו דמש"ה אוקמוה אדאורייתא קשה דמה צריך טעם לומר דאוקמוה רבנן אדאורייתא.
 203כ"ה בהעתקה ,שכנראה לא הצליח לקרוא תיבה בכי"ק מהרי"ל .ואוצ"ל "דמדמינן".
 204תיבה זו מטושטשת בהעתקה .ואוצ"ל" :ב"ק דס"ט ע"ב" ],,האחין שחלקו לקוחות הן" ,ואי לאו תקנת חכמים לא
הי' גובה מהן[.
 205כתובות פו ,א ד"ה פריעת בע"ח מצוה.
 206ערכין כב ,א :אר"פ פריעת בע"ח מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו ר"ה בדר"י אמר אימר צררי אתפסה ,מאי
בינייהו איכא בינייהו בשחייב מודה.
 207ובדפוסים שלנו תוקן :ז"א מכמה טעמים.
 208כ"ה בדפוסי פיורדא והומבורג ,וגם בש"ך אמ"ד תכג ,ואילו בדפוסי אוסטרהא ואילך תוקן.
 209תיבות אלו מובאים ב' פעמים בש"ך שם ,וכאן קאי )לא מיד בתחלת דבריו ,בהעתקת דברי הראב"ד ,אלא( בפעם
הב' ,בבארו כוונת הראב"ד בהשגתו על הרמב"ם ,ע"ש.
 210ר"ל דהש"ך הקשה ג' קושיות על הפוסקים שהמלוה את חבירו על משכון לא הוי אלא ש"ש אף שלא בשעת
הלואתו .ובקטע שלאח"ז יתרץ מהרי"ל קושיתו השלישית של הש"ך ,ועי"ז יתורצו גם ב' קושיות הראשונות.
 211כמה תיבות שבקטע הבא מטושטשות בכת"י ,והושלמו בד"א בין חצאי רבוע ,או נסמנו בנקודות.
 212מא ,ב :שהרי קיבל עליו להחזירו ואם לא החזירו המתנה בטלה ונהי דשואל לא הוי מיהו בנפקד ושולח יד כפקדון
שלא ברשות הוי גזלן.
 213ב"ב קלז ,ב ד"ה ה"ז מוקדש ומוחזר :ונראה בעיני דאם מת בתוך הזמן דפטור מלשלם דלא הוי שואל להתחייב
באונסין ואף לא שומר להתחייב בגניבה ואבידה אלא מקבל מתנה הוא ולא נתחייב אלא בפשיעה.
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קונה משכון בעד חובו והוא קנין ולא מתנה .ומיהו] 214חזרת דמים לא[ הויא חזרה מדנשבע שאינו
ברשותו 215כיון דבמשכון יהיב ]נהלי' אדעתא[ דגוף החפץ ]להחזירו  [. . .דומיא דאתרוג .ועוד דלא
אמרינן מה לי הן מה לי דמיהן אלא כשאינו מצוי בשוק )ואפשר דמכאן יצא לו להרמב"ן 216כן(
ובאצטלית מיירי שאבדה.
סי' ע"ה ש"ך ס"ק ה' וחפשתיו ולא מצאתיו :°נ"ב והוא גבי שדי מכורה לך חוץ משדה פלונית
דה]א כו'[ לא מכר כל שדותיו כו' ומסיים בהדי' מזאת ההלכה נפקא לן כו' ע"ש דקצ"א ע"ב
באלפסין הגדולים ]דפוס זולצבאך[ ובדפוס סלאוויטא הוא בדף ס"ג ע"א וע"ב ע"ש .שוב מצאתי
באו"ת שהרגיש בזה ג"כ.
ש"ך סי' ע"ו ס"ק ז' כיון דליכא °רמאי וכמו :נ"ב ז"א דאפי' איכא רמאי מבואר בסי' רכ"ב ס"א
ג"כ דיחלוקו אפי' אם ]המקח[ ביד המוכר כיון שאין תובעים את המוכר דהא אין עליו אלא
מ"ש 217אלא הם תובעים זא"ז ,וגם הרא"ש והטור מודים לזה וע' בי"ד סי' שי"ז ס"א וב]רמב"ם
פ"ה[ מהל' בכורות משא"כ במנה שלישי' אפי' בכרך א' דלא ה"ל למידק ואין להם עליו כלום מ"מ
מכיון שהי' ידוע לו מתחלה שלא הי' אלא של א' מהם א]מרינן יהא[ מונח כמ"ש הרא"ש ,משא"כ
בסי' רכ"ב דכיון שאין להם על המוכר כלום אשתכח דהשתא הוא דקא קנו וה"ז כמו שלא הי'
ידוע קודם מחלקותן.
ש"ך סי' פ"ב ]כללי[ דמגו אות כ"ב וא"כ מ"מ דברי ר"ש בזה צ"ע °ומצאתי בתוס' :נ"ב וע'
ברא"ש פ"ק דכתובות סי' י"ח.
218
סי' פ"ח ש"ך ס"ק ט"ז ד"ה מיהו אבל כשאינו °מכחישו כלל  :נ"ב וע"ל סי' ]ע"ה[ סי"ז ס"ק נ"ט
ובס" פ"א ס"א סק"ב.
ש"ך סי' פ"ט ס"ק ט' כדי חייו °דהא שקיל :נ"ב אך התוס' ס"ל דה"ט דכדי חייו לא קאי
במסקנא .מיהו י"ל דה"ט דלא שייך הכא ]משואי"ל גם לדע' הרמב"ם דלעיל סי' ע"ב מ"ב ע"ש
בש"ך ס"ק נ"א ודו"ק .והר"ן יפה טען לפי שיטתו ושיטת הרא"ש דטעמא דכד"ח קאי במסקנא
נמי ומש"ה לא חשבי' ל]טענת[ בעה"ב לכלום ,ול"ד לנ' ידענא ונ' לא ידענא בענין דלא ה"ל למידע
דהתם טענת א"י שלא טובה.
219
סי' קכ"ט ש"ך ס"ק י"ט קאי אלוה כותי °ועיין בספרי :נ"ב וע' סס"י מ"ט וב]ש"ך שם[ סק"כ
דאפי' בבע"ח ישראל נמי ודו"ק .וע' בהג"ה דו"פ דלא נסתפק הב"ח אלא בבע"ח נכרי אבל בישראל
ודאי פטור מה"ט דלא כרמ"א ,וע' באו"ת שהשיג על הש"ך דלעיל סי' מ"ט ס"ק כ' מחמת דברי
רמ"א דכאן ע"ש ,ואשתמיטתי' מ"ש בסי' ק"י ס"ג דאפי' הרמב"ם ל"פ אלא משום ארי' הוא
דרביע כו' ע"ש ודוחק לחלק ]בחש[ש פרעון דהתם להכא מאחר דל"ח גבי ערב כלל לפרעון ה"ל
כאלו ידע דלא פרע ודוק.
ש"ך סי' קנ"ז ס"ק ח' היינו °משום שהרי"ף :נ"ב ז"א במשמעות לשונו ע"ש ]ואח"כ העביר
הקולמוס על תיבות אלו[.
שם ודלא °כב"י ועכ"פ :נ"ב פי' בלקוחה ומתנה אבל באני בניתי פליגי כמש"ל ולזה יש לכוון לשון
הב"י )]אבל לשונו[ בש"ע צ"ע( וכ"מ להדיא במ"מ ודלא כדמשמע לכאורה מדבריו דבאני בניתי נמי
ל"פ והרי"ף והרמב"ם מודים להתוס' דז"א כמשמעות לשון המ"מ ]  [ . . .ראי' לדבריו כלל.

 214להא לא דמיא משכון למתנה ע"מ להחזיר ,דגבי מתנה ע"מ להחזיר כתב הרא"ש שם בשם בעל העיטור "אע"ג
דחזרת דמים הויא חזרה כדאמרי' )גיטין דף עד (.גבי אצטלית דאמרו חכמים תתן לו את דמיה ,דוקא באצטלית
אמרינן מה לי היא מה לי דמיה אבל אתרוג כי אמרינן החזירו לו אתרוג דוקא קאמר לצאת בו ידי חובה .משא"כ גבי
משכון חזרת דמים לא הויא חזרה.
 215כמבואר בשו"ע סט"ו :כל היכא שהמלוה צריך לישבע שאינו ברשותו אפילו שאמר הריני משלם כפי שתבע הלוה
ואיני נשבע אין שומעין לו דחיישינן שמא עיניו נתן בו ,ואם היה דבר שכל מינו שוה ומצוי בשוק לקנות כמותו באותן
הדמים שרוצה לשלם ה"ז משלם ואינו נשבע.
 216רפ"ו מהל' שאלה ופקדון :שומר חנם שאמר הריני משלם ואיני נשבע אם הפקדון דבר שכל מינו שוה ומצוי בשוק
לקנות כמותו כו'.
ובמ"מ שם" :החילוק הזה שכתב רבינו אע"פ שלא נתבאר בגמרא נראה נכון" .וע"ז כותב מהרי"ל שאפשר שלמד זאת
)כמו בעל העיטור הנ"ל( מהא דגבי איצטלית אמרינן תתן לו את דמיה וגבי אתרוג אמרינן דחזרת דמים לא הויא
חזרה ,דאתרוג דוקא קאמר.
 217מי שפרע.
 218בדפוסים שלנו  -בשורה האחרונה של רסב ,א.
 219כ"ה בדפוס פיורדא ,ובדפוס הומבורג ואילך נדפס "קאי אלוה עכו"ם".
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בש"ע סי' קנ"ח סעי' ]ב[ יש מי שאומר שכופין )נכתב שם ציון לש"ך ס"ק ב'( :ונ"ב נלפענ"ד דזה
הציון עשה הש"ך בס"ה.
שם ש"ך ס"ק ]ב'[ בשביל זה °וכ"כ הטור :נ"ב וצל"ע.
ס" קס"ג ש"ך ס"ק ט"ז פטור °כ"ה במרדכי :נ"ב היינו לשנויי קמא דלשם אבל ]לדבריו
האחרונים [. . . 220בנ"י בב"ב דק"י בשם הירוש' ומ"ש בד"מ ע"ז צ"ע ודוק.
סי' קע"ו ש"ך ס"ק ט"ז ב' ר"י והרא"ש °וכ"פ מהרש"ל :נ"ב לק"מ דש"ה דלא נעשה שומר אלא
לעצמו ולא לחבירו כיון שאינו תופס אלא בשבילו משא"כ גבי מתעסק ]לטובת[ השותפות ודמי
להם דאמרי' בפ' השואל דצ"ז דלמיסר טעינה ה"ל לצורך עצמו משא"כ בע"א.
שם שם כמו חפץ ששוה °ר' :נ"ב של שניהם.
שם שם כמהר"ם °והמחברים שכתבו סתם :נ"ב ז"א דלדידהו לא הוי שומר כלל ומטעם דפרישי'
ואין זה ענין כלל לשמירה בבעלים וגם מהר"י מודה.
שם שם בה' שכירות °וכן מ"ש הרא"ש בתשו' :נ"ב ז"א חדא דלשון זה בסמ"ג הועתק מדעת
הרי"ף והתם א"א לפרש כן ,גם מ"ש הסמ"ג ודין ש"ש וחיובן כו' משמע דוקא לענין חיוב ש"ש
סמך אמ"ש בה' שכירות ולא על דין השותפין וע' בסי' שמ"ו 221דס"ל לתוס' ורא"ש וטור וש"ע דלא
כמהר"ם ,דטעם דמהר"ם ע' בתשו' מהרי"ט ס"א סי' קכ"ג דס"ל בעלים באמירה בעלמא ע"ש,
ודברי הש"ך בסי' שמ"ו ס"ק א' צע"ג ודוק.
222
סי' ר"ב ש"ך ס"ק ג' כאחד °ודו"ק :נ"ב ע' גיטין דע"ז ע"ב וצע"ג גם בב"מ די"א ע"ב גם לקמן
ס"ט ודו"ק.
סי' ר"ה סעי' ]י"ב[ בהג"ה אינו קנין :°נ"ב וע' בא"ע סי' מ"ב ס"א ובח"מ וב"ש שם וע' חי' רשב"א.
רפ"ק דקדושין.
סי' ר"ח 223בתרומה °דדבר :נ"ב בתמורה.
שם שם דשם בתרומה :°נ"ב בתמורה.
224
סי' רי"ב בש"ע סעי' ד' ומה °הפרש :נ"ב ע' גיטין דמ"ז ע"ב וצע"ג וע"ל סי' רי"ד ס"ד.
סמ"ע סי' רמ"א ס"ק י"ג סי רנ"ו :°נ"ב ר"ט ס"ב צ"ל.225
סי' רע"א סעי' ה' ]או בסמ"ע ס"ק ה' סי' ע"ר אינו מוריש וכיוצא :[226נ"ב וצ"ע במשנה ר"פ נערה
שנתפתתה.
סי' ער"ה בהג"ה סעי' ז' אם פירש לקנות כולן °לא קנה :נ"ב קנה כולן אבל אם החזיק סתם ולא
פי' לקנות כולן.227
סי ש"ז ש"ך ס"ק ב' ולחנם דחק °אלא מיירי :נ"ב צ"ע 228דהש"ס ל"ק אלא לאביי 229אבל רבא
קאמר בהדיא דלא ס"ל הטעם דאין ר]צוני [230ומתני' לכתחלה כמ"ש התוס' שם ובב"ק 231וע"ל סי'
רצ"א סכ"ו והיינו ממש כהסמ"ע.
 220ראה דרכי משה סק"י :אבל בפסקי מהרא"י סימן קם"ד כתב דלדברי מוהר"ם האחרונים במרדכי הנ"ל אין שום
דרך המועיל לפטור ולהפרד פן הקהל  . . .וכתב נ"י דף קנ"ט ע"ב בירושלמי אכסניא של מלך עד שלא תבוא עליהם
מותר לתת להם שכר שלא יתן כלום אבל לאחר שבא עליהם אסור כו' ונראה שהוא כדברי מוהר"ם הראשונים
בתשובה שכתבתי למעלה.
 221ס"ג" :אבל באמירה שאומר להיות שאול לו ולא הכין עצמו למלאכתו לא הף שאלה בבעלים" .ובש"ך סק"א שם
כתב "כ"כ הטור ,ולפענ"ד אינו מוכרח בהרא"ש".
 222דאמרינן התם גיטה וחצירה באין כאחד .וראה גם בקצות החושן סק"ג ובסי' קצ"ח סק"ב שגם בשטמ"ק כתוב
כבש"ך ,אלא שזה נראה סותר לכמה סוגיות בש"ס.
 223הגה"ה זו ושלאחריה קאי על הסמ"ע סק"ג ,שבדפוס פיורדא נכתבו בטעות ,ובדפוס הומבורג ואילך נתקן.
 224שדימו בגמ' מכירה לפירות למכירה לזמן קצוב .וראה בזה ביאור הגר"א סקי"א.
 225אלו הם דברי הסמ"ע בעצמו ,ולא נתבררה הכוונה.
 226והוא הנכון ]אלא שההגהות נכתבו על גליון דפוס פיורדא ,ששם נדפסו תיבות אלו ליד סי' רע"א ס"ה ,ולכן לא ידע
המעתיק אם הציון קאי על תיבות אלו ,או על סי' רע"א ס"ה.
 227תיבות אלו נשמטו בדפוס פיורדא ,ובדפוס הומבורג ואילך תוקן.
 228וכ"כ בהגהות אמרי ברוך.
 229ב"מ לו ,א .וראה תוד"ה את מהימנת בע"ב שם.
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סי' שי"ב ש"ך ס"ק ד' אין הדמים ראי' °ע"ש ודו"ק :נ"ב ואין הנדון דומה לראי' דודאי אין
הדמים ראי' היכא שאין ידוע בלא"ה אבל הכא ודאי השכירות ידוע שכר קצוב בכך וכך ואטו
משום דהקדי' השכר נימא דהמעות מתנה או הוספה הוו ,אלא דמ"מ צ"ע ברא"ש פ' השותפין
שנדרו ובש"ע י"ד סי' רכ"א ס"ק מ"ה.
סי' שפ"ה בש"ע סעי' ב' עד °שינסך :נ"ב מפני שמשעה שהגביהו חייב לשלם ואינו מתחייב
בנפשו.232
סי' שפ"ח ש"ך ס"ק כו להציל בענין אחר °ואפ"ה :נ"ב צ"ע דהא ר"א מטולא מיירי בגוונא דלא
עביד אינש דינא לנפשי'.
סי' תי"ט ש"ך ס"ק ג' להרא"ש בכאן בש"ס °ועוד קשה לי :נ"ב וע' בנדה די"ב ע"ב א' רב כהנא
שאילתינהו לאינשי ביתי' דר"פ ורב הונא ברי' דרב יהושע והם היו בימי רבא כדאיתא בכתובות
דפ"ה.
233
סי' ת"כ בש"ע סע מ"א משלם שלשה °סלעים :נ"ב צ"ל חמשים שהסופר טעה בין נו"ן לגימ"ל .
בט"ז סי' קס"ג ס"ג ואם שמו המס כו' באיזה זמן שיקבעו °אח"כ נמצא שלא חל :נ"ב פי' בזמן
שיהי' פיסוק אחר והערכה אחרת ולכן הדבר תלוי בהערכה שבאותו זמן מצד המנהג .ודעת הסמ"ע
י"ל דדומה למ"ש בי"ד סי' רל"ב סט"ז וה"נ אדעתא דהכי לא העריכו אא"כ הגיע זמן הגבי' ממש
שאז חלה ההערכה דומיא דנדר ושבועה שבי"ד סי' רכ"ח סמ"א ובסי' רל"ב סי"ב שלא פקע
]השבועה ע"י[ הארכת זמן ע"ש ,וא"ש שאין עושין שומא חדשה בכל גבי' לפי דלא שכיח הענין כולי
האי שיצטרך למכור כלי תשמישו דבהכי מיירי הרשב"א לפמ"ש בדעת הסמ"ע ,ואפשר דאפי' לא
העני כ"כ אין חלות ההערכה אלא בזמן הגבי' ממש ואפ"ה אין עישין הערכה חדשה בכל גבי' אם
לא שברור הדבר שלא אמדוהו בכך והוא ]חסר כמו תיבה א'[.
שם בט"ז סעי' ו' מי שמחל כו' הם דעת י"א °ותמוה הוא :נ"ב וע' בש"ו ר"י ב"ב.
234
שם בהשמטת המדפיסים סי' י"ז ס"ד בפ"ג דזבחים כת"ק דריב"ק :°נ"ב דריב"יי צ"ל .
שם מכח שחייב :°נ"ב צ"ל שחייה.235
שם שדין שחייב °ועמידה :נ"ב שחייה צ"ל.

 230שיהא פקדוני ביד אחר.
 231יא ,ב ד"ה את מהימנת.
 232תיבות אלו נשמטו בדפוס פיורדא ,ובדפוס הומבורג ואילך תוקן.
 233גם תיקון זה הוא לדפוס פיורדא.
 234ראה שם יט ,ב :רבי יוסי ברבי יהודה.
 235הגהה זו ושלאחריה  -בדפוסים שלנו תוקן ,וכ"ה בכל הדפוסים שראיתי.

חידושים על גמרא
סימן א
בבא קמא
)דף ה' ע"א פרש"י( ד"ה ומפגל כהן ששחט קרבנו של ישראל חטאת לשום שלמים דאין הקרבן
עולה כו' .כבר האריך בזה הפני יהושע מה שלא פירש רש"י ענין פיגול כפשוטו דהיינו במחשבת
חוץ לזמנו שזהו פיגול האמור בתורה .ועיי"ש שכמעט לא נמצא פירוש מספיק ,עד שרצה להגיה
שצ"ל שלמים לשם חטאת וכמ"ש רש"י ס"פ ערבי פסחים ,1וגם בזה לא מצא מנוח אשר ייטב לו.
אבל האמת יורה דרכו והוא פשוט 2דרש"י לישנא דגמרא פ"ד דמנחות )דמ"ט ע"א( נקט ,3ועיי"ש
בפירש"י 4ותוס' 5ודו"ק.
ומה שכתב רש"י דאין קרבן עולה לחובת בעליו וצריך אחר ,ולא פירש דהקרבן נפסל לגמרי )ובפרט
דגבי חטאת אפילו שלא לשמו נמי פסול לגמרי ,(6היינו משום דלא מיחייב לשלם מחמת שעשה
פסול בקרבן דרעהו כתיב ,7ואפילו אדם המזיק נמי פטור ,כדפירש התוס' )דף ז (8והרא"ש ,9ואין
חיובו אלא מחמת שגרם להפסיד לבעלים קרבן אחר.
והשתא אתי שפיר הא דכתב רש"י כהן ששחט כו' ,דאע"ג דשחיטה בזר כשרה ,משום דבפיגול
גמור דהיינו במחשבת חוץ לזמנו קמיירי כדפירשתי ,והפיגול לא נקבע אלא במחשבת זריקה או
אכילה שכהנים אוכלים או זורקין ,ולא שייכא בישראל .ומשום הכי נמי קתני מתניתין 10הכהנים
שפיגלו במקדש .אי נמי דנקט כהן ,וכן מתניתין דתני הכהנים ,כדאיתא בנדרים )ד' ל"ו( דכהני
שלוחא דשמיא נינהו ,משא"כ בישראל מצי למימר לתיקוני שדרתיך כו' .אע"ג דדחי בגמרא ,מכל
מקום לפי מה שכתבו הפוסקים 11דבעיין איפשטא 12דכהני שלוחי דשמיא נינהו ,יש לומר דלא
מידחי' במאי דדחי' הגמרא דלא למיפשט בעיין ודיחויא בעלמא הוא.

סימן ב

)דכ"ח ע"ב( תוס' ד"ה ה"מ כו' ,מיהו נראה כו' .עי' מהרש"א .13ודבריו צ"ע ,דהא מלשון התוס'
דקאמרי מיהו ,משמע שרוצה לומר דההיא דמחזרת אתי שפיר נמי לפי פירושם ,והתם בפירות
מיירי דומיא דאבנו וסכינו ומשאו .14אבל האמת יורה דרכו ופשוט דאשתמיטתי' דברי תוס' ולקרן
)דנ"ו ע"א(.15

 1פסחים קכא ,א ד"ה משום חשדי כהונה )דשלמים הן ואין לכהן בהן אלא חזה ושוק וישחטם במזיד לשם חטאת כדי
לאוכלין כולם(.
 2ועד"ז פירש בהגהות בצלאל רנשבורג שעל הגליון.
 3הכהנים שפיגלו כו' דידע דחטאת היא וקא מחשב בה לשום שלמים.
 4ד"ה ומחשב בהו לשם שלמים ,לאוכלן שני ימים ולילה אחד ,דהשתא חישב לאכול חטאת חוץ לזמנו דפיגול הוא,
דדין חטאת יום ולילה.
 5ד"ה וקא מ]חשב[ בה לשלמים ,כלומר לאוכלן שני ימים ,וכפירוש הקונטרס.
 6כמבואר במשנה ריש זבחים )כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים כו' חוץ מן הפסח והחטאת(.
 7משפטים כא ,לה .ב"ק לז ,ב.
 8ריש ע"א.
 9פ"א סי' ב.
 10גטין נד ,ב.
 11רמב"ם הל' נדרים פ"ו ה"ה.
 12בקדושין כג ,ב.
 13הטעם שלדעת שמואל הפקיר רשותו ולא בורו פטור" ,דמקום הבור הוא רשותו ,משא"כ אבנו סכינו ומשאו דברה"ר
מונחים אע"ג דלא אפקרינהו לאו רשותו הוא".
 14ומ"מ אמרינן התם )כא ,א( שלדעת שמואל פטור ,כשהפקיר רשותו ושטח שם פירותיו.
 15לא נתבררה הכוונה .וראה תוס' נ ,א ד"ה בבור.
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סימן ג
בבא מציעא
ד' י"]ד[ ,תוס' ד"ה מאי טעמייהו כו' וי"ל ,דהנה לכאורה שמואל דמוקי למתניתין כשאין חייב
מודה לא אתי שפיר לישנא דמתניתין מפני שבית דין 16כו' ,אך יש לומר דהכי פירושו שאינו מודה
בכתיבת השטר אע"פ שהוא מודה בגוף החוב .והא דפריך הש"ס 17מבני חרי מגבי גבי ,18יש לומר
על פי מ"ש בחו"מ סי' ק"ד סי"ג 19דמלוה על פה מוקדמת כו' ,והכי פירושו מבני חרי מגבי גבי
20
קודם בעל חוב מאוחר .והנה הא דבחו"מ היינו למ"ד שעבודא דאורייתא ,אבל שמואל סבירא
שיעבודא לאו דאורייתא ,ולדידי' צריך לומר כמ"ש הסמ"ע 21לדעת הרי"ף 22דכששעבד בפירוש
מהני ,ובשטר אפילו לא כתב בו אחריות כמאן דכתוב דמי משום דטעות סופר הוא.

סימן ד
)ב ,ב( תוס' ד"ה ולחזי זוזי כו' .והשתא אתי שפיר דגרס ולא ידע כו' .הקשה בס' כוס הישועות
להגאון מוהר"ר שמואל שאטין כהן ,דלפי זה למה ליה למיתני שנים אוחזין ,דאפילו אי הוה
המקח ביד מוכר נמי יחלוקו כיון דלא ידע .ואין לומר דבאמת מיירי מתניתין בהכי ונקט שנים
אוחזין משום שהמוכר תופס בחזקת שניהם ,וכדכתבו התוס' לעיל בד"ה יחלוקו ,אם כן מאי
דוחקי' דהתוס' לאוקמי הא דפריך הש"ס ולחזי בשאין המקח בידו ומשום עד המסייע ,לוקמי
בפשיטות כשמקחו בידו של מוכר עיי"ש.
והנה אע"פ שקושייתו זאת לא נפלאת היא בעיני כל כך ,דאיכא למימר דלרווחא דמילתא כתבו
התוס' דאע"ג דכשאין מקחו בידו מיירי מתני' דהא סתמא קתני ,אפילו הכי אתי שפיר הא דפריך
דהוי כעד אחד .אמנם כן נפלע"ד נכון ופשוט דמוכרחים התוס' לומר דדוקא בשאין מקחו בידו
מוקי הש"ס ,דהא קתני מחד מדעתי' ומחד בעל כרחיה ולא ידע כו' .והנה אע"פ שלא ידע מהי
מינייהו מדעתי' מכל מקום הא עכ"פ ידע דמחד מדעתי' נקיט ואם כן על כרחך דחד מינייהו הוא,
וכדכתבו התוס' לעיל בד"ה ויחלוקו דאין דרך להקנות המנה אחרי שהוא ביד חבירו ,והכא נמי
דכוותי' .ובשלמא אם אין המקח בידו של מוכר רק שניהם אוחזין אם כן החלוקה יכולה להיות
אמת ,ודמי לשנים אדוקים בשטר דאמרינן אפשר פרע הא' להשני חציו ,אבל אם המקח בידו של
מוכר תו לא הוי החלוקה אמת וכמ"ש .והא לא קשיא לדברי התוס' דתלי' טעמא בחלוקה אם
יכולה להיות אמת מאי פריך ולחזי זוזי ממאן נקט ,כיון דהחלוקה יכולה להיות אמת שחזר וקנה
הא' מהשני חציו .זה אינו ,דעל כרחך לא אמרינן דהיכא דהחלוקה יכולה להיות אמת יחלוקו
אפילו היכא דודאי דחד מינייהו הוא אלא דלא ידעינן איזהו האחד ,וכיון דהוה ספק לדידן מי הוא
ושניהם מוחזקים יחלוקו היכא דהחלוקה יכולה להיות אמת ,אבל אי הוה ידעינן מתחלה איזהו
האחד לא אמרינן יחלוקו ,אפילו היכא דהחלוקה יכולה להיות אמת ,לא מהימנינן לי' כיון שטען
כולה שלי ואני קניתיו מיד המוכר בעצמו וטענתו מתברר לנו שהוא שקר גמור ,גם חזקתו אינה
חזקה ,דכל חזקה שאין עמה טענה ,כי נמצא דפריך הש"ס ולחזי זוזי כו' ,ומשני דלא ידע מהי
מדעתו כו' ,ומיירי באין מקחו בידו וכמ"ש ,דהשתא שפיר מהני חזקתם.
ולפי זה יכולים אנו לתרץ דברי רש"י ,שלא על חנם דחק לפרש ,כמו שכתב התוס' עליו ,דרש"י
אזיל לשיטתו דסבירא ליה דהיכא דחד מינייהו רמאי מו]נ[ח ,אפי' היכא דהחלוקה יכולה להיות
אמת .ומשום הכי מדקדק רש"י כמה פעמים גבי מקח וממכר דאיכא למימר לשניהם נתרצה
המוכר ,ואם כן הכא אי הוה המוכר נאמן באין מקחו בידו אם כן מאי משני ולא ידע הא עכ"פ ידע
דחד מינייהו מדעתו ואם כן חד מינייהו ודאי רמאי ואמאי יחלוקו ,אלא ודאי דאין המוכר נאמן.
וגרסינן ולא ידעינן ,וכיון דאנן הוא דלא ידעינן ,ולדידן ספיקי טובא איכא ,דשמא לשניהם נתרצה
המוכר.
)ואחר שזכינו לדין ,צ"ע על הרי"ף שכתב הא דמוקי הש"ס ולא ידע מהי מדעתו מיירי כשהמקח
בידו של מוכר ,ובהכי מיירי מתני' דיחלוקו ,ואמאי דהא בין לרש"י ובין להתוס' צריך לחלק בין

 16נפרעין מהן )בשטר שאין בו אחריות נכסים(.
 17יב ,ב.
 18ולכאורה מה מוסיף השטר שאין בו אחריות ,כשחייב מודה בגוף החוב.
 19מלוה בשטר ומלוה על פה מוקדמת מלוה על פה מקודמת לגבות מבני חרי כיון שעדים מעידים שקדמה.
 20ב"ב קעה ,ב.
 21שם ס"ק לא .ובפרישה שם ס"ק יד.
 22בתשובותיו סי' קצז )הובא בטור שם( ,שמלוה בשטר מאוחר קודם לגבות למלוה ע"פ מוקדם.

שארית יהודה  -חידושים

3

הא דמתני' ובין מנה שלישית ,23אי משום דהחלוקה יכולה להיות אמת או משום דודאי רמאי,
ובענין זה ודאי רמאי ואין החלוקה יכולה להיות אמת וכמ"ש .ואין לומר דפירש מ"ש הש"ס ולא
ידע מהי מדעתו ,היינו שלא ידע כלל אם קבל מחד מדעתיה ומחד כו' או אם לשניהם נתרצה,
24
והש"ס לא חשש לפרש כל הנך ספיקות דממילא משתמע חדא ,דזהו דוחק .ועוד דדברי השו"ע
מפורשים באופן שאי אפשר לפרש כלל בענין אחר ,דאפי' אם נטל מחד מדעתיה ומחד בעל כרחו
אלא שלא ידע מהי מינייהו נמי יחלוקו.
ומה שנראה לי ביישוב בזה ,ויתיישב גם כן שהקשו תוס' על פירש"י שלחנם דחק כן ,אפילו על פי
דרך פירש"י ז"ל ,דאע"ג דלדברי המוכר חד מינייהו ודאי רמאי ,הא המוכר לא הוי רק כעד אחד
כיון שאין מקחו בידו .ואין לומר שצריך שבועה דאורייתא נגד המוכר דאינו רמאי ,כיון דאינו ברור
מי ישבע כנגדו .אלא דבמקחו בידו דודאי נאמן כשנים בזה נראה כמ"ש לדברי התוס' דאין
החלוקה יכולה להיות אמת ,או חד מינייהו רמאי לפירש"י .אמנם זהו לדברי התוס' דסבירא להו
דבמקחו בידו נאמן במיגו ,ואם כן נאמן על כל דבריו ושפיר איכא למימר כמ"ש .אבל הרי"ף
והשו"ע אפשר דסובר כדעת המגיד משנה ,25דטעמא דמקחו בידו נאמן משום דהאמינוהו חכמים
כבי תרי כמו דיין ,ואם כן איכא למימר דוקא לענין מקח וממכר האמינוהו ,אבל לענין שיאמר
דחד מינייהו הוא תו לא האמינוהו והוי כעד אחד דעלמא ,ובעד אחד כבר כתבנו דאע"ג דאומר
שאין החלוקה יכולה להיות אמת או דחד מינייהו רמאי לא מהני ואינו מחוייב אפי' שבועה
דאורייתא(.

סימן ה
בבא בתרא
)דף ב' ע"א( תוס' ד"ה לפיכך כו' כיון דאין חזית כו' .ר"ל דאי הוה חזית הוה מהני אפילו בחצר,
כמ"ש הרא"ש ,26דלא כהר"י הלוי .וכן דקדק הש"ך בח"מ סי' קנ"ז 27מדברי תוס' אלו )דלהר"י
הלוי יש לומר דאשמעינן מתניתין דאפילו בדאיכא חזית(.
אבל צ"ע מאי קשיא להו ,דהא לפיכך דסיפא 28על כרחך צריך לומר דקאי אחזית ,כיון דיש חזית
בשניהם ,והוא הדין דאם אין חזית לא לזה ולא לזה ,כדאיתא בגמרא ,29אם כן מנא לן לפרושי
לפיכך דרישא כיון דבונין בעל כרחם )ואפילו שהו הרבה יותר מן הרגילות( ,דלא הוי דומיא דסיפא,
דילמא לפיכך דרישא נמי הכי מתפרשא כיון דאין חזית .אלא דה"ט דאין חזית לפי שבונין בעל
כרחם משל שניהם ,ומשום הכי לא תני תקנתא אלא דינא ,30משא"כ בסיפא איידי דתני דינא תנא
נמי תקנתא .ובאמת נראה מהאי טעמא ,דרי"ף ורמב"ם) 31ורא"ש לפירוש הדרישה ,32וגם להב"י
מספקא ליה( דלא חשו לקושית התוס' בזה.
33
)בא"ד( דהוה מגו במקום עדים כו' .צ"ע דלקמן )ד"ה ( אמרינן דהוה במקום חזקה.

סימן ו
)ע"ב( ד"ה הוה אמינא במסיפס כו' אבל כי רצו עושין מסיפס ]מ[גויל וגזית כו' .דבריהם תמוהין,
דהא קתני הכל כמנהג המדינה וליחזי היכי נהוג .ולפי האמת על כרחך צריך לומר דנהוג בכותל,
ואם כן היכי סלקא דעתך דסגי במסיפס .אבל לפירוש רש"י אתי שפיר דבונין אותו ודאי דמיירי
בגויל וגזית כו' ,אלא דסלקא דעתך דמחיצה היינו מסיפס ,ורצו דקתני משום חלוקה ,כלומר שרצו
לעשות מסיפס כדי לחלוק ,ומחיצה דקתני )ולא לחצות( משום בונין אותו ,כיון דלא תני כותל,

 23שם ג ,א .לז ,א.
 24חו"מ סי' רכב ס"א.
 25הל' מכירה פ"כ ה"ד.
 26פ"א סוס"י ו )שהביא את דברי הר"י הלוי וחלק עליו( .טוש"ע סי' קנז ס"ז.
 27ס"ק י.
 28ועושין חזית מכאן ומכאן ,לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם.
 29ד ,ב.
 30כמבואר בגמרא שם.
 31הל' שכנים פ"ב הי"ח .וכמבואר במ"מ שם.
 32סעיף יג )שמפרש ברי"ף ורמב"ם ורא"ש ,שאפילו נשתהו ברשותו זמן רב ,שותפין לא קפדי אהדדי(.
 33בגמרא ה ,סע"ב – ו ,רע"א.
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וכיון דרצו במסיפס בעלמא דהיינו משום חלוקה ,בונין אותו בעל כרחם בגויל וגזית כו' כמנהג
המדינה ,ולא במסיפס .ובזה סרו כל קושיות התוס' מעל רש"י ודו"ק.
34

סימן ז
יבמות

)ב ,ב( על דבר אשר הקשית לשאול בדברי מהרש"א ריש יבמות )ד' ב ע"ב תוס' ד"ה ]ו[אי( ,דמוקים
לרבי ישמעאל שהיתה חמותו קטנה וילדה קודם שנשאה אחיו ,משום דמסקינן )ד' י"ב ע"ב(
דאיכא דמיעברא ולא מתה .וקשי' לך הא מסקינן )ד' י"ב סע"ב( בנים הרי הם כסמנים.35
וקושיא זו לא על המהרש"א לבד יצאה כי אם על התוס' בעצמם ,דהא סבירא להו דלרבי ישמעאל
אפילו בנה מורכב על כתיפה ממאנת )נדה נ"ב ע"א( ,ומוקמינן מתניתין דלא כרבי ישמעאל .אלא
על כרחך צריך לומר דסבירא להו דרבי ישמעאל לא סבירא ליה כרב ספרא דבנים הרי הם
כסימנים .אלא דזהו דוחק גדול לומר דהני תנאי דנמנו וגמרו עד מתי כו' כלהו לא סבירא להו הא
דרב ספרא ,דאם לא כן למה להו למימר דנמנו וגמרו עד שתביא ב' שערות ,לימרו דבנים הרי הן
כסימנים ,כיון דלאפוקי מרבי ישמעאל קאתי לדברי התוס' .אלא שיש לומר דהא בהא תליא,
דבנים הרי הן כסימנים של ב' שערות דוקא קאי ,כשהביאה ב' שערות עדיין קטנה היא ,איכא
למימר דבנה מורכב על כתיפה נמי קטנה היא וממאנת עד שירבה השחור ,ובנים דאינם כסימנים
שירבה השחור ,ואם כן כשנמנו וגמרו עד שתביא ב' שערות ממילא אתו לאפוקי מרבי ישמעאל
נמי ,ומשום דבנים הרי הם כסימנים של ב' שערות.
ובהא מיתרצא קושיית הר"ן בנדרים )דף ל"ה ע"ב( ,דמאי דמסיק הר"ן דלמ"ד בנים אינם
כסימנים ליכא דמיעברא ולא מתה אזיל לטעמיה בחידושיו פ"ו דנדה ,36דפירש דרבי ישמעאל
בקידושי טעות דוקא איירי ,ולא בקדושי קטנות ,אבל לדברי התוס' דבקידושי קטנות נמי מיירי
על כרחך איכא קטנה דמיעברא ולא מתה ,אבל לפי מה שנתבאר אתי שפיר.
מיהו בלאו הכי דברי התוס' דחוקים ,דהא דרבי ישמעאל לא הוי ידעי אלא עד דאתא שמואל ואמר
משמיה ,וכיון דשמואל מיירי בקדושי טעות דווקא מנא ידעי דרבי ישמעאל בקדושי קטנות נמי
מיירי ,והוא על דרך רבי לא שנאה 37כו' .וע' תוס' פי"ג דיבמות )דף ק"י ע"]א[ (38לשינויא בתרא,
39
דשמואל כרבי ישמעאל סבירא ליה בקדושי קטנות נמי .ולדידהו צריך לומר הא דפ"ט דב"ב
שהביאו התוס' כאן ,דהתם רב נחמן משמיה דשמואל קאמר והכא קאמר רב יהודה משמיה
דשמואל ופליגא אמוראי אליבא דשמואל .וגם זה דוחק ,דבגמרא הביאו דברי רב יהודה בסתם
בכתובות פ"ד )דף נ"א ע"ב( ובפ"ט דב"ב הביאו דברי רב נחמן בסתם וצ"ע.

 34נדפסה בשארית יהודה אחרי סי' ו.
 35וכן הקשה בקרני ראם על מהרש"א שם.
 36נב ,א ד"ה ואיזו.
 37עירובין צב ,א.
 38ד"ה קסבר.
 39קנו ,א.
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1

סימן א
2

דיבוק הבתים כדי שיהי' המרובע מכוון
עוד אשאל מכבוד תו' על דבר אשר העידו בפני שני סופרים מיאנאוויטש ,על הרב הג' מרנא
מהרי"ל ז"ל ,שנתן את תפלה של ראש שלו לדבק מעט הבתים ,כדי שיהי' הריבוע מכוון .ואם הוא
כן ,מסתמא הורה לו רבנו הגדול נ"ע.

סימן ב
3

יין צמוקים ,שממלאים מים וסוחטין אותן
שמעתי מדודי הרב הג' מוהרי"ל ז"ל ,שעמד על לשון ומעצרינן להו שבהרי"ף ,4ע"כ היה דעתו
דהפירוש שאין נותנין מים רק כדי שיבלעו בהצמוקים עד שיתפחו הצמוקים ביותר ותו לא מידי,
ואחר כך מעצרינן להו להצמוקים ,היינו שסוחטין אותן .וזהו דוגמת איצרא דכרתי בגיטין ר"פ מי
שאחזו )דס"ט סע"ב( ,שפרש"י סחיטת כרישין .ובב"ב פרק לא יחפור )דכ"ה סע"ב( הוו הנך עצורי,
ופרש"י עוצרי שומשמין לעשות שמן .ועד"ז הוא ענין סחיטת הצמוקים ,וזהו ומעצרינן להו ,אבל
לא שיתן מים שלא היו בלועים בהצמוקים.
וכן מצאתי בפרי מגדים בא"ח סי' תס"ב במ"א סק"]ו[ שכתב ומלת מעצרינן שכתב הרי"ף צריך
קצת ביאור עכ"ל .ורוצה לומר שזהו לא כמ"ש הרשב"ץ ,5הובא ב"י סי' תס"ב בבדק הבית ,כי
המים ששרה בהם הצמוקים נשתנו מברייתם אחר שנשרו בהם הצמוקים עכ"ל .דדבריו מבוארים
דהיינו גם המים שלא נבלעו תוך הצמוקים כלל הם חשובים יין .וע"ז הערה הפרי מגדים דאם כן
לא אתי שפיר מה שכתב הרי"ף ומעצרינן להו כו'.
וכן משמע מלשון בה"ג בהל' קידוש והבדלה 6מייתי עינבי יבישתא דכמישן בגופניהו ותארי להו
במיא ועצר להו כו' דתניא ושל צמוקים כו' .וכן הוא לשון רבינו נסים שהביא הרא"ש פ"ק
דכתובות סי' ]טז[ וישרה הצמוקים במים ויסחוט אותם .ועוד דהא ודאי ענבים שאינן צמוקים
עדיפי טובא מצמוקים ,והנה הבה"ג והרי"ף שם כתב תחלה ואי לית ליה חמרא מביא עינבי ועצר
להדן כו' ,דאמר רבה סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קדוש היום ,והתם לא הזכירו
שישרה אותם במים ושגם המים ששרו בהן יהי' עליהן תורת יין ,ומדוע גבי צמוקים נאמר כן .אלא
משמע גבי צמוקים גם כן לא כוונו רק למים שנבלעו בהצמוקים ,שכיון שנתייבשו ועל ידי מים אלו
חוזרים לקדמותן זהו חשוב יין לענין קדוש ובפה"ג.

סימן ג
7

שלושה ללידה – אם צריכה מעת לעת
יולדת שבעה בתשרי בזמן המנחה .כתב בתרומת הדשן סי' קמ"ח 8שאין להאכילה ביוהכ"פ אם לא
אמרה צריכה אני ,דלא בעינן הנך ג' ימים מעת לעת ,אע"פ שהביא קצת סברות דבעינן מעת לעת,
דחה אותם.

 1השמועות שמסר בשם כ"ק אחיו אדמו"ר הזקן ,נלקטו ב"שער השמועה" אשר בסוף שו"ת אדמו"ר הזקן.
 2קובץ יגדיל תורה נ.י .חוב' א ע' כא ,שאלה מוה"ר אברהם שמואל הלוי מקאמיען ,אצל מוה"ר ישכר בער מ"ץ
דליובאוויטש.
וראה פסקי הסדור הלכות תפלין )ע' תריח ד"ה וגם ,וש"נ( :וגם צריך להשגיח ולראות בחריצים שבין הבתים אם
נדבקו מעט בדבק בשגגת הסופר יזהר להפרידם בנחת בראש סכין דקה וחדה שיהיו נפרדים בין בית לבית עד למטה
ממש ולכן מעבירין גיד התפירה בין בית לבית למטה ממש בכדי להבדיל בטוב ושלא יתדבקו כדאיתא בגמרא ופוסקים
הובאו בב"י ובכתבי האר"י ז"ל.
וראה מה ששקו"ט בזה בס' תקון סופרים )קונ' אות אמת בתחלתו(.
 3שו"ת צמח צדק או"ח סי' כח ס"ג )ולא נתברר אם כל הקטע הוא בשם מהרי"ל ,או רק ההתחלה( .וכ"ה בצמח צדק
שם סי' פב .וראה שוע"ר סי' ערב ס"ז.
 4פסחים פ"י )כב ,ב(.
 5יבין שמועה מאמר חמץ )לד ,ב סד"ה והנה(.
 6בסופו.
 7שו"ת צמח צדק או"ח סי' סג.
 8וכן נפסק בשו"ע סי' תריז ס"ד ,ושוע"ר שם ס"ה ,וסי' של ס"ו.
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ולמעשה פסק דו"ז הה"ג מוהרי"ל זצ"ל ביולדת כהנ"ל והיא רכה וענוגה להאכילה ביוהכ"פ פחות
מכשיעור .וטעמו הי' ג' סברות ,הא' מה שהחליט התה"ד לדחות לגמרי הדעה דבעינן מעל"ע
לשעות אינו מוכרח ,וגם בהריטב"א בעירובין )דס"ח( הובאה סברא זו ,9אלא שנראה שלא סמך על
זה .הב' שיש לומר התה"ד לא אסר בהחלט אלא שאין להאכילה כשיעור ,אבל על פחות מכשיעור
אינו מוכרח מדבריו .הג' דרכה וענוגה שאני .וכן עשו מעשה כדבריו.

סימן ד
נקב בטחול מתולדתו בעב שבדק

10

שמעתי מאדמו"ר 11שי' שדו"ז הה"ג המפו' המנוח רי"ל מייאנוויט]ש[ הורה להקל בעגלים אע"פ
שאינו מצוי כל כך ,רק שהקפיד דוקא שה]נקב[ יהי' בדק שבעב ,אם מטעם ששם הוא מצוי ,ואם
12
מטעם הנ"ל דאינו אלא טרפה מספק וכנ"ל ,ובשוורים לא אתי לידי' ,ועל דרך שכתב הפלתי
שהזכיר רומע"כ )שעסק חמשים שנה בהוראות ולא הובא לפניו בגסות כי אם פעם אחת(.
אחר זה סיפר לפני כ"ק ,שנזכר שזה רבות בשנים אשר נשאלה פה שאילה לענין נקבים הנמצאים
בטחול ולא רצה אז להורות בזה להיתר ,ובאותו פרק הי' פה קהלתינו הרב הגאון 13ז"ל מקאליסק,
והוא גם הוא לא רצה להורות היתר ,עד שנסע הקצב לייאנאוויטש להה"ג רי"ל והתירו .ולפי
הנראה שהמעשה הי' לענין גסה ,דאילו לענין עגל ודקה הרי לא הי' כדאי להקצב הוצאות הנסיעה
מחמת זה והוצאה היתה יתירה על השבח.

סימן ה
14

חזקת היתר דאיתרע
ובהא אתי שפיר לדעת רבינו יונה 15טעמא דאביי ורבא 16דלא מוקמינן על החזקה מדאורייתא,
משום דכיון דודאי זרק לה קדושין הרי אנו רואים שנעשה איזו מעשה באשה זו ולא שייך לומר
עליך הראי' שנעשה מעשה )וכ"כ הרשב"א בחידושי בחולין דמ"ו 17כיון שהוחל הטורף ואנו
מסופקים על הגמר כו' עיי"ש .מפי דודי נ"י(.

סימן ו
18

אווזות שנמצא שחור בראשי חרטומיהן
נידון אווזות שנמצא שחור בראשי חרטומיהן .כבר נשאלה שאלה זו בלאחעוויץ ביריד העבר מלפני
דודי הרב מוהרי"ל מק"ק ייאנוויטש ,ואני הייתי ג"כ באותו מעמד ,והורה שלא לאכול אותם,
ואמר לי שיש בספר בית אברהם 19פלפול גדול בדין זה.

" 9י"ל דשבעה דחיה מעת לעת הם".
 10שו"ת צמח צדק יו"ד דברים משמו סי' ג .המשיב הוא מוה"ר ישכר בער הורביץ ,מ"ץ דליובאוויטש .וכותב שם,
שבעגלים נתפשטה הוראה להיתר מימי קדם )ע"פ מה שהתיר הט"ז סי' מג ס"ק ב( ,ועיקר השאלה אם יש להתיר גם
בשוורים ופרות גסות.
וראה מה שדן בזה בארוכה בשו"ת צמח צדק יו"ד סי' מב-ג )ונוטה להקל אף בשור הגדול( ,ובאגרות קודש אדמו"ר
מוהר"ש נ"ע סי' מו-ז.
 11ה"צמח צדק".
 12סי' מג ס"ק א :לידי בא שאלות רבות כאלה ,הכל בעגלים אבל בשורים ופרות לא נדכר שאלה כזו ,ולא בא לידי
מעולם שאלה בשור או פרה רק פעם אחת.
 13מוה"ר אברהם .ראה אודותיו בית רבי )עה ,ב(.
 14שו"ת צמח צדק אהע"ז סי' שז ס"ט )קב ,ג(.
 15הובא בר"ן חולין פ"א )ג ,א( ד"ה תניא :וכתב הרב ר' יונה ז"ל דמהא שמעינן דהיכא שנשמטה גף העוף או נשברה
רגלו מן הארכובה ולמעלה ואין ידוע אם קודם שחיטה אם אחר שחיטה דאזלינן לחומרא ,והוא הדין לכל שאר
טרפות ,דכל היכא דאתיליד ריעותא אזלינן לחומרא.
 16יבמות לא ,ב – בדין זרק לה גט ספק קרוב לו ספק קרוב ,שחולקים על רבה דאמר התם )ל ,ב( :אשה זו בחזקת
היתר לשוק עומדת ומספק אתה בא לאוסרה אל תאסרנה מספק.
 17סד"ה הני :ואינה דומה לספק דרוסה ולישב לה קוץ בוושט ,דהתם איתילידא בה ריעותא דבהמה כלומר שהוחל בה
מעשה המטריף ,אלא שאנו מסופקים בגמר המעשה  ...וכיון שכן מספק צריכא בדיקה.
 18שו"ת צמח צדק יו"ד סי' רעז.
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סימן ז
סירופ של סוכר שמסננים על ידי דם

20

נידון הסיראפ דודי אסרו .וכמדומה לי שהוא מפני הדם אשר שופכין לתוך הסוקער והסיראפ הוא
הפסולת.

סימן ח
21

בכיה ורמיזה במסל"ת להתיר אשה
ודודי הה"ג ר' ליב ז"ל הביא ראיה דרמיזא מילתא היא ממ"ש בגמרא פ"ב דב"ק )דף כ"ד ע"ב(
דקמרמזי רמוזי.

סימן ט
22

שמות גטין
ראיתי באיזה ענינים דוגמא לזה מדודי הרה"ג מוהרי"ל זצ"ל שצוה לכתוב כן לבאר השמות כפי
שנקראים.23

סימן י
שם אשה מסיה שנקראה על שם איש משה
ראיתי מעשה ממו"ר הה"ג רי"ל ז"ל שסידר משיה.25

24

 19למוה"ר אברהם ב"ר יצחק מזאמשט )ברלין תקי"ג( ,שבו קונטרס ארוך בשם "משפט שלום" בענין זה .הובא בפתחי
תשובה סי' פג ס"ק א.
 20שו"ת צמח צדק יו"ד סי' רפד.
בקשר לסוכר עצמו ,דן בארוכה בשו"ת הצמח צדק יו"ד סי' סז ,וסי' רפה-ו ,ונוטה להקל .אמנם כאן דן אודות
הסירופ ,שיש אומרים אשר "טעם הדם נמצא בצוקער יותר מבפסולת ]שהוא הסירופ[ ,וגוף הדם נמצא בפסולת
יותר".
 21שו"ת צמח צדק אהע"ז סי' עז ס"ג.
 22שו"ת צמח צדק אהע"ז סי' רב.
 23כמו בזה שקוראים דוב בער ליפמן ,והרוב קוראים אותו בער ,ומיעוט בער ליפמן .אף דכשר בכתיבת המכונה בער
והמכונה ליפמן ,מ"מ יש לבאר השמות כפי שנקראים ,ויכתוב המכונה בער והמכונה בער ליפמן.
 24שו"ת צמח צדק אהע"ז הוספות נט ,ב.
 25ואילו אדמו"ר הצמח צדק הצריך ב' גטין ,א' מסיא כפי שנקראת בפי כל ,והב' משיה.
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מפתח
א )לסי' ח( .ברכת להתעטף בציצית – קודם העיטוף .הטעמים למ"ש בירושלמי שאחר שנתעטף מברך להתתעטף בציצית .המסקנא
להלכה שצריך לברך קודם העיטוף.
ב )לסי' כ"ז( .נולד ביד ימין קטועה בפסת היד .בחלקה הראשון של התשובה מבאר כמה הוכחות שיש לה דין יד שמאל )כהה( להניח
עליה התפלין ,אח"כ )ד"ה ואולם ,ואילך( מבאר כמה הוכחות שאין לה דין יד כהה אלא דין חסר יד .ומבאר )ד"ה איברא( הטעם
שבזה לא אמרינן מקצת יד כיד ,ואשר )ד"ה ודומה( בזה בעינן קרא )יד( כדכתיב ,אלא )ד"ה ומיהו כל זה( שאם יד השמאלית נקטעה
ילפינן מריבויא דקרא דחשיב יד כהה .ומסיק )ד"ה ואמנם באמת( שאפילו הסוברים דחשיב יד בלי ריבויא דקרא ,מ"מ יד ימין
הקטועה אינה חשובה עי"ז יד שמאל ,וצריך להניח תפלין על יד שמאל של כל אדם .וכן נראית מסקנתו.
ג )לסי' קנ"ג( .עשיית כלים מתשמישי קדושה .ומסיק שא"א למכור ולהוריד מקדושתן אלא בביהכ"נ ,ולא בתשמישי קדושה.
ד )לסי' רמ"ג( .בניית בית ע"י האדון בשבת .תשובה הקצרה.
ה )לסי' רמ"ג( .תשובה הארוכה בענין הנ"ל .מלקט מדברי רבנו במהדורא בתרא לסי' רמג בענין קבלנות שהישראל מרויח ממלאכת
הנכרי בשבת ,בתוספת ביאורים והוכחות ,אשר) :א( גם לדעת המ"א שאוסר ריוח הישראל ממלאכת הנכרי בקבלנות בשבת ,לא
אסר אלא בשכיר שנה ,משא"כ כשקצב לו שכר לכל היסק ,שהנכרי עושה לדעת עצמו להרבות שכרו ,דלא כדעת הפרי מגדים )ד"ה
בריש אמינא ,ואילך() .ב( גם בשכיר שנה ,שהמ"א אוסר ,מ"מ במהדו"ב חולק עליו ומתיר ,שגם בזה עושה הנכרי לריוח עצמו )ד"ה
וכל זה ,ואילך() .ג( גם בענין שאין לישראל חפץ כלל במלאכה אא"כ תיעשה בשבת ,שאוסר בשוע"ר עפ"י המ"א ,נראה להוכיח
שלמסקנה מותר גם בזה )ד"ה אך הנה כל זה ,ואילך() .ד( ועפ"י כ"ז מובן שאין לחשוש לריוח הישראל שבנידון דידן ,כאמור בשאלה
דלעיל :והכא נראה דיש ריוח ,כי אם לא יבנו בירח האתנים שרובו קדוש וימות הסתיו ממשמשים יכול להיות שלא יוגמר בחורף,
וזמן היריד קצוב שכירות בית סך רב כו') .ה( וגם אין לחוש למראית העין בקבלנות דבית ,שהרואה יאמר שהם שכירי יום ,כיון
שמפורסם דרך בנין הבית ע"י אומנים קבלנים ולא ע"י שכירי יום )ד"ה ולענין(.
ו )לסי' שס"ג( .צורת הפתח שהקנים רחוקים מהכותל ג' טפחים .מסיק להקל ,אלא שכשיש לחשוש שיניחו פתח הגדול וילכו בין קנה
לכותל ,יש לעשות תיקון סמוך לכותל.
ז )לסי' תמ"א( .קנין נכרי רק במשיכה ,וקניית משכון שברשות לוה .ומבאר ג' שיטות במשכן בנכרי שהלוה לישראל על המשכון,
ואמר לו הישראל שאם לא אפרע לך יהא כולו שלך מעכשיו :א( רא"ש וסיעתו ,שאף בלא הרהינו קונה כשאמר מעכשיו ,שאז אין
החמץ מוציא מידי שעבוד .ומ"מ אסור מטעם אחריות הישראל על החמץ .ב( רמב"ן וסיעתו ,שאינו קונה אלא ע"י משיכה
כשהרהינו .ג( אדה"ז ,דקיי"ל שבדיעבד קונה בכסף אף בלא משיכה ובלא הרהינו ,ומ"מ אסור מטעם אחריות הישראל על החמץ.
ח )לסי' תמ"ח( .מכירת חמץ בלי מדידה .ומסיק שאינו דומה לקבלת אחריות ,ולכתחלה יש למדוד כשאפשר.
ט )לסי' רמ"ו וסי' תמא( .מחוסר גוביינא בשבת ,בחמץ ,ובנכסי צאן ברזל .מלוה על המשכון ולא אמר מעכשיו הוא מחוסר קנין ולא
רק מחוסר גוביינא .אמר מעכשיו ולא הרהינו ,לדעת הרמב"ן וסיעתו הוי מחוסר קנין ,משא"כ לדעת הרא"ש וסיעתו; אלא שאם
האחריות על הלוה הוי מחוסר גוביינא והוי של לוה .אם נכסי צאן ברזל שוה למלוה על המשכון.
י )לסי' תמ"ח( .מכירת חמץ בערב קבלן דוקא .ומבאר הטעם ,שלכמה פוסקים אין קנין כסף מועיל אלא כשמשלם הכל ,ולכמה
פוסקים אין קנין כסף מועיל בעייל ונפיק אזוזי אלא כשמשלם הכל ,וכאן במכירת חמץ צ"ל בקנין כסף ע"י ערב קבלן.
יא )לסי' תמ"ח( .דגן וקמח דגן שעל הספינה ,להאכיל לסוסים ,להשהות ולמכור לנכרי .מכירה לנכרי ע"י ערב קבלן ,אגב קרקע וקנין
סודר .איסור פריקת העגלות בשבת ויו"ט ע"י נכרי.
יב )לסי' תמ"ח( .אופן היתר מכירת קאנטאר יי"ש )בית מרזח( לנכרי ,שהנכרי ימכור בו יי"ש בפסח.
יג )לסי' תמ"ח( .טעם איסור מתנה על מנת להחזיר בחמץ ,שדומה למתנת בין חורון שאינה מתנה ,או מטעם חומרא דחמץ בפסח ,או
מטעם שבפסח עדיין ספק אם יקיים התנאי.
יד )לסי' תמ"ח סעיף ה'( .ביטל חמצו ועבר עליו הפסח .כתב רבנו הזקן )בקו"א לסי' תמח סכ"ט ,שנאבד ולא הגיע לידינו( להוכיח
מדין מצא חמץ בדרך ,שאם נאבד לו החמץ ונתייאש ונמצא אחר הפסח אסור בהנאה ,וכמו"כ אם הפקיר החמץ בפני עדים אסור
בהנאה אחר הפסח .אמנם יש לחלק ולומר שרק ביאוש לא מהני ,משא"כ בהפקר או ביטול חמץ כדין.
טו )לסי' תרי"ז ותרי"ח( .אף שלענין ברכה אחרונה פסק רבנו בסדר ברה"נ שהעיקר כהדעה ששיעורו ברביעית בכדי שיעור אכילת
פרס ,מ"מ לענין יוהכ"פ יש להקל בספק פקו"נ כדעת הרמב"ם ששיעורו בכותבת בכדי שיעור שתיית רביעית .ולענין ז' ימים ליולדת,
לכאורה נראה להוכיח שצריך ז' מעל"ע ,דלא כנפסק בשו"ע ,אבל אין להקל אלא כשיש עוד צד להקל.
טז )לסי' ח( .הטעמים למ"ש בירושלמי שאחר שנתעטף מברך להתתעטף בציצית.
יז )סי' ח( .עם קיצור דברי ראשונים ואחרונים
יח )לסי' ל"ב( .ך פשוטה בתפלין שעשה לה זוית למעלה ,אם מועיל תיקון.
יט )לסי' נא( .נוסח התפלה בסידורי אדה"ז.
כ )לסי' נא( .בענין הנ"ל.
כא הערות לשוע"ר סי' קסח.
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כב הערות לשוע"ר סי' קעד.
כג הערות לשוע"ר סי' קעח.
כד )לסי' רמו( .נוסח החוזה למכירת הפאצט ליום השבת.
כה הערות לשוע"ר סי' תלא.
כו הערות לשוע"ר סי' תלג.
כז הערות לשוע"ר סי' תלה.
כח הערות לשוע"ר סי' תלו.
כט )לסי' תמ( .חמץ ישראל בבית נכרי.
ל הערות לשוע"ר הל' פסח.
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יורה דעה

א )לסי' ב( .שו"ב שהעלים עין מנגלד .כשאין חושדין שפשע ,סגי בקבלת דברי חברות ואין צריך העברה לחודש.
ב )לסי' ב( .שו"ב שאירע לו מכשול בבדיקת הריאה בקצת פשיעה והורה המורה דצריך העברת חדש וקבלת ד"ח,
ושבתחלה יקבל ד"ח ואח"כ יותן לו ההעברה ,ובאמת אינו כן דההעברה צ"ל תחלה ואח"כ צריך לקבל ד"ח.
ג )לסי' מד( .מים מרים ומלוחים בכוליא .אף האוסרים בריאה בתרי בועי דסמיכי יש להתיר בכוליא מב' טעמים.
ד )לסי' הנ"ל( .כוליא דמליא מוגלה דלא מטא לחריץ ,הכשיר אחמו"ר בפשיטות ,כדעת רוב הפוסקים.
ה )לסי' מה ס"ג( .בליטות מנגיחות בבהמה נגד הכרס ,מסקנת רבינו הזקן שאין לחשוש לנקיבת הכרס ,רק לחשש
נקרע בשר החופה שיעור אורך טפח .והחלב כשר בדיעבד.
ו )לסי' קפג( .דין טומאת דם נדה ולידה ,אי הוי מיד כשהגיע לפרוזדור ,או כשהגיע לבית החיצון ,או לאויר העולם .וגם
אי מיירי שהרגישה ,ואיך יכולה לראות הדם שנמצא בפרוזדור אם לא יצא לחוץ.
ז )לסי' קפז( .כשמרגשת שהדם יוצא מהמכה טהורה אפילו למ"ד שאם עברה וסתה אסורה עד שתבדוק .וכשבדקה
בעד שאינו בדוק בשעת וסתה טהורה רק לדעת המתירים בעברכה וסתה ולא בדקה.
ח )לסי' קפח( .מה שנתבאר בפוסקים בסי' קפח ,שאם הכניסה שפופרת דקה לתוך המקור טהורה )שרק בחתיכה עבה
אמרינן אין לפתיחת הקבר בלא דם( ,אין לזה הוכחה מהגמרא ,וגם לא מהרא"ש ,אלא שהטור למד כן מהגמרא
לפירוש הרא"ש.
ט )לסי' קפח( .דברי המשאת בנימין שהמקור תמיד מלא דם ,לא נראה כן מהגמרא והפוסקים והרופאים .מענה
אדמו"ר הצמח צדק.
י )לסי' קפג וסי' קצ( .הטעם דלא הוי ס"ס בכתמים ,שמא מעלמא אתא ושמא מעליה הוו משם אחד .ושמא שלא
בהרגשה לא הוי ספק ,לרמב"ם מטעם בחזקת שבא בהרגשה ,ולתוס' מטעם דרוב פעמים מרגשת .ומקור דעת
הרמב"ם דחזקת הדם שבא בהרגשה ,שכן היא מסקנת הגמ' )יח ,א( דאזלינן בתר חזקה דמן המקור הוא ובהרגשה.
יא )לסי' קצ ס"ה( .חזרת אדה"ז בשיעור גודל ,כסלע וכגריס וכתורמוס .כל מה שכתב בשוע"ר בשיעורים הנ"ל הוא
ע"פ מ"ש הרמב"ם שגודל הוא  7שעורות ,אמנם אח"כ בדק וראה שהוא רק  6שעורות על רוחבן ,שהן  7שעורות על
צדיהן .וא"כ יוקטן גם שיעור כסלע וכגריס וכתורמוס.
יב )לסי' רכח( .הסכמת הרבנים שלא להדפיס משך זמן ,כשכבר נמכרו הספרים ,אומדנא דמוכח שבטלה ההסכמה.
ותלוי בדעות הפוסקים בענין השלמת תענית גשמים כשנענו .ביאור מתי מועלת אומדנא דמוכח ,בנולד ,בשבועה,
בהתנה בפירוש ,בתלוי בדעת אחרים .דבר שנאסר במנין וצריך מנין אחר להתירו אי מהני אומדנא דמוכח .צריך
לכנושי לאסרו במנין .או כשאסרו בכל אופן בלא פלוג.
יג )לסי' רמב( .איסורים מד"ס ,אם עוברים בהם משום לא תסור גו' .הרמב"ן השיג על מ"ש הרמב"ם ,שאפילו היה
עובר על הוראת בית דין בגזרות ותקנות חכמים שהיה בימים הקדמונים נעשה זקן ממרא .ומהרמב"ם נראה שדוקא
בימי ב"ד הגדול עובר ,ואפי' אחר החורבן ,וכן יש להוכיח ממשנה וגמרא .ולרמב"ן יש לחלק בין רוב הצבור או פרנס
הדור לאחרים.
יד )לסי' רסד( .נימול כראוי וחזר העור וכיסה העטרה .אחמו"ר הסכים לדעת הפוסקים שהעטרה היא רק חוט
המקיפו )ולא כל הבשר עד סוף הגיד( ,מ"מ כשנימול פעם כראוי מקיל אף שחזר העור וכיסה כל חוט המקיפו .ודוקא
אם כל הגיד מכוסה גם כשמתקשה צריך לחזור ולמולו מד"ס .ואם כשמתקשה מגולה מקצת הגיד צריך רק לנסות
לכתחלה לדחוק העור מעל החוט .ואם גם כשאינו מתקשה מגולה מקצת הגיד אין צריך כלום .והיינו אפילו אם נדבק
העור לחוט המקיפו .וע"ז משיב אדמו"ר הצ"צ ,שמסתפק בנדבק – אפי' מה"ת.
טו )לסי' רעט-פ( .אותיות שנכתבו מקצתן על הטלאי .קיי"ל שהדבק אינו עושה כאילו הוא קלף אחד .מהרי"ק מתיר
באותיות הכתובות על הטלאי )קלף הנדבק( ,לדעת מהרא"י שגם כשחסר כמה אותיות קרוי ספר כשר ,ומועיל הקלף
הנדבק שלא יהי' כקורא בע"פ .או דס"ל כדעת הסוברים שתפירה ודבק כשר גם בתפילין ומזוזות ,ולא קיי"ל הכי.
מ"מ גם הוא יודה לפסול אותיות שנכתבו מקצתן על הטלאי ,דכיון שחסר במילתיה לא חשוב ספר ,דלא כט"ז שמתיר.
וגם באותיות שנכתבו על הטלאי סובר שהוא ס"ת פסול ,אלא שמהרא"י מתיר לקרוא בס"ת פסול .ומה שמתיר כאן
באותיות שעל הטלאי הוא רק כדי לקיים המנהג.
מהדורות נוספות – לקמן סי' יז ,וסי' מ.
טז )לסי' רעט( .פצוע דכא באל"ף ,שהוא שם דבר ,כמו נדכאים .וכן צוה אחמו"ר להגיה בס"ת.
מהדורה נוספת – לקמן סוס"י מ.
יז )לסי' רעט-פ( .מהדורות נוספות – לעיל סי' טו .לקמן סי' מ.
יח )סי' שט ס"ב( .בפוסקים הובאה מחלוקת בפירושו של תנוך האוזן שפגימתו חשובה מום ,שלדעת רש"י וטור התנוך
הוא כל הסחוס שבהיקף גובה האוזן ומהצדדים )משא"כ האליה הרכה שבשפת האוזן קרוי עור ואינו עושה מום(,
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ולדעת הרמב"ם התנוך הוא רק הסחוס הקשה שבתוך האוזן )משא"כ כל היקף גובה האוזן ,אף שגם בו יש סחוס(.
וי"ל שגם רש"י והטור מודים לרמב"ם ,שאינו נעשה מום אלא ע"י פגימה בסחוס הקשה שבתוך האוזן .ומבאר את
דיוקי לשונותיהם בזה.

חלק שני
יט )לסי' יח( .תקנת השחיטה בסכינים מלוטשים )שנתבארה בשו"ת אדמו"ר הזקן סי' ז( ,והיא תקנה שהנהיגו
במעזריטש המגיד ותלמידיו ,והיינו דוקא כשהוא גם חד וגם חלק .ודלא כפי שרצה לדיין בכרתי ופלתי ,וכפי שאמר לו
שו"ב אחד ,שצ"ל חלק ולא חד ,אלא כפי שלמד אצל רבותינו בטשערנאביל ובלאזני שצ"ל דוקא גם חד.
כ )לסי' יח( .מהדורה נוספת מהנ"ל.
כא )לסי' קפד( .לשיטת שוע"ר דמנינן וסת הפלגות מסוף ראיה לתחלה ,הטעם שאין מונין מיום שפוסקת לראות אלא
מתחלת נקיים ,דהיינו למנהגינו שאין מתחילין למנות עד יום ו' לתחלת ראייתה .כי עד אז הן בחזקת טומאה ,ובימי
נדה מעיינה פתוח.
כב )לסי' קפז( .כשבתולה ממשיכה לראות אחר תשמיש ,בד"כ הוא מחמת דוחק הצדדים ,והעצה לזה שלא יכניס
האבר בבת אחת ,ושתמשח עצמה בפנים .ויחד עם זאת תבדוק עצמה ע"י שפופרת ,או בדיקת מוך דחוק שבסדרי
טהרה ,שהסכים לה אחמו"ר.
כג )לסי' קפז( .מוצאת טיפין בבדיקות שאחר לידתה .בדיקת שפופרת ודאי מועלת אחר לידתה ,לומר שבא מחמת
שהוכו צדדי הרחם מחמת הלידה .גם מועלת בדיקת כיס מלא מוכין ,שהסכים לה אחמו"ר.
כד )לסי' קפז( .מעוברת שמוצאת טיפין וקרטין על העד .אדמו"ר הזקן סמך בזה על היתר עבודת הגרשוני ולא
מטעמי' ,והטעם הוא דתלינן בדוחק הצדדים שדוחקת בעת בדיקה .ובפרט אם רואה על צדדי העד ולא בראשו .אבל
במעוברת אין להתיר אלא ע"י בדיקת שפופרת .הפסק טהרה אין צ"ל דוקא ביום ראשון לספירה ,ואפילו בימי נדה
מהני.
כה )לסי' קפז( .כאב בבדיקה והרופאים אומרים שהוא דם הצדדים .הטעם שהתיר אדה"ז בטיפין קטנים וקרטין ,יש
לומר כיון שכל שדיהה הוי ספק ,ולכן תולין בדוחק הצדדים בעת בדיקה .ומה שהצריכו שרואה תמיד בצד אחד היינו
בכתמים שאין רגילות לבא מהצדדים רק מהמכה .ואם יש שעת הדחק גדול ,אולי יש מקום להתיר אפילו בדיהה
ביותר ,כשהרופאים אומרים שהוא מן הצדדים ,וגם צער ראי' זו אינה דומה לצער שעת וסתה .הוכחות שיש לסמוך על
הרופאים.
כו )לסי' קפז( .מוצאת קרטין וטיפי דמים .לענין קרטין – מבואר בתשובת אדמו"ר הזקן .לענין טיפין שנופלים – אין
להתיר אלא בבדיקת מוך דחוק ז"נ ,המבוארת בנו"ב.
כז )לסימן קפח( .בענין אם המקור מלא דם ,ובענין טעם היתר האשה שנעקר מקור שלה ,אשר בשוע"ר פירש בדעת
הרא"ש והר"ש ,בהיתר מקור שנעקר "וטעמא דקרא לאו משום חציצה הוא שהשפופרת מפסקת בין דם לבשר בין
החיצון ,אלא טעמא דקרא משום שאין דרך נשים לראות דם בזה הענין" .ומקשה ע"ז כמה קושיות ,ומישב כוונת רבנו
הזקן בג' אופנים .ישוב נוסף – ראה לעיל סי' ט ,בתשובת אדמו"ר הצמח צדק ס"ב.
כח )לסי' קפח( .מהדורה אחרת מסי' ח דלעיל .מה שנתבאר בפוסקים בסי' קפח ,שאם הכניסה שפופרת דקה לתוך
המקור טהורה )שרק בחתיכה עבה אמרינן אין לפתיחת הקבר בלא דם( ,אין לזה הוכחה מהגמרא ,וגם לא מהרא"ש,
אלא שהטור למד כן מהגמרא לפירוש הרא"ש.
וראה לעיל סי' ט ,בסוף תשובת אדמו"ר הצמח צדק.
כט )לסי' קפח( .מקור שנעקר וחתיכות נופלות – מתי נחשב כמכה.
ל )לסי' קפח( .פאר פאל .אחרי בירור מהותה ע"י הד"ר ,הסכימה דעת רבנו הזקן ,לבדוק רק כשהחתיכה למעלה
במקומה ,שאז אינה רואה דם בבדיקה .ואם עדיין לא נפלה החתיכה למטה כ"כ ,תבדוק ע"י מטלנית.
לא )לסי' קפח( .כנ"ל .ובענין טבעת שעוה להגביה החתיכה ,אם צריך להוציאה בבדיקה ובטבילה.
לב )לסי' קפח( .שו"ת אדמו"ר הצמח צדק ומהרי"ל .אין להתיר בזה מטעם רבנו שמשון .קושיות על רבנו שמשון
לפירוש רבנו הזקן.
לג )לסי' קפח( .בענין הנ"ל :אף שכבר נתבאר לעיל סי' ל-לא ,שמה שהיא רואה בבדיקה שנוגעת בחתיכה הנופלת ,דינו
כדם מכה שאינה מטמא אותה .מ"מ כאן שנטמאה בלידתה אינה יכולה להטהר אלא ע"י ז' נקיים ,שזה א"א בנפילת
המקור שרואה תמיד דם .על כך הורה לה מהרי"ל ,שתבדוק בשחרית בשכיבה )וכדלעיל שם ,שכאשר היא שוכבת
חוזרת החתיכה למקומה בפנים( .שוב שואלת כאן ,כי יש דם גם בלילה בשינתה ,וגם בשחרית בבדיקתה .וא"כ איך
תעשה בדיקת ז' נקיים .ועל כך משיב לה כאן ,להשתדל שעכ"פ הפסק טהרה ועוד בדיקה אחת במשך הז' נקיים תעשה
כראוי ,באופן שהחתיכה היא אז למעלה ואינה נוגעת בחתיכה בעת הבדיקה.
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לד )לסי' קפח( .בהמשך להנ"ל .את התשובה שבסי' הקודם מסר ע"י מוה"ר ישראל ש"ץ מיאנאוויטש; אלא שבמקום
למסרה למרת שפרה בליובאוויטש )על מנת למסור לאחותה דבורה( ,מסרה לידי אדמו"ר הצמח צדק ,כדי למסור לה
ולבאר לה תוכנה .אדמו"ר הצמח צדק הסתפק באיזה פרטים בתשובה זו ,ושאל שוב אצל מהרי"ל ,וע"ז משיב לו
מהרי"ל בתשובה שלפנינו.
לה )לסי' קצג( .הבועל את הבתולה ולא מצא דם .מ"ש בשו"ע סי' קצג ,הכונס את הבתולה בועל בעילת מצוה כו'
ואפילו בדקה ולא מצאה דם טמאה שמא ראתה טיפת דם כחרדל חרדל וחיפהו שכבת זרע ,כתב הצמח צדק בשו"ת
)חיו"ד סי' קנד( ,שלכאורה היינו דוקא בביאה הראשונה שחוששים מצד חימוד ,אך הגידו לי בשם נשים מומחות
דלאזני' ,שאמרו שרבינו הגאון ז"ל החמיר בזה כ"ז שמרגשת כאב ,ואם נאמין לשמועות הנשים ,י"ל שהיה בקטנה,
דמדינא דמתניתין תולים להקל עד שתחי' המכה ,לכן החמיר ג"כ עכשיו לתלות בבתולים כו' .ומהרי"ל משיב כאן,
שהוא מאמין לשמועתם.
לו )לסי' רא( .מקור לדברי רבנו הזקן ,ששיעור מוציא רמון הוא מעט פחות מטפח על טפח ,וששיעורו הוא ג' רמונים
אחוזים זה בזה.
לז )לסי' רמב( .גם לאחר שמת הרב לא יורה התלמיד ,אא"כ נטל רשות מאיזה רב.
לח )לסי' רמב( .זה שבשעת הדחק סומכים להקל כיחיד במקום רבים ,ביאר אחמו"ר שהוא דוקא בדור אחר וכשלא
נפסקה הלכה בהדיא ,משא"כ באותו דור אזלינן מדאורייתא בתר רובא .ומוסיף מהרי"ל ,שגם בדור אחר י"ל דהיינו
דוקא כשנראה לדיין טעם לסמוך על היחיד בשעת הדחק ,ולא כשסוגיא דעלמא אזלא כאידך.
לט )לסי' רמב( .אם מועלת ההסכמה שלא להדפיס משך זמן ,ממדינה למדינה .הדפסת ספרים אינה אסורה משום
השגת גבול ,ולא מטעם תקנה כללית ,כ"א מטעם גזירת בעלי ההסכמה ,שמועלת רק במדינתם ,ולא במדינה אחרת –
אפילו באותה מלכות .ובפרט עם המדפיס הראשון עשה שלא כשורה.
מ )לסי' רעט-פ( .מהדורא נוספת מסי' טו-יז דלעיל.
מא )לסי' שעא( .החדר שבתוכו עומד הקבר ,יש לו גג .הקבר שבתוך החדר ,יש עליו כיפה .הכיפה גבוהה י' טפחים
באמצעה ,אבל לא אצל הכתלים שמהצד .בתוך הכיפה יש חלון טפח על טפח ,שהוא סגור בדרך כלל ,ולפעמים
פותחים .כשהחלון סגור אין הטומאה יוצאה ממנה .מ"מ יש איסור לכהנים לנגוע על גביו .כדי למנוע טומאת ד' אמות
יש להשתדל שתהי' הכיפה גבוהה י' טפחים מהצד .ויותר טוב לעשות גדר ברוחק ד' טפחים מהכיפה גבוה י' טפחים.
מב )לסי' שעא( .מהדורה אחרת מהנ"ל.
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א )לסי' א' וסי' י וסי' קמ( .אשה שהרה לזנונים אם יוכל הבעל לישא אשה אחרת על ידי שיזכה לה גט על ידי אחר .גם
המחמירים שלא תינשא בגט זה מודים שמועיל שהוא יכול לישא אחרת ואין עליו חדר"ג ,דלא כבית שמואל.
ב )לסי' יג סי"א( .ילדה אחר מיתת הבעל וחלבה ארסי .אין להתיר מטעם שכתב החכם צבי ,שחלבה ארסי הוי כמו
צימוק דדים בחיי בעלה .אלא עיקר ההיתר הוא כי כשילדה אחר מיתת הבעל אינה מינקת חבירו ,ולא אסרו אלא
כשיש לה חלב – מטעם סתם מעוברת למניקה קיימא ,משא"כ כשחלבה ארסי.
ג )לסי' יז סל"ב( .שיכור שנטבע תחת הקרח ,וראו שלא עלה מהמים במשך קרוב לחצי שעה ,ואבד זכרו במשך שש
שנים , .ונשאר אשתו עגונה בווילנא ,ונישאת .ומשיב לאיסור ,דלא קיי"ל כהר"א מווארדון שבמרדכי ,שמתיר נטבע
במשאל"ס ע"פ אומדנות .ואפילו לדעת הר"א מוורדון אין להתיר ע"פ האומדנא שבנידון דידן )שכיון שהי' שיכור
ובגדיו כבדים בעת שנטבע ,וכיון שאבד זכרו זה שש שנים ,בודאי לא ניצל מטביעתו( .וכיון שלא שהו עליו שיעור כדי
שתצא נפשו ,הרי אף אם נשאת תצא.
ד )לסי' יז סל"ב( .בהמשך להנ"ל ,מענה להג"ר אברהם אבלי פאסוועלער מווילנא ,שהתיר.
ה )לסי' יז סכ"ו( .מצאוהו צף אחר ט"ו חודש והכירוהו .תשובת מהרי"ל יחד עם אדמו"ר הצמח צדק ,לסמוך על דעת
הפוסקים שכשהכירוהו מיד כשהוציאוהו מהמים מעידים אפילו אחר זמן מרובה ואפילו נתפח קצת ,בצירוף כמה
סימנים בינונים בבגדים ,ובצירוף דעת הפוסקים שבאופן זה אין חוששים לשאלה.
ו )לסי' יז סי"ד( .הודאת הרוצח ע"י שאלה מהני מכמה טעמים ,כיון שלא בא לב"ד ע"מ להעיד ,שיש הוכחה שאומר
אמת ,מה שאומר על עצמו לא חשיב מתכוין להעיד.
ז )לסי' עז( .על דבר איש שאשתו מאוסה ,עליו ויש אומדנות שבאמת הוא כן ,ושהבעל הולך בתום ויושר ואין בו שום
קלות ח"ו ,ולא משום שעיניו נתן באחרת ,אם כופין את הבעל ליתן לה מזונות וכסות .ביאור מסקנת אדמו"ר הזקן,
שיכול הבעל לומר קים לי כדעת הפוסקים שאינו חייב ליתן כסות ומזון .ומ"מ ישבע ,שאין זה מחמת שעיניו נתן
באחרת.
ח )לסי' קיו( .האשה שנבדקה ואינה ראויה לאיש ע"י אוטם שיש לה ברחם .הבעל רוצה להשרותה ע"י שליש בעירו,
ולנסות לרפאה ,והיא רצונה שיתן לה הבעל מזונות בבית אבי' מפני אמתלא טובה שיש לה בזה ,כי הרבה יגע אדמו"ר
הזקן לטכס עצה אצל רופאים ,ואמרו שאין לה תקנה אלא בניתוח שהוא סכנת נפשות עבורה .הב"ד פסק לזכות
הבעל ,א( שאינה יכולה לכוף אותו לגרשה ,ב( שאינה יכולה לכופה לזונה בבית אביה ,ג( שיכול הבעל לעכב מהחפצים
שלה שבידו .ומהרי"ל משיב לו על ג' הפרטים שבפס"ד זה.
ט )לסי' קיט( .גט הנשלח ע"י שליח וזרק לה הגט בעל כרחה לא הוה גט ,דאין שליח לדבר עבירה לעבור על חדר"ג.
י )לסי' א וסי' קיט( .נשתטית ויש לו היתר מאה רבנים ואין במה להשליש הכתובה .לא גרע ממגרש שאין הכתובה
מעכבת הגירושין כשאין לו ,וישאר חוב .גם בהיתר לישא אחרת כשמשליש הכתובה ,היינו מחמת שצריך להפקיד הגט
ע"י שליח .בשו"ת מהר"ם וכל בו שצריך להשליש הכתובה וא"צ להפקיד הגט ,מדובר בצריך לגרשה ואינה רוצה גט.
על המנהג להפקיד הגט בשוטה ,מקשים שא"א למנות שליח כיון שעתה אינו יכול לגרשה בעצמה .בעתים חלים,
שיודעת לשמור גיטה ולא את עצמה ,תלוי במחלוקת אם בדיעבד חל הגט .גם בלי זה אין צורך בהפקדת הכתובה,
שאין חוששים לשמא יעני כשתשתפה .ומחמת כל הנ"ל ,כשאין לו ,ודאי אין זה מעכב את ההיתר לישא אחרת.
יא )לסי' קכה סי"ח וסי' קכט סי"ח( .נקרא מלידתו בן ציון אליעזר וכן עולה לס"ת ,ובפי כל נק' בן ציון לבד ,צריך
לכתוב בן ציון אליעזר דמתקרי בן ציון .גט ששיטת ודן אינו מעורה .כיון שגוף הגט כבר אמור ,והוא רק בשורה אחת,
לא הקפיד על זה.
יב )לסי' קכד וסי' קכו וסי' קכח( .כמה תיוהות בגט .אחרי שמבאר להקל בשעת עיגון בכל התיוהות ,מוכיח כדעת רוב
הפוסקים ,שאם שינה בדבר שאין צריך לכתבו כשר בדיעבד ,ולכן גם כאן שכתב קאזלאו שעל נהר פלוני פלוני ,במקום
שעל נהר פלוני ועל נהר פלוני ,יש להכשיר במקום עיגון.
יג )לסי' קכט( .נכתב אלימלך המכונה מלך ,ואחיו אומר שבלידתו נקרא מלך משה .ומסיק שאם יש לו ב' שמות וגירש
בשם אחד כשר ,ובפרט שבעיר זו לא נקרא אלא בשם אחד .אלא שיש לברר אם לא שינה שמו בכוונה לרמות ,מפני
שגירשה בעל כרחו.
יד )לסי' קכט( .שמו ישעיהו ונקרא בפי כל שעיה .ישעיהו וישעיה הם שני שמות ,והשם שעיה הוא קיצור השם ישעיה,
ולכן יכתוב ישעיהו דמתקרי שעיה.
טו )לסי' יג ס"ו ,וסי' קעח ס"ג( .כסבורה שהוא בעלה ונבעלה ,הוי כאונס ולא נאסרה לבעלה ישראל .ואם בא עליה
הבעל בליל טבילה גם הולד כשר ותלינן בבעל .ובפרט אם בא עליה גם קודם וסתה .ובלאו הכי נאמנים האשה והבועל
לפסלו ,דאיכא רגלים לדבר וליכא למימר עיניה נתנה באחר.
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טז )לסי' יג סי"א( .ילדה אחר מיתת בעלה וחלבה ארסי .תשובת מוהר"א מקאליסק להשיג על סי' ב דלעיל ,והשגות
מהרי"ל עליו .וחילוקי הדעות בינם :מהרי"ל התיר )לעיל סי' ב( כשילדה אחר שמת וחלבה ארסי מעת הלידה .ואילו
מוהר"א מתיר כשילדה אחר שמת – דוקא כשחלבה ארסי לפני לידת ב' ילדים הקודמים; או כשילדה אחר שנתגרשה
וחלבה ארסי מעת הלידה.
יז )לסי' יג סי"א( .בענין הנ"ל .סיכום ומענה לשואל – מוה"ר ברוך מרדכי מווילנא )באברויסק(.
יח )לסי' יז סט"ו( .העגונה דשקלאוו – אומדנות והוכחות שנטבע .תוכן המעשה :ר' שמואל משקלאוו נטבע בנהר
)לערך בשנת תקפ"ג( ,והעיד הנכרי )שהי' יושב בהבריצקע ושט בה( שראהו שקפץ למים וצף על פניו וצועק שיצילוהו.
והקאמיסאר אמר ששמע מערלים שמצאוהו עם מעות צרורין ואגרות השייכים אליו )וידוע שהר"ש היו לו מעות
צרורין ואגרות( ,ואמר שהוא מוכן לישבע על זה ,אלא שהערלים יראים להודות מעצמם שמצאו כנ"ל .ונשתקע ואבד
זכרו .לאח"ז מצאוהו ולא הכירוהו .גם מצאו עליו זאקין וחאלאט ,ואמרה האשה גיטל שהיא מכירה אותם ,שהיא
תקנה אותם עבורו .גם היו גביות עדות בסימני שיניו והארבע כנפות שלו .שו"ת אדמו"ר הצמח צדק ,ומענה מהרי"ל
לבאר הטעמים להתירה ,ע"י צירוף גוי ע"י שאלה לאומדנות והוכחות.
יט )לסי' יז סט"ו( .בענין הנ"ל .צירוף הטעמים להיתר ,מה שנטבע ,ומה שאמר הקאמיסר בשם הערלים שמצאו עליו
האגרות ,ושאר אומדנות ,והוי כסופה של עדות שהקילו חכמים בעדות אשה.
כ )לסי' יז סט"ו( .בענין הנ"ל .ישוב להשגות הרדב"ז על מהרא"י שהקיל באבד זכרו שלא תצא ,מטעם אומדנא דמוכח.
כא )לסי' יז סט"ו( .בענין הנ"ל .גם מהרא"י לא הקיל שלא תצא אלא בצירוף עדות גוי ע"י שאלה.
כב )לסי' יז סט"ו( .העגונה דבולינא – אומדנא והוכחות שנהרג .ותוכן המעשה :ר' יצחק הלך ממלון בבולינא ונאבד,
ואתו הלך גוי ונמצאו אצלו מעות שהיו אצל ר' יצחק .הגוים חיפשו אז אוצר ,ואמרו שצריך להניח שם ראש הרוג .גם
הכומר סיפר שא' התוודה שמצא הרוג בלי ראש בנהר הקטן ,והי' מתירא מחקירות והשאיר ההרוג במים .גם סיפר
יהודי בשם גוי שרצו להרוג אותו כשם שהרגו את היהודי מבולינא לטראסנא ואמרו לו שכולם יודעים שהרגו את
היהודי .שוב העידה יבימתה שהיא אחותה ששמעה מגויה שסיפרו לה נערים קטנים שראו את ההרוג תחת הגשר
והכירוהו וסיפרו מיד לגוים והשתיקום .ואחרי אריכות הדיון בכל פרטי ההלכה ,בא למסקנה להתיר ,שמחמת שאבד
זכרו ושאר האומדנות אינה אסורה אלא מדרבנן ,וא"כ מועילות העדויות .עוד נעתק מה שהשיב על כך מוהרי"א
בהר"ד מוויטבסק.
כג )לסי' יז סט"ו( .בענין הנ"ל .מענה למה שהשיב על כך אדמו"ר הצמח צדק.
כד )לסי' יז סט"ו( .בענין הנ"ל .אל מוהרי"א בהר"ד מוויטבסק.
כה )לסי' יז סט"ו( .בענין הנ"ל .אל הנ"ל.
כו )לסי' יז סט"ו( .בענין הנ"ל .סיכום הדברים – ע"י מהרי"ל ואדמו"ר הצמח צדק .וכנראה חתמו שניהם על היתר זה.
כז )לסי' יז סי"ח( .מסל"ת שנהרגו ולא הגידו הנכרים שם ומקום .כמה אנשים יצאו מקראסנייערסק ונאבדו ,ורצו
לשכור נכרי לחפשם בנהר ,אך הוא ענה להם ,למה אתם מחפשים הרי הרוצח הידוע הרגם וידעתי שבודאי נשרפו .אלא
שלא פירש שכוונתו ליהודים שיצאו מקראסנייערק ,ולא פירש שמותיהם .אחר כך נמצאו שרופים ,ולא הכירום ,רק
באחד מהם הי' סימן קרחה ,שהוא סימן שאינו מובהק .אחר כך נתקדשה האשה בתנאי ,על מנת שיתירו לה המורים.
ומתירה בצירוף ג' טעמים :א( לא שכיחי שיירות דמהני אפילו בהוחזקו ,או בלא שנתפרשו שמותיהן .ב( מטעם כאן
נמצא כאן הי' אין חוששין שהם הלכו בדרך ואחרים באו לכאן ונהרגו .ג( בזה סגי גם סימן שאינו מובהק.
כח )לסי' יז סי"ח( .כמה יהודים הוצרכו לנסוע מדוחאוושצינע ,ושכרו בעל עגלה בזול ,שחיכה להם כמה ימים שלא
כדרך הרגיל ,ונסעו אתו ,ולא הגיעו למלון ולא נודע מהם .אחר כך נודע שבעל העגלה הוא רוצח ידוע ,ונראה שתחלת
נסיעתו היתה כדי להרוג אותם .אחר כך נמצאו הרוגים בדרך ההיא ,ולא הכירום .מהר"י ווייל מתיר בנמצא הרוג
בדרך שהלך בו ,לתלות שזהו הנאבד ,ומוכיח כן מתשובת הרא"ש .וצע"ג מכמה סוגיות ,ולא נראית כן הכוונה ברא"ש.
אמנם י"ל שהוא מפרש כן בדעת הפוסקים המתירים בהוחזקו ואין השיירות מצויות .או שגם הוא לא התיר בזה אלא
בצירוף סימנים בינונים .ודעתו שיש כאן צירוף סימנים לא מקרי תחלת עדות שמחמירין בה .ומה שתולין שההרוג
שנמצא הוא האיש שנאבד ואין חוששים שהרוג זה נהרג מימים ימימה ,הוא מחמת אמירת הגויות ,או מחמת הודאת
הרוצח ,שנהרג עתה.
כט )לסי' יז סי"ח( .מהדורה נוספת מהנ"ל.
ל )לסי' יז סי"ח( .מהדורה נוספת מהנ"ל.
לא )לסי' יז סי"ח( .מהדורה נוספת מהנ"ל.
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לב )לסי' יז סי"ח( .מהדורה נוספת מהנ"ל.
לג )לסי' יז סי"ח( .מהדורה נוספת מהנ"ל.
לד )לסי' יז סי"ח( .מהדורה נוספת מהנ"ל.
לה )לסי' יז סי"ח( .אי חיישינן לתרי יצחק .קושי' על הרא"ש.
לו )לסי' יז סל"ב( .שיכור שנטבע תחת הקרח ואבד זכרו וניסת .מהדורה נוספת מסי' ג דלעיל.
לז )לסי' יז סל"ב( .נטבע במשאל"ס במקום סלעים וטרשים .בתשובת מהר"ם ב"ב אסר ,וצע"ג ,ולאו מר בריה דרב
אשי חתים עליה .והעיקר כפסק מהרש"א וב"ח וט"ז שהנופל בנקב שבקרח יש להתיר.
לח )לסי' יז סל"ב( .נטבע תחת הקרח .הוכחות לדעת הפוסקים שהשיעור הוא ב' או ג' שעות ,ולא כדעת הפוסקים
שהוא פחות משעה.
לט )לסי' יז סל"ב( .בענין הנ"ל .מענה למי שרצה להוכיח שהעיקר כדעת המקילים ששיעורו פחות משעה ,או כחצי
שעה.
מ )לסי' יז סל"ב( .בענין הנ"ל .הוכחות נוספות להנ"ל.
מא )לסי' יז סל"ב( .בענין הנ"ל .אולי יש מקום להתיר ,אם יתברר שהמקום הפתוח מקרח לא הגיע עד שפת הנהר,
וא"כ אינו יכול להציל את עצמו גם מתוך הנקב שבקרח.
מב )לסי' יז סל"ב( .בענין הנ"ל .ביאור סברא הנ"ל להתיר.
מג )לסי' יז סל"ב( .בענין הנ"ל .אולי יש סברא נוספת להתיר ,שזרם המים הלך באותה שעה אל שפת הנהר ולא כלפי
המקום הפתוח.
מד )לסי' יז סל"ז( .מסל"ת שחזר בו מחמת יראה ,אם נאמן לאסור .ראוי להתיר אפילו בחוזר ממש ,וכ"ש כשיש
אמתלא שהחזרה היא מחמת יראה.
מה )לסי' מג( .גדולה אשת הקטן שזינתה .מה שיישבו הג"ר נחמיה ואדמו"ר הצמח צדק בדברי הרמב"ם בענין אשת
קטן שזינתה ,לא מסתבר .ב( קידושי קטנה שגדלה לכו"ע לא גדלו הקידושין בהדה אלא מד"ס ,ולא למפרע .ג( קטן
שהשיאו אביו וגדל לא הוו קידושין למפרע .ד( קידושי דרבנן י"ל שאם זינתה נאסרה לבעלה .ה( קידושי קטן לא חלו
אפילו מד"ס ,ומ"מ לדעת הרמב"ם י"ל שאם זינתה נאסרה לבעלה ,ולא קיי"ל הכי .ו( סיכום בענין קטן שהשיאו אביו.
מו )לסי' מג( .נשא אשה ומת בקטנותו אין זקוקה ליבם ,אבל צריך ב' עדים כשרים שהיה קטן בעת מיתה.
מז )לסי' סח( .טענה נאנסתי ונתנה אמתלא על אשר לא צעקה ,קיי"ל שנאמנת לומר נאנסתי אפילו בלי מגו ואפילו
בעיר ,ואפילו באמתלא גרועה.
מח )לסי' סח( .נתעברה וילדה ואמרה נאנסתי .הוכחות מהפוסקים ומהסוגיה ,דקיי"ל כרבינו יונה שהיא נאמנת אף
בלי מיגו .בפרט דבנידון דידן יש קצת מיגו.
מט )לסי' סח( .בענין הנ"ל .וחלוקת מעות צוואה לטובת יתומים.
נ )לסי' קכג( .הסכם גירושין .ראש ימין של טי"ת יהי' כפוף מעט למטה .הסימנים על הגט לא יהי' מסופי השורות.
הטעם שאין נותנים גט בלילה.
נא )לסי' קכו( .כתיבת ותרוכית בגט תמוה ,שע"פ הדקדוק צ"ל ותרכית ,או ותריכית.
נב )לסי' קכח( .כתיבת לובאוויטש בגט .אין צריך לכתוב לובאוויץ דמתקריא לובאוויטש ,וא"צ לכתוב ליובאוויטש אף
שהלמ"ד מודגש .הטעם שנהגו לכתוב על מי מעיינות בעיירות שיש רק בארות .ובאברויסק נהגו לכתוב על מי בארות
)מלא וי"ו(.
נג )לסי' קכט סט"ז( .כתבו צבי המכונה הירש דוב המכונה בער .מכשיר בדיעבד ,ומשיג על הגרא"ז מרגליות שפוסל
בדיעבד.
נד )לסי' קכט סט"ז( .עולה לתורה בשם ישכר איסר ,וחותם בשם ישכר בער איסר ,ונקרא בפי כל בשם בער איסר.
איסר אינו כינוי לישראל ,אלא שם העצם ,ולכן יכתוב ישכר איסר דמתקרי בער איסר )ולא המכונה( .שם האשה בפי
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כל במקום הכתיבה והנתינה לאה ,אלא שאיש אחד אמר שמעריסה הי' שמה לאה פרידא ,וכן קורין אותה במקום
לידתה .יכתבו רק לאה.
נה )לסי' קכט סט"ז( .שם חניכה שספק אם נגזר משם עריסה ,עדיף לכתוב אנת אנתתי דמתקרית ,ובהרשאה יכתבו
דמתקריא .קבלה בשם אדמו"ר הזקן שלא להאריך בהרשאה בעשיית שליח ושליח שליח כמה פעמים.
נו )לסי' קמא סי"ב וסכ"ז( .מומר מינה סופר בפניו ,ואת עדי החתימה מינה בכתיבת וחתימת ידו .ג' עדים כתבו וחתמו
שהבעל מינה את הסופר ,וחתימתם אינה ניכרת כאן .הסופר נמצא בלאזניא והעדים בסינדרווע ,ואי אפשר שיתוודעו
יחד למקום אחד .אדמו"ר הצמח צדק רצה להתיר בשעת עיגון ,שהסופר יכתוב הגט ,וישלח לעדים שיחתמו,
וישלחוהו בחזרה אל הסופר ,שהוא גם שליח הולכה שיתנהו לאשה .ומהרי"ל חלק עליו מכמה טעמים ,והציע לעשות
כהוראת אדמו"ר הזקן ,שהמומר יאשר בפני עדים שמינה את הסופר בפניו ,וימנה עדי חתימה במקום הסופר – בפני
עדים ,וגם בכתב שישלח להם.
נז )לסי' קמב( .כתב היתר בחת"י המ"ץ בלבד .הט"ז פוסק שצריכה כתב מעשה ב"ד שנתגרשה ,ואין הרב נאמן להעיד
על זה יחידי .ובדיעבד הסתפק מהרי"ל אם יש להכשיר ע"פ עד אחד בדבר שיכול להתברר .הריב"ש סובר דהיינו רק
מדרבנן בעדות אשה ,ומחלק בין דבר שמפורסם לכל ויתגלה מיד ,לבין מילתא דעבידא לגלויי שאפשר שיתגלה באיזה
זמן .וכבר כתב בזה מהרי"ל תשובה אחת שלא הגיעה לידינו .וכאן בתשובה השניה מוכיח ,שבדבר שיכול להתברר
נאמן עד אחד אף מה"ת ואף במילתא דעבידא לגלויי באיזה זמן.
נח )לסי' קנד( .לא סגי בעד הקורא הגט לפני הרב הסומא .מ"מ לא דמי לסידור גט בלילה שיש אוסרים .קריאת הגט
סגי בעדים לחוד .כשטועה בדבר שאינו שכיח לא חשיב אינו יודע בטיב גיטין וקדושין ,וכן במסדר גט מתוך הקצורים.
נט )לסי' קנו( .מת בלא בנים ושמעו ממנו שאין לו אחים .כשלא נודע מולדתו כלל ,במחלוקת שנויה אם חוששין לאחין
מדרבנן .ולכן מועיל עד אחד להתיר ,ואפילו קטן.
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א )לסי' קכג( .שליח שמחל ע"ד עצמו .אחד עשה קשר עם חבירו ,ולא קיים כפי הקשר ,ושלוחו של הקונה מחל לו
הקיום בכדי שיציל ממנו ממונו ,אם מועילת מחילתו .ומסיק שאינה מועלת ממ"נ ,או שהמחילה היתה באונס ,או
ששינה בשליחות.
ב )לסי' רל( .סוחר שקנה בהקפה והוזל והפסיד הכל .מברר שיטות הפוסקים ,כשקונה ע"מ להוליכה למקום פלוני אם
אחריות הזול על המוכר ,וטעמי החילוקים בזה .ומסיק שבנידון דידן אין האחריות על הקונה ,או מטעם שהיא מכת
מדינה ,או מטעם שהיא אומדנא דמוכח ,או מטעם שהוזל לפני סיום המכירה והוי זביני בטעות.
ג )לסי' ר"ח( .מת והשאיר רק בנות ,ואחת מהן נשואה בעיר אחרת ,והשאיר בית חומה שבו פאבריק של טליתים עם
כלי מלאכה וטליתים ומזומן ושטרות ,וקיבלו פשרנים' ורצה הגיס שבעיר אחרת למכור חלקו לגיסו .אמנם א'
מהפשרנים אמר שגיסו אינו רוצה לקנות ,והוא עצמו רוצה לקנות ,ומכר לו בזול בקנין סודר ובשטר.
ומבאר שאפשר שהקנין אינו מועיל מכמה טעמים .א( כיון שהפשרנים הסכימו שלא ימכרו בלי הסכם אדמו"ר הזקן,
יש פוסקים שהקנין אינו מועיל ,וא"כ יכול המוכר לומר קים לי כפוסקים אלו ולבטל המכירה .ב( כיון שהמוכר גילה
דעתו שרוצה למכרו לגיסו ,וגיסו רצה לקנותו ,הרי זה מבטל המכירה לא' הפשרנים שאמר לו שגיסו אינו רוצה לקנות
)והיינו אם הקונה מודה שאמר כך( .ג( אם האשה פחותה מבת כ' ,אין קניינה מועיל .ד( כיון שהי' בזה אונאה במחיר
)גם במטלטלין שבמכירה( ,אין הקנין מועיל .ה( מטעם דין מצרנות של הגיס השותף ,יכול המוכר לבטל הקניה.
ד )לסי' שמו( .מתי נעשו השותפים שומרי שכר זה לזה ,ומתי נפטרו מטעם בעליו עמו .ביאור שיטות הפוסקים.
ה )לסי' קסג( .החוכר מהקהל רשיון החזקת בתי מרזח בעיר ,וניתוספו או נחסרו בתי מרזח ,ההוספה והחסרון לחוכר.
ו )לסי' קסג( .הטוען נגד השמאים במס הקהל ,ומי שמטה ידו אחר עשיית השומא .חילוק בין מטה ידו קודם התחלת
הגבי' או אח"כ.
ז )לסי' קסג( .פשרה בענין גביות הקהל אצל הדר בעיר אחת ונרשם בעיר אחרת.
ח )לסי' קסג( .בענין הנ"ל.
ט )לסי' קצה( .קנין סודר במקום שכותבים שטר .הוכחות מהפוסקים דלא מהני.
י הגהות לשו"ע חושן משפט.
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א )לאו"ח סי' לב( .לדבק הבתים כדי שיהי' המרובע מכוון.
ב )לאו"ח סי' ערב( .יין צמוקים ,נראה מלשון הרי"ף דהיינו דוקא שממלאים מים וסוחטין אותן ,אבל לא שיתן מים
שלא היו בלועים בצמוקים.
ג )לאו"ח סי' תריז( .שלושה ללידה – אף דקיי"ל שאין צריכה מעת לעת ,מ"מ יש להקל ברכה וענוגה להאכילה פחות
מכשיעור.
ד )ליו"ד סי' מג( .נקב בטחול מתולדתו בעב שבדק ,שלפי הנראה התירו אף בשור הגדול.
ה )ליו"ד סי' נ( .חזקת היתר דאיתרע ,אם התחיל הטורף ומסופקים על הגמר לא הוי חזקה.
ו )ליו"ד סי' פג( .אווזות שנמצא שחור בראשי חרטומיהן ,הורה שלא לאכול אותם.
ז )ליו"ד סי' קה( .סירופ של סוכר שמסננים על ידי דם ,אף שיש מקום להתיר הסוכר ,אסר את הסירופ.
ח )לאהע"ז סי' יז( .בכיה ורמיזה במסל"ת להתיר אשה.
ט )לאהע"ז סי' קכט( .צוה לבאר השמות כפי שנקראים.
י )לאהע"ז סי' קכט( .שם אשה מסיה שנקראה על שם איש משה ,לכתוב משיה.

