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  הקדמת המחבר

  אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת וחיי   ברוך
על שנתן לנו , רבים אהללנוובתוךבפי מאוד' אודה ה. ם נטע בתוכינועול  ברוך

להבין ולהשכיל ולזכות ולחדש , את הזכות הגדולה ללמוד את תורתו הקדושה
וכל חיותינו ושמחת ליבנו צריכה . חידושים בפילפולא של תורתינו הקדושה

שאמר לו פפוס : א"וכמבואר בברכות ס. ובחידושי התורה, להיות רק בדברי תורה
ולא ירא , עקיבא מדוע הוא מלמד תורה ומקהיל קהילות ברבים' בן יהודה לר

מהלך עקיבא משל למה הדבר דומה לשועל שהיה' ואמר לו ר. מגזירת המלכות
אמר להם מפני מה . שהיו מתקבצים ממקום למקוםוראה דגים, על גב הנהר

אמר להם רצונכם , לו מפני רשתות שמביאים עלינו בני אדםאתם בורחים אמרו
אמרו לו אתה. שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם

ומה במקום . לא פקח אתה אלא טפש אתה, הוא שאומרים עליך פקח שבחיות
אף אנחנו עכשיו שאנו . אין במקום מיתתינו על אחת כמה וכמהחיותינו אנו מתיר

  אם אנו הולכים ,ואורך ימיך כךסקים בתורה שכתוב בה כי היא חייך יושבים ועו
  .ומתבטלים ממנה על אחת כמה וכמה  

  שהרי מסכן את עצמו שמקהיל קהילות , עקיבא תמוהה' התשובה של ר  ולכאורה
שאין לו לאדם . לנפשותיכםונשמרתם מאודררהונצטווינו בתו, ברבים  ולכאורה

לעולם אל יעמוד אדם במקום "ל "וכמו שאמרו חז. למקום סכנהלהכניס עצמו
סכנה לומר שעושין לו נס שמא אין עושין לו נס ואם עושין לו נס מנכין לו 

  והיה , וכיצד מכניס עצמו בידים למקום סכנה ולומד תורה. ).ב"שבת ל(" מזכויותיו
  .בטל מלימוד התורה ואונס רחמנא פטריהלו להת  

שהיה עלול . היה בגדר פיקוח נפש, עקיבא' שביטול מן התורה אצל ר   ומוכח
עקיבא התורה ' כי אצל ר. למות מהצער שאינו יכול ללמד תורה לרבים  ומוכח

ולכך כשבאים לנתקו , היתה כל חיו וכל שמחתו וכל חיותו קיבל מהתורה
יוחנן ' שמצינו אצל רוכעין .ו בגדר סכנת נפשותנחשב אצל, מלימוד התורה

כיון ).ד"מ פ"עיין ב(שלו כשנפטר ריש לקיש שהיה החברותא, שיצא מדעתו
.כבר ניטלה ממנו כל שמחת חיו, שחסר לו את הלימוד העמוק עם ריש לקיש

יוחנן היה ' שבזמן שנפטר ר, מבואר בילקוט שמעוני בסוף פרשת משפטיםולכך 
  " אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו"יו את הפסוק דורו קורא על

  .בוז יבוזו לו, יוחנן את התורה' באהבה שאהב ר. )'ז'שיר השירים ח(  
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שהיתה תביעה על כלל ישראל )'פרק א(מבואר במדרש שיר השירים   ולכך
ה מצאן ישנים והוצרך "וכשבא הקב, שבזמן מתן תורה ישנו כל הלילה  ולכך

והרי הם ישנו כדי , ולכאורה תמוה מה התביעה עליהם מדוע ישנו. עיר אותםלה
כיצד היו , אלא שהתביעה עליהם היתה. שיהא להם כח לקבל את התורה

לא היו , מרגישים שהתורה היא כל חיותםשאם היו , מסוגלים לילך לישן
מלמדין את ולכך .מסוגלים לילך לישן מרוב שמחה שעתידים לקבל את התורה

וכשיוצא לאויר העולם בא מלאך וסוטרו , התינוק במעי אמו את כל התורה כולה
ן למה מלמדי, ולכאורה הוא תמוה: 'ומשכחו את כל מה שלמד כמבואר בנדה ל

א בקול "הגרוביאר    .תועלת יש בלימוד הזהומה , אותו ואחר כך משכחין אותו
שאנו אומרים פ מה שכתב האלשיך הקדוש לבאר מה"ע)ס עדויות"עמ(אליהו 

לפי שכל הנשמות של כלל ישראל עמדו על הר , חלקינו בתורתיךבתפילה ותן
  וזה . קיבל את חלקו בתורהוכל אחד ואחד מישראל , ן מתן תורהסיני בזמ

  .מבקשים בתפילה שנזכה לחלק שקיבלנו מסיני  

  מה , חלקו בתורהא הטעם שמלמדין אותו במעי אמו את כל"ביאר הגר  ובזה
כדי שאחר , לאויר העולם משכחין ממנו הכלובצאתו. ששייך לחלק נשמתוובזה

האדם צריך ולכך .ד"עכ. לזכות לחלקו בתורה, כך יוכל על ידי יגיעתו בתורה
וליטול את חלקו , כי בזה זוכה למצוא את אבידתו, לשמוח הרבה כשלומד תורה

תו היא וכשהאדם מחדש חידושי תורה שמח.בתורה מה ששייך לחלק נשמתו
  , ולהוריד לעולם את החידוש תורה, שזכה ליטול את חלקו בתורה, גדולה יותר

  .שרק הוא עצמו יכל להוריד חידוש זה לעולם  

" אוצרות דוד"מודה לבורא העולם שזיכני להוציא לאור את סיפרי זה   נייוהר
מהאברכים נשאלתי מהשאלות בספר זה הרבה .ס"על סוגיות הש'חלק ב   והריני

הרבה .קרים שלנו היושבים בבתי המדרשות הפזורים לנו בארץ ובעולםהי
הם כשהייתי בנסיעות ברחבי העולם לטובת , מהתשובות שזכיתי להשיב

ורק זכות אבותי הקדושים . ולא היו עימי ספרים ראשונים ואחרונים, מוסדותינו
היא שעמדה, מסירותוהטהורים וזכות האברכים היקרים שעמלם בתורה מתוך

  .זו הלכה' לי להשיב לשואלים את דבר ה

  ולפאר . המקום להודות לבורא עולם שזיכני להגדיל תורה ולהאדירה   וכאן
  הפזורים ברחבי , אבותי הקדושיםהתורה על שםולרומם את מוסדות  וכאן

  .העולם  

ת שבזכות מסירות נפשה זכיתי להגיע עד "מנבויויאן אסתרב מרת "את נו  אברך
ויהי רצון שנזכה יחד לראות ". שלי ושלכם שלה הוא"והוא בבחינת . הלום  אברך

ולא תמוש התורה , את בנינו וכל צאצאינו וצאצאי צאצאינו עוסקים בתורה
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, א"שליטרפאל מאיר עמרםג "את בני היקרים הרהאברך .עד עולםמפיהם
ם שכולם עוסקי. ו"הימיכאל' וריואל' ר, א"שליטמשה אהרון יאשיהוג "והרה

  .ומסייעים לקרב את ישראל לאביהם שבשמים, במלאכת הקודש

מעומק הלב את כל האברכים היקרים ותלמידי הישיבות שלומדים  אברך
ובראשם את ראשי הכולל והרבנים . במוסדותינו בכל רחבי העולם  אברך

וברכה . מ להפיץ את התורה בכלל ישראל"ע, היקרים שעושים מלאכת קודש
ולראשי הכולל היקרים , אשדוד"אורות חיים ומשה"ולל מיוחדת לאברכי הכ

ורוב השאלות בסיפרי זה הם מאברכי וראשי הכולל . שעושים מלאכתם קודש
  ויזכו להגדיל , הי רצון שיפוצו מעיינותיהם חוצהי, אשדוד"אורות חיים ומשה"

  .תורה ולהאדירה מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא  

שישלח רפואה שלימה למרת אימי, א העולמיםכן אבקש בתחינה מבורכמו
א ולבנותי "שליטחיים שמעון ג"הרהולאחי היקר' תחימזל טובהרבנית   כמו

התורה תגן ויהי רצון שזכות . ואריאל חנני מזל לאה' תחיגולי ממח יהודיתהיקרות 
  בבריאות איתנה ונהורא מעליא אמן כן יהי , משאלות ליבן לטובה' בעדן וימלא ה

  .צוןר  

.דוד חנניה פינטוה "ע
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  .העולם  
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  3           דוד                               הקדמת המחבר                               אוצרות           

, א"שליטרפאל מאיר עמרםג "את בני היקרים הרהאברך .עד עולםמפיהם
ם שכולם עוסקי. ו"הימיכאל' וריואל' ר, א"שליטמשה אהרון יאשיהוג "והרה
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הקדמת העורך

  
  ישמעאל כגון ' ישמעאל את ר' שאל בן דמא בן אחותו של ר: "ט"מנחות צ  בגמרא
קרא עליו המקרא, התורה כולה מהו ללמוד חכמה יווניתאני שלמדתי כל  בגמרא

  צא ובדוק שעה , והגית בו יומם ולילההזה לא ימוש ספר התורה הזה מפיך 
  ". ד בה חכמה יווניתשאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמו  

  כיון שכבר , ביאור בשאלתו של בן דמא האם הותר לו ללמוד חכמה יוונית  וצריך
והשאלה אינה מובנת כלל שהרי נצטווינו בתורה . כולהלמד את כל התורה  וצריך

וכיצד הסתפק שמא , לעמול בכל כוחנו בתורה ולא לבטל רגע אחד מהתורה
האם סבר שתלמיד , מד את כל התורה כולהכיון שכבר ל, מותר לו לבטל תורה

וגם . חכם שלמד את כל התורה כולה מותר לבטל תורה ולעסוק בחכמה יוונית
ישמעאל היתה מהפסוק לא ימוש ספר התורה הזה מפיך ' התשובה שהשיב לו ר

מדוע לא השיב לו כפשוטו שאין לו להפסיק , צריכה ביאור, והגית בו יומם ולילה
ומדוע הביא לו פסוק מדברי קבלה ששם , שזהו ביטול תורהמלימוד התורה כיון

וגם צריך ביאור . נאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה
כיצד  לא ידע מקרא , לאחר שבן דמא העיד על עצמו שלמד את כל התורה כולה

    לא  ימוש  ספר  התורה  הזה מפיך  והגית  בו, ישמעאל' פשוט זה שהביא לו ר
  .שאין  לנו לעזוב את התורה לרגע אחד, יומם  ולילה  

  דברי תורה נמשלו כמים : "'הלכה ט'ם בהלכות תלמוד תורה בפרק ג"ברמב   והנה
לומר לך מה מים אינם מתכנסין במקום , לכו למיםשנאמר הוי כל צמא  והנה

כך דברי תורה אינם , מדרון אלא נזחלין מעליו ומתקבצין במקום אשבורן
צאים בגסי הרוח ולא בלב כל גבה לב אלא בדכא ושפל רוח שמתאבק בעפר נמ

  מלאכה בכל יום מעט ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו ועושה , רגלי החכמים
  ".ושאר יומו ולילו עוסק בתורה, היה לו מה יאכלכדי חיו אם לא   

  )ולטי'ב ז"ריהובאו דבריו בספר הזכרון להג(ץ בהלכות תלמוד תורה "משנת יעב  ובספר
הוא רק , ם שכל ההיתר שיש לאדם לעסוק במלאכתו"דייק מדברי הרמב  ובספר

אם אין לו מה יאכל ובזה הותר לו לעסוק במלאכתו שיוכל לאכול ולעסוק 
שזהו , אבל אם כבר יש לו כדי מחייתו אין לו היתר לעסוק במלאכה. בתורה

  בכל יום מעט כדי חיו אם ועושה מלאכה "ם "וכמבואר מלשון הרמב. ביטול תורה
  ". לא היה לו מה יאכל  
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  לפי , תנו רבנן ואספת דגנך מה תלמוד לומר: "ליסוד זה מברכות לה  והוכיח
התורה הזה מפיך יכול דברים ככתבן תלמוד לומר שנאמר לא ימוש ספר  והוכיח

ל רבא לרבנן "א' ישמעאל וכו' ואספת דגנך הנהג בהן מנהג דרך ארץ דברי ר
א מנייכו ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאי כי היכי דלא תטרדו במטות

, הנהג בהן עם דברי תורה מנהג דרך ארץ"י "ופירש רש". במזונייכו כולא שתא
מבואר שכל ההיתר ". שאם תבא לידי צורך הבריות סופך ליבטל מדברי תורה

ו רק משום זה, להתנהג עם דברי תורה מנהג דרך ארץ ואינו חשוב ביטול תורה
י שאם לא יעמול לפרנסתו יבא לידי "וכדפירש רש, שזה נחשב צורך לדברי תורה

ל רבא לרבנן שלא יבואו ללמוד "ולכך א, צורך הבריות וסופו ליבטל מדברי תורה
לפי זה אם ו. כדי שיוכלו ללמוד תורה כל השנה, לפניו ביומי ניסן וביומי תשרי

  לעמול יותר לפרנסתו משום דהוי ביטול שוב אסור לו , יש לו מזונות כדי חיו
.ם"תורה וכמבואר בדברי הרמב  

  שהקשו מדוע מברכים ברכת : בברכות יא' ץ לדברי תוס"ביאר במשנת יעב  ובזה
, פ שלא לומדים מיד אחר הברכה אלא לאחר זמן"אע, התורה בשחרית  ובזה

ה שצריך ומאי שנא מסוכ, ומדוע לא נחשב הפסק בין הברכה לבין קיום המצוה
דשאני תורה שאינו "' ותירצו בתוס. לברך על כל סעודה וסעודה בפני עצמה

דכל שעה אדם מחוייב ללמוד דכתיב והגית בו יומם ולילה והוי , מייאש דעתו
ב בדברי  "וצ". ה קבועהאבל אכילה בסוכה יש שע, כמו יושב כל היום בלא הפסק

, תורהמתלמודדעתוייאשבזמן שהאדם עוסק במלאכתו כיצד לא משהרי' תוס
וביאר כיון שכל ההיתר לעסוק במלאכתו . הרי יודע שזמן רב יעסוק במלאכתו

נמצא שכל המלאכה היא , ם"הוא רק  לצורך לימוד התורה וכמבואר בדברי הרמב
. ורה וילך ללמודומיד שיהא לו כדי פרנסתו חייב ללמוד ת, לצורך תלמוד תורה
  של המלאכה כיון שכל כולה, ק ללימוד התורהנחשבת הפסולכך אין המלאכה 

  .  היא לצורך לימוד התורה  

  שהביאה הפסוק במשלי יקרה היא : 'ביאר גם לדברי הגמרא במועד קטן ט  ובזה
י "ופירש רש. מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בה  ובזה

ונמצא שצריך ".שאם יש לך לעסוק במצוה תבטל תלמוד תורה ועסוק במצוה"
פסוק מיוחד ללמדנו שמבטלין תלמוד תורה משום מצוה שאי אפשר לעשותה 

הרי מותר לאדם לבטל תלמוד , וצריך ביאור למה צריך פסוק לזה. י אחרים"ע
ואם כן כל שכן שיהא מותר לאדם לבטל תורה משום מצוה , תורה משום פרנסתו

. חה ללימוד התורהשהרי מצוה עוברת לא גרעה מעמל לפרנסה שדו, עוברת
שכל מה שהותר לבטל תורה משום פרנסתו זהו רק מפני , אבל לפי המבואר ניחא

אבל מצוה עוברת שאינה צורך . שזהו צורך לימוד התורה שאין לו מה יאכל
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. ורה וילך ללמודומיד שיהא לו כדי פרנסתו חייב ללמוד ת, לצורך תלמוד תורה
  של המלאכה כיון שכל כולה, ק ללימוד התורהנחשבת הפסולכך אין המלאכה 

  .  היא לצורך לימוד התורה  

  שהביאה הפסוק במשלי יקרה היא : 'ביאר גם לדברי הגמרא במועד קטן ט  ובזה
י "ופירש רש. מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בה  ובזה

ונמצא שצריך ".שאם יש לך לעסוק במצוה תבטל תלמוד תורה ועסוק במצוה"
פסוק מיוחד ללמדנו שמבטלין תלמוד תורה משום מצוה שאי אפשר לעשותה 

הרי מותר לאדם לבטל תלמוד , וצריך ביאור למה צריך פסוק לזה. י אחרים"ע
ואם כן כל שכן שיהא מותר לאדם לבטל תורה משום מצוה , תורה משום פרנסתו

. חה ללימוד התורהשהרי מצוה עוברת לא גרעה מעמל לפרנסה שדו, עוברת
שכל מה שהותר לבטל תורה משום פרנסתו זהו רק מפני , אבל לפי המבואר ניחא

אבל מצוה עוברת שאינה צורך . שזהו צורך לימוד התורה שאין לו מה יאכל
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  ולכך  צריך  פסוק  שמבטלין תלמוד , תלמוד תורה היה לומר שאין לבטל תורה
  .ץ הנפלאים"בד המשנת יע"עכ. תורה לצורך מצוה עוברת  

  . ד"ץ לכאורה נסתרים מגמרא מפורשת במועד קטן י"דברי המשנת יעב  אמנם
דמבואר שם שאם יצא למדינת הים למזונותיו וחזר בחול המועד מותר לו   אמנם

ואם יצא למדינת הים להרוויח )לפרנסתו(כיון שיצא ברשות , לגלח במועד
וחזר בחול )י"יותר וכדפרשוהיינו שיש לו נכסים הרבה ויוצא כדי להרוויח(

כיון שגם זה נחשב שיצא ברשות לפרנסתו . מותר לו לגלח במועד, המועד
ץ שאדם שיש לו מזונות כדי "ולדברי המשנת יעב. )כרבנן והכי קיימא לן להלכה(

כ פשיטא דאין לו רשות לצאת "א, ועמל יותר להרוויח זהו ביטול תורה, פרנסתו
  ומדוע נחשב שיצא ברשות וכיצד הותר לו , יותרלמדינת הים על מנת להרוויח 
  .לגלח בחול המועד  

  'הלכה א'ם בהלכות תלמוד תורה פרק ג"פ דברי הרמב"לבאר זה ע  והנראה
, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות, בשלשה כתרים נכתרו ישראל"  והנראה

כתר , לםכתר כהונה זכה בו אהרן שנאמר והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עו
כתר תורה הרי הוא מונח ועומד ומוכן לכל ישראל . 'מלכות זכה בו דוד וכו

". כל מי שירצה יבא  ויטול, שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב
לא , מי שנשאו לבו לקיים מצוה זו כראוי ולהיות מוכתר בכתר תורה"'ובהלכה ו

תורה עם העושר והכבוד יסיח דעתו לדברים אחרים ולא ישים על לבו שיקנה 
כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ , כאחת

דברי תורה נמשלו כמים "'ובהלכה ט". תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל
לומר לך מה מים אינם מתכנסים במקום מדרון , שנאמר הוי כל צמא לכו למים

כך דברי תורה אינם נמצאים בגסי , ורןאלא נזחלין מעליו ומתקבצין במקום אשב
, אלא בדכא ושפל רוח שמתאבק בעפר רגלי החכמים, הרוח ולא בלב כל גבה לב

  ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו ועושה מלאכה בכל יום מעט כדי חיו אם לא 
  ".ושאר יומו ולילו עוסק בתורה, היה לו מה יאכל  

האחד הוא עצם . בלימוד תורהם שישנם שני עניינים "מדברי הרמב   ומוכח
ם בהלכות "כמו שפסק הרמב, מצוות תלמוד תורה שמוטלת על כל ישראלחחומוכ

בין עני בין , כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה"'הלכה ח' תלמוד תורה פרק א
, עשיר בין שלם בגופו בין בעל יסורין בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו

, מן הצדקה ומחזר על הפתחים ואפילו בעל אשה ובניםאפילו היה עני המתפרנס
  ". חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה שנאמר והגית בו יומם ולילה

  .     שהאדם יזכה לכתרה של תורה" כתר תורה"והשני הוא   
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ם שהוא על "וזה ביאר הרמב, מבאר כיצד זוכים לכתר תורה' בפרק ג  ם"והרמב
ולא שם על לבו כל תענוגי , שלא מסיח דעתו לרגע מן התורהידי זה םו"והרמב

שאם , ם שאין לו לעשות מלאכה יותר מכדי חיו"ובזה מוסיף הרמב. עולם הזה
נחשב לו שמסיח דעתו מן התורה ולא יזכה לכתרה , יעשה מלאכה יותר מכדי חיו

וכדמוכח , פ שמותר לאדם להרוויח יותר ואינו ביטול תורה"אע, של תורה
  כיון שהסיח דעתו , מ לא יוכל לזכות לכתרה של תורה"מ. ד"מועד קטן ימרא מהג

  .מהתורה  

  , שהתירה לעסוק במלאכתו רק משום צורך ללימוד התורה: ה"בברכות ל  והגמרא
והפסוק . זהו על מנת לזכות לכתרה של תורה. הותרויותר מכדי חיו לא   והגמרא

שזהו רק , זוכים לכתרה של תורהמלמד כיצד" לא ימוש ספר התורה הזה מפיך"
וכל מה שעוסק במלאכתו הוא רק . על ידי זה שלא מסיח דעתו כלל מן התורה

שזהו על מנת לזכות , ם בהלכות תלמוד תורה"כדי חיו כמבואר בדברי הרמב
, אבל בעצם מצוות תלמוד תורה היא בזמנו הפנוי של האדם, לכתרה של תורה

פ שיש לו כדי חיו ועוסק "ד תורה אעובזמן שעמל לפרנסתו פטור מלימו
  שלא יזכה לכתרה של ותר לו בזה ואינו ביטול תורה ורק ה, במלאכה להרווחה

  .ם"תורה כמבואר בדברי הרמב  

  הוא מחמת , שעמל לפרנסתו לא נחשב הפסק בברכת התורה: א"בברכות י  'ותוס
תר מכדי ואפילו להרוויח יו(שכל ההיתר לבטל תורה הוא רק להתפרנס   'ותוס
וגם בזמן המלאכה , ומיד כשסיים את מלאכתו מחוייב במצוות תלמוד תורה, )חיו

מיד מתחייב במצוות תלמוד , אם הפסיק באמצע המלאכה ויש לו זמן פנוי, עצמה
  שדעתו של האדם תמיד , ולכך לא נחשב שיש כאן הסחת הדעת מהתורה, תורה

  .שברגע שיפנה ממלאכתו מיד ילמד תורה  

  שהצריכה פסוק מיוחד ללמד שמבטלין תלמוד תורה : 'במועד קטן ט  והגמרא
פ שמותר לבטל תורה כדי להתפרנס ואפילו "אע,משום מצוה עוברת   והגמרא

שהתורה התירה , שכל ההיתר לבטל מתורה זהו על מנת להרוויח. להרוויח הרבה
היה אבל כשבא לפניו מצוה עוברת . לאדם להרוויח ממון ולבטל בזמן זה מתורה

והרי , כיון שבא לבטל מתורה משום עשיית מצוה, לומר שאין לבטל מתורה
כ מסברה היה לומר שמצוות תלמוד "וא, תלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות

  ולזה בא . תורה דוחה שאר מצוות כיון שהיא מצווה חשובה יותר משאר מצוות
  .הפסוק ללמדנו שמבטלין תלמוד תורה משום מצוה עוברת  

  ישמעאל ' שבן דמא שאל את ר: ט"יש לבאר את דברי הגמרא במנחות צובזה
וכוונתו שזכה . מהו ללמוד חכמה יוונית, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה  ובזה

ל שמותר לו ללמוד חכמה יוונית על מנת שיוכל "כ י"וא, כבר לכתרה של תורה
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  ולכך  צריך  פסוק  שמבטלין תלמוד , תלמוד תורה היה לומר שאין לבטל תורה
  .ץ הנפלאים"בד המשנת יע"עכ. תורה לצורך מצוה עוברת  

  . ד"ץ לכאורה נסתרים מגמרא מפורשת במועד קטן י"דברי המשנת יעב  אמנם
דמבואר שם שאם יצא למדינת הים למזונותיו וחזר בחול המועד מותר לו   אמנם

ואם יצא למדינת הים להרוויח )לפרנסתו(כיון שיצא ברשות , לגלח במועד
וחזר בחול )י"יותר וכדפרשוהיינו שיש לו נכסים הרבה ויוצא כדי להרוויח(

כיון שגם זה נחשב שיצא ברשות לפרנסתו . מותר לו לגלח במועד, המועד
ץ שאדם שיש לו מזונות כדי "ולדברי המשנת יעב. )כרבנן והכי קיימא לן להלכה(

כ פשיטא דאין לו רשות לצאת "א, ועמל יותר להרוויח זהו ביטול תורה, פרנסתו
  ומדוע נחשב שיצא ברשות וכיצד הותר לו , יותרלמדינת הים על מנת להרוויח 
  .לגלח בחול המועד  

  'הלכה א'ם בהלכות תלמוד תורה פרק ג"פ דברי הרמב"לבאר זה ע  והנראה
, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות, בשלשה כתרים נכתרו ישראל"  והנראה

כתר , לםכתר כהונה זכה בו אהרן שנאמר והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עו
כתר תורה הרי הוא מונח ועומד ומוכן לכל ישראל . 'מלכות זכה בו דוד וכו

". כל מי שירצה יבא  ויטול, שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב
לא , מי שנשאו לבו לקיים מצוה זו כראוי ולהיות מוכתר בכתר תורה"'ובהלכה ו

תורה עם העושר והכבוד יסיח דעתו לדברים אחרים ולא ישים על לבו שיקנה 
כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ , כאחת

דברי תורה נמשלו כמים "'ובהלכה ט". תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל
לומר לך מה מים אינם מתכנסים במקום מדרון , שנאמר הוי כל צמא לכו למים

כך דברי תורה אינם נמצאים בגסי , ורןאלא נזחלין מעליו ומתקבצין במקום אשב
, אלא בדכא ושפל רוח שמתאבק בעפר רגלי החכמים, הרוח ולא בלב כל גבה לב

  ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו ועושה מלאכה בכל יום מעט כדי חיו אם לא 
  ".ושאר יומו ולילו עוסק בתורה, היה לו מה יאכל  

האחד הוא עצם . בלימוד תורהם שישנם שני עניינים "מדברי הרמב   ומוכח
ם בהלכות "כמו שפסק הרמב, מצוות תלמוד תורה שמוטלת על כל ישראלחחומוכ

בין עני בין , כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה"'הלכה ח' תלמוד תורה פרק א
, עשיר בין שלם בגופו בין בעל יסורין בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו

, מן הצדקה ומחזר על הפתחים ואפילו בעל אשה ובניםאפילו היה עני המתפרנס
  ". חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה שנאמר והגית בו יומם ולילה

  .     שהאדם יזכה לכתרה של תורה" כתר תורה"והשני הוא   
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ם שהוא על "וזה ביאר הרמב, מבאר כיצד זוכים לכתר תורה' בפרק ג  ם"והרמב
ולא שם על לבו כל תענוגי , שלא מסיח דעתו לרגע מן התורהידי זה םו"והרמב

שאם , ם שאין לו לעשות מלאכה יותר מכדי חיו"ובזה מוסיף הרמב. עולם הזה
נחשב לו שמסיח דעתו מן התורה ולא יזכה לכתרה , יעשה מלאכה יותר מכדי חיו

וכדמוכח , פ שמותר לאדם להרוויח יותר ואינו ביטול תורה"אע, של תורה
  כיון שהסיח דעתו , מ לא יוכל לזכות לכתרה של תורה"מ. ד"מועד קטן ימרא מהג

  .מהתורה  

  , שהתירה לעסוק במלאכתו רק משום צורך ללימוד התורה: ה"בברכות ל  והגמרא
והפסוק . זהו על מנת לזכות לכתרה של תורה. הותרויותר מכדי חיו לא   והגמרא

שזהו רק , זוכים לכתרה של תורהמלמד כיצד" לא ימוש ספר התורה הזה מפיך"
וכל מה שעוסק במלאכתו הוא רק . על ידי זה שלא מסיח דעתו כלל מן התורה

שזהו על מנת לזכות , ם בהלכות תלמוד תורה"כדי חיו כמבואר בדברי הרמב
, אבל בעצם מצוות תלמוד תורה היא בזמנו הפנוי של האדם, לכתרה של תורה

פ שיש לו כדי חיו ועוסק "ד תורה אעובזמן שעמל לפרנסתו פטור מלימו
  שלא יזכה לכתרה של ותר לו בזה ואינו ביטול תורה ורק ה, במלאכה להרווחה

  .ם"תורה כמבואר בדברי הרמב  

  הוא מחמת , שעמל לפרנסתו לא נחשב הפסק בברכת התורה: א"בברכות י  'ותוס
תר מכדי ואפילו להרוויח יו(שכל ההיתר לבטל תורה הוא רק להתפרנס   'ותוס
וגם בזמן המלאכה , ומיד כשסיים את מלאכתו מחוייב במצוות תלמוד תורה, )חיו

מיד מתחייב במצוות תלמוד , אם הפסיק באמצע המלאכה ויש לו זמן פנוי, עצמה
  שדעתו של האדם תמיד , ולכך לא נחשב שיש כאן הסחת הדעת מהתורה, תורה

  .שברגע שיפנה ממלאכתו מיד ילמד תורה  

  שהצריכה פסוק מיוחד ללמד שמבטלין תלמוד תורה : 'במועד קטן ט  והגמרא
פ שמותר לבטל תורה כדי להתפרנס ואפילו "אע,משום מצוה עוברת   והגמרא

שהתורה התירה , שכל ההיתר לבטל מתורה זהו על מנת להרוויח. להרוויח הרבה
היה אבל כשבא לפניו מצוה עוברת . לאדם להרוויח ממון ולבטל בזמן זה מתורה

והרי , כיון שבא לבטל מתורה משום עשיית מצוה, לומר שאין לבטל מתורה
כ מסברה היה לומר שמצוות תלמוד "וא, תלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות

  ולזה בא . תורה דוחה שאר מצוות כיון שהיא מצווה חשובה יותר משאר מצוות
  .הפסוק ללמדנו שמבטלין תלמוד תורה משום מצוה עוברת  

  ישמעאל ' שבן דמא שאל את ר: ט"יש לבאר את דברי הגמרא במנחות צובזה
וכוונתו שזכה . מהו ללמוד חכמה יוונית, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה  ובזה

ל שמותר לו ללמוד חכמה יוונית על מנת שיוכל "כ י"וא, כבר לכתרה של תורה
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לאדם לעמול שהרי נתבאר לעיל שמותר, על ידה להרוויח פרנסה יותר ברווח
ורק שאז לא . פ שיש לו כדי מזונותיו ואינו ביטול תורה"לפרנסתו ולהרוויח אע
  ל שהותר "י, כ לבן דמא שכבר זכה לכתרה של תורה"וא. יזכה לכתרה של תורה

  .לעמול לפרנסתו על מנת להרוויח יותר  

  , "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה"ישמעאל ' לו ר   וענה
מחוייב להמשיך ולעמול בכל , לכתרה של תורהוכוונתו שגם אדם שזכה  וענה

, ו יסיח דעתו מן התורה"כי אם ח. ולא להסיח דעתו מהתורה כלל, כוחו בתורה
ישמעאל את הפסוק ' ולכך הביא ר. שוב יכול לאבד את כתר התורה שזכה כבר

וכים לכתרה של שהרי פסוק זה מלמד כיצד ז" לא ימוש ספר התורה הזה מפיך"
שכל ישמעאל ' שמזה לומד ר: וכמו שנתבאר לעיל מהגמרא בברכות לה, תורה

  שרק כך יזכה , זהו רק כדי חיו ולא יותרמה שהותר לאדם לעמול לפרנסתו 
  .לכתרה של תורה  

אמר רבי אמי אין מוסרין דברי . "ג"יש לבאר גם דברי הגמרא בחגיגה י  ובזה
והקשו ". עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעוםאשנאמר ל, ם"תורה לעכו  ובזה
הרי , ם מהפסוק לא עשה כן לכל גוי"מדוע צריך לאסור ללמד תורה לעכו' תוס

כ ישראל "וא. ט"עובד כוכבים העוסק בתורה חייב מיתה כמבואר בסנהדרין נ
דהכא ' ותירצו תוס. ם תורה עובר משום לפני עיור לא תתן מכשול"המלמד לעכו
ואז אין איסור משום לפני , ם זה"ם אחר שיכול ללמד תורה לעכו"כומיירי שיש ע

. ולכך נאסר מדין לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום, עיור לא תתן מכשול
למסור "שהאיסור כאן הוא ', א בחידושי אגדות תירץ לקושיית תוס"והמהרש

מ "ומ, ם"ווהיינו בשבע מצוות בני נח שמותר ללמד את העכ". ם"דברי תורה לעכו
והיינו הטעם והסוד של המצוות שזה אין למסור , אין למסור להם דברי תורה

וזה נאסר מדין לא עשה כן לכל גוי , ם אפילו בשבע מצוות בני נח"לעכו
  א למה מותר ללמד אותם את "וצריך ביאור בדברי המהרש. ומשפטים בל ידעום

  .הסוד של ההלכותאבל נאסר ללמד אותם הטעם ו, עצם ההלכות של בני נח  

  באופן שזוכים לכתרה של , ם תורה"שהאיסור כאן הוא ללמד את העכו  ונראה
כי , ואם מלמדו את עצם ההלכות הפסוקות של בני נח זה הותר. תורה   ונראה

, אבל באופן שמלמדו טעם וסוד המצוות. עדיין בזה לא זוכים לכתרה של תורה
זהו צורה ואופן של לימוד תורה כיון ש. אפילו במצוות של בני נח זה נאסר

  ון שכתרה של תורה שייך רק כי, וזה נאסר לבני נח, שזוכים בו לכתרה של תורה
  .ולא לבני נחלישראל   

  על : 'גיטין ס' הובא בתוס)שמות רבה כי תשא(יש לבאר את דברי המדרש   ובזה
סיבה שה. )ב"י'הושע ח(" אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו"הפסוק   ובזה
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ם לא יעתיקו "היא כדי שהעכו, שהתורה ניתנה רובה בעל פה ורק מיעוט בכתב
. ולכך נתנה בעל פה על מנת שהתורה תשאר רק אצל ישראל, וילמדו את התורה

שכתרה של תורה שייך רק לישראל , והביאור בזה הוא על דרך שנתבאר לעיל
גם לאומות אבל בעצם התורה ישנם דברים ששייכים , ולא לאומות העולם

, ולכך התורה שבכתב ניתנה כתובה. העולם כמו ההלכות של שבע מצוות בני נח
כי לכתרה של תורה , שלא היה חשש שבזה אומות העולם יזכו לכתרה של תורה

אפשר לזכות רק כשלומדים את טעמי התורה וסודותיה וכמו שנתבאר מדברי 
  על מנת , ק בעל פהולכך טעמי התורה וסודותיה ניתנו ר, א בחגיגה"המהרש

  .שכתר התורה ישאר רק אצל ישראל ולא אצל אומות העולם  

  ינאי אילו ' אמר ר")'הלכה ב'פרק ד(מבואר בדברי הירושלמי בסנהדרין    וביותר
וביאר בפני משה שאם ". היתה לרגל עמידהנתנה התורה חתוכה לא  וביותר

לא , רות לכאן ולכאןובלא טעמים וסב, התורה היתה ניתנת בפסק הלכה חתוכה
כי צריך לדרוש את התורה לכאן ולכאן ואלו ואלו דברי אלוקים , היה קיום לעולם

וכוונתו שאם התורה הייתה ניתנת כפסק הלכה ברור ובלי טעמים . ד"חיים עכ
כי רק על ידי עמלות בתורה . לא היה קיום לעולם, ופילפולים לכאן ולכאן

כי בלי כתרה , וזהו הקיום של העולם. ורהוטעמיה וסודותיה זוכים לכתרה של ת
שהרי כבר נאמר , של תורה שנמצא אצל לומדי התורה אין לעולם זכות קיום

, )ה"ג כ"ירמיהו ל(" אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי"בפסוק 
היה קיום שאם לא היתה התורה בעולם לא . ל בגמרא נדרים לב"ודרשו חז

  הוא רק על ידי עמל תורה בסברות ובטעמים לכאן העולם והקיום של , לעולם
  .ולכאן  

  על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי שלא . מבואר בגמרא נדרים פא   ולכך
ן לבאר שלא היתה התורה חשובה בעיניהם "וכתב הר,בירכו בתורה תחילה  ולכך

ל וביאר בבית הלוי ע. שלא היו עוסקין בה לשמה, שתהא ראויה לברך עליה
שהיו סבורים שלימוד התורה הוא רק על מנת ללמוד )ריש פרשת משפטים(התורה 

כי , ולכך לא בירכו על לימוד התורה, כדי לקיים ולעשות את מצות התורה
אבל טעותם הגדולה היתה שלימוד . החשיבו את לימוד התורה רק הכשר מצוה

  ולכך צריך , והתורה היא מצוה בפני עצמה ועצם הלימוד הוא תכלית בפני עצמ
  . ד"עכ, לברך על לימוד התורה  

  ורק על ידי , שלא הבינו שכתר תורה שייך לעם ישראל ולעמלי התורה  והיינו
וכיון שלא , לכתר תורה ומקיימים את העולםעמל התורה לשמה זוכים   והיינו

  לכך נטלו מהם את ארץ ישראל והגלו , ידעו את המעלה המיוחדת של עם ישראל
  .רצםאותם מא  
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לאדם לעמול שהרי נתבאר לעיל שמותר, על ידה להרוויח פרנסה יותר ברווח
ורק שאז לא . פ שיש לו כדי מזונותיו ואינו ביטול תורה"לפרנסתו ולהרוויח אע
  ל שהותר "י, כ לבן דמא שכבר זכה לכתרה של תורה"וא. יזכה לכתרה של תורה

  .לעמול לפרנסתו על מנת להרוויח יותר  

  , "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה"ישמעאל ' לו ר   וענה
מחוייב להמשיך ולעמול בכל , לכתרה של תורהוכוונתו שגם אדם שזכה  וענה

, ו יסיח דעתו מן התורה"כי אם ח. ולא להסיח דעתו מהתורה כלל, כוחו בתורה
ישמעאל את הפסוק ' ולכך הביא ר. שוב יכול לאבד את כתר התורה שזכה כבר

וכים לכתרה של שהרי פסוק זה מלמד כיצד ז" לא ימוש ספר התורה הזה מפיך"
שכל ישמעאל ' שמזה לומד ר: וכמו שנתבאר לעיל מהגמרא בברכות לה, תורה

  שרק כך יזכה , זהו רק כדי חיו ולא יותרמה שהותר לאדם לעמול לפרנסתו 
  .לכתרה של תורה  

אמר רבי אמי אין מוסרין דברי . "ג"יש לבאר גם דברי הגמרא בחגיגה י  ובזה
והקשו ". עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעוםאשנאמר ל, ם"תורה לעכו  ובזה
הרי , ם מהפסוק לא עשה כן לכל גוי"מדוע צריך לאסור ללמד תורה לעכו' תוס

כ ישראל "וא. ט"עובד כוכבים העוסק בתורה חייב מיתה כמבואר בסנהדרין נ
דהכא ' ותירצו תוס. ם תורה עובר משום לפני עיור לא תתן מכשול"המלמד לעכו
ואז אין איסור משום לפני , ם זה"ם אחר שיכול ללמד תורה לעכו"כומיירי שיש ע

. ולכך נאסר מדין לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום, עיור לא תתן מכשול
למסור "שהאיסור כאן הוא ', א בחידושי אגדות תירץ לקושיית תוס"והמהרש

מ "ומ, ם"ווהיינו בשבע מצוות בני נח שמותר ללמד את העכ". ם"דברי תורה לעכו
והיינו הטעם והסוד של המצוות שזה אין למסור , אין למסור להם דברי תורה

וזה נאסר מדין לא עשה כן לכל גוי , ם אפילו בשבע מצוות בני נח"לעכו
  א למה מותר ללמד אותם את "וצריך ביאור בדברי המהרש. ומשפטים בל ידעום

  .הסוד של ההלכותאבל נאסר ללמד אותם הטעם ו, עצם ההלכות של בני נח  

  באופן שזוכים לכתרה של , ם תורה"שהאיסור כאן הוא ללמד את העכו  ונראה
כי , ואם מלמדו את עצם ההלכות הפסוקות של בני נח זה הותר. תורה   ונראה

, אבל באופן שמלמדו טעם וסוד המצוות. עדיין בזה לא זוכים לכתרה של תורה
זהו צורה ואופן של לימוד תורה כיון ש. אפילו במצוות של בני נח זה נאסר

  ון שכתרה של תורה שייך רק כי, וזה נאסר לבני נח, שזוכים בו לכתרה של תורה
  .ולא לבני נחלישראל   

  על : 'גיטין ס' הובא בתוס)שמות רבה כי תשא(יש לבאר את דברי המדרש   ובזה
סיבה שה. )ב"י'הושע ח(" אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו"הפסוק   ובזה
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ם לא יעתיקו "היא כדי שהעכו, שהתורה ניתנה רובה בעל פה ורק מיעוט בכתב
. ולכך נתנה בעל פה על מנת שהתורה תשאר רק אצל ישראל, וילמדו את התורה

שכתרה של תורה שייך רק לישראל , והביאור בזה הוא על דרך שנתבאר לעיל
גם לאומות אבל בעצם התורה ישנם דברים ששייכים , ולא לאומות העולם

, ולכך התורה שבכתב ניתנה כתובה. העולם כמו ההלכות של שבע מצוות בני נח
כי לכתרה של תורה , שלא היה חשש שבזה אומות העולם יזכו לכתרה של תורה

אפשר לזכות רק כשלומדים את טעמי התורה וסודותיה וכמו שנתבאר מדברי 
  על מנת , ק בעל פהולכך טעמי התורה וסודותיה ניתנו ר, א בחגיגה"המהרש

  .שכתר התורה ישאר רק אצל ישראל ולא אצל אומות העולם  

  ינאי אילו ' אמר ר")'הלכה ב'פרק ד(מבואר בדברי הירושלמי בסנהדרין    וביותר
וביאר בפני משה שאם ". היתה לרגל עמידהנתנה התורה חתוכה לא  וביותר

לא , רות לכאן ולכאןובלא טעמים וסב, התורה היתה ניתנת בפסק הלכה חתוכה
כי צריך לדרוש את התורה לכאן ולכאן ואלו ואלו דברי אלוקים , היה קיום לעולם

וכוונתו שאם התורה הייתה ניתנת כפסק הלכה ברור ובלי טעמים . ד"חיים עכ
כי רק על ידי עמלות בתורה . לא היה קיום לעולם, ופילפולים לכאן ולכאן

כי בלי כתרה , וזהו הקיום של העולם. ורהוטעמיה וסודותיה זוכים לכתרה של ת
שהרי כבר נאמר , של תורה שנמצא אצל לומדי התורה אין לעולם זכות קיום

, )ה"ג כ"ירמיהו ל(" אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי"בפסוק 
היה קיום שאם לא היתה התורה בעולם לא . ל בגמרא נדרים לב"ודרשו חז

  הוא רק על ידי עמל תורה בסברות ובטעמים לכאן העולם והקיום של , לעולם
  .ולכאן  

  על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי שלא . מבואר בגמרא נדרים פא   ולכך
ן לבאר שלא היתה התורה חשובה בעיניהם "וכתב הר,בירכו בתורה תחילה  ולכך

ל וביאר בבית הלוי ע. שלא היו עוסקין בה לשמה, שתהא ראויה לברך עליה
שהיו סבורים שלימוד התורה הוא רק על מנת ללמוד )ריש פרשת משפטים(התורה 

כי , ולכך לא בירכו על לימוד התורה, כדי לקיים ולעשות את מצות התורה
אבל טעותם הגדולה היתה שלימוד . החשיבו את לימוד התורה רק הכשר מצוה

  ולכך צריך , והתורה היא מצוה בפני עצמה ועצם הלימוד הוא תכלית בפני עצמ
  . ד"עכ, לברך על לימוד התורה  

  ורק על ידי , שלא הבינו שכתר תורה שייך לעם ישראל ולעמלי התורה  והיינו
וכיון שלא , לכתר תורה ומקיימים את העולםעמל התורה לשמה זוכים   והיינו

  לכך נטלו מהם את ארץ ישראל והגלו , ידעו את המעלה המיוחדת של עם ישראל
  .רצםאותם מא  
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  וכמו , ה מחבב מאוד את חידושי התורה של הלומדים מתוך עמל"הקב  ולכך
וכל שכן חידושים ")ב"פרק י'שער ד(ין 'מוולזח"שכתב בנפש החיים לגר  ולכך

אין ערוך לגודל נוראות נפלאות עניינם , אמיתיים המתחדשים על ידי האדם
ה נשיק "הקב, אדםשכל מילה ומילה פרטית המתחדשת מפי ה. ופעולתם למעלה

והן הן השמים החדשים , לה ומעטר לה ונבנה ממנה עולם חדש בפני עצמו
כיון שחידושי . ד"עכ, "והארץ החדשה שאמר הכתוב כמו שכתב בהקדמת הזוהר

  המקיימים את והם , התורה מתוך עמל הם כתר התורה ששייך רק לעם ישראל
  .ה"מאוד לפני הקבהעולם ולכך חביבים הם   

  א ומשמים סייעו בידו "צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"רנו ורבינו הרהמו  זכה
, בדברים העומדים ברומו של עולםהעוסקים ,וחשוביםלחבר  ספרים  רבים  זכה

  חשיבות מיוחדת יש לספר זה . כמו מוסר תיקון המידות ואמונה בבורא עולם
  .שמגיש מורנו ורבינו לפני הלומדים  

  בדברי תורה עם אברכי הכוללים ותלמידי חכמים בארץ ר "זה מפלפל מו  בחיבור
דברי התורה . בעומקא דשמעתא וטעמי תורה וסתריה, הקודש ובעולם  בחיבור

  בהמתנה למטוס " ובלכתך בדרך"ר רובם ככולם הם בבחינת "י מו"שנכתבו ע
  .ופעמים בעיצומה של קבלת קהל בין גברא לגברא, ובטיסה עצמה  

  ואת , כני לערוך את חידושי התורה של מורנו ורבינובכל לבב שזי' ה  אודה
ואני תפילה לפני . ר"הלומדים החשובים לבין מוהמשא ומתן בשמעתא בין  אודה

  ויזכה ליתן , ריבון העולמים שחיבור זה הניתן לפני הלומדים יגדיל תורה ויאדירה
  .בלב הלומדים בו חשק לעמול ולהעמיק בתורה  

.העורך
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  בקפ  .כתובות ט  סוגיית פתח פתוח  סימן ס

קפח  .כתובות ט  ספק ספיקא משם אחד  סימן סא

קצ  .כתובות ט  בדין סוטה לבעלה  סימן סב

קצג  .כתובות ט  ספק ספיקא להוציא ממון  סימן סג

קצה  .כתובות ט  בדין ברי ושמא בסוטה  סימן סד

קצט  .כתובות יא  שליחות לקטן  סימן סה

רב  :כתובות יא  בענין בתולה ובעולה  סימן סו

רט  :כתובות יב  בענין חזקת ממון וחזקת הגוף  סימן סז

ריג  :כתובות יח  בדין אין אדם משים עצמו רשע  סימן סח

ריח  :כתובות יט  בענין עדים שבשטר  סימן סט

רכג  .נדרים ז  ספק מתנות עניים  סימן ע

רכו  :נדרים ז  לשוא' בענין לא תשא את שם ה  סימן עא

רכט  :נדרים טז  בדין מצוות לאו להינות נתנו  סימן עב

רלג  .נדרים כז  אונס ביום אחרון  סימן עג

רלז  .נדרים פז  בענין תוך כדי דיבור  סימן עד

רמא  .סוטה לב  בענין אמירה בכל לשון  סימן עה

רמה  :גיטין עז  בדין קנין אגב קרקע וקנין חצר  סימן עו

רמז  :גיטין עז  האם גט מוקצה בשבת  סימן עז

רנ  :גיטין עז  בדין גיטו וידו באין כאחד  סימן עח

רנג  .גיטין עח  אמות'קנין ד  סימן עט

רנו  .גיטין צ  מתי הותר לאדם לגרש את אשתו   סימן פ

רנח  :קידושין לד  נשים בספירת העומר  סימן פא

רס  .קידושין לח  עשה דוחה לא תעשה  סימן פב

רסה  .קידושין מב  אין שליח לדבר עבירה  סימן פג

רסח  :קידושין עח  בדין גוסס לענין קניינים וגירושין  סימן פד

רעב  .קידושין פא  בדין איסור יחוד  סימן פה

רעו  :בבא קמא יז  מזיק שלא הפסיד לניזק  סימן פו

רעט  :בבא קמא מד  התראת ספק  סימן פז

רפב  :בבא קמא מד  ל"עוד בענין הנ  סימן פח

רפג  :בבא קמא מד  ל"עוד בענין הנ  סימן פט

רפד  .בבא קמא נה  כלאים דהנהגה וכלאים דהרבעה  סימן צ

רפו  .בבא קמא נה  ל"עוד בענין הנ  סימן צא
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  בקפ  .כתובות ט  סוגיית פתח פתוח  סימן ס
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רפב  :בבא קמא מד  ל"עוד בענין הנ  סימן פח

רפג  :בבא קמא מד  ל"עוד בענין הנ  סימן פט

רפד  .בבא קמא נה  כלאים דהנהגה וכלאים דהרבעה  סימן צ

רפו  .בבא קמא נה  ל"עוד בענין הנ  סימן צא
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רפז  .בבא קמא סו  סוגיית יאוש  סימן צב

רצ  .בבא קמא סו  ל"עוד בעניין הנ  סימן צג

רצא  .בבא קמא סו  בדין שינוי קונה  סימן צד

רצד  :בבא קמא עו  כל העומד להזרק כזרוק דמי  סימן צה

רצז  .בבא קמא פב  בטל הטעם האם בטלה התקנה  סימן צו

שא  .בבא קמא פז  בענין אינו מצווה ועושה  סימן צז

שג  .בבא קמא פט  שלא תהא קלה בעיניו להוציאה  סימן צח

שה  :בבא קמא צ  בדין שור הנסקל שאסור בהנאה  סימן צט

שי  :בבא קמא צא  חובל בעצמו  סימן ק

שיג  :בבא קמא קי  טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו  סימן קא

שטו  .בבא קמא קיג  ם"גזל עכו  סימן קב

שיט  .בבא מציעא ב  בדין שנים אוחזין בטלית  סימן קג

שכד  .בבא מציעא ל  בענין שני דינים הסותרים זה את זה  סימן קד

שכו  :בבא בתרא ה  בענין חזקה להוציא ממון  סימן קה

של  :סנהדרין כ  בענין מצוות בניית בית המקדש  סימן קו

שלג  :סנהדרין כ  בענין דינא דמלכותא דינא  סימן קז

שלח  :סנהדרין סח  בענין בן סורר ומורה נהרג על שם סופו  סימן קח

שמב  .עבודה זרה יג  ל"באיסור יציאה לחו  סימן קט

שמד  .עבודה זרה יג  ל"עוד בענין הנ  סימן קי

שמח  :חולין עב  בענין טומאת מת  סימן קיא

שנא    בענין מצוות מילה  מכתבי תורה
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, סדר מיוחד לכל קריאה מלבד פרשת זכור

ואפילו , ובא עזרא ותיקן הסדר לכל הקריאות

, לפי זה נראה דצריך ליזהר טפי בפרשת זכור

שהיא מצוה מיוחדת ומפורשת בתורה מה 

ת שאינה אלא בעל פה שאין כן שאר קריאו

ח "ומשמע מדברי הב". ה"מפי משה רבינו ע

  , ריאת התורה היא הלכה למשה מסינישק

  .ולכך נחשבת דאורייתא  

שהנדון בגמרא , י"מיושבים דברי רש

האם כל התורה כולה בכל לשון נאמרה 

הוא נדון על קריאת , או בלשון הקודש נאמרה

והוא . התורה שלומדים מהלכה למשה מסיני

נידון דאורייתא ולכך דורשת הגמרא מפסוק 

, שקריאת שמע היא בלשון הקודש" והיו"

דמשמע דכל התורה כולה היא בכל לשון 

מ כיון "ואלא דמ. שהכל הוא נידון בדאורייתא

הוא קיל טפי , שלא נכתב להדיא בתורה

. מקריאת פרשת זכור שנכתבה להדיא בתורה
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  היינו שלימדו אותם" להם שיהו קורין בשבת

  

אמנם עיין במגן . שזהו דין הלכה למשה מסיני

ובמחצית השקל 'ק א"ה ס"אברהם בסימן קל

שהרי פשטות הלשון , ח"שכבר תמהו על הב

שיהו עמדו נביאים שביניהם ותיקנו להם "
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.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו
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. א"א לגמרא בברכות כ"טביהר

ברכת התורה לאחריה מן ברכת "

ומה מזון שאין טעון לפניו , המזון מקל וחומר

תורה שטעונה לפניה אינו דין , טעון לאחריו

א דאי אפשר "וסובר הרטב". לאחריהשטעונה 

היא ברכה על , לפרש שברכה לאחריה בתורה

כמו ברכת התורה שלפני , עצם לימוד התורה

כיון שאין שיעור לחיוב לימוד התורה , הלימוד

כי , כיון שתמיד הוא לפניו, לא שייך בו לאחריו

אלא . לעולם לא שייך סיום בלימוד התורה

קריאת התורה הכוונה בזה היא על ברכה בגמר

וכיון שמבואר בזה שחיוב ברכה על . בציבור

כ "א, קריאת התורה בציבור הוא מן התורה

. מוכח שחיוב קריאת התורה הוא דאורייתא

הוא , ה שתיקנו משה רבינו ועזרא הסופרוכל מ

, רק את הזמנים של שני וחמישי ומנחה דשבת

  החיוב של קריאת התורה בציבור אבל עצם 

  . מן התורההוא   

א מהו המקור לעצם "טבילא ביאר הר

ורק הוכיח מזה [חיוב קריאת התורה 

שהקריאה עצמה , שהברכות הם דאורייתא

ל דהוא כדעת "ועכצ]. ודאי היא דאורייתא

שחיוב קריאת התורה הוא דאורייתא , ח"הב

ח מפרש "ורק שהב, מהלכה למשה מסיני

עמדו "שזהו עצמו מה שמבואר בגמרא 

יניהם ותיקנו להם שיהו קורין נביאים שב

והכוונה שלימדו את העם את ההלכה ". בשבת

א "אמנם הרטב. וזהו דוחק, למשה מסיני

עמדו נביאים שביניהם ותיקנו להם "מבאר 

שהוא תקנת משה רבינו " שיהו קורין בשבת

  , כלפי הזמנים שיקראו בשני וחמישי ובשבת

  ".ותיקנו"ובהכי אתי שפיר הלשון   

פיעלי"רששיטתאתעודלבאריש

הקודששכתבי.ו"קטבשבתהמבואר
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,לשוןבכלליכתבניתנודלאדכיון,בהןלקרות

אסורוזה,פהעלכקוראנחשבבהןקוראאם

  רשאיאתהאישבכתבדבריםלןקיימאדהא

  .פהעללאומרן  

: ל"נחלקו על ביאור זה והקשו וז

וקשה דאין זה אי אתה רשאי "

כיון שאינו אומרו בלשון , לאומרן על פה

דהא , הקודש אלא באותו לשון כשהן כתובין

שרי למימר בעל פה תרגום כדמתרגם רב 

י סובר שאם התורה צריכה "ומוכח דרש". יוסף

כ כשכותבים "א, להיכתב רק בלשון הקודש

הקורא בה נחשב כקורא , וןאת התורה בכל לש

אבל תוספות נחלקו וסוברים שגם אם , על פה

, כותבה בכל לשון לא נחשב כקורא על פה

  שכל האיסור לקרות את התורה בעל פה הוא 

  .רק בלשון הקודש  

שהספק , י"זה יש לבאר את דברי רש

בגמרא האם כל התורה כולה בכל לשון 

ין הוא לענ, נאמרה או רק בלשון הקודש

שאם כל התורה כולה ניתנה , קריאת התורה

כ כשקורא בכל לשון "א, רק בלשון הקודש

הוה ליה כקורא על פה והוא איסור דאורייתא 

משום דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן 

וקריאת התורה בכל לשון נחשבת על , על פה

אבל , אם התורה ניתנה רק בלשון הקודש, פה

הוא משום י "תוספות שמיאנו בפירוש הרש

וכוונת 

ועדיין

אמנם

ובתוספות
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, שקריאת שמע היא בלשון הקודש" והיו"
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  שניתיקןועזראומשה,שיעורלהשישבציבור

  ".במנחהבשבתוחמישי  

. א"א לגמרא בברכות כ"טביהר

ברכת התורה לאחריה מן ברכת "

ומה מזון שאין טעון לפניו , המזון מקל וחומר

תורה שטעונה לפניה אינו דין , טעון לאחריו

א דאי אפשר "וסובר הרטב". לאחריהשטעונה 

היא ברכה על , לפרש שברכה לאחריה בתורה

כמו ברכת התורה שלפני , עצם לימוד התורה

כיון שאין שיעור לחיוב לימוד התורה , הלימוד

כי , כיון שתמיד הוא לפניו, לא שייך בו לאחריו

אלא . לעולם לא שייך סיום בלימוד התורה

קריאת התורה הכוונה בזה היא על ברכה בגמר

וכיון שמבואר בזה שחיוב ברכה על . בציבור

כ "א, קריאת התורה בציבור הוא מן התורה

. מוכח שחיוב קריאת התורה הוא דאורייתא

הוא , ה שתיקנו משה רבינו ועזרא הסופרוכל מ

, רק את הזמנים של שני וחמישי ומנחה דשבת

  החיוב של קריאת התורה בציבור אבל עצם 

  . מן התורההוא   

א מהו המקור לעצם "טבילא ביאר הר

ורק הוכיח מזה [חיוב קריאת התורה 

שהקריאה עצמה , שהברכות הם דאורייתא

ל דהוא כדעת "ועכצ]. ודאי היא דאורייתא

שחיוב קריאת התורה הוא דאורייתא , ח"הב

ח מפרש "ורק שהב, מהלכה למשה מסיני

עמדו "שזהו עצמו מה שמבואר בגמרא 

יניהם ותיקנו להם שיהו קורין נביאים שב

והכוונה שלימדו את העם את ההלכה ". בשבת

א "אמנם הרטב. וזהו דוחק, למשה מסיני

עמדו נביאים שביניהם ותיקנו להם "מבאר 

שהוא תקנת משה רבינו " שיהו קורין בשבת

  , כלפי הזמנים שיקראו בשני וחמישי ובשבת

  ".ותיקנו"ובהכי אתי שפיר הלשון   

פיעלי"רששיטתאתעודלבאריש

הקודששכתבי.ו"קטבשבתהמבואר

איכא]הקודשלשוןמלבד[לשוןבכלשכתובין

ופירש.כללבהןלקרותדאסורדאמרמאן
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.יווניתאוהקודשבלשוןרקספריםלכתוב

בענייןר"כתבדברידבריווהובאו[ת"פורהרבופירש

שאסורהטעםי"רשלדברי.]כותבמלאכת

,לשוןבכלליכתבניתנודלאדכיון,בהןלקרות

אסורוזה,פהעלכקוראנחשבבהןקוראאם

  רשאיאתהאישבכתבדבריםלןקיימאדהא

  .פהעללאומרן  

: ל"נחלקו על ביאור זה והקשו וז

וקשה דאין זה אי אתה רשאי "

כיון שאינו אומרו בלשון , לאומרן על פה

דהא , הקודש אלא באותו לשון כשהן כתובין

שרי למימר בעל פה תרגום כדמתרגם רב 

י סובר שאם התורה צריכה "ומוכח דרש". יוסף

כ כשכותבים "א, להיכתב רק בלשון הקודש

הקורא בה נחשב כקורא , וןאת התורה בכל לש

אבל תוספות נחלקו וסוברים שגם אם , על פה

, כותבה בכל לשון לא נחשב כקורא על פה

  שכל האיסור לקרות את התורה בעל פה הוא 

  .רק בלשון הקודש  

שהספק , י"זה יש לבאר את דברי רש

בגמרא האם כל התורה כולה בכל לשון 

ין הוא לענ, נאמרה או רק בלשון הקודש
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, מלבד קרבן פסח שהיו רבים[את הקרבנות 
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ולפי 
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  ז                                דוד                               ברכות                              אוצרות                       

  סימן ג

  בנוסח ברכות הנהנין

  .ברכות לה                                                                                                                                                                           
  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו
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  ".פריהמוציא"מברכים  

בורא"לשוןל"חזשתקנומזונותבמיני

  לשוןתקנולאמדוע,"מזונותמיני

  ".מזונותמיניהמוציא"  

  

  .פריז" אורות חיים ומשה"אברכי הכולל 

א בריש פרק כיצד "טבייעויין בר

ומשום הכי : "ל"מברכין שהקשה וז

המוציא לחם לא אמרינן ביה בורא פרי העץ או 

דכל חד וחד מברכין עליה כלישנא , מן האדמה

, הוציא לחם מן הארץבלחם כתיב ל, דקרא

ולקחת מראשית כל פרי ובפירות כתיב 

המוציא "ל לברך "נמצא שתקנת חז". האדמה

להוציאדנקטדקראלישנאמשוםהיא,"לחם

פרי"שמברךובפירות.הארץמןלחם

  מראשיתולקחתדקראמלישנאהוא,"האדמה

  .האדמהפריכל  

א לא הקשה כלל שיברך "טביהר

בורא "רק הקשה שיברך " בורא לחם"

". המוציא לחם מן האדמה"או " פרי העץ

א שיברך "טביהקשה הרוצריך ביאור מדוע לא

ועוד קשה גם לאחר תירוץ , "בורא לחם"

" פרי האדמה"א שבפירות נאמר בקרא "הרטב

האדמה ולא בורא פרי ולכך מברך בורא פרי 

  בורא "מדוע מברך , מקום קשהמכל, העץ

  .כמו בלחם" המוציא פרי"ולא מברך " פרי  

ברכות להסביר זה על פי הגמרא 

ברכהתקנולאשמקשה מדוע: ה"ל

כמו שתקנו ברכה מיוחדת , מיוחדת על שמן

, משום דלא אפשר' ותירצה הגמ. על היין

כיון , אינו נכון" בורא פרי הזית"שאם יברך 

זית "י "וביאר רש. שהפרי עצמו נקרא זית

שהפרי קרוי , אקרי והוה ליה בורא פרי הפרי

זית ואין זו בריאת שמים כי בידי האדם היא 

הגפן היא העץ והענבים , אבל גבי גפן, בריאה זו

י שלשון "נמצא מדברי רש". הם פרי הגפן
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שייך רק על בריאת שמים ולא על , "בורא פרי"

ולכך לא שייך לברך בורא . יאה בידי אדםבר

ולא נברא , כי פרי הזית הוא השמן, פרי הזית

  לשון ולא שייך בו , י שמים רק בידי אדםביד

  .בורא  

א שלא "טבימבוארים היטב דברי הר

כיון , "בורא לחם"הקשה שיברכו 

, שלחם אינו בריאת שמים רק בריאת האדם

י "ביאר רשוכמו ש, ולא שייך בו לשון בורא

בורא "וגם מבואר מדוע מברכים . לגבי שמן

וזה , כיון שהברכה היא על בריאת שמים, "פרי

בלי , עדיף לברך על עצם בריאת השמים

ורק בלחם שלא שייך בו . השיתוף של האדם

  המוציאל לשון"תקנו חז, "בורא"כלל לשון 

  .דקראוכלישנא  

מיושבת גם השאלה מדוע מברכים 

ולא מברכים , "בורא מיני מזונות"

כיון דלישנא דבורא ". המוציא מיני מזונות"

ורק בלחם דאי אפשר , הוא עדיף כמבואר

ל לשון המוציא "תקנו חז" בורא לחם"לומר 

אבל במזונות דשייך . לחם וכלישנא דקרא

  ל לשון זה דהוא "תקנו חז, "בורא"לתקן לשון 

  .על לשון מוציאעדיף   

יש לדון בדברי הבן איש חי בספר תורה 

ג שנשאל האם בני "לשמה בסימן ס

ישראל במדבר ברכו על המן שירד להם מן 

וכתב בתורה לשמה . ואיזו ברכה ברכו, השמים

  משום הודאה , שעל המן ברכו ברכה ראשונה

  . ובזה ירד שפע לכל העולמות, ה"ושבח לקב  

  

ב שלעתיד לבוא ע שכת"והביא מהרמ

יוציאו צנצנת המן ויאכלו , בסעודת לויתן

ובתורה . ויברכו המוציא לחם מן השמים

לשמה כתב נראה לי דישראל במדבר היו 

, מברכים על המן הממטיר לחם מן השמים

כמו לישנא דקרא דכתיב הנני ממטיר לכם 

שיברכו מסתבר ולהמבואר. השמיםמןלחם

ישנא דהבורא כיון דל, הבורא ַמן ִמן השמים

  ובמן שהוא ממש בריאת , לשון עדיפאהוא 

  . דהבוראלישנאשמים שייך טפי  

ט"מ,דקראלישנאעלתקשיגופאהיא

נקטולא,המןעלדממטירלישנאנקט

ַמןלכםבוראהננילמכתבוהוה,דבריאהלישנא

אביריםלחםדדרשינןמשוםואולי.השמיםִמן

אוכליםהשרתשמלאכילחםדהוא,אישאכל

עבורבשמיםנמצאשהמןומשמע,אותו

כיון,בריאהלשוןשייךלאכ"וא,השרתמלאכי

,לישראלבמיוחדהמןאתבראלאה"שהקב

בושייךורק,למלאכיםכברמוכןהמןהיהשהרי

המןאתמורידה"שהקב,המטרהלשון

שמברכיםלפירותדמיולא,למטהמלמעלה

עיקרדבפירות,האדמהפריבוראעליהם

מודיםזהועל,האדםבשבילהיאהבריאה

במןכןשאינוומה.פירותלאדםשבראה"לקב

  בורערקהאדםעבוראינהבריאתושעיקר

  .דבוראלישנאשייךלאובזה,המלאכים  

ל כדברי הרב תורה לשמה "זה שפיר י

הממטיר לחם מן , שיברכו על המן

  כיון דלא שייך בזה , השמים כלישנא דקרא

  .לישנא דבורא  

  ה דוד חנניה פינטו"ע

  

ובזה 

ובזה

ובזה 
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  סימן ד
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  :א"שבת כ                                                                                                                                                                            
  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מצוותרבנןתנו":א"כשבתבגמרא

לכלנרוהמהדריןוביתואישנרחנוכה

ש"בהמהדריןמןוהמהדרין,ואחדאחד

ואילךמכאןשמונהמדליקראשוןיוםאומרים

מדליקראשוןיוםאומריםה"וב,והולךפוחת

עולאאמר,והולךמוסיףואילךמכאןאחת

אביןבריוסי'רבמערבאאמוראיתריבהפליגי

כנגדש"דבטעמאאמרחד,זבידאבריוסי'ור

ימיםכנגדה"דבוטעמאהנכנסיןימים

החגפריכנגדש"דבטעמאאמרוחד,היוצאים

  ,מורידיןואיןבקודשדמעליןהללדביתוטעמא

  היוזקניםשנייוחנן'ראמרח"בברבהאמר  

,ה"בכדבריעשהואחדש"כבעשהאחדצידןב

  תןנווזההחגפריכנגדלדבריוטעםנותןזה

  ".מורידיןואיןבקודשדמעליןלדבריוטעם  

מינהנפקאמאיהגמראבדבריביאור

שללדיןשמאיביתלומדיםמהיכן

אוהנכנסיןימיםמשוםהאם,והולךפוחת

מוסיףשללדיןלומדיםה"וב,החגפרימשום

ואיןבקודשדמעליןאוהיוצאיםמימיםוהולך

ה"דלבלדיןמודיםשניהםמ"מהרי,מורידין

  נפקאומאי.והולךפוחתש"ולבוהולךמוסיף

  .ע"וצהלישנותביןלדינאמינא  

.אברכי הכולל באר משה אשדוד

א "יעויין בבית הלוי שהביא להגר

שביאר דללישנא דהוא כנגד הימים 

צריך שיהיו הנרות כמספר , הנכנסין והיוצאים

הימים הנכנסין והיוצאים שיהא היכר שכך הוא 

אבל ללישנא דהוא כנגד פרי , מספר הנרות

אין קפידא , החג או משום דמעלין בקודש

, שיהא היכרא שהנרות הם כמספר הימים

  שיוסיף משום מעלין בקודש או והעיקר 

  .שיפחות לבית שמאי כנגד פרי החג  

בפרקם"הרמבשיטתאתא"הגרביאר

מןשהמהדריןחנוכהמהלכות'ד

גםמהדרין,בנרותוהולכיםשמוסיפיןהמהדרין

בפניהביתמבניואחדאחדכללהדליקכן

לאנרותכולםידליקודאםהקשוס"ובתו.עצמו

כיון,והיוצאיםהנכנסיםלימיםהיכראיהא

לאולעולם,ביתבניהרבהשישהעולםשיסברו

חלקוולכך,והיוצאיםהנכנסיןלימיםהיכריהא

המהדריןמןדהמהדריןוסובריםם"הרמבעל

לפינרותידליקולא,בנרותוהולכיםשמוסיפין

וביאר.וביתואישנררקאלאהביתבניכל

דמפרשכמאןליהסביראם"דהרמבא"הגר

ולכך,בקודשומעליןהחגפרימשוםטעמא

,הימיםמספרניכרשיהאקפידאדאיןל"ס

ולהדליקלהדרהביתבניכליכוליםשפירולכך

שהיושהיוהזקניםמשניוכדחזינן,נרותכולם

החגפריכנגדלדבריהםטעםשנתנובצידן

  מבוארובזה,מורידיןולאבקודשמעליןומשום

  .הלשונותתריביןמינאהנפקאהיטב  

:שאלה

וצריך

: תשובה

ובזה



        דוד                              ברכות                              אוצרות                    ח

שייך רק על בריאת שמים ולא על , "בורא פרי"

ולכך לא שייך לברך בורא . יאה בידי אדםבר

ולא נברא , כי פרי הזית הוא השמן, פרי הזית

  לשון ולא שייך בו , י שמים רק בידי אדםביד

  .בורא  

א שלא "טבימבוארים היטב דברי הר

כיון , "בורא לחם"הקשה שיברכו 

, שלחם אינו בריאת שמים רק בריאת האדם

י "ביאר רשוכמו ש, ולא שייך בו לשון בורא

בורא "וגם מבואר מדוע מברכים . לגבי שמן

וזה , כיון שהברכה היא על בריאת שמים, "פרי

בלי , עדיף לברך על עצם בריאת השמים

ורק בלחם שלא שייך בו . השיתוף של האדם

  המוציאל לשון"תקנו חז, "בורא"כלל לשון 

  .דקראוכלישנא  

מיושבת גם השאלה מדוע מברכים 

ולא מברכים , "בורא מיני מזונות"

כיון דלישנא דבורא ". המוציא מיני מזונות"

ורק בלחם דאי אפשר , הוא עדיף כמבואר

ל לשון המוציא "תקנו חז" בורא לחם"לומר 

אבל במזונות דשייך . לחם וכלישנא דקרא

  ל לשון זה דהוא "תקנו חז, "בורא"לתקן לשון 

  .על לשון מוציאעדיף   

יש לדון בדברי הבן איש חי בספר תורה 

ג שנשאל האם בני "לשמה בסימן ס

ישראל במדבר ברכו על המן שירד להם מן 

וכתב בתורה לשמה . ואיזו ברכה ברכו, השמים

  משום הודאה , שעל המן ברכו ברכה ראשונה

  . ובזה ירד שפע לכל העולמות, ה"ושבח לקב  

  

ב שלעתיד לבוא ע שכת"והביא מהרמ

יוציאו צנצנת המן ויאכלו , בסעודת לויתן

ובתורה . ויברכו המוציא לחם מן השמים

לשמה כתב נראה לי דישראל במדבר היו 

, מברכים על המן הממטיר לחם מן השמים

כמו לישנא דקרא דכתיב הנני ממטיר לכם 

שיברכו מסתבר ולהמבואר. השמיםמןלחם

ישנא דהבורא כיון דל, הבורא ַמן ִמן השמים

  ובמן שהוא ממש בריאת , לשון עדיפאהוא 

  . דהבוראלישנאשמים שייך טפי  

ט"מ,דקראלישנאעלתקשיגופאהיא

נקטולא,המןעלדממטירלישנאנקט

ַמןלכםבוראהננילמכתבוהוה,דבריאהלישנא

אביריםלחםדדרשינןמשוםואולי.השמיםִמן

אוכליםהשרתשמלאכילחםדהוא,אישאכל

עבורבשמיםנמצאשהמןומשמע,אותו

כיון,בריאהלשוןשייךלאכ"וא,השרתמלאכי

,לישראלבמיוחדהמןאתבראלאה"שהקב

בושייךורק,למלאכיםכברמוכןהמןהיהשהרי

המןאתמורידה"שהקב,המטרהלשון

שמברכיםלפירותדמיולא,למטהמלמעלה

עיקרדבפירות,האדמהפריבוראעליהם

מודיםזהועל,האדםבשבילהיאהבריאה

במןכןשאינוומה.פירותלאדםשבראה"לקב

  בורערקהאדםעבוראינהבריאתושעיקר

  .דבוראלישנאשייךלאובזה,המלאכים  

ל כדברי הרב תורה לשמה "זה שפיר י

הממטיר לחם מן , שיברכו על המן

  כיון דלא שייך בזה , השמים כלישנא דקרא

  .לישנא דבורא  

  ה דוד חנניה פינטו"ע
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  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מצוותרבנןתנו":א"כשבתבגמרא

לכלנרוהמהדריןוביתואישנרחנוכה

ש"בהמהדריןמןוהמהדרין,ואחדאחד

ואילךמכאןשמונהמדליקראשוןיוםאומרים

מדליקראשוןיוםאומריםה"וב,והולךפוחת

עולאאמר,והולךמוסיףואילךמכאןאחת

אביןבריוסי'רבמערבאאמוראיתריבהפליגי

כנגדש"דבטעמאאמרחד,זבידאבריוסי'ור

ימיםכנגדה"דבוטעמאהנכנסיןימים

החגפריכנגדש"דבטעמאאמרוחד,היוצאים

  ,מורידיןואיןבקודשדמעליןהללדביתוטעמא

  היוזקניםשנייוחנן'ראמרח"בברבהאמר  

,ה"בכדבריעשהואחדש"כבעשהאחדצידןב

  תןנווזההחגפריכנגדלדבריוטעםנותןזה

  ".מורידיןואיןבקודשדמעליןלדבריוטעם  

מינהנפקאמאיהגמראבדבריביאור

שללדיןשמאיביתלומדיםמהיכן

אוהנכנסיןימיםמשוםהאם,והולךפוחת

מוסיףשללדיןלומדיםה"וב,החגפרימשום

ואיןבקודשדמעליןאוהיוצאיםמימיםוהולך

ה"דלבלדיןמודיםשניהםמ"מהרי,מורידין

  נפקאומאי.והולךפוחתש"ולבוהולךמוסיף

  .ע"וצהלישנותביןלדינאמינא  

.אברכי הכולל באר משה אשדוד

א "יעויין בבית הלוי שהביא להגר

שביאר דללישנא דהוא כנגד הימים 

צריך שיהיו הנרות כמספר , הנכנסין והיוצאים

הימים הנכנסין והיוצאים שיהא היכר שכך הוא 

אבל ללישנא דהוא כנגד פרי , מספר הנרות

אין קפידא , החג או משום דמעלין בקודש

, שיהא היכרא שהנרות הם כמספר הימים

  שיוסיף משום מעלין בקודש או והעיקר 

  .שיפחות לבית שמאי כנגד פרי החג  

בפרקם"הרמבשיטתאתא"הגרביאר

מןשהמהדריןחנוכהמהלכות'ד

גםמהדרין,בנרותוהולכיםשמוסיפיןהמהדרין

בפניהביתמבניואחדאחדכללהדליקכן

לאנרותכולםידליקודאםהקשוס"ובתו.עצמו

כיון,והיוצאיםהנכנסיםלימיםהיכראיהא

לאולעולם,ביתבניהרבהשישהעולםשיסברו

חלקוולכך,והיוצאיםהנכנסיןלימיםהיכריהא

המהדריןמןדהמהדריןוסובריםם"הרמבעל

לפינרותידליקולא,בנרותוהולכיםשמוסיפין

וביאר.וביתואישנררקאלאהביתבניכל

דמפרשכמאןליהסביראם"דהרמבא"הגר

ולכך,בקודשומעליןהחגפרימשוםטעמא

,הימיםמספרניכרשיהאקפידאדאיןל"ס

ולהדליקלהדרהביתבניכליכוליםשפירולכך

שהיושהיוהזקניםמשניוכדחזינן,נרותכולם

החגפריכנגדלדבריהםטעםשנתנובצידן

  מבוארובזה,מורידיןולאבקודשמעליןומשום

  .הלשונותתריביןמינאהנפקאהיטב  
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        דוד                              שבתאוצרות                                              י

להוסבירא,ם"הרמבלעשחלקו'סתו

בקודשומעליןהחגדפריללישנאדגם

פוחתהואשלכךהימיםלמספרהיכראבעינן

דימיםדללישנאורק,והולךמוסיףאווהולך

להדרשהתקנהש"בסובריםוהיוצאיםהנכנסין

ימיםכנגדוהולךפוחתי"עדווקאהיתה

דווקאהיתהלהדרשהתקנהל"סה"וב,הנכנסים

אבל,היוצאיםהימיםכנגדוהולךמוסיףי"ע

מודוע"דכול"סבקודשומעליןהחגדפרילישנא

אוהנכנסיםימיםכנגדאוהידורלעשותשיכלו

שמאידלביתהטעםורק,היוצאיםימיםכנגד

החגפריכנגדזהו,הנכנסיםימיםכנגדלהדרתקנו

כנגדלהדרתקנוה"ולבוהולכיםשמתמעטים

האאבל.בקודשדמעליןמשוםהיוצאיםימים

לפייהיושהנרותהואשההידורמודוע"כו

,הימיםהםךשכהיכראבעינןולכך,הימיםמספר

  מספרלפינרותיקלהדלדאין'לתוסל"סולכך

  .בדבריוש"עי,הביתבני  

הלישנות לבאר המחלוקת בין 

דהנה יש לחקור האם , באופן אחר

ועיין , ימי חנוכה הם מדאורייתא או מדרבנן

שכתב 'ם בספר המצוות בשרש א"ברמב

ג מצוות "שרבים מנו את נר חנוכה מכלל תרי

ם נחלק עליהם "וברמב, שנאמרו למשה מסיני

ל דנר חנוכה אינו ממניין המצוות שזהו רק "וס

ן ביאר שהמונים את נר "וברמב, תקנת חכמים

משום דמשה , ג מצוות"חנוכה מכלל תרי

הזהיר בסיני לשמוע לתקנת חכמים ולכל מה 

אמנם . ג מצוות"ישיאמרו ולכך נכלל בתר

ל דכל תקנות "ן דס"יעויין היטב שם ברמב

שעיקר , חכמים לא עובר על לאו דלא תסור

הלאו הוא לשמוע לחכמים כשדורשים את 

, י מידות שהתורה נדרשת בהן"דיני התורה ע

לאו שייךלאחכמיםשלאבל בתקנות וסייגים

ם חולק וסובר שבכל "אבל הרמב, דלא תסור

חכמים עובר על לאו דלא תקנות וסייגים של

, תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל

ן חנוכה הוא "ם ובין להרמב"נמצא דבין להרמב

ם איכא לאו כללי "ורק דלהרמב[רק דרבנן 

וכן בהלל ]. ל"דלא תסור על כל תקנות חז

ן "ועיין ברמב, דחנוכה בפשוטו הוא מדרבנן

הלל , בספר המצוות שם דלבעל ההלכות

  הוא דאורייתא דנפקא לן או מהלכה דמועדים 

  .למשה מסיני או מדין שמחה  

ג כתב "בחתם סופר בתשובה רל

שהרי , דחנוכה ופורים הם דאורייתא

שאם משעבוד לגאולה . ד"מבואר במגילה י

והוא , אומרים שירה קל וחומר ממיתה לחיים

שישנו דין דאורייתא לקבוע יום מועד זכר לנס 

הדלקת הנרות וקריאת ורק עצם, שנעשה לו

  כיון שאפשר לקבוע היום , הם דרבנןהמגילה 

  .זכר לנס בלי להדליק נר ומגילה  

קמאדלישנא,הלישנותלבארחשבתיזה
,והיוצאיםהנכנסיםהימיםכנגדדהוא

ודלא[דרבנןרקהםהחנוכהימיעיקרדכלל"ס
אולהוסיףההדורשכלל"סולכך]סופרכהחתם
הנכנסיםהימיםכנגדמדרבנןרקהואלפחות

ל"סהחגפרידכנגדלישנאאבל,והיוצאים
סופרהחתםוכדעתדאורייתאדיןהואדחנוכה
ולכך,דאורייתאהםהחנוכהימיקביעתשעיקר

שליוםשהואהיוםעלקובעהנרותהדלקתי"ע
,הנרהדלקתבלילהודותשיכולפ"ואע[הודאה

והודאהשירהדיןמקייםהנרכשמדליקמ"מ
לזהלומדדאורייתאדיןשהואוכיון].דאורייתא

דיןהםשגםבקודשממעליןאוהחגמפרי
כולודהואקמאללישנאאבל,דאורייתא

בקודשומעלין  החג  מפרי  לומדים  לא,מדרבנן
  תקנוכיצדשנחלקוורק,דאורייתאשהם

  .ההדלקהדיןאתחכמים  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע  

אמנם

וחשבתי

אמנם

ולפי

יא                   דוד                              שבתאוצרות                                  

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

, את מכתבו היקר בעניין נר חנוכה

א כנגד "ר דלמד"ובמה שביאר כת

ל דחנוכה הוא "ס, פרי החג ומעלין בקודש

  מקיים דין י הדלקת הנר "דאורייתא וע

  .והוא ביאור יקר, ההודאה  

נראה שביאור זה יתכן רק לדעת 

שהרי , י"ם ולא לדעת רש"הרמב

מאי חנוכה דתנו "מבואר : א"בגמרא שבת כ

ה בכסלו יומא דחנוכה תמניא אינון "רבנן בכ

. דלא למיספד בהון ודלא להתענות בהון

כשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים 

שגברה מלכות בית חשמונאי וכ, שבהיכל

וניצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של 

שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא 

נעשה בו נס , היה בו אלא להדליק יום אחד

והדליקו ממנו שמונה ימים לשנה אחרת 

". קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה

י לקרות הלל ולומר על הניסים "ופרש

ם בהלכות "על הרמב[ץ "יעבובמשנת . בהודאה

הקשה על הברייתא מדוע לא זכרה כלל ]חנוכה

  ורק נזכר , ל להדליק נר חנוכה"לדין שתקנו חז

  . הלל והודאה  

כיון דהדלקת נר חנוכה היתה כעין 

ן שהטעם "כמבואר בר, המנורה

ל להשתמש לאורה הוא משום "שאסרו חז

וכן הטעם דהדלקה עושה , דעשאוה כמנורה

משום שעשאוה : ב"י כ"מצוה פירש רש

ל דכל דין הדלקת נר חנוכה "ולכך י. כמנורה

ק "הוא רק לאחר חורבן ביהמ, ל"שתקנו חז

אבל בזמן הבית שהייתה, דלא היתה המנורה

, המנורה קיימת לא תקנו עדיין הדלקת הנר

  ואתי שפיר הברייתא דלשנה הבאה קבעום רק 

  .להלל ולהודאה ולא להדלקת הנר  

מהלכות חנוכה 'ם בפרק ג"הרמב

וכשגברו ישראל על "כתב 'הלכה ב

אויביהם ואבדום בחמשה ועשרים בחדש 

נכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור , כסלו היה

במקדש אלא פך אחד ולא היה בו להדליק 

והדליקו ממנו נרות , אלא יום אחד בלבד

המערכה שמונה ימים עד שכתשו זיתים 

ומפני זה "'ובהלכה ג".והוציאו שמן טהור

תו הדור שיהיו שמונת התקינו חכמים שבאו

הימים אלו שתחילתן מליל חמשה ועשרים 

ימי שמחה והלל ומדליקין בהן הנרות , בכסלו

בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה 

וימים , משמונת הלילות להראות ולגלות הנס

והן אסורים בהספד , אלו הם נקראים חנוכה

  ובתענית כימי הפורים והדלקת הנרות בהן 

  ". סופרים כקריאת המגילהמצוה מדברי   

באותו ם שחכמים ש"מדברי הרמב

, הנרותהדור כבר הם תקנו את הדלקת 

ואם כן הדרא קושיה לדוכתא מדוע הברייתא 

  לא זכרה כלל להדלקת הנרות ורק זכרה את 

  . ההלל וההודאה  

וכן הוא בספר הליקוטים [ץ "במשנת יעב

ם מפרש "דהרמב]א"בשם נימוקי מהרי

לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים "הברייתא 

דהיא הדלקת הנרות " טובים בהלל ובהודאה

שעל ידי הדלקת הנרות ופרסום הנס , עצמה

ם "וכמבואר ברמב. מקיים דין הודאה על הנס

קיבלנו

אמנם

וביאר

נםאמ

מוכח

וביאר



        דוד                              שבתאוצרות                                              י

להוסבירא,ם"הרמבלעשחלקו'סתו

בקודשומעליןהחגדפריללישנאדגם

פוחתהואשלכךהימיםלמספרהיכראבעינן

דימיםדללישנאורק,והולךמוסיףאווהולך

להדרשהתקנהש"בסובריםוהיוצאיםהנכנסין

ימיםכנגדוהולךפוחתי"עדווקאהיתה

דווקאהיתהלהדרשהתקנהל"סה"וב,הנכנסים

אבל,היוצאיםהימיםכנגדוהולךמוסיףי"ע

מודוע"דכול"סבקודשומעליןהחגדפרילישנא

אוהנכנסיםימיםכנגדאוהידורלעשותשיכלו

שמאידלביתהטעםורק,היוצאיםימיםכנגד

החגפריכנגדזהו,הנכנסיםימיםכנגדלהדרתקנו

כנגדלהדרתקנוה"ולבוהולכיםשמתמעטים

האאבל.בקודשדמעליןמשוםהיוצאיםימים

לפייהיושהנרותהואשההידורמודוע"כו

,הימיםהםךשכהיכראבעינןולכך,הימיםמספר

  מספרלפינרותיקלהדלדאין'לתוסל"סולכך

  .בדבריוש"עי,הביתבני  

הלישנות לבאר המחלוקת בין 

דהנה יש לחקור האם , באופן אחר

ועיין , ימי חנוכה הם מדאורייתא או מדרבנן

שכתב 'ם בספר המצוות בשרש א"ברמב

ג מצוות "שרבים מנו את נר חנוכה מכלל תרי

ם נחלק עליהם "וברמב, שנאמרו למשה מסיני

ל דנר חנוכה אינו ממניין המצוות שזהו רק "וס

ן ביאר שהמונים את נר "וברמב, תקנת חכמים

משום דמשה , ג מצוות"חנוכה מכלל תרי

הזהיר בסיני לשמוע לתקנת חכמים ולכל מה 

אמנם . ג מצוות"ישיאמרו ולכך נכלל בתר

ל דכל תקנות "ן דס"יעויין היטב שם ברמב

שעיקר , חכמים לא עובר על לאו דלא תסור

הלאו הוא לשמוע לחכמים כשדורשים את 

, י מידות שהתורה נדרשת בהן"דיני התורה ע

לאו שייךלאחכמיםשלאבל בתקנות וסייגים

ם חולק וסובר שבכל "אבל הרמב, דלא תסור

חכמים עובר על לאו דלא תקנות וסייגים של

, תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל

ן חנוכה הוא "ם ובין להרמב"נמצא דבין להרמב

ם איכא לאו כללי "ורק דלהרמב[רק דרבנן 

וכן בהלל ]. ל"דלא תסור על כל תקנות חז

ן "ועיין ברמב, דחנוכה בפשוטו הוא מדרבנן

הלל , בספר המצוות שם דלבעל ההלכות

  הוא דאורייתא דנפקא לן או מהלכה דמועדים 

  .למשה מסיני או מדין שמחה  

ג כתב "בחתם סופר בתשובה רל

שהרי , דחנוכה ופורים הם דאורייתא

שאם משעבוד לגאולה . ד"מבואר במגילה י

והוא , אומרים שירה קל וחומר ממיתה לחיים

שישנו דין דאורייתא לקבוע יום מועד זכר לנס 

הדלקת הנרות וקריאת ורק עצם, שנעשה לו

  כיון שאפשר לקבוע היום , הם דרבנןהמגילה 

  .זכר לנס בלי להדליק נר ומגילה  

קמאדלישנא,הלישנותלבארחשבתיזה
,והיוצאיםהנכנסיםהימיםכנגדדהוא

ודלא[דרבנןרקהםהחנוכהימיעיקרדכלל"ס
אולהוסיףההדורשכלל"סולכך]סופרכהחתם
הנכנסיםהימיםכנגדמדרבנןרקהואלפחות

ל"סהחגפרידכנגדלישנאאבל,והיוצאים
סופרהחתםוכדעתדאורייתאדיןהואדחנוכה
ולכך,דאורייתאהםהחנוכהימיקביעתשעיקר

שליוםשהואהיוםעלקובעהנרותהדלקתי"ע
,הנרהדלקתבלילהודותשיכולפ"ואע[הודאה

והודאהשירהדיןמקייםהנרכשמדליקמ"מ
לזהלומדדאורייתאדיןשהואוכיון].דאורייתא

דיןהםשגםבקודשממעליןאוהחגמפרי
כולודהואקמאללישנאאבל,דאורייתא

בקודשומעלין  החג  מפרי  לומדים  לא,מדרבנן
  תקנוכיצדשנחלקוורק,דאורייתאשהם

  .ההדלקהדיןאתחכמים  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע  

אמנם

וחשבתי

אמנם

ולפי

יא                   דוד                              שבתאוצרות                                  

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

, את מכתבו היקר בעניין נר חנוכה

א כנגד "ר דלמד"ובמה שביאר כת

ל דחנוכה הוא "ס, פרי החג ומעלין בקודש

  מקיים דין י הדלקת הנר "דאורייתא וע

  .והוא ביאור יקר, ההודאה  

נראה שביאור זה יתכן רק לדעת 

שהרי , י"ם ולא לדעת רש"הרמב

מאי חנוכה דתנו "מבואר : א"בגמרא שבת כ

ה בכסלו יומא דחנוכה תמניא אינון "רבנן בכ

. דלא למיספד בהון ודלא להתענות בהון

כשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים 

שגברה מלכות בית חשמונאי וכ, שבהיכל

וניצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של 

שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא 

נעשה בו נס , היה בו אלא להדליק יום אחד

והדליקו ממנו שמונה ימים לשנה אחרת 

". קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה

י לקרות הלל ולומר על הניסים "ופרש

ם בהלכות "על הרמב[ץ "יעבובמשנת . בהודאה

הקשה על הברייתא מדוע לא זכרה כלל ]חנוכה

  ורק נזכר , ל להדליק נר חנוכה"לדין שתקנו חז

  . הלל והודאה  

כיון דהדלקת נר חנוכה היתה כעין 

ן שהטעם "כמבואר בר, המנורה

ל להשתמש לאורה הוא משום "שאסרו חז

וכן הטעם דהדלקה עושה , דעשאוה כמנורה

משום שעשאוה : ב"י כ"מצוה פירש רש

ל דכל דין הדלקת נר חנוכה "ולכך י. כמנורה

ק "הוא רק לאחר חורבן ביהמ, ל"שתקנו חז

אבל בזמן הבית שהייתה, דלא היתה המנורה

, המנורה קיימת לא תקנו עדיין הדלקת הנר

  ואתי שפיר הברייתא דלשנה הבאה קבעום רק 

  .להלל ולהודאה ולא להדלקת הנר  

מהלכות חנוכה 'ם בפרק ג"הרמב

וכשגברו ישראל על "כתב 'הלכה ב

אויביהם ואבדום בחמשה ועשרים בחדש 

נכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור , כסלו היה

במקדש אלא פך אחד ולא היה בו להדליק 

והדליקו ממנו נרות , אלא יום אחד בלבד

המערכה שמונה ימים עד שכתשו זיתים 

ומפני זה "'ובהלכה ג".והוציאו שמן טהור

תו הדור שיהיו שמונת התקינו חכמים שבאו

הימים אלו שתחילתן מליל חמשה ועשרים 

ימי שמחה והלל ומדליקין בהן הנרות , בכסלו

בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה 

וימים , משמונת הלילות להראות ולגלות הנס

והן אסורים בהספד , אלו הם נקראים חנוכה

  ובתענית כימי הפורים והדלקת הנרות בהן 

  ". סופרים כקריאת המגילהמצוה מדברי   

באותו ם שחכמים ש"מדברי הרמב

, הנרותהדור כבר הם תקנו את הדלקת 

ואם כן הדרא קושיה לדוכתא מדוע הברייתא 

  לא זכרה כלל להדלקת הנרות ורק זכרה את 

  . ההלל וההודאה  

וכן הוא בספר הליקוטים [ץ "במשנת יעב

ם מפרש "דהרמב]א"בשם נימוקי מהרי

לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים "הברייתא 

דהיא הדלקת הנרות " טובים בהלל ובהודאה

שעל ידי הדלקת הנרות ופרסום הנס , עצמה

ם "וכמבואר ברמב. מקיים דין הודאה על הנס

קיבלנו

אמנם

וביאר

נםאמ

מוכח

וביאר



        דוד                              שבתאוצרות                                              יב

מצוות נר חנוכה מצוה "ב "הלכה י'שם בפרק ד

וצריך האדם להיזהר בה , חביבה היא עד מאוד

ל והודאה -בח האכדי להודיע הנס ולהוסיף בש

ומוכח שדין הדלקת ". על הניסים שעשה לנו

ה על "נר חנוכה הוא על מנת להודות לקב
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כתב 'סעיף וט "שביורה דעה סימן צ. ע"השו

איסור של דבריהם אין מערבין אותו בידים "

אבל אם , כדי לבטלו ואם עשה כן במזיד אסור

מרבה , נפל מעצמו ואין בהיתר כדי לבטלו

ע פסק "והיינו דהשו". עליו ומבטלו

כהראשונים דבכל איסור דרבנן שנפל מותר 

: 'בביצה ד' כפשט הגמ[להוסיף ולבטלו 

ג דלא מקלא "אעשמותר לרבות עצים ולבטל ו

כ כיצד פסק לאסור להוסיף "וא]. קלי איסורא

  והרי זה איסור , שמן על השמן האסור לבטלו

  .דרבנן שמותר להוסיף עליו ולבטלו  

  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

:שאלה

והקשו 



        דוד                              שבתאוצרות                                              יב

מצוות נר חנוכה מצוה "ב "הלכה י'שם בפרק ד

וצריך האדם להיזהר בה , חביבה היא עד מאוד

ל והודאה -בח האכדי להודיע הנס ולהוסיף בש

ומוכח שדין הדלקת ". על הניסים שעשה לנו

ה על "נר חנוכה הוא על מנת להודות לקב

י שביאר "ם חולק על רש"ובזה הרמב. הניסים

שהתקנה של הלל והודאה היא לומר על 

ם "נמצא דלהרמב. ד"הניסים בתפילה עכ

בהדלקת הנר מתקיים דין הלל והודאה על 

  דין של פרסומי י הדלקת הנר הוא"ולרש, הנס

  .ניסא  

ר דלישנא דנר "כן במה שביאר כת

חנוכה הוא כנגד פרי החג או כנגד מעלין 

ל דחנוכה הוא דאורייתא וכסברת "ס, בקודש

החתם סופר ומקיים בנר חנוכה דין שירה על 

ם דעל "נראה דזה שייך רק לשיטת הרמב, הנס

, ידי נר חנוכה מקיים דין הלל והודאה על הנס

ל דמקיים בזה דין דאורייתא של "ושפיר י

אבל . שירה על הנס ולכך לומדים מפרי החג

י שדין הלל והודאה שישנו "לשיטת רש

, הניסים בתפילהבחנוכה ופורים הוא לומר על

  ל רק לאחר החורבן על "והדלקת הנר תקנו חז

  .מנת לפרסם הנס  

לא מקיים דין הלל והודאה בהדלקת 

דגם לחתם סופר ולכך מסתבר, הנר

שדין חנוכה הוא דאורייתא מדין שירה על 

  אבל לא , זהו רק דין ההלל וההודאה, הנס

  .הדלקת הנר  

בספר עמק ברכה בהלכות חנוכה 

שההלל שאומרים בחנוכה הוא , כתב

על נס הניצחון של החשמונאים במלחמה על 

וגם ' כיון שהיה ניכר בזה גם גבורות ה[היוונים 

כיון [ולא על הנס של פך השמן ]. 'טובות ה

והדלקת נר ]. 'שלא היה ניכר בזה טובות ה

ולכך . חנוכה היא על הנס של פך השמן

בתפילת על הניסים שהיא דין הלל והודאה לא 

  ורק , מזכירים כלל את הנס של פך השמן

  . ד"מזכירים את הנס של נצחון המלחמה עכ  

ם "ץ ברמב"ביאורו של המשנת יעב

שהדלקת הנר היא עיקר הדין של הלל 

מסתבר שההלל הוא על כל עניין , והודאה

החנוכה בין על נס הניצחון במלחמה ובין על 

ומה שהוזכר בברייתא רק . הנס של פך השמן

ד הפני יהושע "ל עפ"י, את הנס של פך השמן

הרי , שהקשה מדוע הוצרכו לנס. א"בשבת כ

מותר והיה, קיימא לן דטומאה הותרה בציבור

  ולמה , להם להדליק את המנורה בשמן טמא

  . הוצרכו לנס מיוחד בפך השמן  

לאהנסדעיקרנראהלכך"לשונווזה

המקוםחיבתלהםלהודיעאלאנעשה

שלאתמידהנסזהשנעשהכדאשכחן,עליהם

והואיל,הלחםובשתיבעומרפסולנמצא

שנגאלוהעניןבעיקרניסאלהוואיתרחיש

אומריםשהיו,שונאיהםמידשלימהגאולה

חלקלכםשאיןהשורקרןעלכתבולישראל

ועכשיושמדותכמהוגזרוישראלבאלהי

לכך,ששלטוגדולנסלהםונעשהשנגאלו

עדותשהואהנרותבעניןזהנסכ"גלהםנעשה

נמיכדדרשינןבהםשורהשהשכינהלישראל

שמעוןמיתתשלאחראלא,מערבינרלענין

כבההיהלפעמיםמערבינראפילוהצדיק

ממשהענייןבזהנסלהםנעשהלכך,והולך

  שחזרולהודיערצוןעתשהיההימיםבאותם

  .המופלאיםד"עכ"נכוןל"כנהראשונהלחיבתן  

השמןפךשלשהנסיהושעהפנימדברי

מעשיהםשכללישראלעדותהוא

ואם

כ"א

ואמנם

ולפי

ותירץ

נמצא

יג                   דוד                              שבתאוצרות                                  

חזרוביווניםםלהלחנפששמסרוומזה,רצויים

מבוארובזה.המקוםלפניהראשונהלחיבתן

  הודאהדיןמתקייםהנרהדלקתידישעלהיטב

  הנסבברייתאשהוזכרומה,חנוכהעניןכלעל  

  

הוכחההיהזהידידעלמשוםזהו,השמןבפך

,יהושעבפניכדביאררצוייםמעשיהםשכל

  דיןהואהנרהדלקתל"חזכשתקנוושוב

  .ת"כשנהחנוכהעניןכלעלהודאה  

  

.אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  סימן ה 

     בענין שמן הנותר מנר חנוכה
  .שבת מד                                                                                                                                                                             

     

.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מןהנותר"כתבז"תרעבסימןבטור

ראשוןבלילהפתילותומןהשמן

שניבלילנותר,שניבלילומדליקעליומוסיף

,הלילותבכלוכןבשלישיומדליקעליומוסיף

ושורפומדורהלועושה'חבלילממנונותר

ואם,למצוותוהוקצהשהריעצמובפני

לבטלושישיםואיןאחרבשמןממנונתערב

כדיעליולהוסיףשאיןמרוטנברגמ"הרכתב

הדקלמןשנשרולעציםדמיולא,לבטלו

עציםעליהםשמרבהט"ביוהתנורלתוך

מהםנהנהשאיןהתםדשאני,ומבטלןמוכנים

בשעהממנונהנההכאאבלביעורןאחרעד

הבאהלשנהלשהותוכ"גואסור,דולקשהנר

  ליהנותיבואשמאדחיישינןחנוכהשללנר

  ,מרובה  לזמן  אותו  ששוהה  כיון  ממנו  

  

  הלכךחיישינןמאוסבכלינותנואםואפילו

  .ז"תרע  סימןע"בשופ"וכ".תקנהלואין  

ובחוות , ז ועוד שם"א תרע"מג[באחרונים

סתירה בדברי ]ט"דעת ביורה דעה סימן צ

כתב 'סעיף וט "שביורה דעה סימן צ. ע"השו

איסור של דבריהם אין מערבין אותו בידים "

אבל אם , כדי לבטלו ואם עשה כן במזיד אסור

מרבה , נפל מעצמו ואין בהיתר כדי לבטלו

ע פסק "והיינו דהשו". עליו ומבטלו

כהראשונים דבכל איסור דרבנן שנפל מותר 

: 'בביצה ד' כפשט הגמ[להוסיף ולבטלו 

ג דלא מקלא "אעשמותר לרבות עצים ולבטל ו

כ כיצד פסק לאסור להוסיף "וא]. קלי איסורא

  והרי זה איסור , שמן על השמן האסור לבטלו

  .דרבנן שמותר להוסיף עליו ולבטלו  

  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

:שאלה

והקשו 



        דוד                              שבתאוצרות                                              יד

בדברי חשבתי לתרץ את הסתירה 

ן "פ דברי הר"השולחן ערוך ע

שביאר הטעם דאסור להשתמש . ב"בשבת כ

: ל"לאורה הוא משום דעשאוה כמנורה וז

אסור להשתמש לאורה פירוש כל תשמישין "

ואפילו תשמיש מצוה דכיון שעל ידי נס נעשה 

עשאוה כמנורה שאין , במנורה תקנוה

ולכך גם ביאר במור ". משתמשין בה כלל

ג דלכן מהדרין להדליק "תרעוקציעה בסימן

בשמן זית דהוא דומיא דמנורה שבמקדש 

ל דשמן הנותר "ולכך י. שהדליקוה בשמן זית

וכמו , מנר חנוכה יש לו דין של שמן שבמנורה

שבמנורה אם היה מתערב בפחות משישים 

היה אסור להוסיף עליו ולבטלו בשישים 

ע אסור לרבות "דהוא דינא דאורייתא דלכו[

הכי נמי בשמן שנותר מנר חנוכה ] לועליו ולבט

ל נתנו לו דין "כיון שחז, אסור להוסיף ולבטלו

שזהו עצם הדין שאסור . גמור של מנורה

להשתמש מנר חנוכה משום שעשאוה 

ולכך דינו לגמרי כמנורה ושונה משאר , כמנורה

  שמותר להוסיף , איסורי דרבנן שהתערבו

  .עליהם ולבטלן בשישים  

  אבל לא , ן"וא רק להרביאור זה ה

  שביאר הטעם שאסור: א"י כ"לרש

  

ש לאורה הוא משום שיהא ניכר להשתמ
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  .דאין קדושה בנר חנוכה  
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חילוקמצינושלא":ל"וזהטעםוביאר.קיימא

שלשאינהלתפירהקיימאשלתפירהבין

  מתיר]שםבמרדכיגםמובא[יואל'ור".קיימא

  א"הריבודעת.קיימאשלשאינהבתפירה  

  

קיימאשלשאינהתפירהשנאמאיב"צ

כללקיימאשלאינהואם[ע"לכודפטור
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  .קיימאשלשאינה  

  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

פ דברי הבית "נראה להסביר זה ע

, ישעיה' מ בשם ר"יוסף בסימן ש

נראה לי שאלו שעושים נקבים בפי בתי : "ל"וז

ויש חוט מחובר עם מחט שמכניסים , ידים

בין אם היה . באותם הנקבים ומהדקים עליהם

הפתיל מושם בנקבים מערב שבת ומרווח 

, בין אם הכניסו בנקבים בשבת, ומהדקו בשבת

דתופר לא הוי אלא . שום תופראין בו מ

שרוצה בקיומו שיהא מהודק תמיד כי רפה 

, הלכך כשמותחו חייב חטאת, החוט קשה לו

אבל זה שאינו רוצה בהדוקו אלא בשעה 

שלובשו ובשעה שפושטו מרפה אותו אין בו 

ואינו דומה אלא למי שיש בבגדיו , משום תופר

ודווקא . 'לולאות וקרסים ומחברן בשבת וכו

אבל לתפור חוט אחד , נקבים מותראם יש

בבתי ידיו וכשפושטו מרחיבו וכשלובשו 

  תפירה היא זאת דמה , מותחו ומהדק בתי ידיו

  ".לי תפירה ליום אחד מה לי תפירה עולמית  

שני תנאים ישעיה שצריך' מדברי ר

) מ להתיר להדק חוט סביב הזרוע א"ע

' פי[שאינו רוצה בקיומו רק בשעה שלובשו 

כשמתוקן בנקבים סביב ) ב] אינו של קיימאד

פ "אע, כ תפירה ממש אסור"ומשא[החוט 

ב מדוע צריך שני "וצ]. שאינה של קיימא

. תנאים וכל תנאי בפני עצמו לא מספיק להתיר

ישעיה סובר דבכל קשירה נחשב ' ונראה שר

י פתיחה"בעצם כצורת השתמשות בדבר ע

לקשור ולפתוח הדרךהואשכןוסגירה

ונחשב כמו פתיחה ונעילה ]. 'כמנעלים וכדו[

של דלת דלא חשיב בונה רק כהשתמשות 

ז שקושר קשר של קיימא "ורק עי, בדלת

אז נחשב ] ף גם עושהו מעשה אומן"ולהרי[
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  חיבור מוחלט ולא צורת השתמשות וחייב 

  . משום קושר  

כחיבורנחשבלעולם,בתפירה

השתמשותכצורתולאמוחלט

מ"עדבריםלתפורדרךשאיןכיון,בדבר

תפירהסתםולכך,לפתוחכ"ואחלהשתמש

ישעיה'לרל"סולכך.מוחלטכחיבורנחשבת

עלהמוכיחהבצורההעשויבאופןשרק

שמתוקן[מוחלטלחיבורולאהשתמשות

  מהמהניאז]הנקבסביבועיגולבתפירה

  כפתיחהונחשב,החיבורלפתוחדעתוש  

  

  נחשבולאבבגדוהשתמשותדלתשלוסגירה

  .תופר  

ל דגם בתפירה "יואל חולק וס' ר
. מותר אם אינה עשויה לקיימא, גמורה

, וסברתו דגם בתפירה מועילה מחשבתו
לקבוע שאין כאן חיבור מוחלט רק צורה של 

צ הוכחה בעצם התפירה "וא. השתמשות
כיון דבשבת מלאכת , שעשויה להשתמשות

כל היכא שמחשבתו , ת אסרה תורהמחשב
מועילה , להשתמש ולא לחבר לעולם

  מחשבתו לקבוע שזו התפירה אינה חיבור 
  .מוחלט רק צורה של השתמשות בבגד  

  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  הכוללהמשך פילפולא דאורייתא בעניין מאברכי 

  

.ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

ויש להטעים עוד . כח על הביאור הנפלא

כ בערוך השולחן סימן "דבריו עפמש

כ קושר ותופר "ואם תשאל דא"ח "ז אות י"שי

דהא גם קושר מחבר הדברים זה , אחת הם

ור דקשר ראוי להתירו דחיב, דאינו כן, לזה

כ בתופר ומדבק "משא, ולהשיבו לקדמותו

שכשירצה להשיבם לקדמותם בהכרח 

מה שאינו כן , לקלקלם ולקרוע זה מזה

נמצא מדברי ערוך השולחן דקושר ". בקושר

, הוא בחיבור שראוי לפותחו אחרי הקשירה

  מ לבטלו "ותופר הוא חיבור שצריך קריעה ע

  .ה זה מזהואי אפשר לפותחו בלי קריע  

דקושר , ר"כ כת"מחוורים לפמש

בעצם הוא צורה של השתמשות 
  ולכך כדי, כמו פתיחה וסגירה של דלת

, להחשיבו חיבור בעינן קשירה של קיימא

וכשקושר קשר שאינו של קיימה נחשב 
כ"ומשא.חיבורעושהולאמשתמש בבגד

, דהוא בעצם צורה של חיבור מוחלטתופר
ולכך הוי תופר , מ לבטלו"שהרי צריך קריעה ע

כ עשוי בצורה "אא, גם אם אינו של קיימא

וגם לדברי . המוכיחה שהוא צורת השתמשות
רבינו יואל שדין תופר שווה לדין קושר 

מ "מ, דבשניהם מותר אם הם לא של קיימא
, מודה לעיקר החילוק בין קושר לתופר

ר הוא חיבור קשר שראוי להתירו שקוש

ולהשיבו לקדמותו ותופר הוא חיבור שצריך 
. לקלקל ולקרוע על מנת להשיבו לקדמותו

ר דקושר הוא צורה "וכמו שנתבאר בדברי כת
ורק , של השתמשות ותופר הוא חיבור מוחלט

שסובר רבינו יואל שעל ידי מחשבתו לתפור 

אבלכ"ומשא

ישר

והדברים

יז                   דוד                              שבתאוצרות                                  

  מועילה מחשבתו , ולקשור לא של קיימא

  ל את שם החיבור בין בקושר ובין בתופרלבט  
  

  משום דמלאכת מחשבת אסרה תורה 

  .ר"וכדביאר כת  

  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  סימן ז

  מלאכת כותב
  :שבת קד                                                                                                                                                                             

  
  ג "תשובות אלו זכיתי לחדש בהיותי בביקור בכולל באר משה אשדוד בשנת תשס

  .ות מאברכי הכוללעל שאל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

תנא הגיה אות : "ד"בשבת ק' בגמ

השתא כתב אות פטור , אחת חייב

אמר רב ששת כגון , הגיה אות אחת חייב

רבא , ת ועשאו שני זיינין"שנטלו לגגו של חי

ת ועשאו "שנטלו לתגו של דלאמר כגון

א "וכתוב בחידושי הרשב"ן "וכתב הר". ש"רי

, ג לא מקרי חק תוכות"דמהא שמעינן דכה

, שאינו אלא כמפריד בין שתי אותיות דבוקות

ש אינו "ת ועשאו רי"וכן כשנטלו לגגו של דל

ולי נראה דאין , ג אותיות"אלא כדיו שנפל ע

חק דלגבי שבת ליכא קפידא בין, מכאן ראיה

דכל היכא דהוי מלאכת , תוכות לחק יריכות

מ לכתוב "מחשבת מחייב שהרי אפילו מוחק ע

". ג אין לנו"אבל במידי דבעינן כתיבה כה, חייב

א הגהה של אותיות לא "ומשמע דלהרשב

דחק תוכות לא חשיב . [נחשבת חק תוכות

כיון ]. ת"גבי ס. 'כתיבה כדאיתא בגיטין כ

ונחשבת כתיבה ,שהוא מפריד אותיות דבוקות

ן הגהה של אותיות לא "ולהר. לכל דיני התורה

ורק לעניין , נחשבת כתיבה לכל דיני התורה

  שבת הוי כתיבה מטעם מלאכת מחשבת 

  .אסרה תורה  

ט הגהה של אות נחשבת כתיבה "מ) א

הרי לא כתב כלל רק . לכל דיני התורה

) ב. ז נוצרו ממילא שתי אותיות"הסיר דיו ועי

ז כמפריד בין שתי "א לבאר דה"ברשבכ"מש

ומשמע דכוונתו לומר , אותיות דבוקות

ב "צ, ת כיון שישנם מעיקרא שני זיינין"דבחי

דהניחא לגבי ספר תורה דחשיב כתב של שני 

, בהתחלת הכתיבהשכתב אותם זיינין כיון

ט נחשב שכותב בשבת "אבל הגיה בשבת מ

היתה דהאות [הרי רק הפריד ביניהם , שני זיינין

ת "ובנטלו לגגו של דל]. כתובה מבעוד יום

ל דהוא כתב בין "א ס"ש דהרשב"ועשאו רי

ט "ב מ"גם צ, לגבי ספר תורה ובין לגבי שבת

  . ת"ש בתוך הדל"הוי כתב הרי לא מונח רי

:שאלה

ב"וצ
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  חיבור מוחלט ולא צורת השתמשות וחייב 

  . משום קושר  

כחיבורנחשבלעולם,בתפירה

השתמשותכצורתולאמוחלט

מ"עדבריםלתפורדרךשאיןכיון,בדבר

תפירהסתםולכך,לפתוחכ"ואחלהשתמש

ישעיה'לרל"סולכך.מוחלטכחיבורנחשבת

עלהמוכיחהבצורההעשויבאופןשרק

שמתוקן[מוחלטלחיבורולאהשתמשות

  מהמהניאז]הנקבסביבועיגולבתפירה

  כפתיחהונחשב,החיבורלפתוחדעתוש  

  

  נחשבולאבבגדוהשתמשותדלתשלוסגירה

  .תופר  

ל דגם בתפירה "יואל חולק וס' ר
. מותר אם אינה עשויה לקיימא, גמורה

, וסברתו דגם בתפירה מועילה מחשבתו
לקבוע שאין כאן חיבור מוחלט רק צורה של 

צ הוכחה בעצם התפירה "וא. השתמשות
כיון דבשבת מלאכת , שעשויה להשתמשות

כל היכא שמחשבתו , ת אסרה תורהמחשב
מועילה , להשתמש ולא לחבר לעולם

  מחשבתו לקבוע שזו התפירה אינה חיבור 
  .מוחלט רק צורה של השתמשות בבגד  

  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  הכוללהמשך פילפולא דאורייתא בעניין מאברכי 

  

.ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

ויש להטעים עוד . כח על הביאור הנפלא

כ בערוך השולחן סימן "דבריו עפמש

כ קושר ותופר "ואם תשאל דא"ח "ז אות י"שי

דהא גם קושר מחבר הדברים זה , אחת הם

ור דקשר ראוי להתירו דחיב, דאינו כן, לזה

כ בתופר ומדבק "משא, ולהשיבו לקדמותו

שכשירצה להשיבם לקדמותם בהכרח 

מה שאינו כן , לקלקלם ולקרוע זה מזה

נמצא מדברי ערוך השולחן דקושר ". בקושר

, הוא בחיבור שראוי לפותחו אחרי הקשירה

  מ לבטלו "ותופר הוא חיבור שצריך קריעה ע

  .ה זה מזהואי אפשר לפותחו בלי קריע  

דקושר , ר"כ כת"מחוורים לפמש

בעצם הוא צורה של השתמשות 
  ולכך כדי, כמו פתיחה וסגירה של דלת

, להחשיבו חיבור בעינן קשירה של קיימא

וכשקושר קשר שאינו של קיימה נחשב 
כ"ומשא.חיבורעושהולאמשתמש בבגד

, דהוא בעצם צורה של חיבור מוחלטתופר
ולכך הוי תופר , מ לבטלו"שהרי צריך קריעה ע

כ עשוי בצורה "אא, גם אם אינו של קיימא

וגם לדברי . המוכיחה שהוא צורת השתמשות
רבינו יואל שדין תופר שווה לדין קושר 

מ "מ, דבשניהם מותר אם הם לא של קיימא
, מודה לעיקר החילוק בין קושר לתופר

ר הוא חיבור קשר שראוי להתירו שקוש

ולהשיבו לקדמותו ותופר הוא חיבור שצריך 
. לקלקל ולקרוע על מנת להשיבו לקדמותו

ר דקושר הוא צורה "וכמו שנתבאר בדברי כת
ורק , של השתמשות ותופר הוא חיבור מוחלט

שסובר רבינו יואל שעל ידי מחשבתו לתפור 

אבלכ"ומשא

ישר

והדברים
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  מועילה מחשבתו , ולקשור לא של קיימא

  ל את שם החיבור בין בקושר ובין בתופרלבט  
  

  משום דמלאכת מחשבת אסרה תורה 

  .ר"וכדביאר כת  

  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  סימן ז

  מלאכת כותב
  :שבת קד                                                                                                                                                                             

  
  ג "תשובות אלו זכיתי לחדש בהיותי בביקור בכולל באר משה אשדוד בשנת תשס

  .ות מאברכי הכוללעל שאל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

תנא הגיה אות : "ד"בשבת ק' בגמ

השתא כתב אות פטור , אחת חייב

אמר רב ששת כגון , הגיה אות אחת חייב

רבא , ת ועשאו שני זיינין"שנטלו לגגו של חי

ת ועשאו "שנטלו לתגו של דלאמר כגון

א "וכתוב בחידושי הרשב"ן "וכתב הר". ש"רי

, ג לא מקרי חק תוכות"דמהא שמעינן דכה

, שאינו אלא כמפריד בין שתי אותיות דבוקות

ש אינו "ת ועשאו רי"וכן כשנטלו לגגו של דל

ולי נראה דאין , ג אותיות"אלא כדיו שנפל ע

חק דלגבי שבת ליכא קפידא בין, מכאן ראיה

דכל היכא דהוי מלאכת , תוכות לחק יריכות

מ לכתוב "מחשבת מחייב שהרי אפילו מוחק ע

". ג אין לנו"אבל במידי דבעינן כתיבה כה, חייב

א הגהה של אותיות לא "ומשמע דלהרשב

דחק תוכות לא חשיב . [נחשבת חק תוכות

כיון ]. ת"גבי ס. 'כתיבה כדאיתא בגיטין כ

ונחשבת כתיבה ,שהוא מפריד אותיות דבוקות

ן הגהה של אותיות לא "ולהר. לכל דיני התורה

ורק לעניין , נחשבת כתיבה לכל דיני התורה

  שבת הוי כתיבה מטעם מלאכת מחשבת 

  .אסרה תורה  

ט הגהה של אות נחשבת כתיבה "מ) א

הרי לא כתב כלל רק . לכל דיני התורה

) ב. ז נוצרו ממילא שתי אותיות"הסיר דיו ועי

ז כמפריד בין שתי "א לבאר דה"ברשבכ"מש

ומשמע דכוונתו לומר , אותיות דבוקות

ב "צ, ת כיון שישנם מעיקרא שני זיינין"דבחי

דהניחא לגבי ספר תורה דחשיב כתב של שני 

, בהתחלת הכתיבהשכתב אותם זיינין כיון

ט נחשב שכותב בשבת "אבל הגיה בשבת מ

היתה דהאות [הרי רק הפריד ביניהם , שני זיינין

ת "ובנטלו לגגו של דל]. כתובה מבעוד יום

ל דהוא כתב בין "א ס"ש דהרשב"ועשאו רי

ט "ב מ"גם צ, לגבי ספר תורה ובין לגבי שבת

  . ת"ש בתוך הדל"הוי כתב הרי לא מונח רי

:שאלה

ב"וצ
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חשיבלאאחתאותדהגיהשסוברן"הר)ג

חשיבשבתלגביורק,התורהדינילכלכתיבה

לאדאםב"צ,מחשבתמלאכתמדיןכתיבה

  שלמלאכהאבכאןאיןכ"א,כתיבהחשיב

  ן"הרהוכיחמה)ד.כותבשלגרמארק,"כותב"  

חייבאותיותשתילכתובמ"עמוחקשאפילו

זהעניןמה,חייבאחתאותמגיהנמיהכי,בשבת

,"מוחק"מדיןחייבלכתובמ"עמוחקהרי,לזה

  משוםלחייבוצריךאחתאותהגיהואילו

  .לכותבממוחקהראיהמהכ"וא,"כותב"  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

א "חשבתי להסביר את דברי הרשב

. ו"פ דברי התוספות בשבת קט"ע

ל דאסור "ג דס"דלרשב, ת"בשם הרב פור

שאינו לשון לכתוב ספרים בלשון אחר 

אם כתב אסור לקרות בהם כלל וביאר , הקודש

אסור , כיון דלא נתנו ליכתב: "ל"הטעם וז

לקרות בהם משום דברים שבכתב אסור 

הרי , ט נחשב על פה"ב מ"וצ". לאומרן בעל פה

וביארו . מ כתובים על הקלף ובדיו"מ

. באחרונים דישנם הלכות בכתיבה של ספרים

כתיבה נחשב ורק כשכותב על פי הלכות ה

פ "אבל אם כותב שלא ע. כתב של תורה

והוי על פה , רהההלכות לא נחשב כתב של תו

  שאסור ג"לרשבולכן. ואסור לקרות בהם

  .נחשב על פהלעז בלשוןלכתוב הספרים  

, א"דרך זה נראה לבאר דברי הרשב

כ "א, ת פסול לקריאה לפני ההגהה"דהס

י זה "וע, החסר עדיין בו בדין של כתב של תור

שבא ומגיהו קובע דין כתב של תורה על כל 

ג בהלכות מגילה דמשמע "ועיין בסמ. [הספר

מדבריו דדינא דדברים שבכתב אי אתה רשאי 

הוא מדאורייתא ודלא , לאומרן על פה

וזוהי כוונת ]. ןכהסוברים דהוא רק מדרבנ

אותיותשתי למפרידא שזה דומה "הרשב

אותיות דפירושו דגם בהפרדת,דבוקות

כיון שלפני ההפרדה , דבוקות חשיב כתב

וכעת מכשירו וקובע עליו דין של , ת פסול"הס

ולכך חשיב כתיבה לדיני . כתב של תורה

ולפי זה הגהה של . ת ולדיני שבת"כתיבת ס

או בספר שיש בו עוד , אות שלא בכתבי הקדש

מודה , י הגהה זו"אותיות פסולות ולא יתוקן ע

יבה כלל כיון שלא א דלא חשיב כת"הרשב

  הכשירו על ידי ההגהה ולא קבע עליו דין של 

  .כתב של תורה  

ל דגם הגהת אותיות של "ן חולק וס"הר

דכל מקום , ת לא חשיבי כתיבה"ס

י "פירושו בצורה של כתיבה ע, שנאמר וכתב

י חקיקה "קולמוס שעושה אותיות ולא ע

לא חשיב , פ שקובע להם כתב של תורה"אע[

בל לגבי שבת שלא נאמר א]. ן"רכותב לה

, ט מלאכות"דכותב הוא אחד מלרק, "וכתב"

צ דרך וצורה של כתיבה רק מעשה שיוצר "א

חק תוכות והגהה של גםולכך,אותיות

  שפיר חשיבי מעשה יצירה של , אותיות

  .אותיות ולכך נחשב כותב לגבי הלכות שבת  

עיקרשבשבת[זהליסודהוכיח

]אותיותשליצירההיאכותבמלאכת

פ"ואע.חייבלכתובמ"עמוחקאפילושהרי

.הכתיבהאתסילקרקמלאכהכללעשהשלא

לפינקבעתהמלאכהשבשבתכיוןחייבמ"ומ

ומוחק.חשובהפעולהוהיינו,מחשבתמלאכת

:תשובה

ועל 

אבל 

ן"והר
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  שעושהכיון,מחשבתמלאכתהיאלכתובמ"ע

  המחיקהגםואז,לכתובמ"עמחיקהשלפעולה  

  

  ,חייבתוכותחקגםולכך.מלאכהנחשבת

  .אותלפנינושישהתוצאהשלחשיבותמחמת  

  

.ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא בעניין מאברכי הכולל

  

  .ס"וכטא שלום רב"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

ויש לדון , כחו על הביאורים הנפלאים

במה שביאר . בזה כדרכה של תורה

. ו"שבת קט' פ תוס"א ע"ר לדברי הרשב"כת

והיינו , דאם לא ניתנו לקרות חשיב על פה

נ "וה, מטעמא דלא חשיב כתב של תורה

ז כתב של תורה הוא ביאור "בהגיה אות דה

  ז כל דינא דהגיה אות אחת הוא "אמנם לפ. יפה

  .ת שההגה מכשירתו"בס  

פ דברי "א ע"יש לפרש דברי הרשב

הלכות שבת הלכה ' ם בפרק ט"הרמב

עד שיוציא את המים הסוחט את הבגד"א "י

שהסחיטה מצרכי . ז מכבס וחייב"ה, שבו

ונראה ". כמו שההגסה מצרכי הבישול, הכיבוס

כי , כוונתו דכל מגיס לא חשיב מבשל בעצם

י הנחת הקדירה על "עיקר הבישול נעשה ע

ז שבא אחר ומגיס הקדירה "ורק דעי. האש

נחשב שהוא שותף במעשה , שעל האש

ייע במעט שס, הבישול שעשה הראשון

י "ומלאכות שדרכם להעשות ע. לבישול

י "שפיר מתחייבים בהם ע, שיתוף אחר

  פ שאת עיקר "שותפות בעיקר המעשה אע

  .המעשה עשה הראשון  

כ בשער הציון סימן "מחוור היטב מש

דמגיס , ח בשם הכלבו"ק קמ"ח ס"שי

, כ הוי בישול"קדירה מבושלת כל צרכה ג

דיף הגסה מבישול צ דבמה ע"ז בשה"ותמה ע

שהרי כל הפוסקים מודים דמבושל . ממש

כ במה עדיף מגיס "א, אין בו משום בישול, צ"כ

קדירה מבושלת כל צרכה שיש בה משום 

ם ניחא "ולפי המבואר בדעת הרמב. בישול

י ההגסה נעשה "כיון דע, דמגיס עדיף, היטב

שותף בעיקר הבישול שנעשה בקדירה 

שני ומסייע לו וכיון שבא ה, שעשאו הראשון

ולא דמי . אפילו מעט הוי שותפות בבישול

דכאן , ג האש"צ ע"למניח קדירה מבושלת כ

ולא , צריך להיות מעשה בישול בפני עצמו

ועיקר [צ "שייך בישול אחרי שנתבשל כ

  ובתוספת בישול של , המאכל נתקן מתחילה

  ].מצטמק ויפה לו אין חשיבות של בישול  

דמגיה , א"הרשביש לבאר בדברי 

אותיות נחשב כותב ולא דמי לחק 

ובא , כתובהאות כיון שמעיקרא היתה .תוכות

נחשב דהמגיה הוא שותף , אדם ומגיה אותה

שהרי תיקן , שעשה הראשוןהכתיבהבמעשה

בנטלו לגגו של ואפילו.הראשוןאת הכתב של

חשיב שותפות במעשה , ש"ת ועשאו רי"דל

כיון שבהתחלה היתה האות , הכתיבה הראשון

ש שפיר הוי "ת והמגיה תיקנה לרי"דל

ישר

אבל

ובהכי

נ"וה
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חשיבלאאחתאותדהגיהשסוברן"הר)ג

חשיבשבתלגביורק,התורהדינילכלכתיבה

לאדאםב"צ,מחשבתמלאכתמדיןכתיבה

  שלמלאכהאבכאןאיןכ"א,כתיבהחשיב

  ן"הרהוכיחמה)ד.כותבשלגרמארק,"כותב"  

חייבאותיותשתילכתובמ"עמוחקשאפילו

זהעניןמה,חייבאחתאותמגיהנמיהכי,בשבת

,"מוחק"מדיןחייבלכתובמ"עמוחקהרי,לזה

  משוםלחייבוצריךאחתאותהגיהואילו

  .לכותבממוחקהראיהמהכ"וא,"כותב"  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

א "חשבתי להסביר את דברי הרשב

. ו"פ דברי התוספות בשבת קט"ע

ל דאסור "ג דס"דלרשב, ת"בשם הרב פור

שאינו לשון לכתוב ספרים בלשון אחר 

אם כתב אסור לקרות בהם כלל וביאר , הקודש

אסור , כיון דלא נתנו ליכתב: "ל"הטעם וז

לקרות בהם משום דברים שבכתב אסור 

הרי , ט נחשב על פה"ב מ"וצ". לאומרן בעל פה

וביארו . מ כתובים על הקלף ובדיו"מ

. באחרונים דישנם הלכות בכתיבה של ספרים

כתיבה נחשב ורק כשכותב על פי הלכות ה

פ "אבל אם כותב שלא ע. כתב של תורה

והוי על פה , רהההלכות לא נחשב כתב של תו

  שאסור ג"לרשבולכן. ואסור לקרות בהם

  .נחשב על פהלעז בלשוןלכתוב הספרים  

, א"דרך זה נראה לבאר דברי הרשב

כ "א, ת פסול לקריאה לפני ההגהה"דהס

י זה "וע, החסר עדיין בו בדין של כתב של תור

שבא ומגיהו קובע דין כתב של תורה על כל 

ג בהלכות מגילה דמשמע "ועיין בסמ. [הספר

מדבריו דדינא דדברים שבכתב אי אתה רשאי 

הוא מדאורייתא ודלא , לאומרן על פה

וזוהי כוונת ]. ןכהסוברים דהוא רק מדרבנ

אותיותשתי למפרידא שזה דומה "הרשב

אותיות דפירושו דגם בהפרדת,דבוקות

כיון שלפני ההפרדה , דבוקות חשיב כתב

וכעת מכשירו וקובע עליו דין של , ת פסול"הס

ולכך חשיב כתיבה לדיני . כתב של תורה

ולפי זה הגהה של . ת ולדיני שבת"כתיבת ס

או בספר שיש בו עוד , אות שלא בכתבי הקדש

מודה , י הגהה זו"אותיות פסולות ולא יתוקן ע

יבה כלל כיון שלא א דלא חשיב כת"הרשב

  הכשירו על ידי ההגהה ולא קבע עליו דין של 

  .כתב של תורה  

ל דגם הגהת אותיות של "ן חולק וס"הר

דכל מקום , ת לא חשיבי כתיבה"ס

י "פירושו בצורה של כתיבה ע, שנאמר וכתב

י חקיקה "קולמוס שעושה אותיות ולא ע

לא חשיב , פ שקובע להם כתב של תורה"אע[

בל לגבי שבת שלא נאמר א]. ן"רכותב לה

, ט מלאכות"דכותב הוא אחד מלרק, "וכתב"

צ דרך וצורה של כתיבה רק מעשה שיוצר "א

חק תוכות והגהה של גםולכך,אותיות

  שפיר חשיבי מעשה יצירה של , אותיות

  .אותיות ולכך נחשב כותב לגבי הלכות שבת  

עיקרשבשבת[זהליסודהוכיח

]אותיותשליצירההיאכותבמלאכת

פ"ואע.חייבלכתובמ"עמוחקאפילושהרי

.הכתיבהאתסילקרקמלאכהכללעשהשלא

לפינקבעתהמלאכהשבשבתכיוןחייבמ"ומ

ומוחק.חשובהפעולהוהיינו,מחשבתמלאכת

:תשובה

ועל 

אבל 

ן"והר
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  שעושהכיון,מחשבתמלאכתהיאלכתובמ"ע

  המחיקהגםואז,לכתובמ"עמחיקהשלפעולה  

  

  ,חייבתוכותחקגםולכך.מלאכהנחשבת

  .אותלפנינושישהתוצאהשלחשיבותמחמת  

  

.ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא בעניין מאברכי הכולל

  

  .ס"וכטא שלום רב"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

ויש לדון , כחו על הביאורים הנפלאים

במה שביאר . בזה כדרכה של תורה

. ו"שבת קט' פ תוס"א ע"ר לדברי הרשב"כת

והיינו , דאם לא ניתנו לקרות חשיב על פה

נ "וה, מטעמא דלא חשיב כתב של תורה

ז כתב של תורה הוא ביאור "בהגיה אות דה

  ז כל דינא דהגיה אות אחת הוא "אמנם לפ. יפה

  .ת שההגה מכשירתו"בס  

פ דברי "א ע"יש לפרש דברי הרשב

הלכות שבת הלכה ' ם בפרק ט"הרמב

עד שיוציא את המים הסוחט את הבגד"א "י

שהסחיטה מצרכי . ז מכבס וחייב"ה, שבו

ונראה ". כמו שההגסה מצרכי הבישול, הכיבוס

כי , כוונתו דכל מגיס לא חשיב מבשל בעצם

י הנחת הקדירה על "עיקר הבישול נעשה ע

ז שבא אחר ומגיס הקדירה "ורק דעי. האש

נחשב שהוא שותף במעשה , שעל האש

ייע במעט שס, הבישול שעשה הראשון

י "ומלאכות שדרכם להעשות ע. לבישול

י "שפיר מתחייבים בהם ע, שיתוף אחר

  פ שאת עיקר "שותפות בעיקר המעשה אע

  .המעשה עשה הראשון  

כ בשער הציון סימן "מחוור היטב מש

דמגיס , ח בשם הכלבו"ק קמ"ח ס"שי

, כ הוי בישול"קדירה מבושלת כל צרכה ג

דיף הגסה מבישול צ דבמה ע"ז בשה"ותמה ע

שהרי כל הפוסקים מודים דמבושל . ממש

כ במה עדיף מגיס "א, אין בו משום בישול, צ"כ

קדירה מבושלת כל צרכה שיש בה משום 

ם ניחא "ולפי המבואר בדעת הרמב. בישול

י ההגסה נעשה "כיון דע, דמגיס עדיף, היטב

שותף בעיקר הבישול שנעשה בקדירה 

שני ומסייע לו וכיון שבא ה, שעשאו הראשון

ולא דמי . אפילו מעט הוי שותפות בבישול

דכאן , ג האש"צ ע"למניח קדירה מבושלת כ

ולא , צריך להיות מעשה בישול בפני עצמו

ועיקר [צ "שייך בישול אחרי שנתבשל כ

  ובתוספת בישול של , המאכל נתקן מתחילה

  ].מצטמק ויפה לו אין חשיבות של בישול  

דמגיה , א"הרשביש לבאר בדברי 

אותיות נחשב כותב ולא דמי לחק 

ובא , כתובהאות כיון שמעיקרא היתה .תוכות

נחשב דהמגיה הוא שותף , אדם ומגיה אותה

שהרי תיקן , שעשה הראשוןהכתיבהבמעשה

בנטלו לגגו של ואפילו.הראשוןאת הכתב של

חשיב שותפות במעשה , ש"ת ועשאו רי"דל

כיון שבהתחלה היתה האות , הכתיבה הראשון

ש שפיר הוי "ת והמגיה תיקנה לרי"דל

ישר

אבל

ובהכי

נ"וה
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א יהא "ולפי ביאור זה ברשב. שותפות בכתיבה

גם [ת פסול "אפילו בס, המגיה חשוב כותב

  פ יש כאן שותפות במעשה "דעכ, ]אחר הגהה

  .הכתיבה  

  א סובר שכל מה "על הרשבשנחלק

  זהו, ששייך שותפות במעשה הראשון

  

, רק בשבת דמלאכת מחשבת אסרה התורה

ועל ידי שותפות מועטת במעשה יש חשיבות 

. וזה שייך רק בדיני מלאכת מחשבת, לתוספת

ומה שאינו כן בספר תורה שבזה צריך כתיבה 

  ולכך לא מהני הגהת אות להחשב , גמורה

  . כתיבה  

  

  .י הכולל באר משה אשדודאברכ

    

  סימן ח

     בענין אליהו הנביא
  .שבת קח                                                                                                                                                                             

  

.ס"רב וכטא שלום"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

]פ"סימן ש[ת תורה לשמה "בשו

נסתפק האם אליהו הנביא כשבא 

. לעולם הזה יכול להשלים מנין לעשרה או לא

ושרש הספק האם אליהו הנביא כשיורד 

ואז פשוט שאינו יכול [ז יש לו דין מלאך "לעוה

ואז פשוט [או דין של אדם ] להשלים מניין

ובתורה לשמה פשט ]. שיכול להשלים מניין

  דין דאליהו הנביא יש לו . ח"מגמרא בפסחים צ

  .של מלאך ואינו יכול להשלים מניין  

לדבריו מהגמרא ראיהלהביאיש

שהסתפקה האם . ח"בשבת ק

, אפשר לכתוב תפילין ומזוזות על עור של דג

שאם יבא אליהו ויאמר יהא ' ואומרת הגמ

מאי אם יבא אליהו "' ושואלת הגמ. כשר

לשאול ' י שכוונת הגמ"ופירש רש". ויאמר

, יא אינו יכול לפשוט את הספקשאליהו הנב

כיון דלא בשמים היא וענייני איסור והיתר לא 

  דאם יבוא ' ומתרצת הגמ. תלויים באליהו

  . אליהו ויאמר שפסקה הזוהמה מן הדג כשר  

פ הגמרא "ע  שם  חיותץ"במהרי

דאי אפשר לפסוק . ה"בעירובין מ

בבעיא האם מותר [פ אורים ותומים "הלכה ע

מ להלחם באויבים שבאו על "לחלל שבת ע

ואפשר רק לשאול באורים ]. עסקי תבן וקש

כי ענייני . ותומים האם יצליחו במלחמה או לא

הלכה הם לא בשמים ולא שייכים לאורים 

אבל אפשר להשתמש באורים , ותומים

ל המציאות האם ותומים לגילוי מלתא ע

ז הוא באליהו הנביא דאינו "ועד. יצליחו או לא

ורק שכבר , יכול לפסוק ההלכה על עור הדג

ל קיבלו שכל עור שפסקה זוהמתו אפשר "חז

לכתוב עליו תפילין ומזוזות ועור שלא פסקה 

ולכך יכול אליהו . זוהמתו אסור לכתוב עליו

הנביא ולגלות לנו את המציאות על עור הדג 

ן "והר

:שאלה

ולכאורה

  וביאר
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דזהו רק גילוי מילתא , שפסקה זוהמתוולומר

  ץ "ד דברי המהרי"ואפשר לסמוך עליו עכ

  .חיות  

בבבא ' יש להוכיח זה מהגמ

' שנחלקו חכמים ור. ט"מציעא נ

אליעזר טיהר ' אליעזר בתנורו של עכנאי שר

אליעזר ' ולבסוף הוכיח ר, וחכמים טימאו

ולא קיבלו , מחרוב ואמת המים ומבת קול

ים הפסק של הבת קול כיון דלא בשמים החכמ

ומדוע לא בא אליהו הנביא והוכיח , היא

כ שגם אם היה בא לא "ע, אליעזר' שהלכה כר

. משום דלא בשמים היא, היו מקבלים דבריו

  ץ חיות "והיינו כדברי התורה לשמה והמהרי

  .דאליהו הנביא נחשב מלאך  

יש לעיין מהגמרא בבבא מציעא 

שאליהו הנביא לימד את רבה . ד"קי

בר אבוה ההלכה שאין מסדרין לבעל חוב כי 

וכיצד לימד , לומדים גזירה שווה מערכין

  היאבשמיםלאאליהו הנביא הלכות הרי

  .ע"דאליהו הנביא נשאר מלאך וצ  

  יש לעיין מהגמרא בבבא מציעא שם 

  שרבה בר אבוה פגש את אליהו הנביא

  

ושאל אותו רבה , ם"בבית הקברות של עכו

שהיה כהן שהרי [א כיצד הוא נטמא למתים "ב

ואמר לו אליהו שקברי ]. פנחס הוא אליהו

ואי נימא . ם לא מטמאים דלא נקראו אדם"עכו

ץ חיות דאליהו "כדברי התורה לשמה והמהרי

כ מותר לו לטמא "א, הנביא נחשב מלאך

  ות ולא כיון שמלאך לא מחוייב במצו, למתים

  .נאסר לו לעשות עבירות  

דאבעיא לן . ג"ע מהגמרא ערובין מ"יל

האם ישנו איסור תחומין מעל עשרה 

ומוכיחה . 'כגון יושב בספינה וכד, טפחים

תא שמע הני שב שמעתא דאיתאמרן "הגמרא 

, בצפרא בשבתא קמיה דרב חסדא בסורא

, בהדי פניא בשבתא קמיה דרבא בפומפדיתא

הו לאו אליהו אמרינהו אלמא אין מאן אמרינ

ולכך לא עבר אליהו [תחומין למעלה מעשרה 

]. שהלך באוויר מעל עשרה, על איסור תחומין

שיוסף השד [לא דלמא יוסף שידא אמרינהו 

ולשדים אין איסור , העביר השמועות בשבת

ומוכח שלאליהו הנביא אסור ]. לחלל השבת

ד התורה לשמה"ע לפ"וצ. ז"לחלל שבת בעוה

  , ץ חיות שאליהו הנביא נחשב מלאך"והמהרי

  .ע בכל זה"כ מדוע נאסר לו לחלל שבת וצ"א  

  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

, כבר ראיתי שאלה זו באופן אחר

האם צדיקים שכבר מתו יכולים 

  לפטור או לפסוק הלכות אולהצטרף למניין 

  .אחרים ממצוות  

מבואר שרבינו . ג"בכתובות ק

הקדוש היה בא לביתו לאחר 

ס מספר חסידים "והביא בגליון הש, פטירתו

שהיה לובש בגדי שבת ומוציא את הרבים ידי 

ולא היה כשאר מתים שהם , חובת קידוש

  חופשים ממצוות כי צדיקים חיים ופוטרים 

  .ד"עכ. בקידוש  

כוונתו שהוציא את הרבים מדין 

וכמו שפסק בשולחן ערוך , ערבות

יכול אדם לקדש "'ג סעיף ד"בסימן רע

דלדידהו , פ שאינו אוכל עמהם"לאחרים אע

ולכך הוציא את הרבים ידי ". הוי מקום סעודה

ובפשוטו 

אמנם 

ועוד

ז"ועד

:תשובה
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ובפשוטו
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א יהא "ולפי ביאור זה ברשב. שותפות בכתיבה

גם [ת פסול "אפילו בס, המגיה חשוב כותב

  פ יש כאן שותפות במעשה "דעכ, ]אחר הגהה

  .הכתיבה  

  א סובר שכל מה "על הרשבשנחלק

  זהו, ששייך שותפות במעשה הראשון

  

, רק בשבת דמלאכת מחשבת אסרה התורה

ועל ידי שותפות מועטת במעשה יש חשיבות 

. וזה שייך רק בדיני מלאכת מחשבת, לתוספת

ומה שאינו כן בספר תורה שבזה צריך כתיבה 

  ולכך לא מהני הגהת אות להחשב , גמורה

  . כתיבה  

  

  .י הכולל באר משה אשדודאברכ

    

  סימן ח

     בענין אליהו הנביא
  .שבת קח                                                                                                                                                                             

  

.ס"רב וכטא שלום"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

]פ"סימן ש[ת תורה לשמה "בשו

נסתפק האם אליהו הנביא כשבא 

. לעולם הזה יכול להשלים מנין לעשרה או לא

ושרש הספק האם אליהו הנביא כשיורד 

ואז פשוט שאינו יכול [ז יש לו דין מלאך "לעוה

ואז פשוט [או דין של אדם ] להשלים מניין

ובתורה לשמה פשט ]. שיכול להשלים מניין

  דין דאליהו הנביא יש לו . ח"מגמרא בפסחים צ

  .של מלאך ואינו יכול להשלים מניין  

לדבריו מהגמרא ראיהלהביאיש

שהסתפקה האם . ח"בשבת ק

, אפשר לכתוב תפילין ומזוזות על עור של דג

שאם יבא אליהו ויאמר יהא ' ואומרת הגמ

מאי אם יבא אליהו "' ושואלת הגמ. כשר

לשאול ' י שכוונת הגמ"ופירש רש". ויאמר

, יא אינו יכול לפשוט את הספקשאליהו הנב

כיון דלא בשמים היא וענייני איסור והיתר לא 

  דאם יבוא ' ומתרצת הגמ. תלויים באליהו

  . אליהו ויאמר שפסקה הזוהמה מן הדג כשר  

פ הגמרא "ע  שם  חיותץ"במהרי

דאי אפשר לפסוק . ה"בעירובין מ

בבעיא האם מותר [פ אורים ותומים "הלכה ע

מ להלחם באויבים שבאו על "לחלל שבת ע

ואפשר רק לשאול באורים ]. עסקי תבן וקש

כי ענייני . ותומים האם יצליחו במלחמה או לא

הלכה הם לא בשמים ולא שייכים לאורים 

אבל אפשר להשתמש באורים , ותומים

ל המציאות האם ותומים לגילוי מלתא ע

ז הוא באליהו הנביא דאינו "ועד. יצליחו או לא

ורק שכבר , יכול לפסוק ההלכה על עור הדג

ל קיבלו שכל עור שפסקה זוהמתו אפשר "חז

לכתוב עליו תפילין ומזוזות ועור שלא פסקה 

ולכך יכול אליהו . זוהמתו אסור לכתוב עליו

הנביא ולגלות לנו את המציאות על עור הדג 

ן "והר

:שאלה

ולכאורה

  וביאר
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דזהו רק גילוי מילתא , שפסקה זוהמתוולומר

  ץ "ד דברי המהרי"ואפשר לסמוך עליו עכ

  .חיות  

בבבא ' יש להוכיח זה מהגמ

' שנחלקו חכמים ור. ט"מציעא נ

אליעזר טיהר ' אליעזר בתנורו של עכנאי שר

אליעזר ' ולבסוף הוכיח ר, וחכמים טימאו

ולא קיבלו , מחרוב ואמת המים ומבת קול

ים הפסק של הבת קול כיון דלא בשמים החכמ

ומדוע לא בא אליהו הנביא והוכיח , היא

כ שגם אם היה בא לא "ע, אליעזר' שהלכה כר

. משום דלא בשמים היא, היו מקבלים דבריו

  ץ חיות "והיינו כדברי התורה לשמה והמהרי

  .דאליהו הנביא נחשב מלאך  

יש לעיין מהגמרא בבבא מציעא 

שאליהו הנביא לימד את רבה . ד"קי

בר אבוה ההלכה שאין מסדרין לבעל חוב כי 

וכיצד לימד , לומדים גזירה שווה מערכין

  היאבשמיםלאאליהו הנביא הלכות הרי

  .ע"דאליהו הנביא נשאר מלאך וצ  

  יש לעיין מהגמרא בבבא מציעא שם 

  שרבה בר אבוה פגש את אליהו הנביא

  

ושאל אותו רבה , ם"בבית הקברות של עכו

שהיה כהן שהרי [א כיצד הוא נטמא למתים "ב

ואמר לו אליהו שקברי ]. פנחס הוא אליהו

ואי נימא . ם לא מטמאים דלא נקראו אדם"עכו

ץ חיות דאליהו "כדברי התורה לשמה והמהרי

כ מותר לו לטמא "א, הנביא נחשב מלאך

  ות ולא כיון שמלאך לא מחוייב במצו, למתים

  .נאסר לו לעשות עבירות  

דאבעיא לן . ג"ע מהגמרא ערובין מ"יל

האם ישנו איסור תחומין מעל עשרה 

ומוכיחה . 'כגון יושב בספינה וכד, טפחים

תא שמע הני שב שמעתא דאיתאמרן "הגמרא 

, בצפרא בשבתא קמיה דרב חסדא בסורא

, בהדי פניא בשבתא קמיה דרבא בפומפדיתא

הו לאו אליהו אמרינהו אלמא אין מאן אמרינ

ולכך לא עבר אליהו [תחומין למעלה מעשרה 

]. שהלך באוויר מעל עשרה, על איסור תחומין

שיוסף השד [לא דלמא יוסף שידא אמרינהו 

ולשדים אין איסור , העביר השמועות בשבת

ומוכח שלאליהו הנביא אסור ]. לחלל השבת

ד התורה לשמה"ע לפ"וצ. ז"לחלל שבת בעוה

  , ץ חיות שאליהו הנביא נחשב מלאך"והמהרי

  .ע בכל זה"כ מדוע נאסר לו לחלל שבת וצ"א  

  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

, כבר ראיתי שאלה זו באופן אחר

האם צדיקים שכבר מתו יכולים 

  לפטור או לפסוק הלכות אולהצטרף למניין 

  .אחרים ממצוות  

מבואר שרבינו . ג"בכתובות ק

הקדוש היה בא לביתו לאחר 

ס מספר חסידים "והביא בגליון הש, פטירתו

שהיה לובש בגדי שבת ומוציא את הרבים ידי 

ולא היה כשאר מתים שהם , חובת קידוש

  חופשים ממצוות כי צדיקים חיים ופוטרים 

  .ד"עכ. בקידוש  

כוונתו שהוציא את הרבים מדין 

וכמו שפסק בשולחן ערוך , ערבות

יכול אדם לקדש "'ג סעיף ד"בסימן רע

דלדידהו , פ שאינו אוכל עמהם"לאחרים אע

ולכך הוציא את הרבים ידי ". הוי מקום סעודה

ובפשוטו 

אמנם 

ועוד

ז"ועד

:תשובה

ובגמרא
ובפשוטו
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כיון , פ שלא אכל עמהם כלל"חובת קידוש אע

יובא שהצדיקים נקראים חיים נחשבים בר ח

ולפי זה ודאי . כמבואר בספר חסידים

  שהצדיקים יכולים להשלים מניין גם לאחר 

  .כיון שהם נקראים בר חיובא, פטירתן  

נראה שאליהו הנביא לא נקרא בר 

חיובא ואינו יכול להשלים מניין 

והראיה שבכל הספיקות , ולפסוק הלכות

מדוע לא שאלו את , ס שנשארו בתיקו"שבש

והיה , א שהיה תמיד מצוי אצלםאליהו הנבי

ומוכח מזה . פושט להם את כל הספיקות

שאליהו הנביא נחשב מלאך ואינו יכול לפסוק 

. הלכות ולהשלים מניין ואינו חשוב בר חיובא

שרק אצל רבי שהיה נגלה ממש לאחר 

פטירתו בדמות שהיה נראה מחיים אז נחשב 

  אבל אליהו הנביא שאינו נגלה , בר חיובא וכחי

  . דמות שהיה נראה בחייו לא נחשב בר חיובאב  

שאליהו הנביא לימד את . 'ברכות ג

יוסי הלכה שאין נכנסין לחורבה ' ר

וקשה כיצד לימדו הרי לא ]. משלשה טעמים[

וביאר , ץ חיות עמד בזה"ובמהרי, בשמים היא

פ "שאליהו הנביא אינו יכול לחדש הלכות ע

אם אומר אבל. נבואה משום דלא בשמים היא

מלתא בטעמא מה ששמע מפי חכמים אחרים 

  כמו שהעביר השמועה ,מקבלים הימנו

  . ג"בעירובין מ  

ץ חיות שאליהו יכול "מדברי המהרי

ללמד הלכות אם אומר מה ששמע 

ע מה שאלה "כ צ"וא, מפי חכמים אחרים

ואינו " [לא בשמים היא. "ח"הגמרא בשבת ק

  יהו יכול לומר הרי אל]. יכול ללמדנו ההלכה

  מה ששמע מפי חכמים אחרים ויפשוט לנו

  

מלתא "ץ חיות הוסיף "אמנם במהרי. הספק

ונראה שכוונתו שאליהו אינו יכול , "בטעמא

ללמד הלכות מחודשות ששמע מרבותיו או 

כי גם עצם העברת ההלכות , מפי השמועה

וההעתקת השמועה צריכה להיות תלמיד מפי 

ורק בהלכות שתלויים . רבו ולא בשמים היא

י שהם מפנ[בסברה כמו אין נכנסין לחורבה 

] או מפני המפולת או מפני המזיקין, החשד

, בזה יכול אליהו לומר לחכמי הדור את הסברה

ואם הם יקבלו אותה יקבעו כך להלכה ובזה 

לא נחשב שאליהו מחדש ההלכה רק חכמי 

ועל דרך זה נראה לבאר . הדור קובעים אותה

מה שאליהו הנביא לימד את רבה בר בר אבוה 

כי שם , על חובאת ההלכה של אין מסדרין לב

שבזה " מיכה מיכה"למד זה מגזירה שווה 

א שישנה גזירה "אליהו הנביא רק גילה לרבב

, א קיבל ממנו את הגזירה שווה"ורבב, שווה

ומה שחכמי הדור מקבלים זה ולומדים 

  ואינו בכלל לא , מעצמם נחשב גילוי מלתא

  .בשמים היא  

שנאסר לאליהו הנביא להיטמא בבית 

ולעבור על איסור תחומין , הקברות

חשבתי לבאר הטעם משום מראית , בשבת

כ "א, ז כאדם"העין כיון שהוא מתגלה בעוה

נראה כעובר עבירה לכך נאסר לו משום 

ויותר נראה לחלק בין מצוות , מראית העין

שבמצוות עשה אינו , עשה למצוות לא תעשה

ולפסוקמחוייב ולכך אינו יכול להשלים מניין

לומר שכל פעם מסתברלאשזה,הלכות

יהא מחוייב להניח , ז"שאליהו הנביא בא לעוה

  ורק , מצוות עשהכל ולקייםתפילין ולהתפלל

  .במצוות לא תעשה נאסר לו לעבור עליהם  

  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

אמנם

ובגמרא

ומשמע

ומה
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  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

.ס"ום רב וכטא של"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

, את מכתבו היקר בענין אליהו הנביא

ר בין מצוות עשה "ובמה שחילק כת

שרק במצוות לא , לבין מצוות לא תעשה

כמו [תעשה נאסר לאליהו הנביא לעשותם 

תחומין ליטמא למתים או לעבור על איסור 

  אבל מצוות עשה פטור מלעשותם ]. בשבת

  ]. ולכך לא מחויב להניח תפילין ולקיים מצוות[  

' פ דברי ר"להטעים חילוק זה יותר ע

ה "אלחנן בקובץ הערות בסימן ע

שהקשה מדוע המכשיל קטן באיסור 

דאורייתא לא עובר על לפני עיוור לא תיתן 

מגזירת שרק למספי ליה בידים נאסר[מכשול 

מבואר שקטן . ה"הרי בסנהדרין נ]. הכתוב

רק חס " תקלה"הבא על הבהמה יש בו משום 

ומה שאין כן בגדול הבא על , רחמנא על הקטן

וכיון . הבהמה בשוגג דאין בו משום תקלה

  מדוע לא " תקלה"דעבירה של קטן נחשבת 

  . יחשב המכשילו כנותן לפניו מכשול  

שייך את בקובץ הערות שאצל קטן

ורק בפועל התורה " סיבת האיסור"

כיון שהוא קטן , לא אסרה עליו את האיסורים

ם או "ושונה מעכו[ולאו בר קיבולי אזהרה 

דלא שייך כלל סיבת , איסור כהונה לישראל

ולכך קטן שעובר עבירה נחשב ]. האיסור

, כיון ששייך אצלו את סיבת האיסור" תקלה"

כיון " מכשול"אבל לא שייך אצל הקטן 

שבפועל הוא מופקע מן הציווי ואין כאן 

ל דקטן אוכל "ולכך איכא מאן דס. מכשול

והוא מחמת , ד מצווין עליו להפרישו"נבילות ב

סיבת האיסור שישנה אצל הקטן ומחוייבין 

. מ שלא יעבור על סיבת האיסור"להפרישו ע

ט לא נימא "כ מ"והקשה בקובץ הערות א

ים מצוות מן דמחוייבים לחנך את הקטן לקי

כיון ששייך אצל הקטן את סיבת , התורה

וכמו שמחוייבים להפריש את הקטן , האיסור

, מהאיסור מחמת שיש בו את סיבת האיסור

נ נימא דמחוייבים לחנכו במצוות מחמת "ה

ויש שתרצו , סיבת המצווה ששייכת אצלו

שכל סיבת האיסור ששייכת אצל הקטן היא 

לא שייך אצל רק באיסורים אבל במצוות עשה 

  וטעמא בעי מאי שנא עשה , קטן סיבת המצווה

  .ד"מלא תעשה עכ  

לבאר שבמצוות לא תעשה עיקר 

הציווי הוא מפני הטומאה שהם 

ולכך ציותה התורה להימנע , משרים על האדם

, ולכך בקטן שייך סיבת האיסור. מלעשותם

שהוא הטומאה והפגם לנפש שמשרה העוון 

אבל במצוות עשה עיקר הציווי הוא . על הנפש

ורק לאחר שיש בו עשיית רצון ' לעשות רצון ה

ולכך בקטן שחסר , שה על האדםשורה קדו' ה

לו את הדעת מופקע ממצוות עשה ולא שייך 

כי סיבת המצוה היא , אצלו את סיבת המצוה

  וקטן מופקע ' מפני הציווי לעשות רצון ה

  .מציווים דלאו בר דעת הוא  

דרך זה יש להטעים את החילוק 

ר בין מצוות לא תעשה "שבדברי כת

בין מצוות ל] ששייכים אצל אליהו הנביא[

כיון שעיקר הציווי ]. שלא שייכים אצלו[עשה 

בלא תעשה הוא מפני הטומאה שמשרה העוון 

ולכך שייך זה גם אצל אליהו שלא , על הנפש

קיבלנו

וחשבנו

וביאר

ונראה 

ועל 
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כיון , פ שלא אכל עמהם כלל"חובת קידוש אע

יובא שהצדיקים נקראים חיים נחשבים בר ח

ולפי זה ודאי . כמבואר בספר חסידים

  שהצדיקים יכולים להשלים מניין גם לאחר 

  .כיון שהם נקראים בר חיובא, פטירתן  

נראה שאליהו הנביא לא נקרא בר 

חיובא ואינו יכול להשלים מניין 

והראיה שבכל הספיקות , ולפסוק הלכות

מדוע לא שאלו את , ס שנשארו בתיקו"שבש

והיה , א שהיה תמיד מצוי אצלםאליהו הנבי

ומוכח מזה . פושט להם את כל הספיקות

שאליהו הנביא נחשב מלאך ואינו יכול לפסוק 

. הלכות ולהשלים מניין ואינו חשוב בר חיובא

שרק אצל רבי שהיה נגלה ממש לאחר 

פטירתו בדמות שהיה נראה מחיים אז נחשב 

  אבל אליהו הנביא שאינו נגלה , בר חיובא וכחי

  . דמות שהיה נראה בחייו לא נחשב בר חיובאב  

שאליהו הנביא לימד את . 'ברכות ג

יוסי הלכה שאין נכנסין לחורבה ' ר

וקשה כיצד לימדו הרי לא ]. משלשה טעמים[

וביאר , ץ חיות עמד בזה"ובמהרי, בשמים היא

פ "שאליהו הנביא אינו יכול לחדש הלכות ע

אם אומר אבל. נבואה משום דלא בשמים היא

מלתא בטעמא מה ששמע מפי חכמים אחרים 

  כמו שהעביר השמועה ,מקבלים הימנו

  . ג"בעירובין מ  

ץ חיות שאליהו יכול "מדברי המהרי

ללמד הלכות אם אומר מה ששמע 

ע מה שאלה "כ צ"וא, מפי חכמים אחרים

ואינו " [לא בשמים היא. "ח"הגמרא בשבת ק

  יהו יכול לומר הרי אל]. יכול ללמדנו ההלכה

  מה ששמע מפי חכמים אחרים ויפשוט לנו

  

מלתא "ץ חיות הוסיף "אמנם במהרי. הספק

ונראה שכוונתו שאליהו אינו יכול , "בטעמא

ללמד הלכות מחודשות ששמע מרבותיו או 

כי גם עצם העברת ההלכות , מפי השמועה

וההעתקת השמועה צריכה להיות תלמיד מפי 

ורק בהלכות שתלויים . רבו ולא בשמים היא

י שהם מפנ[בסברה כמו אין נכנסין לחורבה 

] או מפני המפולת או מפני המזיקין, החשד

, בזה יכול אליהו לומר לחכמי הדור את הסברה

ואם הם יקבלו אותה יקבעו כך להלכה ובזה 

לא נחשב שאליהו מחדש ההלכה רק חכמי 

ועל דרך זה נראה לבאר . הדור קובעים אותה

מה שאליהו הנביא לימד את רבה בר בר אבוה 

כי שם , על חובאת ההלכה של אין מסדרין לב

שבזה " מיכה מיכה"למד זה מגזירה שווה 

א שישנה גזירה "אליהו הנביא רק גילה לרבב

, א קיבל ממנו את הגזירה שווה"ורבב, שווה

ומה שחכמי הדור מקבלים זה ולומדים 

  ואינו בכלל לא , מעצמם נחשב גילוי מלתא

  .בשמים היא  

שנאסר לאליהו הנביא להיטמא בבית 

ולעבור על איסור תחומין , הקברות

חשבתי לבאר הטעם משום מראית , בשבת

כ "א, ז כאדם"העין כיון שהוא מתגלה בעוה

נראה כעובר עבירה לכך נאסר לו משום 

ויותר נראה לחלק בין מצוות , מראית העין

שבמצוות עשה אינו , עשה למצוות לא תעשה

ולפסוקמחוייב ולכך אינו יכול להשלים מניין

לומר שכל פעם מסתברלאשזה,הלכות

יהא מחוייב להניח , ז"שאליהו הנביא בא לעוה

  ורק , מצוות עשהכל ולקייםתפילין ולהתפלל

  .במצוות לא תעשה נאסר לו לעבור עליהם  

  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

אמנם

ובגמרא

ומשמע

ומה
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  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

.ס"ום רב וכטא של"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

, את מכתבו היקר בענין אליהו הנביא

ר בין מצוות עשה "ובמה שחילק כת

שרק במצוות לא , לבין מצוות לא תעשה

כמו [תעשה נאסר לאליהו הנביא לעשותם 

תחומין ליטמא למתים או לעבור על איסור 

  אבל מצוות עשה פטור מלעשותם ]. בשבת

  ]. ולכך לא מחויב להניח תפילין ולקיים מצוות[  

' פ דברי ר"להטעים חילוק זה יותר ע

ה "אלחנן בקובץ הערות בסימן ע

שהקשה מדוע המכשיל קטן באיסור 

דאורייתא לא עובר על לפני עיוור לא תיתן 

מגזירת שרק למספי ליה בידים נאסר[מכשול 

מבואר שקטן . ה"הרי בסנהדרין נ]. הכתוב

רק חס " תקלה"הבא על הבהמה יש בו משום 

ומה שאין כן בגדול הבא על , רחמנא על הקטן

וכיון . הבהמה בשוגג דאין בו משום תקלה

  מדוע לא " תקלה"דעבירה של קטן נחשבת 

  . יחשב המכשילו כנותן לפניו מכשול  

שייך את בקובץ הערות שאצל קטן

ורק בפועל התורה " סיבת האיסור"

כיון שהוא קטן , לא אסרה עליו את האיסורים

ם או "ושונה מעכו[ולאו בר קיבולי אזהרה 

דלא שייך כלל סיבת , איסור כהונה לישראל

ולכך קטן שעובר עבירה נחשב ]. האיסור

, כיון ששייך אצלו את סיבת האיסור" תקלה"

כיון " מכשול"אבל לא שייך אצל הקטן 

שבפועל הוא מופקע מן הציווי ואין כאן 

ל דקטן אוכל "ולכך איכא מאן דס. מכשול

והוא מחמת , ד מצווין עליו להפרישו"נבילות ב

סיבת האיסור שישנה אצל הקטן ומחוייבין 

. מ שלא יעבור על סיבת האיסור"להפרישו ע

ט לא נימא "כ מ"והקשה בקובץ הערות א

ים מצוות מן דמחוייבים לחנך את הקטן לקי

כיון ששייך אצל הקטן את סיבת , התורה

וכמו שמחוייבים להפריש את הקטן , האיסור

, מהאיסור מחמת שיש בו את סיבת האיסור

נ נימא דמחוייבים לחנכו במצוות מחמת "ה

ויש שתרצו , סיבת המצווה ששייכת אצלו

שכל סיבת האיסור ששייכת אצל הקטן היא 

לא שייך אצל רק באיסורים אבל במצוות עשה 

  וטעמא בעי מאי שנא עשה , קטן סיבת המצווה

  .ד"מלא תעשה עכ  

לבאר שבמצוות לא תעשה עיקר 

הציווי הוא מפני הטומאה שהם 

ולכך ציותה התורה להימנע , משרים על האדם

, ולכך בקטן שייך סיבת האיסור. מלעשותם

שהוא הטומאה והפגם לנפש שמשרה העוון 

אבל במצוות עשה עיקר הציווי הוא . על הנפש

ורק לאחר שיש בו עשיית רצון ' לעשות רצון ה

ולכך בקטן שחסר , שה על האדםשורה קדו' ה

לו את הדעת מופקע ממצוות עשה ולא שייך 

כי סיבת המצוה היא , אצלו את סיבת המצוה

  וקטן מופקע ' מפני הציווי לעשות רצון ה

  .מציווים דלאו בר דעת הוא  

דרך זה יש להטעים את החילוק 

ר בין מצוות לא תעשה "שבדברי כת

בין מצוות ל] ששייכים אצל אליהו הנביא[

כיון שעיקר הציווי ]. שלא שייכים אצלו[עשה 

בלא תעשה הוא מפני הטומאה שמשרה העוון 

ולכך שייך זה גם אצל אליהו שלא , על הנפש

קיבלנו

וחשבנו

וביאר

ונראה 

ועל 
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יעשה זה המעשה שיכול להשפיע גם עליו 

ורק במצוות עשה שעיקר הציווי הוא . טומאה

  לא שייך זה אצל אליהו ', חיוב לעשות רצון ה

  .נחשב מלאך ופטור מהמצוותהנביא כיון ש  

הובאו דבריו [שוב ראינו מהחתם סופר 

בתשובותיו ]בחוברת בחצרות החיים

ל שאמר "שהביא לדברי חז]ח"סימן צ'חלק ו[

ה לאליהו חייך שאין ישראל עושין ברית "הקב

מכאן התקינו , מילה עד שאתה רואה בעיניך

  חכמים להיות עושין מושב כבוד למלאך 

  .ל מלאך הברית"שנקרא אליהו זהברית  

בחתם סופר כיצד מגיע אליהו הנביא 

והרי הוא עובר על , לבריתות בשבת

אם יש תחומין למעלה [איסור תחומין 

ותירץ בחתם סופר שאליהו הנביא ]. מעשרה

יכול לבוא בשני אופנים או נשמתו לבד נפרדת 

ואם בא . או שנשמתו מתלבשת בגופו, מגופו

כמלאךנחשבהואאזגופונשמתו לבד בלא 

, יכול לפסוק הלכותואינו, ן המצוותמופטור

, אבל אם נשמתו מתלבשת בגופו ויורד לעולם

  אז נחשב כאחד האדם ומחוייב במצוות ויכול 

  .ויכול לסמוך את חכמי ישראל, לפסוק הלכות  

אז הוא , לברית מילה כמלאך הברית

  בא נשמתו לבד ונחשב כמלאך 

  תולכך יכול לבוא גם בשב, ופטור מן המצוות

  

ולא עובר על איסור תחומין כיון שהוא פטור 

אבל כשהתגלה לרבה בר בר אבוה , מן המצוות

היתה מלובשת , בבית הקברות של גויים

, נשמתו בגופו ואז נאסר לו להיטמא למתים

  ולכך שאל אותו רבה בר בר אבוה לאו כהן הוא 

  .ד"עכ. מר  

עדיין יש לתמוה על ביאור החתם 

דאין . ח"בשבת קסופר מהגמרא 

אליהו הנביא יכול לפסוק ההלכה לגבי עור 

משום דלא בשמים , הדג האם כשר לתפילין

ולדברי החתם סופר דכשבא מלובש . היא

כ מהי "א, בגופו שפיר יכול לפשוט הספק

הרי יכול , שאלת הגמרא דלא בשמים היא

ועוד קשה . לפשוט אם מלובש בגופו

לא ס מדוע"ר דכל תיקו שבש"כדהקשה כת

  , שאלו לאליהו הנביא כשהיה מלובש בגופו

  .והיה פושט להם הספק  

ר עדיין יש "לפי המבואר בדברי כת

דאם , לקיים החילוק של החתם סופר

אליהו הנביא יורד בלא גופו אז פטור בין עשה 

. ולכך יכול לבוא לברית בשבת, ובין לא תעשה

אז פטור רק , אבל אם יורד מלובש בגופו

מעשה וחייב בלא תעשה ולכך נאסר לו 

  מ לעולם אינו יכול לקבוע ולפסוק "ומ. תחומין

  .הלכה דלא בשמים היא  

  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

  

  

  

אמנם

והקשה

וכשבא

אמנם

אמנם
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  סימן ט

  דבר שאינו כלי האם הוא מוקצה 
  :שבת קכו                                                                                                                                                                            

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

כל כיסויי : "ו"במשנה בשבת קכ

הכלים שיש להם בית אחיזה ניטלין 

והוא שיש תורת "יוחנן ' אמר ר' ובגמ". בשבת

שהכיסוי ראוי לתשמיש "י "ופירש, "כלי עליהן

כמו לתת עליו מזונות לקטן או לישב " [לעצמו

כי למה יש לנו להצריך "ורבנו תם נחלק ]. עליו

  ,זהלדברשראויכיוןראוישלדבר אחר יהא

    

דהכי פירושו דאיכא תורת ת "לרנראהאלא

, כלי עליו שתיקנו ועשה בו מעשה והכינו לכך

  שמאחר שלכך תיקנו והכינו לכך יש תורת כלי 

  ".עליו אפילו אינו ראוי לדבר אחר  

מדוע הצריך שיהא הכיסוי י "בדעת רש

  ולא מועיל זה , ראוי לתשמיש אחר

  .ע"שראוי לכיסוי וצ  

  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

א "שמעתי מהרב אסרף שליט

בשיעור שאמר בכולל אורות חיים [

ל שרק "י ס"דרש, לבאר] ומשה בירושלים

, דבר שיש עליו תורת כלי לענין קבלת טומאה

וכיסוי הכלים אינו . מותר לטלטלו בשבת

, מקבל טומאה מפני שאין לו שם בפני עצמו

מהלכות כלים 'ם בפרק ט"כמבואר ברמב

כל הכסויין של מתכת טהורין ואין "' הלכה ו

מפני שאין להם שם בפני , מקבלים טומאה

צ שיהא לו שם כלי "אאמנם מסברה ". עצמן

כ "וא, רק שדעתו עליו לשימוש, לענין טומאה

וביאר . ב למה צריך שם כלי לענין טומאה"צ

שלא נאסר . "ב"י ביצה י"כ רש"זה עפמש

ומה שלא גזרו על , טלטול אלא משום הוצאה

משום , כל הטלטולים אפילו על אוכלין וכלים

  כ רוב "דאין גוזרים גזירה על הציבור אא

  ".יכולים לעמוד בההציבור  

י דישנו היתר מיוחד של "מדברי רש

משום דאין הציבור , ל על כלים"חז

ל "ולכך שפיר י. יכולים לעמוד בגזירה זו

וכל מה , דהיתר זה תלי בדין כלי לענין טומאה

הוא בכלל , שאין לו שם של כלי לענין טומאה

ל "ס נחלקו דס"אבל תו. הגזירה שמא יוציאנו

וכל היכא , ול תלוי במה שדעתו עליודדין טלט

ל "שדעתו עליה הרי זה בכלל ההיתר של חז

דאין הציבור יכולים לעמוד בגזירה , על כלים

ולכך , ג דליכא עליה שם כלי"ושרי בטלטול אע

שרי לטלטל כיסויי הכלים כיון שדעתו עליהם 

' ובזה ביאר הגמ. פ שאין עליו שם כלי"אע

כיון , בטלטולבקורה שמותרת. ב"בעירובין ק

י שראויה לישב "ופרש, שיש עליה תורת כלי

שהכל , י אזיל לשיטתו"וזהו משום דרש. עליה

תלוי אם יש עליה שם של כלי לענין טומאה או 

כיון שראויה , ולכך הקורה אינה מוקצה. לא

:שאלה

ב"וצ

נמצא :תשובה



        דוד                              שבתאוצרות                                              כד

יעשה זה המעשה שיכול להשפיע גם עליו 

ורק במצוות עשה שעיקר הציווי הוא . טומאה

  לא שייך זה אצל אליהו ', חיוב לעשות רצון ה

  .נחשב מלאך ופטור מהמצוותהנביא כיון ש  

הובאו דבריו [שוב ראינו מהחתם סופר 

בתשובותיו ]בחוברת בחצרות החיים

ל שאמר "שהביא לדברי חז]ח"סימן צ'חלק ו[

ה לאליהו חייך שאין ישראל עושין ברית "הקב

מכאן התקינו , מילה עד שאתה רואה בעיניך

  חכמים להיות עושין מושב כבוד למלאך 

  .ל מלאך הברית"שנקרא אליהו זהברית  

בחתם סופר כיצד מגיע אליהו הנביא 

והרי הוא עובר על , לבריתות בשבת

אם יש תחומין למעלה [איסור תחומין 

ותירץ בחתם סופר שאליהו הנביא ]. מעשרה

יכול לבוא בשני אופנים או נשמתו לבד נפרדת 

ואם בא . או שנשמתו מתלבשת בגופו, מגופו

כמלאךנחשבהואאזגופונשמתו לבד בלא 

, יכול לפסוק הלכותואינו, ן המצוותמופטור

, אבל אם נשמתו מתלבשת בגופו ויורד לעולם

  אז נחשב כאחד האדם ומחוייב במצוות ויכול 

  .ויכול לסמוך את חכמי ישראל, לפסוק הלכות  

אז הוא , לברית מילה כמלאך הברית

  בא נשמתו לבד ונחשב כמלאך 

  תולכך יכול לבוא גם בשב, ופטור מן המצוות

  

ולא עובר על איסור תחומין כיון שהוא פטור 

אבל כשהתגלה לרבה בר בר אבוה , מן המצוות

היתה מלובשת , בבית הקברות של גויים

, נשמתו בגופו ואז נאסר לו להיטמא למתים

  ולכך שאל אותו רבה בר בר אבוה לאו כהן הוא 

  .ד"עכ. מר  

עדיין יש לתמוה על ביאור החתם 

דאין . ח"בשבת קסופר מהגמרא 

אליהו הנביא יכול לפסוק ההלכה לגבי עור 

משום דלא בשמים , הדג האם כשר לתפילין

ולדברי החתם סופר דכשבא מלובש . היא

כ מהי "א, בגופו שפיר יכול לפשוט הספק

הרי יכול , שאלת הגמרא דלא בשמים היא

ועוד קשה . לפשוט אם מלובש בגופו

לא ס מדוע"ר דכל תיקו שבש"כדהקשה כת

  , שאלו לאליהו הנביא כשהיה מלובש בגופו

  .והיה פושט להם הספק  

ר עדיין יש "לפי המבואר בדברי כת

דאם , לקיים החילוק של החתם סופר

אליהו הנביא יורד בלא גופו אז פטור בין עשה 

. ולכך יכול לבוא לברית בשבת, ובין לא תעשה

אז פטור רק , אבל אם יורד מלובש בגופו

מעשה וחייב בלא תעשה ולכך נאסר לו 

  מ לעולם אינו יכול לקבוע ולפסוק "ומ. תחומין

  .הלכה דלא בשמים היא  

  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

  

  

  

אמנם

והקשה

וכשבא

אמנם

אמנם
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  סימן ט

  דבר שאינו כלי האם הוא מוקצה 
  :שבת קכו                                                                                                                                                                            

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

כל כיסויי : "ו"במשנה בשבת קכ

הכלים שיש להם בית אחיזה ניטלין 

והוא שיש תורת "יוחנן ' אמר ר' ובגמ". בשבת

שהכיסוי ראוי לתשמיש "י "ופירש, "כלי עליהן

כמו לתת עליו מזונות לקטן או לישב " [לעצמו

כי למה יש לנו להצריך "ורבנו תם נחלק ]. עליו

  ,זהלדברשראויכיוןראוישלדבר אחר יהא

    

דהכי פירושו דאיכא תורת ת "לרנראהאלא

, כלי עליו שתיקנו ועשה בו מעשה והכינו לכך

  שמאחר שלכך תיקנו והכינו לכך יש תורת כלי 

  ".עליו אפילו אינו ראוי לדבר אחר  

מדוע הצריך שיהא הכיסוי י "בדעת רש

  ולא מועיל זה , ראוי לתשמיש אחר

  .ע"שראוי לכיסוי וצ  

  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

א "שמעתי מהרב אסרף שליט

בשיעור שאמר בכולל אורות חיים [

ל שרק "י ס"דרש, לבאר] ומשה בירושלים

, דבר שיש עליו תורת כלי לענין קבלת טומאה

וכיסוי הכלים אינו . מותר לטלטלו בשבת

, מקבל טומאה מפני שאין לו שם בפני עצמו

מהלכות כלים 'ם בפרק ט"כמבואר ברמב

כל הכסויין של מתכת טהורין ואין "' הלכה ו

מפני שאין להם שם בפני , מקבלים טומאה

צ שיהא לו שם כלי "אאמנם מסברה ". עצמן

כ "וא, רק שדעתו עליו לשימוש, לענין טומאה

וביאר . ב למה צריך שם כלי לענין טומאה"צ

שלא נאסר . "ב"י ביצה י"כ רש"זה עפמש

ומה שלא גזרו על , טלטול אלא משום הוצאה

משום , כל הטלטולים אפילו על אוכלין וכלים

  כ רוב "דאין גוזרים גזירה על הציבור אא

  ".יכולים לעמוד בההציבור  

י דישנו היתר מיוחד של "מדברי רש

משום דאין הציבור , ל על כלים"חז

ל "ולכך שפיר י. יכולים לעמוד בגזירה זו

וכל מה , דהיתר זה תלי בדין כלי לענין טומאה

הוא בכלל , שאין לו שם של כלי לענין טומאה

ל "ס נחלקו דס"אבל תו. הגזירה שמא יוציאנו

וכל היכא , ול תלוי במה שדעתו עליודדין טלט

ל "שדעתו עליה הרי זה בכלל ההיתר של חז

דאין הציבור יכולים לעמוד בגזירה , על כלים

ולכך , ג דליכא עליה שם כלי"ושרי בטלטול אע

שרי לטלטל כיסויי הכלים כיון שדעתו עליהם 

' ובזה ביאר הגמ. פ שאין עליו שם כלי"אע

כיון , בטלטולבקורה שמותרת. ב"בעירובין ק

י שראויה לישב "ופרש, שיש עליה תורת כלי

שהכל , י אזיל לשיטתו"וזהו משום דרש. עליה

תלוי אם יש עליה שם של כלי לענין טומאה או 

כיון שראויה , ולכך הקורה אינה מוקצה. לא

:שאלה

ב"וצ

נמצא :תשובה
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. יש עליה שם כלי לענין טומאה, לישב עליה

דכל שיש . "ה"א שבת ל"וכך הוא להדיא ברטב

  יש עליו תורת כלי , ת כלי לקבל טומאהבו תור

  ". לענין טלטול שבת  

בעירובין'סתוקושייתמיושבתי"רש

הקורהלטלטלשריט"מדהקשו.ב"ק

הרי,]לטלטלהאנשיםעשרהשצריךפ"אע[

כוריתריבתדחלתאמבואר.ה"לבשבת

איןדחלתא'סבתו'ותי,לטלטלהאסור

דרכהקורהאבל,כללבחוללטלטלהרגילות

י"ולרש.הדלתלנעולבחולתמידלטלטלה

קשהלא,לישיבהדחזימשוםכליהוישקורה

עליהואין,לישיבהחזיאדלאמחלתאכלל

'סתואבל.טומאהמקבלתולאכלישם

דדין,לשיטתםשהולכיםמשוםזהושהקשו

רק,טומאהלעניןכליבשםתלוילאטלטול

דעתודקורהחילקוולכך.עליהבדעתותלוי

'סבתוהואוכן.חלתאכ"ומשא,טלטלהל

שמותרחתניםכילתגבי.ו"מבשבת

כ"ומש.מקוםלהקובעשלאכיון,לטלטלה

'סתולפי,כליתורתדאיכא.ב"קערובין'בגמ

נקבעשבתולענין[לטלטלהשדעתוהכוונה

ושאני,לטלטלושדעתודברלכלכלישם

  שמעתיזהנפלאביאור].טומאהלעניןמכלי

  .בירושליםבכוללא"שליטאסרףמהרב  

אסוריהאכ"דא,זהעלליהוקשה

,פעמייםחדכליםבשבתלטלטל

כיוןכלינחשבלאלדעתיפעמיחדכלישהרי

ודמי,פעמיםכמהלשימושעומדשאינו

שמשתמשיםכיוןכליחשיבידלאלאוכלין

משמעוכן,לאכילהאחתפעםרקבהם

ח"אומשהבאגרות[.משההאגרותמדברי

לקידושכוסבדברהנה"ל"וזכתבט"לסימן

,מניירשנעשהכוסעללעשותרשאיםאם

אסרתיאשרששמעלשעהרקכלישהוא

ניירשלשכוסאניורואה',וכוהדבראמת

עודהוא,לבדזהפעםעללשעהרקשהוא

ראויאינושודאיחשיבותשוםלודאיןגרוע

מותרמדועתקשיוכן,"]ולקדושז"לבהמ

.כליאינםהריבשבתםבטיטולילהשתמש

תלוישבתלעניןכלידדין'סלתוובשלמא

פעמיחדכלידגם,ניחאלטלטלושדעתובמה

כלידדיןא"והרטבי"לרשאבל.עליודעתו

מותרכיצדכ"א,טומאהלעניןכליבדיןתלוי

.טומאהמקבללאפעמיחדכליהרילטלטלו

כליםמהלכות'הבפרקם"ברמבוכדמוכח

בושמניחיםהוציםשלדחותל'זהלכה

בושנותניןמהוציןהעשויכלי[ב"וכיוהרוטב

מתוכוונוטללתוכונותןהואאם]תמרים

מהליטוליכולאינוואם,טומאהמקבל

שחשבאויתירנואושיקרענועדשבתוכו

ומוכח.טהורולזורקושבתוכומהלאכול

  לעניןכליאינו,לזורקושדעתודכלים"מהרמב

  .טומאהקבלת  

לטלטלמותרמדועכ"דאליקשה

דפשוטיל"קייהרי,הקורהאתבשבת

כליהוידלאוכיון,טומאהמקבליםלאעץכלי

אלא.שבתלעניןכליהוילאטומאהלענין

טומאהמקבלפ"דעכליישבאפשרדמקורה

תקשיעדייןאבל.]'הסוכהס"תועיין[מדרבנן

מזלגותכמומעץהעשוייםאכילהכלימכל

מקבליםולאעץכליפשוטישהם,מעץ

תקשיוכן.בטלטולמותריםכיצד,טומאה

קופתומלאאדםמכניס".'נבשבת'מהגמ

קרןלהשיחדוהוא,צרכוכלבהועושהעפר

סעיףח"שסימן[ע"בשומרןפסקוכן,"זוית

  ,כלישלשםלואיןדעפרפשיטאוהרי.]ח"ל

  .א"והרטבי"רשלשיטתבשימושמותרוכיצד  

ולפי

אמנם

ועוד

כז                   דוד                              שבתאוצרות                                  

'סי ותו"נראה לי לבאר מחלוקת רש

' דבגמ, לגבי כסויי הכלים באופן אחר

מדלענין טומאה לאו "אמר רבא . ג"שבת קכ

ולכך , "לענין שבת נמי לאו מנא הוא, ואמנא ה

, עוקצה הוי מוקצהרה אומחט שניטל חו

ט שברי כלים ניטלים "כ מ"א'סוהקשו תו

ותרצו . והא לענין טומאה לאו מנא הוא, בשבת

הוי כלי , י יחוד"דאם הוי כלי לענין טומאה ע

אבל דבר שאינו , לענין שבת אפילו בלא יחוד

לא הוי כלי , כלי לענין טומאה אפילו אם יחדו

ת ב דאם מדמים שב"וחילוק זה צ. לענין שבת

צ יחוד להדיא "ט בשבת א"כ מ"א, לטומאה

  ובטומאה צריך יחוד , ומספיק אפשרות ליחוד

  . להדיא  

דיןהוי,טומאהלעניןכלידדיןלבאר

עצמומצדשהחפץופירושו.בחפצא

ולכךלהשתמשותומיועדמיוחדלהיותצריך

כיוןכליאינויחודובלא,להדיאיחודצריך

כלידיןאבל.להשתמשותעומדאינושאז

שדעתוופירושו,בגבראדיןהוישבתלענין

חפץוכל,זהבכלילהשתמשהאדםשל

כליהוישוב,טומאהלעניןיחודלושמועיל

שימוששלאפשרותשיששכל,שבתלענין

לעניןכליוהוי,עליוהאדםשלדעתו,בכלי

לומועילשלאכליורק.מוכןונחשבשבת

אוחורהשניטלמחטכמו[טומאהלעניןיחוד

  ואםהגרוטאותלביןזורקהדאדם,עוקצה

  ,שבתלעניןכליהוילא,]דעתובטלהמיחדה  

  

  בהלהשתמשדרךשאיןעליהדעתודאין

  . כלל  

לגבי'סי ותו"יש לבאר מחלוקת רש

דלעניןל"סי"דרש.הכליםכיסויי

ואז , ככלישבת צריך שהאדם יראה את החפץ 

ולכך . ת"כשנ] אפילו בלא יחוד[דעתו עליו 

י דכיסויי הכלים מותרים בטלטול "ל לרש"ס

, רק באופן שראויים לשימוש בפני עצמם

כ "כ לא חשובים ככלי אצל האדם כש"דאל

שאין להם שם בפני עצמן רק , ם"הרמב

אבל . נם ניטליםעיקר הכלי ולכך איטפלים אל

החפץ ככלי צ שהאדם יראה "ל דא"ס'סתו

וכל , רק יראה החפץ כמוכן לשימוש, ע"בפ

היכא שמוכן לשימוש דעתיה עליה ואינו 

, פ שאינו כלי לענין טומאה"ואע[מוקצה 

דהתם , דשאני ממחט שניטל חורה או עוקצה

  ת ואין "לא מהני יחוד כי בטלה דעתו כשנ

  ]. דעתו עליה  

ניחא לי הטעם שמותר לטלטל כלים 

, ופשוטי כלי עץ, בתחד פעמיים בש

זהו משום . ג דאינם כלי לענין טומאה"דאע

אבל ודאי שאצל , שחסר בחפצא של הכלי

האדם כלי חד פעמי הוי כלי כיון שעומד 

מ "וכל בריית כלים אלו הם ע, לשימוש

ודלא ככסוי , שימוש בעצמם[להשתמש בהם 

ל "שפיר י, וגם עפר שיחדו לשימוש]. הכלים

  שעומד לשימוש , דהאדם רואה ככלי אצלו

  .ק"מיוחד של כיסוי ודו  

  

  . ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  

  

  

ולכך

ונראה

ובהכי

ובהכי 



        דוד                              שבתאוצרות                                              כו

. יש עליה שם כלי לענין טומאה, לישב עליה

דכל שיש . "ה"א שבת ל"וכך הוא להדיא ברטב

  יש עליו תורת כלי , ת כלי לקבל טומאהבו תור

  ". לענין טלטול שבת  

בעירובין'סתוקושייתמיושבתי"רש

הקורהלטלטלשריט"מדהקשו.ב"ק

הרי,]לטלטלהאנשיםעשרהשצריךפ"אע[

כוריתריבתדחלתאמבואר.ה"לבשבת

איןדחלתא'סבתו'ותי,לטלטלהאסור

דרכהקורהאבל,כללבחוללטלטלהרגילות

י"ולרש.הדלתלנעולבחולתמידלטלטלה

קשהלא,לישיבהדחזימשוםכליהוישקורה

עליהואין,לישיבהחזיאדלאמחלתאכלל

'סתואבל.טומאהמקבלתולאכלישם

דדין,לשיטתםשהולכיםמשוםזהושהקשו

רק,טומאהלעניןכליבשםתלוילאטלטול

דעתודקורהחילקוולכך.עליהבדעתותלוי

'סבתוהואוכן.חלתאכ"ומשא,טלטלהל

שמותרחתניםכילתגבי.ו"מבשבת

כ"ומש.מקוםלהקובעשלאכיון,לטלטלה

'סתולפי,כליתורתדאיכא.ב"קערובין'בגמ

נקבעשבתולענין[לטלטלהשדעתוהכוונה

ושאני,לטלטלושדעתודברלכלכלישם

  שמעתיזהנפלאביאור].טומאהלעניןמכלי

  .בירושליםבכוללא"שליטאסרףמהרב  

אסוריהאכ"דא,זהעלליהוקשה

,פעמייםחדכליםבשבתלטלטל

כיוןכלינחשבלאלדעתיפעמיחדכלישהרי

ודמי,פעמיםכמהלשימושעומדשאינו

שמשתמשיםכיוןכליחשיבידלאלאוכלין

משמעוכן,לאכילהאחתפעםרקבהם

ח"אומשהבאגרות[.משההאגרותמדברי

לקידושכוסבדברהנה"ל"וזכתבט"לסימן

,מניירשנעשהכוסעללעשותרשאיםאם

אסרתיאשרששמעלשעהרקכלישהוא

ניירשלשכוסאניורואה',וכוהדבראמת

עודהוא,לבדזהפעםעללשעהרקשהוא

ראויאינושודאיחשיבותשוםלודאיןגרוע

מותרמדועתקשיוכן,"]ולקדושז"לבהמ

.כליאינםהריבשבתםבטיטולילהשתמש

תלוישבתלעניןכלידדין'סלתוובשלמא

פעמיחדכלידגם,ניחאלטלטלושדעתובמה

כלידדיןא"והרטבי"לרשאבל.עליודעתו

מותרכיצדכ"א,טומאהלעניןכליבדיןתלוי

.טומאהמקבללאפעמיחדכליהרילטלטלו

כליםמהלכות'הבפרקם"ברמבוכדמוכח

בושמניחיםהוציםשלדחותל'זהלכה

בושנותניןמהוציןהעשויכלי[ב"וכיוהרוטב

מתוכוונוטללתוכונותןהואאם]תמרים

מהליטוליכולאינוואם,טומאהמקבל

שחשבאויתירנואושיקרענועדשבתוכו

ומוכח.טהורולזורקושבתוכומהלאכול

  לעניןכליאינו,לזורקושדעתודכלים"מהרמב

  .טומאהקבלת  

לטלטלמותרמדועכ"דאליקשה

דפשוטיל"קייהרי,הקורהאתבשבת

כליהוידלאוכיון,טומאהמקבליםלאעץכלי

אלא.שבתלעניןכליהוילאטומאהלענין

טומאהמקבלפ"דעכליישבאפשרדמקורה

תקשיעדייןאבל.]'הסוכהס"תועיין[מדרבנן

מזלגותכמומעץהעשוייםאכילהכלימכל

מקבליםולאעץכליפשוטישהם,מעץ

תקשיוכן.בטלטולמותריםכיצד,טומאה

קופתומלאאדםמכניס".'נבשבת'מהגמ

קרןלהשיחדוהוא,צרכוכלבהועושהעפר

סעיףח"שסימן[ע"בשומרןפסקוכן,"זוית

  ,כלישלשםלואיןדעפרפשיטאוהרי.]ח"ל

  .א"והרטבי"רשלשיטתבשימושמותרוכיצד  

ולפי

אמנם

ועוד

כז                   דוד                              שבתאוצרות                                  

'סי ותו"נראה לי לבאר מחלוקת רש

' דבגמ, לגבי כסויי הכלים באופן אחר

מדלענין טומאה לאו "אמר רבא . ג"שבת קכ

ולכך , "לענין שבת נמי לאו מנא הוא, ואמנא ה

, עוקצה הוי מוקצהרה אומחט שניטל חו

ט שברי כלים ניטלים "כ מ"א'סוהקשו תו

ותרצו . והא לענין טומאה לאו מנא הוא, בשבת

הוי כלי , י יחוד"דאם הוי כלי לענין טומאה ע

אבל דבר שאינו , לענין שבת אפילו בלא יחוד

לא הוי כלי , כלי לענין טומאה אפילו אם יחדו

ת ב דאם מדמים שב"וחילוק זה צ. לענין שבת

צ יחוד להדיא "ט בשבת א"כ מ"א, לטומאה

  ובטומאה צריך יחוד , ומספיק אפשרות ליחוד

  . להדיא  

דיןהוי,טומאהלעניןכלידדיןלבאר

עצמומצדשהחפץופירושו.בחפצא

ולכךלהשתמשותומיועדמיוחדלהיותצריך

כיוןכליאינויחודובלא,להדיאיחודצריך

כלידיןאבל.להשתמשותעומדאינושאז

שדעתוופירושו,בגבראדיןהוישבתלענין

חפץוכל,זהבכלילהשתמשהאדםשל

כליהוישוב,טומאהלעניןיחודלושמועיל

שימוששלאפשרותשיששכל,שבתלענין

לעניןכליוהוי,עליוהאדםשלדעתו,בכלי

לומועילשלאכליורק.מוכןונחשבשבת

אוחורהשניטלמחטכמו[טומאהלעניןיחוד

  ואםהגרוטאותלביןזורקהדאדם,עוקצה

  ,שבתלעניןכליהוילא,]דעתובטלהמיחדה  

  

  בהלהשתמשדרךשאיןעליהדעתודאין

  . כלל  

לגבי'סי ותו"יש לבאר מחלוקת רש

דלעניןל"סי"דרש.הכליםכיסויי

ואז , ככלישבת צריך שהאדם יראה את החפץ 

ולכך . ת"כשנ] אפילו בלא יחוד[דעתו עליו 

י דכיסויי הכלים מותרים בטלטול "ל לרש"ס

, רק באופן שראויים לשימוש בפני עצמם

כ "כ לא חשובים ככלי אצל האדם כש"דאל

שאין להם שם בפני עצמן רק , ם"הרמב

אבל . נם ניטליםעיקר הכלי ולכך איטפלים אל

החפץ ככלי צ שהאדם יראה "ל דא"ס'סתו

וכל , רק יראה החפץ כמוכן לשימוש, ע"בפ

היכא שמוכן לשימוש דעתיה עליה ואינו 

, פ שאינו כלי לענין טומאה"ואע[מוקצה 

דהתם , דשאני ממחט שניטל חורה או עוקצה

  ת ואין "לא מהני יחוד כי בטלה דעתו כשנ

  ]. דעתו עליה  

ניחא לי הטעם שמותר לטלטל כלים 

, ופשוטי כלי עץ, בתחד פעמיים בש

זהו משום . ג דאינם כלי לענין טומאה"דאע

אבל ודאי שאצל , שחסר בחפצא של הכלי

האדם כלי חד פעמי הוי כלי כיון שעומד 

מ "וכל בריית כלים אלו הם ע, לשימוש

ודלא ככסוי , שימוש בעצמם[להשתמש בהם 

ל "שפיר י, וגם עפר שיחדו לשימוש]. הכלים

  שעומד לשימוש , דהאדם רואה ככלי אצלו

  .ק"מיוחד של כיסוי ודו  

  

  . ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  

  

  

ולכך

ונראה

ובהכי

ובהכי 



        דוד                              שבתאוצרות                                              כח

  .המשך פילפולא דאורייתא בעניין מאברכי הכולל

  

.ס"רב וכטא שלום "נניה פינטו שליטצ רבי דוד ח"לכבוד הרה

. את דבריו היקרים בסוגיית מוקצה

י צריך "ר לבאר דלרש"כ כת"במש

וליכא בכיסויי [שאצל הגברא יהא חשוב כלי 

ובזה חשבנו לבאר . הוא ביאור נפלא]. הכלים

דכלי אריגה הוי מוקצה . ג"כ בשבת קי"מש

איידי דיקירי לא "י "ופרש, מחמת חסרון כיס

ל דבר "והו, אחזו סתמייהו לתשמיש אחרינ

י "ט רש"א מ"ותמה ברע". שמלאכתו לאיסור

במלאכתו , תלי לדין מוקצה מחמת חסרון כיס

דכלי אורגים ישנו , י לבאר"היה לרש. לאיסור

. ולכך הם מוקצה, חסרון כיס לטלטל אותם

ואלו כלים מקפיד עליהם . "ס קכג"כ תו"וכש

  שלא יתעקמו ולא יתפגמו שלא יתקלקלו 

  ". ומסיח דעתו מלטלטלן, הבגדים והמשי  

דדעת,]ב"ריסימןב"ח[לציוןאורת"בשו

כיסחסרוןמחמתמוקצהדדיןי"רש

דמקצהדכיון.לאיסורשמלאכתובכלירקהוא

חזילאאיסורולמלאכת,היתרממלאכתדעתו

דבראבל,מיניהכלישםבטלשוב,בשבת

חסרוןדיןכללבושייךלא,להיתרשמלאכתו

  מאבדלא,היתרלמלאכתשעומדדכיון,כיס

  .ד"עכ].יטלטלושלאפ"אע[ממנוכלישם  

י "דרש, ר ניחא היטב"מה שביאר כת

ל דאם אצל הגברא "אזיל לשיטתו דס

ולכך בכלי , ומותר לטלטל, חשיב כלי

שהוא כלי כיון,מוקצהאינולהיתרשמלאכתו

ל "אזדי לשיטתם דסס"תואבל. הגבראאצל

, דאם אצל הגברא חשיב מוכן שרי לטלטלו

ל דגם "ולכך ס. ואם אינו מוכן אסור לטלטלו

אם ישנו , בכלי שמלאכתו להיתר הוי מוקצה

  כיון שאצל הגברא הוי , חסרון כיס לטלטלו

  . אינו מוכן לטלטול  

א "ר יש לבאר דברי הרטב"כ כת"מש

ו דכל שיש ב"במה שכתב . ה"בשבת ל

יש עליו תורת כלי , תורת כלי לקבל טומאה

דכוונתו רק בכלי גדול ". לענין טלטול שבת

דאם אינו מטלטל מלא וריקן דלא מקבל 

, שוב גם אינו נחשב כלי אצל הגברא, טומאה

, ונחשב אצלו כקרקע שלא מקבלת טומאה

ואם מקבל טומאה שוב נחשב אצל הגברא 

דדין א"אבל אין כוונת הרטב. ככלי ולא כקרקע

  כלי לענין שבת שווה לגמרי לדין כלי לענין 

  . ר"וכדביאר כת, טומאה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ראינו 

וביאר

ולפי 

ולפי 

כט                   דוד                              שבתאוצרות                                  

  סימן י

  בדין ואנוהו
  :שבת קלג                                                                                                                                                                            

  

.ס"שלום רב וכטא"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו
  

מבואר בברייתא : ג"בשבת קל

, שהמל אם לא סילק ידיו מן המילה

חוזר בין על ציצין המעכבין את המילה 

ובין על ] שחופים את רוב גובהה של העטרה[

שהכל נחשב , ציצין שאין מעכבין את המילה

  המילה אבל אם סילק ידיו מן . מעשה אחד

  .חוזר רק על ציצין המעכבין את המילה  

,בשבתבשמלהברייתאשכלפירש

מןפירששאםבברייתאהתחדשובזה

אתמעכביןשאיןציציןעלחוזרשאינוהמילה

שהרילצורךשלא[שבתחילולמשום,המילה

גם,חולביוםמלאםאבל].חובתוידייצאכבר

שאיןציציןעלחוזר,המילהמןפירשאם

אליזה"דיןלקייםמנתעל,המילהאתמעכבין

שדיןורק[.מהודרתהמילהשתהא"ואנוהו

מפרשם"הרמבאבל].שבתדוחהלא"ואנוהו"

מןידיופירששאם,חולביוםגםהברייתא

  אתמעכביןשאיןציציןעלחוזראינוהמילה

  .המילה  

הקשה על שיטת ]'סימן נ[אריה 

שמבואר שם . ד"י ממנחות ס"רש

] שדוחה שבת[שאם הקריב קרבן ציבור 

ואחר כך מצא בהמה , בשבת אבל היה כחוש

אומרים לו לשחוט את הקרבן השמן , שמינה

ומוכח שכל . שהוא מובחר יותר ומהודר

  דוחה את השבת " ואנוהו"שישנו דין של 

  ].פ שכבר יצא ידי חובת המצוה"אע[  

  

ציציןשנשארומילהשבכלי"רשלפי

הידורישנו,המילהאתמעכביןשאין

יחתוךלאמדועכ"א.בחולעליהםלחזורמצוה

אלידזהדינאלקייםמ"ע,בשבתגםאותם

כיון,כללקשהלאם"להרמבאבל[.ואנוהו

  אתמעכביןשאיןמהציציןידיושפירששכל

  ].עליהםלשובמצוההידורכללאיןהמילה  

תירץ ]ז"סימן מ[רבנו יוסף מסלוצק 

הידור יןדביןלחלקהקושיה שיש

לבין דין הידור מצוה, מצוה של שאר מצוות

דין ההידור מצוותשבשאר.קרבנותשל

והוא דין " ואנוהו"הוא רק מדרבנן משום 

אבל בקרבנות דין . ולכך לא דוחה שבת, דרבנן

  וזהו " ממבחר נדריך"ההידור לומדים מהפסוק 

  .ד"דין דאורייתא ודוחה שבת עכ  

במוסך השבת [ע למנחת חינוך "זה יל

י "שסובר בדעת רש]'ק ד"ד ס"סימן ל

, שהידור מצווה הוא דאורייתא: ט"בסוכה כ

י שהטעם שלולב היבש פסול "ולכך סובר רש

הוא דאורייתא " ואנוהו"שדין " ואנוהו"משום 

משום שסוברים , שחולקים על טעם זה' ותוס[

ואם כן לפי המנחת ]. שהדור מצוה דרבנן

י "כיון דלדעת רש, חינוך הדרא קושיה לדוכתא

ע הידור מדו, דין הידור מצוה הוא דאורייתא

מצוה של ציצין שאין מעכבין את המילה לא 

  ומאי שנא מהידור מצוה של , דוחה שבת

  .קרבנות הרי שניהם הם דאורייתא  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

: שאלה

י"ורש

ובשאגת 

כ"וא

ת"ובשו

ותירוץ



        דוד                              שבתאוצרות                                              כח

  .המשך פילפולא דאורייתא בעניין מאברכי הכולל

  

.ס"רב וכטא שלום "נניה פינטו שליטצ רבי דוד ח"לכבוד הרה

. את דבריו היקרים בסוגיית מוקצה

י צריך "ר לבאר דלרש"כ כת"במש

וליכא בכיסויי [שאצל הגברא יהא חשוב כלי 

ובזה חשבנו לבאר . הוא ביאור נפלא]. הכלים

דכלי אריגה הוי מוקצה . ג"כ בשבת קי"מש

איידי דיקירי לא "י "ופרש, מחמת חסרון כיס

ל דבר "והו, אחזו סתמייהו לתשמיש אחרינ

י "ט רש"א מ"ותמה ברע". שמלאכתו לאיסור

במלאכתו , תלי לדין מוקצה מחמת חסרון כיס

דכלי אורגים ישנו , י לבאר"היה לרש. לאיסור

. ולכך הם מוקצה, חסרון כיס לטלטל אותם

ואלו כלים מקפיד עליהם . "ס קכג"כ תו"וכש

  שלא יתעקמו ולא יתפגמו שלא יתקלקלו 

  ". ומסיח דעתו מלטלטלן, הבגדים והמשי  

דדעת,]ב"ריסימןב"ח[לציוןאורת"בשו

כיסחסרוןמחמתמוקצהדדיןי"רש

דמקצהדכיון.לאיסורשמלאכתובכלירקהוא

חזילאאיסורולמלאכת,היתרממלאכתדעתו

דבראבל,מיניהכלישםבטלשוב,בשבת

חסרוןדיןכללבושייךלא,להיתרשמלאכתו

  מאבדלא,היתרלמלאכתשעומדדכיון,כיס

  .ד"עכ].יטלטלושלאפ"אע[ממנוכלישם  

י "דרש, ר ניחא היטב"מה שביאר כת

ל דאם אצל הגברא "אזיל לשיטתו דס

ולכך בכלי , ומותר לטלטל, חשיב כלי

שהוא כלי כיון,מוקצהאינולהיתרשמלאכתו

ל "אזדי לשיטתם דסס"תואבל. הגבראאצל

, דאם אצל הגברא חשיב מוכן שרי לטלטלו

ל דגם "ולכך ס. ואם אינו מוכן אסור לטלטלו

אם ישנו , בכלי שמלאכתו להיתר הוי מוקצה

  כיון שאצל הגברא הוי , חסרון כיס לטלטלו

  . אינו מוכן לטלטול  

א "ר יש לבאר דברי הרטב"כ כת"מש

ו דכל שיש ב"במה שכתב . ה"בשבת ל

יש עליו תורת כלי , תורת כלי לקבל טומאה

דכוונתו רק בכלי גדול ". לענין טלטול שבת

דאם אינו מטלטל מלא וריקן דלא מקבל 

, שוב גם אינו נחשב כלי אצל הגברא, טומאה

, ונחשב אצלו כקרקע שלא מקבלת טומאה

ואם מקבל טומאה שוב נחשב אצל הגברא 

דדין א"אבל אין כוונת הרטב. ככלי ולא כקרקע

  כלי לענין שבת שווה לגמרי לדין כלי לענין 

  . ר"וכדביאר כת, טומאה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ראינו 

וביאר

ולפי 

ולפי 

כט                   דוד                              שבתאוצרות                                  

  סימן י

  בדין ואנוהו
  :שבת קלג                                                                                                                                                                            

  

.ס"שלום רב וכטא"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו
  

מבואר בברייתא : ג"בשבת קל

, שהמל אם לא סילק ידיו מן המילה

חוזר בין על ציצין המעכבין את המילה 

ובין על ] שחופים את רוב גובהה של העטרה[

שהכל נחשב , ציצין שאין מעכבין את המילה

  המילה אבל אם סילק ידיו מן . מעשה אחד

  .חוזר רק על ציצין המעכבין את המילה  

,בשבתבשמלהברייתאשכלפירש

מןפירששאםבברייתאהתחדשובזה

אתמעכביןשאיןציציןעלחוזרשאינוהמילה

שהרילצורךשלא[שבתחילולמשום,המילה

גם,חולביוםמלאםאבל].חובתוידייצאכבר

שאיןציציןעלחוזר,המילהמןפירשאם

אליזה"דיןלקייםמנתעל,המילהאתמעכבין

שדיןורק[.מהודרתהמילהשתהא"ואנוהו

מפרשם"הרמבאבל].שבתדוחהלא"ואנוהו"

מןידיופירששאם,חולביוםגםהברייתא

  אתמעכביןשאיןציציןעלחוזראינוהמילה

  .המילה  

הקשה על שיטת ]'סימן נ[אריה 

שמבואר שם . ד"י ממנחות ס"רש

] שדוחה שבת[שאם הקריב קרבן ציבור 

ואחר כך מצא בהמה , בשבת אבל היה כחוש

אומרים לו לשחוט את הקרבן השמן , שמינה

ומוכח שכל . שהוא מובחר יותר ומהודר

  דוחה את השבת " ואנוהו"שישנו דין של 

  ].פ שכבר יצא ידי חובת המצוה"אע[  

  

ציציןשנשארומילהשבכלי"רשלפי

הידורישנו,המילהאתמעכביןשאין

יחתוךלאמדועכ"א.בחולעליהםלחזורמצוה

אלידזהדינאלקייםמ"ע,בשבתגםאותם

כיון,כללקשהלאם"להרמבאבל[.ואנוהו

  אתמעכביןשאיןמהציציןידיושפירששכל

  ].עליהםלשובמצוההידורכללאיןהמילה  

תירץ ]ז"סימן מ[רבנו יוסף מסלוצק 

הידור יןדביןלחלקהקושיה שיש

לבין דין הידור מצוה, מצוה של שאר מצוות

דין ההידור מצוותשבשאר.קרבנותשל

והוא דין " ואנוהו"הוא רק מדרבנן משום 

אבל בקרבנות דין . ולכך לא דוחה שבת, דרבנן

  וזהו " ממבחר נדריך"ההידור לומדים מהפסוק 

  .ד"דין דאורייתא ודוחה שבת עכ  

במוסך השבת [ע למנחת חינוך "זה יל

י "שסובר בדעת רש]'ק ד"ד ס"סימן ל

, שהידור מצווה הוא דאורייתא: ט"בסוכה כ

י שהטעם שלולב היבש פסול "ולכך סובר רש

הוא דאורייתא " ואנוהו"שדין " ואנוהו"משום 

משום שסוברים , שחולקים על טעם זה' ותוס[

ואם כן לפי המנחת ]. שהדור מצוה דרבנן

י "כיון דלדעת רש, חינוך הדרא קושיה לדוכתא

ע הידור מדו, דין הידור מצוה הוא דאורייתא

מצוה של ציצין שאין מעכבין את המילה לא 

  ומאי שנא מהידור מצוה של , דוחה שבת

  .קרבנות הרי שניהם הם דאורייתא  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

: שאלה

י"ורש

ובשאגת 

כ"וא

ת"ובשו

ותירוץ



        דוד                              שבתאוצרות                                              ל

י על "שיטת רשחשבתי לבאר את

מהלכות ' ם בפרק ב"פי דברי הרמב

דחויה היא שבת אצל סכנת "'שבת הלכה א

לפיכך חולה שיש , נפשות כשאר כל המצוות

בו סכנה עושין לו כל צרכיו בשבת על פי רופא 

וכתב במגיד משנה ". אומן של אותו מקום

, ם הוא מדין טומאה"שהמקור לדברי הרמב

כמו שפסק , דקיימא לן טומאה דחויה בציבור

וכמו , מהלכות ביאת מקדש' ם בפרק ד"הרמב

  מאה דחויה בציבור הכי נמי שבת אצל שטו

  . ד"פקוח נפש דחויה היא עכ  

שגם מילה בשבת היא דחויה ולא 

כמו בטומאה שדחויה בציבור , הותרה

אבל . ופקוח נפש שהשבת דחויה אצלו

נראה שבזה , בקרבנות ציבור שדוחין שבת

. השבת הותרה אצל קרבנות ציבור ולא דחויה

והחילוק ביניהם נראה שרק במילה ופקוח נפש 

שאינו מוכרח שהמילה והפקוח נפש , בשבת

זה קיימא לן שהשבת רק ב, יחולו בשבת

, ומה שאינו כן בקרבנות ציבור בשבת, דחויה

שזה מוכרח שכל שבת יהיו קרבנות ציבור 

הרי זה הותרה שכאן לא , שמקריבים אותם

  ומעיקרא . נאמר כלל הציווי של שבת

  לא כתבה , כשהתורה כתבה את דיני השבת  

י "ועיין כעין זה ברש. [בוראותם על קרבנות צי

  ' ובתוס" שאניתעשהואלשב"ה"ד.'כברכות

  ].שם והבן  

של "ואנוהו"נראה לבאר שדין זה

ודין של , קרבנות ציבור דוחה שבת

שרק . של מילה לא דוחה שבת" ואנוהו"

שלא [בקרבנות ציבור בשבת שהם היתר גמור 

] נאמר כלל ציווי השבת על קרבנות ציבור

דוחה שייך לומר שגם דין הידור מצוה שלהם 

כיון שההדור בהם הוא חלק מדיני , שבת

וכל דבר שהוא לצורך קרבנות הציבור , הקרבן

ומה שאין כן במילה . הרי זה היתר גמור בשבת

בזה כל ההיתר, היא רק דחויה בשבתבשבת ש

עצם מעשה המילה שהוא רק על הוא

אבל.המצוה ונדחה בשבתלקיוםהכרחי

  בשביל מצוה של המילה שאינו הכרחי ההידור

  .לא דוחה שבת והבן, קיום המצוה  

י גם לפי דברי "מיושבים דברי רש

י שדין "דדעת רש, המנחת חינוך

ולכך לולב היבש [הוא דין דאורייתא " ואנוהו"

מכל מקום "] ואנוהו"פסול מהתורה מדין 

שבזה , של קרבנות ציבור" ואנוהו"חלוק דין 

  של מילה שאינו " ואנוהו"מדין , דוחה שבת

  .דוחה שבת וכמו שנתבאר  

  

  .טוה דוד חנניה פינ"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל
  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ובמה ". ואנוהו"את מכתבו היקר בדין 

שחילק בין הדור מצוה של מילה לבין 

וחשבנו לבאר . הדור מצוה של קרבנות ציבור

והוא שדין ההידור של מילה , באופן נוסף

ענינו הוא ליפות את , "ואנוהו"שנלמד מדין 

אבל דין הדור מצוה של . המצוה שתהא נאה

: תשובה

ונראה

ולפי 

ולכך

קיבלנו

לא                   דוד                              שבתאוצרות                                  

, "מבחר נדריך"קרבנות ציבור שנלמד מדין 

ענינו מצוה בפני עצמה להביא קרבן מובחר 

ומעיקרא כשהתורה ציותה להביא , ומהודר

) קרבנות ציבור קבעה בזה שני חיובים א

להביא קרבן ציבור ) ב. להביא קרבן ציבור

ואם הביא קרבן ציבור אבל לא . מובחר

קיים רק את הדין הראשון להביא , מובחר

אבל עדיין לא קיים את הדין השני, קרבן

  שהתורה ציותה להביא קרבן ציבור מובחר 

  .ע"שהוא חיוב בפ  

של " ואנוהו"שדין י"רשדברימובנים

כיון שקיים את , מילה אינו דוחה שבת

ורק חיסר את הדין הכללי של , עיקר המצוה

ומה שאין כן . וזה לא דוחה שבת, מצוה נאה

שהוא מעיקר חיוב דיני " מבחר נדריך"בדין 

, הקרבן להביא קרבן מהודר ולכך דוחה שבת

כך גם , שכמו שהקרבן עצמו דוחה שבת

  ששניהם הם דין , בתהקרבן מהודר דוחה ש

  .מדיני הקרבן  

יש להכריח כן לפי דברי בית הלוי 

שביאר את ]ז"בתשובה מ'חלק ב[

י בדין ציצין שאין "ם והרש"מחלוקת הרמב

י חוזר עליהם "שלדעת רש, מעכבין את המילה

ם לא חוזר עליהם גם "בחול ולדעת הרמב

וביאר בבית הלוי שלא שייך דין הידור . בחול

כי [וה לאחר שסיים לעשות את המצוה מצ

ואם סיים , הדור מצוה ענינו עשיית מצווה נאה

ולכך סובר ]. לעשותה לא שייך נוי בעלמא

, ם שאם פירש מהמילה וסיים לעשותה"הרמב

לא שייך אחר כך הידור מצוה לחתוך את 

  הציצין שאין מעכבין כיון שלא שייך הידור 

  .לאחר המצוה  

י שסובר ששייך הידור מצוה גם "רש

הוא משום , לאחר שפירש מן המילה

דהמצוה במילה היא להיות מהול כל רגע ורגע 

]. מלבד מעשה המצוה של הסרת הערלה[

כיון , ולכך נחשב שלעולם לא נגמרה מצוה

, שכל רגע ורגע מקיים מצוה שהוא מהול

אבל . ושייך הידור מצוה לחתוך את הציצין

משום דסבירא ליה שהמצוה ם שנחלק"הרמב

ל דלא שייך "ולכך ס, היא רק הסרת הערלה

הידור להסיר את הציצין שאין מעכבין את 

  ולא שייך , כיון שכבר סיים את המצוה, המילה

  ד "עכ. הידור לאחר המצוה  

לא ,ם"להרמבי ובין "ובין לרשז"לפ

לאחר עשייתשייך דין הדור מצוה

שחידשה .ד"סבמנחות'הגמכ"וא.המצוה

פ שכבר "שמותר להביא קרבן ציבור שמן אע

תמוהה מאד , הקריב כחוש מדין הדור מצוה

שהרי . מה שייך הידור מצוה להביא קרבן שמן

וכבר . כבר הביא קרבן כחוש וסיים את המצוה

  ע לא שייך "נתבאר לפי דברי הבית הלוי דלכו

  . דין הדור מצוה לאחר עשיית המצוה  

, לפי המבואר לעיל מתבארים הדברים

שענינו לעשות " ואנוהו"שרק בדין 

שייך לומר שאם סיים את המצוה , מצוה נאה

מה , כיון שכבר סיים המצוה. לא שייך דין נוי

" מבחר נדריך"אבל לגבי דין . יוסיף עוד בנוי

שפיר , שהוא חיוב נוסף להביא קרבן מהודר

ר חיובו שייך חיוב זה גם לאחר שסיים את עיק

כיון שלא קיים את הדין , שהביא קרבן כחוש

  ע "שהוא דין בפ, השני להביא קרבן מהודר

  ". מבחר נדריך"שנלמד מהפסוק של   

.אברכי הכולל באר משה אשדוד  

  

ובזה

ובפשוטו

אבל

נמצא 

אבל



        דוד                              שבתאוצרות                                              ל

י על "שיטת רשחשבתי לבאר את

מהלכות ' ם בפרק ב"פי דברי הרמב

דחויה היא שבת אצל סכנת "'שבת הלכה א

לפיכך חולה שיש , נפשות כשאר כל המצוות

בו סכנה עושין לו כל צרכיו בשבת על פי רופא 

וכתב במגיד משנה ". אומן של אותו מקום

, ם הוא מדין טומאה"שהמקור לדברי הרמב

כמו שפסק , דקיימא לן טומאה דחויה בציבור

וכמו , מהלכות ביאת מקדש' ם בפרק ד"הרמב

  מאה דחויה בציבור הכי נמי שבת אצל שטו

  . ד"פקוח נפש דחויה היא עכ  

שגם מילה בשבת היא דחויה ולא 

כמו בטומאה שדחויה בציבור , הותרה

אבל . ופקוח נפש שהשבת דחויה אצלו

נראה שבזה , בקרבנות ציבור שדוחין שבת

. השבת הותרה אצל קרבנות ציבור ולא דחויה

והחילוק ביניהם נראה שרק במילה ופקוח נפש 

שאינו מוכרח שהמילה והפקוח נפש , בשבת

זה קיימא לן שהשבת רק ב, יחולו בשבת

, ומה שאינו כן בקרבנות ציבור בשבת, דחויה

שזה מוכרח שכל שבת יהיו קרבנות ציבור 

הרי זה הותרה שכאן לא , שמקריבים אותם

  ומעיקרא . נאמר כלל הציווי של שבת

  לא כתבה , כשהתורה כתבה את דיני השבת  

י "ועיין כעין זה ברש. [בוראותם על קרבנות צי

  ' ובתוס" שאניתעשהואלשב"ה"ד.'כברכות

  ].שם והבן  

של "ואנוהו"נראה לבאר שדין זה

ודין של , קרבנות ציבור דוחה שבת

שרק . של מילה לא דוחה שבת" ואנוהו"

שלא [בקרבנות ציבור בשבת שהם היתר גמור 

] נאמר כלל ציווי השבת על קרבנות ציבור

דוחה שייך לומר שגם דין הידור מצוה שלהם 

כיון שההדור בהם הוא חלק מדיני , שבת

וכל דבר שהוא לצורך קרבנות הציבור , הקרבן

ומה שאין כן במילה . הרי זה היתר גמור בשבת

בזה כל ההיתר, היא רק דחויה בשבתבשבת ש

עצם מעשה המילה שהוא רק על הוא

אבל.המצוה ונדחה בשבתלקיוםהכרחי

  בשביל מצוה של המילה שאינו הכרחי ההידור

  .לא דוחה שבת והבן, קיום המצוה  

י גם לפי דברי "מיושבים דברי רש

י שדין "דדעת רש, המנחת חינוך

ולכך לולב היבש [הוא דין דאורייתא " ואנוהו"

מכל מקום "] ואנוהו"פסול מהתורה מדין 

שבזה , של קרבנות ציבור" ואנוהו"חלוק דין 

  של מילה שאינו " ואנוהו"מדין , דוחה שבת

  .דוחה שבת וכמו שנתבאר  

  

  .טוה דוד חנניה פינ"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל
  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ובמה ". ואנוהו"את מכתבו היקר בדין 

שחילק בין הדור מצוה של מילה לבין 

וחשבנו לבאר . הדור מצוה של קרבנות ציבור

והוא שדין ההידור של מילה , באופן נוסף

ענינו הוא ליפות את , "ואנוהו"שנלמד מדין 

אבל דין הדור מצוה של . המצוה שתהא נאה

: תשובה

ונראה

ולפי 

ולכך

קיבלנו

לא                   דוד                              שבתאוצרות                                  

, "מבחר נדריך"קרבנות ציבור שנלמד מדין 

ענינו מצוה בפני עצמה להביא קרבן מובחר 

ומעיקרא כשהתורה ציותה להביא , ומהודר

) קרבנות ציבור קבעה בזה שני חיובים א

להביא קרבן ציבור ) ב. להביא קרבן ציבור

ואם הביא קרבן ציבור אבל לא . מובחר

קיים רק את הדין הראשון להביא , מובחר

אבל עדיין לא קיים את הדין השני, קרבן

  שהתורה ציותה להביא קרבן ציבור מובחר 

  .ע"שהוא חיוב בפ  

של " ואנוהו"שדין י"רשדברימובנים

כיון שקיים את , מילה אינו דוחה שבת

ורק חיסר את הדין הכללי של , עיקר המצוה

ומה שאין כן . וזה לא דוחה שבת, מצוה נאה

שהוא מעיקר חיוב דיני " מבחר נדריך"בדין 

, הקרבן להביא קרבן מהודר ולכך דוחה שבת

כך גם , שכמו שהקרבן עצמו דוחה שבת

  ששניהם הם דין , בתהקרבן מהודר דוחה ש

  .מדיני הקרבן  

יש להכריח כן לפי דברי בית הלוי 

שביאר את ]ז"בתשובה מ'חלק ב[

י בדין ציצין שאין "ם והרש"מחלוקת הרמב

י חוזר עליהם "שלדעת רש, מעכבין את המילה

ם לא חוזר עליהם גם "בחול ולדעת הרמב

וביאר בבית הלוי שלא שייך דין הידור . בחול

כי [וה לאחר שסיים לעשות את המצוה מצ

ואם סיים , הדור מצוה ענינו עשיית מצווה נאה

ולכך סובר ]. לעשותה לא שייך נוי בעלמא

, ם שאם פירש מהמילה וסיים לעשותה"הרמב

לא שייך אחר כך הידור מצוה לחתוך את 

  הציצין שאין מעכבין כיון שלא שייך הידור 

  .לאחר המצוה  

י שסובר ששייך הידור מצוה גם "רש

הוא משום , לאחר שפירש מן המילה

דהמצוה במילה היא להיות מהול כל רגע ורגע 

]. מלבד מעשה המצוה של הסרת הערלה[

כיון , ולכך נחשב שלעולם לא נגמרה מצוה

, שכל רגע ורגע מקיים מצוה שהוא מהול

אבל . ושייך הידור מצוה לחתוך את הציצין

משום דסבירא ליה שהמצוה ם שנחלק"הרמב

ל דלא שייך "ולכך ס, היא רק הסרת הערלה

הידור להסיר את הציצין שאין מעכבין את 

  ולא שייך , כיון שכבר סיים את המצוה, המילה

  ד "עכ. הידור לאחר המצוה  

לא ,ם"להרמבי ובין "ובין לרשז"לפ

לאחר עשייתשייך דין הדור מצוה

שחידשה .ד"סבמנחות'הגמכ"וא.המצוה

פ שכבר "שמותר להביא קרבן ציבור שמן אע

תמוהה מאד , הקריב כחוש מדין הדור מצוה

שהרי . מה שייך הידור מצוה להביא קרבן שמן

וכבר . כבר הביא קרבן כחוש וסיים את המצוה

  ע לא שייך "נתבאר לפי דברי הבית הלוי דלכו

  . דין הדור מצוה לאחר עשיית המצוה  

, לפי המבואר לעיל מתבארים הדברים

שענינו לעשות " ואנוהו"שרק בדין 

שייך לומר שאם סיים את המצוה , מצוה נאה

מה , כיון שכבר סיים המצוה. לא שייך דין נוי

" מבחר נדריך"אבל לגבי דין . יוסיף עוד בנוי

שפיר , שהוא חיוב נוסף להביא קרבן מהודר

ר חיובו שייך חיוב זה גם לאחר שסיים את עיק

כיון שלא קיים את הדין , שהביא קרבן כחוש

  ע "שהוא דין בפ, השני להביא קרבן מהודר

  ". מבחר נדריך"שנלמד מהפסוק של   

.אברכי הכולל באר משה אשדוד  

  

ובזה

ובפשוטו

אבל

נמצא 

אבל
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מבוי הפחותה מעשרה טפחים 

ם בפירוש המשנה שאם "וכתב הרמב, פסולה

כשירה גם בפחותה , יעשה לה אמלתרא

וכתב בספר אשד הנחלים . מעשרה טפחים

ם שטעם הפסול בקורה "שנראה מהרמב

הפחותה מעשרה טפחים היא משום שאין בה 

ולכך כשיש לה אמלתרא כשירה גם , היכרא

  משום דאז איכא , טפחיםבפחותה מעשרה 

  .ד"היכרא עכ  

כוונתו דבפחות מעשרה טפחים 

  וכמו בקורה , לא שלטא ביה עינא

  משום , הגבוהה מעל עשרים אמה דפסולה  

אמלתראלהוכשיש. דלא שלטא ביה עינא

  משום דעל ידי , כשירה גם מעל עשרים אמה

  .האמלתרא שלטא ביה עינא  

נר חנוכה שגבוה ביאור בזה שהרי 

משום דלא , מעל עשרים אמה פסול

. ב"שליט ביה עינא כמבואר בגמרא שבת כ

מ נר חנוכה כשר גם בפחות מעשרה "ומ

ואדרבה עיקר מצוותו היא בפחות , טפחים

: א"מעשרה טפחים כמבואר בגמרא שבת כ

ם שקורה הפחותה מעשרה "ולדברי הרמב

. משום דלא שלטא ביה עינא, טפחים פסולה

  יש לפסול גם בנר חנוכה הפחות מעשרה כ"א

  .ג"משום דלא שליט ביה עינא וצע, טפחים  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד   

  

, ם"חשבתי להסביר את דברי הרמב

שהרי קורה מעל עשרים אמה 

אבל אם , פסולה משום דלא שלטא ביה עינא

כיון שמסתכלים בה , יש לה אמלתרא כשירה

ולכאורה הוא תמוה כיצד . ושלטא ביה עינא

והרי , שולטת העין כשיש בקורה אמלתרא

כ כיצד "אמה לא שולטת העין וא' מעל כ

דע שיש שם לי, אמה' יסתכלו מעל כ

ומי יאמר להם שיש אמלתרא , אמלתרא

אמה ' ומוכח דמעל כ. בקורה שיסתכלו בה

ורק דלא מתבוננים ומעיינים , אפשר לראות

ולכך לא . אמה' היטב בדברים שהם מעל כ

אמה שלא מעיינים ' מהני קורה וסוכה מעל כ

אבל כשיש אמלתרא , ומתבוננים ואין היכרא

נים יותר בקורה אז הם מעיינים ומתבונ, בקורה

ושפיר איכא , מ לראות את האמלתרא"ע

ל דקורה הפחותה "ולכך י. היכרא לקורה

מעשרה טפחים פסולה משום דלא שלטא 

ופירושו שלא מתבוננים היטב , ביה עינא

בדברים הנמוכים מעשרה טפחים ולכך אין 

אבל אם יש לקורה אמלתרא כשירה , היכרא

שאז מתבוננים, גם פחות מעשרה טפחים

:שאלה

ובפשוטו

וצריך 

:תשובה

לגדוד                               עירוביןאוצרות                                              

  מ לראות את האמלתרא "ומעיינים בקורה ע

  .החשובה  

אמה ' שאינו כן בנר חנוכה דמעל כ

כיון שהוא גבוה ורחוק מראיית , פסול

אבל כשהנר חנוכה הוא . העין ולא מתבוננים בו

פחות מעשרה טפחים שפיר מעיינים 

כיון שהוא בולט ומאיר ואז הוא , ומתבוננים בו

הפחותה מעשרה כעין אמלתרא דמהני לקורה 

ורק דאמלתרא , טפחים דשלטא ביה עינא

אמה דלעולם יעיינו ויתבוננו ' כשרה גם מעל כ

ומה שאין כן בנר שאין , בה מפני חשיבותה

ובזה , רק שהוא מאיר ודולק, הוא חשוב בעצם

יש לחלק דפחות מעשרה טפחים מעיינים 

. שאז אפשר לראות אותו היטב, ומתבוננים בו

  פסול כיון שהוא רחוק מן אמה ' אבל מעל כ

  .העין לא שולטת בו העין  

פ דברי "חילוק זה יותר עלהטעים

ח בסימן "ה שהביאם בטור או"הראבי

שחידש שכל מה שנר חנוכה פסול , א"תרע

אבל אם , הוא רק כשמניחו בחוץ, אמה' מעל כ

והוכיח , אמה' מניחו בבית כשר אפילו מעל כ

אמה משום זה מסוכה דפסולה מעל עשרים 

מ אם הדפנות "דלא שלטא ביה עינא ומ

, מגיעות לסכך כשירה גם מעל עשרים אמה

וכתב , משום דעל ידי הדפנות שלטא ביה עינא

  שרק , עליו הטור שאין הנידון דומה לראיה

  בסוכה שצריך שתשלוט העין בגג מועיל אם   

ז שולטת העין "דעי, הדפנות מגיעות לסכך

שתשלוט העין בנר אבל בנר חנוכה צריך. בגג

לא מ"ומה מועיל שהנר בבית הרי מ, עצמו

דעת וביאר בבית יוסף. שולט העין בנר רק בגג

ונראה":ל"וזאבוהבי"בשם מהרה"הראבי

, רבינו יואל שכשיש בכאן אווירשסברת

האוויר הוא מזיק לעיניים ואין האדם יכול 

ולזה הביא , להביט למעלה כל מה שירצה

ראיה מסוכה שאם הדפנות מגיעות לסכך 

  , כשירה ושלטא ביה עינא' אפילו למעלה מכ

  ".ובזה נראה שאין מקום לקושיית המחבר  

' ה החסרון מעל כ"שלדעת הראבי

אמה הוא מחמת האוויר שמזיק 

. לראיה ולכך לא מתבונן מעל עשרים אמה

' ובזה מיושב היטב דאם יש אמלתרא מעל כ

כשירה דשלטא ביה עינא שהוא מתבונן , אמה

פ שמזיק לעיניים כדי לראות את "בה אע

אבל בפחות מעשרה טפחים דלא , האמלתרא

מחמת שמזיק שלטא ביה עינא הוא לא 

רק שלא מעיינים , לעיניים שהרי אין שם אוויר

ומתבוננים שם ולכך מהני אמלתרא שאז 

ומה שאינו כן בנר חנוכה . מתבוננים שם

דהוי כמו , דבפחות מעשרה טפחים כשר

אמלתרא שהרי הנר בולט ורואהו גם בפחות 

  אבל מעל עשרים אמה לא , מעשרה טפחים

  .ים ואינו בולטכיון שמזיק לעיני, יתבונן בו  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  

  

  

  

ומה 

ויש 

נמצא
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מבוי הפחותה מעשרה טפחים 

ם בפירוש המשנה שאם "וכתב הרמב, פסולה

כשירה גם בפחותה , יעשה לה אמלתרא

וכתב בספר אשד הנחלים . מעשרה טפחים

ם שטעם הפסול בקורה "שנראה מהרמב

הפחותה מעשרה טפחים היא משום שאין בה 

ולכך כשיש לה אמלתרא כשירה גם , היכרא

  משום דאז איכא , טפחיםבפחותה מעשרה 

  .ד"היכרא עכ  

כוונתו דבפחות מעשרה טפחים 

  וכמו בקורה , לא שלטא ביה עינא

  משום , הגבוהה מעל עשרים אמה דפסולה  

אמלתראלהוכשיש. דלא שלטא ביה עינא

  משום דעל ידי , כשירה גם מעל עשרים אמה

  .האמלתרא שלטא ביה עינא  

נר חנוכה שגבוה ביאור בזה שהרי 

משום דלא , מעל עשרים אמה פסול

. ב"שליט ביה עינא כמבואר בגמרא שבת כ

מ נר חנוכה כשר גם בפחות מעשרה "ומ

ואדרבה עיקר מצוותו היא בפחות , טפחים

: א"מעשרה טפחים כמבואר בגמרא שבת כ

ם שקורה הפחותה מעשרה "ולדברי הרמב

. משום דלא שלטא ביה עינא, טפחים פסולה

  יש לפסול גם בנר חנוכה הפחות מעשרה כ"א

  .ג"משום דלא שליט ביה עינא וצע, טפחים  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד   

  

, ם"חשבתי להסביר את דברי הרמב

שהרי קורה מעל עשרים אמה 

אבל אם , פסולה משום דלא שלטא ביה עינא

כיון שמסתכלים בה , יש לה אמלתרא כשירה

ולכאורה הוא תמוה כיצד . ושלטא ביה עינא

והרי , שולטת העין כשיש בקורה אמלתרא

כ כיצד "אמה לא שולטת העין וא' מעל כ

דע שיש שם לי, אמה' יסתכלו מעל כ

ומי יאמר להם שיש אמלתרא , אמלתרא

אמה ' ומוכח דמעל כ. בקורה שיסתכלו בה

ורק דלא מתבוננים ומעיינים , אפשר לראות

ולכך לא . אמה' היטב בדברים שהם מעל כ

אמה שלא מעיינים ' מהני קורה וסוכה מעל כ

אבל כשיש אמלתרא , ומתבוננים ואין היכרא

נים יותר בקורה אז הם מעיינים ומתבונ, בקורה

ושפיר איכא , מ לראות את האמלתרא"ע

ל דקורה הפחותה "ולכך י. היכרא לקורה

מעשרה טפחים פסולה משום דלא שלטא 

ופירושו שלא מתבוננים היטב , ביה עינא

בדברים הנמוכים מעשרה טפחים ולכך אין 

אבל אם יש לקורה אמלתרא כשירה , היכרא

שאז מתבוננים, גם פחות מעשרה טפחים

:שאלה

ובפשוטו

וצריך 

:תשובה

לגדוד                               עירוביןאוצרות                                              

  מ לראות את האמלתרא "ומעיינים בקורה ע

  .החשובה  

אמה ' שאינו כן בנר חנוכה דמעל כ

כיון שהוא גבוה ורחוק מראיית , פסול

אבל כשהנר חנוכה הוא . העין ולא מתבוננים בו

פחות מעשרה טפחים שפיר מעיינים 

כיון שהוא בולט ומאיר ואז הוא , ומתבוננים בו

הפחותה מעשרה כעין אמלתרא דמהני לקורה 

ורק דאמלתרא , טפחים דשלטא ביה עינא

אמה דלעולם יעיינו ויתבוננו ' כשרה גם מעל כ

ומה שאין כן בנר שאין , בה מפני חשיבותה

ובזה , רק שהוא מאיר ודולק, הוא חשוב בעצם

יש לחלק דפחות מעשרה טפחים מעיינים 

. שאז אפשר לראות אותו היטב, ומתבוננים בו

  פסול כיון שהוא רחוק מן אמה ' אבל מעל כ

  .העין לא שולטת בו העין  

פ דברי "חילוק זה יותר עלהטעים

ח בסימן "ה שהביאם בטור או"הראבי

שחידש שכל מה שנר חנוכה פסול , א"תרע

אבל אם , הוא רק כשמניחו בחוץ, אמה' מעל כ

והוכיח , אמה' מניחו בבית כשר אפילו מעל כ

אמה משום זה מסוכה דפסולה מעל עשרים 

מ אם הדפנות "דלא שלטא ביה עינא ומ

, מגיעות לסכך כשירה גם מעל עשרים אמה

וכתב , משום דעל ידי הדפנות שלטא ביה עינא

  שרק , עליו הטור שאין הנידון דומה לראיה

  בסוכה שצריך שתשלוט העין בגג מועיל אם   

ז שולטת העין "דעי, הדפנות מגיעות לסכך

שתשלוט העין בנר אבל בנר חנוכה צריך. בגג

לא מ"ומה מועיל שהנר בבית הרי מ, עצמו

דעת וביאר בבית יוסף. שולט העין בנר רק בגג

ונראה":ל"וזאבוהבי"בשם מהרה"הראבי

, רבינו יואל שכשיש בכאן אווירשסברת

האוויר הוא מזיק לעיניים ואין האדם יכול 

ולזה הביא , להביט למעלה כל מה שירצה

ראיה מסוכה שאם הדפנות מגיעות לסכך 

  , כשירה ושלטא ביה עינא' אפילו למעלה מכ

  ".ובזה נראה שאין מקום לקושיית המחבר  

' ה החסרון מעל כ"שלדעת הראבי

אמה הוא מחמת האוויר שמזיק 

. לראיה ולכך לא מתבונן מעל עשרים אמה

' ובזה מיושב היטב דאם יש אמלתרא מעל כ

כשירה דשלטא ביה עינא שהוא מתבונן , אמה

פ שמזיק לעיניים כדי לראות את "בה אע

אבל בפחות מעשרה טפחים דלא , האמלתרא

מחמת שמזיק שלטא ביה עינא הוא לא 

רק שלא מעיינים , לעיניים שהרי אין שם אוויר

ומתבוננים שם ולכך מהני אמלתרא שאז 

ומה שאינו כן בנר חנוכה . מתבוננים שם

דהוי כמו , דבפחות מעשרה טפחים כשר

אמלתרא שהרי הנר בולט ורואהו גם בפחות 

  אבל מעל עשרים אמה לא , מעשרה טפחים

  .ים ואינו בולטכיון שמזיק לעיני, יתבונן בו  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  

  

  

  

ומה 

ויש 

נמצא



        דוד                              עירוביןאוצרות                                              לד

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

  את מכתבו היקר בענין קורה 

מה ולפי .הפחותה מעשרה טפחים

ם דהוא "ר את דברי הרמב"שביאר כת

, כפשוטו דבקורה הפחותה מעשרה טפחים

מעיינים טעם הפסול הוא משום דלא ניכר ולא 

  ר בין קורה לבין "כתובזה חילק , ומתבוננים בה

  .נר חנוכה  

ם באופן "יתכן לבאר את דברי הרמב

ביאר : 'י בעירובין ג"דהנה רש, אחר

מעשרה טפחים טעם הפסול בקורה הפחותה 

, מניחה משפת עשרה טפחים ולמעלה: "ל"וז

ומשמע ". דבפחות מעשרה לא הוי מבוי

מדבריו דטעם הפסול בקורה הפחותה 

. מעשרה טפחים הוא משום דלא מיקרי מבוי

  שהרי קורה היא משום היכר , וזה צריך ביאור

  .ומה החיסרון דלא הוי מבוי, או משום מחיצה  

פ "י ע"כוונת רשבספר אשד הנחלים 

דבעינן שתהא : 'הגמרא עירובין ח

וכיון דפחות , הקורה על גבי כתלי המבוי

נמצא שאין , מעשרה טפחים לא הוי מבוי

אמנם . הקורה מונחת על גבי כתלי המבוי

ביאר שקורה הפחותה : ב"י סוכה כ"ברש

משום דלא הוי , מעשרה טפחים פסולה

י "ודברי רש, מחיצה בפחות מעשרה טפחים

  ריכים ביאור שהרי קיימא לן דקורה משום צ

  .היכר ולא משום מחיצה  

פ המבואר "י ע"את דברי רשלבאר

שסוכה הפחותה : 'בעירובין ד

  מאיר משום ' מעשרה טפחים דפסולה לר

  יהודה ' ור, דילפינן מארון תשעה וכפורת טפח  

י "וביאר רש. יליף ממחיצין הלכה למשה מסיני

רשות "טפחים נחשב שלמטה מעשרה 

ולמעלה מעשרה טפחים לא נחשב ". הארץ

וכוונתו שסוכה הפחותה " רשות הארץ"

מעשרה טפחים פסולה משום שאין כאן 

שהכל נחשב כארעא , מחיצות סוכה כלל

ופסול סוכה הפחותה מעשרה [סמיכתא 

רק פסול ולאבמחיצותפסולהוא,טפחים

שהרי גם באופן שהסכך מונח מעל , בסכך

פסולה אם הדפנות עצמן , עשרה טפחים

והוא מהטעם , פחותים מעשרה טפחים

  שנתבאר דכל בפחות מעשרה טפחים אין כאן 

  ].שהכל נחשב כארעא סמיכתא, מחיצות כלל  

שקורה : ב"י בסוכה כ"נראה כוונת רש

משום , הפחותה מעשרה טפחים פסולה

כיון שהקורה מונחת תוך , הוי מחיצהדלא 

נחשבת הקורה כמונחת על , עשר לקרקע

  הקרקע וכמו ארעא סמיכתא דמיא וכמו 

  .מחיצה תוך עשר הנחשבת ארעא סמיכתא  

ם שמכשיר "יש לבאר כוונת הרמב

בקורה הפחותה מעשרה , אמלתרא

דכיון שטעם פסולה הוא משום . טפחים

ם שאז "סובר הרמב, דכמונחת על הקרקע

החיסרון הוא משום דאין לקורה חשיבות רק 

אבל אם , אם מונחת מעל רשות הקרקע

מונחת תוך רשות הקרקע והכל ארעא 

ולכך סובר . הרי הקורה לא חשובה, סמיכתא

, ם שאם יש אמלתרא לקורה כשירה"הרמב

  שעל ידי האמלתרא יש חשיבות לקורה ולכך 

  .כשירה גם כשמונחת ברשות הקרקע  

    .כולל באר משה אשדודאברכי ה

קיבלנו

אמנם 

וביאר

ונראה 

וזה

ובזה 

להדוד                               עירוביןאוצרות                                              

  ימן יבס

  בדין דלתות ננעלות ברשות הרבים
  .עירובין ו                                                                                                                                                                              

  

.ס"א שלום רב וכט"טדוד חנניה פינטו שלי' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

שלערב . 'מבואר בסוגיא עירובין ו

את רשות הרבים צריך דווקא 

אבל במבוי המפולש , דלתות הננעלות בלילה

: 'ו' ומשמע מתוס[ר שהוא קל יותר "לרה

ר "ולא הוי רה, דהוא נאסר בטלטול רק מדרבנן

תנא . נחלקו תנאים כיצד מערבו] דאורייתא

י צורת הפתח מכאן "ל דהעירוב ע"קמא ס

ל דלת מכאן "וחנניה ס, ולחי או קורה מכאן

  צ שיהא ננעל ממש רק "ולחי או קורה מכאן וא

  .דלת הראויה להנעל  

ז מהלכות שבת הלכה "ם בפרק י"ברמב

שני כתלים ברשות הרבים והעם ":'י

עושה , עוברים ביניהם כיצד מכשיר ביניהם

דלתות מכאן ודלתות מכאן ואחר כך יעשה 

ואינו צריך לנעול הדלתות , י"ביניהם רה

היו . אבל צריך שיהיו ראויות להנעל, בלילה

, משוקעות בעפר מפנה אותן ומתקנן להנעל

  אבל צורת הפתח או לחי וקורה אינן מועילין

  ".ר"בהכשר רה  

ל להלכה "ם ס"המגיד משנה דהרמב

ר גמורה אינה צריכה דלתות "דגם רה

. וסגי לן שהם ראויות להנעל, ננעלות בלילה

ג דבסוגיא מבואר דבעינן דלתות הננעלות "ואע

ל בעירובין "יוחנן דס' זהו רק לר, בלילה דווקא

י בקיעת "ע[דרבים מבטלי מחיצתא . ב"כ

מ "ע, ה בעינן נעילה דווקא"ומשו, הרבים

ל דרבים "אבל לדידן דקי]. למנוע את הבקיעה

צ דלתות הננעלות "א, לא מבטלי מחיצתא

מ לבטל את "ע, וסגי לן דראויות להנעל. בלילה

  ם לכאורה"אמנם דברי הרמב. ר"דין רה

רק ם פסק בפ"שהרי הרמב,עצמםסותרים את 

וכן הדין במדינה "'מהלכות עירובין הלכה א' א

שהיא מוקפת חומה גבוהה עשרה טפחים 

רשותשכולה, שיש לה דלתות וננעלות בלילה

נמצא מדברי ".תורהדיןהואזההיאהיחיד

ם שצריך דלתות הננעלות בלילה לערב "הרמב

וכיצד פסק בהלכות שבת , את רשות הרבים

  אויות להנעל וכן י דלתות הר"שמועיל עירוב ע

  :'א עירובין ו"תמה ברשב  

ם "הביא לדברי הרמב. 'עירובין ו

שמועיל דלתות הראויות להנעל 

ואני תמה שהרי בגמרא לא אמרו : "ל"וכתב וז

להקל בראויות להנעל אלא במבוי לדעת 

אבל לא ברשות , ]חנניה[המצריך בו דלת 

וכמו שאמרו בירושלים דלתותיה . הרבים

ושמא הם סוברים שלא הצריכו . ותנעול

פ שמוקפת "שאע, ננעלות דווקא אלא במדינה

י עד שיהא לה דלתות "חומה עשרה אינו רה

ויראה שכן הדין לדעת , וננעלות בלילה

מ מסוגיית הגמרא "ומ, המכשירין בדלת אחת

נראה שרשות הרבים גמורה צריכה נעילה 

ולא הקלו בראויות להנעל אלא , דווקא

מפולשין ולדעת המצריך בהם במבואות ה

ונראה מדברי המאירי שבא לחלק ". דלת

, ם בין מדינה המוקפת חומה"בדעת הרמב

לבין שני כתלים , שבזה צריך דלתות ננעלות

:שאלה

והנה

וביאר

ובמאירי



        דוד                              עירוביןאוצרות                                              לד

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

  את מכתבו היקר בענין קורה 

מה ולפי .הפחותה מעשרה טפחים

ם דהוא "ר את דברי הרמב"שביאר כת

, כפשוטו דבקורה הפחותה מעשרה טפחים

מעיינים טעם הפסול הוא משום דלא ניכר ולא 

  ר בין קורה לבין "כתובזה חילק , ומתבוננים בה

  .נר חנוכה  

ם באופן "יתכן לבאר את דברי הרמב

ביאר : 'י בעירובין ג"דהנה רש, אחר

מעשרה טפחים טעם הפסול בקורה הפחותה 

, מניחה משפת עשרה טפחים ולמעלה: "ל"וז

ומשמע ". דבפחות מעשרה לא הוי מבוי

מדבריו דטעם הפסול בקורה הפחותה 

. מעשרה טפחים הוא משום דלא מיקרי מבוי

  שהרי קורה היא משום היכר , וזה צריך ביאור

  .ומה החיסרון דלא הוי מבוי, או משום מחיצה  

פ "י ע"כוונת רשבספר אשד הנחלים 

דבעינן שתהא : 'הגמרא עירובין ח

וכיון דפחות , הקורה על גבי כתלי המבוי

נמצא שאין , מעשרה טפחים לא הוי מבוי

אמנם . הקורה מונחת על גבי כתלי המבוי

ביאר שקורה הפחותה : ב"י סוכה כ"ברש

משום דלא הוי , מעשרה טפחים פסולה

י "ודברי רש, מחיצה בפחות מעשרה טפחים

  ריכים ביאור שהרי קיימא לן דקורה משום צ

  .היכר ולא משום מחיצה  

פ המבואר "י ע"את דברי רשלבאר

שסוכה הפחותה : 'בעירובין ד

  מאיר משום ' מעשרה טפחים דפסולה לר

  יהודה ' ור, דילפינן מארון תשעה וכפורת טפח  

י "וביאר רש. יליף ממחיצין הלכה למשה מסיני

רשות "טפחים נחשב שלמטה מעשרה 

ולמעלה מעשרה טפחים לא נחשב ". הארץ

וכוונתו שסוכה הפחותה " רשות הארץ"

מעשרה טפחים פסולה משום שאין כאן 

שהכל נחשב כארעא , מחיצות סוכה כלל

ופסול סוכה הפחותה מעשרה [סמיכתא 

רק פסול ולאבמחיצותפסולהוא,טפחים

שהרי גם באופן שהסכך מונח מעל , בסכך

פסולה אם הדפנות עצמן , עשרה טפחים

והוא מהטעם , פחותים מעשרה טפחים

  שנתבאר דכל בפחות מעשרה טפחים אין כאן 

  ].שהכל נחשב כארעא סמיכתא, מחיצות כלל  

שקורה : ב"י בסוכה כ"נראה כוונת רש

משום , הפחותה מעשרה טפחים פסולה

כיון שהקורה מונחת תוך , הוי מחיצהדלא 

נחשבת הקורה כמונחת על , עשר לקרקע

  הקרקע וכמו ארעא סמיכתא דמיא וכמו 

  .מחיצה תוך עשר הנחשבת ארעא סמיכתא  

ם שמכשיר "יש לבאר כוונת הרמב

בקורה הפחותה מעשרה , אמלתרא

דכיון שטעם פסולה הוא משום . טפחים

ם שאז "סובר הרמב, דכמונחת על הקרקע

החיסרון הוא משום דאין לקורה חשיבות רק 

אבל אם , אם מונחת מעל רשות הקרקע

מונחת תוך רשות הקרקע והכל ארעא 

ולכך סובר . הרי הקורה לא חשובה, סמיכתא

, ם שאם יש אמלתרא לקורה כשירה"הרמב

  שעל ידי האמלתרא יש חשיבות לקורה ולכך 

  .כשירה גם כשמונחת ברשות הקרקע  

    .כולל באר משה אשדודאברכי ה

קיבלנו

אמנם 

וביאר

ונראה 

וזה

ובזה 
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  ימן יבס

  בדין דלתות ננעלות ברשות הרבים
  .עירובין ו                                                                                                                                                                              

  

.ס"א שלום רב וכט"טדוד חנניה פינטו שלי' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

שלערב . 'מבואר בסוגיא עירובין ו

את רשות הרבים צריך דווקא 

אבל במבוי המפולש , דלתות הננעלות בלילה

: 'ו' ומשמע מתוס[ר שהוא קל יותר "לרה

ר "ולא הוי רה, דהוא נאסר בטלטול רק מדרבנן

תנא . נחלקו תנאים כיצד מערבו] דאורייתא

י צורת הפתח מכאן "ל דהעירוב ע"קמא ס

ל דלת מכאן "וחנניה ס, ולחי או קורה מכאן

  צ שיהא ננעל ממש רק "ולחי או קורה מכאן וא

  .דלת הראויה להנעל  

ז מהלכות שבת הלכה "ם בפרק י"ברמב

שני כתלים ברשות הרבים והעם ":'י

עושה , עוברים ביניהם כיצד מכשיר ביניהם

דלתות מכאן ודלתות מכאן ואחר כך יעשה 

ואינו צריך לנעול הדלתות , י"ביניהם רה

היו . אבל צריך שיהיו ראויות להנעל, בלילה

, משוקעות בעפר מפנה אותן ומתקנן להנעל

  אבל צורת הפתח או לחי וקורה אינן מועילין

  ".ר"בהכשר רה  

ל להלכה "ם ס"המגיד משנה דהרמב

ר גמורה אינה צריכה דלתות "דגם רה

. וסגי לן שהם ראויות להנעל, ננעלות בלילה

ג דבסוגיא מבואר דבעינן דלתות הננעלות "ואע

ל בעירובין "יוחנן דס' זהו רק לר, בלילה דווקא

י בקיעת "ע[דרבים מבטלי מחיצתא . ב"כ

מ "ע, ה בעינן נעילה דווקא"ומשו, הרבים

ל דרבים "אבל לדידן דקי]. למנוע את הבקיעה

צ דלתות הננעלות "א, לא מבטלי מחיצתא

מ לבטל את "ע, וסגי לן דראויות להנעל. בלילה

  ם לכאורה"אמנם דברי הרמב. ר"דין רה

רק ם פסק בפ"שהרי הרמב,עצמםסותרים את 

וכן הדין במדינה "'מהלכות עירובין הלכה א' א

שהיא מוקפת חומה גבוהה עשרה טפחים 

רשותשכולה, שיש לה דלתות וננעלות בלילה

נמצא מדברי ".תורהדיןהואזההיאהיחיד

ם שצריך דלתות הננעלות בלילה לערב "הרמב

וכיצד פסק בהלכות שבת , את רשות הרבים

  אויות להנעל וכן י דלתות הר"שמועיל עירוב ע

  :'א עירובין ו"תמה ברשב  

ם "הביא לדברי הרמב. 'עירובין ו

שמועיל דלתות הראויות להנעל 

ואני תמה שהרי בגמרא לא אמרו : "ל"וכתב וז

להקל בראויות להנעל אלא במבוי לדעת 

אבל לא ברשות , ]חנניה[המצריך בו דלת 

וכמו שאמרו בירושלים דלתותיה . הרבים

ושמא הם סוברים שלא הצריכו . ותנעול

פ שמוקפת "שאע, ננעלות דווקא אלא במדינה

י עד שיהא לה דלתות "חומה עשרה אינו רה

ויראה שכן הדין לדעת , וננעלות בלילה

מ מסוגיית הגמרא "ומ, המכשירין בדלת אחת

נראה שרשות הרבים גמורה צריכה נעילה 

ולא הקלו בראויות להנעל אלא , דווקא

מפולשין ולדעת המצריך בהם במבואות ה

ונראה מדברי המאירי שבא לחלק ". דלת

, ם בין מדינה המוקפת חומה"בדעת הרמב

לבין שני כתלים , שבזה צריך דלתות ננעלות

:שאלה

והנה

וביאר

ובמאירי
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מ "צ דלתות ננעלות ע"ברשות הרבים שבזה א

  ר ומועיל דלתות הראויות "לבטלן מתורת רה

  ב מסברה מאי שנא אם "וחילוק זה צ. להנעל  

הואר"רהשדיןאור הוא מכח המדינה"רהדין 

  ר"הרי לשניהם יש דין רה, מעבר הרביםמכח

  .ע"דאורייתא וצ  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

, חשבתי להסביר את דברי המאירי

דהנה דלת יש לה דין של מחיצה 

שדלתות ננעלות : 'בעירובין ב' כמבואר בתוס

' ומשמע מדברי תוס, הם מחיצה מעלייתא

שגם בשעה שהם פתוחות יש להם דין של 

שהרי הקשו שלא יועיל דלתות למבוי , מחיצה

כמו שבהיכל היו דלתות , הרחב מעשר אמות

שלכן לא [ולא היה רחב יותר מעשר אמות 

. ]הרחיבו את פתח ההיכל יותר מעשר אמות

ואם נאמר דבזמן שהדלתות פתוחות אין להם 

והרי לכך ' כ מה הקשו תוס"א, דין של מחיצה

לא הרחיבו את פתח ההיכל ליותר מעשר 

כדי שלא יאבד את שם הפתח בזמן , אמות

' ומוכח מדברי תוס. שהדלתות פתוחות

  גם , דלעולם יש שם מחיצה על מקום הדלתות

  .בזמן שהם פתוחות  

דלת הננעלת לבין דלת יש לחלק בין 
  דאם הדלת היא ננעלת. ראויה להנעלה

  כיון , במציאותמחיצהנחשבתבלילה  

אבל . שמשתמשים עם הדלת בתור מחיצה

ורק היא דלת , אם הדלת לא ננעלת בלילה

דהוא , פתחשלדיןלהישבזהשראויה להנעל

מסיני דלדלת למשהמהלכות מחיצין הלכה

מחיצה במציאות אבל אינה , יש דין מחיצה

  כיון שלא משתמשים בה בפועל לדלת ורק 

  .היא ראויה להנעל  

ם בין מדינה המוקפת "מחלק הרמב

מ "שצריך מציאות של מחיצה ע, חומה

י "להפוך את המקום לרשות היחיד והוא ע

אבל כשאין מציאות של . דלתות ננעלות

לא יכול להפוך את , מחיצה רק דין מחיצה

מה שאינו כן בין שני כתלים ו. י"המקום לרה

שלא בא להפוך את כל רשות , ברשות הרבים

רק בא לנתק מקום זה מרשות , י"הרבים לרה

י "י דין מחיצה שהוא ע"ובזה מועיל ע, הרבים

  דלתות הראויות להנעל שמנתק מקום זה 

  .מרשות הרבים  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע  

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בענין דלתות 

ר "ובמה שביאר כת, ר"הננעלות ברה

אויות לדברי המאירי לחלק בין דלתות הר

כ "ומש. להנעל שיש להם רק דין של מחיצה

ר שבדלתות מועילות מדין מחיצה והוא "כת

י "אבל ברש: 'ו' וכן בתוס: 'עירובין ב' כתוס

אבל עכשיו דדלתותיה ננעלות לאו "כתב . א"ק

שאינה כדגלי מדבר שהוא דרך , ר חשיבא"רה

:תשובה

אבל

ולכך

קיבלנו
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י דלתות לא הוי "ומוכח שע". פתוח כל שעה

  דגלי מדבר שהיו ר משום דלא דמי "רה

  .פתוחים כל שעה  

ז כתב "הלכות עירובין סימן ע

שדלתות בלא צורת הפתח לא 

, כי דלת לבד אינה עושה פתח, מועילות כלל

ורק בזמן שהדלת נעולה נחשבת מחיצה אבל 

ולא מצינו , בזמן שהיא פתוחה בטלה המחיצה

. ל שדלת פתוחה נחשבת מחיצה"כלל בחז

א שהרי דלתות בלי צורת "בחזווהוכיח זה 

הפתח פטורים מן המזוזה כמבואר במנחות 

מ צורת הפתח בלי דלתות חייבת "ומ. ג"ל

ם דפטר "מלבד הרמב. [במזוזה דנקרא פתח

ומוכח ]. מן המזוזה מטעם דלא מיקרי שעריך

אבל דלתות לא , שצורת הפתח נחשב פתח

ואין לחלק בין מחיצות שבת . נחשבים פתח

מדמה הגמרא : א"שהרי בעירובין י,לבין מזוזה

דלכן מוכיחה , מחיצות שבת למחיצות מזוזה

הגמרא שצורת הפתח לענין שבת אינה צריכה 

מהא דלענין מזוזה ] בקנה שמכאן ומכאן[ליגע 

ומוכח שדין . צ שהקנה שלמעלה יגע בהם"א

. מחיצות שבת שווה לדין מחיצות במזוזה

הפתח א דכיון שיש צורת"וביאר זה יותר בחזו

ורק בקיעת הרבים , ר נחשב מחיצה"לרה

ובזה מהני דלתות , מבטלת את המחיצה

הננעלות או הראויות להנעל שהם מבטלים 

ושוב בזה , את בקיעת הרבים ונחשב כרמלית

או משום , י"מהני צורת הפתח להחשיבה רה

שהדלתות מאלימות את כח המחיצות של 

ז הוא"ועד. ד"י עכ"פ ומהני למשווי רה"צוה

שדלת ]'ט אות ג"א סימן קל"ח ח"או[באגרות משה 

ם "ומאי דמהני להרמב, פתוחה אינה מחיצה

הוא , ר דלת הראויה להנעל"בשני כתלים ברה

ם "בצירוף צורת הפתח ומאי דלא זכר הרמב

  זהו משום דסתם דלתות יש להם , צורת הפתח

  .צורת הפתח  

ר שהדלתות נחשבות "ד שביאר כת"ע

ר דלתות "ורק דלדברי כת, מחיצה

פ שאין "הראויות להנעל נחשבות מחיצה אע

  א "ודלא כביאור החזו, להם צורת הפתח כלל

  .והאגרות משה  

]החדש מהדורא רביעית[א "ת רע"בשו

כתב דהא פשיטא שדלתות הראויות 

והראיה דלחנניה צורת הפתח , להנעל מועילות

לא מועילה ואילו דלת הראויה להנעל מועילה 

א דהוא עם צורת "ל לפרש כהחזו"ולא ס[

כ לדידן דקיימא לן כתנא קמא "וא]. הפתח

ו שמועילה דלת "ק, שצורת הפתח מועילה

ר "והוא כדברי כת. ד"עכ, הראויה להנעל

. ת הראויה להנעל יש לה דין של מחיצהשדל

א "א תיקשי מאי דהוכיח בחזו"ולדברי רע

, שדלת בלי צורת הפתח פטורה מן המזוזה

ל דלדברי "וצ. וצורת הפתח חייבת במזוזה

רק , א שדלתות המועילות אינו מדין פתח"רע

מהלכות מחיצין דהם הלכה למשה מסיני 

פ שהיא "שדלת נחשבת דין מחיצה אע

ולכך דלת בלי צורת , ר"דביאר כתפתוחה וכ

, הפתח פטורה מן המזוזה דאין לה דין פתח

ורק צורת הפתח חייבת במזוזה דהוא דין 

מדמה : וכל מה שהגמרא בעירובין יא. פתח

  הוא רק בדיני פתח וצורת , דין שבת לדין מזוזה

  .הפתח  

י שדלתות הם למנוע רגל "לדברי רש

כ ודאי "וא, רבים ולא דמי לדגלי מדבר

וכל , דאין צריך גם צורת הפתח ומועיל דלתות

  דין שבת לדין : א"הדימוי בגמרא עירובין י

  .מזוזה הוא רק בדיני פתח וצורת הפתח  

א"ובחזו
והוא 

אמנם

ש"וכ
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מ "צ דלתות ננעלות ע"ברשות הרבים שבזה א

  ר ומועיל דלתות הראויות "לבטלן מתורת רה

  ב מסברה מאי שנא אם "וחילוק זה צ. להנעל  

הואר"רהשדיןאור הוא מכח המדינה"רהדין 

  ר"הרי לשניהם יש דין רה, מעבר הרביםמכח

  .ע"דאורייתא וצ  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

, חשבתי להסביר את דברי המאירי

דהנה דלת יש לה דין של מחיצה 

שדלתות ננעלות : 'בעירובין ב' כמבואר בתוס

' ומשמע מדברי תוס, הם מחיצה מעלייתא

שגם בשעה שהם פתוחות יש להם דין של 

שהרי הקשו שלא יועיל דלתות למבוי , מחיצה

כמו שבהיכל היו דלתות , הרחב מעשר אמות

שלכן לא [ולא היה רחב יותר מעשר אמות 

. ]הרחיבו את פתח ההיכל יותר מעשר אמות

ואם נאמר דבזמן שהדלתות פתוחות אין להם 

והרי לכך ' כ מה הקשו תוס"א, דין של מחיצה

לא הרחיבו את פתח ההיכל ליותר מעשר 

כדי שלא יאבד את שם הפתח בזמן , אמות

' ומוכח מדברי תוס. שהדלתות פתוחות

  גם , דלעולם יש שם מחיצה על מקום הדלתות

  .בזמן שהם פתוחות  

דלת הננעלת לבין דלת יש לחלק בין 
  דאם הדלת היא ננעלת. ראויה להנעלה

  כיון , במציאותמחיצהנחשבתבלילה  

אבל . שמשתמשים עם הדלת בתור מחיצה

ורק היא דלת , אם הדלת לא ננעלת בלילה

דהוא , פתחשלדיןלהישבזהשראויה להנעל

מסיני דלדלת למשהמהלכות מחיצין הלכה

מחיצה במציאות אבל אינה , יש דין מחיצה

  כיון שלא משתמשים בה בפועל לדלת ורק 

  .היא ראויה להנעל  

ם בין מדינה המוקפת "מחלק הרמב

מ "שצריך מציאות של מחיצה ע, חומה

י "להפוך את המקום לרשות היחיד והוא ע

אבל כשאין מציאות של . דלתות ננעלות

לא יכול להפוך את , מחיצה רק דין מחיצה

מה שאינו כן בין שני כתלים ו. י"המקום לרה

שלא בא להפוך את כל רשות , ברשות הרבים

רק בא לנתק מקום זה מרשות , י"הרבים לרה

י "י דין מחיצה שהוא ע"ובזה מועיל ע, הרבים

  דלתות הראויות להנעל שמנתק מקום זה 

  .מרשות הרבים  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע  

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בענין דלתות 

ר "ובמה שביאר כת, ר"הננעלות ברה

אויות לדברי המאירי לחלק בין דלתות הר

כ "ומש. להנעל שיש להם רק דין של מחיצה

ר שבדלתות מועילות מדין מחיצה והוא "כת

י "אבל ברש: 'ו' וכן בתוס: 'עירובין ב' כתוס

אבל עכשיו דדלתותיה ננעלות לאו "כתב . א"ק

שאינה כדגלי מדבר שהוא דרך , ר חשיבא"רה

:תשובה

אבל

ולכך

קיבלנו
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י דלתות לא הוי "ומוכח שע". פתוח כל שעה

  דגלי מדבר שהיו ר משום דלא דמי "רה

  .פתוחים כל שעה  

ז כתב "הלכות עירובין סימן ע

שדלתות בלא צורת הפתח לא 

, כי דלת לבד אינה עושה פתח, מועילות כלל

ורק בזמן שהדלת נעולה נחשבת מחיצה אבל 

ולא מצינו , בזמן שהיא פתוחה בטלה המחיצה

. ל שדלת פתוחה נחשבת מחיצה"כלל בחז

א שהרי דלתות בלי צורת "בחזווהוכיח זה 

הפתח פטורים מן המזוזה כמבואר במנחות 

מ צורת הפתח בלי דלתות חייבת "ומ. ג"ל

ם דפטר "מלבד הרמב. [במזוזה דנקרא פתח

ומוכח ]. מן המזוזה מטעם דלא מיקרי שעריך

אבל דלתות לא , שצורת הפתח נחשב פתח

ואין לחלק בין מחיצות שבת . נחשבים פתח

מדמה הגמרא : א"שהרי בעירובין י,לבין מזוזה

דלכן מוכיחה , מחיצות שבת למחיצות מזוזה

הגמרא שצורת הפתח לענין שבת אינה צריכה 

מהא דלענין מזוזה ] בקנה שמכאן ומכאן[ליגע 

ומוכח שדין . צ שהקנה שלמעלה יגע בהם"א

. מחיצות שבת שווה לדין מחיצות במזוזה

הפתח א דכיון שיש צורת"וביאר זה יותר בחזו

ורק בקיעת הרבים , ר נחשב מחיצה"לרה

ובזה מהני דלתות , מבטלת את המחיצה

הננעלות או הראויות להנעל שהם מבטלים 

ושוב בזה , את בקיעת הרבים ונחשב כרמלית

או משום , י"מהני צורת הפתח להחשיבה רה

שהדלתות מאלימות את כח המחיצות של 

ז הוא"ועד. ד"י עכ"פ ומהני למשווי רה"צוה

שדלת ]'ט אות ג"א סימן קל"ח ח"או[באגרות משה 

ם "ומאי דמהני להרמב, פתוחה אינה מחיצה

הוא , ר דלת הראויה להנעל"בשני כתלים ברה

ם "בצירוף צורת הפתח ומאי דלא זכר הרמב

  זהו משום דסתם דלתות יש להם , צורת הפתח

  .צורת הפתח  

ר שהדלתות נחשבות "ד שביאר כת"ע

ר דלתות "ורק דלדברי כת, מחיצה

פ שאין "הראויות להנעל נחשבות מחיצה אע

  א "ודלא כביאור החזו, להם צורת הפתח כלל

  .והאגרות משה  

]החדש מהדורא רביעית[א "ת רע"בשו

כתב דהא פשיטא שדלתות הראויות 

והראיה דלחנניה צורת הפתח , להנעל מועילות

לא מועילה ואילו דלת הראויה להנעל מועילה 

א דהוא עם צורת "ל לפרש כהחזו"ולא ס[

כ לדידן דקיימא לן כתנא קמא "וא]. הפתח

ו שמועילה דלת "ק, שצורת הפתח מועילה

ר "והוא כדברי כת. ד"עכ, הראויה להנעל

. ת הראויה להנעל יש לה דין של מחיצהשדל

א "א תיקשי מאי דהוכיח בחזו"ולדברי רע

, שדלת בלי צורת הפתח פטורה מן המזוזה

ל דלדברי "וצ. וצורת הפתח חייבת במזוזה

רק , א שדלתות המועילות אינו מדין פתח"רע

מהלכות מחיצין דהם הלכה למשה מסיני 

פ שהיא "שדלת נחשבת דין מחיצה אע

ולכך דלת בלי צורת , ר"דביאר כתפתוחה וכ

, הפתח פטורה מן המזוזה דאין לה דין פתח

ורק צורת הפתח חייבת במזוזה דהוא דין 

מדמה : וכל מה שהגמרא בעירובין יא. פתח

  הוא רק בדיני פתח וצורת , דין שבת לדין מזוזה

  .הפתח  

י שדלתות הם למנוע רגל "לדברי רש

כ ודאי "וא, רבים ולא דמי לדגלי מדבר

וכל , דאין צריך גם צורת הפתח ומועיל דלתות

  דין שבת לדין : א"הדימוי בגמרא עירובין י

  .מזוזה הוא רק בדיני פתח וצורת הפתח  

א"ובחזו
והוא 

אמנם

ש"וכ
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]ח"ז חלק או"סימן רס[ראינו באבני נזר 

יצחק הכהן מביאלה ' שהביא בשם ר

ולא זכר שהם דברי [ם "לבאר את דברי הרמב

ננעלות לא נחשבות שדלתות שאינן] המאירי

מ מבטלות את "ורק דמ]א"וכדברי החזו[מחיצה 

י הדלתות לא דמי לדגלי "משום דע, ר"שם רה

וזה מועיל , מדבר שמסורים לרבים כל שעה

ז לא דמי לדגלי "ר דעי"בשני כתלים ברה

רבוא שרשות ' אבל במדינה שיש בה ס. מדבר

רק , הרבים הוא לא מדין מעבר הרבים

לא מועיל דלתות , שםשהרבים נמצאים 

' מ שוהים שם ס"הראויות להנעל שהרי מ

ולכך צריך דווקא . ריבוא ודמי לדגלי מדבר

ונהפך , דלתות ננעלות שהם מדין מחיצה

ובאבני נזר שם . המקום להיות רשות היחיד

הקשה עליו דאי נימא דדלתות הראויות 

כ "א, להנעל הוא משום דלא דמי לדגלי מדבר

תות הראויות להינעל ולא ט צריכים שני דל"מ

  ל "א עצמו דס"שהרי הרשב, מספיק דלת אחת

  דטעם דלתות הראויות להנעל הוא משום דלא   

סבירא ליה דאפילו בדלת , דמי לדגלי מדבר

ם "והרמב, אחת תו לא דמי לדגלי מדבר

  ל שהוא מדין "הצריך שני דלתות עכצש

  .מחיצה  

דלתותדטעםל"דסעצמוי"ברשמצינו

כ"כש,מדברלדגלידמידלאמשוםהוא

:'ובעירוביןי"לרשל"סמ"ומ.א"קי"ברש

להכנסיכוליםדאםל"ועכצ.דלתותשנידבעינן

,מדברלדגלידמישפירממנוולצאתאחדמצד

להיכנסאפשרדאיננעלותהדלתותשניאםורק

החילוקש"ואתמדברלדגלידמילאכלל

י"רשדבריביןלחלקישעדייןאבל.ם"ברמב

ירושליםעלמייריי"דהרש,ם"הרמבלדברי

מ"עדלתותשניצריכיםובזהריבוא'סבהדהיו

ם"הרמבאבל.להוהיציאההכניסהאתלמנוע

דיןשכל,הרביםברשותכתליםשניעלמיירי

מעברמדיןהואהכתליםלשניהרביםרשות

אחתדלתישדאםל"ישפירובזה.שםהרבים

  שםדבטל,הרביםמעבראתלמנועשיכולה

  .מדברלדגלידמילאדתור"רה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  סימן יג

  בענין רשות הרבים בשבת
  . עירובין ו                                                                                                                                                                             

  

.ס"וכטשלום רב א "צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

רשות "כתב . 'י בעירובין ו"ברש

הרבים משמע רחב שש עשרה 

וכן ". ועיר שמצויים בה שישים ריבוא, אמה

שלא , עיר של יחיד. "ט"י עירובין נ"הוא ברש

  היו נכנסין בה תמיד שישים ריבוא של בני 

  ".אדם  

הקשה שבגמרא : 'מסכת שבת ו

שבת שם מבואר שמדבר בזמן 

לא ] שבני ישראל לא מצויים במדבר[הזה 

י שם הטעם "ופירש רש, נחשב רשות הרבים

אינו מקום הילוך לרבים דהולכי מדברות "ל "וז

י ששאר דרכים "ומשמע מרש". לא שכיחי

ושוב 

אמנם

ן"וברמב:שאלה
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פ "הוי רשות הרבים ואע, שמצויים שם רבים

דוע לא דאם לא כן מ. שאין שם שישים ריבוא

י כפשוטו דמדבר לא הוי רשות "פירש רש

ואפילו [משום שאין בו שישים ריבוא , הרבים

  מ אין שם שישים "מ, אם היו רבים מצויים שם

  ].ריבוא  

שכל דברי , ן שאולי יש לחלק"הרמב

י שצריך שישים ריבוא על מנת "רש

הוא רק בעיר שדרים , לעשות רשות הרבים

אבל . שישים ריבואובזה צריכים , בה רבים

במקום שהוא שביל למעבר של רבים מעיר 

צ שיהיו שישים "בזה א, לעיר וממדינה למדינה

כיון שהוא דרך מעבר ממדינה . ריבוא עוברים

וכוונתו דאז הוא [למדינה ומסור לכל העולם 

שהרי משמש , נחשב ששייך לשישים ריבוא

י שביאר "וניחא דברי רש]. את כל העולם

  זה לא הוי רשות הרבים שמדבר בזמן ה

  אבל אם היו , שהולכי מדבריות לא שכיחי  

  

הוי רשות הרבים , שכיחים הולכי מדבריות

כיון שהמדבר ] פ שאין שישים ריבוא"ואע[

  משמש כמעבר מעיר לעיר וממדינה למדינה 

  .ד"עכ. ומשמש את כל העולם  

ה "שמבסימןח"אוערוךבשולחן

איזוהי : "כתב וזה לשונו 'סעיף ז

ז "רשות הרבים רחובות ושווקים הרחבים ט

ויש . 'אמה ואינם מקורים ואין להם חומה וכו

אומרים שכל שאין שישים ריבוא עוברים בכל 

ומשמע מהשולחן ". יום אינו רשות הרבים

י צריך שיהיו שישים ריבוא"ערוך שלדעת רש

מעיר לעיר וממדינה גם ,יוםבכלעוברים

ואם לא עוברים בכל יום אינו רשות , דינהלמ

ולפי זה חוזרת . י"ן ברש"ודלא כהרמב, הרבים

י שמדברות "ן למה פירש רש"קושיית הרמב

משום שלא שכיחי הולכי , אינם רשות הרבים

  י לומר משום דאין במדבר "היה לרש, דרכים

  .ע"שישים ריבוא וצ  

  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

ן דין רשות הרבים "לדעת הרמב

נקבע אם המקום מסור להילוך של 

ן שמעבר "ולכך סובר הרמב. ריבוא אנשים' ס

' מעיר לעיר וממקום למקום אינו צריך ס

כיון שהמקום מסור להילוך כל העולם , ריבוא

פ שבפועל לא "ואע, ריבוא' שיש כאן סנחשב 

אבל זהו בתנאי . ריבוא' עוברים שם ס

ולכך במדבר , שמצויים שם עוברים ושבים

דלא שכיחי הולכי מדברות לא הוי רשות 

אמנם דעת : 'י בשבת ו"הרבים וכדפירש רש

הוא רק , מרן השולחן ערוך שדין רשות הרבים

שאז יש שם , ריבוא' אם בפועל עוברים שם ס

  ריבוא ' שנמצאים שם ס, שות הרבים חשובהר

  .שהוא כשיעור של כלל ישראל  

שהיושבזמן:'ושבתן"ברכתב

מדבריותשארגם,במדברישראל

רשותםנחשבילמדברלהגיעדרךלהםשהיה

המדברכלאתשדניםנראהוכוונתו.הרבים

ריבוא'סמהמדבר  בחלקשישוכיון,כאחד

חלקישארגםשוב,הרביםרשותונחשב

מעברי"ע[הרביםלמקוםשקשוריםהמדבר

הרביםרשותנחשבים]במדברהרביםלמקום

השולחןדדעתל"יזהולפי.אליוטפליםשהם

מצוייםואם,כאחדנחשבהמדברשכלערוך

מקוםהיה,ריבוא'סהכלבסךהמדברבכל

המדברבכלכי,הרביםכרשותדנחשבלומר

מצוייםהיוואם[ריבוא'סמצוייםבכללותו

  ממקוםהמדבראתהמחברותודרכיםשיירות

וכתב

אמנם  

מ"ומ:תשובה
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]ח"ז חלק או"סימן רס[ראינו באבני נזר 

יצחק הכהן מביאלה ' שהביא בשם ר

ולא זכר שהם דברי [ם "לבאר את דברי הרמב

ננעלות לא נחשבות שדלתות שאינן] המאירי

מ מבטלות את "ורק דמ]א"וכדברי החזו[מחיצה 

י הדלתות לא דמי לדגלי "משום דע, ר"שם רה

וזה מועיל , מדבר שמסורים לרבים כל שעה

ז לא דמי לדגלי "ר דעי"בשני כתלים ברה

רבוא שרשות ' אבל במדינה שיש בה ס. מדבר

רק , הרבים הוא לא מדין מעבר הרבים

לא מועיל דלתות , שםשהרבים נמצאים 

' מ שוהים שם ס"הראויות להנעל שהרי מ

ולכך צריך דווקא . ריבוא ודמי לדגלי מדבר

ונהפך , דלתות ננעלות שהם מדין מחיצה

ובאבני נזר שם . המקום להיות רשות היחיד

הקשה עליו דאי נימא דדלתות הראויות 

כ "א, להנעל הוא משום דלא דמי לדגלי מדבר

תות הראויות להינעל ולא ט צריכים שני דל"מ

  ל "א עצמו דס"שהרי הרשב, מספיק דלת אחת

  דטעם דלתות הראויות להנעל הוא משום דלא   

סבירא ליה דאפילו בדלת , דמי לדגלי מדבר

ם "והרמב, אחת תו לא דמי לדגלי מדבר

  ל שהוא מדין "הצריך שני דלתות עכצש

  .מחיצה  

דלתותדטעםל"דסעצמוי"ברשמצינו

כ"כש,מדברלדגלידמידלאמשוםהוא

:'ובעירוביןי"לרשל"סמ"ומ.א"קי"ברש

להכנסיכוליםדאםל"ועכצ.דלתותשנידבעינן

,מדברלדגלידמישפירממנוולצאתאחדמצד

להיכנסאפשרדאיננעלותהדלתותשניאםורק

החילוקש"ואתמדברלדגלידמילאכלל

י"רשדבריביןלחלקישעדייןאבל.ם"ברמב

ירושליםעלמייריי"דהרש,ם"הרמבלדברי

מ"עדלתותשניצריכיםובזהריבוא'סבהדהיו

ם"הרמבאבל.להוהיציאההכניסהאתלמנוע

דיןשכל,הרביםברשותכתליםשניעלמיירי

מעברמדיןהואהכתליםלשניהרביםרשות

אחתדלתישדאםל"ישפירובזה.שםהרבים

  שםדבטל,הרביםמעבראתלמנועשיכולה

  .מדברלדגלידמילאדתור"רה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  סימן יג

  בענין רשות הרבים בשבת
  . עירובין ו                                                                                                                                                                             

  

.ס"וכטשלום רב א "צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

רשות "כתב . 'י בעירובין ו"ברש

הרבים משמע רחב שש עשרה 

וכן ". ועיר שמצויים בה שישים ריבוא, אמה

שלא , עיר של יחיד. "ט"י עירובין נ"הוא ברש

  היו נכנסין בה תמיד שישים ריבוא של בני 

  ".אדם  

הקשה שבגמרא : 'מסכת שבת ו

שבת שם מבואר שמדבר בזמן 

לא ] שבני ישראל לא מצויים במדבר[הזה 

י שם הטעם "ופירש רש, נחשב רשות הרבים

אינו מקום הילוך לרבים דהולכי מדברות "ל "וז

י ששאר דרכים "ומשמע מרש". לא שכיחי

ושוב 

אמנם

ן"וברמב:שאלה
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פ "הוי רשות הרבים ואע, שמצויים שם רבים

דוע לא דאם לא כן מ. שאין שם שישים ריבוא

י כפשוטו דמדבר לא הוי רשות "פירש רש

ואפילו [משום שאין בו שישים ריבוא , הרבים

  מ אין שם שישים "מ, אם היו רבים מצויים שם

  ].ריבוא  

שכל דברי , ן שאולי יש לחלק"הרמב

י שצריך שישים ריבוא על מנת "רש

הוא רק בעיר שדרים , לעשות רשות הרבים

אבל . שישים ריבואובזה צריכים , בה רבים

במקום שהוא שביל למעבר של רבים מעיר 

צ שיהיו שישים "בזה א, לעיר וממדינה למדינה

כיון שהוא דרך מעבר ממדינה . ריבוא עוברים

וכוונתו דאז הוא [למדינה ומסור לכל העולם 

שהרי משמש , נחשב ששייך לשישים ריבוא

י שביאר "וניחא דברי רש]. את כל העולם

  זה לא הוי רשות הרבים שמדבר בזמן ה

  אבל אם היו , שהולכי מדבריות לא שכיחי  

  

הוי רשות הרבים , שכיחים הולכי מדבריות

כיון שהמדבר ] פ שאין שישים ריבוא"ואע[

  משמש כמעבר מעיר לעיר וממדינה למדינה 

  .ד"עכ. ומשמש את כל העולם  

ה "שמבסימןח"אוערוךבשולחן

איזוהי : "כתב וזה לשונו 'סעיף ז

ז "רשות הרבים רחובות ושווקים הרחבים ט

ויש . 'אמה ואינם מקורים ואין להם חומה וכו

אומרים שכל שאין שישים ריבוא עוברים בכל 

ומשמע מהשולחן ". יום אינו רשות הרבים

י צריך שיהיו שישים ריבוא"ערוך שלדעת רש

מעיר לעיר וממדינה גם ,יוםבכלעוברים

ואם לא עוברים בכל יום אינו רשות , דינהלמ

ולפי זה חוזרת . י"ן ברש"ודלא כהרמב, הרבים

י שמדברות "ן למה פירש רש"קושיית הרמב

משום שלא שכיחי הולכי , אינם רשות הרבים

  י לומר משום דאין במדבר "היה לרש, דרכים

  .ע"שישים ריבוא וצ  

  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

ן דין רשות הרבים "לדעת הרמב

נקבע אם המקום מסור להילוך של 

ן שמעבר "ולכך סובר הרמב. ריבוא אנשים' ס

' מעיר לעיר וממקום למקום אינו צריך ס

כיון שהמקום מסור להילוך כל העולם , ריבוא

פ שבפועל לא "ואע, ריבוא' שיש כאן סנחשב 

אבל זהו בתנאי . ריבוא' עוברים שם ס

ולכך במדבר , שמצויים שם עוברים ושבים

דלא שכיחי הולכי מדברות לא הוי רשות 

אמנם דעת : 'י בשבת ו"הרבים וכדפירש רש

הוא רק , מרן השולחן ערוך שדין רשות הרבים

שאז יש שם , ריבוא' אם בפועל עוברים שם ס

  ריבוא ' שנמצאים שם ס, שות הרבים חשובהר

  .שהוא כשיעור של כלל ישראל  

שהיושבזמן:'ושבתן"ברכתב

מדבריותשארגם,במדברישראל

רשותםנחשבילמדברלהגיעדרךלהםשהיה

המדברכלאתשדניםנראהוכוונתו.הרבים

ריבוא'סמהמדבר  בחלקשישוכיון,כאחד

חלקישארגםשוב,הרביםרשותונחשב

מעברי"ע[הרביםלמקוםשקשוריםהמדבר

הרביםרשותנחשבים]במדברהרביםלמקום

השולחןדדעתל"יזהולפי.אליוטפליםשהם

מצוייםואם,כאחדנחשבהמדברשכלערוך

מקוםהיה,ריבוא'סהכלבסךהמדברבכל

המדברבכלכי,הרביםכרשותדנחשבלומר

מצוייםהיוואם[ריבוא'סמצוייםבכללותו

  ממקוםהמדבראתהמחברותודרכיםשיירות

וכתב

אמנם  

מ"ומ:תשובה
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לבארי"רשבאולזה].ן"הרכ"כשלמקום

כרשותנחשבלאלעולםדמדברהטעם

ריבוא'סשלמציאותיהיהאםגם[הרבים

שכיחידלאכיון]המדברבכללותאנשים

  ,מדברלדגלידמילאושוב,מדברותהולכי

    

אבל,ריבוא'סתמידשםמצוייםשהיו

,מדברותהולכישכיחידלאכיוןבמדבר

הרביםכרשותלדונונוכללאלעולםשוב

  דומהשאינוכיון]ריבוא'סילכואםגם[

  .מדברלדגלי  

  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

  

  

  

  

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  

.ס"א שלום רב וכט"נניה פינטו שליטצ רבי דוד ח"לכבוד הרה

את מכתבו היקר בענין רשות הרבים 

ר דאין "ובמה שחידש כת, בשבת

כי רק בזמן שהיו , ללמוד לעולם מהמדבר

ר שאז היה "ישראל שרויים במדבר נחשב רה

אבל , מסור לרבים והיו מצויים בו תמיד רבים

כיון דלא שכיחי ביה , בזמן הזה שונה המדבר

, רבים שוב לעולם לא יחשב רשות הרבים

ריבוא ' יהא פעם אחת של סאפילו אם 

  כיון שכבר לא דומה לדגלי , בכללות המדבר

  .י"והוא ביאור נפלא ברש. מדבר  

שהרי בשולחן , ולפלפל בזהיש לדון

ויש "כתב 'ה סעיף ז"ערוך בסימן שמ

אומרים שכל שאין שישים ריבוא עוברים בכל 

ובביאור הלכה תמה ". יום אינו רשות הרבים

ריבוא בכל ' ע מנא ליה שצריכים ס"על השו

שהרי הראשונים לא זכרו בכל יום ורק , יום

אמנם באשד [ריבוא ' זכרו שהיו מצויים שם ס

הנחלים כבר תמה לפי המשנה ברורה שאין 

מהו הזמן שצריך שיהיו , ריבוא' צריך כל יום ס

ונראה להביא ראיה ]. ריבוא בסך הכל' שם ס

: 'לדברי השולחן ערוך מהגמרא עירובין ו

והסיבה שלא , ריבוא' שירושלים היו בה ס

נחשבת רשות הרבים היא מפני שהיו 

ומשמע שצריך . דלתותיה ננעלות בכל יום

נעילה בכל יום על מנת לבטל את שם רשות 

, היתה ננעלת רק פעם ביומייםואם , הרבים

אותו היום שהיתה ננעלת היתה חשובה רשות 

ובאותו היום שלא ננעלת היתה נחשבת , היחיד

ומוכח דלענין רשות הרבים כל . רשות הרבים

ולכך פשיטא , יום ויום שהוא נידון בפני עצמו

  , ע שצריך בכל יום שישים ריבוא עוברים"לשו

  .בכל יום ויוםכדי לקבוע לה דין רשות הרבים   

מדוע הקובע הוא יום [לבאר נראה

דבקושר בשבת קשר של ] אחד

נחלקו הפוסקים מהו , קיימא חייב חטאת

דעת הבית יוסף בסימן , נחשב קשר של קיימא

, ז שיותר מחדש נחשב קשר של קיימה"שי

ירוחם שרק קשר לחצי שנה נחשב ' דעת ר

א שיותר "דעת המהרי, קשר של קיימא

ז שם "אבל הט. ע נחשב קשר של קיימאמשבו

נחלק עליהם וסובר שכל קשר שתלוי 'ק א"ס

ורק אם דעתו , בזמן נחשב קשר של קיימא

קיבלנו

ואמנם 
והסברא 
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להתיר את הקשר באותו יום נחשב קשר 

  שזה לא נחשב קשר שתלוי , שאינו של קיימא

  .ד"עכ. בזמן כי יום אחד לא נחשב זמן  

דרך זה יש לבאר את סברת השולחן 

ריבוא עוברים שם בכל ' צריך סערוך ש

כיון שיום אחד לא נחשב כלל זמן כמבואר , יום

ולקבוע דין רשות הרבים צריך שיהיו , ז"בט

  עוברים רבים שלא בזמן מסוים אלא תמיד 

  .יהיו שם רבים כמו שהיה במדבר  

מדוע נקט י"רשבדבריע עדיין"יל

הטעם שמדבריות אינם רשות הרבים 

ר "וכדביאר כת, חי בהם רביםכיון דלא שכי

ריבוא בכל ' דבא לחדש שאפילו אם יהיו ס

  כיון , מ לא נחשב רשות הרבים"מ, המדבר

  .דלא שכיחי רבים  

ע שצריך רבים עוברים בכל "בשו

י "ט נקט רש"כ מ"א, יום ויום

היווהרי אפילו אם, הטעם דלא שכיחי רבים

  הרבים רשותהיתהלאמ"מרביםשכיחי

  .כיון דלא שכיחי רבים בכל יום  

  

י שמדבריות לא "לבאר שכוונת רש

  פירושו בכל יום ויום לא , שכיחי רבים

  . ע"שכיחי וכדמבואר בשו  

' ג דבעינן ס"י דאע"דדעת הרשל"י

היינו דאם לא , ריבוא עוברים בכל יום

כ באותו יום "א, ריבוא בכל יום' עוברים ס

ב רשות הרבים ובאותו יום שעוברים נחש

ריבוא לא נחשב רשות ' שלא עוברים ס

, ז"כיון שיום לא נחשב זמן כמבואר בט, הרבים

וביום ,עצמובפנילכך דנין על כל יום ויום

  שעוברים רבים נחשב רשות הרבים וביום 

  .שלא עוברים רבים לא נחשב רשות הרבים  

ריבוא ' היה מקום לומר שבזמן שיש ס

נחשב רשות הרבים , בכל המדבר יחד

י וביאר דלא "וזה בא רש. פ לאותו יום"עכ

ופירושו דלא דמי לדגלי מדבר , שכיחי רבים

ואז לעולם לא יקבל המדבר , ר"וכדביאר כת

  אפילו בזמן שעוברים , דין של רשות הרבים

  .ריבוא' שם ס  

  .דאברכי הכולל באר משה אשדו

  

  סימן יד

    בדין צורת הפתח
  .עירובין יא                                                                                                                                                                           

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ז "ם בהלכות שבת בפרק י"ברמב
כמה יהיה פתח המבוי "ד "הלכה י

גבהו אין , ויהיה די להכשירו בלחי או קורה
פחות מעשרה טפחים ולא יותר על עשרים 

במה דברים . ורחבו עד עשר אמות, אמה
אבל אם , אמורים שלא היה לו צורת הפתח

ח אפילו היה גבוה מאה היה לו צורת הפת
אמה או פחות מעשרה או רחב מאה אמה הרי 

ם "מבואר בדברי הרמב. ד"עכ" זה מותר
אפילו כשצורת הפתח , שמועיל צורת הפתח

  מ נחשב כסתימה "ומ, פחותה מעשרה טפחים
  .למבוי  

ועל

כ "וא

ולהמבואר

וצריך

ועוד 

ולכך

:שאלה



        דוד                              עירוביןאוצרות                                              מ

לבארי"רשבאולזה].ן"הרכ"כשלמקום

כרשותנחשבלאלעולםדמדברהטעם
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  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  

.ס"א שלום רב וכט"נניה פינטו שליטצ רבי דוד ח"לכבוד הרה

את מכתבו היקר בענין רשות הרבים 

ר דאין "ובמה שחידש כת, בשבת

כי רק בזמן שהיו , ללמוד לעולם מהמדבר

ר שאז היה "ישראל שרויים במדבר נחשב רה

אבל , מסור לרבים והיו מצויים בו תמיד רבים

כיון דלא שכיחי ביה , בזמן הזה שונה המדבר

, רבים שוב לעולם לא יחשב רשות הרבים
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שהרי בשולחן , ולפלפל בזהיש לדון

ויש "כתב 'ה סעיף ז"ערוך בסימן שמ

אומרים שכל שאין שישים ריבוא עוברים בכל 

ובביאור הלכה תמה ". יום אינו רשות הרבים

ריבוא בכל ' ע מנא ליה שצריכים ס"על השו

שהרי הראשונים לא זכרו בכל יום ורק , יום

אמנם באשד [ריבוא ' זכרו שהיו מצויים שם ס

הנחלים כבר תמה לפי המשנה ברורה שאין 
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, היתה ננעלת רק פעם ביומייםואם , הרבים

אותו היום שהיתה ננעלת היתה חשובה רשות 

ובאותו היום שלא ננעלת היתה נחשבת , היחיד

ומוכח דלענין רשות הרבים כל . רשות הרבים
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  , ע שצריך בכל יום שישים ריבוא עוברים"לשו

  .בכל יום ויוםכדי לקבוע לה דין רשות הרבים   

מדוע הקובע הוא יום [לבאר נראה

דבקושר בשבת קשר של ] אחד

נחלקו הפוסקים מהו , קיימא חייב חטאת

דעת הבית יוסף בסימן , נחשב קשר של קיימא

, ז שיותר מחדש נחשב קשר של קיימה"שי

ירוחם שרק קשר לחצי שנה נחשב ' דעת ר

א שיותר "דעת המהרי, קשר של קיימא

ז שם "אבל הט. ע נחשב קשר של קיימאמשבו

נחלק עליהם וסובר שכל קשר שתלוי 'ק א"ס

ורק אם דעתו , בזמן נחשב קשר של קיימא

קיבלנו

ואמנם 
והסברא 
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להתיר את הקשר באותו יום נחשב קשר 

  שזה לא נחשב קשר שתלוי , שאינו של קיימא

  .ד"עכ. בזמן כי יום אחד לא נחשב זמן  

דרך זה יש לבאר את סברת השולחן 

ריבוא עוברים שם בכל ' צריך סערוך ש

כיון שיום אחד לא נחשב כלל זמן כמבואר , יום

ולקבוע דין רשות הרבים צריך שיהיו , ז"בט

  עוברים רבים שלא בזמן מסוים אלא תמיד 

  .יהיו שם רבים כמו שהיה במדבר  

מדוע נקט י"רשבדבריע עדיין"יל

הטעם שמדבריות אינם רשות הרבים 

ר "וכדביאר כת, חי בהם רביםכיון דלא שכי

ריבוא בכל ' דבא לחדש שאפילו אם יהיו ס

  כיון , מ לא נחשב רשות הרבים"מ, המדבר

  .דלא שכיחי רבים  

ע שצריך רבים עוברים בכל "בשו

י "ט נקט רש"כ מ"א, יום ויום

היווהרי אפילו אם, הטעם דלא שכיחי רבים

  הרבים רשותהיתהלאמ"מרביםשכיחי

  .כיון דלא שכיחי רבים בכל יום  

  

י שמדבריות לא "לבאר שכוונת רש

  פירושו בכל יום ויום לא , שכיחי רבים

  . ע"שכיחי וכדמבואר בשו  

' ג דבעינן ס"י דאע"דדעת הרשל"י

היינו דאם לא , ריבוא עוברים בכל יום

כ באותו יום "א, ריבוא בכל יום' עוברים ס

ב רשות הרבים ובאותו יום שעוברים נחש

ריבוא לא נחשב רשות ' שלא עוברים ס

, ז"כיון שיום לא נחשב זמן כמבואר בט, הרבים

וביום ,עצמובפנילכך דנין על כל יום ויום

  שעוברים רבים נחשב רשות הרבים וביום 

  .שלא עוברים רבים לא נחשב רשות הרבים  

ריבוא ' היה מקום לומר שבזמן שיש ס

נחשב רשות הרבים , בכל המדבר יחד

י וביאר דלא "וזה בא רש. פ לאותו יום"עכ

ופירושו דלא דמי לדגלי מדבר , שכיחי רבים

ואז לעולם לא יקבל המדבר , ר"וכדביאר כת

  אפילו בזמן שעוברים , דין של רשות הרבים

  .ריבוא' שם ס  

  .דאברכי הכולל באר משה אשדו

  

  סימן יד

    בדין צורת הפתח
  .עירובין יא                                                                                                                                                                           

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ז "ם בהלכות שבת בפרק י"ברמב
כמה יהיה פתח המבוי "ד "הלכה י

גבהו אין , ויהיה די להכשירו בלחי או קורה
פחות מעשרה טפחים ולא יותר על עשרים 

במה דברים . ורחבו עד עשר אמות, אמה
אבל אם , אמורים שלא היה לו צורת הפתח

ח אפילו היה גבוה מאה היה לו צורת הפת
אמה או פחות מעשרה או רחב מאה אמה הרי 

ם "מבואר בדברי הרמב. ד"עכ" זה מותר
אפילו כשצורת הפתח , שמועיל צורת הפתח

  מ נחשב כסתימה "ומ, פחותה מעשרה טפחים
  .למבוי  

ועל

כ "וא

ולהמבואר

וצריך

ועוד 

ולכך

:שאלה
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עלתמה.א"י  בעירובין  א"הרשב

שצורתיתכןכיצדם"הרמבדעת

והרי.שלימהממחיצהיותרעדיפאתהאהפתח

עשרהגבוההלאאם,שלימהמחיצהאפילו

  דפחותכיון[מחיצהנחשבתלאטפחים

  ].הקרקעכרשותנחשבטפחיםמעשרה  

  

שהרי לגבי מזוזה כל , א"הקשה הרשב

פתח שאינו גבוה עשרה טפחים פטור 

ומוכח שפחות מעשרה טפחים אין , מן המזוזה

וכיצד יתכן שתועיל צורת , לו שם של פתח

  ב מה יענה "וצ. הפתח בפחות מעשרה טפחים

  .ם על תמיהות אלו"הרמב  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

חשבתי להסביר את שיטת

שיש לחלק בין הלכות , ם"הרמב

מועילשבתשבהלכות  .מזוזהלהלכותשבת 

צורת הפתח גם בפחות מעשרה טפחים ולא 

משום דצורת הפתח שהיא פחותה , למזוזה

. מעשרה טפחים עושה פתח לא חשוב

פחים יש ובצורת הפתח שגבוהה עשרה ט

ולגבי מזוזה צריך דווקא שהפתח . פתח חשוב

ולכן פחות מעשרה טפחים פטור , יהא חשוב

וכפשטות , מן המזוזה דהוא פתח לא חשוב

הכתוב מזוזות ביתך ובשעריך דמשמעו 

פתחים חשובים לכניסה ויציאה חייבים 

אבל לענין הלכות שבת לעשות את . במזוזה

פ "אעמועיל בכל פתח , המקום רשות היחיד

ובהכי ניחא גם קושיית . שאינו חשוב

מדוע תהא צורת הפתח עדיפה על , א"הרשב

. מחיצה שלימה שלא מועילה לפחות מעשרה

ם דצורת הפתח "ולפי המבואר בדעת הרמב

נחשב פתח רק דאינו פתח חשוב ומהני 

, ניחא דצורת הפתח עדיפה על מחיצה, לשבת

שרק במחיצה יש הלכה דכל מחיצה שאינה 

אבל , עשרה טפחים לא שמה מחיצהגבוהה

  כל צורת הפתח קובע שם , לגבי צורת הפתח

  .של פתח על המקום  

זהו בפשוטו דלא כדברי החזון איש 

ז שכתב "בהלכות עירובין סימן ע

, שדלתות בלא צורת הפתח לא מועילות כלל

שדלת לבד אינה עושה פתח בזמן שהיא 

והוכיח זה בחזון איש שהרי דלתות , פתוחה

בלי צורת הפתח פטורים מן המזוזה כמבואר 

  כ צורת הפתח בלא"ואעפ. ג"במנחות ל

  .פתחדמיקרימשוםבמזוזהדלתות חייבים  

שדלת לא יכולה לקבוע דין פתח 

וכתב בחזון , מדלא מחייבת במזוזה

דבזה דלת [איש דאין לחלק בין מחיצות שבת 

שבזה דלת לא עושה [לבין מזוזה ] עושה פתח

מדמה הגמרא את : א"שהרי בעירובין י]. פתח

ולכך , מחיצות השבת למחיצות המזוזה

צ "מוכיחה הגמרא שצורת הפתח בשבת א

מהא , הקנה שעל גביהן ליגע בקנה שבצדדין

צ הקנה שעל גביהן ליגע בקנה "ין מזוזה אדלענ

ומוכח שדין מחיצות שבת שווה , שבצדדין

ולפי המבואר לעיל . לדין מחיצות כמזוזה

ם דשפיר יש לחלק בין פתח "בדברי הרמב

לבין ] פ לפחות מעשרה"שמועיל צוה[בשבת 

] שלא מועיל לפחות מעשרה[דין פתח במזוזה 

  דהגמרא מדמה , תקשי הוכחת החזון איש

  .מחיצות שבת למחיצות מזוזה  

דלפי המבואר דלענין שבת מועיל 

ובמזוזה צריך , פ שאינו חשוב"פתח אע

ל דהוכחת הגמרא "כ שפיר י"א, פתח חשוב

ועוד  ובחידושי

:תשובה

אמנם

ומוכח

אלא 
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  , צ שהקנה יגע"דאם במזוזה א, הוא מכל שכן

  כ כל "וא, מוכח דהוי פתח חשוב גם בלי ליגע  

  ל "אבל שפיר י, שכן שבשבת נחשב פתח

  .דבשבת הוי פתח ובמזוזה לא הוי פתחאיפכא   

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

, את מכתבו היקר בענין צורת הפתח

ר בין שבת לבין "ובמה שחילק כת

פ שאינו חשוב "דבשבת מהני פתח אע, מזוזה

וכל זה הוא רק אם נאמר . כ במזוזה "ומשא

שצורת הפתח הוא דין פתח ולא דין של 

כתב ]ז"סטנסל אות י[ח "ובכתבי הגר. מחיצה

פ שמתיר בעירובין הוא "האם צוה, לחקור בזה

או שהוא דין בפני עצמו , פתח ממשמדין

י צורת הפתח התחדש "ונראה כוונתו דע[

והוכיח ]. בהלכה למשה מסיני דהוא מחיצה

ז מהלכות שבת "ם בפרק ט"ח מהרמב"בגר

שכתב הטעם שעשה צורת הפתח מן 'הלכה כ

משום , דאינה כלום] והיינו בקרן זוית[הצד 

שאין דרך פתחים להיות בקרן זוית אלא "

פ הוא "ובשלמא אי נימא דצוה". באמצע

ניחא דבקרן זוית שאין דרך , עושה ממש פתח

לא שייך להיות פתח כי פתח , לעשות פתחים

פ הוא דין "אבל אי נימא דצוה. לא נראה כך

כ מה בכך שאין דרך "א, פני עצמו שמתירב

מ יש כאן "והרי מ, פתחים להיות בקרן זוית

ובזה מתבארים . ד"פ עם כל הדינים עכ"צוה

ר לחלק "כ כת"ם וכש"היטב דברי הרמב

, פ פחות מעשרה הוי פתח לא חשוב"דצוה

ל "א י"אבל הרשב. ומהני בשבת ולא במזוזה

דסבר שדין צורת הפתח הוא דין בפני עצמו

ולכך הקשה דאם מחיצה ממש , מדין מחיצה

  כיצד יועיל צורת , לא מועילה בפחות מעשרה

  .הפתח לקבוע מחיצה בפחות מעשרה  

ענף'ובסימןיחזקאלבדבריכתבזהדרך

דין)אדיניםשניישנםהפתחשבצורת'א

שקובעוסותםיורדתקרהפיכמו[וסותםיורד

ונחשבפתחדין)ב].המקוםעלסתימהדין

,פירצהמתורתשמוציאופתחמדיןסותם

החללעלגםפתחדיןהמקוםכלעלוקובע

ומה.כסתוםנחשבוהכלהפתחשמעל

מעשרהפחותפ"דצוהא"הרשבשהקשה

בתרייחזקאלבדבריתירץ,המזוזהמןפטורה

כתבמזוזהמהלכות'ופרקם"ברמב)אאנפין

,במזוזהמתחייבהואלביתדלתותישאםשרק

דהואלוניללחכמיבתשובהם"הרמבזהוביאר

לאדלתותלושאיןפתחשכל"שער"מדין

בליגםפתחשנקראפ"אע[שערנקרא

דיןלודאיןבמזוזהמתחייבלאולכך].דלתות

הפחותההפתחבצורתהואזהדרךועל,שער

הוילאמ"מ,פתחדהויג"דאעטפחיםמעשרה

בגמרא)בהמזוזהמןפטורהכיומשום"שער"

צ"אהפתחדצורתדמבואר:א"יעירובין

זהו,שבצדבקניםליגעגביהןשעלשהקנה

שהקנהנחשבז"ועימחיצתאאסיקגודמדין

ומכאןשמכאןכשהקניםרקשייךוזה.בהןנוגע

אסיקגודלומרשייךדאז,עשרהגבוהיםהם

עשרהגבוהיםלאהקניםאםאבל.מחיצתא

קיבלנו

ועל
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ומוכח שפחות מעשרה טפחים אין , מן המזוזה

וכיצד יתכן שתועיל צורת , לו שם של פתח
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מדמה הגמרא את : א"שהרי בעירובין י]. פתח

ולכך , מחיצות השבת למחיצות המזוזה

צ "מוכיחה הגמרא שצורת הפתח בשבת א

מהא , הקנה שעל גביהן ליגע בקנה שבצדדין

צ הקנה שעל גביהן ליגע בקנה "ין מזוזה אדלענ

ומוכח שדין מחיצות שבת שווה , שבצדדין

ולפי המבואר לעיל . לדין מחיצות כמזוזה

ם דשפיר יש לחלק בין פתח "בדברי הרמב

לבין ] פ לפחות מעשרה"שמועיל צוה[בשבת 

] שלא מועיל לפחות מעשרה[דין פתח במזוזה 

  דהגמרא מדמה , תקשי הוכחת החזון איש

  .מחיצות שבת למחיצות מזוזה  

דלפי המבואר דלענין שבת מועיל 

ובמזוזה צריך , פ שאינו חשוב"פתח אע

ל דהוכחת הגמרא "כ שפיר י"א, פתח חשוב

ועוד  ובחידושי

:תשובה

אמנם

ומוכח

אלא 
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  , צ שהקנה יגע"דאם במזוזה א, הוא מכל שכן

  כ כל "וא, מוכח דהוי פתח חשוב גם בלי ליגע  

  ל "אבל שפיר י, שכן שבשבת נחשב פתח

  .דבשבת הוי פתח ובמזוזה לא הוי פתחאיפכא   

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

, את מכתבו היקר בענין צורת הפתח

ר בין שבת לבין "ובמה שחילק כת

פ שאינו חשוב "דבשבת מהני פתח אע, מזוזה

וכל זה הוא רק אם נאמר . כ במזוזה "ומשא

שצורת הפתח הוא דין פתח ולא דין של 

כתב ]ז"סטנסל אות י[ח "ובכתבי הגר. מחיצה

פ שמתיר בעירובין הוא "האם צוה, לחקור בזה

או שהוא דין בפני עצמו , פתח ממשמדין

י צורת הפתח התחדש "ונראה כוונתו דע[

והוכיח ]. בהלכה למשה מסיני דהוא מחיצה

ז מהלכות שבת "ם בפרק ט"ח מהרמב"בגר

שכתב הטעם שעשה צורת הפתח מן 'הלכה כ

משום , דאינה כלום] והיינו בקרן זוית[הצד 

שאין דרך פתחים להיות בקרן זוית אלא "

פ הוא "ובשלמא אי נימא דצוה". באמצע

ניחא דבקרן זוית שאין דרך , עושה ממש פתח

לא שייך להיות פתח כי פתח , לעשות פתחים

פ הוא דין "אבל אי נימא דצוה. לא נראה כך

כ מה בכך שאין דרך "א, פני עצמו שמתירב

מ יש כאן "והרי מ, פתחים להיות בקרן זוית

ובזה מתבארים . ד"פ עם כל הדינים עכ"צוה

ר לחלק "כ כת"ם וכש"היטב דברי הרמב

, פ פחות מעשרה הוי פתח לא חשוב"דצוה

ל "א י"אבל הרשב. ומהני בשבת ולא במזוזה

דסבר שדין צורת הפתח הוא דין בפני עצמו

ולכך הקשה דאם מחיצה ממש , מדין מחיצה

  כיצד יועיל צורת , לא מועילה בפחות מעשרה

  .הפתח לקבוע מחיצה בפחות מעשרה  

ענף'ובסימןיחזקאלבדבריכתבזהדרך

דין)אדיניםשניישנםהפתחשבצורת'א

שקובעוסותםיורדתקרהפיכמו[וסותםיורד

ונחשבפתחדין)ב].המקוםעלסתימהדין

,פירצהמתורתשמוציאופתחמדיןסותם

החללעלגםפתחדיןהמקוםכלעלוקובע

ומה.כסתוםנחשבוהכלהפתחשמעל

מעשרהפחותפ"דצוהא"הרשבשהקשה

בתרייחזקאלבדבריתירץ,המזוזהמןפטורה

כתבמזוזהמהלכות'ופרקם"ברמב)אאנפין

,במזוזהמתחייבהואלביתדלתותישאםשרק

דהואלוניללחכמיבתשובהם"הרמבזהוביאר

לאדלתותלושאיןפתחשכל"שער"מדין

בליגםפתחשנקראפ"אע[שערנקרא

דיןלודאיןבמזוזהמתחייבלאולכך].דלתות

הפחותההפתחבצורתהואזהדרךועל,שער

הוילאמ"מ,פתחדהויג"דאעטפחיםמעשרה

בגמרא)בהמזוזהמןפטורהכיומשום"שער"

צ"אהפתחדצורתדמבואר:א"יעירובין

זהו,שבצדבקניםליגעגביהןשעלשהקנה

שהקנהנחשבז"ועימחיצתאאסיקגודמדין

ומכאןשמכאןכשהקניםרקשייךוזה.בהןנוגע

אסיקגודלומרשייךדאז,עשרהגבוהיםהם

עשרהגבוהיםלאהקניםאםאבל.מחיצתא

קיבלנו

ועל
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דפחות[מחיצתאאסיקגודלומרשייךדלא

.במזוזהמתחייבלא]מחיצתאהוילאמעשרה

מןפטורהמעשרההפחותהכיפהולכך

בצדדיןנוגעלאהעליוןשהקנהכיון,המזוזה

כיון,מחיצתאאסיקגודלומרשייךלאובזה

  מאיר'לרורק,עשרהגבוהיםלאשהצדדין

  בכיפהלומרשייךלהשליםחוקקיןדיןשעושה  

חוקקיןדיןדאיןלרבנןאבל,עשרהפתח

דלאפתחדאינוהמזוזהמןפטורלהשלים

פ"בצוהאבל.מחיצתאאסיקגודבזהשייך

  ,ומכאןשמכאןבקנהונוגעתמעשרההפחותה

כמו,פתחדהויבמזוזהדחייבתם"הרמבמודה

  ביאורוהוא.ד"עכפתחהויעירוביןדלענין

  .ר"כתשביארממהשונה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  סימן טו

  מורה הלכה בפני רבו
  .סגעירובין                                                                                                                                                                           

  

.ס"ם רב וכטא שלו"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

לא מתו בני אהרן . "ג"ערובין ס' בגמ

, עד שהורו הלכה בפני משה רבן

, ומאי דרוש ונתנו בני אהרן אש על המזבח

  פ שאש יורדת מן השמים מצוה "אמרו אע

  ". להביא מן ההדיוט  

כ"כשמאודגדוליםשהיוואביהונדב)א

ותוהאעומדאהרוןהיה"כהניםבתורת

שכךבניובידבידיהיאעבירהכךליאויואומר

ל"א,מפייסווהיהאצלומשהנכנס,הגיעני

  אתלקדשאנישעתידלינאמרמסיניאחיאהרן

  אומרוהייתי,מקדשואניולגדבאדם,הזההבית  

בניךשנמצאכשיוע,מתקדשהביתבךאוביאו

כיון,מתקדשהביתשבהןוממךממניגדולים

קשהכ"וא".הדיןאתעליוצדקאהרוןששמע

)ב.רבינומשהבפניהלכהבהוראתחטאוכיצד

ב"רמסימן[ד"ביורא"הרממדבריעודלתמוהיש

סימןהדשןתרומתלדברישהביא]'גסעיף

בהלכהמוכחתראיהלתלמידיששאם,ח"רל

חולקהיהרבידלכך[רבועללחלוקלודמותר

].רבורבהעלחולקהיהורבא,ג"רשברבועל

מוריםנחשבוואביהונדבמדועקשהכ"וא

  מוכרחתראיהלהםהיההרי,רבןבפניהלכה

  .זובהלכה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

ביארו . ג"רובין סיע' בתוס

שהקטורת שהקטירו נדב ואביהו 

וזה היה הוראת [היתה על המזבח החיצון 

ולא , להקריב קטורת במזבח החיצון, שעה

ונדב ואביהו הביאו אש ]. במזבח הפנימי

פ "מדרשה שאע[משלהם על המזבח החיצון 

מצוה להביא מן , שאש יורדת מן השמים

, והלכה זו הורו בפני משה רבינו]. ההדיוט

:שאלה

ב"וצ

:תשובה
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א "ובמהרש. שו דהורו הלכה בפני רבןונענ

הרי ,הקשה מה שייך כאן מורה הלכה בפני רבו

" ונתנו בני אהרן אש"נאמר להדיא בפסוק 

' וגם לשון הגמ, שמצוה להביא אש מההדיוט

שהרי שמעו פסוק זה , קשה" מאי דרוש"

א "וביאר המהרש. להדיא ממשה רבינו

אפשר לפרשו , ונתנו בני אהרן אששהפסוק

ירו אש מהאש שרבוצה על המזבח שיבע

ובאו בני אהרן . שהיא האש שירדה מן השמים

דהינו אש ממש " ונתנו בני אהרן אש"ודרשו 

ולכך נענשו דהורו הלכה . משלהם מן הכיריים

כ "כש[פ שההלכה היתה נכונה "אע, בפני רבן

  , "אש זרה"וניחא הפסוק .]ג"י יומא נ"רש

  .מהמזבחדהיינו אש מן הכיריים שלא   

אש זרה "עדיין קשה לשון הפסוק 

א "ולפי המהרש, "אשר לא ציוה אותם

  כ מדוע נחשב לא צוה "א, י שהורו כהלכה"ורש

  . אותם הרי יש ציווי להביא מן ההדיוט  

, הביאו עוד מדברי התורת כהנים

שבני אהרן נכנסו להקטיר את 

והקשו . הקטורת במזבח הפנימי ושם נשרפו

אמרו "', לפי זה כיצד יתפרשו דברי הגמ' תוס

מצוה להביא , פ שהאש יורדת מן השמים"אע

והרי המצוה להביא מן ההדיוט ". מן ההדיוט

נאמרה על מזבח החיצון ולא על מזבח הפנימי 

רק היו מביאים , כי שם לא ירדה אש משמים[

מאירת "ובספר ]. גחלים ממזבח החיצון

ל תירץ את "יאשיהו פינטו זצוק' לר" עיניים

שבני אהרן , על התורת כהנים' קושיית תוס

דרשו כמו שבמזבח החיצון ישנו ציווי להביא 

. פ שאש יורדת מן השמים"אע, אש מההדיוט

פ שמביאים לו אש "אע, כך גם במזבח הפנימי

מ מצוה להביא "מ, מהגחלים של מזבח החיצון

ולפי זה . אש נוספת מן ההדיוט מן הכיריים

שהורו " 'ש זרה אשר לא צוה הא"מובן הלשון 

  שאין דין להביא אש מן ההדיוט , שלא כהלכה

  .למזבח הפנימי  

, ההלכה שהורו בפני רבן' ז דלתוס"לפ

היתה שצריכים להביא אש מן 

ולתורת . הכיריים ולא מהאש שיורדת משמים

שגם במזבח , כהנים ההלכה שהורו היתה

ן ומוב. הפנימי צריך להביא אש מן הכיריים

, מדוע נענשו דחשיב מורה הלכה בפני רבו

דאין כאן ראיה מוכרחת לדרשה לחלוק על 

  כ בתרומת הדשן סימן "רבו ולא דמי למש

  .ח"רל  

שבני אהרן חשבו שמותר להם 

פ "נראה ע, להורות הלכה בפני רבן

כיון שראו שקרבו כל "דברי התורת כהנים 

ה הקרבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינ

אמרו נדב ואביהו וכי יש לך אדם , לישראל

מיד נטלו אש זרה , שמבשל תבשיל בלא אש

ל המקום אני "א, ונכנסו לבית קדש הקדשים

אתם , שכבדתם אותיממהיותראכבד אתכם

אני אשרוף אתכם באש טמאהאשהכנסתם

נמצא שבני אהרן הבינו שיש ראיה ". טהורה

שהרי לא ירדה , מוכרחת להלכה שמורים

כ הטעם משום שלא "וע, שכינה לישראל

היינו במזבח ' ולתוס[הביאו אש מן ההדיוט 

] ולתורת כהנים היינו במזבח הפנימי, החיצון

מותר לחלוק על רבו , וכיון שיש ראיה להלכה

  כ בתרומת הדשן "ולהורות הלכה בפניו כש

  .ח"סימן רל  

שכינהירדהדלאכיוןדסברולפרשיש

שאחר',החילולכאןיש,לישראל

וכל,שכינהיורדתלאההכנותכלשעשו

לרבכבודחולקיןאין'החלולשישמקום

בפניהלכההורוולכך:ט"יבברכותכ"כש

אמנם

'ובתוס

נמצא

והטעם

ועוד
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כמו,פתחדהויבמזוזהדחייבתם"הרמבמודה
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לא מתו בני אהרן . "ג"ערובין ס' בגמ

, עד שהורו הלכה בפני משה רבן

, ומאי דרוש ונתנו בני אהרן אש על המזבח
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כיון,מתקדשהביתשבהןוממךממניגדולים
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שהקטורת שהקטירו נדב ואביהו 
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עלהואהאחד.אופניםמשניבאחדלהתקיים

דעתגילוימדיןומועיל,בליבוהחמץביטולידי

עשאולאואז,בחמץבזכויותליהניחאדלא

בדיקתידיעלוהשני,ברשותוהואכאלוהכתוב

חמץשםלהימצאשרגילמקוםבכלחמץ

באחדמועילומהתורה.העולםמןויבערנו

ידיעלאוביטולידיעלאוהללוהדרכיםמשני

הביטולשמאוחששול"חזבאואבל.בדיקה

לגמרימלבויוציאושלאשיתכןמושלםיהאלא

החמירולפיכך,ימצאובליראהבלעלויעבור

החמץאתלבדוקורקהביטולעללסמוךשלא

  חמץבדיקתמועילהמשנהולפי.מביתוולבערו

מביתוהחמץאתשבדקשכל,ביטולבלילבד

ישכחאםאפילו,י"ובי"בעלעוברלאשוב

,החזקותעלתורהשסמכהכיון,יפהגלוסקא

יצאחמץלהכניסשרגיליןבמקומותשבדקוכל

חידששיבטלצריךהבודקדיןוכל.חובתוידי

גלוסקאימצאשמאמחששוהוא,יהודהרב

,מלבערהישהנהעליהשדעתוומתוךיפה

ביארובזה.ואילךמציאתהמשעתעוברונמצא

שלאכדישבודקיןשפירשי"רשלדברין"הר

  . ד"עכי"ובי"בביעבור

תשביתו "ן שזה שאמרה תורה "הר
הוא אזהרה וחיזוק , "שאור מבתיכם

ועל מנת שלא , ללאו של בל יראה ובל ימצא
י ציוותה התורה לדאוג להשבית "י וב"יעבור ב

ולכך באופן שבדק את . את החמץ מן הבית

:שאלה

ופירש

וצריך 

:תשובה

וכוונת
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יפה לא עובר בלאו דבל החמץ ושכח גלוסקא
כיון שהציווי לבער החמץ מן , יראה ובל ימצא

וכל שעשה . י"י וב"הבית כדי שלא יעבור ב
ביעור על מה שיודע וקיים את העשה של 

שכל שעשה . י"י וב"שוב לא עובר ב, תשביתו
  ואין ח"את השתדלותו להשבית החמץ יצא יד

  .י"י וב"עליו גם לאו דב  

: ב"י בפסחים י"ברי רשגם דמתבארים
, יהודה דחמץ מצוותו בשריפה' דדעת ר

דזהו רק בשעה שישית אבל משעה שביעית 
וכתב . יהודה' ואילך השבתתו בכל דבר גם לר

י גם "דפסחים שלדעת רש' ש בפרק ב"הרא
צ שריפה והשבתתו בכל "בשעה חמישית א

. ורק בשעה שישית מצוותו בשריפה, דבר
: ז"פסחים כי "והקשה הטור מדברי רש

שביוצא בשיירא תוך שלושים יום לפסח חייב 
ולא יכול , לשרוף את החמץ לרבי יהודה

ומוכח מכאן דדין . להשביתו בכל דבר
השריפה הוא לאו דווקא בשעה שישית אלא 

ד שביארנו "והביאור בזה נראה ע. אפילו קודם
שדין תשביתו שאור מבתיכם עינינו , ן"בר

יראה ובל להוסיף חיוב לדאוג שלא יעבור בבל 
ולכך בשעה שישית דווקא מחויב . ימצא

שאז , מהתורה במצוות עשה דתשביתו שאור
זהו הזמן שמגיע איסור חמץ ואז הוא מחוייב 

. להשתדל לדאוג שלא יהא לו חמץ ברשותו
אבל בשעה חמישית שעדיין רחוקה מזמן 

אין עליו חיוב תשביתו לדאוג , איסור חמץ
ביוצא בשיירא ומה שאינו כן . י"י וב"ללאו דב

שאין באפשרותו לבער החמץ אחר כך כיון 
ואז הזמן שמחוייב לבער את , שיוצא לדרך

  הוא מזמן , י"י וב"החמץ כדי שלא יעבור ב
  .שיוצא לדרך ואז מצוותו בשריפה  

י מדוע לא כתב את "מיושבים דברי רש
הטעם של הבדיקה משום מצוות עשה 

  ה ובל ורק פירש משום בל ירא, של תשביתו
  

ן כל דין תשביתו "ברשהרי להנתבאר .ימצא

  ולכך נקט , י"ובי "בשלללאוהוא רק חיזוק

  . י"י וב"י את עיקר הלאו שהוא ב"רש  

הבדיקהשללטעםי"רשפירששלא

יבואשמאמחשש'תוסכפירוש

איןי"רשדלשיטתמשוםבפשוטו.לאוכלו

וכמו,איסוריםמשארבחמץיותרמיוחדחשש

ורק[אחריהםלבדוקצ"אאיסוריםדבשאר

אבל,לקוברםצריךבביתולוידועיםהםשאם

שמאל"חזחששוולא].אחריהםלבדוקצ"א

חששאיןבחמץגםכך,לאוכלםויבואימצאם

י"רשפירשלאולכך,לאוכלושיבואמיוחד

.לאוכלויבואשמאמחששהיאשהבדיקה

  ל"דחזבדינאליהשמספקאנראהן"בראמנם

  .ביטולעללסמוךולאהחמץלבדוקתקנו  

שדין הבודק צריך שיבטל הוא 'תוס

שמחוייב מדרבנן , מתקנת המשנה

וכפשטות , גם לבדוק וגם לבטל את החמץ

דהכל נאמנים על ביעור חמץ . 'הברייתא ד

וביארה הגמרא , אפילו נשים עבדים וקטנים

הטעם משום דבדיקת חמץ דרבנן 

ובדיקה רק , דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי

ומוכח . ולכך הימנוהו רבנן בדרבנן, מדרבנן

, דגם לברייתא יש דין ביטול חמץ ודין בדיקה

ל דדין הבודק צריך שיבטל הוא מתקנת "ועכצ

ן צריך לדחוק "ולהר. [עוד בזמן התנאיםל "חז

, הברייתא דמיירי שהאדם ביטל ובא לבדוק

פ שמעיקר הדין לא היה צריך לבטל רק "אע

דבדיקה היא ' ולכך פירשו התוס]. לבדוק

אבל אין , מחשש מיוחד על חמץ שמא יאכלנו

י כיון שהבודק צריך "י וב"חשש שיעבור ב

ל שהתחדש "ועכצ, כ כבר ביטל"שיבטל וא

  שמאחשששישחמץעלבמשנה דין מיוחד 

  .ולכך מחוייב לבדוק אחריו,יאכלנו  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

ובזה 

ובזה 

ומה 

ושיטת 
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  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

אור "את מכתבו היקר בסוגיית 

לארבעה עשר בודקין את החמץ 

י "ר את דברי רש"ובמה שביאר כת". לאור הנר

ן דדינא דתשביתו הוא חיזוק ללאו של "והר

או , ולכך מהתורה מהני ביטול לחוד, י"י וב"ב

והתשביתו הוא התכלית שלא , בדיקה לחוד

וכל דין הבודק צריך . י"י וב"יעבור בלאו דב

הוא מתקנת האמוראים מחשש שמא שיבטל 

  והוא . ימצא גלוסקא יפה וישהנה מלבערנה

  . ביאור נפלא  

פ דברי המנחת "ביאור בזה עלהוסיף

לחקור במצוות ' חינוך במצוה ט

האם היא מצוה , עשה דתשביתו מה גדרה

בקום עשה להשבית את החמץ בידים ולבערו 

ם או דהיא רק מצוה שלא יהא לאד, מן העולם

חמץ בבעלותו וכמו בעשה דשבתון דנאמר 

י זה שלא עושה "בשבת והוא מתקיים ע

ונפקא מינה בחקירה זו באופן . מלאכה בשבת

דאי נימא דהיא מצוה , שאין לאדם חמץ לבערו

כ "מ לקיים עשה דתשביתו א"בקום עשה ע

מחוייב לקנות חמץ ולבערו מן העולם בקום 

אבל אי , מ לקיים עשה דתשביתו"עשה ע

צ "נימא דהיא מצוה שלא יהא לאדם חמץ א

ח דהיא "וכתב במנח. לקנות חמץ ולבערו

מבואר : 'שבגמרא ד. מחלוקת ראשונים

י "ופרש רש, דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי

מ "מדכתיב תשביתו ולא כתיב תבערו ש

הקשו על פירוש ' ובתוס. דהשבתה היא בלב

דאך חילק לומר דמצוות . 'י מהגמרא ה"רש

שביתו היא רק משעה שישית עשה דת

. ואי נימא דתשביתו הוא ביטול חמץ. ומעלה

כ כיצד שייך ביטול לאחר שעה שישית לכך "א

י דתשביתו הוא ביעור חמץ מן העולם "פירש ר

  אבל ביטול חמץ הוא , לאחר שעה שישית

  . מדין הפקר ולא מדין תשביתו  

, י"על רש' תירץ לקושיית תוס

יתו הוא משעה דלעולם דין תשב

ורק דהאדם מבטל את החמץ , שישית ומעלה

ובהגיע סוף שעה שישית , לפני שעה שישית

  ובזה מתקיים מצוות , נמצא שהחמץ מבוטל

  .עשה דתשביתו  

נחלקו בחקירה ' י ותוס"ח דרש"במנח

ל דדין תשביתו הוא שלא "י ס"דרש, זו

ולכך , יהא לאדם חמץ בבעלותו בפסח

ומימלא לאחר , ה שישיתכשמבטל לפני שע

שעה שישית שאין חמץ בבעלותו מקיים עשה 

דלא ' אבל תוס. ן"דתשביתו וכדביאר הרמב

ל דדין "משום דס, ן"ניחא להו בביאור הרמב

תשביתו הוא מצוה לקום ולהשבית החמץ 

ל דרק משעה שישית "ולכך ס, בקום עשה

ולכך , ומעלה צריך לקום ולהשבית את החמץ

דלאחר , ץ אינו תשביתוהוכיחו דביטול חמ

ואם יבטל לפני , שעה שישית אינו יכול לבטלו

  כ לא מקיים השבתת החמץ "שעה שישית א

  .ד"עכ. בקום עשה  

י דתשביתו הוא עשה "דלפירוש רש

ומתקיים , שלא יהא לו חמץ בפסח

י בדיקה דאז "י ביטול או ע"דין תשביתו או ע

כ המשנה "וא. אין לו חמץ ידוע בפסח

שחידשה שצריך לבדוק את החמץ עוסקת 

קיבלנו

וחשבנו 

ן"וברמב

וביאר

ונמצא 
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יפה לא עובר בלאו דבל החמץ ושכח גלוסקא
כיון שהציווי לבער החמץ מן , יראה ובל ימצא

וכל שעשה . י"י וב"הבית כדי שלא יעבור ב
ביעור על מה שיודע וקיים את העשה של 

שכל שעשה . י"י וב"שוב לא עובר ב, תשביתו
  ואין ח"את השתדלותו להשבית החמץ יצא יד

  .י"י וב"עליו גם לאו דב  

: ב"י בפסחים י"ברי רשגם דמתבארים
, יהודה דחמץ מצוותו בשריפה' דדעת ר

דזהו רק בשעה שישית אבל משעה שביעית 
וכתב . יהודה' ואילך השבתתו בכל דבר גם לר

י גם "דפסחים שלדעת רש' ש בפרק ב"הרא
צ שריפה והשבתתו בכל "בשעה חמישית א

. ורק בשעה שישית מצוותו בשריפה, דבר
: ז"פסחים כי "והקשה הטור מדברי רש

שביוצא בשיירא תוך שלושים יום לפסח חייב 
ולא יכול , לשרוף את החמץ לרבי יהודה

ומוכח מכאן דדין . להשביתו בכל דבר
השריפה הוא לאו דווקא בשעה שישית אלא 

ד שביארנו "והביאור בזה נראה ע. אפילו קודם
שדין תשביתו שאור מבתיכם עינינו , ן"בר

יראה ובל להוסיף חיוב לדאוג שלא יעבור בבל 
ולכך בשעה שישית דווקא מחויב . ימצא

שאז , מהתורה במצוות עשה דתשביתו שאור
זהו הזמן שמגיע איסור חמץ ואז הוא מחוייב 

. להשתדל לדאוג שלא יהא לו חמץ ברשותו
אבל בשעה חמישית שעדיין רחוקה מזמן 

אין עליו חיוב תשביתו לדאוג , איסור חמץ
ביוצא בשיירא ומה שאינו כן . י"י וב"ללאו דב

שאין באפשרותו לבער החמץ אחר כך כיון 
ואז הזמן שמחוייב לבער את , שיוצא לדרך

  הוא מזמן , י"י וב"החמץ כדי שלא יעבור ב
  .שיוצא לדרך ואז מצוותו בשריפה  

י מדוע לא כתב את "מיושבים דברי רש
הטעם של הבדיקה משום מצוות עשה 

  ה ובל ורק פירש משום בל ירא, של תשביתו
  

ן כל דין תשביתו "ברשהרי להנתבאר .ימצא

  ולכך נקט , י"ובי "בשלללאוהוא רק חיזוק

  . י"י וב"י את עיקר הלאו שהוא ב"רש  

הבדיקהשללטעםי"רשפירששלא

יבואשמאמחשש'תוסכפירוש

איןי"רשדלשיטתמשוםבפשוטו.לאוכלו

וכמו,איסוריםמשארבחמץיותרמיוחדחשש

ורק[אחריהםלבדוקצ"אאיסוריםדבשאר

אבל,לקוברםצריךבביתולוידועיםהםשאם

שמאל"חזחששוולא].אחריהםלבדוקצ"א

חששאיןבחמץגםכך,לאוכלםויבואימצאם

י"רשפירשלאולכך,לאוכלושיבואמיוחד

.לאוכלויבואשמאמחששהיאשהבדיקה

  ל"דחזבדינאליהשמספקאנראהן"בראמנם

  .ביטולעללסמוךולאהחמץלבדוקתקנו  

שדין הבודק צריך שיבטל הוא 'תוס

שמחוייב מדרבנן , מתקנת המשנה

וכפשטות , גם לבדוק וגם לבטל את החמץ

דהכל נאמנים על ביעור חמץ . 'הברייתא ד

וביארה הגמרא , אפילו נשים עבדים וקטנים

הטעם משום דבדיקת חמץ דרבנן 

ובדיקה רק , דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי

ומוכח . ולכך הימנוהו רבנן בדרבנן, מדרבנן

, דגם לברייתא יש דין ביטול חמץ ודין בדיקה

ל דדין הבודק צריך שיבטל הוא מתקנת "ועכצ

ן צריך לדחוק "ולהר. [עוד בזמן התנאיםל "חז

, הברייתא דמיירי שהאדם ביטל ובא לבדוק

פ שמעיקר הדין לא היה צריך לבטל רק "אע

דבדיקה היא ' ולכך פירשו התוס]. לבדוק

אבל אין , מחשש מיוחד על חמץ שמא יאכלנו

י כיון שהבודק צריך "י וב"חשש שיעבור ב

ל שהתחדש "ועכצ, כ כבר ביטל"שיבטל וא

  שמאחשששישחמץעלבמשנה דין מיוחד 

  .ולכך מחוייב לבדוק אחריו,יאכלנו  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

ובזה 

ובזה 

ומה 

ושיטת 

  מטדוד                              פסחיםאוצרות                                             

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

אור "את מכתבו היקר בסוגיית 

לארבעה עשר בודקין את החמץ 

י "ר את דברי רש"ובמה שביאר כת". לאור הנר

ן דדינא דתשביתו הוא חיזוק ללאו של "והר

או , ולכך מהתורה מהני ביטול לחוד, י"י וב"ב

והתשביתו הוא התכלית שלא , בדיקה לחוד

וכל דין הבודק צריך . י"י וב"יעבור בלאו דב

הוא מתקנת האמוראים מחשש שמא שיבטל 

  והוא . ימצא גלוסקא יפה וישהנה מלבערנה

  . ביאור נפלא  

פ דברי המנחת "ביאור בזה עלהוסיף

לחקור במצוות ' חינוך במצוה ט

האם היא מצוה , עשה דתשביתו מה גדרה

בקום עשה להשבית את החמץ בידים ולבערו 

ם או דהיא רק מצוה שלא יהא לאד, מן העולם

חמץ בבעלותו וכמו בעשה דשבתון דנאמר 

י זה שלא עושה "בשבת והוא מתקיים ע

ונפקא מינה בחקירה זו באופן . מלאכה בשבת

דאי נימא דהיא מצוה , שאין לאדם חמץ לבערו

כ "מ לקיים עשה דתשביתו א"בקום עשה ע

מחוייב לקנות חמץ ולבערו מן העולם בקום 

אבל אי , מ לקיים עשה דתשביתו"עשה ע

צ "נימא דהיא מצוה שלא יהא לאדם חמץ א

ח דהיא "וכתב במנח. לקנות חמץ ולבערו

מבואר : 'שבגמרא ד. מחלוקת ראשונים

י "ופרש רש, דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי

מ "מדכתיב תשביתו ולא כתיב תבערו ש

הקשו על פירוש ' ובתוס. דהשבתה היא בלב

דאך חילק לומר דמצוות . 'י מהגמרא ה"רש

שביתו היא רק משעה שישית עשה דת

. ואי נימא דתשביתו הוא ביטול חמץ. ומעלה

כ כיצד שייך ביטול לאחר שעה שישית לכך "א

י דתשביתו הוא ביעור חמץ מן העולם "פירש ר

  אבל ביטול חמץ הוא , לאחר שעה שישית

  . מדין הפקר ולא מדין תשביתו  

, י"על רש' תירץ לקושיית תוס

יתו הוא משעה דלעולם דין תשב

ורק דהאדם מבטל את החמץ , שישית ומעלה

ובהגיע סוף שעה שישית , לפני שעה שישית

  ובזה מתקיים מצוות , נמצא שהחמץ מבוטל

  .עשה דתשביתו  

נחלקו בחקירה ' י ותוס"ח דרש"במנח

ל דדין תשביתו הוא שלא "י ס"דרש, זו

ולכך , יהא לאדם חמץ בבעלותו בפסח

ומימלא לאחר , ה שישיתכשמבטל לפני שע

שעה שישית שאין חמץ בבעלותו מקיים עשה 

דלא ' אבל תוס. ן"דתשביתו וכדביאר הרמב

ל דדין "משום דס, ן"ניחא להו בביאור הרמב

תשביתו הוא מצוה לקום ולהשבית החמץ 

ל דרק משעה שישית "ולכך ס, בקום עשה

ולכך , ומעלה צריך לקום ולהשבית את החמץ

דלאחר , ץ אינו תשביתוהוכיחו דביטול חמ

ואם יבטל לפני , שעה שישית אינו יכול לבטלו

  כ לא מקיים השבתת החמץ "שעה שישית א

  .ד"עכ. בקום עשה  

י דתשביתו הוא עשה "דלפירוש רש

ומתקיים , שלא יהא לו חמץ בפסח

י בדיקה דאז "י ביטול או ע"דין תשביתו או ע

כ המשנה "וא. אין לו חמץ ידוע בפסח

שחידשה שצריך לבדוק את החמץ עוסקת 

קיבלנו

וחשבנו 

ן"וברמב

וביאר

ונמצא 



        דוד                             פסחים  צרות                          או                  נ

דלכשיגיע חצות [בדין דאורייתא של תשביתו 

וחידשה עוד ]. היום לא יהא לו חמץ ידוע

י ביטול "ם תשביתו עהמשנה שאין לקיי

ומטעמה שכתב [י בדיקת חמץ "רק ע, החמץ

ן שמא לא יבטל בלב שלם או שמא "הר

מ כל זה הוא אופן קיום עשה "ומ]. יאכלנו

ן "ולכך שפיר ביאר הר. דאורייתא של תשביתו

יהודה דהבודק צריך שיבטל דהוא ' דדינא דר

שמא ימצא גלוסקא יפה [מתקנת חכמים 

ת האמוראים ולא מדין זהו רק מתקנ] וישהנה

דהמשנה כולה עוסקת בדין תשביתו , המשנה

כ חששו האמוראים "ורק אח, דאורייתא

  לשמא ימצא גלוסקא יפה ולכך תקנו לדינא 

  . דהבודק צריך שיבטל  

דדין , שנחלקו זהו לשיטתם'תוס

תשביתו הוא דין בקום ועשה להשבית 

כ "וא.ולבער את החמץ משעה שישית ומעלה

כללשייךלאין בדיקת חמץ של המשנהכל ד

שהרי בודק ומבער [תשביתו דאורייתא לדין

דהמשנה כולה היא תקנת ]. לפני חצות היום

  וכיון דהמשנה , חכמים לבדוק את החמץ

  

לכך , עוסקת בתקנת חכמים לבדוק את החמץ

דינא דרב יהודה דהבודק צריך דגםמסתברא

מודה , שיבטל שהוא גם מתקנת חכמים

  דכיון 'ולכך הוקשה לתוס, המשנה לדין זה

  . י"י וב"שביטל שוב לא עובר ב  

דפירש מאי , ן"מתבארים דברי הרגם

דביטול חמץ בלא בדיקה לא מועיל 

זהו מטעמא דשמא לא יבטל בלב . למשנה

ביארו הטעם ' ותוס, שלם ולא יועיל הביטול

דביטול בלא בדיקה לא מועיל הוא מחשש 

ביטול הוא מדין ' כיון דלתוס,שמא יאכלנו

כ כשאומר בפיו שמפקיר את "וא, הפקר

פ שבלבו אין "ואע, החמץ שפיר הוי הפקר

כיון דדברים שבלב אינם , הפקר בלב שלם

, וכיון שבפיו מפקיר שפיר הוי הפקר, דברים

ן לשיטתו "אבל הר. ן"כהר' ולכך לא פרשו תוס

דדין תשביתו הוא השבתת החמץ בלבו ועיקר 

ולכך כשפיו וליבו אינם , תה הוא בלבההשב

  לא מועיל , שווים והביטול אינו בלב שלם

  . ן"הביטול וכדפירש הר  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

    סימן יז

    לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב
  .פסחים ב                                                                                                                                                                             

  

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

יהודהרבאמר".'בפסחיםבגמרא

טובבכיאדםיכנסלעולםרבאמר

לוטובשהאור"י"רשופירש"טובבכיויצא

מפניטובתוהיאומה,טובכיבאורשנאמר

מצייןס"השובגליון".הליסטיםומפניהחיות

קריאתקודםלדרךהיוצא".א"כביומאלגמרא

מפני"י"רשופירש"בראשודמוהגבר

סתרי"רשדלכאורהביאורוצריך".המזיקין

אבל 

ובזה 

:שאלה

  נאדוד                              פסחיםאוצרות                                             

,והליסטיםהחיותמפניפירששכאן,משנתו

  ביאורצריךוגם,המזיקיןמפניפירשוביומא

  

  

לפרשביומאי"לרשניחאהיהלאמהל

  .והליסטיםהחיותמפניהואשהאיסורכפשוטו

  שלמה יוסף ביטון וליאור ברדא 

  באר משה אשדוד

י "חשבתי לבאר את דברי רש

מפני "שמה שכתב , כפשוטו

הוא כולל גם את המזיקין וכעין " החיות

" מכל יוצאי התיבה לכל חית הארץ"שנאמר 

לכל חיית הארץ "י "ופירש רש]'י'בראשית ט[

להביא המזיקין שאינן בכלל החיה אשר אתכם 

ומשמע שגם ". שאין הילוכן עם הבריות

י "וזה כלול בדברי רש, המזיקין נחשבים חיות

  דהחשש הוא גם מפני החיות הרעות וגם מפני 

  .המזיקין  

, משמע מדברי הפני יהושע בסוגיא

כי י דזמן היציאה ב"שביאר לדברי רש

וביאר הפני , טוב מן העיר הוא בהנץ החמה

יהושע הטעם משום דכתיב תשת חשך ויהי 

לילה בו תרמוש כל חייתו יער הכפירים 

תזרח השמש יאספון ' שואגים לטרף וכו

דתו ליכא חששא , והיינו בזמן הנץ החמה[

והביא בפני יהושע שכן פירש ]. דחיות רעות

ואתם "י להדיא בפרשת בא על הפסוק "רש

ב "שמות י[" לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר

ואתם לא תצאו מגיד "י "ופירש רש]ב"כ

שמאחר שניתנה רשות למשחית לחבל אינו 

ולילה רשות למחבלים , מבחין בין צדיק לרשע

כ "וא". הוא שנאמר בו תרמוש כל חייתו יער

. ד הפני יהושע"היינו ודאי בזמן הנץ החמה עכ

י "שמבאר ברשי "ומוכח להדיא מדברי הפנ

ובשניהם , דחיות רעות ומזיקין הם היינו הך

  ובזה מיושבים דברי , הזמן הוא עד הנץ החמה

  .י דלא סתרי אהדדי"רש  

  

שהדין לצאת ביארוכאןבתוספות

, מהעיר בכי טוב הוא מתרי טעמי

חדא משום חשש מזיקין וזה שייך אפילו 

שהיו אבל לא שייך באחי יוסף , כשיוצא מעירו

וטעם נוסף לצאת בכי טוב מהעיר . אחד עשר

הוא משום הפחתים והבורות וזה שייך אפילו 

אבל לא שייך זה ביוצא , באחד עשר אנשים

כיון שהוא מכיר את הבורות והפחתים [מעירו 

א שלתוספות לא "וביאר המהרש]. שבעיר

י שהטעם לצאת בכי "ניחא לבאר כדברי רש

כיון שאחי , טוב הוא מפני החיות והליסטים

ולא חיישינן לחיות , יוסף היו אחד עשר

ולכך ביארו , וליסטים כשהם אחד עשר אנשים

י "והיינו דרש. תוספות הטעם מפני הפחתים

ותוספות נחלקו האם שייך חשש של ליסטים 

י סובר שגם "שרש, וחיות באחד עשר אנשים

באחד עשר אנשים שייך חשש של ליסטים 

. א שייך חששוחיות ותוספות סוברים של

מ כאן שהם אחד עשר אנשים ודאי שכל "ומ

י הוא רק של חיות רעות ולא של "החשש לרש

שאין . 'שהרי מבואר בגמרא ברכות ג, מזיקים

ומותר להיכנס , חשש מזיקין בשלשה אנשים

ורק [לחורבה בשלשה ולא חיישינן למזיקין 

ובזה ודאי ]. ש"חוששין למפולת או לחשד עי

ז יש ליישב "ולפ. ת רעותשהחשש הוא רק חיו

שלא פירש , י בפשוטו"סתירת דברי רש

הטעם משום המזיקין רק משום חיות 

ר אנשים ובזה משום דהם אחד עש, וליסטים

  וליסטים רעותלחיותרקלא חיישינן למזיקין

    .כמו שנתבאר  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

:תשובה

וכן

אמנם



        דוד                             פסחים  צרות                          או                  נ

דלכשיגיע חצות [בדין דאורייתא של תשביתו 

וחידשה עוד ]. היום לא יהא לו חמץ ידוע

י ביטול "ם תשביתו עהמשנה שאין לקיי

ומטעמה שכתב [י בדיקת חמץ "רק ע, החמץ

ן שמא לא יבטל בלב שלם או שמא "הר

מ כל זה הוא אופן קיום עשה "ומ]. יאכלנו

ן "ולכך שפיר ביאר הר. דאורייתא של תשביתו

יהודה דהבודק צריך שיבטל דהוא ' דדינא דר

שמא ימצא גלוסקא יפה [מתקנת חכמים 

ת האמוראים ולא מדין זהו רק מתקנ] וישהנה

דהמשנה כולה עוסקת בדין תשביתו , המשנה

כ חששו האמוראים "ורק אח, דאורייתא

  לשמא ימצא גלוסקא יפה ולכך תקנו לדינא 

  . דהבודק צריך שיבטל  

דדין , שנחלקו זהו לשיטתם'תוס

תשביתו הוא דין בקום ועשה להשבית 

כ "וא.ולבער את החמץ משעה שישית ומעלה

כללשייךלאין בדיקת חמץ של המשנהכל ד

שהרי בודק ומבער [תשביתו דאורייתא לדין

דהמשנה כולה היא תקנת ]. לפני חצות היום

  וכיון דהמשנה , חכמים לבדוק את החמץ

  

לכך , עוסקת בתקנת חכמים לבדוק את החמץ

דינא דרב יהודה דהבודק צריך דגםמסתברא

מודה , שיבטל שהוא גם מתקנת חכמים

  דכיון 'ולכך הוקשה לתוס, המשנה לדין זה

  . י"י וב"שביטל שוב לא עובר ב  

דפירש מאי , ן"מתבארים דברי הרגם

דביטול חמץ בלא בדיקה לא מועיל 

זהו מטעמא דשמא לא יבטל בלב . למשנה

ביארו הטעם ' ותוס, שלם ולא יועיל הביטול

דביטול בלא בדיקה לא מועיל הוא מחשש 

ביטול הוא מדין ' כיון דלתוס,שמא יאכלנו

כ כשאומר בפיו שמפקיר את "וא, הפקר

פ שבלבו אין "ואע, החמץ שפיר הוי הפקר

כיון דדברים שבלב אינם , הפקר בלב שלם

, וכיון שבפיו מפקיר שפיר הוי הפקר, דברים

ן לשיטתו "אבל הר. ן"כהר' ולכך לא פרשו תוס

דדין תשביתו הוא השבתת החמץ בלבו ועיקר 

ולכך כשפיו וליבו אינם , תה הוא בלבההשב

  לא מועיל , שווים והביטול אינו בלב שלם

  . ן"הביטול וכדפירש הר  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

    סימן יז

    לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב
  .פסחים ב                                                                                                                                                                             

  

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

יהודהרבאמר".'בפסחיםבגמרא

טובבכיאדםיכנסלעולםרבאמר

לוטובשהאור"י"רשופירש"טובבכיויצא

מפניטובתוהיאומה,טובכיבאורשנאמר

מצייןס"השובגליון".הליסטיםומפניהחיות

קריאתקודםלדרךהיוצא".א"כביומאלגמרא

מפני"י"רשופירש"בראשודמוהגבר

סתרי"רשדלכאורהביאורוצריך".המזיקין

אבל 

ובזה 

:שאלה

  נאדוד                              פסחיםאוצרות                                             

,והליסטיםהחיותמפניפירששכאן,משנתו
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שלבית יש חזקה דמעיקרא , חזקה נגד חזקה

ומאידך יש לשוכר חזקה , שלא נבדק

דמעיקרא שלא נתחייב בבדיקת חמץ בבית 

האם חזקה , והספק הוא איזו חזקה עדיפא. זה

או חזקה , דמעיקרא של הבית שלא נבדק

בבדיקת דמעיקרא של השוכר שלא נתחייב

ולפי זה מתבאר . ש בדבריו"עי, חמץ בבית זה

, ג דקיימא לן ספיקא דרבנן לקולא"הספק דאע

מ אם חזקת הבית עדיפא על חזקת השוכר "מ

ובפשוטו הוא מטעם שחזקת הבית מכרעת [

וממילא , שיש לנהוג עם הבית כאינו בדוק

ותו לא שייכא חזקה , הוכרע ונפשט הספק

שהספק שהוא על כיון , דמעיקרא של השוכר

]. גופו של הבית כבר הוכרע מכח חזקת הבית

וצריך :שאלה

:תשובה
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שוב יהא מחוייב לבדוק את הבית מחמת 

כ צריכה "ולכך ע. בדוקהחזקה של אינו 

הואהבדיקהמןלפטורשהטעםהגמרא לומר

י "והיינו כדפירש רש, מחמת חזקתו בדוק

ופשיטא , דודאי לא עבר על דברי חכמים

השפת אמת צ לטעם "ובזה א. [דבדק החמץ

  אלא דמן , דהפטור הוא מחמת חזקת השוכר

  ].י"הסתם בדק החמץ וכדפירש רש  

יש לומר דכל דין ספיקא דרבנן לקולא 

  רק באופן שהאדם קיים את חיובו , שייך

  

העכברהאםחדשספקהתעוררושובובדק

נאמרובזה.מצהאוחמץעםהיהלביתשנכנס

חיובודקייםכיון,לקולאדרבנןספיקאדין

חדשביתבשוכרכןשאינוומה.זהבבית

חיובואתקייםלאעדייןשהשוכר,מחבירו

דרבנןל"יבזה,החמץאתבובדקולאזהבבית

מספקגםלבודקוחייבואלא,מספקפטרולא

דלאכיון,בפסחלאוכלוויבואחמץימצאשמא

הוצרכהולכך.'ב'תוסכ"כשמהחמץבדיל

  .בדוקשחזקתומשוםרקשפטורלומרהגמרא

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

  

  .המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

את מכתבו היקר בסוגיית המשכיר 

ובמה , בית לחבירו בארבעה עשר

פ השפת אמת דמשום חזקה "ר ע"שביאר כת

דמעיקרא שיש לבית שאינו בדוק היה מחויב 

  או משום דעדיין לא קיים חיובו , לבדוק מספק

  .בבית זה והוא ביאור נפלא  

עוד בזה על פי דברי הטור בסימן ל"י

נכנס לבית תלח בספיקא דעכבר ש

בדוק וככר בפיו ונכנס אחריו ומצא פירורין 

שאם לא ביטל החמץ , אפילו כדי כל הכיכר

צריך לחזור ולבדוק דהוי ספיקא דאורייתא 

אבל אם ביטל הוי ספיקא דרבנן , ולחומרא

והקשה הבית יוסף מדוע אם . ואין צריך לבדוק

היה לומר , לא ביטל חייב לחזור ולבדוק

רק , כא ספיקא דאורייתאשיבטל החמץ ותו לי

ותירץ . ספיקא דרבנן אי בעי בדיקא ולקולא

ואפשר לומר דכיון דחל : "ל"הבית יוסף וז

, הספק קודם הביטול הוי ספיקא דאורייתא

פ שיבטל אחר כך לא מהני דלעולם הוי "ואע

וצריך לקיים בו מצוות , בחזקת שאינו בדוק

והביאור ". חכמים כמו בכל בית שאינו בדוק

דכל זמן שלא ביטל , י הבית יוסף נראהבדבר

שהרי . נמצא שעדיין לא גמר את חיוב הבדיקה

כ כדאמר רב "ל תיקנו לבדוק ולבטל אח"חז

ושוב מחויב , יהודה הבודק צריך שיבטל

ואם נשאר לו ספק על , לבדוק בדיקה מעליתא

הבית האם נכנס חמץ או מצה נחשב שלא 

ורק באופן שכבר בדק . סיים את הבדיקה

נחשב שסיים את הבדיקה , ביטל מעיקראו

  ושוב כשמסופק האם נכנס חמץ או לא אמרינן 

  .ספיקא דרבנן לקולא  

רבי אמר .א"כברכותפ הגמרא"ל ע"י

אלעזר ספק קרא קריאת שמע ספק לא 

כיון דקריאת שמע , קרא חוזר וקורא

והקשה בלחם משנה דהתינח . דאורייתא

ולכך חוזר , פסוק ראשון שהוא דאורייתא

ועוד 

קיבלנו

מ "ומ

ועוד 
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ש היא רק דרבנן ומדוע "אבל שאר ק, וקורא

ל "וי: "ל"ותירץ בלחם משנה וז. חוזר וקורא

אטרחוהו רבנן , כיון דחוזר וקורא מקצת

ומוכח מדבריו דכל דין ". אותם כתקנהדיגמור

ספיקא דרבנן לקולא הוא רק באופן שאי 

אבל אם מתחייב במקצת , אפשר לחייבו כלל

שוב , המצוה מדין ספיקא דאורייתא לחומרה

ד זה "וע. פ שהוא מדרבנן"מתחייב בהכל אע

דאם לא ביטל דאז , יש לבאר דברי הבית יוסף

א כבר מחויב לבטל מדין ספיקא דאוריית
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דאז מחוייב לבטל , שאם חזקתו לא בדוק

  שוב , פ מדין ספיקא דאורייתא לחומרא"עכ

  . מחוייב לחזור ולבדוק לאחר הביטול  

בסוגיאש"הראמלשוןבזהע"יל

עשרבארבעהלחבירוביתדמשכיר

דרבנןספיקאוהוילבטלשיכולויראה"שכתב

ש"הראמדבריומשמע".לקולאואזלינן

כיון,לבדוקולאלבטללכתחילהלושמותר

דברילפיע"ויל.ולקולאדרבנןספיקאדהוי

מדיןלבטלשנתחייבדבאופןבטוריוסףהבית

גםמחוייבשוב,לחומראדאורייתאספיקא

מחוייבשמחבירושהשוכרכיוןכ"וא.לבדוק

ומדוע,ולבדוקלחזורמחוייביהאמספקלבטל

  עצמוובטור.לבדוקמחוייבשלאש"הראכתב

  

מחבירוביתהשוכר"כתבז"תלבסימן

,לאואובדוקהואאםיודעואינועשרבארבעה

ואם,לאואםבדקואםשואלובעירהואאם

ומבטלשבדקולומרלהקלתוליןבעיראינו

בטוריוסףהביתלדבריג"וצע".ודיובלבו

  גםמחוייב,מספקלבטלשמחוייבבאופן

  . השוכריבדוקלאט"מכ"אהחמץלבדוק  

הםבדברי הבית יוסף שכל דבריולומר

האם יש חמץ או במציאותבספקרק

וכיון שמחוייב לבטל מספק מחוייב גם , לא

וכמו שנתבאר בדברי הלחם משנה , לבדוק

שכל דין ספיקא דרבנן לקולא הוא להטריחו 

אםאבל,במצוה דלא הטריחוהו רבנן מספק

לטרוח במקצת מחוייב מחוייב הכיבלאוכבר

וזהו , גם בחלקים שהם רק דרבנן, לטרוח בכל

  ל שאין להקל בספיקא "זמעיקר תקנות ח

  .דרבנן אם מחוייב לטרוח במקצת  

דהוא אבעיא , שאינו כן בספיקא דדינא

דלא אפשטא בגמרא האם חייב בבדיקה 

דכאן לא שייך לומר דכיון דחוזר על . או לא

, ביטול דאורייתא יחזור גם על בדיקה דרבנן

ל דהדין פוטרו "וי, כיון דהוא ספק בדין

ספיקא דרבנן לקולא מבדיקה ובזה נשאר

א לומר בזה דרבנן תקנו לטרוח ולבטל "דא

  כיון דרבנן גופייהו מספקא להו האם , מספק

     .הדין מחייב בדיקה או לא  

  

דודאברכי הכולל באר משה אש
  

  

  

  

  

  

  

אמנם 

וצריך 

ומה
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ם "חשבתי להסביר את דברי המהר

: 'ן בפסחים ג"פ דברי הר"חלאווה ע

כמו , דכתב דלא מהני שליח לבטל חמץ

  הכי נמי , י שליח"בהפקר דלא מהני הפקר ע

  .י שליח"ביטול שהוא מדין הפקר לא מהני ע  

הטעם דלא ]ד"סימן תל[הבית יוסף 

כיון דהפקר , מהני שליח להפקר

מועיל מתורת נדר יש לו דין נדר ולכן לא 

.כמו שלא מועיל שליח בנדרים, מועיל שליח

כתב ]'ק א"ג ס"סימן רע[ובקצות החושן 

הוא , שהמקור לדין זה שהפקר מטעם נדר

מי אמרינן "לגבי יד להפקר . 'נדרים ז' מהגמ

ומוכח דהפקר הוא שייך לנדרי , "היינו צדקה

י שליח "ולכן לא מהני הפקר וביטול ע. צדקה

ובבית יוסף כתב . כמו דלא מהני שליח בנדרים

נ דטעמא דהפקר לא "א"ל "ן וז"לחלוק על הר

היינו משום דהפקר יש לו דין , מהני שליחות

שפיר , אבל ביטול שאינו ענין לנדר', נדר וכו

י "ולכאורה דברי הב". מהני ביה שליחות

אבל ביטול שאינו ענין לנדר שפיר "שכתב 

כיון . תמוהים מאוד" מהני ביה שליחות

כ הוא מדין הפקר "וביטול ג, שהפקר הוא נדר

  ל לא יהא מטעם נדר ויועיל בו מדוע ביטו

  .שליחות ומאי שנא זה מזה  

ם חלאווה דברי הבית יוסף "המהרדברי

דכל מה שהפקר הוא , מבוארים היטב

זהו בסתם הפקר , נדר ומועיל מדין נדרי צדקה

לכך דומה לצדקה , שמפקיר כדי שיזכו אחרים

פ "אבל ביטול חמץ אע. שנותן לאחרים שיקחו

, מ שיזכו אחרים"כיון שאינו עמ"מ, שמפקירו

אבל חמץ אסור "ם חלאווה "כמו שכתב במהר

נמצא דביטול חמץ לא שייך לנדרי , "לכל

מ שיקחו אחרים שלא "צדקה שאינו מפקיר ע

ולכך מועיל גם על ידי , יכולים כלל לקחת

ולא , שלוחו דזהו מדין הפקר של סילוק רשותו

וק ולכך מועיל בלב דזהו מדין סיל. מדין נדר

ואינו מדין נדרי צדקה כיון דאינו , רשותו בלבד

ולכן לא צריך הפקר . על מנת שיזכו אחרים

דאינו הקנאה לאחרים רק הודעה , בפני שלשה

, שמסלק רשותו וזה מועיל בינו לבין עצמו

  ל לשון של הפקר רק לשון "ולכך לא נקטו חז

  .ביטול  

עדיין יש להקשות להמבואר שביטול 

רק מדין " נדר"שלא מדין חמץ מועיל

כ תיקשי שבכל הפקר "א, "סילוק הרשות"

פ שלא "מדוע לא מועיל דאע, נכסיו בלבו

. דאין כאן ביטוי שפתיים" נדר"יועיל מפרשת 

מ "דמ, "סילוק הרשות"מ יועיל מדין "מ

  נסתלקה רשותו מן החפץ כמו שמועיל בחמץ 

  .סילוק רשותו שלא מדין נדר  

סימן [ח "כ בקצוה"עפמשיש ליישב

מדוע מקדש אשה בלא , להקשות]א"רמ

עדים אין חוששין לקידושין כדאיתא 

והרי הטעם דבעינן שני עדים : ה"בקידושין ס

הוא משום דאין דבר , בגיטין וקידושין

שבערווה פחות משנים כדילפינן דבר דבר 

. ]י"ברש. 'עיין גיטין ב[:'כדאיתא בסוטה ג, מממון

ל בממון דלא איברו סהדי אלא "כ כמו דקיי"וא

, דגם מכירה בלא עדים מועילה, לשקרי

ואם שניהם , והעדים באו רק לברר המכירה

כ בקידושין וגיטין "א. מודים מועילה המכירה

  , כ נאמר דלא איברו סהדי אלא לשקרי"ג

  .ואם שניהם מודים מועיל  

' ח דגם בממונות צריכים ב"בקצוה

ובלא עדים , לקיים את המכירהעדים

מ אם שניהם מודים "ורק דמ. אין קיום כלל

מדין הודאת בעל , במכירה מועיל בלא עדים

  וזה עצמו מקיים המעשה , דין כמאה עדים דמי

  .כעדים  

:תשובה

וכתב

ולפי 

אמנם 

וזה 

ותירץ

  נטדוד                              פסחיםאוצרות                                             

בגיטין וקידושין דלא מועיל הודאת בעל 

כיון שיש כאן חב לאחריני כדאיתא , דין

ולכך דווקא בפני שני עדים : ה"בקידושין ס

. מועיל המעשה ובלא עדים לא מועיל כלל

והוסיף בקצות החושן לבאר דהטעם שצריך 

הוא כדי שיהא , מ לקיים המעשה"עדים ע

ואם מקדש בלי , אפשרות לברר אותו לעלמא

  עדים דאין אפשרות לברר המעשה לעלמא 

  .לא חל הקידושין  

' פ דברי תוס"ח הוא ע"בדברי קצוה

להקשות מדוע . ו"בקידושין ס

מקדש בלי עדים אין חוששין לקידושין דאין 

ואשתו זינתה , דבר שבערווה פחות משניים

  ולא אומרים דאין , בלי עדים אסורה לבעלה

  .משנייםדבר דבערווה פחות  

קידשה בפני דלאכיוןדהתם אפשר"

ל הכא אב, עדים המעות מתנה

, הביאה אוסרת בין בעדים ובין שלא בעדים

". ואין אנו צריכים אלא שידע הבעל האמת

  שבקידושין צריכים שני ' ומשמע מדברי תוס

  .מ להוכיח דאין המעות מתנה"ע, עדים  

צריך ביאור שהרי הבעל אמר להדיא 

  ופשוט שאין , הרי את מקודשת לי

  

  

מעשה ד' והביאור בדברי תוס. המעות מתנה

וכיון שיכול , בלי עדים אין בו גמירות דעת

שיאמר [לשקר ולומר פירוש אחר למעשה 

שוב אין גמירות דעת למעשה , ]מעות מתנה

ורק כשיש שני עדים שמעידים שנתן לשם , זה

. יש גמירות דעת למעשה הקידושין, קידושין

  כ בזנות שעצם הזנות אוסרת גם בלי "ומשא

  .ם לאוסרה לבעלהצ עדי"לכך א, גמירות דעת  

מדוע הפקר , זה מתורצת היטב הקושיה

בלב מועיל רק בחמץ מדין סילוק 

ומפקיר שאר נכסיו בלב לא מועיל , הרשות

כי הפקר בלב אין כלל . מדין סילוק הרשות

וכל שלא מפקיר בפני עדים לא , גמירות דעת

ח בנדרים שם דמהתורה "ולריו[חל הפקר כלל 

ולא מועיל גם מדין הודאת בעל ]. צריך עדים

ושונה [כי חסר בגמירות דעת , ין כמאה עדיםד

  שיש יותר גמירות דעת , זה ממכר וממתנה

  ]. שקיבל מעות או נייח נפשיה במתנה  

סילוק הרשות בלי מועילבפסחבחמץ

כי עיקר ההפקר הוא לסלק , עדים

כיון שאסור , מ שיזכו אחרים"בעלותו ולא ע

כאן . ם חלאווה"ע כמו שביאר במהר"לכו

  מספיק הודאת בעל דין כי יש גמירות דעת 

  .והבן. בזה  

  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע
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        דוד                             פסחים  צרות                          או                  נח

ם "חשבתי להסביר את דברי המהר

: 'ן בפסחים ג"פ דברי הר"חלאווה ע

כמו , דכתב דלא מהני שליח לבטל חמץ

  הכי נמי , י שליח"בהפקר דלא מהני הפקר ע

  .י שליח"ביטול שהוא מדין הפקר לא מהני ע  

הטעם דלא ]ד"סימן תל[הבית יוסף 

כיון דהפקר , מהני שליח להפקר

מועיל מתורת נדר יש לו דין נדר ולכן לא 

.כמו שלא מועיל שליח בנדרים, מועיל שליח

כתב ]'ק א"ג ס"סימן רע[ובקצות החושן 

הוא , שהמקור לדין זה שהפקר מטעם נדר

מי אמרינן "לגבי יד להפקר . 'נדרים ז' מהגמ

ומוכח דהפקר הוא שייך לנדרי , "היינו צדקה

י שליח "ולכן לא מהני הפקר וביטול ע. צדקה

ובבית יוסף כתב . כמו דלא מהני שליח בנדרים

נ דטעמא דהפקר לא "א"ל "ן וז"לחלוק על הר

היינו משום דהפקר יש לו דין , מהני שליחות

שפיר , אבל ביטול שאינו ענין לנדר', נדר וכו

י "ולכאורה דברי הב". מהני ביה שליחות

אבל ביטול שאינו ענין לנדר שפיר "שכתב 

כיון . תמוהים מאוד" מהני ביה שליחות

כ הוא מדין הפקר "וביטול ג, שהפקר הוא נדר

  ל לא יהא מטעם נדר ויועיל בו מדוע ביטו

  .שליחות ומאי שנא זה מזה  

ם חלאווה דברי הבית יוסף "המהרדברי

דכל מה שהפקר הוא , מבוארים היטב

זהו בסתם הפקר , נדר ומועיל מדין נדרי צדקה

לכך דומה לצדקה , שמפקיר כדי שיזכו אחרים

פ "אבל ביטול חמץ אע. שנותן לאחרים שיקחו

, מ שיזכו אחרים"כיון שאינו עמ"מ, שמפקירו

אבל חמץ אסור "ם חלאווה "כמו שכתב במהר

נמצא דביטול חמץ לא שייך לנדרי , "לכל

מ שיקחו אחרים שלא "צדקה שאינו מפקיר ע

ולכך מועיל גם על ידי , יכולים כלל לקחת

ולא , שלוחו דזהו מדין הפקר של סילוק רשותו

וק ולכך מועיל בלב דזהו מדין סיל. מדין נדר

ואינו מדין נדרי צדקה כיון דאינו , רשותו בלבד

ולכן לא צריך הפקר . על מנת שיזכו אחרים

דאינו הקנאה לאחרים רק הודעה , בפני שלשה

, שמסלק רשותו וזה מועיל בינו לבין עצמו

  ל לשון של הפקר רק לשון "ולכך לא נקטו חז

  .ביטול  

עדיין יש להקשות להמבואר שביטול 

רק מדין " נדר"שלא מדין חמץ מועיל

כ תיקשי שבכל הפקר "א, "סילוק הרשות"

פ שלא "מדוע לא מועיל דאע, נכסיו בלבו

. דאין כאן ביטוי שפתיים" נדר"יועיל מפרשת 

מ "דמ, "סילוק הרשות"מ יועיל מדין "מ

  נסתלקה רשותו מן החפץ כמו שמועיל בחמץ 

  .סילוק רשותו שלא מדין נדר  

סימן [ח "כ בקצוה"עפמשיש ליישב

מדוע מקדש אשה בלא , להקשות]א"רמ

עדים אין חוששין לקידושין כדאיתא 

והרי הטעם דבעינן שני עדים : ה"בקידושין ס

הוא משום דאין דבר , בגיטין וקידושין

שבערווה פחות משנים כדילפינן דבר דבר 

. ]י"ברש. 'עיין גיטין ב[:'כדאיתא בסוטה ג, מממון

ל בממון דלא איברו סהדי אלא "כ כמו דקיי"וא

, דגם מכירה בלא עדים מועילה, לשקרי

ואם שניהם , והעדים באו רק לברר המכירה

כ בקידושין וגיטין "א. מודים מועילה המכירה

  , כ נאמר דלא איברו סהדי אלא לשקרי"ג

  .ואם שניהם מודים מועיל  

' ח דגם בממונות צריכים ב"בקצוה

ובלא עדים , לקיים את המכירהעדים

מ אם שניהם מודים "ורק דמ. אין קיום כלל

מדין הודאת בעל , במכירה מועיל בלא עדים

  וזה עצמו מקיים המעשה , דין כמאה עדים דמי

  .כעדים  

:תשובה

וכתב

ולפי 

אמנם 

וזה 

ותירץ

  נטדוד                              פסחיםאוצרות                                             

בגיטין וקידושין דלא מועיל הודאת בעל 

כיון שיש כאן חב לאחריני כדאיתא , דין

ולכך דווקא בפני שני עדים : ה"בקידושין ס

. מועיל המעשה ובלא עדים לא מועיל כלל

והוסיף בקצות החושן לבאר דהטעם שצריך 

הוא כדי שיהא , מ לקיים המעשה"עדים ע

ואם מקדש בלי , אפשרות לברר אותו לעלמא

  עדים דאין אפשרות לברר המעשה לעלמא 

  .לא חל הקידושין  

' פ דברי תוס"ח הוא ע"בדברי קצוה

להקשות מדוע . ו"בקידושין ס

מקדש בלי עדים אין חוששין לקידושין דאין 

ואשתו זינתה , דבר שבערווה פחות משניים

  ולא אומרים דאין , בלי עדים אסורה לבעלה

  .משנייםדבר דבערווה פחות  

קידשה בפני דלאכיוןדהתם אפשר"

ל הכא אב, עדים המעות מתנה

, הביאה אוסרת בין בעדים ובין שלא בעדים

". ואין אנו צריכים אלא שידע הבעל האמת

  שבקידושין צריכים שני ' ומשמע מדברי תוס

  .מ להוכיח דאין המעות מתנה"ע, עדים  

צריך ביאור שהרי הבעל אמר להדיא 

  ופשוט שאין , הרי את מקודשת לי

  

  

מעשה ד' והביאור בדברי תוס. המעות מתנה

וכיון שיכול , בלי עדים אין בו גמירות דעת

שיאמר [לשקר ולומר פירוש אחר למעשה 

שוב אין גמירות דעת למעשה , ]מעות מתנה

ורק כשיש שני עדים שמעידים שנתן לשם , זה

. יש גמירות דעת למעשה הקידושין, קידושין

  כ בזנות שעצם הזנות אוסרת גם בלי "ומשא

  .ם לאוסרה לבעלהצ עדי"לכך א, גמירות דעת  

מדוע הפקר , זה מתורצת היטב הקושיה

בלב מועיל רק בחמץ מדין סילוק 

ומפקיר שאר נכסיו בלב לא מועיל , הרשות

כי הפקר בלב אין כלל . מדין סילוק הרשות

וכל שלא מפקיר בפני עדים לא , גמירות דעת

ח בנדרים שם דמהתורה "ולריו[חל הפקר כלל 

ולא מועיל גם מדין הודאת בעל ]. צריך עדים

ושונה [כי חסר בגמירות דעת , ין כמאה עדיםד

  שיש יותר גמירות דעת , זה ממכר וממתנה

  ]. שקיבל מעות או נייח נפשיה במתנה  

סילוק הרשות בלי מועילבפסחבחמץ

כי עיקר ההפקר הוא לסלק , עדים

כיון שאסור , מ שיזכו אחרים"בעלותו ולא ע

כאן . ם חלאווה"ע כמו שביאר במהר"לכו

  מספיק הודאת בעל דין כי יש גמירות דעת 

  .והבן. בזה  

  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע
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        דוד                             פסחים  צרות                          או                  ס

  סימן כא

  להבודק צריך שיבט
  .פסחים ו                                                                                                                                                                             

  

.ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"לכבוד מו

אמר רב יהודה אמר . 'פסחים ו' בגמ

ופירש רבא , רב הבודק צריך שיבטל

  הטעם גזירה שמא ימצא גלוסקא יפה ודעתו 

  .ובזה נאמרו כמה ביאורים בראשונים. עליה  

חשובה היא בעיניו וחס עליה "פירש 

, לשורפה ומשהה אפילו רגע אחד

אבל , בר עליה בבל יראה ובל ימצאונמצא עו

משבטלה אינו עובר דלא כתיב אלא 

י דכל החשש "ומשמע מדברי רש". תשביתו

אבל אם . הוא רק שמא יחוס עליה מלשורפה

  רק יתעצל מעט לא עבר , לא יחוס מלשורפה

  .בבל יראה ובל ימצא  

  

  

א פירוש ול"עליהודעתיהכתבו' בתוס
וביאר ". בטל מאליו כמו פירורין

דהחשש הוא ' דבריהם בקרבן נתנאל אות ד
ויתעצל מלשרפה , שמא ימצא גלוסקא יפה

אבל לא חוששים [ועובר בבל יראה ובל ימצא 

  , י"שישהה במזיד ויחוס מלשרפה כפירוש רש
  ]. דלאו ברשיעי עסקינן  

ט חושש רק "מ, צריך ביאורי"רש

שמע דאם דמ, שיחוס מלשרפה
דעתו לשרפה ורק דמתעצל מלשרפה ליכא 

, והרי מכל מקום לא מבער, בל יראה ובל ימצא
  ומה לי על ידי עצלות ומה לי על ידי שחס 

  . ג"וצע. עליה מלשרפה  

  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

י"רשדבריאתלהסבירחשבתי
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  ששעהחיישינןרק,החמץלבערשרוצה

  .ממנולהנותמ"עהחמץלהשהותירצהאחת  

ברטנורא מיירי דאם מבטל בלבד ולא 

דאז חיישינן שימצא גלוסקא , בודק כלל

דכיון דלא , ויחוס להשהותו לאחר הפסחיפה 

חיישינן , בדק החמץ ואין הוכחה שרוצה לבער

  ימי הפסח ואז הוי לכלהחמץירצהשמא

  . חזרה מן הביטול שנעשה  

י דלא חייש "ר בדעת רש"כתשביאר

דזהו , לעצלות רק לשמא יחוס מלשרפה

חשבנו . משום דאיכא ביטול מחמת הבדיקה

י "ל דמודה רש"לעולם י, לבאר באופן נוסף

מ לא חייש "ומ, דהבדיקה לא חשיבה ביטול

פסחים ' כ תוס"ויש לבאר זה עפמש. לעצלות

דלאו דבל יראה ובל ימצא הוי לאו הניתק : ט"כ

כן מותר לפדות חמץ בפסח מן ול, לעשה

ולהנות ממנו כשמסיקו תחת תבשילו , ההקדש

ל דחמץ בפסח מותר "יוסי הגלילי דס' לר[

, ג שמשהה החמץ ברשותו"דאע, ]בהנאה

  ל לאו הניתק לעשה "דכיון דשורפו לבסוף הו

  .שעוקר את הלאו למפרע  

י "י וב"דלאו דב. ה"י לקמן צ"הוא ברש

ם "ודלא כהרמב[הוי לאו הניתק לעשה 

ל "ולכך ס, ל דאינו לאו שניתק לעשה"דס

ולא , ם דהמחמץ בפסח בידים לוקה"להרמב

  נפטר מדין לאו הניתק לעשה כדביאר בשאגת 

  ].'אריה סימן פ  

כ מה "א]'סימן פ[בשאגת אריה 

החשש שמא ימצא גלוסקא יפה 

הרי לבסוף יבער אותה , וישהה אותה מעט

שעוקר את הלאו והוי לאו הניתק לעשה 

ובשאגת אריה תירץ [למפרע ותו לא עבר 

דהחשש הוא שמא ימצאנה בשביעי של פסח 

ולמוצאי פסח שוב לא , שאינו יכול לבער

  נחשב שביער וקיים העשה דכבר אינו זמן 

  ].חמץ  

פ מה שהקשה "קושייתו עלתרץ

על דברי ]א"סימן פ[בשאגת אריה עצמו 

פדות חמץ ל דמותר לכתחילה ל"דס', תוס

מ לבערו משום דהוי לאו הניתק "מהקדש ע

"לא תגזול"והקשה בשאגת אריה דגם . לעשה

, "הגזילהאתוהשיב"שללעשהניתקהוי

מ אסור לגזול חמץ על דעת להשיב אותו "ומ

דהעשה , ג דהלאו ניתק לעשה"דאע[כ "אח

]. עוקר רק את המלקות אבל לא את הלאו

י מעשה "עותירץ דשאני גזל דהוי לאו שבא
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,י"רשבדעתלעילשהסברנומהלפי

  עלביטולבעצםמונחבדיקהדבכל

  .ד"רי'התוסדבריאתגםלבאריש,החמץ  

ד דלא חיישינן לשמא "רי' ל לתוס"ס

כיון , י"י וב"ימצא חמץ בפסח דליכא ב

שבדק ומונח עליו ביטול מכח הבדיקה ולא 

  ד דחיישינן שיחוס עליה מלבערה "ל לתורי"ס

  . כיון שלא חיישינן לרשיעי, י"כדפרש  

דהחשש הוא שמא ד"פירש בתורי

אחר הבדיקה ימצא גלוסקא ודעתו 

דאז מבטל את הביטול שבא מכח , לאוכלה

וכאן לא , שהרי כעת דעתו לאכלה, הבדיקה

  , כיון דדעתו לאכלה בזמן ההיתר, חשיב רשע

  . ק היטב"ושפיר בעינן ביטול ודו  

ד "י והתורי"ל כהרש"ם לא ס"הרמב

. ביטול על החמץדבכל בדיקה מונח

ם דהחשש הוא שמא אחר "ל להרמב"ולכך ס

ויניחו על דעת , הבדיקה ימצא חמץ ולא יבערו

ם דכיון "ל להרמב"וס. כ"לאוכלו וישכחו אח

ז פשיעה "ה, שידע מהחמץ שבביתו ושכחו

ם "ל להרמב"ולכך ס. בחמץ דלא ביער בזמנו

יראה ובל ימצא כשמוצא דמיד יעבור בבל

  שהיה לו כיון,אונסיבחשדלאהחמץ בפסח

  

ורק דלמוצא בפסח חמץ שלא . לזכור ולבער

ם לא חייש "דהרמב, ידע בו תחילה לא חיישינן

מץ ילך לשרפו דמיד כשימצא הח, לעצלות

  עד ששורפו לא חמץפ שיש בבעלותו"ואע[

  ]. דהוא אנוס ורחמנא פטריה, חיישינן לזה  

שחושש לעצלות שמא לא ד"לתורי

מוכרח לפרש , את החמץישרוף מיד

דאם לא כן , דבכל בדיקה מונח ביטול, י"כרש

ט לא פירש דהחשש שמא ימצא חמץ "מ

.י"ובי"ויתעצל מלשורפו ויעבור בב,בפסח

דאם מוצא חמץ בפסח , י"ל כרש"ל דס"ועכצ

כיון דהוא , ומתעצל ליכא בל יראה ובל ימצא

ג שמצאו אחר "ורק בכה, מבוטל מכח הבדיקה

הוי חזרה , ורצה לאוכלו, הבדיקה בזמן ההיתר

. ת"מההשבתה שנעשית מכח הבדיקה וכשנ

ם דלא חייש לעצלות בשריפת "אבל לרמב

י "כרשל"שוב אין כלל הכרח לפרש דס, החמץ

ל דחיישינן "ורק ס]. דבכל בדיקה מונח ביטול[

ושוב מיד יעבור , שישאיר חמץ לאכילה וישכח

שאינו אנוס דהיה [בבל יראה ובל ימצא בפסח 

ולא חוששים שמא ימצא חמץ ]. לו לזכור

דאם לא הכיר בו כלל ומצאו הוי אנוס , בפסח
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,י"רשבדעתלעילשהסברנומהלפי

  עלביטולבעצםמונחבדיקהדבכל

  .ד"רי'התוסדבריאתגםלבאריש,החמץ  

ד דלא חיישינן לשמא "רי' ל לתוס"ס

כיון , י"י וב"ימצא חמץ בפסח דליכא ב
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. ביטול על החמץדבכל בדיקה מונח

ם דהחשש הוא שמא אחר "ל להרמב"ולכך ס

ויניחו על דעת , הבדיקה ימצא חמץ ולא יבערו

ם דכיון "ל להרמב"וס. כ"לאוכלו וישכחו אח

ז פשיעה "ה, שידע מהחמץ שבביתו ושכחו

ם "ל להרמב"ולכך ס. בחמץ דלא ביער בזמנו

יראה ובל ימצא כשמוצא דמיד יעבור בבל

  שהיה לו כיון,אונסיבחשדלאהחמץ בפסח

  

ורק דלמוצא בפסח חמץ שלא . לזכור ולבער

ם לא חייש "דהרמב, ידע בו תחילה לא חיישינן
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ם דלא חייש לעצלות בשריפת "אבל לרמב

י "כרשל"שוב אין כלל הכרח לפרש דס, החמץ

ל דחיישינן "ורק ס]. דבכל בדיקה מונח ביטול[

ושוב מיד יעבור , שישאיר חמץ לאכילה וישכח

שאינו אנוס דהיה [בבל יראה ובל ימצא בפסח 

ולא חוששים שמא ימצא חמץ ]. לו לזכור

דאם לא הכיר בו כלל ומצאו הוי אנוס , בפסח

  ק "ודו] ם"ולשמא יתעצל לא חייש הרמב[

  . היטב  

  .חנניה פינטוה דוד "ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

  צריךהבודקבעניןהיקרמכתבואת

דלדעתר"כתשביארובמה.שיבטל

,הבדיקהבעצםביטולמונחלאם"הרמב

הביעוראחרגלוסקאימצאשמאחיישולכך

.ימצאובליראהבבלועוברמלבערהויפשע

ו"טהלכהא"יבפרקם"דהרמבבזהלדוןויש

בין,חמץביעורעלמברךהואוכך":ל"וזכתב

שמשעה,לאחריםשבדקביןלעצמושבדק

:תשובה

דלכך

ולכך 

אבל

ורק 

קיבלנו

  סהדוד                              פסחיםאוצרות                                             

הביעורמצותנעשיתלבטלבלבושגמר

משמע".במקומושיתבארכמושיבדוקקודם

ולכך,ביטולמונחבדיקהדבכלם"מהרמב

ודלא.לשעברעדמשמחמץביעורעלמברך

בדעתר"כתבתשובתשנתבארכמו

:'זפסחיםשדהבמרומיאמנם.ם"הרמב

ביטולדמונחם"הרמבדברידכלביאר

.לגלוסקאולאלפירוריםרקהם,בבדיקה

חשיבילאדפירורים:'והגמראדמפרש

  החמץעלבדיקהדעשהכיוןפירוש,ובטלי

  

.חשוביםשאינםהפירוריםעלביטולמונח

דאםם"ברמבר"כתדברישפיראתיז"ולפי

עוברשפיר,פשיעהי"עביערוולאחמץמצא

  ולא,כפירוריןדאינו,ימצאובליראהבבל

  .בבדיקהמונח  

ל"דסמשמע]ו"כסימן[אריהבשאגת

הבדיקהבעצםביטולדמונחם"ברמב

חידשמהכ"דאתימהדזהוובאמת,חמץלכל

  מונחהרישיבטלצריךהבודקיהודהרבי

  .בדיקהבכלביטול  

  

  . אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  סימן כג

  ם"חמץ של עכו
  . פסחים ו                                                                                                                                                                             

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"הרהר "לכבוד מו

לחצירושנכנסנכריר"ת".'ובפסחים

זקוקאיןבידוובציקוישראלשל

ביתלויחד.לבערזקוקאצלוהפקידו,לבער

לבערזקוקאיןביתלויחד.לבערזקוקאין

ביתלויחד"י"רשופירש"ימצאלאשנאמר

הביתהריליהאמראלא,עליוקיבלולאכלומר

".לבערזקוקאיןהזויותמןבאחתהנחלפניך

אינוביתלויחדבלאגםכ"דא'בתוסוהקשו

ולכך,אחריותקיבלשלאכיון,לבערזקוק

הישראלבקיבלאפילודמייריתם'רפירש

  כיוןלבערזקוקאינומ"ומ,החמץעלאחריות

  .הישראלבידמצויחשיבולאביתלודיחד  

  

נחלקו באופן שהישראל ' י ותוס"דרש

, ם"קיבל אחריות על חמצו של העכו

אבל אינו שומר ממש את החמץ רק הניחו 

י סובר דכיון שהישראל "רש. בבית מיוחד

' ותוס. י"י וב"עובר בב, אחראי על החמץ

פ שהישראל אחראי "חולקים וסוברים שאע

י כיון "י וב"מ אינו עובר בב"מ, על החמץ

  לא נחשב החמץ , ית מיוחדשייחד לחמץ ב

  . מצוי אצל הישראל  

  י "שורש מחלוקת רשמהוביאור 

  .'ותוס  

  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

אמנם

נמצא:שאלה

וצריך 



        דוד                             פסחים  צרות                          או                  סו

מה שחשבתי בהסבר המחלוקת בין 

דבשומר חמץ של , הוא' י ותוס"רש

עובר בבל יראה ובל , ם וקיבל אחריותו"עכו

ויש לחקור בזה האם . ימצא כמבואר בגמרא

עובר בבל יראה ובל ימצא מחמת שאחראי על 

ועצם אחריות על חמץ הוא , החמץ של הנכרי

  אפילו כשאינו ממש , י"י וב"סיבה לעבור בב

  . על החמץבעלים  

שהסיבה שעובר בל יראה ובל ימצא היא 

ולא , מחמת שהוא שומר על החמץ

אלא שמירה אלימתא שהיא , שמירה פשוטה

ולהטעים את החקירה יותר . שמירה באחריות

, ]שהבאנו לעיל' סימן ט[פ דברי בד קודש "נראה ע

עשאו הכתוב כאילו הוא "שביאר הגדר של 

הוא שחידשה תורה בחמץ בעלות , "ברשותו

וכמו בבור , י"י וב"מיוחדת לעניין איסור ב

ר שחדשה תורה בעלות מיוחדת לעניין "ברה

, ובעלות לעניין איסור. חיוב נזיקין בלבד

י שהיה "התורה נותנת למי שקשור לחמץ ע

או , ורובעלים ממש של החמץ לפני זמן איס

כיון , במי שבא לקנות החמץ בפסח מן הנכרי

פ שלא זכה בו "שמגביהו ורוצה לזכות בו אע

  א "וכדברי הרשב, ]דאין זכיה באיסורי הנאה[

  .בתשובה  

במאירי מפורשים שהדבריםנראה

ששני דברים הם : "ל"וז: 'פסחים ו

שאינן ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו 

פ שאינו "ר ברשות הרבים שאעבו, הן ברשותו

ברשותו למכור את מימיו ולמחות ביד מי 

קראתו התורה בעל , שירצה לשאוב מהם

וכן חמץ משש . הבור כדי לחייבו על נזקיו

שעות ולמעלה שהוא אסור בהנאה והרי הוא 

ולא היה ראוי לחייבו אלא , כחמץ של אחרים

ומאחר , שהכתוב הטיל חיוב ביעורו עליו

  ". רשותו אין בידו עוד לבטלומ אינו ב"שמ

  

דחמץ בפסח , ומוכח להדיא מלשון המאירי

ורק , ר אין לו שום בעלות עליהם"ובור ברה

שהתורה חידשה בעלות לעניין חיוב נזיקין 

ל דאם "ועל דרך זה י. וחיוב בל יראה ובל ימצא

דחדשה תורה , אחראי על חמץ אפילו של נכרי

ל ידי משום דע. דעובר בבל יראה ובל ימצא

ושוב עשאו , האחריות על החמץ נקשר אליו

וכמו ברוצה לקנות , הכתוב כאילו הוא ברשותו

דחדשה התורה כלפיו בעלות , חמץ בפסח

ולהצד . מיוחדת לענין בל יראה ובל ימצא

השני בחקירה דעובר בבל יראה ובל ימצא 

שמירההחמץאתמחמת שהוא שומר

ועל ידי , שמירה באחריותדהיאאלימתא

ושוב , מירה אלימתא נקשר אל החמץש

  התחדש הדין של עשאו הכתוב כאילו הוא 

  . ברשותו  

. 'י ותוס"נראה שנחלקו רשזו

י סובר שהתחדש בתורה "שרש

שחיוב אחריות על החמץ עובר בבל יראה ובל 

, כיון שנקשר לחמץ בחיוב אחריותו, ימצא

ל "ולכך ס. עשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו

י דגם באופן שייחד לו בית שאינו שומר "לרש

, י"י וב"מ עובר ב"דמ, ממש את החמץ בפועל

  עצם חיוב האחריות , עליוכיון שהוא אחראי

  . עשאו הכתוב כאילו ברשותו  

בתורה שהתחדש ל"וס,חולקים'תוס

לא מכח חיוב האחריות על , י"י וב"ב

רק מכח השמירה האלימתא על , החמץ

שהיא שמירה עם אחריות שכלפי מי , החמץ

שאחראי על החמץ ושומר אותו שחידשה 

אה התורה דין בעלות מחודשת לענין בל יר

דאם ייחד לו בית ' ל לתוס"ולכך ס. ובל ימצא

ג "דאע, שוב אינו עובר בבל יראה ובל ימצא

  מ אינו שומר אותו "דאחראי על החמץ מ

  .והבן. י שמירה"ולא קשור לחמץ ע, בפועל  

     .ה דוד חנניה פינטו"ע

: תשובה

או

ובאמת  

ובחקירה 

אבל
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  כדסימן 

  עשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו
  :פסחים ו                                                                                                                                                                              

  

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"לכבוד מו

]ו"ק נ"ח ס"סימן כ[באבני מילואים 

מהלכות חמץ ' פרק ג[ם "הביא מהרמב

דאם קונה חמץ בפסח מנכרי עובר בבל ]ומצה

ם "מ דהרמב"ודייק מזה באב. יראה ובל ימצא

שהרי קונה , ל דיש זכיה באיסורי הנאה"ס

וכאן לא שייך לומר , איסור הנאה ממש

  כיון , דעשאן הכתוב כאילו הוא ברשותו

  . ד"עכ. שלעולם לא היה החמץ שלו  

ד "הביא בשם הראב.]ד"ל[סוכה

  של ערלה לא נחשבדאתרוג 

  

  א נחלק "והריטב, ח"ולא יוצא יד" לכם"

  . ח"ל דחשיב לכם ויוצא יד"וס  

א סוברים שיש"ם והריטב"הרמב

לנווהוקשה,הנאהבאיסוריזכיה

לומר בחמץ בפסח ט צריכה הגמרא"כ מ"דא

הרי בכל , דעשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו

ופשוט שעובר בבל , איסורי הנאה יש זכיה

  שלמיוחדחידושבלאימצאובלראהי

  .התורה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

שכתב]ו"תסימן[החושןבקצותעיין

שייכיםהםהנאהאיסורידכל

ל"דסא"מהרשבשהוכיחש"עיי[לבעלים

איסורימ"ומ].לכםחשיבערלהשלדאתרוג

האדםשל"ברשותואינו"חשוביםהנאה

שנגמרהנסקלדשור.ה"מק"מבזהוהוכיח

דלאו"י"ופרש,מוקדשאינוהקדישואםדינו

ומוכח".לאקדושיהקאידמריהברשותיה

האדםשלברשותואינםהנאהאיסורידכל

שייךשהחמץפ"דאעל"יזהולפי.ד"עכ

יעבורלאברשותודאינוכיוןמ"מ,לבעליו

חידשהוכאן,מסבראימצאובליראהבבל

,"ברשותו"הואכאילוהכתובדעשאותורה

  שאינופ"אעימצאובליראהבבללחייב

  .ברשותו  

י פסחים "כ רש"יותר נראה עפמשזה

מדכתיב תשביתו ולא כתיב : "ל"וז: 'ד

וביאר ". תבערו והשבתה בלב היא השבתה

ק "ב' פ הגמ"ע]'א ענף ב"פ[דבריו בדברות משה 

יוחנן גזל ולא נתייאשו הבעלים ' אמר ר: "סח

זה לפי שאינו , שניהם אינם יכולים להקדיש

יין ומוכח דענ". שלו וזה לפי שאינו ברשותו

הוא מה שהחפץ תחת שמירתו , ברשותו

פ שהוא "וחפץ גזול אע. ושליטתו של הבעלים

  כיון שאינו " אינו ברשותו"מ "מ, "שלו"

  . בשמירתו ושליטתו של הבעלים  

שאינואומר,חמץדבביטולי"רש

ולא,לשומרוזהחמץעלכללחושש

,ויתקלקלשיפסדאוממנויגזלוהואםלואכפת

: שאלה

א"ובריטב

ובפשוטו

ולבאר : תשובה

וכוונת



        דוד                             פסחים  צרות                          או                  סו

מה שחשבתי בהסבר המחלוקת בין 

דבשומר חמץ של , הוא' י ותוס"רש

עובר בבל יראה ובל , ם וקיבל אחריותו"עכו

ויש לחקור בזה האם . ימצא כמבואר בגמרא

עובר בבל יראה ובל ימצא מחמת שאחראי על 

ועצם אחריות על חמץ הוא , החמץ של הנכרי

  אפילו כשאינו ממש , י"י וב"סיבה לעבור בב

  . על החמץבעלים  

שהסיבה שעובר בל יראה ובל ימצא היא 

ולא , מחמת שהוא שומר על החמץ

אלא שמירה אלימתא שהיא , שמירה פשוטה

ולהטעים את החקירה יותר . שמירה באחריות

, ]שהבאנו לעיל' סימן ט[פ דברי בד קודש "נראה ע

עשאו הכתוב כאילו הוא "שביאר הגדר של 

הוא שחידשה תורה בחמץ בעלות , "ברשותו

וכמו בבור , י"י וב"מיוחדת לעניין איסור ב

ר שחדשה תורה בעלות מיוחדת לעניין "ברה

, ובעלות לעניין איסור. חיוב נזיקין בלבד

י שהיה "התורה נותנת למי שקשור לחמץ ע

או , ורובעלים ממש של החמץ לפני זמן איס

כיון , במי שבא לקנות החמץ בפסח מן הנכרי

פ שלא זכה בו "שמגביהו ורוצה לזכות בו אע

  א "וכדברי הרשב, ]דאין זכיה באיסורי הנאה[

  .בתשובה  

במאירי מפורשים שהדבריםנראה

ששני דברים הם : "ל"וז: 'פסחים ו

שאינן ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו 

פ שאינו "ר ברשות הרבים שאעבו, הן ברשותו

ברשותו למכור את מימיו ולמחות ביד מי 

קראתו התורה בעל , שירצה לשאוב מהם

וכן חמץ משש . הבור כדי לחייבו על נזקיו

שעות ולמעלה שהוא אסור בהנאה והרי הוא 

ולא היה ראוי לחייבו אלא , כחמץ של אחרים

ומאחר , שהכתוב הטיל חיוב ביעורו עליו

  ". רשותו אין בידו עוד לבטלומ אינו ב"שמ

  

דחמץ בפסח , ומוכח להדיא מלשון המאירי

ורק , ר אין לו שום בעלות עליהם"ובור ברה

שהתורה חידשה בעלות לעניין חיוב נזיקין 

ל דאם "ועל דרך זה י. וחיוב בל יראה ובל ימצא

דחדשה תורה , אחראי על חמץ אפילו של נכרי

ל ידי משום דע. דעובר בבל יראה ובל ימצא

ושוב עשאו , האחריות על החמץ נקשר אליו

וכמו ברוצה לקנות , הכתוב כאילו הוא ברשותו

דחדשה התורה כלפיו בעלות , חמץ בפסח

ולהצד . מיוחדת לענין בל יראה ובל ימצא

השני בחקירה דעובר בבל יראה ובל ימצא 

שמירההחמץאתמחמת שהוא שומר

ועל ידי , שמירה באחריותדהיאאלימתא

ושוב , מירה אלימתא נקשר אל החמץש

  התחדש הדין של עשאו הכתוב כאילו הוא 

  . ברשותו  

. 'י ותוס"נראה שנחלקו רשזו

י סובר שהתחדש בתורה "שרש

שחיוב אחריות על החמץ עובר בבל יראה ובל 

, כיון שנקשר לחמץ בחיוב אחריותו, ימצא

ל "ולכך ס. עשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו

י דגם באופן שייחד לו בית שאינו שומר "לרש

, י"י וב"מ עובר ב"דמ, ממש את החמץ בפועל

  עצם חיוב האחריות , עליוכיון שהוא אחראי

  . עשאו הכתוב כאילו ברשותו  

בתורה שהתחדש ל"וס,חולקים'תוס

לא מכח חיוב האחריות על , י"י וב"ב

רק מכח השמירה האלימתא על , החמץ

שהיא שמירה עם אחריות שכלפי מי , החמץ

שאחראי על החמץ ושומר אותו שחידשה 

אה התורה דין בעלות מחודשת לענין בל יר

דאם ייחד לו בית ' ל לתוס"ולכך ס. ובל ימצא

ג "דאע, שוב אינו עובר בבל יראה ובל ימצא

  מ אינו שומר אותו "דאחראי על החמץ מ

  .והבן. י שמירה"ולא קשור לחמץ ע, בפועל  

     .ה דוד חנניה פינטו"ע

: תשובה

או

ובאמת  

ובחקירה 

אבל

  סזדוד                              פסחיםאוצרות                                             

  

  כדסימן 

  עשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו
  :פסחים ו                                                                                                                                                                              

  

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"לכבוד מו

]ו"ק נ"ח ס"סימן כ[באבני מילואים 

מהלכות חמץ ' פרק ג[ם "הביא מהרמב

דאם קונה חמץ בפסח מנכרי עובר בבל ]ומצה

ם "מ דהרמב"ודייק מזה באב. יראה ובל ימצא

שהרי קונה , ל דיש זכיה באיסורי הנאה"ס

וכאן לא שייך לומר , איסור הנאה ממש

  כיון , דעשאן הכתוב כאילו הוא ברשותו

  . ד"עכ. שלעולם לא היה החמץ שלו  

ד "הביא בשם הראב.]ד"ל[סוכה

  של ערלה לא נחשבדאתרוג 

  

  א נחלק "והריטב, ח"ולא יוצא יד" לכם"

  . ח"ל דחשיב לכם ויוצא יד"וס  

א סוברים שיש"ם והריטב"הרמב

לנווהוקשה,הנאהבאיסוריזכיה

לומר בחמץ בפסח ט צריכה הגמרא"כ מ"דא

הרי בכל , דעשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו

ופשוט שעובר בבל , איסורי הנאה יש זכיה

  שלמיוחדחידושבלאימצאובלראהי

  .התורה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

שכתב]ו"תסימן[החושןבקצותעיין

שייכיםהםהנאהאיסורידכל

ל"דסא"מהרשבשהוכיחש"עיי[לבעלים

איסורימ"ומ].לכםחשיבערלהשלדאתרוג

האדםשל"ברשותואינו"חשוביםהנאה

שנגמרהנסקלדשור.ה"מק"מבזהוהוכיח

דלאו"י"ופרש,מוקדשאינוהקדישואםדינו

ומוכח".לאקדושיהקאידמריהברשותיה

האדםשלברשותואינםהנאהאיסורידכל

שייךשהחמץפ"דאעל"יזהולפי.ד"עכ

יעבורלאברשותודאינוכיוןמ"מ,לבעליו

חידשהוכאן,מסבראימצאובליראהבבל

,"ברשותו"הואכאילוהכתובדעשאותורה

  שאינופ"אעימצאובליראהבבללחייב

  .ברשותו  

י פסחים "כ רש"יותר נראה עפמשזה

מדכתיב תשביתו ולא כתיב : "ל"וז: 'ד

וביאר ". תבערו והשבתה בלב היא השבתה

ק "ב' פ הגמ"ע]'א ענף ב"פ[דבריו בדברות משה 

יוחנן גזל ולא נתייאשו הבעלים ' אמר ר: "סח

זה לפי שאינו , שניהם אינם יכולים להקדיש

יין ומוכח דענ". שלו וזה לפי שאינו ברשותו

הוא מה שהחפץ תחת שמירתו , ברשותו

פ שהוא "וחפץ גזול אע. ושליטתו של הבעלים

  כיון שאינו " אינו ברשותו"מ "מ, "שלו"

  . בשמירתו ושליטתו של הבעלים  

שאינואומר,חמץדבביטולי"רש

ולא,לשומרוזהחמץעלכללחושש

,ויתקלקלשיפסדאוממנויגזלוהואםלואכפת

: שאלה

א"ובריטב

ובפשוטו

ולבאר : תשובה

וכוונת



        דוד                             פסחים  צרות                          או                  סח

וכוונתו,"דארעאכעפרא"שאומרהלשוןוזהו

ולאבביתונשארשהחמץפ"שאעלהודיע

החמץאתשרוצהמחמתזהאין,לחוץמוציאו

הארץכעפרהואדאדרבה,מלבערועליווחס

אינו,ושדהוביתושסוגרפ"שאע.שבביתו

שבשדהדבריםשארבשבילרקהעפרבשביל

ושומרסוגרשהואפ"אעבחמץוכן,ושבבית

  הנמצאיםאחריםדבריםבשבילהוא,ביתואת

  .החמץבשבילולאבהם  

החמץ להיות נהפך,לשון ביטול זהידי

אינו "וכל שהחמץ , "אינו ברשותו"

  לימדה תורה שאין עובר עליו בבל " ברשותו

  .מ"ד האג"עכ. יראה ובל ימצא  

  

, א"ם והריטב"ניחא היטב דברי הרמב

מ "ומ, איסורי הנאה יש זכיהדבכל 

א ומסברא ל, "אינו ברשותו"כיון דהם חשובים 

מחידושורק.צריך לעבור בבל יראה ובל ימצא

, עשאו הכתוב כאילו הוא ברשותושלהתורה

  מ "ע, והתורה מכניסה אותו על כרחו לרשותו

  . לעבור בבל יראה ובל ימצא  

אינו "ג שביטל את החמץ ונחשב "בכה

לא תכניס התורה החמץ על , "ברשותו

וזהו גופא החידוש , כרחו כיון שעשה ביטול

שאם הוציא החמץ . שחידשה תורה בביטול

  מועיל,י השבתה של ביטול"מרשותו ע

  . לרשותושובתכניסנולאוהתורה  

  . ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  סימן כה

  זכיה באיסורי הנאה
  :פסחים ו                                                                                                                                                                              

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"הרהר "לכבוד מו

]ו"נאותח"כסימן[מילואיםבאבני

מדוע,הראשוניםלקושייתהביא

אינההכרםבכלאיאובערלההמקדש

והרי,]פרוטהשוויםדאינםכיון[מקודשת

תוכלהכרםוכלאיהערלהאתתשרוףאם

  שווהמהבעלקבלהכ"וא,האפרמןלהנות

  .פרוטה  

, סוף פרק האיש מקדש תירץ

דכיון דכעת הפירות אסורים 

ולאחר שישרפו ויעשו , הרי הם הפקר, בהנאה

. וכל הקודם זוכה בו, האפר הוא הפקר, אפר

א דאין זכיה "ודייק באבני מילואים מהריטב

והטעם שעובר . באיסורי הנאה וחשיבי הפקר

הוא מחידוש , על חמץ בבל יראה ובל ימצא

  עשאו הכתוב : 'כ בגמרא פסחים ו"התורה כש

  .כאילו הוא ברשותו  

התורהחידושדכל,מילואיםבאבני

לבעליושייךשהיהבחמץרקהוא

בהגיעדגםתורהחידשהעליו,איסורוזמןלפני

אםאבל,ברשותוהואכאילועובראיסורוזמן

בבלעליויעבורלא,מנכריבפסחחמץקנה

,שלוהיהלאשמעולםכיון.ימצאובליראה

  הכתובשעשאוהתורהחידושעליונאמרלא

  .ברשותוהואכאילו  

ועל 

ז "ולפי

ורק

:שאלה

א"ובריטב

ומחדש

  סטדוד                              פסחיםאוצרות                                             

: ח"ק ק"א ב"מדברי הרשבלנו

, ל דאין זכיה באיסורי הנאה"דס

בקונם על ל שם דאם אסר האב נכסיו"ולכך ס

לואין הבן זוכה כלל בירושה האסורה,בנו

  'חלק א[א בתשובה "הרשבמ"ומ.בהנאה

  

שאם קנה חמץ בפסח , כתב]ח"תשובה קע

ודלא , מנכרי שעובר עליו בבל יראה ובל ימצא

וזה צריך ביאור דכיון דאין . כהאבני מילואים

  מה הטעם שיעבור עליו , זכיה באיסורי הנאה

  .ימצאבבל יראה ובל   

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

תחילה יש לדון בעצם דברי 

שחידש שהאפר של , א"הריטב

מותר ] כמו ערלה וכלאי הכרם[איסורי הנאה 

כי מסברא , וזהו חידוש גדול. לאחר שנשרפו

  , ל שהאיסור ממשיך גם לאחר שנעשו אפר"י

  .א"לדברי הריטבב מהו המקור "וצ  

דמבואר : ג"המקור הוא מתמורה ל

הכרם וכלאידערלה,במשנה שם

שטעונים שריפה ולא [הם מן הנשרפין 

כל "מבואר . ד"ובגמרא שם ל]. קבורה

כ מוכח להדיא "וא, "הנשרפין אפרן מותר

ועיין . דערלה וכלאי הכרם אפרן מותר בהנאה

  .זהשהוכיחו מדין . ב"עבודה זרה ס' בתוס

. ם נראה שאינו סובר כן"בדעת הרמב

ט מפסולי "ם כתב פרק י"דהרמב

בשר , אלו הן הנשרפין"' המוקדשין הלכה י

". ערלה וכלאי הכרם' קדש שנטמא וכו

וכל , כל הנקברין אפרן אסור"ג שם "ובהלכה י

משמע ". הנשרפין של הקדש אפרן מותר

הוא , ם שדין הנשרפין דאפרן מותר"מהרמב

ולא בשאר , יוחד דווקא בקרבנות והקדשדין מ

אמנם זה צריך ביאור מה הטעם . איסורי הנאה

  לבין ] דאפרן מותר[בין הקדש , לחלק באפר

  ].דאפרן אסור[שאר איסורי הנאה   

מהקדש הנאהדאיסור,נראהבזה

. הוא מחמת ביטול החפץ מיעודו

, כלומר דהחפץ עומד לשימוש ההקדש

. והנהנה ממנו משנה אותו לשימוש של הדיוט

אין מעילה , כי תמעול מעל. "עיין במעילה יח

וכן הוא אומר איש איש כי תשטה , אלא שינוי

ולכך לאחר שנשרף ". אשתו ומעלה בו מעל

  שוב לא עומד לשימוש , ההקדש ונעשה אפר

  .ההקדש כיון שנעשית מצותו  

אין לך דבר : "ט"המבואר ביומא נ

י "ופירש, "שנעשית מצותו ומועלין בו

דכיון דנעשית מצוותו תו לא קרינן ביה קדשי 

כמו ערלה , כ בשאר איסורי הנאה"ומשא". ' ה

שאיסור ההנאה הוא איסור , וכלאי הכרם

ג "ולכך גם בכה, בעצם שלא להנות מן החפץ

  ל דממשיך האיסור להנות "שנעשה אפר י

  . מנומ  

טעם נוסף בחילוק בין הקדש לבאר

לבין שאר איסורין שאפרן , שאפרו מותר

  איסור ההנאה שבא כיון שבהקדש יסוד. אסור

  .הוא מכח ההקדש של הבעלים, להחפץ  

כיון שהבעלים , ל דאפרו מותר"י

שהקדיש החפץ שראוי להנאה 

ולאחר שנשרף , מסויימת בתור חפץ מושלם

ופך צורה שוב ראוי להנאה ונעשה אפר וה

לא נאסר כיון שדעתו של המקדיש , אחרת

. הייתה על החפץ השלם ולא על האפר

כ בשאר איסורי הנאה שיסודם מכח "ומשא

והוקשה 

:תשובה

ובפשוטו

אמנם

והביאור 

וכעין

ויש 

ולכך



        דוד                             פסחים  צרות                          או                  סח

וכוונתו,"דארעאכעפרא"שאומרהלשוןוזהו

ולאבביתונשארשהחמץפ"שאעלהודיע

החמץאתשרוצהמחמתזהאין,לחוץמוציאו

הארץכעפרהואדאדרבה,מלבערועליווחס

אינו,ושדהוביתושסוגרפ"שאע.שבביתו

שבשדהדבריםשארבשבילרקהעפרבשביל

ושומרסוגרשהואפ"אעבחמץוכן,ושבבית

  הנמצאיםאחריםדבריםבשבילהוא,ביתואת

  .החמץבשבילולאבהם  

החמץ להיות נהפך,לשון ביטול זהידי

אינו "וכל שהחמץ , "אינו ברשותו"

  לימדה תורה שאין עובר עליו בבל " ברשותו

  .מ"ד האג"עכ. יראה ובל ימצא  

  

, א"ם והריטב"ניחא היטב דברי הרמב

מ "ומ, איסורי הנאה יש זכיהדבכל 

א ומסברא ל, "אינו ברשותו"כיון דהם חשובים 

מחידושורק.צריך לעבור בבל יראה ובל ימצא

, עשאו הכתוב כאילו הוא ברשותושלהתורה

  מ "ע, והתורה מכניסה אותו על כרחו לרשותו

  . לעבור בבל יראה ובל ימצא  

אינו "ג שביטל את החמץ ונחשב "בכה

לא תכניס התורה החמץ על , "ברשותו

וזהו גופא החידוש , כרחו כיון שעשה ביטול

שאם הוציא החמץ . שחידשה תורה בביטול

  מועיל,י השבתה של ביטול"מרשותו ע

  . לרשותושובתכניסנולאוהתורה  

  . ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  סימן כה

  זכיה באיסורי הנאה
  :פסחים ו                                                                                                                                                                              

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"הרהר "לכבוד מו

]ו"נאותח"כסימן[מילואיםבאבני

מדוע,הראשוניםלקושייתהביא

אינההכרםבכלאיאובערלההמקדש

והרי,]פרוטהשוויםדאינםכיון[מקודשת

תוכלהכרםוכלאיהערלהאתתשרוףאם

  שווהמהבעלקבלהכ"וא,האפרמןלהנות

  .פרוטה  

, סוף פרק האיש מקדש תירץ

דכיון דכעת הפירות אסורים 

ולאחר שישרפו ויעשו , הרי הם הפקר, בהנאה

. וכל הקודם זוכה בו, האפר הוא הפקר, אפר

א דאין זכיה "ודייק באבני מילואים מהריטב

והטעם שעובר . באיסורי הנאה וחשיבי הפקר

הוא מחידוש , על חמץ בבל יראה ובל ימצא

  עשאו הכתוב : 'כ בגמרא פסחים ו"התורה כש

  .כאילו הוא ברשותו  

התורהחידושדכל,מילואיםבאבני

לבעליושייךשהיהבחמץרקהוא

בהגיעדגםתורהחידשהעליו,איסורוזמןלפני

אםאבל,ברשותוהואכאילועובראיסורוזמן

בבלעליויעבורלא,מנכריבפסחחמץקנה

,שלוהיהלאשמעולםכיון.ימצאובליראה

  הכתובשעשאוהתורהחידושעליונאמרלא

  .ברשותוהואכאילו  

ועל 

ז "ולפי

ורק

:שאלה

א"ובריטב

ומחדש

  סטדוד                              פסחיםאוצרות                                             

: ח"ק ק"א ב"מדברי הרשבלנו

, ל דאין זכיה באיסורי הנאה"דס

בקונם על ל שם דאם אסר האב נכסיו"ולכך ס

לואין הבן זוכה כלל בירושה האסורה,בנו

  'חלק א[א בתשובה "הרשבמ"ומ.בהנאה

  

שאם קנה חמץ בפסח , כתב]ח"תשובה קע

ודלא , מנכרי שעובר עליו בבל יראה ובל ימצא

וזה צריך ביאור דכיון דאין . כהאבני מילואים

  מה הטעם שיעבור עליו , זכיה באיסורי הנאה

  .ימצאבבל יראה ובל   

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

תחילה יש לדון בעצם דברי 

שחידש שהאפר של , א"הריטב

מותר ] כמו ערלה וכלאי הכרם[איסורי הנאה 

כי מסברא , וזהו חידוש גדול. לאחר שנשרפו

  , ל שהאיסור ממשיך גם לאחר שנעשו אפר"י

  .א"לדברי הריטבב מהו המקור "וצ  

דמבואר : ג"המקור הוא מתמורה ל

הכרם וכלאידערלה,במשנה שם

שטעונים שריפה ולא [הם מן הנשרפין 

כל "מבואר . ד"ובגמרא שם ל]. קבורה

כ מוכח להדיא "וא, "הנשרפין אפרן מותר

ועיין . דערלה וכלאי הכרם אפרן מותר בהנאה

  .זהשהוכיחו מדין . ב"עבודה זרה ס' בתוס

. ם נראה שאינו סובר כן"בדעת הרמב

ט מפסולי "ם כתב פרק י"דהרמב

בשר , אלו הן הנשרפין"' המוקדשין הלכה י

". ערלה וכלאי הכרם' קדש שנטמא וכו

וכל , כל הנקברין אפרן אסור"ג שם "ובהלכה י

משמע ". הנשרפין של הקדש אפרן מותר

הוא , ם שדין הנשרפין דאפרן מותר"מהרמב

ולא בשאר , יוחד דווקא בקרבנות והקדשדין מ

אמנם זה צריך ביאור מה הטעם . איסורי הנאה

  לבין ] דאפרן מותר[בין הקדש , לחלק באפר

  ].דאפרן אסור[שאר איסורי הנאה   

מהקדש הנאהדאיסור,נראהבזה

. הוא מחמת ביטול החפץ מיעודו

, כלומר דהחפץ עומד לשימוש ההקדש

. והנהנה ממנו משנה אותו לשימוש של הדיוט

אין מעילה , כי תמעול מעל. "עיין במעילה יח

וכן הוא אומר איש איש כי תשטה , אלא שינוי

ולכך לאחר שנשרף ". אשתו ומעלה בו מעל

  שוב לא עומד לשימוש , ההקדש ונעשה אפר

  .ההקדש כיון שנעשית מצותו  

אין לך דבר : "ט"המבואר ביומא נ

י "ופירש, "שנעשית מצותו ומועלין בו

דכיון דנעשית מצוותו תו לא קרינן ביה קדשי 

כמו ערלה , כ בשאר איסורי הנאה"ומשא". ' ה

שאיסור ההנאה הוא איסור , וכלאי הכרם

ג "ולכך גם בכה, בעצם שלא להנות מן החפץ

  ל דממשיך האיסור להנות "שנעשה אפר י

  . מנומ  

טעם נוסף בחילוק בין הקדש לבאר

לבין שאר איסורין שאפרן , שאפרו מותר

  איסור ההנאה שבא כיון שבהקדש יסוד. אסור

  .הוא מכח ההקדש של הבעלים, להחפץ  

כיון שהבעלים , ל דאפרו מותר"י

שהקדיש החפץ שראוי להנאה 

ולאחר שנשרף , מסויימת בתור חפץ מושלם

ופך צורה שוב ראוי להנאה ונעשה אפר וה

לא נאסר כיון שדעתו של המקדיש , אחרת

. הייתה על החפץ השלם ולא על האפר

כ בשאר איסורי הנאה שיסודם מכח "ומשא

והוקשה 

:תשובה

ובפשוטו

אמנם

והביאור 

וכעין

ויש 

ולכך



        דוד                             פסחים  צרות                          או                  ע

  ל דלעולם נמשך איסורו "י, גופו של חפץ

  .ואפרו אסור  

סימן [מתורצת קושיית המגן אברהם זה

חמץ ' ג הל"פ[ם "על הרמב]א"ה סק"תמ

, כיצד ביעור חמץ: "ל"שכתב וז]א"י' הלומצה 

, "שורפו או פוררו וזורה לרוח או זורקו לים

ם דאפילו לאחר זמן איסור "ומשמע מהרמב

) שריפה ב) א. יכול לבערו בשני אופנים, החמץ

יהודה ' ודלא כר. פוררו וזורה לרוח או לים

והקשה . ל דאין ביעור חמץ אלא שריפה"דס

הנשרפין אפרן ל דכל"א דבתמורה קיי"המג

כ האפר "וא. וכל הנקברין אפרן אסור, מותר

ל דחמץ בפסח "יהודה דס' לר, של חמץ בפסח

. ולרבנן דאינו מהנשרפין אסור, בשריפה מותר

כ הדין נותן דלרבנן דבחמץ בפסח "וא

יהא אסור לשרוף את , השבתתו בכל דבר

  כל "מבואר . שהרי בתמורה לד. החמץ

  ".נשרפין לא יקברווכל ה, הנקברין לא ישרפו  

הגמרא הטעם כיון דהנקברין אפרן 

ואם ישרוף אותן יטעה לסבור , אסור

ה "כ ה"וא. ולכך אסור לשורפן, שאפרן מותר

, בחמץ בפסח לרבנן יהא הדין שאסור לשורפו

ותימה על . כדי שלא יטעה להתיר את אפרו

. ט פסק דאפשר גם לשרוף חמץ"ם מ"הרמב

  ג מה "יעקב פסחים סימן יעיין עוד בקהילות [

  ].שפלפל בזה  

הקושיה מתורצתם"ברמבהמבוארלפי

שהנשרפיןנותןהדיןבהקדששרק.היטב

בל בשאר א. והנקברין אפרן אסור, אפרן מותר

לעולם אפרן אסור בין בנשרפין , איסורי הנאה

  כ אין נפקא מינה בחמץ "וא. בנקבריןובין

  

דלעולם האפר . בין שריפה לבין קבורה, בפסח

ואתי , כ יכול לקבור לפורר או לשרוף"א, אסור

ועוד יש לחלק . ם לשיטתו"שפיר דברי הרמב

דבחמץ נאמר , בין חמץ לשאר הנשרפין

ופירושו שהאדם ". תשביתו שאור מבתיכם"

צריך להשבית את החמץ בלבו ולהתייחס אליו 

ואם . ותכעפרא דארעא שאין לו כלל חשיב

כ "א, יהא מותר להנות מאפר של חמץ

מעיקרא כשבא לבטל את החמץ יהא ביטול 

, כיון שאומר שהחמץ הוא עפר בעיניו. גרוע

ומאידך גיסא יודע שיכול לשרפו ולהנות 

מ אמרה תורה "ואם מ. וחסר בביטולו, מאפרו

  כ שגם לאחר שנשרף "ע, שמועיל ביטול

  .אסור להנות מאפרו, החמץ  

ל "דסא דכיון"בדברי הרשבשאלהה

כ מדוע "א, דאין זכיה באיסורי הנאה

. קונה חמץ בפסח יעבור בבל יראה ובל ימצא

פ "שביאר ע]'סימן ט[עיין בספר בד קדש 

שני דברים אינם ברשותו : 'הגמרא פסחים ו

, של אדם ועשאו הכתוב כאילו הם ברשותו

ובור . ואלו הן בור ברשות הרבים וחמץ בפסח

ודאי שאין כאן בעלות ממונית , ברשות הרבים

ורק התחדש בתורה שהחופר . על גוף הבור

והוא , הוא בעלים על הבור לעניין נזיקין בלבד

  ין סוג בעלות מחודשת של בעלות לעניין נזיק

  .ותלוי זה בחופר הבור  

בעלות , דרך זה התחדש בחמץ בפסח

. לעניין בל יראה ובל ימצא בלבד

והבעלות לעניין חמץ בפסח מקבל מי שהיה 

  או מי שבא , בעלים על החמץ לפני זמן איסורו

  .י הגבהה"לקנות את החמץ בפסח ע  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע  

    

ולפי 

וביארה

אבל 

ובעצם 

ועל 

  עאדוד                              פסחיםאוצרות                                             

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מאוד על המשך הביאורים ששלח 

  ויש . ר על מסכת פסחים"לנו כת

  .לפלפל בדברים כדרכה של תורה  

, דמותרהקדש שלבאפרןר"שביאר כת

הוא מטעם שהאדם שהקדיש החפץ 

, הקדיש דבר מסוים שראוי להנאה מסוימת

ולאחר שנשרף נשלם יעודו והופך צורה 

נראה . שעומד לייעוד אחר ולא מונח בהקדש

לא בהקדש , דזה שייך יותר בהקדש בדק הבית

כי ישנו הבדל מהותי בין קדושת בדק . מזבח

  דבקדשי מזבח אין . ין קדושת המזבחהבית לב

  .וקדשי בדק הבית יש להם פדיון, להם פדיון  

דקדושת בדק הבית היא , העולם

את החפץ " שמקנה ומזכה"ז "עי

וכתוצאה מן הבעלות הממונית של , לגבוה

אבל בקדושת , גבוה חל קדושה על החפץ

דהאדם המקדיש פירושו , מזבח זה איפכא

  וכתוצאה מן , ל החפץע" מטיל קדושה"

  .הקדושה נקנה החפץ להקדש  

כיון שכל , הקדש בדק הבית מועיל פדיון

הקדושה היא כתוצאה מן הבעלות 

ובזמן שפודה הממונות . הממונית של החפץ

כ הקדש מזבח וגוף "ומשא. פוסקת הקדושה

י "כיון שהקדושה באה ע, דלא מועיל פדיון

ה על הקדש ישיר של הבעלים שהטיל קדוש

  ולכך אי אפשר להפקיע את הקדושה , החפץ

  .שבו  

. י פסחים לא"יש לבאר גם דברי רשזה

דכל הדין של אין , שמבואר בדבריו

הוא רק , אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו

אבל בהקדש מזבח יכול , בהקדש בדק הבית

וזה צריך , להקדיש גם לדבר שאינו ברשותו

  ג "סימן מ' ק גחל[ובאחיעזר . ביאור מה ההבדל

  .שעמד בזה]'אות ב  

, י מתחוורים היטב"המבואר דברי רש

דקדשי בדק הבית שעניינם הקנאת 

א לעשות אם אינו "זה א, החפץ לגבוה

כמו שאי אפשר למכור לאחר דבר , ברשותו

אבל בקדשי מזבח שעניינם . שאינו ברשותו

ל דיכול "שפיר י, קדושה שמקדש את החפץ

  והעיקר שהחפץ , לקדש גם כשאינו ברשותו

  .ו קדושהומטיל עלי" שלו"  

]'ז אות א"סימן ט[הוא בהעמק שאלה 

ם בפירוש המשניות "שהביא להרמב

דאם קידש עוברה במעי , דקידושין' בפרק ג

מ אסור למקדש "ומ, אמה הרי זו מקודשת

לבוא עליה בלי קידושין שניים וביאר זה 

בהעמק שאלה דבכל קידושי אשה יש שני 

, אסר לה אכולי עלמא כהקדש) חולקים א

והוא כעין קדושת הגוף וכדמבואר בנדרים 

ה "ומשו, ת הגוף לא פקעה בכדידקדוש: ט"כ

אינו יכול לומר היום את אשתי ולמחר אי את 

וזה לומדים מהנאמר בסוטה ומעלה בו , אשתי

ז כמעילה "ז שנהנית מאיש אחר ה"דעי, מעל

  . כיון דהיא הקדש לבעלה, וכנהנה מן ההקדש

  .קנין לבעל כדכתיב כי יקח איש אשה) ב  

ר במקדש עובר חלים הקידושין דאס

ג דאין "דאע, לה אכולי עלמא כהקדש

מ אדם "מ, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם

ולכך הקדושה , מקדיש דבר שלא בא לעולם

שמחנו

מה

ומבארים

ולכן

ולפי 

ולפי

ז "ועד

ולכך



        דוד                             פסחים  צרות                          או                  ע

  ל דלעולם נמשך איסורו "י, גופו של חפץ

  .ואפרו אסור  

סימן [מתורצת קושיית המגן אברהם זה

חמץ ' ג הל"פ[ם "על הרמב]א"ה סק"תמ

, כיצד ביעור חמץ: "ל"שכתב וז]א"י' הלומצה 

, "שורפו או פוררו וזורה לרוח או זורקו לים

ם דאפילו לאחר זמן איסור "ומשמע מהרמב

) שריפה ב) א. יכול לבערו בשני אופנים, החמץ

יהודה ' ודלא כר. פוררו וזורה לרוח או לים

והקשה . ל דאין ביעור חמץ אלא שריפה"דס

הנשרפין אפרן ל דכל"א דבתמורה קיי"המג

כ האפר "וא. וכל הנקברין אפרן אסור, מותר

ל דחמץ בפסח "יהודה דס' לר, של חמץ בפסח

. ולרבנן דאינו מהנשרפין אסור, בשריפה מותר

כ הדין נותן דלרבנן דבחמץ בפסח "וא

יהא אסור לשרוף את , השבתתו בכל דבר

  כל "מבואר . שהרי בתמורה לד. החמץ

  ".נשרפין לא יקברווכל ה, הנקברין לא ישרפו  

הגמרא הטעם כיון דהנקברין אפרן 

ואם ישרוף אותן יטעה לסבור , אסור

ה "כ ה"וא. ולכך אסור לשורפן, שאפרן מותר

, בחמץ בפסח לרבנן יהא הדין שאסור לשורפו

ותימה על . כדי שלא יטעה להתיר את אפרו

. ט פסק דאפשר גם לשרוף חמץ"ם מ"הרמב

  ג מה "יעקב פסחים סימן יעיין עוד בקהילות [

  ].שפלפל בזה  

הקושיה מתורצתם"ברמבהמבוארלפי

שהנשרפיןנותןהדיןבהקדששרק.היטב

בל בשאר א. והנקברין אפרן אסור, אפרן מותר

לעולם אפרן אסור בין בנשרפין , איסורי הנאה

  כ אין נפקא מינה בחמץ "וא. בנקבריןובין

  

דלעולם האפר . בין שריפה לבין קבורה, בפסח

ואתי , כ יכול לקבור לפורר או לשרוף"א, אסור

ועוד יש לחלק . ם לשיטתו"שפיר דברי הרמב

דבחמץ נאמר , בין חמץ לשאר הנשרפין

ופירושו שהאדם ". תשביתו שאור מבתיכם"

צריך להשבית את החמץ בלבו ולהתייחס אליו 

ואם . ותכעפרא דארעא שאין לו כלל חשיב

כ "א, יהא מותר להנות מאפר של חמץ

מעיקרא כשבא לבטל את החמץ יהא ביטול 

, כיון שאומר שהחמץ הוא עפר בעיניו. גרוע

ומאידך גיסא יודע שיכול לשרפו ולהנות 

מ אמרה תורה "ואם מ. וחסר בביטולו, מאפרו

  כ שגם לאחר שנשרף "ע, שמועיל ביטול

  .אסור להנות מאפרו, החמץ  

ל "דסא דכיון"בדברי הרשבשאלהה

כ מדוע "א, דאין זכיה באיסורי הנאה

. קונה חמץ בפסח יעבור בבל יראה ובל ימצא

פ "שביאר ע]'סימן ט[עיין בספר בד קדש 

שני דברים אינם ברשותו : 'הגמרא פסחים ו

, של אדם ועשאו הכתוב כאילו הם ברשותו

ובור . ואלו הן בור ברשות הרבים וחמץ בפסח

ודאי שאין כאן בעלות ממונית , ברשות הרבים

ורק התחדש בתורה שהחופר . על גוף הבור

והוא , הוא בעלים על הבור לעניין נזיקין בלבד

  ין סוג בעלות מחודשת של בעלות לעניין נזיק

  .ותלוי זה בחופר הבור  

בעלות , דרך זה התחדש בחמץ בפסח

. לעניין בל יראה ובל ימצא בלבד

והבעלות לעניין חמץ בפסח מקבל מי שהיה 

  או מי שבא , בעלים על החמץ לפני זמן איסורו

  .י הגבהה"לקנות את החמץ בפסח ע  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע  

    

ולפי 

וביארה

אבל 

ובעצם 

ועל 

  עאדוד                              פסחיםאוצרות                                             

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מאוד על המשך הביאורים ששלח 

  ויש . ר על מסכת פסחים"לנו כת

  .לפלפל בדברים כדרכה של תורה  

, דמותרהקדש שלבאפרןר"שביאר כת

הוא מטעם שהאדם שהקדיש החפץ 

, הקדיש דבר מסוים שראוי להנאה מסוימת

ולאחר שנשרף נשלם יעודו והופך צורה 

נראה . שעומד לייעוד אחר ולא מונח בהקדש

לא בהקדש , דזה שייך יותר בהקדש בדק הבית

כי ישנו הבדל מהותי בין קדושת בדק . מזבח

  דבקדשי מזבח אין . ין קדושת המזבחהבית לב

  .וקדשי בדק הבית יש להם פדיון, להם פדיון  

דקדושת בדק הבית היא , העולם

את החפץ " שמקנה ומזכה"ז "עי

וכתוצאה מן הבעלות הממונית של , לגבוה

אבל בקדושת , גבוה חל קדושה על החפץ

דהאדם המקדיש פירושו , מזבח זה איפכא

  וכתוצאה מן , ל החפץע" מטיל קדושה"

  .הקדושה נקנה החפץ להקדש  

כיון שכל , הקדש בדק הבית מועיל פדיון

הקדושה היא כתוצאה מן הבעלות 

ובזמן שפודה הממונות . הממונית של החפץ

כ הקדש מזבח וגוף "ומשא. פוסקת הקדושה

י "כיון שהקדושה באה ע, דלא מועיל פדיון

ה על הקדש ישיר של הבעלים שהטיל קדוש

  ולכך אי אפשר להפקיע את הקדושה , החפץ

  .שבו  

. י פסחים לא"יש לבאר גם דברי רשזה

דכל הדין של אין , שמבואר בדבריו

הוא רק , אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו

אבל בהקדש מזבח יכול , בהקדש בדק הבית

וזה צריך , להקדיש גם לדבר שאינו ברשותו

  ג "סימן מ' ק גחל[ובאחיעזר . ביאור מה ההבדל

  .שעמד בזה]'אות ב  

, י מתחוורים היטב"המבואר דברי רש

דקדשי בדק הבית שעניינם הקנאת 

א לעשות אם אינו "זה א, החפץ לגבוה

כמו שאי אפשר למכור לאחר דבר , ברשותו

אבל בקדשי מזבח שעניינם . שאינו ברשותו

ל דיכול "שפיר י, קדושה שמקדש את החפץ

  והעיקר שהחפץ , לקדש גם כשאינו ברשותו

  .ו קדושהומטיל עלי" שלו"  

]'ז אות א"סימן ט[הוא בהעמק שאלה 

ם בפירוש המשניות "שהביא להרמב

דאם קידש עוברה במעי , דקידושין' בפרק ג

מ אסור למקדש "ומ, אמה הרי זו מקודשת

לבוא עליה בלי קידושין שניים וביאר זה 

בהעמק שאלה דבכל קידושי אשה יש שני 

, אסר לה אכולי עלמא כהקדש) חולקים א

והוא כעין קדושת הגוף וכדמבואר בנדרים 

ה "ומשו, ת הגוף לא פקעה בכדידקדוש: ט"כ

אינו יכול לומר היום את אשתי ולמחר אי את 

וזה לומדים מהנאמר בסוטה ומעלה בו , אשתי

ז כמעילה "ז שנהנית מאיש אחר ה"דעי, מעל

  . כיון דהיא הקדש לבעלה, וכנהנה מן ההקדש

  .קנין לבעל כדכתיב כי יקח איש אשה) ב  

ר במקדש עובר חלים הקידושין דאס

ג דאין "דאע, לה אכולי עלמא כהקדש

מ אדם "מ, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם

ולכך הקדושה , מקדיש דבר שלא בא לעולם

שמחנו

מה

ומבארים

ולכן

ולפי 

ולפי

ז "ועד

ולכך



        דוד                             פסחים  צרות                          או                  עב

  , חלה בעובר אבל הקנין לבעלה לא חל כלל

  . ד"דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם עכ  

שדעת הבעלים רק , ר"זה מה שכתב כת

, על החפץ עם יעודו ולא על האפר

, שייך יותר בהקדש בדק הביתנראה ד

ל דהקנה "ובזה י. שהבעלים מקנה לבדק הבית

ולאחר שנשרף לא , לשימושים מסוימים

אבל בקדשי מזבח שנאסרו מכח . הקנה

א כלל לסלקה "הקדושה שהטיל על החפץ וא

כ מסתברא דלא "א, ]דלכך אין להם פדיון[

  מהני מה שדעת המקדיש על שימושים 

  .הטיל קדושה בחפץפ "כיון דעכ, מסוימים  

ל דאפרן מותר "בהקדש מזבח י

כיון , ר"מהטעם הראשון דביאר כת

אין לך : "ט"דנעשית מצוותו וכמבואר ביומא נ

  י "ופירש". דבר שנעשית מצוותו ומועלין בו

וצריך לבאר דכיון .'דתו לא קרינן ביה קדשי ה

  אין לו , ההקדשדשוב לא עומד לשימוש 

  .קדושה  

  

לחלק בין חמץ בפסח ר"שכתב כתבמה 

הנשרפין שארלבין]שאפרן אסור[

וביאר מדקבעה תורה ביטול ] שאפרן מותר[

דאם מותר , ל דאסור להנות מאפרן"עכצ, חמץ

כיון שיודע , כ חסר בביטול"להנות מאפרן א

ל "די, יש לפלפל בזה.שיכול להנות מהחמץ

ל דביטול "דס: 'י ד"דחילוק זה אתי שפיר לרש

ופירושו שהחמץ" תשביתו"הוא מדין חמץ 

. לעפרא בעיני הבעלים בלי כל חשיבותנחשב

  ל דאם יודע שיהא מותר להנות מאפרו "ובזה י

  .כ חסר בביטולו"א  

דביטול חמץ הוא מטעם : 'ד' לתוס

גם אם , כ אין חסרון בביטול"א, הפקר

כיון שהפקיר את החמץ . מותר להנות מאפרן

שרוצה יטול אותו וישרפנולכולי עלמא ומי 

לחלק הם ר"כתדברימ"ומ.ממנוויהנה

י "ל כפרש"ם באמת ס"והרמב. ם"בדעת הרמב

  ם "כמבואר ברמב, שביטול הוא מדין תשביתו

  .בהלכות חמץ ומצה  

.אברכי הכולל באר משה

    

.לכבוד אברכי הכולל שיחיו

בדבריםשעיינתםלראותמאוד

אזנייםלהםועשיתם,לכםשכתבתי

לשמוחתורהשלדרכההיאכך,יפיםבהסברים

היאהתורהלמעשהשהרי,אחריםבתורת

בעלותאדםלשוםואיןישראללכללכולהכללית

  מבעליוטובתמנעאלוכתיב.התורהעלופרטיות

  .שהתורה היא כולה בבעלות של כלל ישראל  

  

כמה טוב לנסות להבין דברי תורה של 

ולחזק את דבריו , כל אחד ואחד

שהדברים ' וברוך ה. ולתומכם ולסעדם

ובזה אתם , שכתבתי לכם היו לכם לנחת

עושים גם נחת לבורא עולם שאתם מעריכים 

  ואתם גם מעטרים אותה בזר , תורת אחרים

  .פרחים כדרכה של תורה  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

  

  

  

ולפי

אמנם

גם 

אבל

ולכןשמחתי

  עגדוד                              פסחיםאוצרות                                             

  סימן כו

  ביטול על חמץ ידוע
  :פסחים ו                                                                                                                                                                              

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מהלכות חמץ ' ם בפרק ב"ברמב

לגירסא אחת [כתב 'ומצה הלכה ב

ומה היא השבתה זו האמורה ] "ם"ברמב

, שיסיר החמץ הידוע לו מרשותו, בתורה

". ושאינו ידוע יבטלו בלבו ויחשוב אותו כעפר

ודייק בכסף משנה מגירסא זו שלא מועיל 

ם "ולכך כתב הרמב, ביטול על חמץ ידוע

  ורק בחמץ שאינו מרשותושחמץ ידוע יסירנו

  .ידוע יבטלו בלבו  

ביטולמהנידלאהטעםמשנההכסף

נאמרשבתורהכיון,ידועלחמץ

החמץאתולבערלהסירופירושו"תשביתו"

לשוןכתבהלאהתורהומאידך.מרשותו

בלבושביטולומשמע,תשביתורקתבערו

הכתובומסרו.מבערושלאפ"אעמועיל

ביטולמועילאופןבאיזהלקבועלחכמים

פרשווהם.ביטולמועיללאאופןובאיזה

להסירווצריךביטולמועיללאידועדלחמץ

דאיידועשאינוולחמץ,העולםמןולבערו

מ"בכסוהקשה.ביטולמועיללבערואפשר

צריךשהבודקיהודהרבדחידש:'ומהגמרא

שמאגזירההטעםהגמראוביארה,שיבטל

ושאלה.עליהודעתויפהגלוסקאימצא

ולדברי"לבטלהלהמשכחתוכי"הגמרא

  כיצדידועחמץעלביטולמועילשלאם"הרמב

  

,היפההגלוסקאאתשמצאלאחרביטוליועיל

  .ביטוללומועילולאידועחמץהיאאזוהרי

ם היא "א זו ברמבמ שגירס"בכס

ומה"נכונה היאהוהגירסא , מוטעית

שיבטל החמץ , היא ההשבתה האמורה בתורה

  וזהו בין בחמץ ידוע ". בלבו ויחשוב אותו כעפר

  .ובין בחמץ שאינו ידוע דמהני ליה ביטול  

א הביא מהכלבו "ח בסימן תל"בב

דסבירא ליה דלא מהני ביטול לחמץ 

הביא : 'ם חלאוה ו"ובמגיה על המהר, ידוע

. 'והמאירי בפסחים ב. 'מהמכתם בפסחים ב

בפסחיםא"בשם יש מפרשים ותלמיד הרשב

ראשונים שסוברים ועודד"הראבבשם.'ח

והגמרא . שלא מועיל ביטול לחמץ ידוע

וכי משכחת לה "ששאלה : 'בפסחים ו

ח דהגמרא מיירי דמצא "ביאר הב" לבטליה

דאז אינו יכול לשורפו ועל זה , חמץ ביום טוב

  כיון , שאלה הגמרא שיבטל את החמץ הידוע

  .ד"יכול לבטלו עכ, שאינו יכול לשורפו  

ידועלחמץמדוע,קשההדיןעצםעדיין

מועילידועלאולחמץביטולמועיללא

מחמץידועשחמץשנאמאידמסברה,ביטול

  חלקלחכמיםראוומה,ביטוללעניןידועשאינו

  .ידועשאינוחמץלביןידועחמץבין  

  שלמה יוסף ביטון וליאור ברדא

  .אברכי הכולל

:שאלה

וביאר

ומסיק

אמנם 

מ"ומ
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  , חלה בעובר אבל הקנין לבעלה לא חל כלל

  . ד"דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם עכ  

שדעת הבעלים רק , ר"זה מה שכתב כת

, על החפץ עם יעודו ולא על האפר

, שייך יותר בהקדש בדק הביתנראה ד

ל דהקנה "ובזה י. שהבעלים מקנה לבדק הבית

ולאחר שנשרף לא , לשימושים מסוימים

אבל בקדשי מזבח שנאסרו מכח . הקנה

א כלל לסלקה "הקדושה שהטיל על החפץ וא

כ מסתברא דלא "א, ]דלכך אין להם פדיון[

  מהני מה שדעת המקדיש על שימושים 

  .הטיל קדושה בחפץפ "כיון דעכ, מסוימים  

ל דאפרן מותר "בהקדש מזבח י

כיון , ר"מהטעם הראשון דביאר כת

אין לך : "ט"דנעשית מצוותו וכמבואר ביומא נ

  י "ופירש". דבר שנעשית מצוותו ומועלין בו

וצריך לבאר דכיון .'דתו לא קרינן ביה קדשי ה

  אין לו , ההקדשדשוב לא עומד לשימוש 

  .קדושה  

  

לחלק בין חמץ בפסח ר"שכתב כתבמה 

הנשרפין שארלבין]שאפרן אסור[

וביאר מדקבעה תורה ביטול ] שאפרן מותר[

דאם מותר , ל דאסור להנות מאפרן"עכצ, חמץ

כיון שיודע , כ חסר בביטול"להנות מאפרן א

ל "די, יש לפלפל בזה.שיכול להנות מהחמץ

ל דביטול "דס: 'י ד"דחילוק זה אתי שפיר לרש

ופירושו שהחמץ" תשביתו"הוא מדין חמץ 

. לעפרא בעיני הבעלים בלי כל חשיבותנחשב

  ל דאם יודע שיהא מותר להנות מאפרו "ובזה י

  .כ חסר בביטולו"א  

דביטול חמץ הוא מטעם : 'ד' לתוס

גם אם , כ אין חסרון בביטול"א, הפקר

כיון שהפקיר את החמץ . מותר להנות מאפרן

שרוצה יטול אותו וישרפנולכולי עלמא ומי 

לחלק הם ר"כתדברימ"ומ.ממנוויהנה

י "ל כפרש"ם באמת ס"והרמב. ם"בדעת הרמב

  ם "כמבואר ברמב, שביטול הוא מדין תשביתו

  .בהלכות חמץ ומצה  

.אברכי הכולל באר משה

    

.לכבוד אברכי הכולל שיחיו

בדבריםשעיינתםלראותמאוד

אזנייםלהםועשיתם,לכםשכתבתי

לשמוחתורהשלדרכההיאכך,יפיםבהסברים

היאהתורהלמעשהשהרי,אחריםבתורת

בעלותאדםלשוםואיןישראללכללכולהכללית

  מבעליוטובתמנעאלוכתיב.התורהעלופרטיות

  .שהתורה היא כולה בבעלות של כלל ישראל  

  

כמה טוב לנסות להבין דברי תורה של 

ולחזק את דבריו , כל אחד ואחד

שהדברים ' וברוך ה. ולתומכם ולסעדם

ובזה אתם , שכתבתי לכם היו לכם לנחת

עושים גם נחת לבורא עולם שאתם מעריכים 

  ואתם גם מעטרים אותה בזר , תורת אחרים

  .פרחים כדרכה של תורה  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

  

  

  

ולפי

אמנם

גם 

אבל

ולכןשמחתי

  עגדוד                              פסחיםאוצרות                                             

  סימן כו

  ביטול על חמץ ידוע
  :פסחים ו                                                                                                                                                                              

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מהלכות חמץ ' ם בפרק ב"ברמב

לגירסא אחת [כתב 'ומצה הלכה ב

ומה היא השבתה זו האמורה ] "ם"ברמב

, שיסיר החמץ הידוע לו מרשותו, בתורה

". ושאינו ידוע יבטלו בלבו ויחשוב אותו כעפר

ודייק בכסף משנה מגירסא זו שלא מועיל 

ם "ולכך כתב הרמב, ביטול על חמץ ידוע

  ורק בחמץ שאינו מרשותושחמץ ידוע יסירנו

  .ידוע יבטלו בלבו  

ביטולמהנידלאהטעםמשנההכסף

נאמרשבתורהכיון,ידועלחמץ

החמץאתולבערלהסירופירושו"תשביתו"

לשוןכתבהלאהתורהומאידך.מרשותו

בלבושביטולומשמע,תשביתורקתבערו

הכתובומסרו.מבערושלאפ"אעמועיל

ביטולמועילאופןבאיזהלקבועלחכמים

פרשווהם.ביטולמועיללאאופןובאיזה

להסירווצריךביטולמועיללאידועדלחמץ

דאיידועשאינוולחמץ,העולםמןולבערו

מ"בכסוהקשה.ביטולמועיללבערואפשר

צריךשהבודקיהודהרבדחידש:'ומהגמרא

שמאגזירההטעםהגמראוביארה,שיבטל

ושאלה.עליהודעתויפהגלוסקאימצא

ולדברי"לבטלהלהמשכחתוכי"הגמרא

  כיצדידועחמץעלביטולמועילשלאם"הרמב

  

,היפההגלוסקאאתשמצאלאחרביטוליועיל

  .ביטוללומועילולאידועחמץהיאאזוהרי

ם היא "א זו ברמבמ שגירס"בכס

ומה"נכונה היאהוהגירסא , מוטעית

שיבטל החמץ , היא ההשבתה האמורה בתורה

  וזהו בין בחמץ ידוע ". בלבו ויחשוב אותו כעפר

  .ובין בחמץ שאינו ידוע דמהני ליה ביטול  

א הביא מהכלבו "ח בסימן תל"בב

דסבירא ליה דלא מהני ביטול לחמץ 

הביא : 'ם חלאוה ו"ובמגיה על המהר, ידוע

. 'והמאירי בפסחים ב. 'מהמכתם בפסחים ב

בפסחיםא"בשם יש מפרשים ותלמיד הרשב

ראשונים שסוברים ועודד"הראבבשם.'ח

והגמרא . שלא מועיל ביטול לחמץ ידוע

וכי משכחת לה "ששאלה : 'בפסחים ו

ח דהגמרא מיירי דמצא "ביאר הב" לבטליה

דאז אינו יכול לשורפו ועל זה , חמץ ביום טוב

  כיון , שאלה הגמרא שיבטל את החמץ הידוע

  .ד"יכול לבטלו עכ, שאינו יכול לשורפו  

ידועלחמץמדוע,קשההדיןעצםעדיין

מועילידועלאולחמץביטולמועיללא

מחמץידועשחמץשנאמאידמסברה,ביטול

  חלקלחכמיםראוומה,ביטוללעניןידועשאינו

  .ידועשאינוחמץלביןידועחמץבין  

  שלמה יוסף ביטון וליאור ברדא

  .אברכי הכולל

:שאלה

וביאר

ומסיק

אמנם 
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חשבתי לבאר את דעת הכלבו 

והראשונים דסבירא להו דלא מהני 

ן "פ דברי הר"ע, ביטול על חמץ שאינו ידוע

בריש פסחים שביטול חמץ הוא מדין 

שזה שאמרה תורה "ל "ן וז"וביאר הר, תשביתו

או , תשביתו יכול להתקיים באחד משני דברים

שיבטל בלבו כל חמץ שיש ברשותו ויוציאנו 

במחשבתו מרשותו וסגי בהכי מדאורייתא 

או אם לא בטלו בלבו , אפילו בחמץ הידוע לו

כלל צריך מן התורה שיבדוק אחריו בכל מקום 

". שהוא רגיל להמצא שם ויבערנו מן העולם

ן שביטול חמץ הוא להסיח "ומוכח מדברי הר

ועל ידי , בו לגמרידעתו מן החמץ ולהוציאו מל

זה התורה לא מקנה לו את החמץ להיות 

, ן בתחילת דבריו"כמו שביאר הר, ברשותו

שהחמץ אינו ברשותו של האדם ורק שעשאו 

הכי על ידי ומשום,הכתוב כאילו הוא ברשותו

  שאז , גילוי דעת דלא ניחא ליה ביה מהני

  

ן "והר. התורה לא מכניסה את החמץ לרשותו

כיון , חמץ ידועשביטול מועיל גם לגופיה סובר 

  לו בחמץ ניחאשלאשהאדם מגלה דעתו

  .ומסיח דעתו ממנו  

ל דסבירא ליה דרק "בדעת הכלבו י

אבל , בחמץ שאינו ידוע מהני ביטול

כיון שישנה , לחמץ ידוע לא מהני ביטול

סתירה בין דיבורו שמגלה דעתו דלא ניחא ליה 

צא ברשותו ץ נמלבין המציאות שהחמ, בחמץ

ובזה לא , ולא מבער אותובביתושומרווהאדם

ורק בחמץ שאינו ידוע מהני , מהני ביטול

ולכך ביום טוב שאינו יכול לבער את . ביטול

וכדביאר , גם לחמץ ידוע, החמץ מהני ביטול

וכי משכחת : "ח קושיית הגמרא פסחים ו"הב

ט דאינו "דהיינו במצא חמץ ביו" לה לבטליה

לבין הביטולביןסתירהשאז אין,יכול לשורפו

  ט ואינו "כיון דהוא יו, המציאות שלא מבערו

  .לחמץ ידועיכול לבערו ובזה מהני ביטול גם  

.ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' רצ"ר הרה"לכבוד מו

עלביטולבענייןהיקרמכתבואת

אתר"כתשביארובמה,ידועחמץ

משהבדברותוראינו.ן"הרד"עפהכלבוסברת

דביטולזהכעיןהכלבולדברישביאראבסימן

שאינושאומרופירושו,מתשביתולןנפקא

יגזלואםלואכפתולאהחמץעלכללחושש

זהידישעלהכתובוגילה.ממנואותו

.ברשותואינובגדרהחמץנעשה,שהשביתו

יודעיםאדםשלברשותושאינוחמץוכל

ימצאובבליראהבבלעליועוברשלאמסברה

תחתמצוי"חשובדלאמשוםהטעםונראה[

לדבריביארובהכי:].'הבגמראיעויין"ידך

שעלכיון,ביטולמהנילאידועדלחמץהכלבו

שלבשמירתוחושששאינוקובעהביטולידי

.ממנואותושיטלולואכפתולא,כללהחמץ

,שמורוהביתביתובתוךשמשאירובזהאבל

שהרי,החמץשלבשמירתושחפץמוכח

וזהותשמישוכלישארעםבביתושומרו

לחמץביטולמהנילאולכך,לביטולסתירה

שאזביטולמהנילוידועשלאלחמץורק.ידוע

  .לביטולסתירהאיןובזה,עליושמירהכאןאין

  .ד"עכ  

:תשובה

אמנם

קיבלנו

  עהדוד                              פסחיםאוצרות                                             

עדיין יש להעיר דלפי זה דכל מאי 

דלא מהני ביטול בחמץ ידוע הוא 

כ בחמץ ידוע שהבעלים לא "א, משום שמירתו

ויותר מזה , שמרו יועיל ביטול גם להכלבו

משמע מדברי הדברות משה שחמץ 

שהבעלים לא שומר אותו לא צריך כלל ביטול 

י "ואפילו אם לא הפקירו אינו עובר משום ב

  ץ אינו ברשותו ואינו כיון שהחמ, י"וב

  .בשמירתו והוא חידוש גדול  

, לבאר את דברי הכלבו באופן אחר

'ד המנחת חינוך מצוה ט"והוא עפ

האם " תשביתו"שחקר בגדר מצוות עשה של 

המצוה היא שלא יהיה לאדם חמץ וכמו 

שהמצוה היא " שבתון"במצוות עשה של 

, ט"לשבות ולא לעשות מלאכה בשבת ויו

או , המצוה הוא על ידי שב ואל תעשהוקיום 

דלמא קיום המצוה היא בקום ועשה לבער 

ונפקא מינה אם אין , ולהשבית בידיו את החמץ

האם מחויב לקנות חמץ , לו חמץ כלל לבער

דאי נימא . מ לקיים עשה דתשביתו או לא"ע

דהמצוה היא בשב ואל תעשה שלא יהיה לו 

ן צ לקנות חמץ שהרי בזה עצמו שאי"א, חמץ

אבל אי נימא . לו חמץ מקיים את המצוה

דהמצוה היא בקום עשה להשבית ולבער את 

מ "כ מחויב לקנות חמץ ולבערו ע"א, החמץ

ובמנחת חינוך תלה . לקיים עשה דתשביתו

  והאריכו . 'ד' י ותוס"חקירה זו במחלוקת רש

  .בזה האחרונים  

ולאו : "ל"בריש פסחים כתב וז

למימרא דבדיקה לא הויא 

דהא ודאי ליתא דכי כתב , מדאורייתא כלל

רחמנא תשביתו שאור אינו לשון ביטול ממש 

' אלא לשון ביעור שיבערנו מרשותו וכו' וכו

  , אמרינןומאי דאמרינן ביטול בעלמא סגי הכי 

  

מצוותעליהרמיאדכל היכא דעביד ביטול לא

ואשמעינן קרא דאי אניס ולא מצי . 'בדיקה וכו

בביטול דעביד קודם זמן איסורו סגי , בדיק

ומוכח ". ואך חילק אביעור לחוד קאי, ליה

א דבקרא דתשביתו נאמרו שני "מדברי הרטב

לבדוק ולבער את החמץ בחצות היום ) דינים א

והיינו מצוות עשה של תשביתו לשרוף את 

ם את אם לא יכול לקיי) ב. החמץ בקום עשה

יכול להשבית את , מצוות השריפה והביעור

  ואז נפטר , החמץ לפני חצות על ידי ביטול

  .ממצוות עשה של ביעור  

משום דלכתחילה רצון התורה 

שהאדם יבער את החמץ בפועל מן 

. וזהו חיוב על בעל החמץ להשביתו, העולם

ורק באופן שאינו יכול לבערו מן העולם 

,העולםמןלבערוולאהתירה התורה לבטלו 

  ביטול זה כייל בעשה דתשביתו ורק שהוא וגם

  .בדיעבד באופן שאינו יכול לבערו מן העולם  

זה יש לבאר את דברי הכלבו דלחמץ 

כיון דעשה , ידוע לא מהני ביטול

דתשביתו בעיקרו הוא לבער את החמץ מן 

ורק כשאינו יכול לבערו יכול לבטלו , העולם

ולכך סובר הכלבו שבחמץ ידוע . כמו שנתבאר

בזה לא , שיש אפשרות לבערו מן העולם

חדשה כלל התורה דין ביטול חמץ ולא יועיל 

כיון שרצון , ביטול אפילו בדיעבד לחמץ ידוע

וכשיש . התורה לכלות את החמץ מן העולם

. אפשרות לכלותו לא התירה התורה לבטלו

ורק בחמץ שאינו ידוע שאין אפשרות לבערו 

בזה חידשה התורה דין ביטול , ולםמן הע

ח "ובזה גם מתבארים היטב דברי הב. לחמץ

ט שאינו יכול לבער את החמץ מודה"דביו

לושאיןכיון דבזה ,לבטלודיכולהכלבו

  שפיר חידשה התורה דין ,לבערואפשרות

  .ביטול להחמץ  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

אמנם

ויתכן

א"טביובר

והיינו

ולפי 



        דוד                             פסחים  צרות                          או                  עד

חשבתי לבאר את דעת הכלבו 

והראשונים דסבירא להו דלא מהני 

ן "פ דברי הר"ע, ביטול על חמץ שאינו ידוע

בריש פסחים שביטול חמץ הוא מדין 

שזה שאמרה תורה "ל "ן וז"וביאר הר, תשביתו

או , תשביתו יכול להתקיים באחד משני דברים

שיבטל בלבו כל חמץ שיש ברשותו ויוציאנו 

במחשבתו מרשותו וסגי בהכי מדאורייתא 

או אם לא בטלו בלבו , אפילו בחמץ הידוע לו

כלל צריך מן התורה שיבדוק אחריו בכל מקום 

". שהוא רגיל להמצא שם ויבערנו מן העולם

ן שביטול חמץ הוא להסיח "ומוכח מדברי הר

ועל ידי , בו לגמרידעתו מן החמץ ולהוציאו מל

זה התורה לא מקנה לו את החמץ להיות 

, ן בתחילת דבריו"כמו שביאר הר, ברשותו

שהחמץ אינו ברשותו של האדם ורק שעשאו 

הכי על ידי ומשום,הכתוב כאילו הוא ברשותו

  שאז , גילוי דעת דלא ניחא ליה ביה מהני

  

ן "והר. התורה לא מכניסה את החמץ לרשותו

כיון , חמץ ידועשביטול מועיל גם לגופיה סובר 

  לו בחמץ ניחאשלאשהאדם מגלה דעתו

  .ומסיח דעתו ממנו  

ל דסבירא ליה דרק "בדעת הכלבו י

אבל , בחמץ שאינו ידוע מהני ביטול

כיון שישנה , לחמץ ידוע לא מהני ביטול

סתירה בין דיבורו שמגלה דעתו דלא ניחא ליה 

צא ברשותו ץ נמלבין המציאות שהחמ, בחמץ

ובזה לא , ולא מבער אותובביתושומרווהאדם

ורק בחמץ שאינו ידוע מהני , מהני ביטול

ולכך ביום טוב שאינו יכול לבער את . ביטול

וכדביאר , גם לחמץ ידוע, החמץ מהני ביטול

וכי משכחת : "ח קושיית הגמרא פסחים ו"הב

ט דאינו "דהיינו במצא חמץ ביו" לה לבטליה

לבין הביטולביןסתירהשאז אין,יכול לשורפו

  ט ואינו "כיון דהוא יו, המציאות שלא מבערו

  .לחמץ ידועיכול לבערו ובזה מהני ביטול גם  

.ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' רצ"ר הרה"לכבוד מו

עלביטולבענייןהיקרמכתבואת

אתר"כתשביארובמה,ידועחמץ

משהבדברותוראינו.ן"הרד"עפהכלבוסברת

דביטולזהכעיןהכלבולדברישביאראבסימן

שאינושאומרופירושו,מתשביתולןנפקא

יגזלואםלואכפתולאהחמץעלכללחושש

זהידישעלהכתובוגילה.ממנואותו

.ברשותואינובגדרהחמץנעשה,שהשביתו

יודעיםאדםשלברשותושאינוחמץוכל

ימצאובבליראהבבלעליועוברשלאמסברה

תחתמצוי"חשובדלאמשוםהטעםונראה[

לדבריביארובהכי:].'הבגמראיעויין"ידך

שעלכיון,ביטולמהנילאידועדלחמץהכלבו

שלבשמירתוחושששאינוקובעהביטולידי

.ממנואותושיטלולואכפתולא,כללהחמץ

,שמורוהביתביתובתוךשמשאירובזהאבל

שהרי,החמץשלבשמירתושחפץמוכח

וזהותשמישוכלישארעםבביתושומרו

לחמץביטולמהנילאולכך,לביטולסתירה

שאזביטולמהנילוידועשלאלחמץורק.ידוע

  .לביטולסתירהאיןובזה,עליושמירהכאןאין

  .ד"עכ  

:תשובה

אמנם

קיבלנו

  עהדוד                              פסחיםאוצרות                                             

עדיין יש להעיר דלפי זה דכל מאי 

דלא מהני ביטול בחמץ ידוע הוא 

כ בחמץ ידוע שהבעלים לא "א, משום שמירתו

ויותר מזה , שמרו יועיל ביטול גם להכלבו

משמע מדברי הדברות משה שחמץ 

שהבעלים לא שומר אותו לא צריך כלל ביטול 

י "ואפילו אם לא הפקירו אינו עובר משום ב

  ץ אינו ברשותו ואינו כיון שהחמ, י"וב

  .בשמירתו והוא חידוש גדול  

, לבאר את דברי הכלבו באופן אחר

'ד המנחת חינוך מצוה ט"והוא עפ

האם " תשביתו"שחקר בגדר מצוות עשה של 

המצוה היא שלא יהיה לאדם חמץ וכמו 

שהמצוה היא " שבתון"במצוות עשה של 

, ט"לשבות ולא לעשות מלאכה בשבת ויו

או , המצוה הוא על ידי שב ואל תעשהוקיום 

דלמא קיום המצוה היא בקום ועשה לבער 

ונפקא מינה אם אין , ולהשבית בידיו את החמץ

האם מחויב לקנות חמץ , לו חמץ כלל לבער

דאי נימא . מ לקיים עשה דתשביתו או לא"ע

דהמצוה היא בשב ואל תעשה שלא יהיה לו 

ן צ לקנות חמץ שהרי בזה עצמו שאי"א, חמץ

אבל אי נימא . לו חמץ מקיים את המצוה

דהמצוה היא בקום עשה להשבית ולבער את 

מ "כ מחויב לקנות חמץ ולבערו ע"א, החמץ

ובמנחת חינוך תלה . לקיים עשה דתשביתו

  והאריכו . 'ד' י ותוס"חקירה זו במחלוקת רש

  .בזה האחרונים  

ולאו : "ל"בריש פסחים כתב וז

למימרא דבדיקה לא הויא 

דהא ודאי ליתא דכי כתב , מדאורייתא כלל

רחמנא תשביתו שאור אינו לשון ביטול ממש 

' אלא לשון ביעור שיבערנו מרשותו וכו' וכו

  , אמרינןומאי דאמרינן ביטול בעלמא סגי הכי 

  

מצוותעליהרמיאדכל היכא דעביד ביטול לא

ואשמעינן קרא דאי אניס ולא מצי . 'בדיקה וכו

בביטול דעביד קודם זמן איסורו סגי , בדיק

ומוכח ". ואך חילק אביעור לחוד קאי, ליה

א דבקרא דתשביתו נאמרו שני "מדברי הרטב

לבדוק ולבער את החמץ בחצות היום ) דינים א

והיינו מצוות עשה של תשביתו לשרוף את 

ם את אם לא יכול לקיי) ב. החמץ בקום עשה

יכול להשבית את , מצוות השריפה והביעור

  ואז נפטר , החמץ לפני חצות על ידי ביטול

  .ממצוות עשה של ביעור  

משום דלכתחילה רצון התורה 

שהאדם יבער את החמץ בפועל מן 

. וזהו חיוב על בעל החמץ להשביתו, העולם

ורק באופן שאינו יכול לבערו מן העולם 

,העולםמןלבערוולאהתירה התורה לבטלו 

  ביטול זה כייל בעשה דתשביתו ורק שהוא וגם

  .בדיעבד באופן שאינו יכול לבערו מן העולם  

זה יש לבאר את דברי הכלבו דלחמץ 

כיון דעשה , ידוע לא מהני ביטול

דתשביתו בעיקרו הוא לבער את החמץ מן 

ורק כשאינו יכול לבערו יכול לבטלו , העולם

ולכך סובר הכלבו שבחמץ ידוע . כמו שנתבאר

בזה לא , שיש אפשרות לבערו מן העולם

חדשה כלל התורה דין ביטול חמץ ולא יועיל 

כיון שרצון , ביטול אפילו בדיעבד לחמץ ידוע

וכשיש . התורה לכלות את החמץ מן העולם

. אפשרות לכלותו לא התירה התורה לבטלו

ורק בחמץ שאינו ידוע שאין אפשרות לבערו 

בזה חידשה התורה דין ביטול , ולםמן הע

ח "ובזה גם מתבארים היטב דברי הב. לחמץ

ט שאינו יכול לבער את החמץ מודה"דביו

לושאיןכיון דבזה ,לבטלודיכולהכלבו

  שפיר חידשה התורה דין ,לבערואפשרות

  .ביטול להחמץ  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

אמנם

ויתכן

א"טביובר

והיינו

ולפי 



        דוד                             פסחים  צרות                          או                  עו

  ן כזסימ

  הבודק צריך שיברך
  .פסחים ז                                                                                                                                                                              

  

  .ס"וכטא שלום רב"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

הבודקרבאמריהודהרבאמר"

מהראשוניםותמהו".שיברךצריך

המצוותכלהרי,לברךשצריךהחידוש

דלא"תירץש"וברא.לפניהםברכהטעונים

לבעראלאדאינהכיון,מצוהכ"כדאינהתימא

בקרבןדבריווביאר".הביתמןהחמץאת

,התורהמןמצוהאינהחמץדבדיקתנתנאל

  רקהיא"תשביתו"שמצוותש"הראכשיטת

  :'ד'תוסוכשיטתומעלהשישיתמשעה  

ש היא מצוה "להראחמץדבדיקת
  , י"י וב"דרבנן לבדוק כדי שלא יעבור ב

  

  

מ "ורק דמ, ולזה באמת מספיק ביטול חמץ

  ל חייבו בדיקה מחשש שמא יבוא לאוכלו "חז

  .כיון דלא בדיל מיניה  

ל לתקן "מה ראו חז, יש לתמוה מאודזה

והרי זה , ברכה מיוחדת על בדיקת חמץ

דומה לבודק פרי מחשש תולעים דלא מברך 

מ "כיון דכל הבדיקה היא רק ע, על הבדיקה

וכן דומה למליחת בשר מדם , להינצל מאיסור

  ומדוע מברך . מברךשלא, האיברים שבתוכו

  .חמץעל בדיקת  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

בפשוטו יש לחלק בין בדיקת 

תולעים ובדיקת הריאה או מליחת 

כיון שאין חיוב עצמי , שבהם לא מברך, הדם

לבדוק ורק אם רוצה לאכול צריך לבדוק על 

ונמצא שהבדיקה . מנת להוציא הדבר האסור

וכיון שהאכילה היא , היא רק הכשר לאכילה

. רשות לא נחשב מצוה דרבנן ולכך לא מברך

שהוא חיוב על כל , בבדיקת חמץומה שאינו כן

אחד ואחד מישראל לבדוק את ביתו בערב 

  ולכך הבדיקה נחשבת מצווה מדרבנן , פסח

  .ולכך מברך עליה  

עיין בפני יהושע בסוגיא שהקשה כעין 

  בריש פסחים ' לדעת תוס, קושיה זו

משום , דעיקר הבדיקה והביעור היא מדרבנן

נשי מיניה חומרא דחמץ משום דלא בדילי אי

, דאי משום בל יראה[ושמא יבואו לאוכלו 

ואם כן כיצד מברכים על ]. בביטול בעלמא סגי

בדיקת חמץ שהרי כל עיקר תכלית הבדיקה 

והיכן מצינו , היא גדר וסייג שלא יבוא לאוכלו

ברכה על מצוה דרבנן שכל עיקרה משום גדר 

פ "וכוונתו להקשות שאע. ע"וסייג ונשאר בצ

ישנו חיוב לעשות מעשה שבבדיקת חמץ 

ושונה מבדיקת תולעים ובדיקת [בדיקה 

מכל מקום כיון שכל ] הריאה ומליחת הדם

תכלית הבדיקה היא רק גדר וסייג שלא יבוא 

  לא נחשב מצוה בעצם רק גדר וסייג , לאוכלו

  .מדרבנן לבל יראה ובל ימצא ומדוע מברך  

:שאלה

נמצא

ולפי 

:תשובה

אמנם 

  עזדוד                              פסחיםאוצרות                                             

ע בסימן "לבאר זה על פי דברי השו

ישראל היוצא מבית "'גתלו סעיף 

אינו יהודי תוך שלושים יום ונכנס בבית אחר 

אינו צריך לבער , בעיר זו או הולך לעיר אחרת

בית האינו יהודי שהרי יקיים מצוות ביעור 

אבל אם הוא מפרש או יוצא . באותו בית אחר

יש מי שאומר , בשיירא ולא יכנס בפסח בבית

, יום' שחל עליו חובת ביעור כיון שהוא תוך ל

  וצריך לבער בית האינו יהודי שהוא יוצא ממנו 
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מדוע צריך לבער את ביתו של כ "וא.ברשותו

מ לקיים עשה דתשביתו בקום "ם ע"העכו
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  הבודק צריך שיברך
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  .ס"וכטא שלום רב"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

הבודקרבאמריהודהרבאמר"

מהראשוניםותמהו".שיברךצריך

המצוותכלהרי,לברךשצריךהחידוש

דלא"תירץש"וברא.לפניהםברכהטעונים

לבעראלאדאינהכיון,מצוהכ"כדאינהתימא

בקרבןדבריווביאר".הביתמןהחמץאת

,התורהמןמצוהאינהחמץדבדיקתנתנאל

  רקהיא"תשביתו"שמצוותש"הראכשיטת

  :'ד'תוסוכשיטתומעלהשישיתמשעה  

ש היא מצוה "להראחמץדבדיקת
  , י"י וב"דרבנן לבדוק כדי שלא יעבור ב

  

  

מ "ורק דמ, ולזה באמת מספיק ביטול חמץ

  ל חייבו בדיקה מחשש שמא יבוא לאוכלו "חז

  .כיון דלא בדיל מיניה  

ל לתקן "מה ראו חז, יש לתמוה מאודזה

והרי זה , ברכה מיוחדת על בדיקת חמץ

דומה לבודק פרי מחשש תולעים דלא מברך 

מ "כיון דכל הבדיקה היא רק ע, על הבדיקה

וכן דומה למליחת בשר מדם , להינצל מאיסור

  ומדוע מברך . מברךשלא, האיברים שבתוכו

  .חמץעל בדיקת  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

בפשוטו יש לחלק בין בדיקת 

תולעים ובדיקת הריאה או מליחת 

כיון שאין חיוב עצמי , שבהם לא מברך, הדם

לבדוק ורק אם רוצה לאכול צריך לבדוק על 

ונמצא שהבדיקה . מנת להוציא הדבר האסור

וכיון שהאכילה היא , היא רק הכשר לאכילה

. רשות לא נחשב מצוה דרבנן ולכך לא מברך

שהוא חיוב על כל , בבדיקת חמץומה שאינו כן

אחד ואחד מישראל לבדוק את ביתו בערב 

  ולכך הבדיקה נחשבת מצווה מדרבנן , פסח

  .ולכך מברך עליה  

עיין בפני יהושע בסוגיא שהקשה כעין 

  בריש פסחים ' לדעת תוס, קושיה זו

משום , דעיקר הבדיקה והביעור היא מדרבנן

נשי מיניה חומרא דחמץ משום דלא בדילי אי

, דאי משום בל יראה[ושמא יבואו לאוכלו 

ואם כן כיצד מברכים על ]. בביטול בעלמא סגי

בדיקת חמץ שהרי כל עיקר תכלית הבדיקה 

והיכן מצינו , היא גדר וסייג שלא יבוא לאוכלו

ברכה על מצוה דרבנן שכל עיקרה משום גדר 

פ "וכוונתו להקשות שאע. ע"וסייג ונשאר בצ

ישנו חיוב לעשות מעשה שבבדיקת חמץ 

ושונה מבדיקת תולעים ובדיקת [בדיקה 

מכל מקום כיון שכל ] הריאה ומליחת הדם

תכלית הבדיקה היא רק גדר וסייג שלא יבוא 

  לא נחשב מצוה בעצם רק גדר וסייג , לאוכלו

  .מדרבנן לבל יראה ובל ימצא ומדוע מברך  

:שאלה

נמצא

ולפי 

:תשובה

אמנם 
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ם "שהישראל יוצא מבית העכו
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  הרי יכול לבער את החמץ שנשאר עמו , ועשה

  .ובזה יקיים את העשה של תשביתו  
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הוא , ל"בדיקת חמץ שתקנו חז
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לפסחלהיכנסומוכןהחמץמןבודליהיה

זושתקנהורק[ץהחממןבדילשלבמצב

  ואחדאחדכלעלולאהביתבעלעלהיא

  ].הביתמבני  

  

  

רקשאינה,זומצוהעלברכהשייך

גםאלא,האסורההחפצאלמצוא

  החמץמןבדילשהואהגבראעלדיןלקבוע

  .והבן  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ובמה שביאר , מכתבו היקר בסוגיא

ר שדין בדיקת חמץ הוא מלבד "כת

גם תקנת חכמים על , בדיקה וביעור החמץ

הגברא שיבדוק ויהא בדיל מן החמץ לכל 

ובזה יש לדון בדברי . הפסח הוא חידוש נפלא

ם שבודק "שכתב דלדעת הרמב, המרומי שדה

] אם לא בדק קודם[את החמץ גם אחר הפסח 

מברך על בדיקת החמץ של ומכל מקום לא 

וביאר במרומי שדה הטעם . אחר הפסח

ם בבדיקה דלפני הפסח מקיים "דלהרמב

, מצוות עשה של תשביתו שאור מבתיכם

  י שבבדיקה מקיים עשה של "וכשיטת רש

  .תשביתו  

אבל .הפסחשלפניבדיקהמברך על

בדיקה של אחר הפסח שכל עניינה 

  שעבר עליו הוא רק שלא יבוא לאכול החמץ 

  .לא תקנו ברכה, הפסח  

שבדיקת חמץ גם לפני הפסח ' לתוס

ולא [היא רק משום שלא יבוא לאוכלו 

] דהא בביטול בעלמא סגי, משום תשביתו

כ אין הבדל בין בדיקה דלפני הפסח לבין "וא

שבשניהם טעם , בדיקה דלאחר הפסח

כ כמו שמברך "וא. הבדיקה שלא יבוא לאוכלו

  י הפסח כך מברך אחר הפסח על בדיקה לפנ

  .ד"עכ  

', ר בדעת התוס"לפי מה שביאר כת

עדיין יש לחלק בין בדיקה של לפני 

לבין בדיקה של אחר ] שעליה מברך[הפסח 

כי רק בבדיקה של ]. שלא יברך עליה[הפסח 

לפני הפסח שמלבד הטעם שבודק שלא יאכל 

מ שיהא "ישנו טעם נוסף של בדיקה ע, החמץ

אבל בבדיקה של . החמץ ולכך מברךבודל מן 

אחר הפסח שכל הטעם שלה רק מחשש 

' ל שמודים תוס"שפיר י, שיבוא לאוכלו

כי זה , ם שאין מברכים על בדיקה זו"להרמב

  ממש דומה לבדיקת תולעים ובדיקת הריאה 

  .שאין מברכים עליהם  

' י ותוס"גם יש לבאר את מחלוקת רש

סבירא יהודה ' דר. לשיטתם: לקמן יב

שלא "ליה דכל דין השריפה לחמץ הוא רק 

" בשעת ביעורו"אבל , "בשעת ביעורו

. השבתתו בכל דבר ולאו דווקא בשריפה

הוא בשעה " שלא בשעת ביעורו"י "ופירש רש

אבל לאחר שעה , שישית ואז דינו בשריפה

ולכך

קיבלנו

ולכך

אבל

אמנם

ובזה
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  שישית השבתתו בכל דבר והיינו בשעת 

  .ביעורו  

לו הקשה רבא שם מאי טעמא נתנו 

ולכך [חכמים זמן לבקש עצים לשריפה 

  לשעהלהמתיןיכולהרי]חמשכלתולין

  .שביעית ולהשביתו בכל דבר  

י כיצד ימתין "תם על פירוש רש' ר

' הרי בגמ, עד שעה שביעית לבערו

מבואר דלרבי יהודה לא בודק החמץ בשעת : 'י

. איסורו דחיישינן דילמא אתי למיכל מיניה

ימתין מלבער החמץ עד שעה ואם כן כיצד

הא חיישינן דילמא אתי למיכל , שביעית

י דכל "ותירץ הפני יהושע לדעת רש. מיניה

הוא רק , החשש דילמא אתי למיכל מיניה

כשבודק החמץ וכיון דטרוד בבדיקה ישכח 

  אבל כשאינו עסוק בבדיקה לא . ויבוא לאוכלו

  .חיישינן דילמא אתי למיכל מיניה  

  י "ר מחלוקת רש"י כתבדבר

' דלתוס.היא לשיטתם' ותוס

ורק לאחר , דחמץ לא בדילי אינשי מיניה

שבדק את החמץ ועשה מעשה בדיקה אחריו 

תם ' שפיר הקשה ר. נהיה בגדר בדיל מיניה

והרי , עיתכיצד ישאיר את החמץ עד שעה שבי

  וחישינן ] לא בדקשעדיין [לא בדיל מיניה 

  .דלמא אתי למיכל מיניה  

י לשיטתו שטעם הבדיקה הוא "רש

אבל לא , משום תשביתו דאורייתא

  ולכך יכול , חושש לטעם דלא בדילי מיניה

  

חמץ בביתו בשעה שביעית ולא להשאיר ה

ורק [חיישינן דילמא אתי למיכל מיניה 

  כשמחפש אחריו חיישינן דלמא אתי למיכל 

  ].מיניה  

א בסימן "יש גם לבאר את דברי הרמ

ונוהגים להניח פתיתי "'ב סעיף ב"תל

חמץ במקום שימצאם הבודק כדי שלא תהא 

ומיהו אם לא ] ן"י ברי"מהר[ברכתו לבטלה 

נתן לא עיכב דדעת כל אדם עם הברכה לבער 

א "פ הגר"וביאר המשנה ברורה ע". אם נמצא

הדעה הראשונה , שיש כאן שני דעות חולקות

הויא ברכתו , סוברת שאם לא מצא חמץ

והדעה . ולכך צריך להניח פתיתי חמץ, לבטלה

השניה חולקת וסוברת שאפילו אם לא ימצא 

שכך היא המצוה , חמץ אין כאן ברכה לבטלה

  ואם , לבדוק החמץ ולחפש אחריו שמא ימצא

  .לא ימצא אין בכך כלום  

יש לבאר שהדעה , ר"בדברי כת

, י"ל כשיטת רש"הראשונה ס

שאור שהבדיקה היא מצוות תשביתו 

  מ "עחמץמוצאלאדאםל"סולכך,מבתיכם

  .להשביתו יש כאן משום ברכה לבטלה  

', ל כשיטת התוס"הדעה השניה ס

שהמצוה בבדיקה היא מחמת הגברא 

, שיהא בודל מן החמץ מחמת הבדיקה שעשה

כ מובן היטב שאפילו אם לא מצא כלל "וא

  כיון שקיים את , אין ברכתו לבטלה, חמץ

  .דיקה להיות בודל מן החמץתכלית הב  

    

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  

  

וזה

והקשה

ולהמבואר

אבל

ובזה

ולהמבואר

אבל



        דוד                             פסחים  צרות                          או                  עח

לפסחלהיכנסומוכןהחמץמןבודליהיה

זושתקנהורק[ץהחממןבדילשלבמצב

  ואחדאחדכלעלולאהביתבעלעלהיא

  ].הביתמבני  

  

  

רקשאינה,זומצוהעלברכהשייך

גםאלא,האסורההחפצאלמצוא

  החמץמןבדילשהואהגבראעלדיןלקבוע

  .והבן  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ובמה שביאר , מכתבו היקר בסוגיא

ר שדין בדיקת חמץ הוא מלבד "כת

גם תקנת חכמים על , בדיקה וביעור החמץ

הגברא שיבדוק ויהא בדיל מן החמץ לכל 

ובזה יש לדון בדברי . הפסח הוא חידוש נפלא

ם שבודק "שכתב דלדעת הרמב, המרומי שדה

] אם לא בדק קודם[את החמץ גם אחר הפסח 

מברך על בדיקת החמץ של ומכל מקום לא 

וביאר במרומי שדה הטעם . אחר הפסח

ם בבדיקה דלפני הפסח מקיים "דלהרמב

, מצוות עשה של תשביתו שאור מבתיכם

  י שבבדיקה מקיים עשה של "וכשיטת רש

  .תשביתו  

אבל .הפסחשלפניבדיקהמברך על

בדיקה של אחר הפסח שכל עניינה 

  שעבר עליו הוא רק שלא יבוא לאכול החמץ 

  .לא תקנו ברכה, הפסח  

שבדיקת חמץ גם לפני הפסח ' לתוס

ולא [היא רק משום שלא יבוא לאוכלו 

] דהא בביטול בעלמא סגי, משום תשביתו

כ אין הבדל בין בדיקה דלפני הפסח לבין "וא

שבשניהם טעם , בדיקה דלאחר הפסח

כ כמו שמברך "וא. הבדיקה שלא יבוא לאוכלו

  י הפסח כך מברך אחר הפסח על בדיקה לפנ

  .ד"עכ  

', ר בדעת התוס"לפי מה שביאר כת

עדיין יש לחלק בין בדיקה של לפני 

לבין בדיקה של אחר ] שעליה מברך[הפסח 

כי רק בבדיקה של ]. שלא יברך עליה[הפסח 

לפני הפסח שמלבד הטעם שבודק שלא יאכל 

מ שיהא "ישנו טעם נוסף של בדיקה ע, החמץ

אבל בבדיקה של . החמץ ולכך מברךבודל מן 

אחר הפסח שכל הטעם שלה רק מחשש 

' ל שמודים תוס"שפיר י, שיבוא לאוכלו

כי זה , ם שאין מברכים על בדיקה זו"להרמב

  ממש דומה לבדיקת תולעים ובדיקת הריאה 

  .שאין מברכים עליהם  

' י ותוס"גם יש לבאר את מחלוקת רש

סבירא יהודה ' דר. לשיטתם: לקמן יב

שלא "ליה דכל דין השריפה לחמץ הוא רק 

" בשעת ביעורו"אבל , "בשעת ביעורו

. השבתתו בכל דבר ולאו דווקא בשריפה

הוא בשעה " שלא בשעת ביעורו"י "ופירש רש

אבל לאחר שעה , שישית ואז דינו בשריפה

ולכך

קיבלנו

ולכך

אבל

אמנם

ובזה
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  שישית השבתתו בכל דבר והיינו בשעת 

  .ביעורו  

לו הקשה רבא שם מאי טעמא נתנו 

ולכך [חכמים זמן לבקש עצים לשריפה 

  לשעהלהמתיןיכולהרי]חמשכלתולין

  .שביעית ולהשביתו בכל דבר  

י כיצד ימתין "תם על פירוש רש' ר

' הרי בגמ, עד שעה שביעית לבערו

מבואר דלרבי יהודה לא בודק החמץ בשעת : 'י

. איסורו דחיישינן דילמא אתי למיכל מיניה

ימתין מלבער החמץ עד שעה ואם כן כיצד

הא חיישינן דילמא אתי למיכל , שביעית

י דכל "ותירץ הפני יהושע לדעת רש. מיניה

הוא רק , החשש דילמא אתי למיכל מיניה

כשבודק החמץ וכיון דטרוד בבדיקה ישכח 

  אבל כשאינו עסוק בבדיקה לא . ויבוא לאוכלו

  .חיישינן דילמא אתי למיכל מיניה  

  י "ר מחלוקת רש"י כתבדבר

' דלתוס.היא לשיטתם' ותוס

ורק לאחר , דחמץ לא בדילי אינשי מיניה

שבדק את החמץ ועשה מעשה בדיקה אחריו 

תם ' שפיר הקשה ר. נהיה בגדר בדיל מיניה

והרי , עיתכיצד ישאיר את החמץ עד שעה שבי

  וחישינן ] לא בדקשעדיין [לא בדיל מיניה 

  .דלמא אתי למיכל מיניה  

י לשיטתו שטעם הבדיקה הוא "רש

אבל לא , משום תשביתו דאורייתא

  ולכך יכול , חושש לטעם דלא בדילי מיניה

  

חמץ בביתו בשעה שביעית ולא להשאיר ה

ורק [חיישינן דילמא אתי למיכל מיניה 

  כשמחפש אחריו חיישינן דלמא אתי למיכל 

  ].מיניה  

א בסימן "יש גם לבאר את דברי הרמ

ונוהגים להניח פתיתי "'ב סעיף ב"תל

חמץ במקום שימצאם הבודק כדי שלא תהא 

ומיהו אם לא ] ן"י ברי"מהר[ברכתו לבטלה 

נתן לא עיכב דדעת כל אדם עם הברכה לבער 

א "פ הגר"וביאר המשנה ברורה ע". אם נמצא

הדעה הראשונה , שיש כאן שני דעות חולקות

הויא ברכתו , סוברת שאם לא מצא חמץ

והדעה . ולכך צריך להניח פתיתי חמץ, לבטלה

השניה חולקת וסוברת שאפילו אם לא ימצא 

שכך היא המצוה , חמץ אין כאן ברכה לבטלה

  ואם , לבדוק החמץ ולחפש אחריו שמא ימצא

  .לא ימצא אין בכך כלום  

יש לבאר שהדעה , ר"בדברי כת

, י"ל כשיטת רש"הראשונה ס

שאור שהבדיקה היא מצוות תשביתו 

  מ "עחמץמוצאלאדאםל"סולכך,מבתיכם

  .להשביתו יש כאן משום ברכה לבטלה  

', ל כשיטת התוס"הדעה השניה ס

שהמצוה בבדיקה היא מחמת הגברא 

, שיהא בודל מן החמץ מחמת הבדיקה שעשה

כ מובן היטב שאפילו אם לא מצא כלל "וא

  כיון שקיים את , אין ברכתו לבטלה, חמץ

  .דיקה להיות בודל מן החמץתכלית הב  

    

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  

  

וזה

והקשה

ולהמבואר

אבל

ובזה

ולהמבואר

אבל
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  סימן כח

    בדין ברכת המצוות
  :פסחים ז                                                                                                                                                                             

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

תם ' ש פסחים כתב בשם ר"ברא

ומה שחילקו במטבע ברכות : "ל"וז

, ד"יש מהן שתיקנו בעל ויש מהן שתיקנו בלמ

דכל מצוות , ל היה נותן טעם לדבר"תם ז' ר

כגון על מקרא , שנעשות מיד שייך לברך על

מגילה על הטבילה על נטילת ידים על הפרשת 

אבל , ה על אכילת מצה על אכילת מרורתרומ

להניח תפילין להתעטף בציצית ולישב בסוכה 

ולהדליק נר חנוכה יש , לאכול ולטייל כל היום

שיהוי במצוותה כדאמרינן בבמה מדליקין 

מצותה משתשקע החמה עד שתכלה : א"כ

וכן לשמוע קול שופר יש שיהוי , רגל מן השוק

  ופרשלהפסקה בין התקיעות דעיקר מצוות

  ".סדר הברכותעל  

  

והוסיף,תם'רשיטתאתהביא

עליברךבמעקהתם'רשלפי

  קביעתעליברךובמזוזה,מעקהעשיית

  .מזוזה  

מזוזה ומעקה הם שהריתמוהזה

שתמיד מקיים , מצוות עם שיהוי

, המצווה כשיש לו מעקה בביתו ומזוזה בפתחו

כיון שכל , ודמי לתפילין וטלית שמברך על

עםמצוותוהםמצוהרגע שהם עליו מקיים

ק "ש ס"ובאמת בקרבן נתנאל על הרא,שיהוי

תם מברך ' כתב שבמעקה ומזוזה לר' ש

  ושיטת המאירי , לעשות מעקה ולקבוע מזוזה

  .צריכה עיון  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

, חשבתי לבאר שיטת המאירי

  שחלוק מצוות תפילין וציצית 

  .ממצוות מעקה ומזוזה  

תפילין כל רגע ורגע שהם עליו 

, מקיים מצוות עשה מן התורה

ועיין בביאור הלכה בסימן לז שהביא מהפרי 

מגדים שמסתפק האם מן התורה חייב 

או שמן התורה די , בתפילין בכל רגע ורגע

ברגע אחד שמניח ומדרבנן מצוותה כל היום 

ומסיק ]. ועכשיו ביטלוה כיון שאין לנו גוף נקי[

שאם הניח רגע אחד קיים הפרי מגדים 

אבל מצווה מן המובחר מן התורה , המצווה

ונראה שגם . ד"להיותן עליו כל היום עכ

מ בכל "מ, למסקנתו שברגע אחד קיים המצוה

  רגע ורגע שהתפילין עליו מקיים מצוות עשה 

  ].ולא רק ברגע הראשון[  

ביןשחילקו:ח"פסנהדרין'מתוסלזה

,תפיליןתהנחלביןלולבנטילת

הראשוןהרגערקהיאהמצוהשבלולב

תוסיףבלאיןולכך[ביהנפקומדאגביה

מבטלזהדאין,חמישימיןכךאחרכשמוסיף

בתפיליןאבל,]גורעואינושקייםהמצווה

ובמאירי: שאלה

  ולכאורה

:תשובה

שבמצוות

וראיה 

פא                                        דוד                              פסחים                              אוצרות                            

עלמוסיףאםולכך[ורגערגעכלהיאהמצווה

בלעלעוברחמישיביתשבראשותפילין

      שמקייםהמצווהאתשגורעכיון,תוסיף

  ].בראשו  

  ,תפילין נחשבת מצווה שיש בה שיהוי

.מצווה בגופומקייםורגערגעשכל

וכעין זה הוא בטלית שאין חיוב להתעטף 

  ומכל מקום כל רגע ורגע שהטלית , בטלית

  .עליו נחשב מקיים מצוות עשה  

אלא מעשה המצווה , במעקה אינו כן

כל אבל,המעקהעשייתמעשההוא

  רגע ורגע שהמעקה בגגו לא נחשב מקיים 

על פי שהתכלית ואף .מצוות עשה של מעקה

  היא שיהא לו תמיד מעקה , של מצוות המעקה

  .מ שלא יפול הנופל ממנו"בגגו ע  

  

  

, מקום לא נחשב מקיים מצוות עשה

ורק [כיון שלא עושה מעשה בגופו 

ים מצווה בתפילין וטלית שהם עליו נחשב מקי

ולכך לא נחשב מצווה עם ]. כל רגע ורגע

, כיון שהברכה היא על קיום המצווה, שיהוי

וכן במזוזה . וזהו רק בזמן העשיה ולא אחר כך

אבל אחר , מעשה המצווה הוא קביעת המזוזה

רק מקיים , כך לא נחשב מקיים מצוות עשה

  והוא שיהיה , את התכלית של מעשה המצווה

  . לשומרולו מזוזה בפיתחו   

הקרבן נתנאל שנחלק וסובר שגם 

מעקה ומזוזה נחשבים מצוות עם 

שסובר שגם מעקה ומזוזה נחשב נראה , שיהוי

ורגע שמעקה בגגו ומזוזה רגעכלמצווהקיום

  ולכך נחשבים מצוות עם שיהוי , בפיתחו

  .ומברך לעשות מעקה ולקבוע מזוזה  

  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  מאברכי הכוללהמשך פילפולא דאורייתא 

  

.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ר את שיטת המאירי "שביאר כת

שבמעקה ומזוזה מקיים העשה רק 

ואחר כך לא נחשב מקיים , במעשה הראשון

הוא ביאור נפלא והוא כעין מצוות פריה . עשה

אם חקר ה]'סימן א[ורביה שבמנחת חינוך 

רק הכשר והביאה היא, המצווה היא הבנים

ובמנחת . מצווה או שהמצווה היא הביאה

ולכך מבואר , חינוך נוקט שהמצווה היא הבנים

שאם מתו הבנים מחויב עוד . ביבמות סב

, ואם המצווה היא הביאה בעצם, בפריה ורביה

. כ מדוע לא יצא ידי חובתו כשמתו הבנים"א

מבואר שהעשה . בגיטין מא' אמנם בתוס

  חינוך נדחק בדברי ובמנחת, מקיים בגמר ביאה

  .'תוס  

הר צבי על המנחת חינוך הביא גם 

יצחק ' מהפרי יצחק להגאון ר

ד דבריהם "ולענ"ל "וכתב וז, ל"בלאזר זצ

דהא לעולם מצוות המעשיות , קשים להולמם

אבל שיהיה לו , הם מה שעושה האדם בפועל

בנים זה אינו מעשה האדם וגם לאו בידו הוא 

אה מקיים העשה דבהכי חייביה דבגמר בי. 'וכו

. דלידת הבנים לאו בדידיה תליא, רחמנא

ולכך

אבל

מכל

אמנם

במה

ובהגהות



        דוד                             פסחים  צרות                          או                  פ

  סימן כח

    בדין ברכת המצוות
  :פסחים ז                                                                                                                                                                             

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

תם ' ש פסחים כתב בשם ר"ברא

ומה שחילקו במטבע ברכות : "ל"וז

, ד"יש מהן שתיקנו בעל ויש מהן שתיקנו בלמ

דכל מצוות , ל היה נותן טעם לדבר"תם ז' ר

כגון על מקרא , שנעשות מיד שייך לברך על

מגילה על הטבילה על נטילת ידים על הפרשת 

אבל , ה על אכילת מצה על אכילת מרורתרומ

להניח תפילין להתעטף בציצית ולישב בסוכה 

ולהדליק נר חנוכה יש , לאכול ולטייל כל היום

שיהוי במצוותה כדאמרינן בבמה מדליקין 

מצותה משתשקע החמה עד שתכלה : א"כ

וכן לשמוע קול שופר יש שיהוי , רגל מן השוק

  ופרשלהפסקה בין התקיעות דעיקר מצוות

  ".סדר הברכותעל  

  

והוסיף,תם'רשיטתאתהביא

עליברךבמעקהתם'רשלפי

  קביעתעליברךובמזוזה,מעקהעשיית

  .מזוזה  

מזוזה ומעקה הם שהריתמוהזה

שתמיד מקיים , מצוות עם שיהוי

, המצווה כשיש לו מעקה בביתו ומזוזה בפתחו

כיון שכל , ודמי לתפילין וטלית שמברך על

עםמצוותוהםמצוהרגע שהם עליו מקיים

ק "ש ס"ובאמת בקרבן נתנאל על הרא,שיהוי

תם מברך ' כתב שבמעקה ומזוזה לר' ש

  ושיטת המאירי , לעשות מעקה ולקבוע מזוזה

  .צריכה עיון  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

, חשבתי לבאר שיטת המאירי

  שחלוק מצוות תפילין וציצית 

  .ממצוות מעקה ומזוזה  

תפילין כל רגע ורגע שהם עליו 

, מקיים מצוות עשה מן התורה

ועיין בביאור הלכה בסימן לז שהביא מהפרי 

מגדים שמסתפק האם מן התורה חייב 

או שמן התורה די , בתפילין בכל רגע ורגע

ברגע אחד שמניח ומדרבנן מצוותה כל היום 

ומסיק ]. ועכשיו ביטלוה כיון שאין לנו גוף נקי[

שאם הניח רגע אחד קיים הפרי מגדים 

אבל מצווה מן המובחר מן התורה , המצווה

ונראה שגם . ד"להיותן עליו כל היום עכ

מ בכל "מ, למסקנתו שברגע אחד קיים המצוה

  רגע ורגע שהתפילין עליו מקיים מצוות עשה 

  ].ולא רק ברגע הראשון[  

ביןשחילקו:ח"פסנהדרין'מתוסלזה

,תפיליןתהנחלביןלולבנטילת

הראשוןהרגערקהיאהמצוהשבלולב

תוסיףבלאיןולכך[ביהנפקומדאגביה

מבטלזהדאין,חמישימיןכךאחרכשמוסיף

בתפיליןאבל,]גורעואינושקייםהמצווה

ובמאירי: שאלה

  ולכאורה

:תשובה

שבמצוות

וראיה 

פא                                        דוד                              פסחים                              אוצרות                            

עלמוסיףאםולכך[ורגערגעכלהיאהמצווה

בלעלעוברחמישיביתשבראשותפילין

      שמקייםהמצווהאתשגורעכיון,תוסיף

  ].בראשו  

  ,תפילין נחשבת מצווה שיש בה שיהוי

.מצווה בגופומקייםורגערגעשכל

וכעין זה הוא בטלית שאין חיוב להתעטף 

  ומכל מקום כל רגע ורגע שהטלית , בטלית

  .עליו נחשב מקיים מצוות עשה  

אלא מעשה המצווה , במעקה אינו כן

כל אבל,המעקהעשייתמעשההוא

  רגע ורגע שהמעקה בגגו לא נחשב מקיים 

על פי שהתכלית ואף .מצוות עשה של מעקה

  היא שיהא לו תמיד מעקה , של מצוות המעקה

  .מ שלא יפול הנופל ממנו"בגגו ע  

  

  

, מקום לא נחשב מקיים מצוות עשה

ורק [כיון שלא עושה מעשה בגופו 

ים מצווה בתפילין וטלית שהם עליו נחשב מקי

ולכך לא נחשב מצווה עם ]. כל רגע ורגע

, כיון שהברכה היא על קיום המצווה, שיהוי

וכן במזוזה . וזהו רק בזמן העשיה ולא אחר כך

אבל אחר , מעשה המצווה הוא קביעת המזוזה

רק מקיים , כך לא נחשב מקיים מצוות עשה

  והוא שיהיה , את התכלית של מעשה המצווה

  . לשומרולו מזוזה בפיתחו   

הקרבן נתנאל שנחלק וסובר שגם 

מעקה ומזוזה נחשבים מצוות עם 

שסובר שגם מעקה ומזוזה נחשב נראה , שיהוי

ורגע שמעקה בגגו ומזוזה רגעכלמצווהקיום

  ולכך נחשבים מצוות עם שיהוי , בפיתחו

  .ומברך לעשות מעקה ולקבוע מזוזה  

  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  מאברכי הכוללהמשך פילפולא דאורייתא 

  

.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ר את שיטת המאירי "שביאר כת

שבמעקה ומזוזה מקיים העשה רק 

ואחר כך לא נחשב מקיים , במעשה הראשון

הוא ביאור נפלא והוא כעין מצוות פריה . עשה

אם חקר ה]'סימן א[ורביה שבמנחת חינוך 

רק הכשר והביאה היא, המצווה היא הבנים

ובמנחת . מצווה או שהמצווה היא הביאה

ולכך מבואר , חינוך נוקט שהמצווה היא הבנים

שאם מתו הבנים מחויב עוד . ביבמות סב

, ואם המצווה היא הביאה בעצם, בפריה ורביה

. כ מדוע לא יצא ידי חובתו כשמתו הבנים"א

מבואר שהעשה . בגיטין מא' אמנם בתוס

  חינוך נדחק בדברי ובמנחת, מקיים בגמר ביאה

  .'תוס  

הר צבי על המנחת חינוך הביא גם 

יצחק ' מהפרי יצחק להגאון ר

ד דבריהם "ולענ"ל "וכתב וז, ל"בלאזר זצ

דהא לעולם מצוות המעשיות , קשים להולמם

אבל שיהיה לו , הם מה שעושה האדם בפועל

בנים זה אינו מעשה האדם וגם לאו בידו הוא 

אה מקיים העשה דבהכי חייביה דבגמר בי. 'וכו

. דלידת הבנים לאו בדידיה תליא, רחמנא

ולכך

אבל

מכל

אמנם

במה

ובהגהות



                                 דוד                             פסחים  צרות                          או                פב

ט מתו הבנים מחויב בפריה "מ[ולענין הקושיה 

נראה לומר דיש תנאי בעיקר חלות ] ורביה

דהיינו דהאדם מחויב להעמיד , חיוב המצווה

ואם העמיד בן ובת יהיה באיזה , בעולם בן ובת

אופן שהוא אף שלא קיים מצוות עשה של

דלאו , פריה ורביה שוב לא יתחייב במצווה זו

אלא כל , בקיום המצווה תליא מילתא

  שהעמיד בפועל בן ובת אף בלא מצווה שוב 

  .ל"עכ". לא חייבתו תורה אף שחיסר מצווה  

מדבריו שמעשה המצווה של פריה 

והבנים הם , ורביה הוא מעשה הביאה

שהתורה צוותה על [התכלית של המצווה 

וכל שישנם ]. מ שיהיו בנים"הביאה עמעשה 

  נפטר ממצוות , בנים ונתקיימה תכלית המצווה

  .פריה ורביה ופטור מהביאה  

ר גם מצוות מעקה ומזוזה הם על "כת

שתכלית המצווה היא , דרך זו

שיהא [והמזוזה ] שלא יפול הנופל[המעקה 

אבל מעשה המצווה הוא קביעת ]. בבית שמור

  ולכך לא נחשבים מצווה עם , המעקה והמזוזה

  .שיהוי  

להסתפק לפי דברי המאירי אם שכח 

  האם , לברך על קביעת המזוזה והמעקה

ותפילין שבטלית .יברך אחר העשיה או לא

  , קיימא לן שיכול לברך כל זמן שהם עליו

  

א מהלכות ברכות "ם בפרק י"כמבואר ברמב

העושה מצווה ולא בירך אם מצווה "' הלכה ה

ואם , שעדיין עשייתה קיימת מברך אחר עשיה

כיצד הרי שנתעטף . דבר שעבר אינו מברך

בציצית או שלבש תפילין או שישב בסוכה 

ולא בירך תחילה חוזר ומברך אחר שנתעטף 

. יים עשהוזהו משום שכל רגע ורגע מק". ' וכו

אבל במזוזה ובמעקה שאין קיום עשה כל רגע 

  כ בפשוטו אם שכח לברך בזמן "א, להמאירי

  .מעשה המצווה לא יברך אחר כך  

ל שיברך כיון שתכלית המצוה "עדיין י

  , היא שהבית יהא עם מעקה ומזוזה

.ע"וכיון שהתכלית עדיין קיימת יכול לברך וצ

, נר חנוכהעלבירךולאשכחאםאבל 

עד [בפשוטו יכול לברך כל זמן שהנר דולק 

ש "אשהרי מבואר בר] שתכלה רגל מן השוק

  שיהוי כל שנר חנוכה נחשב מצווה שיש בה 

  .זמן שהנר דולק  

ורגערגעכלחנוכהשבנרכוונתו

הנספרסוםשלמצווהקיוםישנו

מןרגלשתכלהעדלדלוקמחוייבולכך[

א"רעת"ובשו].הנסאתלפרסםמ"עהשוק

יכולדבמזוזהנוקט]ג"יתשובהתנינאמהדורא[

  זמןכלחנוכהבנרוכןשקיימתזמןכללברך

  .שדולק  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  

  

  

  

  

נמצא 

ולדברי

ויש 

אמנם

ובפשוטו

           פג                          דוד                             פסחים  צרות                          או                   

  סימן כט

  זמן בדיקת חמץ
  :פסחים י                                                                                                                                                                             

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

רבי "איתא : 'במשנה בפסחים י

ד "ד ובי"יהודה אומר בודקין אור י

א לא בדק אור "וחכ, שחרית ובשעת הביעור

ד יבדוק בתוך "לא בדק בי, ד"ד יבדוק בי"י

לא בדק בתוך המועד יבדוק לאחר , המועד

בסלקא דעתין סברה ' והנה הגמ". המועד

יהודה לומר דצריך לבדוק שלוש דכוונת רבי

ד שחרית ובשעת "ד ובי"בליל י, פעמים

ורב חסדא ורבה בר רב הונא פירשו . הביעור

דטעמו של רבי יהודה דזה כנגד שלש 

לא יראה לך חמץ ולא , השבתות שבתורה

שבעת ימים שאור לא ימצא , יראה לך שאור

אך ביום הראשון תשביתו שאור , בבתיכם

דמוכח מהברייתא ' גמומסקנת ה. מבתיכם

דאין כוונת רבי יהודה דצריך לבדוק שלש 

אלא כל כוונתו רק לומר דאם לא בדק , פעמים

  ואם לא בדק , ד שחרית"ד יבדוק בי"בליל י

  .ד שחרית יבדוק בשעת הביעור"בי  

יש להקשות דמה בכלל הסלקא 

לומר דלרבי יהודה ' דעתין בגמ

  דמה הענין בזה , צריך לבדוק שלש פעמים

  .ומדוע לא סגי בבדיקה פעם אחת  

לרבי דגם ' צריך להבין למסקנת הגמ

, יהודה אין צריך לבדוק שלש פעמים

כ מדוע רבי יהודה נקט בלשון בודקין אור "א

דמשמע , ד שחרית ובשעת הביעור"ד ובי"י

והיה לו לנקוט . דצריך לבדוק שלש פעמים

ד יבדוק "כלשון חכמים אם לא בדק באור י

ובאמת מכח הלשון הזה . 'ד שחרית וכו"בי

שצריך בתחילה להבין דכוונתו' הוכרחה הגמ

  גםב"צכ"אלא דאעפ, לבדוק שלש פעמים

  .יתפרש לשון המשנהכיצדלמסקנה  

ה אם לא בדק בתוך המועד כתבו "ד

פירש הקונטרס בשעה : "ל"וז

וקשה דלרבי יהודה קרי ליה שעת , שישית

אלא בתוך המועד ,הביעור ולמה שינה לשונו

היינו מתחילת שבע עד סוף הפסח ולאחר 

בדוק כדי שלא יתערב לו חמץ של המועד י

ולכאורה . ד"עכ" איסור בשל היתר ויאכלנו

סוברים דטעם התקנה של ' קשה דהלא התוס

כ גם "וא, הבדיקה זה משום שמא יבוא לאוכלו

לאחר הפסח נחוש שמא יבוא לאכול החמץ 

  ולמה הוצרכו לומר שמא , שעבר עליו הפסח

  .יתערב לו חמץ של איסור בשל היתר  

ל "לשטתם דס' דבשלמא התוסשהק

דגם חמץ נוקשה דקודם . 'לעיל דף ב

ז צריך בדיקה "הפסח איסורו רק מדרבנן בכ

אתי שפיר דגם חמץ שעבר עליו , וביעור

פ דכל איסורו אינו אלא מדרבנן "הפסח אע

ז צריך בדיקה "ובכ, ל כרבי שמעון"להלכה דקי

כאן ' ש דפירש כדברי התוס"אבל הרא. וביעור

הלא שיטתו בריש פרק אלו עוברין ד, קשה

בנן וליכא בל כיון שאיסורו מדר, דחמץ נוקשה

כ"א,וביעורבדיקהצריך אין, יראה ובל ימצא

:שאלה

ולכאורה

ועוד

' ובתוס

ועוד 
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ט מתו הבנים מחויב בפריה "מ[ולענין הקושיה 

נראה לומר דיש תנאי בעיקר חלות ] ורביה

דהיינו דהאדם מחויב להעמיד , חיוב המצווה

ואם העמיד בן ובת יהיה באיזה , בעולם בן ובת

אופן שהוא אף שלא קיים מצוות עשה של

דלאו , פריה ורביה שוב לא יתחייב במצווה זו

אלא כל , בקיום המצווה תליא מילתא

  שהעמיד בפועל בן ובת אף בלא מצווה שוב 

  .ל"עכ". לא חייבתו תורה אף שחיסר מצווה  

מדבריו שמעשה המצווה של פריה 

והבנים הם , ורביה הוא מעשה הביאה

שהתורה צוותה על [התכלית של המצווה 

וכל שישנם ]. מ שיהיו בנים"הביאה עמעשה 

  נפטר ממצוות , בנים ונתקיימה תכלית המצווה

  .פריה ורביה ופטור מהביאה  

ר גם מצוות מעקה ומזוזה הם על "כת

שתכלית המצווה היא , דרך זו

שיהא [והמזוזה ] שלא יפול הנופל[המעקה 

אבל מעשה המצווה הוא קביעת ]. בבית שמור

  ולכך לא נחשבים מצווה עם , המעקה והמזוזה

  .שיהוי  

להסתפק לפי דברי המאירי אם שכח 

  האם , לברך על קביעת המזוזה והמעקה

ותפילין שבטלית .יברך אחר העשיה או לא

  , קיימא לן שיכול לברך כל זמן שהם עליו

  

א מהלכות ברכות "ם בפרק י"כמבואר ברמב

העושה מצווה ולא בירך אם מצווה "' הלכה ה

ואם , שעדיין עשייתה קיימת מברך אחר עשיה

כיצד הרי שנתעטף . דבר שעבר אינו מברך

בציצית או שלבש תפילין או שישב בסוכה 

ולא בירך תחילה חוזר ומברך אחר שנתעטף 

. יים עשהוזהו משום שכל רגע ורגע מק". ' וכו

אבל במזוזה ובמעקה שאין קיום עשה כל רגע 

  כ בפשוטו אם שכח לברך בזמן "א, להמאירי

  .מעשה המצווה לא יברך אחר כך  

ל שיברך כיון שתכלית המצוה "עדיין י

  , היא שהבית יהא עם מעקה ומזוזה

.ע"וכיון שהתכלית עדיין קיימת יכול לברך וצ

, נר חנוכהעלבירךולאשכחאםאבל 

עד [בפשוטו יכול לברך כל זמן שהנר דולק 

ש "אשהרי מבואר בר] שתכלה רגל מן השוק

  שיהוי כל שנר חנוכה נחשב מצווה שיש בה 

  .זמן שהנר דולק  

ורגערגעכלחנוכהשבנרכוונתו

הנספרסוםשלמצווהקיוםישנו

מןרגלשתכלהעדלדלוקמחוייבולכך[

א"רעת"ובשו].הנסאתלפרסםמ"עהשוק

יכולדבמזוזהנוקט]ג"יתשובהתנינאמהדורא[

  זמןכלחנוכהבנרוכןשקיימתזמןכללברך

  .שדולק  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  

  

  

  

  

נמצא 

ולדברי

ויש 

אמנם

ובפשוטו
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  סימן כט

  זמן בדיקת חמץ
  :פסחים י                                                                                                                                                                             

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

רבי "איתא : 'במשנה בפסחים י

ד "ד ובי"יהודה אומר בודקין אור י

א לא בדק אור "וחכ, שחרית ובשעת הביעור

ד יבדוק בתוך "לא בדק בי, ד"ד יבדוק בי"י

לא בדק בתוך המועד יבדוק לאחר , המועד

בסלקא דעתין סברה ' והנה הגמ". המועד

יהודה לומר דצריך לבדוק שלוש דכוונת רבי

ד שחרית ובשעת "ד ובי"בליל י, פעמים

ורב חסדא ורבה בר רב הונא פירשו . הביעור

דטעמו של רבי יהודה דזה כנגד שלש 

לא יראה לך חמץ ולא , השבתות שבתורה

שבעת ימים שאור לא ימצא , יראה לך שאור

אך ביום הראשון תשביתו שאור , בבתיכם

דמוכח מהברייתא ' גמומסקנת ה. מבתיכם

דאין כוונת רבי יהודה דצריך לבדוק שלש 

אלא כל כוונתו רק לומר דאם לא בדק , פעמים

  ואם לא בדק , ד שחרית"ד יבדוק בי"בליל י

  .ד שחרית יבדוק בשעת הביעור"בי  

יש להקשות דמה בכלל הסלקא 

לומר דלרבי יהודה ' דעתין בגמ

  דמה הענין בזה , צריך לבדוק שלש פעמים

  .ומדוע לא סגי בבדיקה פעם אחת  

לרבי דגם ' צריך להבין למסקנת הגמ

, יהודה אין צריך לבדוק שלש פעמים

כ מדוע רבי יהודה נקט בלשון בודקין אור "א

דמשמע , ד שחרית ובשעת הביעור"ד ובי"י

והיה לו לנקוט . דצריך לבדוק שלש פעמים

ד יבדוק "כלשון חכמים אם לא בדק באור י

ובאמת מכח הלשון הזה . 'ד שחרית וכו"בי

שצריך בתחילה להבין דכוונתו' הוכרחה הגמ

  גםב"צכ"אלא דאעפ, לבדוק שלש פעמים

  .יתפרש לשון המשנהכיצדלמסקנה  

ה אם לא בדק בתוך המועד כתבו "ד

פירש הקונטרס בשעה : "ל"וז

וקשה דלרבי יהודה קרי ליה שעת , שישית

אלא בתוך המועד ,הביעור ולמה שינה לשונו

היינו מתחילת שבע עד סוף הפסח ולאחר 

בדוק כדי שלא יתערב לו חמץ של המועד י

ולכאורה . ד"עכ" איסור בשל היתר ויאכלנו

סוברים דטעם התקנה של ' קשה דהלא התוס

כ גם "וא, הבדיקה זה משום שמא יבוא לאוכלו

לאחר הפסח נחוש שמא יבוא לאכול החמץ 

  ולמה הוצרכו לומר שמא , שעבר עליו הפסח

  .יתערב לו חמץ של איסור בשל היתר  

ל "לשטתם דס' דבשלמא התוסשהק

דגם חמץ נוקשה דקודם . 'לעיל דף ב

ז צריך בדיקה "הפסח איסורו רק מדרבנן בכ

אתי שפיר דגם חמץ שעבר עליו , וביעור

פ דכל איסורו אינו אלא מדרבנן "הפסח אע

ז צריך בדיקה "ובכ, ל כרבי שמעון"להלכה דקי

כאן ' ש דפירש כדברי התוס"אבל הרא. וביעור

הלא שיטתו בריש פרק אלו עוברין ד, קשה

בנן וליכא בל כיון שאיסורו מדר, דחמץ נוקשה

כ"א,וביעורבדיקהצריך אין, יראה ובל ימצא

:שאלה

ולכאורה

ועוד

' ובתוס

ועוד 
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  גם חמץ שעבר עליו הפסח כיון דאיסורו 

  .מדרבנן מדוע צריך לבדוק לאחר הפסח  

י לא רצה לפרש "ורש"שם כתבו עוד 

מפני שפירש במשנה דבודקים , כן

. ד"עכ" יעבור בבל יראה ובבל ימצאשלא 

. 'י לשיטתו לעיל דף ב"וכוונתם לומר דרש

דפירש דטעם הבדיקה כדי שלא יעבור בבל 

' לא יכל לפרש כהתוס, יראה ובבל ימצא

דכיון דלאחר , דצריך לבדוק לאחר הפסח

הפסח ליכא בל יראה ובל ימצא אין צריך 

  י פירש "אמנם עדיין קשה דהלא רש. לבדוק

  

המועד משש שעות ולמעלה עד לאחר 

משמע מדבריו דגם בתוך הפסח לא , שתחשך

  והלא בתוך הפסח ודאי איכא יראה ובל , יבדוק

  .ימצא ואמאי לא יבדוק בתוך הפסח  

הא דמחוייב לבדוק ' לחקור לדעת התוס

, האם זה מדין תשלומין, אחר הפסח

יכול , דכיון דהיה חייב לבדוק קודם ולא בדק

, או דזה חיוב חדש, הפסחלהשלים אחר

מ הקונה בית מישראל לאחר הפסח שלא "נפק

  האם הקונה חייב לבדוק כיון , בדק בפסח

  .שהוא לא היה מחוייב בתוך הפסח  

  הרב שמואל עזריאל ראש הכולל 

  .באר משה אשדוד

  

וביאר , עיין בפני יהושע שעמד בזה

דעיקר הבדיקה מן התורה היתה 

דהיינו בשעה , ראויה להיות בשעת הביעור

ומשום ] שמא תגרור חולדה החמץ[שישית 

, זריזין מקדימין למצוות ראוי לבדוק מהבוקר

ד ראוי לבדוק מטעם המבואר "ובאור לי

בשעה שבני אדם מצויים בבתיהם , בגמרא

א סברה "ולכך בהו. דיקהואור הנר יפה לב

  כי לכל , לבדוק בכל שלשה זמנים אלו' הגמ

  .אחד מהם ישנה מעלה בפני עצמה  

דבשלמא מהערב ניחא , ז"יש להעיר ע

דבעי בדיקה מתקנת חכמים דאור הנר 

וכן ניחא דבעי בדיקה בשעה , יפה לבדיקה

ד "אבל מאי ס. שישית שמא גררה חולדה

זריזין מקדימין דבעי גם בדיקה מצפרא מדין

וקיים , ד"הרי כבר בדק תחילה בליל י, למצוות

  ודוחק לומר דכל רגע ורגע מחוייב [את המצוה 

  ].בבדיקה מחשש חולדה  

א שצריך לבדוק "חשבתי להסביר ההו

כיון דשלשה פעמים הוי , שלש פעמים

פעמים ולא ' כ כשבודק ג"וא. חזקה בכל מקום

ם בחזקת קובע את המקו, מוצא עוד חמץ

נחשב עכשיו שאינו בחזקת , שאין בו חמץ

ועכשיו אפשר להסביר הטעם שתקנו . חמץ

] ולא זמנים אחרים[דווקא שלשה זמנים אלו 

י דבלילה יש לו מעלה "הוא כמו שביאר הפנ

שבני אדם מצויים בבתיהם ואור הנר יפה 

ובבוקר יש לו מעלה של זריזין , לבדיקה

  הוא זמןושעה שישית ש, מקדימין למצוות

  .איסורו  

ל שצריך "א ס"חשבתי להסביר דבהוזה
כיון ששלש , לבדוק שלש פעמים

' וכשבודק ג, פעמים הוי חזקה בכל מקום
נחשב המקום בחזקת , פעמים ולא מוצא חמץ

ולמסקנה . שאין בו חמץ ויוצא מחזקת חמץ
מ צריך בדיקה "מ, צ לבדוק שלש פעמים"שא

ום שמוחזק מעולה שקובעת את המקום כמק
ולכך נקטה המשנה לשון , שאין בו חמץ

לומר שצריך , שממנו משתמע שלש בדיקות
  שקובעת המקום כמוחזק שאין , בדיקה מעולה

  .והבן]. דומיא דשלש בדיקות[בו חמץ   

' ובתוס

ויש

:תשובה

אמנם

ולכך

ולפי 
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יהודה שבודק ' חשבתי להסביר דלר

ד שחרית או בשעת "ד או י"אור י

מקיים מצוות עשה דרבנן של בדיקת, הביעור

אבל לרבנן שבודק חמץ גם לאחר זמן , חמץ

בזה לא מקיים מצוות עשה דרבנן של , איסורו

' פ הגמ"והוא ע. ביעור חמץ ולא יברך עליה

אמר רב יהודה הבודק צריך . "'בפסחים ז

והקשה הפני יהושע דבשלמא לדעת " שיברך

, י"י וב"י דהבדיקה היא כדי שלא יעבור ב"רש

עשה י בדיקת חמץ מקיים "נמצא דע

כמו בכל ברכת , ה בעי ברכה"דתשביתו ומשו

ל דמדאורייתא "דס. 'ב' אבל לתוס. המצוות

, ורק מדרבנן בעי בדיקה, ביטול בעלמא סגי

, כיון דלא בדיל מן החמץ שמא יבוא לאוכלו

ט בעי ברכה על הבדיקה ומה "כ תקשי מ"א

. ג"שהרי בשבת כ. ז וצוונו"שייך לברך ע

וזהו על , לא תסורפרכינן והיכן צונו ומשני מ

אבל זה לא ' מצוות דרבנן כמו נר חנוכה וכד

שכל עיקרה היא , מצינו ברכה על מצוה דרבנן

. ד"רק גדר וסייג שלא יפגע באיסור תורה עכ

כל בדיקת ' ועוד יש להוסיף דלכאורה לתוס

צ "חמץ דומה לבדיקה של פרי תולעים שא

  צ "וכמו מליחה של בשר מן הדם דא, ברכה

  .אי שנא בדיקת חמץ דבעי ברכהומ, ברכה  

שכתבו . 'ב' פ דברי תוס"להסביר ע

לכך , דחמץ לא בדילי מיניה אינשי

ל תקנו מעשה "ל דחז"ז י"ולפ. בעי בדיקה

שעל ידי מעשה הבדיקה , בדיקה על החמץ

האדם פורש ובודל מן החמץ שהרי טרח 

נמצא שתכלית בדיקת החמץ היא , לבערו

ולא רק , מחמת הגברא שיעשה מעשה בדיקה

. מחמת עצם החמץ לחפש ולמצוא ולבערו

ט בעי "חא מה שהקשה הפני יהושע מז ני"ועפ

כיון דבבדיקת חמץ המצוה היא עצם , ברכה

ז "ועי, ההתעסקות של הגברא בחיפוש החמץ

שפיר שייך כאן , הוא מובדל ומנותק מן החמץ

וחלוק ממליחת דם ובדיקת . ברכת המצוות

דכל מעשה הבדיקה הוא רק היכי , תולעים

.ולא תקנו בזה ברכה, תימצי למציאת האיסור

כ בבדיקת חמץ שעצם ההתעסקות "ומשא

  שפיר תקנו , בבדיקה היא התכלית בפני עצמה

  .ברכה  

יהודה שבודק ' לר, נראה להסבירזה

ד שחרית או בשעת "ד או י"אור י

מקיים מצוות עשה דרבנן ומברך . הביעור

, וכמו שביארנו דמלבד מציאת החמץ, עליה

. כדי שיהא מופרש ומובדל ממנו ולכך מברך

שכבר , אבל לרבנן שבודק לאחר שעה שישית

מ "שוב כל הבדיקה היא רק ע. נאסר החמץ

, לבער החמץ ולא להכשל בבל יראה ובל ימצא

אבל לא . 'כ תוס"או שמא יבוא לאוכלו כש

מ להיות "לבדוק ע, קיים את המצוה דרבנן

כי . מופרש ומובדל מהחמץ דכבר עבר זמנו

שות ל היא לפני איסור חמץ לע"תקנת חז

  מ שיהא מובדל בהגיע "ע, ההפרשה וההבדלה

  .זמן איסורו  

יהודה נקט לשון ' ניחא היטב שר

ד שחרית ובשעת "ד ובי"בודקים אור י"

ל "לומר שקיים את עצם תקנת חז, "הביעור

אבל . ע דרבנן של בדיקה"וקיים מ, לבדוק

ד יבדוק "אם לא בדק באור י"לרבנן נקט לשון 

לומר שעיקר הבדיקה היא . 'ד שחרית וכו"בי

אבל כשעבר זמן איסור , לפני זמן איסור חמץ

ע דרבנן "מ לא קיים מ"פ שבודק מ"אע, חמץ

רק ] ת"שיהא מובדל ומופרש מחמץ וכשנ[

בודק כדי שלא יכשל בחמץ והבדיקה תהא 

וכקושיית הפני יהושע שתקנות [בלי ברכה 

ועוד

וחשבתי 

פ "וע

ובזה
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  גם חמץ שעבר עליו הפסח כיון דאיסורו 

  .מדרבנן מדוע צריך לבדוק לאחר הפסח  

י לא רצה לפרש "ורש"שם כתבו עוד 

מפני שפירש במשנה דבודקים , כן

. ד"עכ" יעבור בבל יראה ובבל ימצאשלא 

. 'י לשיטתו לעיל דף ב"וכוונתם לומר דרש

דפירש דטעם הבדיקה כדי שלא יעבור בבל 

' לא יכל לפרש כהתוס, יראה ובבל ימצא

דכיון דלאחר , דצריך לבדוק לאחר הפסח

הפסח ליכא בל יראה ובל ימצא אין צריך 

  י פירש "אמנם עדיין קשה דהלא רש. לבדוק

  

המועד משש שעות ולמעלה עד לאחר 

משמע מדבריו דגם בתוך הפסח לא , שתחשך

  והלא בתוך הפסח ודאי איכא יראה ובל , יבדוק

  .ימצא ואמאי לא יבדוק בתוך הפסח  

הא דמחוייב לבדוק ' לחקור לדעת התוס

, האם זה מדין תשלומין, אחר הפסח

יכול , דכיון דהיה חייב לבדוק קודם ולא בדק

, או דזה חיוב חדש, הפסחלהשלים אחר

מ הקונה בית מישראל לאחר הפסח שלא "נפק

  האם הקונה חייב לבדוק כיון , בדק בפסח

  .שהוא לא היה מחוייב בתוך הפסח  

  הרב שמואל עזריאל ראש הכולל 

  .באר משה אשדוד

  

וביאר , עיין בפני יהושע שעמד בזה

דעיקר הבדיקה מן התורה היתה 

דהיינו בשעה , ראויה להיות בשעת הביעור

ומשום ] שמא תגרור חולדה החמץ[שישית 

, זריזין מקדימין למצוות ראוי לבדוק מהבוקר

ד ראוי לבדוק מטעם המבואר "ובאור לי

בשעה שבני אדם מצויים בבתיהם , בגמרא

א סברה "ולכך בהו. דיקהואור הנר יפה לב

  כי לכל , לבדוק בכל שלשה זמנים אלו' הגמ

  .אחד מהם ישנה מעלה בפני עצמה  

דבשלמא מהערב ניחא , ז"יש להעיר ע

דבעי בדיקה מתקנת חכמים דאור הנר 

וכן ניחא דבעי בדיקה בשעה , יפה לבדיקה

ד "אבל מאי ס. שישית שמא גררה חולדה

זריזין מקדימין דבעי גם בדיקה מצפרא מדין

וקיים , ד"הרי כבר בדק תחילה בליל י, למצוות

  ודוחק לומר דכל רגע ורגע מחוייב [את המצוה 

  ].בבדיקה מחשש חולדה  

א שצריך לבדוק "חשבתי להסביר ההו

כיון דשלשה פעמים הוי , שלש פעמים

פעמים ולא ' כ כשבודק ג"וא. חזקה בכל מקום

ם בחזקת קובע את המקו, מוצא עוד חמץ

נחשב עכשיו שאינו בחזקת , שאין בו חמץ

ועכשיו אפשר להסביר הטעם שתקנו . חמץ

] ולא זמנים אחרים[דווקא שלשה זמנים אלו 

י דבלילה יש לו מעלה "הוא כמו שביאר הפנ

שבני אדם מצויים בבתיהם ואור הנר יפה 

ובבוקר יש לו מעלה של זריזין , לבדיקה

  הוא זמןושעה שישית ש, מקדימין למצוות

  .איסורו  

ל שצריך "א ס"חשבתי להסביר דבהוזה
כיון ששלש , לבדוק שלש פעמים

' וכשבודק ג, פעמים הוי חזקה בכל מקום
נחשב המקום בחזקת , פעמים ולא מוצא חמץ

ולמסקנה . שאין בו חמץ ויוצא מחזקת חמץ
מ צריך בדיקה "מ, צ לבדוק שלש פעמים"שא

ום שמוחזק מעולה שקובעת את המקום כמק
ולכך נקטה המשנה לשון , שאין בו חמץ

לומר שצריך , שממנו משתמע שלש בדיקות
  שקובעת המקום כמוחזק שאין , בדיקה מעולה

  .והבן]. דומיא דשלש בדיקות[בו חמץ   

' ובתוס

ויש

:תשובה

אמנם

ולכך

ולפי 
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יהודה שבודק ' חשבתי להסביר דלר

ד שחרית או בשעת "ד או י"אור י

מקיים מצוות עשה דרבנן של בדיקת, הביעור

אבל לרבנן שבודק חמץ גם לאחר זמן , חמץ

בזה לא מקיים מצוות עשה דרבנן של , איסורו

' פ הגמ"והוא ע. ביעור חמץ ולא יברך עליה

אמר רב יהודה הבודק צריך . "'בפסחים ז

והקשה הפני יהושע דבשלמא לדעת " שיברך

, י"י וב"י דהבדיקה היא כדי שלא יעבור ב"רש

עשה י בדיקת חמץ מקיים "נמצא דע

כמו בכל ברכת , ה בעי ברכה"דתשביתו ומשו

ל דמדאורייתא "דס. 'ב' אבל לתוס. המצוות

, ורק מדרבנן בעי בדיקה, ביטול בעלמא סגי

, כיון דלא בדיל מן החמץ שמא יבוא לאוכלו

ט בעי ברכה על הבדיקה ומה "כ תקשי מ"א

. ג"שהרי בשבת כ. ז וצוונו"שייך לברך ע

וזהו על , לא תסורפרכינן והיכן צונו ומשני מ

אבל זה לא ' מצוות דרבנן כמו נר חנוכה וכד

שכל עיקרה היא , מצינו ברכה על מצוה דרבנן

. ד"רק גדר וסייג שלא יפגע באיסור תורה עכ

כל בדיקת ' ועוד יש להוסיף דלכאורה לתוס

צ "חמץ דומה לבדיקה של פרי תולעים שא

  צ "וכמו מליחה של בשר מן הדם דא, ברכה

  .אי שנא בדיקת חמץ דבעי ברכהומ, ברכה  

שכתבו . 'ב' פ דברי תוס"להסביר ע

לכך , דחמץ לא בדילי מיניה אינשי

ל תקנו מעשה "ל דחז"ז י"ולפ. בעי בדיקה

שעל ידי מעשה הבדיקה , בדיקה על החמץ

האדם פורש ובודל מן החמץ שהרי טרח 

נמצא שתכלית בדיקת החמץ היא , לבערו

ולא רק , מחמת הגברא שיעשה מעשה בדיקה

. מחמת עצם החמץ לחפש ולמצוא ולבערו

ט בעי "חא מה שהקשה הפני יהושע מז ני"ועפ

כיון דבבדיקת חמץ המצוה היא עצם , ברכה

ז "ועי, ההתעסקות של הגברא בחיפוש החמץ

שפיר שייך כאן , הוא מובדל ומנותק מן החמץ

וחלוק ממליחת דם ובדיקת . ברכת המצוות

דכל מעשה הבדיקה הוא רק היכי , תולעים

.ולא תקנו בזה ברכה, תימצי למציאת האיסור

כ בבדיקת חמץ שעצם ההתעסקות "ומשא

  שפיר תקנו , בבדיקה היא התכלית בפני עצמה

  .ברכה  

יהודה שבודק ' לר, נראה להסבירזה

ד שחרית או בשעת "ד או י"אור י

מקיים מצוות עשה דרבנן ומברך . הביעור

, וכמו שביארנו דמלבד מציאת החמץ, עליה

. כדי שיהא מופרש ומובדל ממנו ולכך מברך

שכבר , אבל לרבנן שבודק לאחר שעה שישית

מ "שוב כל הבדיקה היא רק ע. נאסר החמץ

, לבער החמץ ולא להכשל בבל יראה ובל ימצא

אבל לא . 'כ תוס"או שמא יבוא לאוכלו כש

מ להיות "לבדוק ע, קיים את המצוה דרבנן

כי . מופרש ומובדל מהחמץ דכבר עבר זמנו

שות ל היא לפני איסור חמץ לע"תקנת חז

  מ שיהא מובדל בהגיע "ע, ההפרשה וההבדלה

  .זמן איסורו  

יהודה נקט לשון ' ניחא היטב שר

ד שחרית ובשעת "ד ובי"בודקים אור י"

ל "לומר שקיים את עצם תקנת חז, "הביעור

אבל . ע דרבנן של בדיקה"וקיים מ, לבדוק

ד יבדוק "אם לא בדק באור י"לרבנן נקט לשון 

לומר שעיקר הבדיקה היא . 'ד שחרית וכו"בי

אבל כשעבר זמן איסור , לפני זמן איסור חמץ

ע דרבנן "מ לא קיים מ"פ שבודק מ"אע, חמץ

רק ] ת"שיהא מובדל ומופרש מחמץ וכשנ[

בודק כדי שלא יכשל בחמץ והבדיקה תהא 

וכקושיית הפני יהושע שתקנות [בלי ברכה 

ועוד

וחשבתי 

פ "וע

ובזה
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  לא מצינו שתקנו ברכת , ל רק לסלק איסור"חז

  .והבן]המצוות  

להסביר בפשטות הטעם שהוצרכו 

, לומר שבודק אחר המועד' תוס

, מחשש שיתערב לו חמץ של איסור בהיתר

' ל לתוס"דס. ולא מטעם שמא יבוא לאוכלו

יכול לטעות ולאכול , שרק בכניסת הפסח

ולא ניכר בין חמץ . החמץ כיון דלא בדיל מיניה

אבל כשעבר הפסח שוב בדיל מן . למצה

, כיון שהוא כבר יבש, שעבר עליו הפסחהחמץ

ולכך כתבו ]. לאחר הפסח[וידע שזהו חמץ 

מ חיישינן שמא יתערב לו חמץ של "דמ' תוס

  ולא ידע ויכשל , איסור בחמץ של היתר

  .באיסור ולכך בעי בדיקה  

' הקשו לי אברכי הכולל על דברי תוס

ביארו הטעם . 'ב' דתוס, קושיה גדולה

מץ משום דלא בדילי אינשי דבעי בדיקה לח

מהמשנה ' והקשו באחרונים על תוס. מיניה

דכל איסורי הנאה צריכים קבורה : בתמורה לג

כ מוכח דלאו "וא. מחשש שיהנה אדם מהם

ט כתבו "ומ, דווקא חמץ צריך סילוק מהבית

וביאר . דרק חמץ משום דלא בדילי מיניה' תוס

' דבריהם בקובץ שיעורים שכל קושיית תוס

שבזה מצינו רק בחמץ , על דין הבדיקההיתה

אבל שאר איסורי הנאה , שצריך לחפש אחריו

ורק אם יודע שהם ודאי , צ לחפש אחריהם"א

וזה ביארו . בביתו צריך לקוברם מחשש תקלה

  משום דלא , דדווקא חמץ בעי בדיקה' תוס

  .ד"בדילי אינשי מיניה עכ  

דבחמץ שעבר עליו ' לפי המבואר בתוס

מ בעי "ומ, דבדילי אינשי מיניה, הפסח

כ תקשי טובא "א. בדיקה שמא יתערב במאכל

צ בדיקה שמא "ט שאר איסורי הנאה א"מ

מ מאי "מ, ג דבדיל מהם"ואע, יתערבו במאכל

ג דבדיל "שנא מחמץ שעבר עליו הפסח דאע

ונראה לתרץ דרק חמץ . מ בעי בדיקה"מיניה מ

ל דין "ותקנו חז, פני הפסח לא בדיל מיניהשל

שוב לא פוקע דין הבדיקה לאחר , בדיקה

ג דבדיל מיניה כיון שיתכן שיפול "אע, הפסח

ל את התקנה של "וממשיכים חז, בתערובת

כ בשאר איסורי הנאה "ומשא. הבדיקה

  בדיקהדיןלא תקנו כלל, שמעיקרא בדיל מהם

  .דבדיל מהם והבןכיוןעליהם  

ש מדוע צריך "כ דעת הרא"מבואר ג

ג "לבדוק חמץ שעבר עליו הפסח אע

, צ בדיקה"וחמץ נוקשה א, דאסור רק מדרבנן

ל דשאני חמץ שעבר עליו הפסח "ש ס"דהרא

דחמץ שעבר עליו הפסח . מחמץ נוקשה

כיון דלפני , מעיקרא נתחייב בבדיקה וביעור

. הפסח היה חמץ דאורייתא והתחייב לבערו

, דין ביעורו גם לאחר הפסחולכך לא פקע 

כמו שלא פקע , ג דהוא אסור רק מדרבנן"אע

. חיוב הבדיקה מחמת שבדיל מינה כמבואר

כ בחמץ נוקשה דמעיקרו הוא חמץ "ומשא

ל בדיקה וביעור "לא תקנו עליו כלל חז, דרבנן

וכמו שלא תקנו דין בדיקה על , דהוא קל יותר

' אבל תוס]. דבדיל מהם[שאר איסורי הנאה 

ל תיקנו בדיקה לחמץ "רו דכיון דחזסב

  שוב לא פלוג , י"י וב"דאורייתא דאיכא ב

  .וחייבו בכל חמץ  

צ לבדוק בפסח "י שא"בדעת רש' תוס

י באמת מוקשים "י וב"כיון דליכא ב

, י"י וב"שהרי בכל רגע ורגע עובר ב, מאוד

ט לא יבדוק בתוך הפסח כדי שלא יעבור "ומ

יאר דהטעם דלא יבדוק ן ב"ואמנם בר, י"י וב"ב

ורק . [הוא שמא יבוא לאוכלו, בתוך הפסח

מחצות עד חשיכה דליכא כרת מתירים רבנן 

  אבל ]. ולא חוששים שמא יבוא לאוכלו, לבדוק

  .קשים להבין' דברי תוס  

וחשבתי 

אמנם 

אבל

ובזה

ודברי
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י "פ דברי רש"להסביר דבריהם ע

יהודה דחמץ ' דסובר בדעת ר: ב"י

משעה אבל , דזהו רק בשעה שישית, בשריפה

' שביעית ואילך השבתתו בכל דבר גם לר

ב "ש בפ"ובשעה חמישית כתב הרא. יהודה

, י דהשבתתו בכל דבר"דפסחים בדעת רש

צ שריפה רק כשמבערו בשעה שישית "וא

: י פסחים כז"והקשה הטור מדברי רש. בלבד

דיוצא בשיירה בתוך שלושים יום לפסח 

ואין יכול , יהודה' מחוייב לשרוף את החמץ לר

  ומוכח דדין שריפה הוא , להשביתו בכל דבר

  .לאו דווקא בשעה שישית  

י דמצות "ל בדעת רש"ש ס"דהרא

עשה של תשביתו ענינה להוסיף 

י ושלא יבוא "י וב"לדאוג שלא יעבור ב, חיוב

ולכך בשעה שישית מחוייב מן . לאכול החמץ

דאז מגיע , התורה לקיים השבתה על החמץ

ומחוייב להשתדל , מץזמן איסור אכילת ח

אבל בשעה . לדאוג שלא יהא חמץ בבעלותו

כיון " תשביתו"חמישית עדיין אין חיוב של 

ש בדעת "ל לרא"ולכך ס, דזמן חמץ עוד רחוק

כ ביוצא "ומשא. י דהשבתתו בכל דבר"רש

אז , בשיירה דאין לו זמן אחר להשבית החמץ

י ולבער "י וב"זמן החיוב לדאוג שלא יעבור ב

  א בזמן שיוצא לדרך ושפיר מחוייב הו, החמץ

  .לשרוף החמץ  

, י"בדעת רש' נראה לבאר דברי תוסזה

דדין בדיקת חמץ הוא כדי שלא יעבור 

ן בריש פסחים "וכמו שביאר הר. [י"י וב"ב

או , דחיישינן שמא הביטול לא יהא בלב שלם

' ורק ר, צ לבטל כלל"שהמשנה סוברת שא

והיא , יהודה חידש דהבודק צריך שיבטל

י בדיקת "וע]. תקנת חכמים שאחר המשנה

מצוות עשה דאורייתא של חמץ מקיים 

שדואג ומשתדל . תשביתו שאור מבתיכם

כי התורה חוששת . שלא יהא בביתו חמץ

י "שמא ימצא החמץ בפסח ויראנו ואז יעבור ב

דזה שייך רק משעה שישית ' ל לתוס"וס. י"וב

שאז מחוייב להשבית החמץ כדי , עד שתחשך

אבל . י"י וב"וכדי שלא יעבור ב, שלא יאכלנו

שוב פקע העשה של , חשיכהכשהגיעה ה

כיון שהעשה של תשביתו היא , תשביתו

אזהרה וצווי לדאוג שלא יכנס לפסח עם חמץ 

אבל כשנכנס הפסח שוב אין . י"י וב"ויעבור ב

דממאי נפשך דאם ימצא , עשה דתשביתו

  ואם לא ימצא לא , חמץ יבערו לכשימצא

  .י"י וב"יעבור ב  

הוא משום ', ן שנחלק על תוס"הר

שסובר , אזיל לשיטתו בריש פסחיםד

דאם לא בדק החמץ לפני הפסח דעובר מיד 

ל דיש "ולכך ס. גם אם לא ראה חמץ, י"י וב"ב

סיבה לחייבו בדיקת חמץ בפסח עצמו כדי 

ן דבפסח "ולכך ביאר הר, י"י וב"שלא יעבור ב

. לא בודק דחיישינן דלמא אתי למיכל מיניה

ובר ל דאם לא בודק חמץ לא ע"ס' אבל תוס

הוא רק , י"וכל דין הבדיקה לפי רש, י"י וב"ב

חיוב השבתה לפני הפסח שמא ימצא חמץ 

אבל כשהגיע הפסח שוב פקע חיוב זה . ויעבור

אמנם . י"י וב"דתו ליכא ב, ולא מחוייב לבדוק

לביאור זה דכל דין תשביתו הוא רק משעה 

וזה דלא, עד חשיכה ולא בפסח עצמושישית 

]ד"ד אות כ"ימן תמבס[בשער הציון כ"כש

  דמצוות עשה דתשביתו היא מחצות היום עד 

  .ש"סוף ימי הפסח עי  

חמץדבעצם,לעילד"בסשהסברתימה

דלכך[מיניהבדילהפסחעליושעבר

כתבוולא,לויתערבשמאדהחשש'תוסכתבו

איסוריםוכל]מיניהדבדילכיון,יאכלנושמא

וחשבתי 

והנראה

ולפי 
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  לא מצינו שתקנו ברכת , ל רק לסלק איסור"חז

  .והבן]המצוות  

להסביר בפשטות הטעם שהוצרכו 

, לומר שבודק אחר המועד' תוס

, מחשש שיתערב לו חמץ של איסור בהיתר

' ל לתוס"דס. ולא מטעם שמא יבוא לאוכלו

יכול לטעות ולאכול , שרק בכניסת הפסח

ולא ניכר בין חמץ . החמץ כיון דלא בדיל מיניה

אבל כשעבר הפסח שוב בדיל מן . למצה

, כיון שהוא כבר יבש, שעבר עליו הפסחהחמץ

ולכך כתבו ]. לאחר הפסח[וידע שזהו חמץ 

מ חיישינן שמא יתערב לו חמץ של "דמ' תוס

  ולא ידע ויכשל , איסור בחמץ של היתר

  .באיסור ולכך בעי בדיקה  

' הקשו לי אברכי הכולל על דברי תוס

ביארו הטעם . 'ב' דתוס, קושיה גדולה

מץ משום דלא בדילי אינשי דבעי בדיקה לח

מהמשנה ' והקשו באחרונים על תוס. מיניה

דכל איסורי הנאה צריכים קבורה : בתמורה לג

כ מוכח דלאו "וא. מחשש שיהנה אדם מהם

ט כתבו "ומ, דווקא חמץ צריך סילוק מהבית

וביאר . דרק חמץ משום דלא בדילי מיניה' תוס

' דבריהם בקובץ שיעורים שכל קושיית תוס

שבזה מצינו רק בחמץ , על דין הבדיקההיתה

אבל שאר איסורי הנאה , שצריך לחפש אחריו

ורק אם יודע שהם ודאי , צ לחפש אחריהם"א

וזה ביארו . בביתו צריך לקוברם מחשש תקלה

  משום דלא , דדווקא חמץ בעי בדיקה' תוס

  .ד"בדילי אינשי מיניה עכ  

דבחמץ שעבר עליו ' לפי המבואר בתוס

מ בעי "ומ, דבדילי אינשי מיניה, הפסח

כ תקשי טובא "א. בדיקה שמא יתערב במאכל

צ בדיקה שמא "ט שאר איסורי הנאה א"מ

מ מאי "מ, ג דבדיל מהם"ואע, יתערבו במאכל

ג דבדיל "שנא מחמץ שעבר עליו הפסח דאע

ונראה לתרץ דרק חמץ . מ בעי בדיקה"מיניה מ

ל דין "ותקנו חז, פני הפסח לא בדיל מיניהשל

שוב לא פוקע דין הבדיקה לאחר , בדיקה

ג דבדיל מיניה כיון שיתכן שיפול "אע, הפסח

ל את התקנה של "וממשיכים חז, בתערובת

כ בשאר איסורי הנאה "ומשא. הבדיקה

  בדיקהדיןלא תקנו כלל, שמעיקרא בדיל מהם

  .דבדיל מהם והבןכיוןעליהם  

ש מדוע צריך "כ דעת הרא"מבואר ג

ג "לבדוק חמץ שעבר עליו הפסח אע

, צ בדיקה"וחמץ נוקשה א, דאסור רק מדרבנן

ל דשאני חמץ שעבר עליו הפסח "ש ס"דהרא

דחמץ שעבר עליו הפסח . מחמץ נוקשה

כיון דלפני , מעיקרא נתחייב בבדיקה וביעור

. הפסח היה חמץ דאורייתא והתחייב לבערו

, דין ביעורו גם לאחר הפסחולכך לא פקע 

כמו שלא פקע , ג דהוא אסור רק מדרבנן"אע

. חיוב הבדיקה מחמת שבדיל מינה כמבואר

כ בחמץ נוקשה דמעיקרו הוא חמץ "ומשא

ל בדיקה וביעור "לא תקנו עליו כלל חז, דרבנן

וכמו שלא תקנו דין בדיקה על , דהוא קל יותר

' אבל תוס]. דבדיל מהם[שאר איסורי הנאה 

ל תיקנו בדיקה לחמץ "רו דכיון דחזסב

  שוב לא פלוג , י"י וב"דאורייתא דאיכא ב

  .וחייבו בכל חמץ  

צ לבדוק בפסח "י שא"בדעת רש' תוס

י באמת מוקשים "י וב"כיון דליכא ב

, י"י וב"שהרי בכל רגע ורגע עובר ב, מאוד

ט לא יבדוק בתוך הפסח כדי שלא יעבור "ומ

יאר דהטעם דלא יבדוק ן ב"ואמנם בר, י"י וב"ב

ורק . [הוא שמא יבוא לאוכלו, בתוך הפסח

מחצות עד חשיכה דליכא כרת מתירים רבנן 

  אבל ]. ולא חוששים שמא יבוא לאוכלו, לבדוק

  .קשים להבין' דברי תוס  

וחשבתי 

אמנם 

אבל

ובזה

ודברי
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י "פ דברי רש"להסביר דבריהם ע

יהודה דחמץ ' דסובר בדעת ר: ב"י

משעה אבל , דזהו רק בשעה שישית, בשריפה

' שביעית ואילך השבתתו בכל דבר גם לר

ב "ש בפ"ובשעה חמישית כתב הרא. יהודה

, י דהשבתתו בכל דבר"דפסחים בדעת רש

צ שריפה רק כשמבערו בשעה שישית "וא

: י פסחים כז"והקשה הטור מדברי רש. בלבד

דיוצא בשיירה בתוך שלושים יום לפסח 

ואין יכול , יהודה' מחוייב לשרוף את החמץ לר

  ומוכח דדין שריפה הוא , להשביתו בכל דבר

  .לאו דווקא בשעה שישית  

י דמצות "ל בדעת רש"ש ס"דהרא

עשה של תשביתו ענינה להוסיף 

י ושלא יבוא "י וב"לדאוג שלא יעבור ב, חיוב

ולכך בשעה שישית מחוייב מן . לאכול החמץ

דאז מגיע , התורה לקיים השבתה על החמץ

ומחוייב להשתדל , מץזמן איסור אכילת ח

אבל בשעה . לדאוג שלא יהא חמץ בבעלותו

כיון " תשביתו"חמישית עדיין אין חיוב של 

ש בדעת "ל לרא"ולכך ס, דזמן חמץ עוד רחוק

כ ביוצא "ומשא. י דהשבתתו בכל דבר"רש

אז , בשיירה דאין לו זמן אחר להשבית החמץ

י ולבער "י וב"זמן החיוב לדאוג שלא יעבור ב

  א בזמן שיוצא לדרך ושפיר מחוייב הו, החמץ

  .לשרוף החמץ  

, י"בדעת רש' נראה לבאר דברי תוסזה

דדין בדיקת חמץ הוא כדי שלא יעבור 

ן בריש פסחים "וכמו שביאר הר. [י"י וב"ב

או , דחיישינן שמא הביטול לא יהא בלב שלם

' ורק ר, צ לבטל כלל"שהמשנה סוברת שא

והיא , יהודה חידש דהבודק צריך שיבטל

י בדיקת "וע]. תקנת חכמים שאחר המשנה

מצוות עשה דאורייתא של חמץ מקיים 

שדואג ומשתדל . תשביתו שאור מבתיכם

כי התורה חוששת . שלא יהא בביתו חמץ

י "שמא ימצא החמץ בפסח ויראנו ואז יעבור ב

דזה שייך רק משעה שישית ' ל לתוס"וס. י"וב

שאז מחוייב להשבית החמץ כדי , עד שתחשך

אבל . י"י וב"וכדי שלא יעבור ב, שלא יאכלנו

שוב פקע העשה של , חשיכהכשהגיעה ה

כיון שהעשה של תשביתו היא , תשביתו

אזהרה וצווי לדאוג שלא יכנס לפסח עם חמץ 

אבל כשנכנס הפסח שוב אין . י"י וב"ויעבור ב

דממאי נפשך דאם ימצא , עשה דתשביתו

  ואם לא ימצא לא , חמץ יבערו לכשימצא

  .י"י וב"יעבור ב  

הוא משום ', ן שנחלק על תוס"הר

שסובר , אזיל לשיטתו בריש פסחיםד

דאם לא בדק החמץ לפני הפסח דעובר מיד 

ל דיש "ולכך ס. גם אם לא ראה חמץ, י"י וב"ב

סיבה לחייבו בדיקת חמץ בפסח עצמו כדי 

ן דבפסח "ולכך ביאר הר, י"י וב"שלא יעבור ב

. לא בודק דחיישינן דלמא אתי למיכל מיניה

ובר ל דאם לא בודק חמץ לא ע"ס' אבל תוס

הוא רק , י"וכל דין הבדיקה לפי רש, י"י וב"ב

חיוב השבתה לפני הפסח שמא ימצא חמץ 

אבל כשהגיע הפסח שוב פקע חיוב זה . ויעבור

אמנם . י"י וב"דתו ליכא ב, ולא מחוייב לבדוק

לביאור זה דכל דין תשביתו הוא רק משעה 

וזה דלא, עד חשיכה ולא בפסח עצמושישית 

]ד"ד אות כ"ימן תמבס[בשער הציון כ"כש

  דמצוות עשה דתשביתו היא מחצות היום עד 

  .ש"סוף ימי הפסח עי  

חמץדבעצם,לעילד"בסשהסברתימה

דלכך[מיניהבדילהפסחעליושעבר

כתבוולא,לויתערבשמאדהחשש'תוסכתבו

איסוריםוכל]מיניהדבדילכיון,יאכלנושמא

וחשבתי 

והנראה

ולפי 
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כיוןורק.'תוסכ"כשבדיקהצ"אמהםשבדיל

לאדאז[הפסחלפניבדיקהדיןהחמץעלשחל

ומחוייבחיובופקעלאשוב,]מיניהבדילהיה

ודחיובנראהכ"א.הפסחלאחרגםאחריולבדוק

  לאחרביתקנהדאםמ"ונפ,"תשלומין"כעיןהוא

  

לבדוקמחוייבדאינו,בדקשלאמישראלהפסח

ורק,מהחמץבדילבעצםהפסחדאחרכיון

כ"א.פקעלאתועליוחלדתחילהדכיון

  בדיקהדיןחלדלאמישראלדבקונהמסתברא

  .הפסחלאחרמלבדקופטורשיהא,מעיקרא  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  .המשך פילפולא דאורייתא בעניין מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ר ויש לדון "את התשובות ששלח כת

במה שביאר . בהם כדרכה של תורה

דכל שלשה זמנים צריך , א"בפני יהושע בהו

ויש . בדיקה כי לכל אחד יש מעלה בפני עצמו

כי אור , כ ודאי דהוי רק מדרבנן"דא, ז"להעיר ע

הנר יפה לבדיקה בפשוטו הוא סברה רק 

דוד בונפיד מספקא ליה ' ובחידושי ר. בדרבנן

האם שלשה זמנים הללו הם דרבנן או 

. י מסתברא דהם רק דרבנן"ולפנ, דאורייתא

מ "ר דשלשה זמנים הם ע"כ כת"אבל למש

  ניחא , לקבוע על המקום דין של בחזקת בדוק

  .ל דהוי דין דאורייתא"דוד די' ספיקו של ר  

ל דדין "די, יתכן לבאר באופן נוסף

בדיקת חמץ מלבד דהוי דין לבדוק 

הוי דין על הגברא . מ לבער את החמץ"ע

ר "וכדביאר כת. לעשות מעשה בדיקה וביעור

בתשובה ויש להוכיח עוד יסוד זה מדברי 

ישראל היוצא מבית "]'ו סעיף ג"סימן תל[ע "השו

י תוך שלושים יום ונכנס בבית אחר בעיר זו"א

, י"צ לבער בית הא"או הולך לעיר אחרת א

, שהרי יקיים מצוות ביעור באותו בית אחר

אבל אם הוא מפרש או יוצא בשיירא ולא יכנס 

יש מי שאומר שחל עליו חובת , בפסח בבית

יום וצריך לבער בית ' כיון שהוא תוך ל, הביעור

י שהוא יוצא ממנו כדי לקיים מצוות "הא

באופן שאין לו ע דגם"מוכח מהשו". ביעור

מ חל על "מ] ם"כמו ביוצא מבית עכו[חמץ 

  .הגברא דין לבער חמץ

' דלר: א"כפסחים'בתוסמבואר

ל אין ביעור חמץ אלא "יהודה דס

, חמץ הוי מן הנשרפין דאפרן מותר, שריפה

ל דאין מצותו בשריפה ויכול "אבל לרבנן דס

חמץ הוי מן הנקברין , לפורר או לזרות לרוח

א דהנשרפין דאפרן "ותמה ברע. דאפרן אסור

מותר הוא מחמת שנעשית מצותו מותר 

נעשית ונקברין דאפרן אסור כיון שלא . בהנאה

וכל דין הקבורה הוא רק מחשש , מצותן

אבל חמץ דלרבנן פורר וזורה לרוח זהו . תקלה

ושפיר חשיב שנעשית , גופא מצותו וביעורו

  ולכך אפרו צריך להיות מותר גם , מצותו

  .דאסור לרבנן' ל לתוס"ט ס"ומ, לרבנן  

' פרק ג[בחידושי רבנו חיים הלוי 

ל דשאני "ס' דתוס]מהלכות חמץ ומצה

יהודה ' דלר. יהודה מרבנן' דין ביעור החמץ לר

דאין ביעור חמץ אלא בשריפה הוי דין ביעור 

ושפיר חשיב נעשית מצוותו כיון , על החפצא

ולכך אפרו , שדין הביעור הוא דין על החפצא

קיבלנו

אמנם 

ז"ועד

וביאר
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הוי דין על , אבל לרבנן דביעורו בכל דבר. מותר

  הגברא לבערו ולא חשיב נעשית מצוותו ולכך 

  . ד"פרו אסור עכא  

דלרבנן מצוות , חיים הלוי' כוונת ר

הביעור הוא שלא יהא חמץ 

וענין הביעור הוא סילוק , בבעלות האדם

יהודה ענין ' ורק לר[מהרשות של הגברא 

]. הביעור הוא סילוקו מן העולם של החמץ

: 'פסחים ד' ז יש לתמוה על תוס"ולכאורה לפ

מסוף שעה תו הוא רק ביעור ל דתשבי"דס

התשביתו רק מסוף דיןלקייםא"וא,שישית

ל דיכול לקיים השבתה "י דס"ודלא כרש. [שש

ובהגיע סוף שש ואין לו , לפני שעה שישית

  חמץ מתקיים המצוה של הביעור שאין לו 

  ].'וכדביאר במנחת חינוך מצוה ט, חמץ  

חיים הלוי דדין הביעור הוא על ' ר

ט "כ מ"א, חמץהגברא שלא יהיה לו 

ובהגיע סוף , לא יכול לבער לפני שעה שישית

הביעור שלהמצוהיתקייםשישיתשעה

  ל דדין הביעור הוא "ועכצ. שהרי אין לו חמץ

  

  מעשה של הגברא לבער את החמץ בזמן 

  .איסורו  

. 'פסחים ב' פ תוס"דהביאור בזה ע

ולכך , דחמץ לא בדילי אינשי מיניה

ות מעשה ביעור חמץ חייבה התורה לעש

ז יזכור "ועי, מ שיבדל מן החמץ"בידים ע

ולכך גם ביוצא מביתו של , להתרחק ממנו

מ שיעשה מעשה של "ע, ם מחוייב לבער"עכו

ז לא יבוא "ועי[ניתוק והבדלות מן החמץ 

ולכך דווקא בזמן ]. לאכול שום חמץ בפסח

חייבה תורה לעשות מעשה של , איסור חמץ

ז "ולפ. חמץ ולא קודםניתוק והבדלות מן ה

' יהודה בעינן ג' א דלר"שפיר יש לבאר את ההו

' בדיקות חמץ ישנם ג' כי על ידי ג. בדיקות

והוי , מעשים של ניתוק והבדלות מן החמץ

חזקה על הגברא ששוב זכור שלא לאכול 

הו רק דינא דרבנן כיון ז' אמנם לתוס. [חמץ

,מסוף שעה שישיתהואתשביתול דדין"דס

  מעשים של ניתוק ' מ מדרבנן עושה ג"ומ

  ]. והבדלות  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  סימן ל

  דבר שיש לו מתירין
  .פסחים טז                                                                                                                                                                          

  
.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

דדעת . ז"בפסחים ט' מבואר בגמ

רבי מאיר שמשקה מקבל טומאה מן 

ולכן גם בספק אם המשקה נטמא או , התורה

. טמא מכח ספיקא דאורייתא לחומרה, לא

ולכן , אבל משקה מטמא אחרים רק מדרבנן

  הכיכר, בספק אם המשקה הטמא נגע בכיכר

, כיון דהוי ספיקא דרבנן ואזלינן לקולא, טהור

  ולכן גם בספק אם נגעו המשקין בכלים הוו 

  .טהורים מטעם זה  

הקשה מדוע ]ח"אות ק: ז"דף ילקמן[
אזלינן לקולא בספק נגעו המשקין 

, והלא הוי דבר שיש לו מתירין, בכלים וטהור

ובפשוטו

ד"ולפ

ונראה

:שאלה

ח"והצל
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כיוןורק.'תוסכ"כשבדיקהצ"אמהםשבדיל

לאדאז[הפסחלפניבדיקהדיןהחמץעלשחל

ומחוייבחיובופקעלאשוב,]מיניהבדילהיה

ודחיובנראהכ"א.הפסחלאחרגםאחריולבדוק

  לאחרביתקנהדאםמ"ונפ,"תשלומין"כעיןהוא

  

לבדוקמחוייבדאינו,בדקשלאמישראלהפסח

ורק,מהחמץבדילבעצםהפסחדאחרכיון

כ"א.פקעלאתועליוחלדתחילהדכיון

  בדיקהדיןחלדלאמישראלדבקונהמסתברא

  .הפסחלאחרמלבדקופטורשיהא,מעיקרא  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  .המשך פילפולא דאורייתא בעניין מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ר ויש לדון "את התשובות ששלח כת

במה שביאר . בהם כדרכה של תורה

דכל שלשה זמנים צריך , א"בפני יהושע בהו

ויש . בדיקה כי לכל אחד יש מעלה בפני עצמו

כי אור , כ ודאי דהוי רק מדרבנן"דא, ז"להעיר ע

הנר יפה לבדיקה בפשוטו הוא סברה רק 

דוד בונפיד מספקא ליה ' ובחידושי ר. בדרבנן

האם שלשה זמנים הללו הם דרבנן או 

. י מסתברא דהם רק דרבנן"ולפנ, דאורייתא

מ "ר דשלשה זמנים הם ע"כ כת"אבל למש

  ניחא , לקבוע על המקום דין של בחזקת בדוק

  .ל דהוי דין דאורייתא"דוד די' ספיקו של ר  

ל דדין "די, יתכן לבאר באופן נוסף

בדיקת חמץ מלבד דהוי דין לבדוק 

הוי דין על הגברא . מ לבער את החמץ"ע

ר "וכדביאר כת. לעשות מעשה בדיקה וביעור

בתשובה ויש להוכיח עוד יסוד זה מדברי 

ישראל היוצא מבית "]'ו סעיף ג"סימן תל[ע "השו

י תוך שלושים יום ונכנס בבית אחר בעיר זו"א

, י"צ לבער בית הא"או הולך לעיר אחרת א

, שהרי יקיים מצוות ביעור באותו בית אחר

אבל אם הוא מפרש או יוצא בשיירא ולא יכנס 

יש מי שאומר שחל עליו חובת , בפסח בבית

יום וצריך לבער בית ' כיון שהוא תוך ל, הביעור

י שהוא יוצא ממנו כדי לקיים מצוות "הא

באופן שאין לו ע דגם"מוכח מהשו". ביעור

מ חל על "מ] ם"כמו ביוצא מבית עכו[חמץ 

  .הגברא דין לבער חמץ

' דלר: א"כפסחים'בתוסמבואר

ל אין ביעור חמץ אלא "יהודה דס

, חמץ הוי מן הנשרפין דאפרן מותר, שריפה

ל דאין מצותו בשריפה ויכול "אבל לרבנן דס

חמץ הוי מן הנקברין , לפורר או לזרות לרוח

א דהנשרפין דאפרן "ותמה ברע. דאפרן אסור

מותר הוא מחמת שנעשית מצותו מותר 

נעשית ונקברין דאפרן אסור כיון שלא . בהנאה

וכל דין הקבורה הוא רק מחשש , מצותן

אבל חמץ דלרבנן פורר וזורה לרוח זהו . תקלה

ושפיר חשיב שנעשית , גופא מצותו וביעורו

  ולכך אפרו צריך להיות מותר גם , מצותו

  .דאסור לרבנן' ל לתוס"ט ס"ומ, לרבנן  

' פרק ג[בחידושי רבנו חיים הלוי 

ל דשאני "ס' דתוס]מהלכות חמץ ומצה

יהודה ' דלר. יהודה מרבנן' דין ביעור החמץ לר

דאין ביעור חמץ אלא בשריפה הוי דין ביעור 

ושפיר חשיב נעשית מצוותו כיון , על החפצא

ולכך אפרו , שדין הביעור הוא דין על החפצא

קיבלנו

אמנם 

ז"ועד

וביאר

           פט                          דוד                             פסחים  צרות                          או                   

הוי דין על , אבל לרבנן דביעורו בכל דבר. מותר

  הגברא לבערו ולא חשיב נעשית מצוותו ולכך 

  . ד"פרו אסור עכא  

דלרבנן מצוות , חיים הלוי' כוונת ר

הביעור הוא שלא יהא חמץ 

וענין הביעור הוא סילוק , בבעלות האדם

יהודה ענין ' ורק לר[מהרשות של הגברא 

]. הביעור הוא סילוקו מן העולם של החמץ

: 'פסחים ד' ז יש לתמוה על תוס"ולכאורה לפ

מסוף שעה תו הוא רק ביעור ל דתשבי"דס

התשביתו רק מסוף דיןלקייםא"וא,שישית

ל דיכול לקיים השבתה "י דס"ודלא כרש. [שש

ובהגיע סוף שש ואין לו , לפני שעה שישית

  חמץ מתקיים המצוה של הביעור שאין לו 

  ].'וכדביאר במנחת חינוך מצוה ט, חמץ  

חיים הלוי דדין הביעור הוא על ' ר

ט "כ מ"א, חמץהגברא שלא יהיה לו 

ובהגיע סוף , לא יכול לבער לפני שעה שישית

הביעור שלהמצוהיתקייםשישיתשעה

  ל דדין הביעור הוא "ועכצ. שהרי אין לו חמץ

  

  מעשה של הגברא לבער את החמץ בזמן 

  .איסורו  

. 'פסחים ב' פ תוס"דהביאור בזה ע

ולכך , דחמץ לא בדילי אינשי מיניה

ות מעשה ביעור חמץ חייבה התורה לעש

ז יזכור "ועי, מ שיבדל מן החמץ"בידים ע

ולכך גם ביוצא מביתו של , להתרחק ממנו

מ שיעשה מעשה של "ע, ם מחוייב לבער"עכו

ז לא יבוא "ועי[ניתוק והבדלות מן החמץ 

ולכך דווקא בזמן ]. לאכול שום חמץ בפסח

חייבה תורה לעשות מעשה של , איסור חמץ

ז "ולפ. חמץ ולא קודםניתוק והבדלות מן ה

' יהודה בעינן ג' א דלר"שפיר יש לבאר את ההו

' בדיקות חמץ ישנם ג' כי על ידי ג. בדיקות

והוי , מעשים של ניתוק והבדלות מן החמץ

חזקה על הגברא ששוב זכור שלא לאכול 

הו רק דינא דרבנן כיון ז' אמנם לתוס. [חמץ

,מסוף שעה שישיתהואתשביתול דדין"דס

  מעשים של ניתוק ' מ מדרבנן עושה ג"ומ

  ]. והבדלות  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  סימן ל

  דבר שיש לו מתירין
  .פסחים טז                                                                                                                                                                          

  
.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

דדעת . ז"בפסחים ט' מבואר בגמ

רבי מאיר שמשקה מקבל טומאה מן 

ולכן גם בספק אם המשקה נטמא או , התורה

. טמא מכח ספיקא דאורייתא לחומרה, לא

ולכן , אבל משקה מטמא אחרים רק מדרבנן

  הכיכר, בספק אם המשקה הטמא נגע בכיכר

, כיון דהוי ספיקא דרבנן ואזלינן לקולא, טהור

  ולכן גם בספק אם נגעו המשקין בכלים הוו 

  .טהורים מטעם זה  

הקשה מדוע ]ח"אות ק: ז"דף ילקמן[
אזלינן לקולא בספק נגעו המשקין 

, והלא הוי דבר שיש לו מתירין, בכלים וטהור

ובפשוטו

ד"ולפ

ונראה

:שאלה

ח"והצל
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שהרי גם אם הכלי נטמא עדיין יש לו תקנה 

א היא "ודעת הרשב. להטבילו במקוה ולטהרו
הוי דבר שיש לו , י מעשה"גם כשההיתר בא ע

  ל דבדבר שיש לו מתירין הוי "מתירין וקי

  .קא דרבנן לחומראספי  

ל "ל דלא ס"ע לפי דעת מהרש"יל

א אלא כל שאין המתיר עתיד "כהרשב

, לבוא מאליו לא חשיב דבר שיש לו מתירין

הקשה עליו מהא ]'ק ח"ב ס"ד סימן ק"ביו[ך "והש

לגבי נדר דחשיב דבר . ט"דאיתא בנדרים נ

פ שאין ההיתר בא מאליו "אע, שיש לו מתירין

עוד הקשה מהא דאיתא ו. י שאלה"אלא ע

דמעשר שני חשיב דבר שיש לו . ג"מ נ"בב

מתירין כיון שיכול לפדותו או להעלותו 

פ שבכל זה אין ההיתר בא "אע, לירושלים

  ב מה "וצ. י מעשה"ממילא אלא ע

  .ל על הוכחות אלו"יענה המהרש  

: ל"כתב וז]'ז סעיף ה"ד סימן קפ"ביו[

והוא , וכן אם אין לה וסת קבוע"

, ספק אם הדם בא מן המקור או מן הצדדין

כגון שידוע שיש לה מכה באותו [תלינן במכה 

ספק מן הצדדין או , מכח ספק ספיקא] מקום

ואם תימצי לומר מן המקור שמא , מן המקור

ובנחלת צבי הביא משם . ל"עכ" הוא מן המכה

קשה לדעת ל שה"ח לנדא ז"הגאון מהר

י "עא דגם היכא שההיתר בא רק "הרשב

  כ קשה "א, מעשה הוי דבר שיש לו מתירין

  

והלא,ס"סמכחהאשהאתמתיריןלמה

נסמוךלאאםדגםמתיריןלושישדברהוא

נקיים'זלספוריכולהספיקאספקעל

מהנילאמתיריןלושישובדבר,ולטבול

  סעיףי"קסימן[לעילא"ילדעתספיקאספק

  .]א"ברמ'ח  

צבי עצמו הקשה עוד מהא דמבואר 

כמה פעמים ]צ"סימן ק[לקמן 

דבכתמים אפילו אם יש רק ספק אחד 

מאחר שאינו מטמא אלא מדרבנן , מקילים

, כיון דהוי בלא הרגשה ספיקא דרבנן לקולא

והלא הוי דבר שיש לו מתירין דיכולה לספור 

וכן הקשה על הדין המבואר . ולטבול ולהיטהר

דאיש ואשה שהטילו מים בספל : ט"בנדה נ

עם ספק דטהורה מט, ונמצא דם בספל

, ספק בא מן האשה ספק בא מן האיש, ספיקא

ואם תימצי לומר בא מן האשה ספק בא מן 

המקור ספק בא ממקום מי רגלים וכן נפסק 

וקשה דהלא זה דבר שיש לו מתירין . א"ברמ

ובשלמא לדעת הפוסקים , שתספור ותטבול

דדבר שיש לו מתירין וחוזר ונאסר לא מיקרי 

יר דהכא נמי אתי שפ, דבר שיש לו מתירין

, האשה חוזרת ונאסרת ממילא כשתראה דם

ם אבל הלא דעת כמה פוסקים ומכלל

,מתיריןלו ג הוי דבר שיש"דגם בכה, ם"הרמב

  עצמו הביא את שתי הדעות בסימן א"והרמ

  .ב וצריך ביאור הגדר בכל עניינים אלו"ק  

  הרב שמואל עזריאל ראש הכולל   

  .באר משה אשדוד

  

דגם , חשבתי לתרץ את הקושיה

ל דכל היכא "א דס"לפי הרשב

דמחשיב דבר , שהמתיר עתיד לבוא מאליו

מ בספק אם נטמאו הכלים "מ. שיש לו מתירין

כיון דטומאת , לא חשיב דבר שיש לו מתירין

ל בעלמא "וקיי, מדרבנןהכלים הם רק 

ג דמבואר בביצה "ואע. דספיקא דרבנן לקולא

דדבר שיש לו מתירין אסור גם בספיקא . 'ד

ועוד 

א"הרמ

ובנחלת 

:תשובה
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כגון [זהו רק באופן שאין חזקת היתר . דרבנן

אבל באופן שיש ]. ט"ספק ביצה שנולדה ביו

מותר , גם חזקת היתר בצרוף הספיקא דרבנן

וניחא הקושיא , גם בדבר שיש לו מתירין

כיון שיש לכלים , לטמא כלים דטהורמספק 

  , ח שתירץ כן"כ ראיתי בצל"ואח. חזקת טהרה

  .וברוך שכוונתי לדעתו הגדולה  

דהטעם , להוסיף ולבאר חילוק זה

בדבר שיש לו מתירים אפילו באלף 

ג "ואע: "ל"וז: 'י בביצה ג"לא בטיל פרש

דמדאורייתא חד בתרי בטיל אחמור רבנן 

לא יאכלנו , רין לאחר זמןהואיל ויש לו מתי

ב מדוע "י צ"ודברי רש". י ביטול"באיסור ע

והרי כיון , י ביטול"נחשב יאכלנו באיסור ע

ט לא "מ, שבטל האיסור ביטול גמור מן התורה

סימן [ובקובץ שיעורים בחולין . הוי היתר גמור

דבכל איסור המעורב , י"ביאר דברי רש]ו"ל

פ שבטל ברוב ומותר"אע, ברוב היתר

ולכן , "סיבת האיסור"מ יש בו "מ, מהתורה

כיון שיש , ל דאין מבטלין איסור לכתחילה"קיי

ואין לגרום , בתערובת את סיבת האיסור

  לכתחילה למצב של אכילת היתר עם סיבת 

  .ב"ודבריו צ, איסור  

רצון , דבכל איסור המעורב ברוב היתר

, התורה היה שלא יאכל את התערובת

ורק כדי לא . עורב בה איסורפ מ"כיון דעכ

התורה חידשה דין , להפסיד את רוב ההיתר

וכיון שכל חידוש דין זה הוא רק , ביטול ברוב

לכך אין לגרום לכתחילה מצב , מחמת ההפסד

כ "ולכך כשיש לו מתירין דאין כ, של הפסד

וראיה . הפסד אין לסמוך על דין ביטול ברוב

רה דיפת תואר הות: בקדושין כא' לזה מהגמ

כמבואר שם . מ זהו רק בדיעבד"במלחמה מ

לא דברת תורה אלא כנגד יצר הרע מוטב "

ואל , שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות

מתוך "י "ופירש". יאכלו בשר תמותות נבילות

שמתגרה בה יצרו מחמת יופיה התירה לו 

אלא דמוטב שיאכלו ישראל בשר , ובקושי

, תמותות שחוטה בשר מסוכנת שחוטה

  פ שהיא מאוסה כדכתיב ביחזקאל ולא "ואע

  ".בא בפי בשר פיגול  

כמו [דפעמים שהתורה מתירה דבר 

מ "מ] וכמו בהמה מסוכנת, יפת תואר

כיון שכל ההיתר הוא מחשש שיכשל באיסור 

ועיין בפתחי . לא נחשב היתר גמור, חמור

דיש אומרים ]'ק י"ז ס"סימן קט[ד "תשובה ביור

מ "ג דבטל מ"אע, דבכל ביטול איסור בשישים

כמו , מצוה לבעל נפש להחמיר ולא לאכלו

ומוכח . ש"שבעל נפש לא אוכל מסוכנת עי

מדבריהם דכל ההיתר של ביטול ברוב אינו 

והוא . ודמי למסוכנת ויפת תואר, לכתחילה

דההיתר שחדשה תורה הוא , כמו שביארנו

וגם . [ר גמורמחמת ההפסד אבל אינו הית

ל דאין להחמיר בכל ביטול "החולקים שם וס

זהו מטעם דמחזי , איסור בשישים

כאפיקורסות דנראה כאינו סומך על דיני 

אבל מודים , ל דאין להחמיר"ולכך ס, התורה

  להיסוד שנתבאר דכל ההיתר הוא רק מחמת 

  ].ת"ההפסד וכשנ  

דבכל ספיקא דרבנן , זה נראה לבאר

היתר מוחלט ואין בו כלל הוא , לקולא

: י בברכות יט"כ רש"וכש, את סיבת האיסור

עיין . [דרבנן לא גזרו כלל איסור בספיקא דרבנן

גם בקונטרס דברי סופרים סימן א אות מג 

דספיקא דרבנן לקולא , ם"שביאר בדעת הרמב

מ שגם כשיש ספק ספיקא "ונפ, הוי היתר גמור

ספק כיון דכל , להחמיר באיסור דרבנן דמותר

אבל ספיקא דרבנן ]. בפני עצמו הוי היתר גמור

וחשבתי

ונראה 

ומוכח

ולפי 
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שהרי גם אם הכלי נטמא עדיין יש לו תקנה 

א היא "ודעת הרשב. להטבילו במקוה ולטהרו
הוי דבר שיש לו , י מעשה"גם כשההיתר בא ע

  ל דבדבר שיש לו מתירין הוי "מתירין וקי

  .קא דרבנן לחומראספי  

ל "ל דלא ס"ע לפי דעת מהרש"יל

א אלא כל שאין המתיר עתיד "כהרשב

, לבוא מאליו לא חשיב דבר שיש לו מתירין

הקשה עליו מהא ]'ק ח"ב ס"ד סימן ק"ביו[ך "והש

לגבי נדר דחשיב דבר . ט"דאיתא בנדרים נ

פ שאין ההיתר בא מאליו "אע, שיש לו מתירין

עוד הקשה מהא דאיתא ו. י שאלה"אלא ע

דמעשר שני חשיב דבר שיש לו . ג"מ נ"בב

מתירין כיון שיכול לפדותו או להעלותו 

פ שבכל זה אין ההיתר בא "אע, לירושלים

  ב מה "וצ. י מעשה"ממילא אלא ע

  .ל על הוכחות אלו"יענה המהרש  

: ל"כתב וז]'ז סעיף ה"ד סימן קפ"ביו[

והוא , וכן אם אין לה וסת קבוע"

, ספק אם הדם בא מן המקור או מן הצדדין

כגון שידוע שיש לה מכה באותו [תלינן במכה 

ספק מן הצדדין או , מכח ספק ספיקא] מקום

ואם תימצי לומר מן המקור שמא , מן המקור

ובנחלת צבי הביא משם . ל"עכ" הוא מן המכה

קשה לדעת ל שה"ח לנדא ז"הגאון מהר

י "עא דגם היכא שההיתר בא רק "הרשב

  כ קשה "א, מעשה הוי דבר שיש לו מתירין

  

והלא,ס"סמכחהאשהאתמתיריןלמה

נסמוךלאאםדגםמתיריןלושישדברהוא

נקיים'זלספוריכולהספיקאספקעל

מהנילאמתיריןלושישובדבר,ולטבול

  סעיףי"קסימן[לעילא"ילדעתספיקאספק

  .]א"ברמ'ח  

צבי עצמו הקשה עוד מהא דמבואר 

כמה פעמים ]צ"סימן ק[לקמן 

דבכתמים אפילו אם יש רק ספק אחד 

מאחר שאינו מטמא אלא מדרבנן , מקילים

, כיון דהוי בלא הרגשה ספיקא דרבנן לקולא

והלא הוי דבר שיש לו מתירין דיכולה לספור 

וכן הקשה על הדין המבואר . ולטבול ולהיטהר

דאיש ואשה שהטילו מים בספל : ט"בנדה נ

עם ספק דטהורה מט, ונמצא דם בספל

, ספק בא מן האשה ספק בא מן האיש, ספיקא

ואם תימצי לומר בא מן האשה ספק בא מן 

המקור ספק בא ממקום מי רגלים וכן נפסק 

וקשה דהלא זה דבר שיש לו מתירין . א"ברמ

ובשלמא לדעת הפוסקים , שתספור ותטבול

דדבר שיש לו מתירין וחוזר ונאסר לא מיקרי 

יר דהכא נמי אתי שפ, דבר שיש לו מתירין

, האשה חוזרת ונאסרת ממילא כשתראה דם

ם אבל הלא דעת כמה פוסקים ומכלל

,מתיריןלו ג הוי דבר שיש"דגם בכה, ם"הרמב

  עצמו הביא את שתי הדעות בסימן א"והרמ

  .ב וצריך ביאור הגדר בכל עניינים אלו"ק  

  הרב שמואל עזריאל ראש הכולל   

  .באר משה אשדוד

  

דגם , חשבתי לתרץ את הקושיה

ל דכל היכא "א דס"לפי הרשב

דמחשיב דבר , שהמתיר עתיד לבוא מאליו

מ בספק אם נטמאו הכלים "מ. שיש לו מתירין

כיון דטומאת , לא חשיב דבר שיש לו מתירין

ל בעלמא "וקיי, מדרבנןהכלים הם רק 

ג דמבואר בביצה "ואע. דספיקא דרבנן לקולא

דדבר שיש לו מתירין אסור גם בספיקא . 'ד

ועוד 

א"הרמ

ובנחלת 

:תשובה
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כגון [זהו רק באופן שאין חזקת היתר . דרבנן

אבל באופן שיש ]. ט"ספק ביצה שנולדה ביו

מותר , גם חזקת היתר בצרוף הספיקא דרבנן

וניחא הקושיא , גם בדבר שיש לו מתירין

כיון שיש לכלים , לטמא כלים דטהורמספק 

  , ח שתירץ כן"כ ראיתי בצל"ואח. חזקת טהרה

  .וברוך שכוונתי לדעתו הגדולה  

דהטעם , להוסיף ולבאר חילוק זה

בדבר שיש לו מתירים אפילו באלף 

ג "ואע: "ל"וז: 'י בביצה ג"לא בטיל פרש

דמדאורייתא חד בתרי בטיל אחמור רבנן 

לא יאכלנו , רין לאחר זמןהואיל ויש לו מתי

ב מדוע "י צ"ודברי רש". י ביטול"באיסור ע

והרי כיון , י ביטול"נחשב יאכלנו באיסור ע

ט לא "מ, שבטל האיסור ביטול גמור מן התורה

סימן [ובקובץ שיעורים בחולין . הוי היתר גמור

דבכל איסור המעורב , י"ביאר דברי רש]ו"ל

פ שבטל ברוב ומותר"אע, ברוב היתר

ולכן , "סיבת האיסור"מ יש בו "מ, מהתורה

כיון שיש , ל דאין מבטלין איסור לכתחילה"קיי

ואין לגרום , בתערובת את סיבת האיסור

  לכתחילה למצב של אכילת היתר עם סיבת 

  .ב"ודבריו צ, איסור  

רצון , דבכל איסור המעורב ברוב היתר

, התורה היה שלא יאכל את התערובת

ורק כדי לא . עורב בה איסורפ מ"כיון דעכ

התורה חידשה דין , להפסיד את רוב ההיתר

וכיון שכל חידוש דין זה הוא רק , ביטול ברוב

לכך אין לגרום לכתחילה מצב , מחמת ההפסד

כ "ולכך כשיש לו מתירין דאין כ, של הפסד

וראיה . הפסד אין לסמוך על דין ביטול ברוב

רה דיפת תואר הות: בקדושין כא' לזה מהגמ

כמבואר שם . מ זהו רק בדיעבד"במלחמה מ

לא דברת תורה אלא כנגד יצר הרע מוטב "

ואל , שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות

מתוך "י "ופירש". יאכלו בשר תמותות נבילות

שמתגרה בה יצרו מחמת יופיה התירה לו 

אלא דמוטב שיאכלו ישראל בשר , ובקושי

, תמותות שחוטה בשר מסוכנת שחוטה

  פ שהיא מאוסה כדכתיב ביחזקאל ולא "ואע

  ".בא בפי בשר פיגול  

כמו [דפעמים שהתורה מתירה דבר 

מ "מ] וכמו בהמה מסוכנת, יפת תואר

כיון שכל ההיתר הוא מחשש שיכשל באיסור 

ועיין בפתחי . לא נחשב היתר גמור, חמור

דיש אומרים ]'ק י"ז ס"סימן קט[ד "תשובה ביור

מ "ג דבטל מ"אע, דבכל ביטול איסור בשישים

כמו , מצוה לבעל נפש להחמיר ולא לאכלו

ומוכח . ש"שבעל נפש לא אוכל מסוכנת עי

מדבריהם דכל ההיתר של ביטול ברוב אינו 

והוא . ודמי למסוכנת ויפת תואר, לכתחילה

דההיתר שחדשה תורה הוא , כמו שביארנו

וגם . [ר גמורמחמת ההפסד אבל אינו הית

ל דאין להחמיר בכל ביטול "החולקים שם וס

זהו מטעם דמחזי , איסור בשישים

כאפיקורסות דנראה כאינו סומך על דיני 

אבל מודים , ל דאין להחמיר"ולכך ס, התורה

  להיסוד שנתבאר דכל ההיתר הוא רק מחמת 

  ].ת"ההפסד וכשנ  

דבכל ספיקא דרבנן , זה נראה לבאר

היתר מוחלט ואין בו כלל הוא , לקולא

: י בברכות יט"כ רש"וכש, את סיבת האיסור

עיין . [דרבנן לא גזרו כלל איסור בספיקא דרבנן

גם בקונטרס דברי סופרים סימן א אות מג 

דספיקא דרבנן לקולא , ם"שביאר בדעת הרמב

מ שגם כשיש ספק ספיקא "ונפ, הוי היתר גמור

ספק כיון דכל , להחמיר באיסור דרבנן דמותר

אבל ספיקא דרבנן ]. בפני עצמו הוי היתר גמור

וחשבתי

ונראה 

ומוכח

ולפי 
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. אסור כמבואר בביצה ד, בדבר שיש לו מתירין

ל לא גזרו על "ג דחז"ופירושו דאע. לרב אשי

מ הטעם דלא גזרו הוא משום "מ, ספיקות

ולכך חשיב שיש כאן את סיבת , הפסד

ת "כשנ, ואסור בדבר שיש לו מתירין, האיסור

ן שיש גם חזקה אבל באופ. לגבי תערובות

כיון שישנה חזקה , לא גזרו כלל רבנן, להיתר

ולכך בספיקא דרבנן , המתרת ומכריעה להיתר

מותר גם בדבר שיש לו , עם חזקת היתר

  דאין כאן כלל , ח"ת לעיל מהצל"מתירין וכשנ

  .את סיבת האיסור  

ל דבכל איסור "יסוד דברי המהרש

לא , שאין ההיתר עתיד לבוא מאליו

הוא דלא שייכא . נחשב דבר שיש לו מתירין

י עד שיאכלנה באיסור יאכלנה "סברת רש

מ "פ צריכים להטריחו ע"כיון דעכ, בהיתר

ולכך כלול בהיתר התורה של , לגרום ההיתר

. ת לעיל"ביטול ברוב מחמת ההפסד כשנ

ג דאין ההיתר בא "כ בנדרים דאע"ומשא

מ לא חשיב "מ, י התרת חכם"רק ע, מאליו

כ בנדרים "וכש, א לחייבו להתיר הנדרטירח

לכך , דקונמות מצוה לאתשולי עלייהו. ט"נ

ולכך התרת החכם לא , מ"חשיבי דבר שיל

. דאדרבה מצוה עליו להתיר, חשיבא טירחא

והמקיימו , ואדרבה כל הנודר כאלו בנה במה

  . ב"כאילו הקריב עליו קרבן כמבואר בנדרים כ

  .ן"ש בדברי הר"עי  

היא . ט"נדרים נ' ה מהגמהקושי

שסובר דגם , א"דווקא להרשב

, מ"י מעשה נחשב דשיל"באופן שההיתר בא ע

מ מטעם "ל בנדרים דחשיבי דשיל"ט צ"כ מ"א

היה לומר כיון שיש , דמצוה להשאל עליהם

פ שאין מצוה להשאל "י מעשה ואע"היתר ע

וכן . י מעשה"מ יכול להתירם ע"מ, עליהם

מ כמבואר "דשילט תרומה לא חשיב"תקשי מ

כיון דליכא מצוה לאתשולי , בנדרים שם

, מ"מ חשיב דשיל"א מ"והרי להרשב. עלייהו

כמו [י מעשה ואין בו מצוה "גם בהיתר שבא ע

ך בנקודת הכסף "ועיין בש]. בהגעלת כלים

, שעמד על שאלה זו]ג"ביורה דעה סימן שכ[

, וביאר דכיון דתרומה אין מצוה להשאל עליה

כיון דאין נשאלין , להשאל עליהשוב לא יבוא 

אבל בכל מידי . על ההקדשות אלא מדוחק

  שפיר , י מעשה שלא בדוחק"דההיתר בא ע

  .מ"ל דשיל"הו  

יש ליישב הקושיה ממעשר שני 

ג שצריך "אע, מ"דחשיב דשיל

כיון דמעשר . להעלותו לירושלים או לפדותו

שני דינו ומצוותו להעלותו לירושלים ולאוכלו 

ס דשרש המצוה "עיין בחינוך מצוה ש[,שם

הוא כדי להיות , להעלות מעשרות לירושלים

ז להתחכם בתורה "קשורים לירושלים ועי

ששם הסנהדרין ומציון , שנמצאת בירושלים

ולא חשיב בעצם טירחא לפדותו ]. תצא תורה

דזהו דינו לכתחילה ודמי לנדרים , ולהעלותו

  ושפיר חשיב דבר , דמצוה להשאל עליהם

  .שיש לו מתירין  

שהקשה בנחלת צבי מספיקות באיסור 

דהיה להחשיבה כדבר שיש לו , נדה

גם קושיה . כיון שיכולה לטבול ולטהר, מתירין

א דגם היכא דההיתר "ת הרשבהיא רק לדע, זו

, חשיב דבר שיש לו מתירים,מעשהי"בא ע

ל פשיטא דלא חשיב דבר שיש "אבל למהרש

כיון שצריך מעשה של ספירה , לו מתירין

אבל לדעתי גם . מ לטהרה לבעלה"וטבילה ע

דיסוד , א אינה קושיא מנדה"לדעת הרשב

מ הוא מחמת עד שתאכלנה באיסור "דשיל

ולדעתי

ולדעתי

ז"ועד

ומה
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וכיון שההיתר יבוא בלא , תאכלנה בהיתר

אבל בנדה אם . תיןטרחא מרובה עדיף להמ

כיון , כ יש כאן הפסד"א, נטמאה מספק

  וגם לאשה , שמפסידים לבעל מצוות עונה

  

. חשיב הפסד וצער בזה שמרוחקת מבעלה

כמו ,התורהדינישלבהיתרכיילשפירולכך

  ג "אע, ספק ספיקא או ספיקא דרבנן לקולא

  .י טבילה"דיש לה מתירין ע  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  ייתא מאברכי הכוללהמשך פילפולא דאור

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

יקרים בסוגיית דבר שיש את דבריו ה

ר לחדש דבכל "כ כת"מש. לו מתירין

הוא לקולא , ספיקא דרבנן שיש לו חזקת היתר

דאין כאן את סיבת , גם בדבר שיש לו מתירים

ובהכי ביאר . ח"כ בצל"האיסור וכדתירץ ג

  הטעם בספק לטמא כלים חשיב ספיקא דרבנן 

  . והוא ביאור נפלא, לקולא  

ן "פ דברי הר"ע, להטעים זה עוד

שבתולה בריש כתובות דהטעם

ואם , נישאת ברביעי היא כדי שתבעל בחמישי

ולפירוש . ד"תהיה לבעל טענת בתולים ילך לב

י התקנה היא אף באשת ישראל שאם "רש

כדי שאם זינתה , ד"ימצא פתח פתוח ילך לב

ג "ן דאע"וביאר הר. יצא קול ויבואו עדים

כיון דאיכא , דמדינא האשה מותרת לבעלה

דספק . 'טספק ספיקא כמבואר בכתובות

ל ברצון שמא לא "באונס ספק ברצון ואת

, מ כיון דאיכא רעותא שודאי נבעלה"מ, תחתיו

גם במקום ספק צריך לברר את הרעותא

ח "ועל דרך זה הוא בשולחן ערוך או. ספיקא

ד "ז סעיף דהמשכיר בית לחבירו בי"סימן תל

ואם אין המשכיר לפנינו אין צריך , חזקתו בדוק

  משכיר לפנינו צריך מ אם ה"ומ, לבדוק

  .לשואלו אם בדק  

לא בודקים כל   ט"מ  אברהם  המגן

והרי לא סמכינן על , ח טריפות"י

ותירץ דרק באופן . רובא במקום דאיכא לברורי

שיש חזקת איסור לא סמכינן במקום דאיכא 

וכמו בבית שהיתה לו חזקה שאינו , לברורי

, י חזקה שבדק בא להוציאו מחזקתו"וע, בדוק

כ בספק טריפה "ומשא. ובזה צריך לברורי

נשחטה הותרה ולכך שהרי , דאינו נגד חזקה

והביאור בדברי המגן . ד"צ לברורי עכ"א

דכל שיש רעותא צריך , ן"ד הר"אברהם הוא ע

וכשיש חזקת , פ שמותר מצד הדין"לבדוק אע

  ה מחוייב "ומשו, איסור נחשב שיש רעותא

  .בדיקה  

, יש לבאר היטב טעם החילוק

דבספיקא דרבנן לקולא היכא דאיכא 

לו בדבר שיש לו מותר אפי, חזקת היתר

י חזקת היתר נחשב שאין כלל "כיון דע, מתירין

, והוא איפכא מהחזקת איסור[רעותא וספק 

וכשיש , דנחשב שיש רעותא ובעי בדיקה

חזקת היתר נחשב שיש טיבותא וסברה 

  ה מותר גם בדבר שיש לו "ומשו]. להתיר

  . ר"מתירין וכדברי כת  

יתכן לישב הקושיה מספק לטמא 

ח "דהנה בצל. באופן אחרכלים

קיבלנו

ואפשר

והקשה  

ובזה

אמנם
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. אסור כמבואר בביצה ד, בדבר שיש לו מתירין

ל לא גזרו על "ג דחז"ופירושו דאע. לרב אשי

מ הטעם דלא גזרו הוא משום "מ, ספיקות

ולכך חשיב שיש כאן את סיבת , הפסד

ת "כשנ, ואסור בדבר שיש לו מתירין, האיסור

ן שיש גם חזקה אבל באופ. לגבי תערובות

כיון שישנה חזקה , לא גזרו כלל רבנן, להיתר

ולכך בספיקא דרבנן , המתרת ומכריעה להיתר

מותר גם בדבר שיש לו , עם חזקת היתר

  דאין כאן כלל , ח"ת לעיל מהצל"מתירין וכשנ

  .את סיבת האיסור  

ל דבכל איסור "יסוד דברי המהרש

לא , שאין ההיתר עתיד לבוא מאליו

הוא דלא שייכא . נחשב דבר שיש לו מתירין

י עד שיאכלנה באיסור יאכלנה "סברת רש

מ "פ צריכים להטריחו ע"כיון דעכ, בהיתר

ולכך כלול בהיתר התורה של , לגרום ההיתר

. ת לעיל"ביטול ברוב מחמת ההפסד כשנ

ג דאין ההיתר בא "כ בנדרים דאע"ומשא

מ לא חשיב "מ, י התרת חכם"רק ע, מאליו

כ בנדרים "וכש, א לחייבו להתיר הנדרטירח

לכך , דקונמות מצוה לאתשולי עלייהו. ט"נ

ולכך התרת החכם לא , מ"חשיבי דבר שיל

. דאדרבה מצוה עליו להתיר, חשיבא טירחא

והמקיימו , ואדרבה כל הנודר כאלו בנה במה

  . ב"כאילו הקריב עליו קרבן כמבואר בנדרים כ

  .ן"ש בדברי הר"עי  

היא . ט"נדרים נ' ה מהגמהקושי

שסובר דגם , א"דווקא להרשב

, מ"י מעשה נחשב דשיל"באופן שההיתר בא ע

מ מטעם "ל בנדרים דחשיבי דשיל"ט צ"כ מ"א

היה לומר כיון שיש , דמצוה להשאל עליהם

פ שאין מצוה להשאל "י מעשה ואע"היתר ע

וכן . י מעשה"מ יכול להתירם ע"מ, עליהם

מ כמבואר "דשילט תרומה לא חשיב"תקשי מ

כיון דליכא מצוה לאתשולי , בנדרים שם

, מ"מ חשיב דשיל"א מ"והרי להרשב. עלייהו

כמו [י מעשה ואין בו מצוה "גם בהיתר שבא ע

ך בנקודת הכסף "ועיין בש]. בהגעלת כלים

, שעמד על שאלה זו]ג"ביורה דעה סימן שכ[

, וביאר דכיון דתרומה אין מצוה להשאל עליה

כיון דאין נשאלין , להשאל עליהשוב לא יבוא 

אבל בכל מידי . על ההקדשות אלא מדוחק

  שפיר , י מעשה שלא בדוחק"דההיתר בא ע

  .מ"ל דשיל"הו  

יש ליישב הקושיה ממעשר שני 

ג שצריך "אע, מ"דחשיב דשיל

כיון דמעשר . להעלותו לירושלים או לפדותו

שני דינו ומצוותו להעלותו לירושלים ולאוכלו 

ס דשרש המצוה "עיין בחינוך מצוה ש[,שם

הוא כדי להיות , להעלות מעשרות לירושלים

ז להתחכם בתורה "קשורים לירושלים ועי

ששם הסנהדרין ומציון , שנמצאת בירושלים

ולא חשיב בעצם טירחא לפדותו ]. תצא תורה

דזהו דינו לכתחילה ודמי לנדרים , ולהעלותו

  ושפיר חשיב דבר , דמצוה להשאל עליהם

  .שיש לו מתירין  

שהקשה בנחלת צבי מספיקות באיסור 

דהיה להחשיבה כדבר שיש לו , נדה

גם קושיה . כיון שיכולה לטבול ולטהר, מתירין

א דגם היכא דההיתר "ת הרשבהיא רק לדע, זו

, חשיב דבר שיש לו מתירים,מעשהי"בא ע

ל פשיטא דלא חשיב דבר שיש "אבל למהרש

כיון שצריך מעשה של ספירה , לו מתירין

אבל לדעתי גם . מ לטהרה לבעלה"וטבילה ע

דיסוד , א אינה קושיא מנדה"לדעת הרשב

מ הוא מחמת עד שתאכלנה באיסור "דשיל

ולדעתי

ולדעתי
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וכיון שההיתר יבוא בלא , תאכלנה בהיתר

אבל בנדה אם . תיןטרחא מרובה עדיף להמ

כיון , כ יש כאן הפסד"א, נטמאה מספק

  וגם לאשה , שמפסידים לבעל מצוות עונה

  

. חשיב הפסד וצער בזה שמרוחקת מבעלה

כמו ,התורהדינישלבהיתרכיילשפירולכך

  ג "אע, ספק ספיקא או ספיקא דרבנן לקולא

  .י טבילה"דיש לה מתירין ע  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  ייתא מאברכי הכוללהמשך פילפולא דאור

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

יקרים בסוגיית דבר שיש את דבריו ה

ר לחדש דבכל "כ כת"מש. לו מתירין

הוא לקולא , ספיקא דרבנן שיש לו חזקת היתר

דאין כאן את סיבת , גם בדבר שיש לו מתירים

ובהכי ביאר . ח"כ בצל"האיסור וכדתירץ ג

  הטעם בספק לטמא כלים חשיב ספיקא דרבנן 

  . והוא ביאור נפלא, לקולא  

ן "פ דברי הר"ע, להטעים זה עוד

שבתולה בריש כתובות דהטעם

ואם , נישאת ברביעי היא כדי שתבעל בחמישי

ולפירוש . ד"תהיה לבעל טענת בתולים ילך לב

י התקנה היא אף באשת ישראל שאם "רש

כדי שאם זינתה , ד"ימצא פתח פתוח ילך לב

ג "ן דאע"וביאר הר. יצא קול ויבואו עדים

כיון דאיכא , דמדינא האשה מותרת לבעלה

דספק . 'טספק ספיקא כמבואר בכתובות

ל ברצון שמא לא "באונס ספק ברצון ואת

, מ כיון דאיכא רעותא שודאי נבעלה"מ, תחתיו

גם במקום ספק צריך לברר את הרעותא

ח "ועל דרך זה הוא בשולחן ערוך או. ספיקא

ד "ז סעיף דהמשכיר בית לחבירו בי"סימן תל

ואם אין המשכיר לפנינו אין צריך , חזקתו בדוק

  משכיר לפנינו צריך מ אם ה"ומ, לבדוק

  .לשואלו אם בדק  

לא בודקים כל   ט"מ  אברהם  המגן

והרי לא סמכינן על , ח טריפות"י

ותירץ דרק באופן . רובא במקום דאיכא לברורי

שיש חזקת איסור לא סמכינן במקום דאיכא 

וכמו בבית שהיתה לו חזקה שאינו , לברורי

, י חזקה שבדק בא להוציאו מחזקתו"וע, בדוק

כ בספק טריפה "ומשא. ובזה צריך לברורי

נשחטה הותרה ולכך שהרי , דאינו נגד חזקה

והביאור בדברי המגן . ד"צ לברורי עכ"א

דכל שיש רעותא צריך , ן"ד הר"אברהם הוא ע

וכשיש חזקת , פ שמותר מצד הדין"לבדוק אע

  ה מחוייב "ומשו, איסור נחשב שיש רעותא

  .בדיקה  

, יש לבאר היטב טעם החילוק

דבספיקא דרבנן לקולא היכא דאיכא 

לו בדבר שיש לו מותר אפי, חזקת היתר

י חזקת היתר נחשב שאין כלל "כיון דע, מתירין

, והוא איפכא מהחזקת איסור[רעותא וספק 

וכשיש , דנחשב שיש רעותא ובעי בדיקה

חזקת היתר נחשב שיש טיבותא וסברה 

  ה מותר גם בדבר שיש לו "ומשו]. להתיר

  . ר"מתירין וכדברי כת  

יתכן לישב הקושיה מספק לטמא 

ח "דהנה בצל. באופן אחרכלים
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חידש דכל הדין דדבר שיש לו : 'פסחים ט

אבל , מתירין לא בטל הוא רק באכילה

. בטלטול לא שייך דין דבר שיש לו מתירים

ג "אע, ט"ולכך ספק ביצה שנולדה ביו[

מ בטלטול "מ, מ"דאסורה באכילה דהוי דשיל

מ לא בטל "דהטעם דדשיל, וביאר זה]. מותרת

י "אכלנה באיסור היום עהוא מטעם דעד שי

וזה שייך רק . יאכלנה בהיתר לאחר זמן, ביטול

ובמקום לאכול , שהיא רק פעם אחת[באכילה 

שיכול , כ בטלטול"ומשא]. היום יאכל מחר

והטלטול שיטלטל , לטלטל גם היום וגם למחר

. היום הוא בפני עצמו ולמחר הוא בפני עצמו

כי מפסיד את [מ "לא שייך ביה דינא דדשיל

וכן בהנאה שיכול להנות ]. השימוש של היום

לא שייך דינא ]. כגון ריח[גם היום וגם למחר 

  ושוב אין לחלק בין הנאה שאינה [מ "דדשיל

  ].והכל מותר, של כל כלוי לבין הנאה של כלוי  

לא , זה מבואר היטב דספק לטמא כלים
כיון , חשיב דבר שיש לו מתירין

רק השתמשות , דהשימוש בכלי אינו אכילה
ובזה לא שייכא כלל לסברת דבר , והנאה בכלי

כיון שיכול להשתמש תמיד , שיש לו מתירין
, י ספק טומאה נבוא לאוסרו בשימוש בכלי"וע

ואמנם במנחת עני . ת"ושאני מאכילה כשנ
כבר תמה סתירה זו מדברי , ח"ו של הצלמחתנ

ט לא תירץ דשאני כלים "ומ[ח גופיה "הצל
  דלא שייכא לסברת , דהוי שמוש והנאה

  ]. גופיה  ח"הצל  שחידשכמומ"דשיל  

ח "דהצל, ד פוברסקי ביאר"הגר
ל דרק אם ההיתר בא לאחר זמן "ס

שייך לומר דלא ]. ט"כמו ביצה שנולדה ביו[
כיון ] לענין טלטול והנאה[מ "חשיב דשיל

. שרוצה כעת לטלטל ולהנות ואוסרים לו
כמו [כ באופן שההיתר נמצא כעת בידו "ומשא

  , כיון שיכול עכשיו להטבילם] כלים טמאים
  

יש לו מתירין גם לענין טלטול נחשב דבר ש
ולפי זה . כיון שכעת ההיתר בידו, והנאה

ל "דס, ח"מתורצת קושיית האחרונים על הצל
כ "א. מ"דבכל טלטול והנאה לא חשוב דשיל

, מ"ל בהגעלת כלים דלא חשיב דשיל"ט צ"מ
כ "כיון שצריך להוציא הוצאות על ההגעלה כש

ח היה לומר "ולהצל. ב"ד סימן ק"ע יור"בשו
כיון דהוי כטלטול והנאה , מ"דלא חשיב דשיל

' רד"ולפ. מ"דלא שייך בהם דשיל, מכלים
ח הם רק כשההיתר איננו "דכל דברי הצל, דוד

אבל כשההיתר הוא כעת , עכשיו רק למחר
ניחא , מ"שפיר חשיב דשיל] כמו טבילת כלים[

היטב דגם בהגעלה ההיתר הוא כעת שמיד 
דהגעלהעםהטולכך לא פרשו, יכול להגעילו

  מחמת דהוי כטלטול והנאה ,מ"דשילהוילא
  .מכלי  

ט ספק נדה לא "מ, שהקשה בנחלת צבי

ר "וביאר כת, חשיב דבר שיש לו מתירין

ושוב ליכא , דיש כאן הפסד מצוה וצערא

דיש כאן סיבה, לסברת תאכלנה בהיתר

מ להנתבאר "ומ.נכוןביאורוהואלהתיר

לא , דבטלטול והנאה: 'ח פסחים ט"בצל

מ ורק באכילה דהוא "שייכא לסברת דשיל

כ נראה פשוט בנדה לא חשיבא "א. פעם אחת

ואם , לבעלה תמידכיון דנדה מותרת, מ"דשיל

טלטוללאיסורדמי,אחתנאסור אותה פעם

וגם לסברת . מ"דלא חשיב דשיל, מכליוהנאה

ח דטבילה חשיבא "ד פוברסקי בצל"הגר

פשוט . תר הוא כעת בידוכיון שההי, מ"דשיל

דמיד , שכל דבריו הם רק בטבילת כלים

צ הערב שמש "וא, מותרים לאחר הטבילה

אבל בנדה . ]ס"י ובתו"ברש. ט"יעויין ביצה י[לחולין 

כ צריכה שבעה נקיים ואינה "א, דאם נטמאנה

לטלטולפשיטא דדמי, יכולה לטבול מיד

  חשיבילאח"הצלדלסברת,מכליםוהנאה

  .לבעלהמותרתולכך,מ"ילדש  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

ולפי 

ובחידושי 

במה

  צה                              דוד                              פסחים                              אוצרות                       

  סימן לא

  גזל חמץ
  .פסחים כט                                                                                                                                                                          

  

.ס"לום רב וכטא ש"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

גזלואם":ל"וזכתבו.ט"כ'תוס

גרעולא,באחריותוחייבהרימנכרי

מוכח".שלודהויבאחריותושחייבמחמץ

עובר,נכרישלחמץעלישראלדגזלן'מתוס

שאחראיישראלכמו,ימצאובליראהבבל

עלמקובצתבשיטהאבל.נכרישלחמץעל

,מסרקסטהה"הרמבשםהביאקמאבבא

  ,ימצאובליראהבבלעוברלאחמץדגזל

  

  שלחמצועלשאחראילישראלדומהולא

  .נכרי  

, מ מסרקסטה תמוהה מאוד"הר

ם ודאי "שהרי ישראל שגזל מן העכו

שהרי הוא גזלן , שהוא אחראי על החמץ

, "והשיב את הגזילה אשר גזל"ומחוייב ב

  כמו , ומדוע לא יעבור בבל יראה ובל ימצא

  .ג"וצע. ישראל שאחראי על חמצו של נכרי  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

מ מסקרסטה "באמת דברי הר

שהרי הגזלן , תמוהים מסברא

  ובמאי גרע גזלן, מחוייב באחריות על החפץ

  .י"ובי"בדעובראחריותממקבל  

פ המבואר בבבא קמא "ע,להסביר

מדכתיב . בשינוידגזלן קונה . ו"ס

, אשר גזל דרק אם הגזילה כעין שגזל יחזיר

אבל אם אינה כעין שגזל פטור מהשבת גוף 

ובקובץ . וחייב רק להשיב דמים, החפץ

ד הקשה מנלן שהגזילה נקנית "שיעורים אות י

שהרי בפסוק מבואר רק דהגזלן פטור , לגזלן

אבל לא . מחיוב ההשבה של החפץ אם נשתנה

ותירץ . נה את הגזילה לעצמומבואר שהגזלן קו

דכיון דפקע דין השבת , דהא בהא תליא

כיון . שוב קונה הגזלן] מכח השינוי[הגזילה 

, דכל גזלן צריך לקנות את הגזילה לעצמו

ורק הסיבה שמונעת . בעצם מעשה הגזילה

והשיב "היא חיוב התורה של , מהגזלן לקנות

ולכן באופן הנעשה שינוי בגזילה , "את הגזילה

  ממילא קונה , מה שפקע דין השבת הגזילהעצ

  .הגזלן את החפץ  

דכל , מ מסרקסטה"ל דסובר הר"זה י

, גזלן שמחוייב להשיב את הגזילה

מ שיוכל לקיים "חיובו הוא רק לשמור החפץ ע

אחריותחיובאבל אין לגזלן. דין השבת הגזילה

חיובו הוא השבת הגזילה ורק,החפץגוףעל

ואם אינה בעין מחוייב לשלם , אם היא בעין

אינו חיוב , אבל בעצם חיוב השמירה. דמיה

  דלא , ל"ולכך ס. שמירה אלימתא עם אחריות

  .עובר הגזלן בבל יראה ובל ימצא  

ל דהגזלן מחוייב "ס, שנחלקו' תוס

מ שיוכל לקיים "באחריות על הגזילה ע

ואם נאנס או נאבד , הגזילהדין והשיב את 

ודלא[החפץ משלם דמיה מדין אחריות 

:שאלה

וסברת

:תשובה

ולפי וחשבתי 

אבל



                                 דוד                             פסחים  צרות                          או                צד

חידש דכל הדין דדבר שיש לו : 'פסחים ט

אבל , מתירין לא בטל הוא רק באכילה

. בטלטול לא שייך דין דבר שיש לו מתירים

ג "אע, ט"ולכך ספק ביצה שנולדה ביו[

מ בטלטול "מ, מ"דאסורה באכילה דהוי דשיל

מ לא בטל "דהטעם דדשיל, וביאר זה]. מותרת

י "אכלנה באיסור היום עהוא מטעם דעד שי

וזה שייך רק . יאכלנה בהיתר לאחר זמן, ביטול

ובמקום לאכול , שהיא רק פעם אחת[באכילה 

שיכול , כ בטלטול"ומשא]. היום יאכל מחר

והטלטול שיטלטל , לטלטל גם היום וגם למחר

. היום הוא בפני עצמו ולמחר הוא בפני עצמו

כי מפסיד את [מ "לא שייך ביה דינא דדשיל

וכן בהנאה שיכול להנות ]. השימוש של היום

לא שייך דינא ]. כגון ריח[גם היום וגם למחר 

  ושוב אין לחלק בין הנאה שאינה [מ "דדשיל

  ].והכל מותר, של כל כלוי לבין הנאה של כלוי  

לא , זה מבואר היטב דספק לטמא כלים
כיון , חשיב דבר שיש לו מתירין

רק השתמשות , דהשימוש בכלי אינו אכילה
ובזה לא שייכא כלל לסברת דבר , והנאה בכלי

כיון שיכול להשתמש תמיד , שיש לו מתירין
, י ספק טומאה נבוא לאוסרו בשימוש בכלי"וע

ואמנם במנחת עני . ת"ושאני מאכילה כשנ
כבר תמה סתירה זו מדברי , ח"ו של הצלמחתנ

ט לא תירץ דשאני כלים "ומ[ח גופיה "הצל
  דלא שייכא לסברת , דהוי שמוש והנאה

  ]. גופיה  ח"הצל  שחידשכמומ"דשיל  

ח "דהצל, ד פוברסקי ביאר"הגר
ל דרק אם ההיתר בא לאחר זמן "ס

שייך לומר דלא ]. ט"כמו ביצה שנולדה ביו[
כיון ] לענין טלטול והנאה[מ "חשיב דשיל

. שרוצה כעת לטלטל ולהנות ואוסרים לו
כמו [כ באופן שההיתר נמצא כעת בידו "ומשא

  , כיון שיכול עכשיו להטבילם] כלים טמאים
  

יש לו מתירין גם לענין טלטול נחשב דבר ש
ולפי זה . כיון שכעת ההיתר בידו, והנאה

ל "דס, ח"מתורצת קושיית האחרונים על הצל
כ "א. מ"דבכל טלטול והנאה לא חשוב דשיל

, מ"ל בהגעלת כלים דלא חשיב דשיל"ט צ"מ
כ "כיון שצריך להוציא הוצאות על ההגעלה כש

ח היה לומר "ולהצל. ב"ד סימן ק"ע יור"בשו
כיון דהוי כטלטול והנאה , מ"דלא חשיב דשיל

' רד"ולפ. מ"דלא שייך בהם דשיל, מכלים
ח הם רק כשההיתר איננו "דכל דברי הצל, דוד

אבל כשההיתר הוא כעת , עכשיו רק למחר
ניחא , מ"שפיר חשיב דשיל] כמו טבילת כלים[

היטב דגם בהגעלה ההיתר הוא כעת שמיד 
דהגעלהעםהטולכך לא פרשו, יכול להגעילו

  מחמת דהוי כטלטול והנאה ,מ"דשילהוילא
  .מכלי  

ט ספק נדה לא "מ, שהקשה בנחלת צבי

ר "וביאר כת, חשיב דבר שיש לו מתירין

ושוב ליכא , דיש כאן הפסד מצוה וצערא

דיש כאן סיבה, לסברת תאכלנה בהיתר

מ להנתבאר "ומ.נכוןביאורוהואלהתיר

לא , דבטלטול והנאה: 'ח פסחים ט"בצל

מ ורק באכילה דהוא "שייכא לסברת דשיל

כ נראה פשוט בנדה לא חשיבא "א. פעם אחת

ואם , לבעלה תמידכיון דנדה מותרת, מ"דשיל

טלטוללאיסורדמי,אחתנאסור אותה פעם

וגם לסברת . מ"דלא חשיב דשיל, מכליוהנאה

ח דטבילה חשיבא "ד פוברסקי בצל"הגר

פשוט . תר הוא כעת בידוכיון שההי, מ"דשיל

דמיד , שכל דבריו הם רק בטבילת כלים

צ הערב שמש "וא, מותרים לאחר הטבילה

אבל בנדה . ]ס"י ובתו"ברש. ט"יעויין ביצה י[לחולין 

כ צריכה שבעה נקיים ואינה "א, דאם נטמאנה

לטלטולפשיטא דדמי, יכולה לטבול מיד

  חשיבילאח"הצלדלסברת,מכליםוהנאה

  .לבעלהמותרתולכך,מ"ילדש  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

ולפי 

ובחידושי 

במה

  צה                              דוד                              פסחים                              אוצרות                       

  סימן לא

  גזל חמץ
  .פסחים כט                                                                                                                                                                          

  

.ס"לום רב וכטא ש"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

גזלואם":ל"וזכתבו.ט"כ'תוס

גרעולא,באחריותוחייבהרימנכרי

מוכח".שלודהויבאחריותושחייבמחמץ

עובר,נכרישלחמץעלישראלדגזלן'מתוס

שאחראיישראלכמו,ימצאובליראהבבל

עלמקובצתבשיטהאבל.נכרישלחמץעל

,מסרקסטהה"הרמבשםהביאקמאבבא

  ,ימצאובליראהבבלעוברלאחמץדגזל

  

  שלחמצועלשאחראילישראלדומהולא

  .נכרי  

, מ מסרקסטה תמוהה מאוד"הר

ם ודאי "שהרי ישראל שגזל מן העכו

שהרי הוא גזלן , שהוא אחראי על החמץ

, "והשיב את הגזילה אשר גזל"ומחוייב ב

  כמו , ומדוע לא יעבור בבל יראה ובל ימצא

  .ג"וצע. ישראל שאחראי על חמצו של נכרי  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

מ מסקרסטה "באמת דברי הר

שהרי הגזלן , תמוהים מסברא

  ובמאי גרע גזלן, מחוייב באחריות על החפץ

  .י"ובי"בדעובראחריותממקבל  

פ המבואר בבבא קמא "ע,להסביר

מדכתיב . בשינוידגזלן קונה . ו"ס

, אשר גזל דרק אם הגזילה כעין שגזל יחזיר

אבל אם אינה כעין שגזל פטור מהשבת גוף 

ובקובץ . וחייב רק להשיב דמים, החפץ

ד הקשה מנלן שהגזילה נקנית "שיעורים אות י

שהרי בפסוק מבואר רק דהגזלן פטור , לגזלן

אבל לא . מחיוב ההשבה של החפץ אם נשתנה

ותירץ . נה את הגזילה לעצמומבואר שהגזלן קו

דכיון דפקע דין השבת , דהא בהא תליא

כיון . שוב קונה הגזלן] מכח השינוי[הגזילה 

, דכל גזלן צריך לקנות את הגזילה לעצמו

ורק הסיבה שמונעת . בעצם מעשה הגזילה

והשיב "היא חיוב התורה של , מהגזלן לקנות

ולכן באופן הנעשה שינוי בגזילה , "את הגזילה

  ממילא קונה , מה שפקע דין השבת הגזילהעצ

  .הגזלן את החפץ  

דכל , מ מסרקסטה"ל דסובר הר"זה י

, גזלן שמחוייב להשיב את הגזילה

מ שיוכל לקיים "חיובו הוא רק לשמור החפץ ע

אחריותחיובאבל אין לגזלן. דין השבת הגזילה

חיובו הוא השבת הגזילה ורק,החפץגוףעל

ואם אינה בעין מחוייב לשלם , אם היא בעין

אינו חיוב , אבל בעצם חיוב השמירה. דמיה

  דלא , ל"ולכך ס. שמירה אלימתא עם אחריות

  .עובר הגזלן בבל יראה ובל ימצא  

ל דהגזלן מחוייב "ס, שנחלקו' תוס

מ שיוכל לקיים "באחריות על הגזילה ע

ואם נאנס או נאבד , הגזילהדין והשיב את 

ודלא[החפץ משלם דמיה מדין אחריות 

:שאלה

וסברת

:תשובה

ולפי וחשבתי 

אבל



                                 דוד                             פסחים  צרות                          או                צו

  דמעיקרא ל "דס,מסקרסטאמ"הרכסברת

חיובו לשלם חפץ אם הוא בעין או דמיו אם 

  אבל אין עליו חיוב שמירה , החפץ לא בעין

  ].באחריות  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

    סימן לב

  חמץ שעבר עליו הפסח 
  .פסחים כט                                                                                                                                                                         

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מבואר דחמץ . ט"בגמרא פסחים כ

' אסור בהנאה לר, שעבר עליו הפסח

מקנס חכמים הואיל ועבר עליו בל , שמעון

ש הקשה דקיימא לן "וברש. יראה ובל ימצא

כ כל מי "וא, "מודה בקנס פטור"בעלמא 

נאמר , שהשאיר חמץ ברשותו ומודה בזה

  והיא , מודה בקנס פטור ולא יאסר החמץ

  .קושיה גדולה  

מהלכות חמץ ' פרק אם "ע ברמב"יל

חמץ שעבר עליו הפסח "'ומצה הלכה ד

ודבר זה קנס הוא מדברי , אסור בהנאה לעולם

מפני שעבר על בל יראה ובל ימצא , סופרים

כדי , ואפילו הניחו בשגגה או באונס, אסרוהו

שלא יניח אדם חמץ ברשותו בפסח כדי 

וכתב הרב המגיד ". שיהנה בו אחר הפסח

א מדין ישראל שהרהין הו, שהמקור לדין זה

, וביאר דבריו הכסף משנה. חמץ אצל נכרי

ל אם לא "וא, בישראל שמשכן חמץ לנכרי

  יהא חמץ זה קנוי לך , אפרע לך את חובי

  

] עוד לפני הפסחשקנוי לנכרי[מעכשיו

אבל ]. כי שייך לנכרי למפרע[שמותר החמץ 

שאז [, ל להנכרי מעכשיו"אם הישראל לא א

ורק נמצא אצל הנכרי , החמץ שייך לישראל

וההוכחה היא מזה . נאסר החמץ] כמשכון

שלא מחלקים בין אם הישראל יכל לפרוע 

לבין ] לפני הפסח ולפדות את החמץ[חובו 

ומוכח , מצב שהישראל לא יכל לפדות החמץ

  ונחשב חמץ שעבר עליו , דגם באונס נאסר

  .ד"הפסח עכ  

כי במצב ,מאודהוכחה זו תמוה

שהרי יכול , ישראל לא אנוסכזה ה

או להקנות , להקנות את החמץ לנכרי במתנה

ואדרבה הישראל . לו עבור הכסף שחייב לו

שלאכדי, מחוייב להקנות את החמץ לנכרי

שהרי אדם , ימצאובבליראהבבליעבור

מחוייב למסור את כל ממונו כדי שלא יכשל 

  דעהביורהא"כמו שפסק הרמ, בלא תעשה

  .]'אסעיףז"קנבסימן[  

  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

:שאלה

ועוד

ולכאורה

צז   דוד                               פסחים                              אוצרות                       

, ש"חשבתי לתרץ את קושיית הרש

בסימן [ח "כ בחזון איש או"פ מש"ע

ומת , לדון בהשהה חמץ בפסח]'ח אות ד"קי

האם , באמצע הפסח והוריש את החמץ לבניו

. נאסר החמץ מדין חמץ שעבר עליו הפסח

דיש להסתפק בקנס חכמים על חמץ שעבר 

, עליו הפסח משום דעבר בל יראה ובל ימצא

י "י וב"האם הקנס חל מרגע הראשון שעבר ב

או דלמא דקנס . ל להחמץ וקנסו"מיד אסרו חז

, ל רק ברגע אחרון שיוצא הפסחהחכמים ח

מ בהשהה חמץ "ונפ. ורק אז נאסר מדרבנן

בפסח ומת באמצע הפסח והוריש לבניו את 

דאי . האם נאסר החמץ מקנס חכמים, החמץ

כ "א, י"י וב"נימא דהקנס הוא מיד כשעבר ב

כיון , נ במת באמצע הפסח קנסו חכמים"ה

אבל אי נימא דהקנס . י"י וב"שרגע אחד עבר ב

כ בנדון זה שמת "א, רק במוצאי פסחהוא 

כיון שברגע אחרון , באמצע הפסח אין לקנוס

  כיון שהיורשים [י "י וב"לא עוברים היורשים ב

  ].לא ניחא להו לקנות איסור  

. א"זו נחלקו הנודע ביהודה והחזו

סובר שמותר ]'א סימן כ"ח[י "דהנוב

דאין טעם , ש שהוסיף לבאר"עיי[ליורשים 

כיון שגם בלי הקנס , באמצע הפסחלקנוס

, א חולק"ובחזו]. החמץ אסור מחמת הפסח

, י על החמץ"י וב"ל דכל שעבר רגע אחד ב"וס

א לא קשה כלל "ולפי דברי החזו. קנסו חכמים

י "דמרגע ראשון שעבר ב, ש"קושיית הרש

ולא יועיל , מיד נאסר החמץ מקנס חכמים, י"וב

שכבר כיון, מודה בקנס להפקיע את האיסור

דכל דין מודה בקנס . [נאסר תו לא פקע איסורו

אבל אם , פטור הוא רק שלא יחול עליו הקנס

י "אבל לדברי הנוב]. קנסוהו פשיטא דלא פקע

ומודה בקנס לפני , דהקנס הוא במוצאי הפסח

  .תקשי דנימא מודה בקנס פטור, מוצאי הפסח

פ חקירת האחרונים "לבאר זה ע

ובמשאת 'אריה לייב סימן י' עיין חידושי ר[

, בדין חמץ שעבר עליו הפסח]ב"המלך סימן קל

האם הוא איסור חדש . דנאסר מקנס חכמים

שפוקע איסור התורה של החמץ , אחר הפסח

ל מטילים איסור חדש אחר "וחז, בפסח

ל ממשיכים את איסור החמץ "או דחז, הפסח

ומגזירת חכמים , שהיה מן התורה בפסח

מ האם "ונפ. [גם לאחר הפסחנמשך איסור זה 

חמץ שעבר עליו הפסח נחשב איסור דרבנן 

או איסור דרבנן שאין לו , שעיקרו מן התורה

  מ האם חמץ נחשב דבר "ונפ, עיקר מן התורה

  ].או דבר שאין לו מתירין, שיש לו מתירין  

להוכיח דאיסור חמץ שעבר עליו 

ל "רק דחז, הפסח אינו איסור חדש

. איסור שהיה על החמץ בפסחהמשיכו את ה

מבואר שהמוכר : ד"שהרי בגמרא בגיטין מ

וכן , ם קנסו את המוכר לפדותו"עבדו לעכו

שדה שנחרשה בשביעית קנסו את בעל 

וכן בצורם אוזן הבכור קנסוהו שלא , השדה

, מ בכל אלו לא קנסו את בנו אחריו"ומ. ישחוט

ואם מת והוריש לבניו מותר ולא חל הקנס על 

אבל בחמץ שעבר עליו הפסח משמע . בניו

, ובאופן שחל כבר הקנס[, דקנסו את בנו אחריו

ב מאי "וצ]. כגון שהאב מת רק לאחר הפסח

משאר קנסות , שנא חמץ שעבר עליו הפסח

א תשובה "ח[וכתב בנודע ביהודה . דלא קנסו בנו

  עליודחל, דשאני חמץ שעבר עליו הפסח]'כ

  .פקעלאולכךאיסורשם  

דרק בחורש בשביעית ומוכר , דכוונתו

שהם , ם וצורם אזן הבכור"עבדו לעכו

ל "בזה לא קנסו חז, קנסות דרבנן מחודשים

כ בחמץ "ומשא. כיון שלא עשה איסור, את בנו

אלא הוא המשכת , שאינו איסור דרבנן מחודש

וכיון שהאיסור בפסח , האיסור שהיה בפסח

:תשובה

ובחקירה

וחשבתי

ונראה

ונראה



                                 דוד                             פסחים  צרות                          או                צו

  דמעיקרא ל "דס,מסקרסטאמ"הרכסברת

חיובו לשלם חפץ אם הוא בעין או דמיו אם 

  אבל אין עליו חיוב שמירה , החפץ לא בעין

  ].באחריות  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

    סימן לב

  חמץ שעבר עליו הפסח 
  .פסחים כט                                                                                                                                                                         

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מבואר דחמץ . ט"בגמרא פסחים כ

' אסור בהנאה לר, שעבר עליו הפסח

מקנס חכמים הואיל ועבר עליו בל , שמעון

ש הקשה דקיימא לן "וברש. יראה ובל ימצא

כ כל מי "וא, "מודה בקנס פטור"בעלמא 

נאמר , שהשאיר חמץ ברשותו ומודה בזה

  והיא , מודה בקנס פטור ולא יאסר החמץ

  .קושיה גדולה  

מהלכות חמץ ' פרק אם "ע ברמב"יל

חמץ שעבר עליו הפסח "'ומצה הלכה ד

ודבר זה קנס הוא מדברי , אסור בהנאה לעולם

מפני שעבר על בל יראה ובל ימצא , סופרים

כדי , ואפילו הניחו בשגגה או באונס, אסרוהו

שלא יניח אדם חמץ ברשותו בפסח כדי 

וכתב הרב המגיד ". שיהנה בו אחר הפסח

א מדין ישראל שהרהין הו, שהמקור לדין זה

, וביאר דבריו הכסף משנה. חמץ אצל נכרי

ל אם לא "וא, בישראל שמשכן חמץ לנכרי

  יהא חמץ זה קנוי לך , אפרע לך את חובי

  

] עוד לפני הפסחשקנוי לנכרי[מעכשיו

אבל ]. כי שייך לנכרי למפרע[שמותר החמץ 

שאז [, ל להנכרי מעכשיו"אם הישראל לא א

ורק נמצא אצל הנכרי , החמץ שייך לישראל

וההוכחה היא מזה . נאסר החמץ] כמשכון

שלא מחלקים בין אם הישראל יכל לפרוע 

לבין ] לפני הפסח ולפדות את החמץ[חובו 

ומוכח , מצב שהישראל לא יכל לפדות החמץ

  ונחשב חמץ שעבר עליו , דגם באונס נאסר

  .ד"הפסח עכ  

כי במצב ,מאודהוכחה זו תמוה

שהרי יכול , ישראל לא אנוסכזה ה

או להקנות , להקנות את החמץ לנכרי במתנה

ואדרבה הישראל . לו עבור הכסף שחייב לו

שלאכדי, מחוייב להקנות את החמץ לנכרי

שהרי אדם , ימצאובבליראהבבליעבור

מחוייב למסור את כל ממונו כדי שלא יכשל 

  דעהביורהא"כמו שפסק הרמ, בלא תעשה

  .]'אסעיףז"קנבסימן[  

  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

:שאלה

ועוד

ולכאורה

צז   דוד                               פסחים                              אוצרות                       

, ש"חשבתי לתרץ את קושיית הרש

בסימן [ח "כ בחזון איש או"פ מש"ע

ומת , לדון בהשהה חמץ בפסח]'ח אות ד"קי

האם , באמצע הפסח והוריש את החמץ לבניו

. נאסר החמץ מדין חמץ שעבר עליו הפסח

דיש להסתפק בקנס חכמים על חמץ שעבר 

, עליו הפסח משום דעבר בל יראה ובל ימצא

י "י וב"האם הקנס חל מרגע הראשון שעבר ב

או דלמא דקנס . ל להחמץ וקנסו"מיד אסרו חז

, ל רק ברגע אחרון שיוצא הפסחהחכמים ח

מ בהשהה חמץ "ונפ. ורק אז נאסר מדרבנן

בפסח ומת באמצע הפסח והוריש לבניו את 

דאי . האם נאסר החמץ מקנס חכמים, החמץ

כ "א, י"י וב"נימא דהקנס הוא מיד כשעבר ב

כיון , נ במת באמצע הפסח קנסו חכמים"ה

אבל אי נימא דהקנס . י"י וב"שרגע אחד עבר ב

כ בנדון זה שמת "א, רק במוצאי פסחהוא 

כיון שברגע אחרון , באמצע הפסח אין לקנוס

  כיון שהיורשים [י "י וב"לא עוברים היורשים ב

  ].לא ניחא להו לקנות איסור  

. א"זו נחלקו הנודע ביהודה והחזו

סובר שמותר ]'א סימן כ"ח[י "דהנוב

דאין טעם , ש שהוסיף לבאר"עיי[ליורשים 

כיון שגם בלי הקנס , באמצע הפסחלקנוס

, א חולק"ובחזו]. החמץ אסור מחמת הפסח

, י על החמץ"י וב"ל דכל שעבר רגע אחד ב"וס

א לא קשה כלל "ולפי דברי החזו. קנסו חכמים

י "דמרגע ראשון שעבר ב, ש"קושיית הרש

ולא יועיל , מיד נאסר החמץ מקנס חכמים, י"וב

שכבר כיון, מודה בקנס להפקיע את האיסור

דכל דין מודה בקנס . [נאסר תו לא פקע איסורו

אבל אם , פטור הוא רק שלא יחול עליו הקנס

י "אבל לדברי הנוב]. קנסוהו פשיטא דלא פקע

ומודה בקנס לפני , דהקנס הוא במוצאי הפסח

  .תקשי דנימא מודה בקנס פטור, מוצאי הפסח

פ חקירת האחרונים "לבאר זה ע

ובמשאת 'אריה לייב סימן י' עיין חידושי ר[

, בדין חמץ שעבר עליו הפסח]ב"המלך סימן קל

האם הוא איסור חדש . דנאסר מקנס חכמים

שפוקע איסור התורה של החמץ , אחר הפסח

ל מטילים איסור חדש אחר "וחז, בפסח

ל ממשיכים את איסור החמץ "או דחז, הפסח

ומגזירת חכמים , שהיה מן התורה בפסח

מ האם "ונפ. [גם לאחר הפסחנמשך איסור זה 

חמץ שעבר עליו הפסח נחשב איסור דרבנן 

או איסור דרבנן שאין לו , שעיקרו מן התורה

  מ האם חמץ נחשב דבר "ונפ, עיקר מן התורה

  ].או דבר שאין לו מתירין, שיש לו מתירין  

להוכיח דאיסור חמץ שעבר עליו 

ל "רק דחז, הפסח אינו איסור חדש

. איסור שהיה על החמץ בפסחהמשיכו את ה

מבואר שהמוכר : ד"שהרי בגמרא בגיטין מ

וכן , ם קנסו את המוכר לפדותו"עבדו לעכו

שדה שנחרשה בשביעית קנסו את בעל 

וכן בצורם אוזן הבכור קנסוהו שלא , השדה

, מ בכל אלו לא קנסו את בנו אחריו"ומ. ישחוט

ואם מת והוריש לבניו מותר ולא חל הקנס על 

אבל בחמץ שעבר עליו הפסח משמע . בניו

, ובאופן שחל כבר הקנס[, דקנסו את בנו אחריו

ב מאי "וצ]. כגון שהאב מת רק לאחר הפסח

משאר קנסות , שנא חמץ שעבר עליו הפסח

א תשובה "ח[וכתב בנודע ביהודה . דלא קנסו בנו

  עליודחל, דשאני חמץ שעבר עליו הפסח]'כ

  .פקעלאולכךאיסורשם  

דרק בחורש בשביעית ומוכר , דכוונתו

שהם , ם וצורם אזן הבכור"עבדו לעכו

ל "בזה לא קנסו חז, קנסות דרבנן מחודשים

כ בחמץ "ומשא. כיון שלא עשה איסור, את בנו

אלא הוא המשכת , שאינו איסור דרבנן מחודש

וכיון שהאיסור בפסח , האיסור שהיה בפסח

:תשובה

ובחקירה

וחשבתי

ונראה

ונראה
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בחמץ שעבר נ "ה] גם לבנו[היה לכולי עלמא 

אבל אם היה [ע "עליו הפסח הוא כלפי כו

  ל דנאסר לאב ולא "שפיר י, איסור מחודש

  ].לבנו  

ט "מ, ש"שפיר מיושבת קושיית הרש

דכל דין . לא נימא מודה בקנס פטור

דאין , מודה בקנס פטור שייך על קנס מחודש

אבל חמץ שעבר עליו . לחדש קנס אם מודה בו

ל "רק חז, ואיסור מחודשהפסח אינו דין 

שלא , ממשיכים את האיסור שחל עליו בפסח

ובזה לא שייך מודה , יפקע במוצאי הפסח

ל לא "דחז, דחשיב כחל עליו הדין, בקנס פטור

  לכך לא, מפקיעים את האיסור מחמת הקנס

  .פטורבקנסמודהדיןכללשייך  

האם מחוייב למסור כל ממונו כדי 

היא מחלוקת , בלא תעשהשלא יעבור 

, ן בפרק לולב הגזול"דעת הר. בראשונים

א "שפסק ברמוכמוממונוכללמסורדמחוייב

שם [א "אמנם בביאור הגר. ]'ז סעיף א"סימן קנ[

ירוחם שחולק על ' הביא את דעת ר]'ק ה"ס

ל דאינו מחוייב למסור כל ממונו כדי "וס, ן"הר

והוכיח זה דרק , שלא יכשל בלא תעשה

דהוא חייב " בכל מאודך"בעבודה זרה נאמר 

ומסתברא דחיובו הוא . [למסור כל ממונו

  ולפי דעת ]. כמו גבי מצוות עשה, חומש נכסיו

  

,מ"סהכדבריהיטבירוחם מבוארים' ר

שהוכיח דחמץ שעבר עליו הפסח נאסר גם 

שהרי אין חיוב להפסיד כל נכסיו עבור , באונס

וההוכחה מגוונא דהחמץ שמשכן [ת "ל

  פ יותר מחומש "היה כל נכסיו או עכ, ם"לעכו

  ].נכסיו  

ד "לפ, ן יש ליישב ההוכחה"לדעת הר

סימן [החוות יאיר המובא בפתחי תשובה 

ן דמחוייב "דכל דברי הרל"די, ]א"ק י"ז ס"קנ

הוא רק באופן , ת"למסור כל ממונו עבור ל

ם לא "אבל אם העכו, שרוצים להעבירו על דת

ן דאינו "מודה הר, מתכוון רק להנאת עצמו

ש "ז את"ולפ. מחוייב למסור כל ממונו

כיון דהכא ליכא , ן"ההוכחה גם אליבא דהר

, רק אונס בביעור, ת"כוונה להעברה על ד

שאינו מחוייב להפסיד כל ממונו ל"ושפיר י

מ "אמנם חשבתי לבאר הוכחת הכס. והוי אונס

מגוונא שהישראל לא מצא את , כפשוטו

ולא יכל להקנות החמץ , ם בערב פסח"העכו

או בקניין , י"ם בקנין כסף לדעת רש"לעכו

ואינו יכול לזכות את . תם' משיכה לדעת ר

כיון דזכיה מטעם ,אחרי"עם"החמץ להעכו

ם וכמבואר "ואין שליחות לעכו, יחותשל

  הוכיח , ג"ל גם בכה"ומדאסרו חז. בפוסקים

  .מ דנאסר גם באונס"בכס  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"פינטו שליטדוד חנניה ' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בעניין חמץ שעבר 

ר לבאר "כתכ"ובמש. עליו הפסח

דליכא לדינא דמודה בקנס פטור בחמץ שעבר 

כיון דכבר נאסר ותו לא פקע , עליו הפסח

  ז המשך של "י ה"וגם לנוב, א"איסורו לחזו

  . הוא תירוץ וביאור נפלא,איסור החמץ בפסח  

ז"ולפ

ובנדון

וגם

קבלנו

צט   דוד                               פסחים                              אוצרות                       

ל "זה מיושב כל האופנים שמצינו שחז

מ לא נאמר הדין מודה בקנס "ומ, קנסו

מאיר ' דר, וכמו בנושא מעוברת חבירו. פטור

קונס שיוציאנה ולא יחזיר עולמית משום 

ובשטר שיש בו . :]ו"כמבואר ביבמות ל[קנסא 

ולא גובה לא , ריבית שרבי מאיר קונס אותו

. :]'ק ל"כמבואר בב[את הקרן ולא את הריבית 

ם דקונסין אותו "וכמו במוכר עבדו לעכו

, וצורם אוזן הבכור. .]ד"כמבואר בגיטין מ[לפדותו 

או שדה שנחרשה בשביעית דקונסין אותו 

  ט בכל דינים"נ קשיא מ"וה. ]כמבואר בגיטין שם[

  . לא נאמר מודה בקנס פטור, אלו  

דמודה בקנס פטור שייך , ר"כת

דמהני , רק אם עדיין הקנס לא חל

אבל . מ שלא יחול הקנס"הודאתו לפוטרו ע

לא מפקיעה הודאתו , בגוונא דהקנס כבר חל

, כ מחוור היטב דמעוברת חבירו"א. את הקנס

וצורם אוזן , ומוכר עבדו, ושטר עם ריבית

מרגע שעשה את האיסור מיד חל , הבכור

  .ולכך אין הודאתו פוטרת מן הקנס, הקנס

מ סימן "חו[א "כ ברמ"מש, יש גם לבאר

דאם הודה שמסר את ]'שפח סעיף ח

ואין עדים בדבר , ם"ממון חבירו ליד העכו

בשם ]א"ק נ"ס[ך "וכתב הש. דחייב לשלם

דהטעם דחייב ולא ]ש"והביאו ברש[ל "המהרש

כיון דהמוסר חייב מדינא , נפטר בהודאתו

ולכך לא שייך לדינא דמודה , דגרמי ואינו קנס

ך דאפילו אי "והשיג עליו הש. בקנס פטור

לא היה נפטר , נימא דדינא דגרמי היה קנס

דכל דינא דמודה בקנס פטור הוא , בהודאתו

ובזה , רק בקנס דאורייתא דבעינן דיינים לחייב

פרט למרשיע , "אשר ירשיעון אלהים"כתיב

צ דיינים "כ בקנס חכמים דא"ומשא. עצמו

לא נאמר דינא דמודה בקנס , מ לחייבו"ע

  .ל"ך והמהרש"ב במה נחלקו הש"וצ. פטור

דינא דמודה דכל,ר"כתשביארמה

נאמר רק אם עדיין לא , בקנס פטור

האם , ש דנחלקו בקנס חכמים"את. התחייב

, חייבו חכמים הקנס על עצם המעשה שעשה

או דלמא . עוד לפני שנודע לכולי עלמא

רק לאחר שהמעשה נודע , דחכמים חייבו

ד "וכעין דאורייתא דהקנס חל כשב[לרבים 

].וכאן הקנס חל כשנודע לרבים, מחייבים

ל דהקנס חל רק לאחר שנודע "ל ס"דהמהרש

, ולכך כשמודיע לנו שעשה המעשה, המעשה

כיון שבזמן , שפיר חשיב מודה בקנס פטור

ל "ך ס"אבל הש. הודאתו עדיין לא התחייב

, הקנס הוא על עצם המעשה, דבקנס חכמים

ז "ולפ, ועוד לפני שנודע לרבים חל עליו החיוב

  , ס פטורפשיטא דלא שייך לדינא דמודה בקנ

  .ר"כ כת"וכש  

דכל דין , ל"ש י"בעצם קושיית הרש

מודה בקנס פטור שייך רק כשישנו 

, כ בחמץ בפסח"ומשא. בעל דין שתובע ממנו

ורק דהוי דין , דאין כאן כלל בעל דין התובע

לא שייך לדינא דמודה , שהחמץ נאסר בהנאה

דמודה , ז"ש רצה לחלק עד"וברש. בקנס פטור

וא רק כשהדין הוא בין אדם בקנס פטור ה

רק דחה חילוק . ולא בין אדם למקום, לחבירו

י "דהביאו לדברי רש: א"ק מ"ב' זה מתוס

אינו נהרג ] שהרג אדם[דפירש הטעם דשור 

הוא משום דמודה בקנס , פ הודאת הבעלים"ע

הוא , ואי נימא דכל דין מודה בקנס פטור. פטור

. רק בבין אדם לחבירו ולא בבין אדם למקום

לא , כ בהריגת השור דהוא בין אדם למקום"א

ויש . ב"עיש. שייך לדינא דמודה בקנס פטור

ל "דס. 'י במכות ה"להוסיף ולתמוה מרש

גם נאמר לדינא דמודה , דברוצח שחייב מיתה

וגם ברוצח . בקנס פטור ואי מודה מיפטר

  הוא דין של בין אדם , שחייב מיתה בפשוטו

  .דה בקנס פטורט שייך לדינא דמו"ומ, למקום  

ולפי 

כ "ולפמש

ובזה

ולפי 

אמנם 
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היא מחלוקת , בלא תעשהשלא יעבור 

, ן בפרק לולב הגזול"דעת הר. בראשונים
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ירוחם שחולק על ' הביא את דעת ר]'ק ה"ס

ל דאינו מחוייב למסור כל ממונו כדי "וס, ן"הר

והוכיח זה דרק , שלא יכשל בלא תעשה

דהוא חייב " בכל מאודך"בעבודה זרה נאמר 

ומסתברא דחיובו הוא . [למסור כל ממונו
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שהוכיח דחמץ שעבר עליו הפסח נאסר גם 

שהרי אין חיוב להפסיד כל נכסיו עבור , באונס

וההוכחה מגוונא דהחמץ שמשכן [ת "ל

  פ יותר מחומש "היה כל נכסיו או עכ, ם"לעכו

  ].נכסיו  

ד "לפ, ן יש ליישב ההוכחה"לדעת הר

סימן [החוות יאיר המובא בפתחי תשובה 

ן דמחוייב "דכל דברי הרל"די, ]א"ק י"ז ס"קנ

הוא רק באופן , ת"למסור כל ממונו עבור ל

ם לא "אבל אם העכו, שרוצים להעבירו על דת

ן דאינו "מודה הר, מתכוון רק להנאת עצמו

ש "ז את"ולפ. מחוייב למסור כל ממונו

כיון דהכא ליכא , ן"ההוכחה גם אליבא דהר

, רק אונס בביעור, ת"כוונה להעברה על ד

שאינו מחוייב להפסיד כל ממונו ל"ושפיר י

מ "אמנם חשבתי לבאר הוכחת הכס. והוי אונס

מגוונא שהישראל לא מצא את , כפשוטו

ולא יכל להקנות החמץ , ם בערב פסח"העכו

או בקניין , י"ם בקנין כסף לדעת רש"לעכו

ואינו יכול לזכות את . תם' משיכה לדעת ר

כיון דזכיה מטעם ,אחרי"עם"החמץ להעכו

ם וכמבואר "ואין שליחות לעכו, יחותשל

  הוכיח , ג"ל גם בכה"ומדאסרו חז. בפוסקים

  .מ דנאסר גם באונס"בכס  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"פינטו שליטדוד חנניה ' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בעניין חמץ שעבר 

ר לבאר "כתכ"ובמש. עליו הפסח

דליכא לדינא דמודה בקנס פטור בחמץ שעבר 

כיון דכבר נאסר ותו לא פקע , עליו הפסח

  ז המשך של "י ה"וגם לנוב, א"איסורו לחזו

  . הוא תירוץ וביאור נפלא,איסור החמץ בפסח  
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ל "זה מיושב כל האופנים שמצינו שחז

מ לא נאמר הדין מודה בקנס "ומ, קנסו

מאיר ' דר, וכמו בנושא מעוברת חבירו. פטור

קונס שיוציאנה ולא יחזיר עולמית משום 

ובשטר שיש בו . :]ו"כמבואר ביבמות ל[קנסא 

ולא גובה לא , ריבית שרבי מאיר קונס אותו

. :]'ק ל"כמבואר בב[את הקרן ולא את הריבית 

ם דקונסין אותו "וכמו במוכר עבדו לעכו

, וצורם אוזן הבכור. .]ד"כמבואר בגיטין מ[לפדותו 

או שדה שנחרשה בשביעית דקונסין אותו 

  ט בכל דינים"נ קשיא מ"וה. ]כמבואר בגיטין שם[

  . לא נאמר מודה בקנס פטור, אלו  

דמודה בקנס פטור שייך , ר"כת

דמהני , רק אם עדיין הקנס לא חל

אבל . מ שלא יחול הקנס"הודאתו לפוטרו ע

לא מפקיעה הודאתו , בגוונא דהקנס כבר חל

, כ מחוור היטב דמעוברת חבירו"א. את הקנס

וצורם אוזן , ומוכר עבדו, ושטר עם ריבית

מרגע שעשה את האיסור מיד חל , הבכור

  .ולכך אין הודאתו פוטרת מן הקנס, הקנס

מ סימן "חו[א "כ ברמ"מש, יש גם לבאר

דאם הודה שמסר את ]'שפח סעיף ח

ואין עדים בדבר , ם"ממון חבירו ליד העכו

בשם ]א"ק נ"ס[ך "וכתב הש. דחייב לשלם

דהטעם דחייב ולא ]ש"והביאו ברש[ל "המהרש

כיון דהמוסר חייב מדינא , נפטר בהודאתו

ולכך לא שייך לדינא דמודה , דגרמי ואינו קנס

ך דאפילו אי "והשיג עליו הש. בקנס פטור

לא היה נפטר , נימא דדינא דגרמי היה קנס

דכל דינא דמודה בקנס פטור הוא , בהודאתו

ובזה , רק בקנס דאורייתא דבעינן דיינים לחייב

פרט למרשיע , "אשר ירשיעון אלהים"כתיב

צ דיינים "כ בקנס חכמים דא"ומשא. עצמו

לא נאמר דינא דמודה בקנס , מ לחייבו"ע

  .ל"ך והמהרש"ב במה נחלקו הש"וצ. פטור

דינא דמודה דכל,ר"כתשביארמה

נאמר רק אם עדיין לא , בקנס פטור

האם , ש דנחלקו בקנס חכמים"את. התחייב

, חייבו חכמים הקנס על עצם המעשה שעשה

או דלמא . עוד לפני שנודע לכולי עלמא

רק לאחר שהמעשה נודע , דחכמים חייבו

ד "וכעין דאורייתא דהקנס חל כשב[לרבים 

].וכאן הקנס חל כשנודע לרבים, מחייבים

ל דהקנס חל רק לאחר שנודע "ל ס"דהמהרש

, ולכך כשמודיע לנו שעשה המעשה, המעשה

כיון שבזמן , שפיר חשיב מודה בקנס פטור

ל "ך ס"אבל הש. הודאתו עדיין לא התחייב

, הקנס הוא על עצם המעשה, דבקנס חכמים

ז "ולפ, ועוד לפני שנודע לרבים חל עליו החיוב

  , ס פטורפשיטא דלא שייך לדינא דמודה בקנ

  .ר"כ כת"וכש  

דכל דין , ל"ש י"בעצם קושיית הרש

מודה בקנס פטור שייך רק כשישנו 

, כ בחמץ בפסח"ומשא. בעל דין שתובע ממנו

ורק דהוי דין , דאין כאן כלל בעל דין התובע

לא שייך לדינא דמודה , שהחמץ נאסר בהנאה

דמודה , ז"ש רצה לחלק עד"וברש. בקנס פטור

וא רק כשהדין הוא בין אדם בקנס פטור ה

רק דחה חילוק . ולא בין אדם למקום, לחבירו

י "דהביאו לדברי רש: א"ק מ"ב' זה מתוס

אינו נהרג ] שהרג אדם[דפירש הטעם דשור 

הוא משום דמודה בקנס , פ הודאת הבעלים"ע

הוא , ואי נימא דכל דין מודה בקנס פטור. פטור

. רק בבין אדם לחבירו ולא בבין אדם למקום

לא , כ בהריגת השור דהוא בין אדם למקום"א

ויש . ב"עיש. שייך לדינא דמודה בקנס פטור

ל "דס. 'י במכות ה"להוסיף ולתמוה מרש

גם נאמר לדינא דמודה , דברוצח שחייב מיתה

וגם ברוצח . בקנס פטור ואי מודה מיפטר

  הוא דין של בין אדם , שחייב מיתה בפשוטו

  .דה בקנס פטורט שייך לדינא דמו"ומ, למקום  

ולפי 

כ "ולפמש

ובזה

ולפי 

אמנם 



                                 דוד                             פסחים  צרות                          או                ק

, דכל רציחה הוי דין בין אדם לחבירו

. דיש כאן זכות לנרצח שנהרג הרוצח

הרוג "דהקושיה . 'במכות ו' ולכך כתבו תוס

ומוכח . היא מפני שההרוג הוא בעל דין, "יציל

דהריגת הרוצח היא מזכויות הנרצח ושפיר הוי 

דדין הריגת , ז בשור שהורג"וכן עד, בעל דין

ובהכי ניחא , יא מזכויותיו של הנרצחהשור ה

  דהוי דין בין אדם , דהוי מודה בקנס פטור

  . לחבירו  

' ד בשטר שיש בו ריבית דר"ז יל"לפ

ולא גובה לא את הקרן , מאיר קונס

ט לא נימא מודה בקנס "מ. ולא את הריבית

דהרי כאן הקנס הוא לחבירו שנפטר , פטור

מודה בקנס ונימא דאם , מלהחזיר לו הממון

דהרי איסור . פ את הקרן"ויגבה עכ, יהא פטור

, ריבית הוא עוון של בין אדם לחבירו

דלאו דריבית . א"סמ"וכדמוכח מהגמרא ב[

ומוכח דריבית הוי , אפשר ללמוד מגזל ואונאה

פ דרק באופן שכבר גבה את "וצל]. כעין גזל

אבל . הוי לאו דבין אדם לחבירו, הריבית

הוי רק , טר ועדין לא גבהכשרק כתב ריבית בש

לאו דבין אדם למקום של לא תשימון עליו 

  ולא שייך , וכשמודה הוי בין אדם למקום, נשך

  .לדינא דמודה בקנס ופטור  

  

  

פ "מ ע"ר לבאר הוכחת הכס"כת

או , ן"ד לדעת הר"והחוו, ירוחם

ש "ם ובהכי את"בגוונא דאינו יכול למכור לעכו

, א נראה"אמנם ברטב. מ"היטב הוכחת הכס

שההוכחה מחמץ שישראל הרהין אצל נכרי 

: ט"א כ"טביולשון הר]. ודלא כהכסף משנה[

, בהרהינו אצלו', כלומר שראוי לעבור עליו וכו"

פ שהיה עומד ברשותו "הא לאו הכי אסור אע

וכן גזל חמץ ועבר , של גוי ולא עבר ישראל

והתם ', ל הרי שלך לפניך וכו"א, עליו הפסח

, א"מוכח מדברי הרטב". לא עברנגזל

דההוכחה לאסור חמץ שעבר עליו הפסח גם 

היא מהאופנים שהישראל לא , כשהיה אנוס

ם "וכמו באופן שאמר לעכו, י"י וב"עבר כלל ב

, ם"מעכשיו יהא שלך ולא הרהינו אצל העכו

דבאופנים אלו לא . או כשגזלו מהאדם חמץ

. כיון שהחמץ אינו ברשותו, י"י וב"עובר ב

פ האדם קשור "כיון שעכ, ל אסרו"מ חז"ומ

וכל מצב שיש , לחמץ שהוא שלו או ברשותו

גם בגוונא שלא [ל "גזרו חז, לאדם קשר לחמץ

פ "כיון דעכ, נ באנוס לבער"וה]. י"י וב"עובר ב

ל קנסו "לכך חז, קשור לחמץ ולא בדיל מיניה

ג דהוא אנוס ורחמנא פטריה "אע, ואסרו

  י "נא דליכא כלל במ לא עדיף מגוו"מ, מעונש

  .ל"מ קנסו חז"ומ, י"וב  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

  

  

  

  

  

ונראה

אמנם

כ "ובמש

קא   דוד                               פסחים                              אוצרות                       

  סימן לג

  במצוות אכילת מרור
  . פסחים לט                                                                                                                                                                          

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ג הסתפק "בפרי מגדים בסימן תע

בירק מר מאוד שאינו ראוי לאכילה 

האם יצא ידי חובת מרור או , מחמת מרירותו

פסחים ' מהגמ,והוכיח שיוצא ידי חובתו.לא

ששואלת אולי מרור הוא מרירתא . ט"ל

' ומתרצת הגמ.]לאכול מרה של דג[דכופיא 

שנאמר ,שמרור הוקש למצה[דמצה דומיא

מה מצה גידולי , ]על מצות ומרורים יאכלוהו

' ושואלת הגמ. קרקע אף מרור גידולי קרקע

י מן סם "ופירש רש[אולי מרור הוא הרדופני 

דומיא דמצה ' ומתרצת הגמ.]המוות לבהמה

ורק מאכל אדם נקח [שנקח בכסף מעשר 

כ הרדופני לא נקח בכסף "ומשא, בכסף מעשר

לא תרצה ' ג מדוע הגמ"ומדייק הפמ].מעשר

, דאינו יוצא ידי חובתו, על מרירתא דכופיא

ולא [משום דלא ראוי לאכילה מחמת מרירותו 

ומוכח שגם מרור שאינו .]נקח בכסף מעשר

  אם [יוצא ידי חובתו , נאכל מחמת מרירותו

  .ד"עכ] הוא גידולי קרקע  

במרור הרי , ע מדוע יצא ידי חובה"צ

יש תנאי שנקח בכסף מעשר שהוא 

ומר מאוד שאינו ראוי למאכל .מאכל אדם

  כ מדוע יצא בו "וא, אדם לא נקח בכסף מעשר

  .ע"ידי חובה וצ  

  

ה "בסימן רמהדשןבתרומתלעייןיש

' מובא בתוס[שהסתפק לפי הירושלמי 

פ שאין בו "שאם אכל בריה אע.]ט"ברכות ל

ל שגם "כ י"וא.מברך ברכה אחרונה,כזית

אם יאכל ירק שלם , פ שצריך כזית"אע, במרור

גם כשאין בו , יוצא ידי חובתו] בגדר בריה[

ומסקנתו שלא יוצא ידי .כזית כיון שהוא בריה

כי .וביאר שחלוק דין מרור מדין ברכה, חובתו

.רק מה שראוי לאכילה, לגבי ברכה נקרא בריה

שרשים של הירק וגם אם לא אוכל את ה

כי אכל את כל מה שראוי , נחשב בריה

אבל לגבי מרור אם לא יאכל את , לאכילה

וגם אם יאכל , "בריה"חסר בשם , השרשים

כמבואר ,את השרשים לא יצא ידי חובתו

  ולכן , ח בשרשים"בראשונים שלא יוצאים יד

  .חסר בשם בריה  

,שכמו לגבי ברכה, זה צריך ביאור

שאינם [גם בלי השרשים נחשב בריה

,כך גם לגבי אכילת מרור]. ראויים לאכילה

כיון [צריך להחשב בריה גם בלי השרשים 

ומאי שנא דין אכילה ]. שאינם ראויים לאכילה

  מדין אכילה לגבי מצוות , לגבי ברכות הנהנין

  .ע"אכילת מרור וצ  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

:שאלה

ודבריו 

ועוד 

וחילוק 
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, דכל רציחה הוי דין בין אדם לחבירו

. דיש כאן זכות לנרצח שנהרג הרוצח

הרוג "דהקושיה . 'במכות ו' ולכך כתבו תוס

ומוכח . היא מפני שההרוג הוא בעל דין, "יציל

דהריגת הרוצח היא מזכויות הנרצח ושפיר הוי 

דדין הריגת , ז בשור שהורג"וכן עד, בעל דין

ובהכי ניחא , יא מזכויותיו של הנרצחהשור ה

  דהוי דין בין אדם , דהוי מודה בקנס פטור

  . לחבירו  

' ד בשטר שיש בו ריבית דר"ז יל"לפ

ולא גובה לא את הקרן , מאיר קונס

ט לא נימא מודה בקנס "מ. ולא את הריבית

דהרי כאן הקנס הוא לחבירו שנפטר , פטור

מודה בקנס ונימא דאם , מלהחזיר לו הממון

דהרי איסור . פ את הקרן"ויגבה עכ, יהא פטור

, ריבית הוא עוון של בין אדם לחבירו

דלאו דריבית . א"סמ"וכדמוכח מהגמרא ב[

ומוכח דריבית הוי , אפשר ללמוד מגזל ואונאה

פ דרק באופן שכבר גבה את "וצל]. כעין גזל

אבל . הוי לאו דבין אדם לחבירו, הריבית

הוי רק , טר ועדין לא גבהכשרק כתב ריבית בש

לאו דבין אדם למקום של לא תשימון עליו 

  ולא שייך , וכשמודה הוי בין אדם למקום, נשך

  .לדינא דמודה בקנס ופטור  

  

  

פ "מ ע"ר לבאר הוכחת הכס"כת

או , ן"ד לדעת הר"והחוו, ירוחם

ש "ם ובהכי את"בגוונא דאינו יכול למכור לעכו

, א נראה"אמנם ברטב. מ"היטב הוכחת הכס

שההוכחה מחמץ שישראל הרהין אצל נכרי 

: ט"א כ"טביולשון הר]. ודלא כהכסף משנה[

, בהרהינו אצלו', כלומר שראוי לעבור עליו וכו"

פ שהיה עומד ברשותו "הא לאו הכי אסור אע

וכן גזל חמץ ועבר , של גוי ולא עבר ישראל

והתם ', ל הרי שלך לפניך וכו"א, עליו הפסח

, א"מוכח מדברי הרטב". לא עברנגזל

דההוכחה לאסור חמץ שעבר עליו הפסח גם 

היא מהאופנים שהישראל לא , כשהיה אנוס

ם "וכמו באופן שאמר לעכו, י"י וב"עבר כלל ב

, ם"מעכשיו יהא שלך ולא הרהינו אצל העכו

דבאופנים אלו לא . או כשגזלו מהאדם חמץ

. כיון שהחמץ אינו ברשותו, י"י וב"עובר ב

פ האדם קשור "כיון שעכ, ל אסרו"מ חז"ומ

וכל מצב שיש , לחמץ שהוא שלו או ברשותו

גם בגוונא שלא [ל "גזרו חז, לאדם קשר לחמץ

פ "כיון דעכ, נ באנוס לבער"וה]. י"י וב"עובר ב

ל קנסו "לכך חז, קשור לחמץ ולא בדיל מיניה

ג דהוא אנוס ורחמנא פטריה "אע, ואסרו

  י "נא דליכא כלל במ לא עדיף מגוו"מ, מעונש

  .ל"מ קנסו חז"ומ, י"וב  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

  

  

  

  

  

ונראה

אמנם

כ "ובמש

קא   דוד                               פסחים                              אוצרות                       

  סימן לג

  במצוות אכילת מרור
  . פסחים לט                                                                                                                                                                          

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ג הסתפק "בפרי מגדים בסימן תע

בירק מר מאוד שאינו ראוי לאכילה 

האם יצא ידי חובת מרור או , מחמת מרירותו

פסחים ' מהגמ,והוכיח שיוצא ידי חובתו.לא

ששואלת אולי מרור הוא מרירתא . ט"ל

' ומתרצת הגמ.]לאכול מרה של דג[דכופיא 

שנאמר ,שמרור הוקש למצה[דמצה דומיא

מה מצה גידולי , ]על מצות ומרורים יאכלוהו

' ושואלת הגמ. קרקע אף מרור גידולי קרקע

י מן סם "ופירש רש[אולי מרור הוא הרדופני 

דומיא דמצה ' ומתרצת הגמ.]המוות לבהמה

ורק מאכל אדם נקח [שנקח בכסף מעשר 

כ הרדופני לא נקח בכסף "ומשא, בכסף מעשר

לא תרצה ' ג מדוע הגמ"ומדייק הפמ].מעשר

, דאינו יוצא ידי חובתו, על מרירתא דכופיא

ולא [משום דלא ראוי לאכילה מחמת מרירותו 

ומוכח שגם מרור שאינו .]נקח בכסף מעשר

  אם [יוצא ידי חובתו , נאכל מחמת מרירותו

  .ד"עכ] הוא גידולי קרקע  

במרור הרי , ע מדוע יצא ידי חובה"צ

יש תנאי שנקח בכסף מעשר שהוא 

ומר מאוד שאינו ראוי למאכל .מאכל אדם

  כ מדוע יצא בו "וא, אדם לא נקח בכסף מעשר

  .ע"ידי חובה וצ  

  

ה "בסימן רמהדשןבתרומתלעייןיש

' מובא בתוס[שהסתפק לפי הירושלמי 

פ שאין בו "שאם אכל בריה אע.]ט"ברכות ל

ל שגם "כ י"וא.מברך ברכה אחרונה,כזית

אם יאכל ירק שלם , פ שצריך כזית"אע, במרור

גם כשאין בו , יוצא ידי חובתו] בגדר בריה[

ומסקנתו שלא יוצא ידי .כזית כיון שהוא בריה

כי .וביאר שחלוק דין מרור מדין ברכה, חובתו

.רק מה שראוי לאכילה, לגבי ברכה נקרא בריה

שרשים של הירק וגם אם לא אוכל את ה

כי אכל את כל מה שראוי , נחשב בריה

אבל לגבי מרור אם לא יאכל את , לאכילה

וגם אם יאכל , "בריה"חסר בשם , השרשים

כמבואר ,את השרשים לא יצא ידי חובתו

  ולכן , ח בשרשים"בראשונים שלא יוצאים יד

  .חסר בשם בריה  

,שכמו לגבי ברכה, זה צריך ביאור

שאינם [גם בלי השרשים נחשב בריה

,כך גם לגבי אכילת מרור]. ראויים לאכילה

כיון [צריך להחשב בריה גם בלי השרשים 
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  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

:שאלה

ודבריו 

ועוד 

וחילוק 
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וכתב , שהביא לדברי הפרי מגדים

כי . אינה מוכרחת' שראייתו מסוגיית הגמ

תירצה שהרדופני אינו מרור כיון ' לאחר שהגמ

זהו גם תירוץ על , שלא ניקח בכסף מעשר

שכופיא אינו מרור כיון ,הקושיה הראשונה

  דאינו ראוי ,שהוא מר ולא ניקח בכסף מעשר

  . לאכילה  

שהלימוד , ג חשבתי לבאר"בדעת הפמ

על מרור שיהא ניקח בכסף מעשר 

אינו לימוד על מרור שיהא ראוי , דומיא דמצה

מה ,היתה צריכה לומר' כי אם כן הגמ. לאכילה

אלא הלימוד על . מצה אוכל אף מרור אוכל

בא , מרור דומיא דמצה שנקחת בכסף מעשר

כמו הרדופני , להוציא מרור המזיק לאדם

כ ודאי שלאדם "וא, שהוא סם המוות לבהמה

ולזה בא הלימוד דומיא , פ"הוא מזיק עכ

, פ המרור לא מזיק לאדם"שיהא עכ, דמצה

  אבל דבר שאינו אוכל .ולכך הומעט הרדופני

  .לא הומעט כלל,כמו מרירתא דכופיא  

פ "מצוות התורה מחוייב לקיימם אע

דמוכח כ, שמזיק לו ונופל למשכב

מי שאינו שותה "'ב סעיף י"ע סימן תע"מהשו

צריך לדחוק עצמו , יין מפני שמזיקו או שונאו

וכתב ".ולשתות לקיים מצוות ארבע כוסות

שזהו רק אם מצטער ,במשנה ברורה שם

אבל אם נופל ,בשתייתו וכואב לו ראשו

. פטור מלשתותו,למשכב מחמת שתיית היין

שאם נופל למשכב ,וביאר בשער הציון שם

,ומוכח מדבריו.מחמת היין אינו דרך חירות

שבכל המצוות מחוייבים לקיימם גם אם 

ומלבד שתיית , מזיקים לאדם ונופל למשכב

ולא שייך כשנופל , היין שעניינו דרך חירות

ע "פסק בשו,סעודות שבתוכן לגבי .למשכב

ואם אי אפשר לו כלל "'א סעיף א"סימן רצ

וביאר המשנה ". אינו חייב לצער עצמו,לאכול

שהסעודה לעונג ניתנה ולא ,ברורה הטעם

  אבל בשאר מצוות משמע שמחוייב , לצער

  .לצער את עצמו וליפול למשכב ולקיימם  

על ,בממונו לא מחוייב לבזבז את כולו

וכמו שכתבו . ם מצוות עשהמנת לקיי

שאין חיוב להוציא כל : 'בבבא קמא ט' תוס

ומחוייב להוציא רק חומש . ממונו על עשה

כמו שכתבו הפוסקים והביאם במשנה ,מנכסיו

וזה התחדש במרור שמזיק .ו"ברורה סימן תרנ

שאי אפשר לקיים בו , את האדם כמו הרדופני

כיון דאינו נקח בכסף , מצוות אכילת מרור

בכסףניקחשאינואבל אם הסיבה. עשרמ

לא , מעשר הוא מחמת שאינו ראוי לאכילה

  צ שיהא ראוי "כיון שבמרור א,הומעט ממרור

  .לאכילה  

,גם יש לבאר את דברי תרומת הדשן

שלא יוצא ידי חובתו במרור שאין בו 

וחלוק מברכה .פ שהוא בריה שלמה"אע, כזית

דלהירושלמי מברך ברכה אחרונה על ,אחרונה

שבברכה , פ שאין בה כזית"בריה שלמה אע

ולגבי , אחרונה נחשב בריה גם בלי השרשים

וכוונתו . מרור נחשב בריה רק עם השרשים

" אכילה"צריך שיהא ,שלגבי ברכות הנהנין

שבכל מקום , ועל ידי כזית נחשב אכילה

וכן לגבי : ב"אכילה בכזית כמבואר בפסחים ל

שכל , פ שאין בו כזית"בריה נחשב אכילה אע

  וקובעת שם אכילה גם בלי , בריה היא חשובה

  .ז"כזית עיין במכות י  

כיון , צ לאכול גם את השרשים"א

צ לאכול "א, שאינם ראויים לאכילה

דבלאו הכי , מ לקבוע שם אכילה"אותם ע

ושם הבריה השלימה . אינם ראויים לאכילה

:תשובה

אבל

ובשאר 

ורק 

ובזה 

ולכך 

קג   דוד                               פסחים                              אוצרות                       

וזה קובע שם ,ה לאכילהנקבע מהבריה שראוי

שאין ,ומה שאין כן לגבי מרור. אכילה חשובה

כמובא לעיל בספיקו , צריך שיהא בו אכילה

  צ לקבוע שם אכילה על "וא, ג"של הפמ

  

שגם ,ולכך סובר התרומת הדשן.המרור

השרשים הם חלק מהבריה של המרור כלפי 

  ולא יוצא ידי חובתו גם אם יאכל , אכילת מרור

  .ם כיון שאין בהם טעם מרוריאת השרש  

.ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ולמה , את מכתבו היקר בסוגיא

צ דין "ר שבמרור א"שביאר כת

.רק שלא יהא מזיק כמו הרדופני, אכילה

שביאר : ג"י בסוכה י"מתבארים היטב דברי רש

משום , הטעם שמרור חוצץ בפני הטומאה

, דלא מקבל טומאה דלאו מאכל אדם נינהו

כיצד יתכן שמרור לא מאכל ,'ותמהו התוס

הרי צריך שיהא המרור ניקח בכסף ,אדם

כ ודאי דצריך שיהא המרור מאכל "וא, מעשר

ובפני יהושע בסוכה שם ביאר כוונת .אדם

רק , י שאין דרך לאוכלן בפני עצמן בעין"רש

ולכך לא , י טיבול ופרפרת לדברים אחרים"ע

כיון שבכתוב , חשיבי אוכל לגבי קבלת טומאה

  שרק ומשמע , נאמר מכל האוכל אשר יאכל

  .מקבל טומאה,אם דרכו לאכול בפני עצמו  

בפסחיםחלואהם"המהרעלבמגיה

,כפשוטןי"הרשדבריאתביאר.ט"ל

בויוצאמ"ומ,אדםלאכילתראויהמרורשאין

'זבפרקם"הרמבדבריפ"עזהוביאר.חובתוידי

מרוראכילת"ב"יהלכהומצהחמץמהלכות

תלויהאלא,עצמהבפנימהתורהמצווהאינה

לאכולאחתעשהשמצות,הפסחבאכילתהיא

י"ברשהואוכן".ומרוריםמצהעלבפסחבשר

עלולאהפסחעלקאידיאכלוהו:ז"לקידושין

,י"רשלדבריביארובזה.ומרוריםהמצות

כיון,אדםלאכילתראוישיהאצ"אשבמרור

גםבויוצאיןולכך,אכילהנאמרלאמרורשעל

שנחלקו'תוסאבל,אדםלאכילתראויכשאינו

,המרורעלגםקאישיאכלוהוסוברים,י"רשעל

ראויהמרורשיהאשצריךסובריםולכך

  .ד"עכאכילהדיןבולקייםמ"ע,אדםלאכילת

שהרי,קשהעדייןי"ברשזהביאור

דאם,י"רשעלהקשובסוכה'תוס

ח"ידיוצאכיצד,אדםלאכילתראויאינוהמרור

דבעינן,מעשרבכסףניקחאינווהרימרור

מאיכ"וא.מעשרבכסףהניקחתדמצהדומיא

הפסחעלקאייאכלוהוי"רשדלדעתזהמהני

  שיהאצריךמ"מוהרי,אכילהבמרורצ"וא

  .'תוסקושייתוהיא,מעשרבכסףניקחהמרור  

,ג"ר בדעת הפמ"לפי מה שביאר כת

דכל דין ניקח בכסף מעשר הוא רק 

,אתי שפיר היטב. לאפוקי הרדופני המזיקו

שזה גופא הסיבה שמפרשים הילפותא של 

, רק למעוטי דבר המזיקו, ניקח בכסף מעשר

כיון ,יוצא ידי חובתו,אבל בדבר שאינו נאכל

לכך . שיאכלוהו על הפסח קאי ולא על המרור

ק ר,מפרשים הלימוד של ניקח בכסף מעשר

מ מה שכתב במגיה "ומ. למעוטי מרור המזיקו

קיבלנו

אמנם

ובפשוטו

אמנם
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אבל אם נופל ,בשתייתו וכואב לו ראשו
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שאין חיוב להוציא כל : 'בבבא קמא ט' תוס

ומחוייב להוציא רק חומש . ממונו על עשה

כמו שכתבו הפוסקים והביאם במשנה ,מנכסיו

וזה התחדש במרור שמזיק .ו"ברורה סימן תרנ

שאי אפשר לקיים בו , את האדם כמו הרדופני

כיון דאינו נקח בכסף , מצוות אכילת מרור

בכסףניקחשאינואבל אם הסיבה. עשרמ

לא , מעשר הוא מחמת שאינו ראוי לאכילה
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ולגבי , אחרונה נחשב בריה גם בלי השרשים

וכוונתו . מרור נחשב בריה רק עם השרשים
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כמובא לעיל בספיקו , צריך שיהא בו אכילה

  צ לקבוע שם אכילה על "וא, ג"של הפמ
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  ולא יוצא ידי חובתו גם אם יאכל , אכילת מרור

  .ם כיון שאין בהם טעם מרוריאת השרש  

.ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ולמה , את מכתבו היקר בסוגיא

צ דין "ר שבמרור א"שביאר כת

.רק שלא יהא מזיק כמו הרדופני, אכילה

שביאר : ג"י בסוכה י"מתבארים היטב דברי רש

משום , הטעם שמרור חוצץ בפני הטומאה

, דלא מקבל טומאה דלאו מאכל אדם נינהו

כיצד יתכן שמרור לא מאכל ,'ותמהו התוס

הרי צריך שיהא המרור ניקח בכסף ,אדם

כ ודאי דצריך שיהא המרור מאכל "וא, מעשר

ובפני יהושע בסוכה שם ביאר כוונת .אדם

רק , י שאין דרך לאוכלן בפני עצמן בעין"רש

ולכך לא , י טיבול ופרפרת לדברים אחרים"ע

כיון שבכתוב , חשיבי אוכל לגבי קבלת טומאה

  שרק ומשמע , נאמר מכל האוכל אשר יאכל

  .מקבל טומאה,אם דרכו לאכול בפני עצמו  

בפסחיםחלואהם"המהרעלבמגיה

,כפשוטןי"הרשדבריאתביאר.ט"ל

בויוצאמ"ומ,אדםלאכילתראויהמרורשאין

'זבפרקם"הרמבדבריפ"עזהוביאר.חובתוידי

מרוראכילת"ב"יהלכהומצהחמץמהלכות

תלויהאלא,עצמהבפנימהתורהמצווהאינה

לאכולאחתעשהשמצות,הפסחבאכילתהיא

י"ברשהואוכן".ומרוריםמצהעלבפסחבשר

עלולאהפסחעלקאידיאכלוהו:ז"לקידושין

,י"רשלדבריביארובזה.ומרוריםהמצות

כיון,אדםלאכילתראוישיהאצ"אשבמרור

גםבויוצאיןולכך,אכילהנאמרלאמרורשעל

שנחלקו'תוסאבל,אדםלאכילתראויכשאינו

,המרורעלגםקאישיאכלוהוסוברים,י"רשעל

ראויהמרורשיהאשצריךסובריםולכך

  .ד"עכאכילהדיןבולקייםמ"ע,אדםלאכילת

שהרי,קשהעדייןי"ברשזהביאור

דאם,י"רשעלהקשובסוכה'תוס

ח"ידיוצאכיצד,אדםלאכילתראויאינוהמרור

דבעינן,מעשרבכסףניקחאינווהרימרור

מאיכ"וא.מעשרבכסףהניקחתדמצהדומיא

הפסחעלקאייאכלוהוי"רשדלדעתזהמהני

  שיהאצריךמ"מוהרי,אכילהבמרורצ"וא

  .'תוסקושייתוהיא,מעשרבכסףניקחהמרור  

,ג"ר בדעת הפמ"לפי מה שביאר כת

דכל דין ניקח בכסף מעשר הוא רק 

,אתי שפיר היטב. לאפוקי הרדופני המזיקו

שזה גופא הסיבה שמפרשים הילפותא של 

, רק למעוטי דבר המזיקו, ניקח בכסף מעשר

כיון ,יוצא ידי חובתו,אבל בדבר שאינו נאכל

לכך . שיאכלוהו על הפסח קאי ולא על המרור

ק ר,מפרשים הלימוד של ניקח בכסף מעשר

מ מה שכתב במגיה "ומ. למעוטי מרור המזיקו

קיבלנו

אמנם

ובפשוטו

אמנם
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ולכך , יאכלוהו קאי גם על המרור' שלדעת תוס

לא משמע כן . צריך שיהא ראוי לאכילה

שהקשו מדין ניקח בכסף מעשר ולא ,'מתוס

  ומשמע דמודו דיאכלוהו לא קאי , מדין אכילה

  .על המרור  

ג "לפי הפמ,עדיין יש לעיין בזה

ש "מהרא. לאכילהצ ראוי"שבמרור א

ה שביאר הטעם "בפרק ערבי פסחים סימן כ

זהו משום הברכה , שלוקח כזית מהמרור

ואין אכילה פחותה , שמברך על אכילת מרור

אבל בירקות הראשונים שמברך [מכזית 

עליהם בורא פרי האדמה בעלמא בלא לשון 

ועיין בשאגת אריה .צ בהם כזית"א, אכילה

, א מברך עליודלפי זה בכורך של' תשובה ק

וביאר דבריו בתרומת ].צ ליקח כזית מרור"א

  ,ה שיאכלוהו קאי על הפסח"הדשן בסימן רמ

  .ולא על המרור  

וסובר שגם ,נחלק' סימן קאריה

וכזית אינו [במרור צריכים אכילה 

ולכך סובר שגם בכורך צריך , רק מדין הברכה

: ד"בפסחים קי' והוכיח זה מהגמ].ליקח כזית

ובלבד שלא , יצא] את המרור[אכלן לחצאין "

ומשמע שאם אכל ". ישהא כדי אכילת פרס

ואם כן . יצא רק בדיעבד,את המרור לחצאין

משמע שלא ,כששהא יותר מכדי אכילת פרס

ש שבמרור יוצא בכל "ולרא. יצא גם בדיעבד

כ ודאי "א, ורק צריך כזית משום הברכה, דהוא

' ר בחידושי רוביא. שיוצא גם באוכלן לחצאין

צ כזית "שמהתורה א,ש"שמואל בדעת הרא

ל ברכה על "ורק דלאחר שתיקנו חז. למרור

, שוב תיקנו לאכול כזית מרור, אכילת מרור

,ואם אכל פחות מכזית. מעצם מצוות המרור

, ורק בכורך שלא תיקנו ברכה[ח "לא יצא יד

נמצא ]. נשאר עיקר הדין שיוצא בפחות מכזית

ש ובין לדעת השאגת "הראפ שבין לדעת "עכ

או מדאורייתא ,צריך אכילה על המרור, אריה

או מתקנת חכמים משום הברכה על אכילת 

ג "כ שוב קשה להבין את דברי הפמ"וא.מרור

מדוע יצא ידי , במרור שלא ראוי לאכילה

  ,ש ובין לשאגת אריה"הרי בין לרא, חובתו

  .צריך אכילה על המרור  

שבמצוות ,מגדיםבדעת הפרי לבאר

אכילת מרור המצווה היא לאכול 

ואם אינו ראוי לאכילה מחמת עצמו , דבר מר

אז נפקע שם , כמו הרדופני שלא אוכלים אותו

הוא , אבל אם זה שאינו ראוי לאכילה.האכילה

אז לא פקע מיניה שם , מחמת מרירותו

וכל ,כיון שזוהי המצווה לאכול מרור, האכילה

חשב יותר בגדר אכילת נ, מה שהוא מר יותר

ועל דרך זה יש לבאר בדברי תרומת . מרור

שרק לגבי ברכות הנהנין נקבע שם , הדשן

וכיון שלא , האכילה על דבר שנהנים ממנו

  ואינן ,נהנים מן השרשים אינם בכלל האכילה

  .בכלל הבריה  

שאין ענינה ,לגבי אכילת מרור

אלא , אכילה לשם תענוג והנאה

ולכך סובר שגם דבר שאין . אכילת דבר מר

ל "ולפי זה צ[הוא בכלל האכילה ,נהנים ממנו

הוא מחמת שלא ניקח ,שהחיסרון בהרדופני

אבל לעולם לא מבטל את שם , בכסף מעשר

וכמו , פ שלא אוכלים אותו"אע, האכילה

פ שלא אוכלים הם בכלל "בשרשים שאע

וכל החיסרון בהם שאין להם טעם .האכילה

ואין בשרשים חיסרון שניקח בכסף , מרור

  כיון שהם טפלים לעיקר הירק ונקחים ,מעשר

  ].אגב הירק  

עדיין יש לעיין בדברי הראשונים שלא 

, יוצא ידי חובתו בשרשים של המרור

והרי הבית יוסף . כיון שאין להם טעם מרור

אמנם

ובשאגת 

וחשבנו 

כ"משא

מ "ומ

קה   דוד                               פסחים                              אוצרות                       

ח מרור גם "צא ידשיו,ג כתב"בסימן תע

ם חלאווה "וכך משמע מהמהר, בחזרת מתוקה

, שכתב שחזרת סופה להקשות ולהיות מרה

מ כיון "מ,פ שעכשיו היא מתוקה"משמע שאע

.ח"שסופה להקשות ולהיות מרה יוצא יד

וסובר שרק ,נחלק]ד"ח סימן קכ"או[א "והחזו

כיון שחזרת .בחזרת מרה יוצאים ולא במתוקה

מבואר ' ובגמ, עם מרורמתוקה אין בה ט

ולכך בלע מרור לא , שצריך לטעום טעם מרור

ולכך אין : ו"יצא כמבואר בפסחים קט

כדי שלא ,להשהות את החרוסת במרור

  מתוקה בחזרתכ"וא.יתבטל טעם המרור

  .ח"לא יצא יד,שאין טעם מרור  

שאין צריך טעם ,בית יוסף צריך לומר

רק טעם של דבר , של מרור בפיו

וכשאוכל חזרת שסופה , שמזכיר את המרירות

  כי , נזכר במרירות,להקשות וטועם אותה

  

,ח"ולכך יוצא יד. חזרת עתידה להיות מרה

אבל אם בלע מרור לא יצא , בחזרת מתוקה

ח כי לא הרגיש כלל טעם שמזכיר לו "יד

ת על את החרוסהוכן כשמשה. המרירות

  ,ח"לא יוצא יד, ומתבטל טעם החזרת, החזרת

  .טעם שמזכיר לו מרירותמרגיששלאכיון  

ח "מדוע לא יצא יד,זה תמוה מאוד

פ שאין "אעשהרי. בשרשים של המרור

,מ הם חלק מהבריה של המרור"מ, הם מרים

וכיון שאוכל . כמבואר בדברי תרומת הדשן

ובמה , אותם וטועם את טעמם יזכר במרור

ח "מחזרת מתוקה שיצא יד,גרועים השרשים

שרק באופן ,ל בדוחק"ואולי י. לפי הבית יוסף

ח שאז נזכר "יוצא יד, שטועם את גוף המרור

אבל כשאוכל את השרשים .בטעם המרור

  עם לא מזכיר את ט, שהם טפלים להמרור

  .ע"המרור וצ  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

  סימן לד

  בעניין ביעור פירות שביעית
  :פסחים נב                                                                                                                                                                           

  

.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

נחלקו הראשונים כיצד מבערים 

: ב"י פסחים נ"רש, פירות שביעית

". שנותנים אותן למרמס חיה ובהמה"כתב 

ז "שהביעור הוא לכלותן עי,ומשמע מדבריו

ם בהלכות "והרמב.שנותנם למרמס הבהמות

היו לו "כתב 'הלכה ג'שמיטה ויובל בפרק ז

פירות מרובין מחלקן מזון שלש סעודות לכל 

ואסור לאכול אחר הביעור לעניים , אחד ואחד

ואם לא מצא אוכלין בשעת ,בין לעשירים

, שורף באש ומשליך לים המלח, הביעור

ם "משמע מהרמב".ומאבדן לכל דבר שמאבד

י אכילה בשעת "שביעור הוא ע,שמפרש

  י איבוד "ו עא] באותו יום שכלה[הביעור 

  .מהעולם בכל צורה שהיא  

ובדעת 

ולפי 

:שאלה
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ולכך , יאכלוהו קאי גם על המרור' שלדעת תוס

לא משמע כן . צריך שיהא ראוי לאכילה

שהקשו מדין ניקח בכסף מעשר ולא ,'מתוס

  ומשמע דמודו דיאכלוהו לא קאי , מדין אכילה

  .על המרור  

ג "לפי הפמ,עדיין יש לעיין בזה

ש "מהרא. לאכילהצ ראוי"שבמרור א

ה שביאר הטעם "בפרק ערבי פסחים סימן כ

זהו משום הברכה , שלוקח כזית מהמרור

ואין אכילה פחותה , שמברך על אכילת מרור

אבל בירקות הראשונים שמברך [מכזית 

עליהם בורא פרי האדמה בעלמא בלא לשון 

ועיין בשאגת אריה .צ בהם כזית"א, אכילה

, א מברך עליודלפי זה בכורך של' תשובה ק

וביאר דבריו בתרומת ].צ ליקח כזית מרור"א

  ,ה שיאכלוהו קאי על הפסח"הדשן בסימן רמ

  .ולא על המרור  

וסובר שגם ,נחלק' סימן קאריה

וכזית אינו [במרור צריכים אכילה 

ולכך סובר שגם בכורך צריך , רק מדין הברכה

: ד"בפסחים קי' והוכיח זה מהגמ].ליקח כזית

ובלבד שלא , יצא] את המרור[אכלן לחצאין "

ומשמע שאם אכל ". ישהא כדי אכילת פרס

ואם כן . יצא רק בדיעבד,את המרור לחצאין

משמע שלא ,כששהא יותר מכדי אכילת פרס

ש שבמרור יוצא בכל "ולרא. יצא גם בדיעבד

כ ודאי "א, ורק צריך כזית משום הברכה, דהוא

' ר בחידושי רוביא. שיוצא גם באוכלן לחצאין

צ כזית "שמהתורה א,ש"שמואל בדעת הרא

ל ברכה על "ורק דלאחר שתיקנו חז. למרור

, שוב תיקנו לאכול כזית מרור, אכילת מרור

,ואם אכל פחות מכזית. מעצם מצוות המרור

, ורק בכורך שלא תיקנו ברכה[ח "לא יצא יד

נמצא ]. נשאר עיקר הדין שיוצא בפחות מכזית

ש ובין לדעת השאגת "הראפ שבין לדעת "עכ

או מדאורייתא ,צריך אכילה על המרור, אריה

או מתקנת חכמים משום הברכה על אכילת 

ג "כ שוב קשה להבין את דברי הפמ"וא.מרור

מדוע יצא ידי , במרור שלא ראוי לאכילה

  ,ש ובין לשאגת אריה"הרי בין לרא, חובתו

  .צריך אכילה על המרור  

שבמצוות ,מגדיםבדעת הפרי לבאר

אכילת מרור המצווה היא לאכול 

ואם אינו ראוי לאכילה מחמת עצמו , דבר מר

אז נפקע שם , כמו הרדופני שלא אוכלים אותו

הוא , אבל אם זה שאינו ראוי לאכילה.האכילה

אז לא פקע מיניה שם , מחמת מרירותו

וכל ,כיון שזוהי המצווה לאכול מרור, האכילה

חשב יותר בגדר אכילת נ, מה שהוא מר יותר

ועל דרך זה יש לבאר בדברי תרומת . מרור

שרק לגבי ברכות הנהנין נקבע שם , הדשן

וכיון שלא , האכילה על דבר שנהנים ממנו

  ואינן ,נהנים מן השרשים אינם בכלל האכילה

  .בכלל הבריה  

שאין ענינה ,לגבי אכילת מרור

אלא , אכילה לשם תענוג והנאה

ולכך סובר שגם דבר שאין . אכילת דבר מר

ל "ולפי זה צ[הוא בכלל האכילה ,נהנים ממנו

הוא מחמת שלא ניקח ,שהחיסרון בהרדופני

אבל לעולם לא מבטל את שם , בכסף מעשר

וכמו , פ שלא אוכלים אותו"אע, האכילה

פ שלא אוכלים הם בכלל "בשרשים שאע

וכל החיסרון בהם שאין להם טעם .האכילה

ואין בשרשים חיסרון שניקח בכסף , מרור

  כיון שהם טפלים לעיקר הירק ונקחים ,מעשר

  ].אגב הירק  

עדיין יש לעיין בדברי הראשונים שלא 

, יוצא ידי חובתו בשרשים של המרור

והרי הבית יוסף . כיון שאין להם טעם מרור

אמנם

ובשאגת 

וחשבנו 

כ"משא

מ "ומ

קה   דוד                               פסחים                              אוצרות                       

ח מרור גם "צא ידשיו,ג כתב"בסימן תע

ם חלאווה "וכך משמע מהמהר, בחזרת מתוקה

, שכתב שחזרת סופה להקשות ולהיות מרה

מ כיון "מ,פ שעכשיו היא מתוקה"משמע שאע

.ח"שסופה להקשות ולהיות מרה יוצא יד

וסובר שרק ,נחלק]ד"ח סימן קכ"או[א "והחזו

כיון שחזרת .בחזרת מרה יוצאים ולא במתוקה

מבואר ' ובגמ, עם מרורמתוקה אין בה ט

ולכך בלע מרור לא , שצריך לטעום טעם מרור

ולכך אין : ו"יצא כמבואר בפסחים קט

כדי שלא ,להשהות את החרוסת במרור

  מתוקה בחזרתכ"וא.יתבטל טעם המרור

  .ח"לא יצא יד,שאין טעם מרור  

שאין צריך טעם ,בית יוסף צריך לומר

רק טעם של דבר , של מרור בפיו

וכשאוכל חזרת שסופה , שמזכיר את המרירות

  כי , נזכר במרירות,להקשות וטועם אותה

  

,ח"ולכך יוצא יד. חזרת עתידה להיות מרה

אבל אם בלע מרור לא יצא , בחזרת מתוקה

ח כי לא הרגיש כלל טעם שמזכיר לו "יד

ת על את החרוסהוכן כשמשה. המרירות

  ,ח"לא יוצא יד, ומתבטל טעם החזרת, החזרת

  .טעם שמזכיר לו מרירותמרגיששלאכיון  

ח "מדוע לא יצא יד,זה תמוה מאוד

פ שאין "אעשהרי. בשרשים של המרור

,מ הם חלק מהבריה של המרור"מ, הם מרים

וכיון שאוכל . כמבואר בדברי תרומת הדשן

ובמה , אותם וטועם את טעמם יזכר במרור

ח "מחזרת מתוקה שיצא יד,גרועים השרשים

שרק באופן ,ל בדוחק"ואולי י. לפי הבית יוסף

ח שאז נזכר "יוצא יד, שטועם את גוף המרור

אבל כשאוכל את השרשים .בטעם המרור

  עם לא מזכיר את ט, שהם טפלים להמרור

  .ע"המרור וצ  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

  סימן לד

  בעניין ביעור פירות שביעית
  :פסחים נב                                                                                                                                                                           

  

.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

נחלקו הראשונים כיצד מבערים 

: ב"י פסחים נ"רש, פירות שביעית

". שנותנים אותן למרמס חיה ובהמה"כתב 

ז "שהביעור הוא לכלותן עי,ומשמע מדבריו

ם בהלכות "והרמב.שנותנם למרמס הבהמות

היו לו "כתב 'הלכה ג'שמיטה ויובל בפרק ז

פירות מרובין מחלקן מזון שלש סעודות לכל 

ואסור לאכול אחר הביעור לעניים , אחד ואחד

ואם לא מצא אוכלין בשעת ,בין לעשירים

, שורף באש ומשליך לים המלח, הביעור

ם "משמע מהרמב".ומאבדן לכל דבר שמאבד

י אכילה בשעת "שביעור הוא ע,שמפרש

  י איבוד "ו עא] באותו יום שכלה[הביעור 

  .מהעולם בכל צורה שהיא  

ובדעת 

ולפי 

:שאלה
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, ם"י והרמב"ביאור במה נחלקו רש

י סובר שביעור הוא רק "ומדוע רש

, ז שנותנים למרמס תחת רגלי הבהמה"עי

  ם סובר שביעור הוא בכל צורה של "והרמב

  .כליון  

ד בהלכות "בדברי הראביש לעיין

שביעור ' הלכה ג'שמיטה ויובל בפרק ז

אם נגמרו הפירות מן ]א.בשני שלביםהוא

, מחוייב להפקיר את הפירות,העיר ותחומיה

כי הביעור כאן , כ לשוב ולזכות בהם"ויכול אח

, אם נגמרו הפירות מכל הארץ]ב.הוא הפקר

.מחוייב לכלות ולאבד את הפירות מן העולם

  מהו המקור לשני דינים אלו של , וצריך ביאור

  .הביעור  

]'ק ב"סימן נט ס[בספר מקדש דוד זה

.שישנם שני דרשות בדין ביעור

מן "על הפסוק ]'משנה ג'פרק ט[בירושלמי 

דורש הירושלמי ". השדה תאכלו את תבואתה

אבל אם כלו , כל זמן שמצוי בשדה אוכלים

: ב"ובפסחים נ.לא אוכלים,הפירות מן השדה

לבהמתך ולחיה אשר "ישנה דרשה אחרת 

מותר , זמן שיש לחיה שבשדהכל " בארצך

  אבל אם כלה לחיה , להאכיל לבהמתו שבבית

  

  

וסובר , בביתלבהמתואסור להאכיל, שבשדה

הפסוק , ד שהם שני תהליכים בביעור"הראב

,לא הזכיר חיה ובהמה" מן השדה תאכלו"

וכל זמן שמצוי , ומשמע דקאי על אכילת אדם

מן [ואם לא מצוי בעיר , לאדם בעיר תאכל

פ שיש פירות "ואע. אסור לאכול] ההפקר

ילך כיון שאין דרכן של העניים ל, בעיר אחרת

בבבא ' כמבואר בגמ,אחרת ללקט פירותלעיר

,ואז אין לעניים, ולכך כשכלה מהעיר. מציעא

  לבהמתך"  וקהפס  אבל, מחוייב להפקיר

, קאי על אכילת חיה" אשר בארצך  ולחיה

דרכה של חיה לילך ,וכשכלים הפירות מעיר זו

צ "ולכך א: לעיר אחרת כמבואר בפסחים נב

אבל כשכלו הפירות . לבער שוב שיש לחיה

  מחוייב , ושוב אין לחיה פירות, מכל הארץ

  .ד"לבער את הפירות ולאבדם מן העולם עכ  

מדוע לדין הביעור , לעייןעדיין יש

ואם ,שיהא לעניים שבעיר[הראשון 

מספיק ]. אין לעניים שבעיר מחוייב לבער

.צ לבערם מן העולם"וא, שיפקיר את הפירות

, שיהא לבהמה ולחיה[אבל לדין הביעור השני 

מחוייב לבער .]וכשכלה לחיה מחוייב לבער

  ולא מספיק שיפקיר את , אותם מן העולם

  .ע"שוב ויזכה בהם וצהפירות וי  

  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

ם "על פי הרמב,חשבתי לבאר זה

מהלכות שמיטה ויובל ' בפרק ה

הלכה הבהמה מאיליה לתחת "' הלכה ה

אין מחייבין אותו להחזירה , ה ואכלההתאנ

משמע מדברי ". שנאמר ולבהמתך ולחיה

רוצה למנוע את הבהמה שאם ,ם"הרמב

ורק שאינו מחוייב , נה רשאימלאכול מהתא

. ד"מנחות פ' ולכך מבואר בתוס. למונעה

ששלוחי בית דין היו מונעים את הבהמות 

וזה צריך .בשביעית מהתבואה של העומר

ביאור כיצד הותר לאדם למנוע בהמות וחיות 

והרי דין ביעור פירות , ביעיתמפירות ש

. תלוי בזה שיש מופקר לחיות השדה,שביעית

מחוייב לבער את ,ואם כלה לחיה מן השדה

וצריך 

ועוד 

וביאר 

אמנם 

:תשובה
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כ "וא, פ שיש לאדם בחצירו"הפירות אע

הא משמע בפשוטו שרצון התורה הוא שי

  הותר לאדם למנוע את וכיצד , לחיה בשדה

  .חית השדה מאכילת הפירות  

הוא לא שיהא מזה שרצון התורה 

אלא, לחיה בשדה פירות לאכילה

יאכל את פירות השביעית כחית שהאדם

שהוא אכילה בלי שום בעלות ושליטה , השדה

רק כחיה שאוכלת מההפקר , על הפירות

,ולכך אם כלה מן השדה לחיה. שבשדה

כדי שלא יהא עדיף , מחוייב לבער את פירותיו

ויהא נחשב אכילה של בעלות על , מהחיה

, אבל כל זמן שיש לחיה בשדה פירות. הפירות

כיון שאין , שוב מותר למונעה מן האכילה

רק שלא יהא עדיף , התכלית שיהא לחיה

בזה שאוכל פירות בזמן שאין לחיה , מהחיה

, א בעליםורק שירגיש עראי ול, פירות בשדה

ולכך כל זמן שיש מצוי לחיה מותר לאדם 

  .להקדים את החיה ולמונעה מהאכילה

  .לבערמחוייבהשדהמןוכשכלה  

הביעור יהא על ידי שנותנן שסובר 

שסובר , למרמס הבהמות והחיות

,י שגם דין הביעור של פירות שביעית"רש

ואם . מחוייב שיהא ביעור שלא כדרך בעלים

נחשב כביעור , על ידי שריפה או כליוןיבער

שלחית השדה . של בעלים יותר מחית השדה

, והאדם מבער ומכלה אותם, אין פירות מצויים

נמצא שנוהג בפירות כעין בעלים יותר מחית 

ולכך מחוייב לבער אותם על ידי שנותן . השדה

  שזהו ביעור שלא , אותם למירמס חיה ובהמה

  .כדרך בעלים  

: ל"ן בפרשת בהר וז"ברי הרמבבד

  י שכתב במסכת "ומצאתי לשון רש"

וזהו ביעורם שמפקירם במקום ,פסחים

אולי חשב הרב , דריסת רגלי אדם ובהמה

,שצריך שיהא מפקירם גם לחיה ולבהמה

לקיים בהם ואכלו אביוני עמך ולבהמתך אשר 

וכוונתו ". והפליג באיסור אכילה, בארצך

שלדעת , לעילמתבארת על דרך המבואר 

י צריך שגם בצורת הביעור יהא האדם "רש

, שווה לחיה ולבהמה ולא יבער אותם בעצמו

  רק יפקירם לחיה ולבהמה שיאכלו אותם ובזה 

  .מתקיים דין הביעור  

ם סובר שכל הקפידא שלא יהא "הרמב

הוא רק דין , עדיף על החיה והבהמה

שאם אין לחיה , בצורת האכילה וההנאה

א הותר לאדם לאכול ולהנות ולבהמה ל

. שאז נראה כאכילת בעלים, מפירות שביעית

אבל בזמן שאין מצוי לחיה שהתחדש דין 

אין דין לבער בצורה , ביעור וכליון מן העולם

ויכול לבער מן העולם על , שווה לחיה ולבהמה

  ידי שריפה או השלכה לים המלח או לכל דבר 

  .שמאבדן  

האם יכול , ם יש להסתפק"הרמב

לבער גם על ידי שנותנן למרמס חיה 

ובפשוטו יכול לבער גם באופן . ובהמה או לא

ומאבדן לכל דבר "ם "כמו שכתב הרמב,זה

אבל יתכן שאסור ליתנן למרמס ". שמאבד

ח "שהרי מבואר בשולחן ערוך או, חיה ובהמה

אסור להאכיל חמצו בפסח "]'ח סעיף ו"סימן תמ[

כיון , "ל הפקראפילו לבהמת אחרים או ש

שנהנה במה שנתמלא רצונו שמשביע את 

ואיסור זה הוא אפילו בחמץ שאינו , הבהמה

דגם ,ל"ואם כן י. שלו כמבואר בבית יוסף שם

נחשב לו , כשנותן הפירות למרמס חיה ובהמה

  ורק , הנאה שמאכיל ומשביע את הבהמות

  .ע"ל דנותן למרמס שונה ממאכיל ממש וצ"די  

ומוכח 

י "ורש

ויעויין 

אבל 

ובדעת 
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, ם"י והרמב"ביאור במה נחלקו רש

י סובר שביעור הוא רק "ומדוע רש

, ז שנותנים למרמס תחת רגלי הבהמה"עי

  ם סובר שביעור הוא בכל צורה של "והרמב

  .כליון  

ד בהלכות "בדברי הראביש לעיין

שביעור ' הלכה ג'שמיטה ויובל בפרק ז

אם נגמרו הפירות מן ]א.בשני שלביםהוא

, מחוייב להפקיר את הפירות,העיר ותחומיה

כי הביעור כאן , כ לשוב ולזכות בהם"ויכול אח

, אם נגמרו הפירות מכל הארץ]ב.הוא הפקר

.מחוייב לכלות ולאבד את הפירות מן העולם

  מהו המקור לשני דינים אלו של , וצריך ביאור

  .הביעור  

]'ק ב"סימן נט ס[בספר מקדש דוד זה

.שישנם שני דרשות בדין ביעור

מן "על הפסוק ]'משנה ג'פרק ט[בירושלמי 

דורש הירושלמי ". השדה תאכלו את תבואתה

אבל אם כלו , כל זמן שמצוי בשדה אוכלים

: ב"ובפסחים נ.לא אוכלים,הפירות מן השדה

לבהמתך ולחיה אשר "ישנה דרשה אחרת 

מותר , זמן שיש לחיה שבשדהכל " בארצך

  אבל אם כלה לחיה , להאכיל לבהמתו שבבית

  

  

וסובר , בביתלבהמתואסור להאכיל, שבשדה

הפסוק , ד שהם שני תהליכים בביעור"הראב

,לא הזכיר חיה ובהמה" מן השדה תאכלו"

וכל זמן שמצוי , ומשמע דקאי על אכילת אדם

מן [ואם לא מצוי בעיר , לאדם בעיר תאכל

פ שיש פירות "ואע. אסור לאכול] ההפקר

ילך כיון שאין דרכן של העניים ל, בעיר אחרת

בבבא ' כמבואר בגמ,אחרת ללקט פירותלעיר

,ואז אין לעניים, ולכך כשכלה מהעיר. מציעא

  לבהמתך"  וקהפס  אבל, מחוייב להפקיר

, קאי על אכילת חיה" אשר בארצך  ולחיה

דרכה של חיה לילך ,וכשכלים הפירות מעיר זו

צ "ולכך א: לעיר אחרת כמבואר בפסחים נב

אבל כשכלו הפירות . לבער שוב שיש לחיה

  מחוייב , ושוב אין לחיה פירות, מכל הארץ

  .ד"לבער את הפירות ולאבדם מן העולם עכ  

מדוע לדין הביעור , לעייןעדיין יש

ואם ,שיהא לעניים שבעיר[הראשון 

מספיק ]. אין לעניים שבעיר מחוייב לבער

.צ לבערם מן העולם"וא, שיפקיר את הפירות

, שיהא לבהמה ולחיה[אבל לדין הביעור השני 

מחוייב לבער .]וכשכלה לחיה מחוייב לבער

  ולא מספיק שיפקיר את , אותם מן העולם

  .ע"שוב ויזכה בהם וצהפירות וי  

  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

ם "על פי הרמב,חשבתי לבאר זה

מהלכות שמיטה ויובל ' בפרק ה

הלכה הבהמה מאיליה לתחת "' הלכה ה

אין מחייבין אותו להחזירה , ה ואכלההתאנ

משמע מדברי ". שנאמר ולבהמתך ולחיה

רוצה למנוע את הבהמה שאם ,ם"הרמב

ורק שאינו מחוייב , נה רשאימלאכול מהתא

. ד"מנחות פ' ולכך מבואר בתוס. למונעה

ששלוחי בית דין היו מונעים את הבהמות 

וזה צריך .בשביעית מהתבואה של העומר

ביאור כיצד הותר לאדם למנוע בהמות וחיות 

והרי דין ביעור פירות , ביעיתמפירות ש

. תלוי בזה שיש מופקר לחיות השדה,שביעית

מחוייב לבער את ,ואם כלה לחיה מן השדה

וצריך 

ועוד 

וביאר 

אמנם 

:תשובה
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כ "וא, פ שיש לאדם בחצירו"הפירות אע

הא משמע בפשוטו שרצון התורה הוא שי

  הותר לאדם למנוע את וכיצד , לחיה בשדה

  .חית השדה מאכילת הפירות  

הוא לא שיהא מזה שרצון התורה 

אלא, לחיה בשדה פירות לאכילה

יאכל את פירות השביעית כחית שהאדם

שהוא אכילה בלי שום בעלות ושליטה , השדה

רק כחיה שאוכלת מההפקר , על הפירות

,ולכך אם כלה מן השדה לחיה. שבשדה

כדי שלא יהא עדיף , מחוייב לבער את פירותיו

ויהא נחשב אכילה של בעלות על , מהחיה

, אבל כל זמן שיש לחיה בשדה פירות. הפירות

כיון שאין , שוב מותר למונעה מן האכילה

רק שלא יהא עדיף , התכלית שיהא לחיה

בזה שאוכל פירות בזמן שאין לחיה , מהחיה

, א בעליםורק שירגיש עראי ול, פירות בשדה

ולכך כל זמן שיש מצוי לחיה מותר לאדם 

  .להקדים את החיה ולמונעה מהאכילה

  .לבערמחוייבהשדהמןוכשכלה  

הביעור יהא על ידי שנותנן שסובר 

שסובר , למרמס הבהמות והחיות

,י שגם דין הביעור של פירות שביעית"רש

ואם . מחוייב שיהא ביעור שלא כדרך בעלים

נחשב כביעור , על ידי שריפה או כליוןיבער

שלחית השדה . של בעלים יותר מחית השדה

, והאדם מבער ומכלה אותם, אין פירות מצויים

נמצא שנוהג בפירות כעין בעלים יותר מחית 

ולכך מחוייב לבער אותם על ידי שנותן . השדה

  שזהו ביעור שלא , אותם למירמס חיה ובהמה

  .כדרך בעלים  

: ל"ן בפרשת בהר וז"ברי הרמבבד

  י שכתב במסכת "ומצאתי לשון רש"

וזהו ביעורם שמפקירם במקום ,פסחים

אולי חשב הרב , דריסת רגלי אדם ובהמה

,שצריך שיהא מפקירם גם לחיה ולבהמה

לקיים בהם ואכלו אביוני עמך ולבהמתך אשר 

וכוונתו ". והפליג באיסור אכילה, בארצך

שלדעת , לעילמתבארת על דרך המבואר 

י צריך שגם בצורת הביעור יהא האדם "רש

, שווה לחיה ולבהמה ולא יבער אותם בעצמו

  רק יפקירם לחיה ולבהמה שיאכלו אותם ובזה 

  .מתקיים דין הביעור  

ם סובר שכל הקפידא שלא יהא "הרמב

הוא רק דין , עדיף על החיה והבהמה

שאם אין לחיה , בצורת האכילה וההנאה

א הותר לאדם לאכול ולהנות ולבהמה ל

. שאז נראה כאכילת בעלים, מפירות שביעית

אבל בזמן שאין מצוי לחיה שהתחדש דין 

אין דין לבער בצורה , ביעור וכליון מן העולם

ויכול לבער מן העולם על , שווה לחיה ולבהמה

  ידי שריפה או השלכה לים המלח או לכל דבר 

  .שמאבדן  

האם יכול , ם יש להסתפק"הרמב

לבער גם על ידי שנותנן למרמס חיה 

ובפשוטו יכול לבער גם באופן . ובהמה או לא

ומאבדן לכל דבר "ם "כמו שכתב הרמב,זה

אבל יתכן שאסור ליתנן למרמס ". שמאבד

ח "שהרי מבואר בשולחן ערוך או, חיה ובהמה

אסור להאכיל חמצו בפסח "]'ח סעיף ו"סימן תמ[

כיון , "ל הפקראפילו לבהמת אחרים או ש

שנהנה במה שנתמלא רצונו שמשביע את 

ואיסור זה הוא אפילו בחמץ שאינו , הבהמה

דגם ,ל"ואם כן י. שלו כמבואר בבית יוסף שם

נחשב לו , כשנותן הפירות למרמס חיה ובהמה

  ורק , הנאה שמאכיל ומשביע את הבהמות

  .ע"ל דנותן למרמס שונה ממאכיל ממש וצ"די  

ומוכח 

י "ורש

ויעויין 

אבל 

ובדעת 
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,ד"באר את שיטת הראבדרך זה יש ל

הדין הראשון . שישנם שני דינים לביעור

, תלוי בנגמרו הפירות מהעיר ומתחומיה

דהוא מקרא דמן השדה תאכלו דקאי על [

ואז מחוייב להפקיר את הפירות ] אכילת אדם

והדין השני תלוי בנגמרו . שזכה וזהו הביעור

דאז אין מצוי לחיה ,הפירות מכל הארץ

] דלחיה אשר בארצךוהוא מקרא[שבשדה 

. ואז מחוייב לבער את הפירות מן העולם

דקפידת התורה היא ,ד סבירא ליה"דהראב

האחד שהזוכה בפירות שביעית , בשני עניינים

וזהו על מנת [לא יהא עדיף מחבירו באכילתו 

ולא כאכילה ,שאכילתו תהא כאכילה של עני

  והשני שלא יהא עדיף באכילתו ]. של בעלים

  .ה שאוכלת מהנמצא בשדהמחית השד  

כשכלו הפירות מן העיר ומתחומיה 

כי אם לא , מחוייב להפקיר אותם

שלזוכה , מפקיר נמצא שהזוכה עדיף על חבירו

ונמצא שאכילתו , יש פירות ולאחר אין פירות

ולכך מחוייב להפקיר . היא כאכילת בעלים

  דאז כל בני העיר שווים בפירות , הפירות שזכה

  

אבל . שכולם יכולים לזכות מן ההפקראלו 

דאז , יכול לחזור ולזכות בפירות, לאחר ההפקר

ולא עדיף על , הוא כמו עני שזוכה מן ההפקר

, אבל כשכלו הפירות מכל הארץ. האחרים

, שאז גם אין לחית השדה אפשרות לאכול

נמצא שאכילתו של הזוכה תהא עדיפה על 

ואז מחוייב לבער הפירות מן , חית השדה

ולא יכול להפקירם ולחזור ולזכות , העולם

אותם ויבוא לזכות בהם מן כי אם יפקיר. בהם

עדיין תהא אכילתו עדיפא על חית , ההפקר

דעת וחכמה להאיןהשדהשחיתכיון,השדה

ואם יפקיר ויזכה , לילך ולזכות מן ההפקר

ולכך . עדיין נראה שהוא עדיף על חית השדה

מ שלא "העולם עמחוייב לבער את הפירות מן 

שרק באופן שיש , יהא עדיף על חית השדה

מצוי לחית השדה ונגמרו הפירות מהעיר 

שאז יש גם אפשרות , ותחומיה מועיל הפקר

לחבירו לזכות מההפקר ויש לו דעת לילך 

ונמצא שעל ידי ההפקר יד הכל שווים , ולזכות

  ונחשב בעל הפירות כזוכה מן ,בפירות

  .ההפקר  

  .פינטוה דוד חנניה "ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ביעור"בסוגייתהיקרמכתבואת
שביארמהולפי".שביעיתפירות

הבהמהמחמתלאהואהביעורדענייןר"כת
למנועלאדםמותרשהרי[להמצוישיהא

יאכללאשהאדםרק]שביעיתמפירותבהמות
לדעתולכך.בעליםכדרךהשביעיתפירותאת
  שגםשנמצא,ובהמהחיהלמרמסנותנםי"רש

  .כבעליםמתנהגלאהאדםבביעור  

. בבבא קמא קא' חשבנו לבאר את הגמ
שאם צבע בגד בפירות שביעית ידלק 

י שביעור הוא נתינה "ולכאורה לרש. הבגד
לומר ' היה לגמ, למרמס תחת רגלי הבהמה
ולפי מה שביאר . יתננו למרמס רגלי הבהמות

פ דכוונת הגמרא שמותר לשרוף את "ר יל"כת
ולא , י זה לקיים בו מצוות הביעור"הבגד וע

שרק . ב ליתנו למרמס רגלי חיה ובהמהחיי

ועל 

ולכך

ובזה קיבלנו
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בפירות שביעית מחוייב ליתנם למרמס רגלי 
כדי שלא יהא האדם עדיף על , חיה ובהמה

ששורף פירות שראויים לבהמה , הבהמה
י "וע, ומונע את הבהמה מליטול פירות אלו

. השריפה נחשב שמתנהג כבעלים עם הפירות
אבל בגד שצבוע בקליפי שביעית שאינו ראוי 

נמצא . מ בו"לל לבהמה ואין לבהמה כלל נפכ
, שגם בזמן ששורפו לא נחשב מתנהג כבעלים

כיון דבלאו הכי אינו , בזה שמונע מהבהמה
  ולכך הותר לו לשורפו ולא , ראוי כלל לבהמה

  .מחוייב ליתנו למרמס רגלי חיה ובהמה  

ן שביעור זהו "והרמב' לשיטת תוס

ט בגד שצבעו "באמת תקשי מ, הפקר

הרי יכול להפקירו , בקליפי שביעית ידלק

ובמקדש . הוא או אחרים, ולחזור ולזכות בו

' כתב דגם לשיטת תוס]'ק ב"ט ס"סימן נ[דוד 

ויכול לזכות בו , ן דביעור הוא הפקר"והרמב

מ לאחר שזכה בו מן ההפקר "מ. אחר ההפקר

כיון , תר לו רק לאכול אותו ולא שאר הנאותמו

והשביעית תשמטנה ונטשתה "שנאמר בפסוק 

" ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חית השדה

  וכיון . י"דהוא מיירי לאחר הביעור וכדפרש

  

  

  זהו היתר רק לאכילה " ואכלו"שבפסוק נאמר 

ורק לפני הביעור מותר . ולא לשאר הנאות

דרשינן לכם לכל ו" לכם"שאר הנאות מקרא ד

ובזה ביאר . והוא גם לשאר הנאות, צרכיכם

הטעם שידלק הבגד כשצבעו בקליפין של 

כיון , שביעית ואינו יכול להפקירו ולזכות בו

  . דשייך בו רק הנאה וזה נאסר לאחר הביעור

  .ד"עכ  

ר שהקפידה של התורה "מה שביאר כת

לא יאכל שהאדם,היאשביעיתבפירות

יש גם להטעים הדבר . בעליםאותם כדרך 

ולאחר הביעור , דלפני הביעור מותר גם הנאה

כיון דלפני , מותר רק אכילה ולא בהנאה

נמצא , הביעור שיש לבהמה ולחיה בשדה

שהרי אינו , שלא נוהג עם הפירות כבעלים

עדיף על החיה והבהמה שגם להם מצוי ולכך 

אבל לאחר הביעור שכבר . הותר לו לכל צרכיו

אם יהנה מהפירות , י לחיה ולבהמהלא מצו

יהא כדרך בעלים שאוכל ונהנה כשאין , שזוכה

ולכך הותר לו רק אכילה ולא . לחית השדה

  רק , שאז גם אכילתו אינה כדרך בעלים, הנאה

  .כעני הזוכה לאכילה מן ההפקר  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אמנם

ולפי 
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,ד"באר את שיטת הראבדרך זה יש ל

הדין הראשון . שישנם שני דינים לביעור

, תלוי בנגמרו הפירות מהעיר ומתחומיה

דהוא מקרא דמן השדה תאכלו דקאי על [

ואז מחוייב להפקיר את הפירות ] אכילת אדם

והדין השני תלוי בנגמרו . שזכה וזהו הביעור

דאז אין מצוי לחיה ,הפירות מכל הארץ

] דלחיה אשר בארצךוהוא מקרא[שבשדה 

. ואז מחוייב לבער את הפירות מן העולם

דקפידת התורה היא ,ד סבירא ליה"דהראב

האחד שהזוכה בפירות שביעית , בשני עניינים

וזהו על מנת [לא יהא עדיף מחבירו באכילתו 

ולא כאכילה ,שאכילתו תהא כאכילה של עני

  והשני שלא יהא עדיף באכילתו ]. של בעלים

  .ה שאוכלת מהנמצא בשדהמחית השד  

כשכלו הפירות מן העיר ומתחומיה 

כי אם לא , מחוייב להפקיר אותם

שלזוכה , מפקיר נמצא שהזוכה עדיף על חבירו

ונמצא שאכילתו , יש פירות ולאחר אין פירות

ולכך מחוייב להפקיר . היא כאכילת בעלים

  דאז כל בני העיר שווים בפירות , הפירות שזכה

  

אבל . שכולם יכולים לזכות מן ההפקראלו 

דאז , יכול לחזור ולזכות בפירות, לאחר ההפקר

ולא עדיף על , הוא כמו עני שזוכה מן ההפקר

, אבל כשכלו הפירות מכל הארץ. האחרים

, שאז גם אין לחית השדה אפשרות לאכול

נמצא שאכילתו של הזוכה תהא עדיפה על 

ואז מחוייב לבער הפירות מן , חית השדה

ולא יכול להפקירם ולחזור ולזכות , העולם

אותם ויבוא לזכות בהם מן כי אם יפקיר. בהם

עדיין תהא אכילתו עדיפא על חית , ההפקר

דעת וחכמה להאיןהשדהשחיתכיון,השדה

ואם יפקיר ויזכה , לילך ולזכות מן ההפקר

ולכך . עדיין נראה שהוא עדיף על חית השדה

מ שלא "העולם עמחוייב לבער את הפירות מן 

שרק באופן שיש , יהא עדיף על חית השדה

מצוי לחית השדה ונגמרו הפירות מהעיר 

שאז יש גם אפשרות , ותחומיה מועיל הפקר

לחבירו לזכות מההפקר ויש לו דעת לילך 

ונמצא שעל ידי ההפקר יד הכל שווים , ולזכות

  ונחשב בעל הפירות כזוכה מן ,בפירות

  .ההפקר  

  .פינטוה דוד חנניה "ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ביעור"בסוגייתהיקרמכתבואת
שביארמהולפי".שביעיתפירות

הבהמהמחמתלאהואהביעורדענייןר"כת
למנועלאדםמותרשהרי[להמצוישיהא

יאכללאשהאדםרק]שביעיתמפירותבהמות
לדעתולכך.בעליםכדרךהשביעיתפירותאת
  שגםשנמצא,ובהמהחיהלמרמסנותנםי"רש

  .כבעליםמתנהגלאהאדםבביעור  

. בבבא קמא קא' חשבנו לבאר את הגמ
שאם צבע בגד בפירות שביעית ידלק 

י שביעור הוא נתינה "ולכאורה לרש. הבגד
לומר ' היה לגמ, למרמס תחת רגלי הבהמה
ולפי מה שביאר . יתננו למרמס רגלי הבהמות

פ דכוונת הגמרא שמותר לשרוף את "ר יל"כת
ולא , י זה לקיים בו מצוות הביעור"הבגד וע

שרק . ב ליתנו למרמס רגלי חיה ובהמהחיי

ועל 

ולכך

ובזה קיבלנו

קט   דוד                               פסחים                              אוצרות                       

בפירות שביעית מחוייב ליתנם למרמס רגלי 
כדי שלא יהא האדם עדיף על , חיה ובהמה

ששורף פירות שראויים לבהמה , הבהמה
י "וע, ומונע את הבהמה מליטול פירות אלו

. השריפה נחשב שמתנהג כבעלים עם הפירות
אבל בגד שצבוע בקליפי שביעית שאינו ראוי 

נמצא . מ בו"לל לבהמה ואין לבהמה כלל נפכ
, שגם בזמן ששורפו לא נחשב מתנהג כבעלים

כיון דבלאו הכי אינו , בזה שמונע מהבהמה
  ולכך הותר לו לשורפו ולא , ראוי כלל לבהמה

  .מחוייב ליתנו למרמס רגלי חיה ובהמה  

ן שביעור זהו "והרמב' לשיטת תוס

ט בגד שצבעו "באמת תקשי מ, הפקר

הרי יכול להפקירו , בקליפי שביעית ידלק

ובמקדש . הוא או אחרים, ולחזור ולזכות בו

' כתב דגם לשיטת תוס]'ק ב"ט ס"סימן נ[דוד 

ויכול לזכות בו , ן דביעור הוא הפקר"והרמב

מ לאחר שזכה בו מן ההפקר "מ. אחר ההפקר

כיון , תר לו רק לאכול אותו ולא שאר הנאותמו

והשביעית תשמטנה ונטשתה "שנאמר בפסוק 

" ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חית השדה

  וכיון . י"דהוא מיירי לאחר הביעור וכדפרש

  

  

  זהו היתר רק לאכילה " ואכלו"שבפסוק נאמר 

ורק לפני הביעור מותר . ולא לשאר הנאות

דרשינן לכם לכל ו" לכם"שאר הנאות מקרא ד

ובזה ביאר . והוא גם לשאר הנאות, צרכיכם

הטעם שידלק הבגד כשצבעו בקליפין של 

כיון , שביעית ואינו יכול להפקירו ולזכות בו

  . דשייך בו רק הנאה וזה נאסר לאחר הביעור

  .ד"עכ  

ר שהקפידה של התורה "מה שביאר כת

לא יאכל שהאדם,היאשביעיתבפירות

יש גם להטעים הדבר . בעליםאותם כדרך 

ולאחר הביעור , דלפני הביעור מותר גם הנאה

כיון דלפני , מותר רק אכילה ולא בהנאה

נמצא , הביעור שיש לבהמה ולחיה בשדה

שהרי אינו , שלא נוהג עם הפירות כבעלים

עדיף על החיה והבהמה שגם להם מצוי ולכך 

אבל לאחר הביעור שכבר . הותר לו לכל צרכיו

אם יהנה מהפירות , י לחיה ולבהמהלא מצו

יהא כדרך בעלים שאוכל ונהנה כשאין , שזוכה

ולכך הותר לו רק אכילה ולא . לחית השדה

  רק , שאז גם אכילתו אינה כדרך בעלים, הנאה

  .כעני הזוכה לאכילה מן ההפקר  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אמנם

ולפי 
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  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

הכיפוריםיום":ג"עביומאבמשנה

וברחיצהובשתיהבאכילהאסור

,המיטהובתשמישהסנדלובנעילתובסיכה

תנעולוהחיה,פניהםאתירחצווהכלהוהמלך

".אוסריםוחכמיםאלעזר'רדבריהסנדלאת

החמשהשכל.ז"עביומאתוספותשיטת

,זהוהוכיחו.מדרבנןרקאסוריםהםעינויים

חטטיןלושישולמיולכלהלמלךשהרי

התירווכן,ולסוךלרחוץל"חזהתירובראשו

כיצדהתורהמןאסוריםהםואם,לקטנים

שהכלכרחךועל,דאורייתאאיסורלהםהתירו

לכולםאסרוהם,אמרווהםאמרווהםמדרבנן

  לרחוץגדולצורךלהםשישלאלוהתירווהם

  .ולסוך  

  

  

ובסימןז"קסבסימןהשאלתותשיטת

הםעינוייםהחמשהשכלח"קס

כלהלמלךל"חזשהתירווהטעם,דאורייתא

רחיצהשנאסרהמהדכלמשום,לרחוץוקטנים

שבאהרחיצהאבל,תענוגשלרחיצהרקהיא

וקטניםכלהולמלך.הותרהמהגוףצערלמנוע

למנוערק,בעלמאלתענוגבאהלאהרחיצה

ושיטת.לרחוץל"חזלהםהתירוולכןמהםצער

גופוכלרחיצתביןלחלקכ"תבסימןהיראים

זהגופוכלאתרוחץהואשאם.גופומקצתלבין

זהוגופומקצתרקרוחץואם,התורהמןאיסור

וכלהלמלךל"חזהתירוולכך,דרבנןאיסוררק

מקצתרחיצתרקשזהוכיון,פניהםלרחוץ

  אמרווהםאמרווהםמדרבנןרקנאסרוזה,הגוף

  .הראשוניםנחלקובמהביאורוצריך.להתיר  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

דאם ,'חשבתי להסביר דעת התוס

רחיצה וסיכה היו נאסרים מן 

אי אפשר היה להתיר למלך וכלה , התורה

משום דרחיצתם באה רק .וקטנים לרחוץ

שהרי אכילה , למנוע צער ולא לשם תענוג

ורק התחדש ,ושתיה הם בכלל חמישה ענויים

וכמו . שהם חמורים יותר דיש בהם כרת

פ שהם "כ אע"שבאכילה ושתיה נאסר ביוה

מ אסרה אותם "מ, נוע צער של רעבוןבאים למ

כי האדם צריך להיות במצב של עינוי , התורה

כ אם גם רחיצה "וא. וריםנפש ביום הכיפ

ל שהתורה "עכצ, וסיכה הם בכלל עינוי התורה

חייבה להיות במצב של עינוי נפש מרחיצה 

כ לא שייך להתיר משום שהם "וא, וסיכה

ומזה הכריחו , באים למניעת צער ולא לתענוג

, דרחיצה וסיכה אינם בכלל עינוי התורה' תוס

  ל "ולכך התירום חז, ורק מדרבנן נאסרו

  .אים למנוע צערכשב  

דעת השאלתות לחלק בין אכילה 

לבין , ושתיה דנאסרו גם למנוע צער

אמנם:שאלה

:תשובה

אבל 

  קיא                    דוד                              יומא                               אוצרות                         

רחיצה וסיכה דהם נאסרו רק כשבאים לשם 

ג דגם "ואע, תענוג ולא כשבאים למנוע צער

דברחיצה ,והטעם נראה. הם נאסרו מהתורה

דיש , וסיכה יש שני סוגים של רחיצה וסיכה

וע צער כמו מ למנ"אנשים שרוחצים וסכים ע

ל דכל מאי "ובזה שפיר י. מלך כלה וקטנים

דאסרה תורה היא רק סוג של רחיצה וסיכה 

. ולא רחיצה וסיכה של מניעת צער, של תענוג

דלא שייך לומר ,ומה שאינו כן באכילה ושתיה

האחת לשם תענוג , שישנם שני סוגי אכילות

כיון שבכל אכילה , והשניה למנוע צער ורעבון

  וגם אכילה שבאה למנוע צער יש בה , יש תענוג

  . תענוג של אכילה  

דכל מקום . א"דרך זה מבואר בפסחים כ

הוא כולל , שנאמר איסור בלשון אכילה

עיין [וביאר במשנה המלך . גם אכילה וגם הנאה

דאין הכוונה דאיסור אכילה .]א"א פסחים כ"רע

האחד אכילה והשני ,כולל שני עניינים נפרדים

אלא משום דכשנכתב בתורה איסור , הנאה

, אכילה הכוונה בזה לא תהנה באכילה

, שהאיסור הוא ההנאה שבאה מכח האכילה

,ולכך כל איסור אכילה כולל איסור הנאה

וכיון דסתם .דהנאסר הוא הנאת האכילה

לא שייך לומר שהתורה , אכילה עניינה הנאה

  ולא אכילה של , אסרה רק אכילה של תענוג

  .מניעת צער ולכך הכל בכלל האיסור  

דרחיצה ,'ד סברת תוס"היראים היא ע

הם גם , וסיכה שנאסרו מן התורה

  והוא דומיא דאכילה , כשבאו למנוע צער

  

ל להיראים דכל מאי "ורק ס. שאסרה תורה

, דאסרה תורה רחיצה היא רק רחיצת כל גופו
מהתורהאבל רחיצת מקצת גופו לא נאסרה

היאל ליראים דשם רחיצה"דס.מדרבנןרק

רחיצת מקצתו גופו אין אבל,גופוכלעלרק
ולכך לא נאסרה , עליה כלל שם של רחיצה

וגם לא שייך בזה חצי שיעור , כלל מהתורה
כיון דאין בזה כלל שם של , אסור מן התורה

  ובזה שפיר יש לחלק בין רחיצה של , רחיצה

  . לבין רחיצה של מניעת צער,תענוג  

דייק גם בדעת ,ץ"משנת יעב

דעל ,ל כדעת היראים"ם דס"הרמב
ולא נאסר , מקצת גופו לא נחשב רחיצה כלל

'ם בפרק ג"שהרי הרמב. מן התורה רק מדרבנן
אסור לרחוץ "מהלכות שביתת העשור כתב 

ביום הכיפורים בין בחמין בין בצונן בין כל גופו 

אפילו אצבע קטנה אסור , בין איבר אחד
מהלכות תענית ' ובפרק ה". להושיטה במים

ואסור ברחיצה בין בחמין בין "כתב ' הלכה י
ותמוה ". ואפילו להושיט אצבעו במים, בצונן

ם "חילק הרמב,יםמדוע בהלכות יום הכיפור

, בין רחיצת כל גופו לבין רחיצת איבר אחד
ובהלכות תענית לא חילק בין רחיצת כל גופו 

ם "ומזה מוכח דהרמב. לבין רחיצת איבר אחד
דרחיצת כל גופו אסורה , ל כשיטת היראים"ס

וברחיצת מקצת , ביום הכיפורים מן התורה
ם "ולכך חילקם הרמב,גופו נאסרה רק מדרבנן

,ומה שאינו כן ברחיצה דתשעה באב.לתרתי

  דבין רחיצת כל גופו ובין מקצת גופו נאסרו רק 
  .ם ביניהם"ה לא חילק הרמב"ומשו, מדרבנן  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

  

  

  

  

  

  

  

ועל

ודעת 

ובספר 
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  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

הכיפוריםיום":ג"עביומאבמשנה

וברחיצהובשתיהבאכילהאסור

,המיטהובתשמישהסנדלובנעילתובסיכה

תנעולוהחיה,פניהםאתירחצווהכלהוהמלך

".אוסריםוחכמיםאלעזר'רדבריהסנדלאת

החמשהשכל.ז"עביומאתוספותשיטת

,זהוהוכיחו.מדרבנןרקאסוריםהםעינויים

חטטיןלושישולמיולכלהלמלךשהרי

התירווכן,ולסוךלרחוץל"חזהתירובראשו

כיצדהתורהמןאסוריםהםואם,לקטנים

שהכלכרחךועל,דאורייתאאיסורלהםהתירו

לכולםאסרוהם,אמרווהםאמרווהםמדרבנן

  לרחוץגדולצורךלהםשישלאלוהתירווהם

  .ולסוך  

  

  

ובסימןז"קסבסימןהשאלתותשיטת

הםעינוייםהחמשהשכלח"קס

כלהלמלךל"חזשהתירווהטעם,דאורייתא

רחיצהשנאסרהמהדכלמשום,לרחוץוקטנים

שבאהרחיצהאבל,תענוגשלרחיצהרקהיא

וקטניםכלהולמלך.הותרהמהגוףצערלמנוע

למנוערק,בעלמאלתענוגבאהלאהרחיצה

ושיטת.לרחוץל"חזלהםהתירוולכןמהםצער

גופוכלרחיצתביןלחלקכ"תבסימןהיראים

זהגופוכלאתרוחץהואשאם.גופומקצתלבין

זהוגופומקצתרקרוחץואם,התורהמןאיסור

וכלהלמלךל"חזהתירוולכך,דרבנןאיסוררק

מקצתרחיצתרקשזהוכיון,פניהםלרחוץ

  אמרווהםאמרווהםמדרבנןרקנאסרוזה,הגוף

  .הראשוניםנחלקובמהביאורוצריך.להתיר  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

דאם ,'חשבתי להסביר דעת התוס

רחיצה וסיכה היו נאסרים מן 

אי אפשר היה להתיר למלך וכלה , התורה

משום דרחיצתם באה רק .וקטנים לרחוץ

שהרי אכילה , למנוע צער ולא לשם תענוג

ורק התחדש ,ושתיה הם בכלל חמישה ענויים

וכמו . שהם חמורים יותר דיש בהם כרת

פ שהם "כ אע"שבאכילה ושתיה נאסר ביוה

מ אסרה אותם "מ, נוע צער של רעבוןבאים למ

כי האדם צריך להיות במצב של עינוי , התורה

כ אם גם רחיצה "וא. וריםנפש ביום הכיפ

ל שהתורה "עכצ, וסיכה הם בכלל עינוי התורה

חייבה להיות במצב של עינוי נפש מרחיצה 

כ לא שייך להתיר משום שהם "וא, וסיכה

ומזה הכריחו , באים למניעת צער ולא לתענוג

, דרחיצה וסיכה אינם בכלל עינוי התורה' תוס

  ל "ולכך התירום חז, ורק מדרבנן נאסרו

  .אים למנוע צערכשב  

דעת השאלתות לחלק בין אכילה 

לבין , ושתיה דנאסרו גם למנוע צער

אמנם:שאלה

:תשובה

אבל 

  קיא                    דוד                              יומא                               אוצרות                         

רחיצה וסיכה דהם נאסרו רק כשבאים לשם 

ג דגם "ואע, תענוג ולא כשבאים למנוע צער

דברחיצה ,והטעם נראה. הם נאסרו מהתורה

דיש , וסיכה יש שני סוגים של רחיצה וסיכה

וע צער כמו מ למנ"אנשים שרוחצים וסכים ע

ל דכל מאי "ובזה שפיר י. מלך כלה וקטנים

דאסרה תורה היא רק סוג של רחיצה וסיכה 

. ולא רחיצה וסיכה של מניעת צער, של תענוג

דלא שייך לומר ,ומה שאינו כן באכילה ושתיה

האחת לשם תענוג , שישנם שני סוגי אכילות

כיון שבכל אכילה , והשניה למנוע צער ורעבון

  וגם אכילה שבאה למנוע צער יש בה , יש תענוג

  . תענוג של אכילה  

דכל מקום . א"דרך זה מבואר בפסחים כ

הוא כולל , שנאמר איסור בלשון אכילה

עיין [וביאר במשנה המלך . גם אכילה וגם הנאה

דאין הכוונה דאיסור אכילה .]א"א פסחים כ"רע

האחד אכילה והשני ,כולל שני עניינים נפרדים

אלא משום דכשנכתב בתורה איסור , הנאה

, אכילה הכוונה בזה לא תהנה באכילה

, שהאיסור הוא ההנאה שבאה מכח האכילה

,ולכך כל איסור אכילה כולל איסור הנאה

וכיון דסתם .דהנאסר הוא הנאת האכילה

לא שייך לומר שהתורה , אכילה עניינה הנאה

  ולא אכילה של , אסרה רק אכילה של תענוג

  .מניעת צער ולכך הכל בכלל האיסור  

דרחיצה ,'ד סברת תוס"היראים היא ע

הם גם , וסיכה שנאסרו מן התורה

  והוא דומיא דאכילה , כשבאו למנוע צער

  

ל להיראים דכל מאי "ורק ס. שאסרה תורה

, דאסרה תורה רחיצה היא רק רחיצת כל גופו
מהתורהאבל רחיצת מקצת גופו לא נאסרה

היאל ליראים דשם רחיצה"דס.מדרבנןרק

רחיצת מקצתו גופו אין אבל,גופוכלעלרק
ולכך לא נאסרה , עליה כלל שם של רחיצה

וגם לא שייך בזה חצי שיעור , כלל מהתורה
כיון דאין בזה כלל שם של , אסור מן התורה

  ובזה שפיר יש לחלק בין רחיצה של , רחיצה

  . לבין רחיצה של מניעת צער,תענוג  

דייק גם בדעת ,ץ"משנת יעב

דעל ,ל כדעת היראים"ם דס"הרמב
ולא נאסר , מקצת גופו לא נחשב רחיצה כלל

'ם בפרק ג"שהרי הרמב. מן התורה רק מדרבנן
אסור לרחוץ "מהלכות שביתת העשור כתב 

ביום הכיפורים בין בחמין בין בצונן בין כל גופו 

אפילו אצבע קטנה אסור , בין איבר אחד
מהלכות תענית ' ובפרק ה". להושיטה במים

ואסור ברחיצה בין בחמין בין "כתב ' הלכה י
ותמוה ". ואפילו להושיט אצבעו במים, בצונן

ם "חילק הרמב,יםמדוע בהלכות יום הכיפור

, בין רחיצת כל גופו לבין רחיצת איבר אחד
ובהלכות תענית לא חילק בין רחיצת כל גופו 

ם "ומזה מוכח דהרמב. לבין רחיצת איבר אחד
דרחיצת כל גופו אסורה , ל כשיטת היראים"ס

וברחיצת מקצת , ביום הכיפורים מן התורה
ם "ולכך חילקם הרמב,גופו נאסרה רק מדרבנן

,ומה שאינו כן ברחיצה דתשעה באב.לתרתי

  דבין רחיצת כל גופו ובין מקצת גופו נאסרו רק 
  .ם ביניהם"ה לא חילק הרמב"ומשו, מדרבנן  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

  

  

  

  

  

  

  

ועל

ודעת 

ובספר 



                                 דוד                             יומא  צרות                          או                 קיב

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"מולכבוד

את מכתבו היקר בענין חמישה 

ר לסברת "ובמה שביאר כת, עינויים

דיש לחלק בין איסורי אכילה ,השאלתות

משום . ושתיה לבין איסור רחיצה וסיכה

שבכל אכילה מונח ,דאכילה סתמא הוי הנאה

ה נאסר גם כשרוצה "ומשו,הנאה ותענוג

כ ברחיצה וסיכה דיש "ומשא. להנצל מהצער

וכל מה , לתענוג והנאה ויש למניעת צער

  והוא . שאסרה תורה הוא רק לתענוג והנאה

  .ביאור נפלא  

לפי ביאור זה לבאר את דברי 

ל "ח וז"השאלתות בשאילתא קס

דמיפנק אי נמי כייבן ברם צריך למימר מאן "

נ "מי שרי ליה למיפק בגורבא א,ליה כרעיה

אי נמי ,מיכריך סודרא בכרעיה ומיפק או לא

מאן דקא בעי למיעל לדוכתא דאיכא עקרבא 

אי נמי , וקא בעי לאפוקי ספרא דאורייתא

מיתן ריפתא לינוקא מי שרי ליה למיסם מיסני 

מי אמרינן , ומיעל משום סכנת עקרב או לא

ה דסנדל משום עינוגא הוא דאסיר והא טעמי

או דילמא סנדל סתמא אמר רחמנא , לא מיענג

תא שמע דאמר שמואל כל , וכל דהוא אסור

וכן לענין דמיפנק , מחמת סכנת עקרב מותר

שרי למיפק בגורבא דרב יהודה נפיק בסנדלי 

ומשמע דהשאלתות מסתפק .ד"עכ" דהינוני

, ערהאם נאסרה גם כשבאה למנוע צ,בנעילת

ולבסוף מוכיח . או רק באופן שבאה לתענוג

.משמואל דנעילת הסנדל למנוע צער הותרה

דהרי השאלתות עצמו , ולכאורה ספיקו תמוה

מ "ומ, ל דרחיצה וסיכה נאסרה מן התורה"ס

והיינו במלך כלה [כשבאה למנוע צער הותרה 

כ מאי מספקא ליה לענין נעילת "וא]. וקטנים

  וע צער דמאי שנא דפשיטא דשרי למנ, הסנדל

  .מרחיצה וסיכה  

דרחיצה וסיכה ,ר"לפי מאי דביאר כת

חלוקים מאכילה ושתיה דנאסרה גם 

משום דסתם אכילה , כשבאה למנוע צער

ורק , ה נאסרה בכל אופן"עניינה תענוג ומשו

, סיכה ורחיצה דיש לתענוג ויש למניעת צער

ובזה שפיר יש . הותרה כשבאה למנוע צער

האם נעילת , ספיקו של השאלתותלפרש את

דסתמא עניינה ,הסנדל דמיא לאכילה ושתיה

נ סתם נעילת הסנדל היא "וה, תענוג והנאה

או דגם בנעילת הסנדל יש שני סוגי . להנאה

וזה הוכיח . ולמנוע צער, להנאה ותענוג,נעילות

דגם בנעילת הסנדל יש שני , משמואל דשרי

  וכדביאר ,ולא דמי לאכילה, סוגים של נעילה

  .ר"כת  

ק "ז ס"ב בסימן קס"שאלה להנצי

חילק בדעת השאלתות בין 'א

לבין ] דנאסרה גם למניעת צער[אכילה ושתיה 

משום ]. שהותרה למניעת צער[רחיצה וסיכה 

נפקא לן לאסור ביום ,דבאכילה ושתיה

הכיפורים מקרא דוהאבדתי את הנפשת ההיא 

: ד"יומא עעינוי שהוא אבידת נפש כמבואר ב

כ שיהא האדם במצב של "והיינו דבעינן ביוה

ולכך , אבידת נפש שהוא מיעוט חלב ודם

דאם יאכל לא , נאסר לאכול אפילו למנוע צער

ולפי ביאור . ד"עכ. יהא במצב של אבידת נפש

מאי מבעיא לשאלתות על נעילת ,זה תקשי

קיבלנו

וחשבנו

אמנם

ובהעמק 

  קיג                    דוד                              יומא                               אוצרות                         

הסנדל דלכאורה פשיטא דשרי כשבא למנוע 

ושאני מאכילה [כה וכמו ברחיצה וסי, צער

  אמנם .]ושתיה דאיכא גזירת הכתוב והאבדתי

  .אתי שפיר וכדנתבאר,ר"לפי מה שחילק כת  

' להוסיף ביאור במחלוקת התוס

על פי מה שכתב בהעמק ,והשאלתות

כ הוא למנוע עצמו "דדין עינוי ביוה, שאלה שם

כמו , מתענוגים כאלו שיש צער בהעדרן

אבל תענוגים שאין צער . חמשה דברים

לא אסרה תורה ,בהעדרן כמו טיול וריח טוב

שהרי באמת כשהאדם לא , ביום הכיפורים

אין , כ"רוחץ וסך ונועל הסנדל ומשמש ביוה

ל שגדר "ועכצ. רק יום אחדבזה צער שזהו 

  הוא איסור תענוג מדברים ,כ"העינוי ביוה

  

עצמולענות דיןאיןאבל,שהעדרן נקרא עינוי

  .עניינים כמו לישב בחמה או בצינהבשאר

  .ד"עכ  

ב דגדר "ל כביאור הנצי"דהשאלתות ס

הוא מניעה מתענוגים , כ"עינוי דיוה

מניעה וכיון דהוא . כאלו שיש צער בהעדרן

כ כשרוחץ וסך ונועל הסנדל "א, מתענוגים

כיון דעכשיו אינו לשם , מ למנוע צער שרי"ע

ל דגדר "ס' אבל תוס. תענוג רק למניעת צער

י מניעה "וע,כ הוא לענות עצמו"עינוי דיוה

ל "ולכך ס, מרחיצה וסיכה נחשב עינוי לגופו

היה , דאם רחיצה וסיכה היו דאורייתא' לתוס

  דזהו , וך גם למניעת צעראסור לרחוץ ולס

  .גופא העינוי לענות עצמו  

  .אשדודאברכי הכולל באר משה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ויש 
פ"ויל



                                 דוד                             יומא  צרות                          או                 קיב

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"מולכבוד

את מכתבו היקר בענין חמישה 

ר לסברת "ובמה שביאר כת, עינויים

דיש לחלק בין איסורי אכילה ,השאלתות

משום . ושתיה לבין איסור רחיצה וסיכה

שבכל אכילה מונח ,דאכילה סתמא הוי הנאה

ה נאסר גם כשרוצה "ומשו,הנאה ותענוג

כ ברחיצה וסיכה דיש "ומשא. להנצל מהצער

וכל מה , לתענוג והנאה ויש למניעת צער

  והוא . שאסרה תורה הוא רק לתענוג והנאה

  .ביאור נפלא  

לפי ביאור זה לבאר את דברי 

ל "ח וז"השאלתות בשאילתא קס

דמיפנק אי נמי כייבן ברם צריך למימר מאן "

נ "מי שרי ליה למיפק בגורבא א,ליה כרעיה

אי נמי ,מיכריך סודרא בכרעיה ומיפק או לא

מאן דקא בעי למיעל לדוכתא דאיכא עקרבא 

אי נמי , וקא בעי לאפוקי ספרא דאורייתא

מיתן ריפתא לינוקא מי שרי ליה למיסם מיסני 

מי אמרינן , ומיעל משום סכנת עקרב או לא

ה דסנדל משום עינוגא הוא דאסיר והא טעמי

או דילמא סנדל סתמא אמר רחמנא , לא מיענג

תא שמע דאמר שמואל כל , וכל דהוא אסור

וכן לענין דמיפנק , מחמת סכנת עקרב מותר

שרי למיפק בגורבא דרב יהודה נפיק בסנדלי 

ומשמע דהשאלתות מסתפק .ד"עכ" דהינוני

, ערהאם נאסרה גם כשבאה למנוע צ,בנעילת

ולבסוף מוכיח . או רק באופן שבאה לתענוג

.משמואל דנעילת הסנדל למנוע צער הותרה

דהרי השאלתות עצמו , ולכאורה ספיקו תמוה

מ "ומ, ל דרחיצה וסיכה נאסרה מן התורה"ס

והיינו במלך כלה [כשבאה למנוע צער הותרה 

כ מאי מספקא ליה לענין נעילת "וא]. וקטנים

  וע צער דמאי שנא דפשיטא דשרי למנ, הסנדל

  .מרחיצה וסיכה  

דרחיצה וסיכה ,ר"לפי מאי דביאר כת

חלוקים מאכילה ושתיה דנאסרה גם 

משום דסתם אכילה , כשבאה למנוע צער

ורק , ה נאסרה בכל אופן"עניינה תענוג ומשו

, סיכה ורחיצה דיש לתענוג ויש למניעת צער

ובזה שפיר יש . הותרה כשבאה למנוע צער

האם נעילת , ספיקו של השאלתותלפרש את

דסתמא עניינה ,הסנדל דמיא לאכילה ושתיה

נ סתם נעילת הסנדל היא "וה, תענוג והנאה

או דגם בנעילת הסנדל יש שני סוגי . להנאה

וזה הוכיח . ולמנוע צער, להנאה ותענוג,נעילות

דגם בנעילת הסנדל יש שני , משמואל דשרי

  וכדביאר ,ולא דמי לאכילה, סוגים של נעילה

  .ר"כת  

ק "ז ס"ב בסימן קס"שאלה להנצי

חילק בדעת השאלתות בין 'א

לבין ] דנאסרה גם למניעת צער[אכילה ושתיה 

משום ]. שהותרה למניעת צער[רחיצה וסיכה 

נפקא לן לאסור ביום ,דבאכילה ושתיה

הכיפורים מקרא דוהאבדתי את הנפשת ההיא 

: ד"יומא עעינוי שהוא אבידת נפש כמבואר ב

כ שיהא האדם במצב של "והיינו דבעינן ביוה

ולכך , אבידת נפש שהוא מיעוט חלב ודם

דאם יאכל לא , נאסר לאכול אפילו למנוע צער

ולפי ביאור . ד"עכ. יהא במצב של אבידת נפש

מאי מבעיא לשאלתות על נעילת ,זה תקשי

קיבלנו

וחשבנו

אמנם

ובהעמק 

  קיג                    דוד                              יומא                               אוצרות                         

הסנדל דלכאורה פשיטא דשרי כשבא למנוע 

ושאני מאכילה [כה וכמו ברחיצה וסי, צער

  אמנם .]ושתיה דאיכא גזירת הכתוב והאבדתי

  .אתי שפיר וכדנתבאר,ר"לפי מה שחילק כת  

' להוסיף ביאור במחלוקת התוס

על פי מה שכתב בהעמק ,והשאלתות

כ הוא למנוע עצמו "דדין עינוי ביוה, שאלה שם

כמו , מתענוגים כאלו שיש צער בהעדרן

אבל תענוגים שאין צער . חמשה דברים

לא אסרה תורה ,בהעדרן כמו טיול וריח טוב

שהרי באמת כשהאדם לא , ביום הכיפורים

אין , כ"רוחץ וסך ונועל הסנדל ומשמש ביוה

ל שגדר "ועכצ. רק יום אחדבזה צער שזהו 

  הוא איסור תענוג מדברים ,כ"העינוי ביוה

  

עצמולענות דיןאיןאבל,שהעדרן נקרא עינוי

  .עניינים כמו לישב בחמה או בצינהבשאר

  .ד"עכ  

ב דגדר "ל כביאור הנצי"דהשאלתות ס

הוא מניעה מתענוגים , כ"עינוי דיוה

מניעה וכיון דהוא . כאלו שיש צער בהעדרן

כ כשרוחץ וסך ונועל הסנדל "א, מתענוגים

כיון דעכשיו אינו לשם , מ למנוע צער שרי"ע

ל דגדר "ס' אבל תוס. תענוג רק למניעת צער

י מניעה "וע,כ הוא לענות עצמו"עינוי דיוה

ל "ולכך ס, מרחיצה וסיכה נחשב עינוי לגופו

היה , דאם רחיצה וסיכה היו דאורייתא' לתוס

  דזהו , וך גם למניעת צעראסור לרחוץ ולס

  .גופא העינוי לענות עצמו  

  .אשדודאברכי הכולל באר משה
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                                 דוד                             סוכה  צרות                          או                 קיד

  סימן לו

  מה נקרא סוכה
  .סוכה ב                                                                                                                                                                                

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

כתב ]ו"ט ט"ח תנ"או[באבני נזר 

. שקרקע הסוכה נחשב גם סוכה

פ שהדפנות של הסוכה לא נחשבות "אע[

י "כמבואר ברש, סוכה רק הסכך נחשב סוכה

]. שעל שם הסכך נקראת סוכה. סוכה ב

. סוכה לא' מהגמ]והוכיח זה בשתי ראיות א

אליעזר ' ר, העושה סוכתו ברשות הרבים

שסובר שסוכה צריכה להיות משלך , פוסל

ך משלך למעט שאולה דדריש תעשה ל[

ומוכח שקרקע הסוכה גם כן צריך ]. וגזולה

ואם נאמר שקרקע הסוכה אינו , שיהא לכם

הרי אינו , מדוע צריך שיהא לכם, חלק מהסוכה

ובדפנות פשיטא דאין צריך , חלק מהסוכה

כ "וע, שיהא לכם כיון שאינו חלק מהסוכה

]ב. מוכח מכאן שהקרקע הוא חלק מהסוכה

אם , סוכה על גבי סוכה: 'סוכה י' בגמ

התחתונה מקבלת כרים וכסתות של עליונה 

יהודה שסובר סוכה ' פסולה לר, על ידי הדחק

ומוכח שגם , וזוהי דירת עראי, דירת קבע בעינן

אבל על . על קרקע הסוכה יש דין של קבע

' וכדמוכח מהגמ, הדפנות אין דין של קבע

שה סוכתו בכרעי המטה שהעו: א"סוכה כ

  הדפנותעלהסכךשנתןי"ופירש רש[

  

' דפסולה לר]ושבמרגלותיה  המטה  שבראש

, יהודה משום דסובר סוכה דירת קבע בעינן

אבל אם נתן . וזוהי מטלטלת על ידי המטה

הסכך על יתידות קבועים מעל המטה כשרה 

פ שהדפנות של "אע]. כיון שהסכך קבוע[

כיון [והם מטלטלין , הסוכה הם מהמטה עצמה

ומוכח שעל ]. לטל את המטהשהדרך לט

הקרקע ישנו דין של קבע ועל הדפנות אין דין 

  וזוהי הוכחה שגם הקרקע נחשב , של קבע

  .ד האבני נזר"סוכה עכ  

שאם כן , לכאורה תמוה מאודזה

היה צריך לעשות את קרקע הסוכה 

' שהרי ר, מסכך כשר של פסולת גורן ויקב

ת של שסובר שגם הדפנו: 'יאשיה בסוכה ז

וצריך שתהא צילתם [הסוכה נחשבים סוכה 

סובר שצריך גם את הדפנות ] מרובה מחמתם

" סוכה"כיון שדפנות נחשבות , מסכך כשר

ל שם "וגם המהרש: 'א ז"כמבואר במהרש

וסובר שאין צורך , א"נחלק על המהרש

זהו ] יאשיה' גם לר[בדפנות שיהיו מסכך כשר 

  . ב"לנר יכמבואר בערוך [רק משום גזירת הכתוב 

  .ג"וצע]בשם הירושלמי  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

, חשבתי ליישב את דברי האבני נזר

דתניא . "ב"בשבת כ' על פי הגמ

י בידו "ופירש רש[ושפך וכיסה במה ששפך 

שלא יכסנו ברגל , יכסה] ששפך בה ולא ברגלו

ומכאן למדה ". שלא יהו מצוות בזויות עליו

שאסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה ' הגמ

:שאלה

וחידוש 

:תשובה

קטו                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

וגם שאסור להסתפק , משום ביזוי מצוה

וביארו . מסוכה ונויי סוכה משום ביזוי מצוה

הוא שגם באופן , שהלימוד מכיסוי הדם' בתוס

וכמו , ברגלשאין ביטול מצוה כמו לכסות

  מקוםמכל,חנוכהנרלהרצות מעות כנגד

  .נאסר מדין ביזוי מצוה  

ל שהטעם שאין צריך בקרקע "י

פסולת גורן ויקב הוא מסברה , הסוכה

כי אם יניח פסולת גורן ויקב , של ביזוי מצוה

יהא מוכרח לדרוך עליו והוא ביזוי , בקרקע

ל שאין להניח "ולכך הסתבר לחז, למצוה

פ שגם "אע. פסולת גורן ויקב בקרקע הסוכה

דמכל מקום לדרוך , קרקע הסוכה נחשב סוכה

ולא , על פסולת גורן ויקב הוא ביזוי מצוה

מסתבר שהתורה תצוה לקיים מצוה דרך 

מבואר במשנה ברורה בסימן וכעין זה. בזיון

ד שגם לאחר הסוכות לא יפסע "ק כ"ח ס"תרל

גם , וי מצוהוהוא מטעם של ביז. על עצי הסוכה

כתב ועל דרך זה. לאחר שנגמרה המצוה

שגם לאחר 'א סעיף א"א בסימן כ"ברמ

  אין לנהוג בהם מנהג , שנפסקו חוטי הציצית

  .בזיון  

האם כל האיסור , עדיין יש לדון בזה

מדין ביזוי [לפסוע על עצי הסוכה 

הוא רק באופן שפוסע עליהם עם ] מצוה

עליהם יחף או גם באופן שפוסע, מנעלים

  ומסברה נראה שגם . נחשב ביזוי למצוה

  

כשפוסע בלי מנעלים יש בזה משום ביזוי 

וכן משמע . כי עצם הפסיעה היא ביזיון, מצוה

  שמשמע גם בלי , מכיסוי הדם שנאסר ברגל

  .ורק מותר לכסות בידו, מנעל אסור  

שהרי כשהיו במדבר , יש לעיין בזה

שמלתך לא בלתה "נאמר בכתוב 

" מעליך ורגליך לא בצקה זה ארבעים שנה

לא בצקה לא נפחה "י "ופירש רש. ]'ד'דברים ח[

". כדרך הולכי יחף שרגליהם נפוחות, כבצק

י שהיו מהלכים יחפים בלא "מבואר ברש

כיון , וביאר זה בספר משכיל לדוד. מנעלים

אינו מן הראוי , ים על ענני הכבודשהיו מהלכ

וכמו דקיימא . לדרוך במנעליו על ענני הכבוד

לא יכנס להר הבית במקלו . "לן בברכות נד

דאין זה דרך כבוד להכנס במנעליו " ובמנעלו

  וכמו כן אינו דרך כבוד לדרוך , להר הבית

  .במנעליו על ענני הכבוד  

שבלא מנעלים היה מותר להם לדרוך 

ומדוע לא נאסר מדין , נני הכבודעל ע

כמו שנאסר לדרוך על עצי הסוכה , ביזוי מצוה

וצריך לחלק בין ענני . ולכסות הדם ברגלו

שכל מטרתם ותכליתם נבראו כדי , הכבוד

ולכך אין בזה , שבני ישראל ידרכו עליהם

. חסרון אם דורכים ברגליהם בלא מנעליהם

  אין לדרוך, כ עצי סוכה שבאו למצווה"ומשא

  .עליהם ברגל ולבזותם  

  

.ה דוד חנניה פינטו"ע
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  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

כתב ]ו"ט ט"ח תנ"או[באבני נזר 

. שקרקע הסוכה נחשב גם סוכה

פ שהדפנות של הסוכה לא נחשבות "אע[

י "כמבואר ברש, סוכה רק הסכך נחשב סוכה

]. שעל שם הסכך נקראת סוכה. סוכה ב

. סוכה לא' מהגמ]והוכיח זה בשתי ראיות א

אליעזר ' ר, העושה סוכתו ברשות הרבים

שסובר שסוכה צריכה להיות משלך , פוסל

ך משלך למעט שאולה דדריש תעשה ל[

ומוכח שקרקע הסוכה גם כן צריך ]. וגזולה

ואם נאמר שקרקע הסוכה אינו , שיהא לכם

הרי אינו , מדוע צריך שיהא לכם, חלק מהסוכה

ובדפנות פשיטא דאין צריך , חלק מהסוכה

כ "וע, שיהא לכם כיון שאינו חלק מהסוכה

]ב. מוכח מכאן שהקרקע הוא חלק מהסוכה

אם , סוכה על גבי סוכה: 'סוכה י' בגמ

התחתונה מקבלת כרים וכסתות של עליונה 

יהודה שסובר סוכה ' פסולה לר, על ידי הדחק

ומוכח שגם , וזוהי דירת עראי, דירת קבע בעינן

אבל על . על קרקע הסוכה יש דין של קבע

' וכדמוכח מהגמ, הדפנות אין דין של קבע

שה סוכתו בכרעי המטה שהעו: א"סוכה כ

  הדפנותעלהסכךשנתןי"ופירש רש[

  

' דפסולה לר]ושבמרגלותיה  המטה  שבראש

, יהודה משום דסובר סוכה דירת קבע בעינן

אבל אם נתן . וזוהי מטלטלת על ידי המטה

הסכך על יתידות קבועים מעל המטה כשרה 

פ שהדפנות של "אע]. כיון שהסכך קבוע[

כיון [והם מטלטלין , הסוכה הם מהמטה עצמה

ומוכח שעל ]. לטל את המטהשהדרך לט

הקרקע ישנו דין של קבע ועל הדפנות אין דין 

  וזוהי הוכחה שגם הקרקע נחשב , של קבע

  .ד האבני נזר"סוכה עכ  

שאם כן , לכאורה תמוה מאודזה

היה צריך לעשות את קרקע הסוכה 

' שהרי ר, מסכך כשר של פסולת גורן ויקב

ת של שסובר שגם הדפנו: 'יאשיה בסוכה ז

וצריך שתהא צילתם [הסוכה נחשבים סוכה 

סובר שצריך גם את הדפנות ] מרובה מחמתם

" סוכה"כיון שדפנות נחשבות , מסכך כשר

ל שם "וגם המהרש: 'א ז"כמבואר במהרש

וסובר שאין צורך , א"נחלק על המהרש

זהו ] יאשיה' גם לר[בדפנות שיהיו מסכך כשר 

  . ב"לנר יכמבואר בערוך [רק משום גזירת הכתוב 

  .ג"וצע]בשם הירושלמי  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

, חשבתי ליישב את דברי האבני נזר

דתניא . "ב"בשבת כ' על פי הגמ

י בידו "ופירש רש[ושפך וכיסה במה ששפך 

שלא יכסנו ברגל , יכסה] ששפך בה ולא ברגלו

ומכאן למדה ". שלא יהו מצוות בזויות עליו

שאסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה ' הגמ

:שאלה

וחידוש 

:תשובה

קטו                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

וגם שאסור להסתפק , משום ביזוי מצוה

וביארו . מסוכה ונויי סוכה משום ביזוי מצוה

הוא שגם באופן , שהלימוד מכיסוי הדם' בתוס

וכמו , ברגלשאין ביטול מצוה כמו לכסות

  מקוםמכל,חנוכהנרלהרצות מעות כנגד

  .נאסר מדין ביזוי מצוה  

ל שהטעם שאין צריך בקרקע "י

פסולת גורן ויקב הוא מסברה , הסוכה

כי אם יניח פסולת גורן ויקב , של ביזוי מצוה

יהא מוכרח לדרוך עליו והוא ביזוי , בקרקע

ל שאין להניח "ולכך הסתבר לחז, למצוה

פ שגם "אע. פסולת גורן ויקב בקרקע הסוכה

דמכל מקום לדרוך , קרקע הסוכה נחשב סוכה

ולא , על פסולת גורן ויקב הוא ביזוי מצוה

מסתבר שהתורה תצוה לקיים מצוה דרך 

מבואר במשנה ברורה בסימן וכעין זה. בזיון

ד שגם לאחר הסוכות לא יפסע "ק כ"ח ס"תרל

גם , וי מצוהוהוא מטעם של ביז. על עצי הסוכה

כתב ועל דרך זה. לאחר שנגמרה המצוה

שגם לאחר 'א סעיף א"א בסימן כ"ברמ

  אין לנהוג בהם מנהג , שנפסקו חוטי הציצית

  .בזיון  

האם כל האיסור , עדיין יש לדון בזה

מדין ביזוי [לפסוע על עצי הסוכה 

הוא רק באופן שפוסע עליהם עם ] מצוה

עליהם יחף או גם באופן שפוסע, מנעלים

  ומסברה נראה שגם . נחשב ביזוי למצוה

  

כשפוסע בלי מנעלים יש בזה משום ביזוי 

וכן משמע . כי עצם הפסיעה היא ביזיון, מצוה

  שמשמע גם בלי , מכיסוי הדם שנאסר ברגל

  .ורק מותר לכסות בידו, מנעל אסור  

שהרי כשהיו במדבר , יש לעיין בזה

שמלתך לא בלתה "נאמר בכתוב 

" מעליך ורגליך לא בצקה זה ארבעים שנה

לא בצקה לא נפחה "י "ופירש רש. ]'ד'דברים ח[

". כדרך הולכי יחף שרגליהם נפוחות, כבצק

י שהיו מהלכים יחפים בלא "מבואר ברש

כיון , וביאר זה בספר משכיל לדוד. מנעלים

אינו מן הראוי , ים על ענני הכבודשהיו מהלכ

וכמו דקיימא . לדרוך במנעליו על ענני הכבוד

לא יכנס להר הבית במקלו . "לן בברכות נד

דאין זה דרך כבוד להכנס במנעליו " ובמנעלו

  וכמו כן אינו דרך כבוד לדרוך , להר הבית

  .במנעליו על ענני הכבוד  

שבלא מנעלים היה מותר להם לדרוך 

ומדוע לא נאסר מדין , נני הכבודעל ע

כמו שנאסר לדרוך על עצי הסוכה , ביזוי מצוה

וצריך לחלק בין ענני . ולכסות הדם ברגלו

שכל מטרתם ותכליתם נבראו כדי , הכבוד

ולכך אין בזה , שבני ישראל ידרכו עליהם

. חסרון אם דורכים ברגליהם בלא מנעליהם

  אין לדרוך, כ עצי סוכה שבאו למצווה"ומשא

  .עליהם ברגל ולבזותם  

  

.ה דוד חנניה פינטו"ע
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                                 דוד                             סוכה  צרות                          או                 קטז

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ולמה , את מכתבו היקר בסוגיא

ר דאין לפסוע ברגליו על "שביאר כת

ל בזה גם הטעם "י. הסכך מדין ביזוי מצוה

' שפסלה תורה סוכה תחת סוכה כמבואר בגמ

ל דהוא משום דיהא צריך לפסוע "וי: 'סוכה ט

ויהא בזה ביזוי , על קרקע הסוכה התחתונה

ולכך פסלה תורה לגמרי סוכה תחת , מצוה

ל דסוכה "מ זה שייך רק למאן דס"ומ[סוכה 

. הוא כשהעליונה גבוהה עשרה, תחת סוכה

  ל דבארבע טפחים או בטפח "אבל למאן דס

  ].לא שייך זה, כבר נחשב סוכה תחת סוכה  

שגם , עצם חידושו של האבני נזר

ולכך , קרקע הסוכה נחשב סוכה

אינו ]. כשהקרקע גזול[נפסל מדין סוכה גזולה 

ם הורביץ "שבמהר. מוסכם באחרונים כלל

ל דקרקע "הקשה דגם לרבנן דס. א"בסוכה ל

אינה נגזלת וסוכה גזולה כשירה כמו סוכה 

לא "והרי מכל מקום הגזלן עובר על , שאולה

ואם כן מה לי קרקע גזולה ומה לי ". תחמוד

ומדוע לא פוסלים רבנן קרקע , קרקע חמודה

אמת גם דב, ם הורביץ"וביאר במהר. גזולה

כיון שכל פסולי סוכה , בקרקע גזולה כשירה

ורק דרבי , הם בסכך ולא בקרקע ובדפנות

נמצא שגם הסכך , ל דקרקע נגזלת"אליעזר דס

ולכך לא יוצא ידי חובתו מדין סוכה , הוא גזול

נמצא שלא , אבל אם קרקע לא נגזלת. גזולה

רק חמד את הקרקע ובזה ליכא , גזל את הסכך

והוא . ד"ן הפסול בסכך עככיון שאי, לפסול

  ל דגם הקרקע "להדיא דלא כהאבני נזר דס

  .נחשב כחלק מן הסוכה  

גם ]ד"סימן ס[סטנסל ח"הגר

מדוע סוכה גזולה פסולה , הקשה

והרי הגזילה היתה , אליעזר שקרקע נגזלת' לר

רק בקרקע וכל פסולי סוכה הם בסכך ולא 

ול של חיים שהפס' וביאר ר. בקרקע ובדפנות

אלא פסול , אינו פסול בסכך, סוכה גזולה

שאי אפשר לקיים מצוות סוכה , בקיום המצוה

וכל מה שנצרך לקיום המצוה הוא . בדבר גזול

. כמו סכך דפנות וקרקע, בכלל קיום המצוה

שהוא , וכוונתו שרק בדין פסולת גורן ויקב

וכיון שהסכך הוא הסוכה , הלכה בשם הסוכה

אבל דין . גורן ויקבצריך רק סכך מפסולת 

הוא דין בקיום מצוות " סוכות תעשה לך"

שצריך לקיים המצווה של הסוכה , הסוכה

ולכך כל החלקים הנצרכים . מדבר שלך

וכעין זה מבואר בביאור . בכלל דין לך, למצוה

ג והביכורי "ז בשם הפמ"הלכה בסימן תרל

והוא . שגם דפנות גזולות פסולין לסוכה, יעקב

  הוא דין בקיום המצוה , שדין לךחיים' כדברי ר

  .וכל מה שנצרך לקיום המצוה בכלל דין לך  

לפי דבריהם שהקרקע אינה חלק 

ע מדוע נפסל קרקע "כ צ"א, מהסוכה

ל סוכה "יהודה דס' לר, הסוכה כשהוא עראי

אינה , והרי קרקע הסוכה. דירת קבע בעינן

' וצריך לומר שגם דין עראי לר. חלק מהסוכה

הוא דין בקיום המצוה וכמו בסוכה ,יהודה

שכל מה שנצרך לקיום המצוה צריך , גזולה

מדוע , ובזה עדיין קשה. יהודה' להיות עראי לר

' לא נפסלו גם לר, כשדפנות הסוכה עראי

שאם סמך : א"י סוכה כ"יהודה כמבואר ברש

קיבלנו

ואמנם

ובחידושי 

אמנם
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ודפנות המטה הם , את הסיכוך על גבי יתידות

ומדוע . שהסוכה כשירה, הדפנות של הסוכה

  שהרי דין עראי , לא נפסול הסוכה מדין עראי

  .הוא בקיום המצוה וכמו שנתבאר  

: 'בסוכה ד' פ הגמ"לבאר זה ע

שמקשה מנלן לפסול סוכה שאינה 

מאיר ' ומסקינן דלר, גבוהה עשרה טפחים

לומדים מהכרובים שהיו סוככים בכנפיהם על 

ושמע מינה . הכפורת בגובה של עשרה טפחים

' ולר. ך הוא רק בגובה עשרה טפחיםדסכ

מהלכה , יהודה לומדים עשרה טפחים בסוכה

למשה מסיני דמחיצין הוא הלכה למשה 

דעשרה , מאיר' והקשה בערוך לנר לר. מסיני

טפחים לומדים מהכרובים ולא מהלכה למשה 

אם כן לכאורה זהו רק דין . מסיני של מחיצין

אבל , על הסכך שיהא גבוהה עשרה טפחים

ן הלכה שהמחיצות יהיו גבוהות עשרה אי

סוכה . ז"ומדוע פסלה המשנה לקמן ט, טפחים

  ונשאר,שהמחיצות פחותות מעשרה טפחים

  .עיוןבצריךלנרהערוך  

שואלת מחיצין הם ' הגמ: 'בעירובין ד

] ולא מהלכה למשה מסיני[דאורייתא 

שהיתה עשרה , שהרי לומדים מהכפורת

ולמטה "י "וביאר רש. טפחים לרבי מאיר

דכתיב ודיברתי , מעשרה טפחים חשיב ארץ

, אלמא עשרה הוי מחיצה, איתך מעל הכפורת

דלמעלה מעשרה לא חשיב ליה רשות 

' נתו שלרוכוו". אלא רשותא אחריתי, תחתית

הוא , מאיר שלומדים עשרה טפחים מהכפורת

ולא רק לסכך שגבוה [לימוד גם למחיצות 

  כי מהכפורת לומדים שתוך עשרה ]. עשרה

  

ולכך היו הארון [, טפחים נחשב רשות הקרקע

כדי שהדיבור , והכפורת גבוהים עשרה טפחים

שאינו רשות , יבוא מגובה עשרה טפחים

ה היא לפחות ומזה לומדים שמחיצ]. הקרקע

. כי פחות מכן הוא רשות הקרקע, גובה עשרה

שמחיצה ,ובזה מתורצת קושיית הערוך לנר

עשרהשהוא,וכפורתמארוןעשרה לומדים

ורק את הסכך עשרה לומדים, ורשות הקרקע

וכקושיית [כנפיים פורשיםשהיומהכרובים

כ "א, שאם לומדים מהכרובים: 'בסוכה ה' הגמ

גבוהה עשרה עם עובי היה להכשיר סוכה 

ולזה לומדים , הסכך כמו בארון וכפורת

אבל להמחיצין נשאר הלימוד , מהכרובים

  צריך, ולכך גם לרבי מאיר]. מארון וכפורת

  .עשרהמחיצה  

, יש לתרץ את קושיית האבני נזרזה

שאם נאמר שקרקע הסוכה אינו חלק 

כ מדוע כשהקרקע הוא עראי "א, מהסוכה

הרי , נפסלה הסוכה] חת סוכהכמו בסוכה ת[

סוכה ' כדמוכח מהגמ[בדפנות אין דין של עראי 

נחשב , כי אם הסכך הוא פחות מעשרה. :]א"כ

לאחר [וכארעא סמיכתא , רשות הקרקע

ונמצא ]. הלימוד מהכרובים שהסכך עשרה

שקרקע הסוכה הוא שקובע על הסכך שם 

ולכך ]. על ידי מרחק עשרה טפחים[סכך 

נחשב שהסכך , וא עראיבאופן שהקרקע ה

כי מרוחק מרשות הקרקע , הוא דירת עראי

ולכך נפסל לרבי יהודה בקרקע . שהיא עראית

אבל לעולם אין . ולא במחיצות עראי, עראי

  קרקע הסוכה חלק מהסוכה וכמו שסוברים 

  .ודלא כהאבני נזר, האחרונים  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

וחשבנו

אמנם

ולפי 



                                 דוד                             סוכה  צרות                          או                 קטז

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ולמה , את מכתבו היקר בסוגיא

ר דאין לפסוע ברגליו על "שביאר כת

ל בזה גם הטעם "י. הסכך מדין ביזוי מצוה

' שפסלה תורה סוכה תחת סוכה כמבואר בגמ

ל דהוא משום דיהא צריך לפסוע "וי: 'סוכה ט

ויהא בזה ביזוי , על קרקע הסוכה התחתונה

ולכך פסלה תורה לגמרי סוכה תחת , מצוה

ל דסוכה "מ זה שייך רק למאן דס"ומ[סוכה 

. הוא כשהעליונה גבוהה עשרה, תחת סוכה

  ל דבארבע טפחים או בטפח "אבל למאן דס

  ].לא שייך זה, כבר נחשב סוכה תחת סוכה  

שגם , עצם חידושו של האבני נזר

ולכך , קרקע הסוכה נחשב סוכה

אינו ]. כשהקרקע גזול[נפסל מדין סוכה גזולה 

ם הורביץ "שבמהר. מוסכם באחרונים כלל

ל דקרקע "הקשה דגם לרבנן דס. א"בסוכה ל

אינה נגזלת וסוכה גזולה כשירה כמו סוכה 

לא "והרי מכל מקום הגזלן עובר על , שאולה

ואם כן מה לי קרקע גזולה ומה לי ". תחמוד

ומדוע לא פוסלים רבנן קרקע , קרקע חמודה

אמת גם דב, ם הורביץ"וביאר במהר. גזולה

כיון שכל פסולי סוכה , בקרקע גזולה כשירה

ורק דרבי , הם בסכך ולא בקרקע ובדפנות

נמצא שגם הסכך , ל דקרקע נגזלת"אליעזר דס

ולכך לא יוצא ידי חובתו מדין סוכה , הוא גזול

נמצא שלא , אבל אם קרקע לא נגזלת. גזולה

רק חמד את הקרקע ובזה ליכא , גזל את הסכך

והוא . ד"ן הפסול בסכך עככיון שאי, לפסול

  ל דגם הקרקע "להדיא דלא כהאבני נזר דס

  .נחשב כחלק מן הסוכה  

גם ]ד"סימן ס[סטנסל ח"הגר

מדוע סוכה גזולה פסולה , הקשה

והרי הגזילה היתה , אליעזר שקרקע נגזלת' לר

רק בקרקע וכל פסולי סוכה הם בסכך ולא 

ול של חיים שהפס' וביאר ר. בקרקע ובדפנות

אלא פסול , אינו פסול בסכך, סוכה גזולה

שאי אפשר לקיים מצוות סוכה , בקיום המצוה

וכל מה שנצרך לקיום המצוה הוא . בדבר גזול

. כמו סכך דפנות וקרקע, בכלל קיום המצוה

שהוא , וכוונתו שרק בדין פסולת גורן ויקב

וכיון שהסכך הוא הסוכה , הלכה בשם הסוכה

אבל דין . גורן ויקבצריך רק סכך מפסולת 

הוא דין בקיום מצוות " סוכות תעשה לך"

שצריך לקיים המצווה של הסוכה , הסוכה

ולכך כל החלקים הנצרכים . מדבר שלך

וכעין זה מבואר בביאור . בכלל דין לך, למצוה

ג והביכורי "ז בשם הפמ"הלכה בסימן תרל

והוא . שגם דפנות גזולות פסולין לסוכה, יעקב

  הוא דין בקיום המצוה , שדין לךחיים' כדברי ר

  .וכל מה שנצרך לקיום המצוה בכלל דין לך  

לפי דבריהם שהקרקע אינה חלק 

ע מדוע נפסל קרקע "כ צ"א, מהסוכה

ל סוכה "יהודה דס' לר, הסוכה כשהוא עראי

אינה , והרי קרקע הסוכה. דירת קבע בעינן

' וצריך לומר שגם דין עראי לר. חלק מהסוכה

הוא דין בקיום המצוה וכמו בסוכה ,יהודה

שכל מה שנצרך לקיום המצוה צריך , גזולה

מדוע , ובזה עדיין קשה. יהודה' להיות עראי לר

' לא נפסלו גם לר, כשדפנות הסוכה עראי

שאם סמך : א"י סוכה כ"יהודה כמבואר ברש

קיבלנו

ואמנם

ובחידושי 
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קיז                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

ודפנות המטה הם , את הסיכוך על גבי יתידות

ומדוע . שהסוכה כשירה, הדפנות של הסוכה

  שהרי דין עראי , לא נפסול הסוכה מדין עראי

  .הוא בקיום המצוה וכמו שנתבאר  

: 'בסוכה ד' פ הגמ"לבאר זה ע

שמקשה מנלן לפסול סוכה שאינה 

מאיר ' ומסקינן דלר, גבוהה עשרה טפחים

לומדים מהכרובים שהיו סוככים בכנפיהם על 

ושמע מינה . הכפורת בגובה של עשרה טפחים

' ולר. ך הוא רק בגובה עשרה טפחיםדסכ

מהלכה , יהודה לומדים עשרה טפחים בסוכה

למשה מסיני דמחיצין הוא הלכה למשה 

דעשרה , מאיר' והקשה בערוך לנר לר. מסיני

טפחים לומדים מהכרובים ולא מהלכה למשה 

אם כן לכאורה זהו רק דין . מסיני של מחיצין

אבל , על הסכך שיהא גבוהה עשרה טפחים

ן הלכה שהמחיצות יהיו גבוהות עשרה אי

סוכה . ז"ומדוע פסלה המשנה לקמן ט, טפחים

  ונשאר,שהמחיצות פחותות מעשרה טפחים

  .עיוןבצריךלנרהערוך  

שואלת מחיצין הם ' הגמ: 'בעירובין ד

] ולא מהלכה למשה מסיני[דאורייתא 

שהיתה עשרה , שהרי לומדים מהכפורת

ולמטה "י "וביאר רש. טפחים לרבי מאיר

דכתיב ודיברתי , מעשרה טפחים חשיב ארץ

, אלמא עשרה הוי מחיצה, איתך מעל הכפורת

דלמעלה מעשרה לא חשיב ליה רשות 

' נתו שלרוכוו". אלא רשותא אחריתי, תחתית

הוא , מאיר שלומדים עשרה טפחים מהכפורת

ולא רק לסכך שגבוה [לימוד גם למחיצות 

  כי מהכפורת לומדים שתוך עשרה ]. עשרה

  

ולכך היו הארון [, טפחים נחשב רשות הקרקע

כדי שהדיבור , והכפורת גבוהים עשרה טפחים

שאינו רשות , יבוא מגובה עשרה טפחים

ה היא לפחות ומזה לומדים שמחיצ]. הקרקע

. כי פחות מכן הוא רשות הקרקע, גובה עשרה

שמחיצה ,ובזה מתורצת קושיית הערוך לנר

עשרהשהוא,וכפורתמארוןעשרה לומדים

ורק את הסכך עשרה לומדים, ורשות הקרקע

וכקושיית [כנפיים פורשיםשהיומהכרובים

כ "א, שאם לומדים מהכרובים: 'בסוכה ה' הגמ

גבוהה עשרה עם עובי היה להכשיר סוכה 

ולזה לומדים , הסכך כמו בארון וכפורת

אבל להמחיצין נשאר הלימוד , מהכרובים

  צריך, ולכך גם לרבי מאיר]. מארון וכפורת

  .עשרהמחיצה  

, יש לתרץ את קושיית האבני נזרזה

שאם נאמר שקרקע הסוכה אינו חלק 

כ מדוע כשהקרקע הוא עראי "א, מהסוכה

הרי , נפסלה הסוכה] חת סוכהכמו בסוכה ת[

סוכה ' כדמוכח מהגמ[בדפנות אין דין של עראי 

נחשב , כי אם הסכך הוא פחות מעשרה. :]א"כ

לאחר [וכארעא סמיכתא , רשות הקרקע

ונמצא ]. הלימוד מהכרובים שהסכך עשרה

שקרקע הסוכה הוא שקובע על הסכך שם 

ולכך ]. על ידי מרחק עשרה טפחים[סכך 

נחשב שהסכך , וא עראיבאופן שהקרקע ה

כי מרוחק מרשות הקרקע , הוא דירת עראי

ולכך נפסל לרבי יהודה בקרקע . שהיא עראית

אבל לעולם אין . ולא במחיצות עראי, עראי

  קרקע הסוכה חלק מהסוכה וכמו שסוברים 

  .ודלא כהאבני נזר, האחרונים  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

וחשבנו

אמנם

ולפי 
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  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

שסוכה שחמתה . 'מבואר במשנה ב

י "ופרש, מרובה מצילתה פסולה

סוכה . ב"ובמשנה כ. שהמועט בטל ברוב

ופירש שמואל קנה עולה , המדובללת כשרה

ואם המרחק ביניהם הוא עד , וקנה יורד בסכך

. כשרה] שהוא דין לבוד[שלשה טפחים 

י שהסוכה קנה עולה וקנה יורד "ופירש רש

  י דין לבוד "אבל ע, חמתה מרובה מצילתה

  

  וכשרה , נחשב הכל כסתום בסכך הכשר

  .ילתהפ שבאמת חמתה מרובה מצ"הסוכה אע

, תמוהיםי"רש   דברי   לכאורה

כיון שצריך שיהא צל בסוכה ולא 

אלא , מספיק שיהא מחיצה מעל הראש

הרי " לבוד"אם כן מה עוזר דין , מחוייב צל

  וחמתה מרובה, מכל מקום אין צל בסוכה

  .ג"וצעלפוסלהוצריך,מצילתה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

א שהביא "יעויין בטור בסימן תרל

, י"את רבינו ישעיה שחולק על רש

וסובר שאין להכשיר בסוכה המדובללת 

ומפרש הסוגיא . [כשחמתה מרובה מצילתה

והכי "וכתב הטור , ]בצילתה מרובה מחמתה

שאי אפשר להכשיר ] כרבינו ישעיה[מסתברא 

שהרי קנים , סוכה שחמתה מרובה מצילתה

ואפילו , שאין ביניהם שלשה חשובים כסתום

אם לא שנאמר , י לא חשיבי להכשיר בסכךהכ

כיון שיש כאן צל מרובה כשהשמש עומד 

רק כשנוטה לצדדין אז החמה , באמצע השמים

קרינן ביה שפיר צילתה מרובה , מרובה

, נמצא שלסברת הטור ורבינו ישעיה". מחמתה

י דין "אי אפשר להכשיר קנה עולה וקנה יורד ע

בסוכה וכמו , אם חמתה מרובה מצילתה, לבוד

  שיש בה קנים פחות פחות משלשה שלא 

  .י דין לבוד"נכשיר ע  

י שייך להכשיר בסוכה "לדעת רש

וצריך לחלק בין , י לבוד"המדובללת ע

לבין ] י דין לבוד"שכשירה ע[סוכה המדובללת 

שלא , קנים פחות פחות משלשה טפחים

כי רק בסוכה . י דין לבוד"מכשירים ע

סכך שראוי ליתן שיש בה בעצם , המדובללת

. צל ושתהא הסוכה צילתה מרובה מחמתה

י דין לבוד רואים להסכך הכשר כמונח "וע

נמצא שמייחסים אל הסוכה סכך , למטה

בסוכה שהיאכןשאינוומה.שראוי ליתן צל

שאין כאן , פחות פחות משלשה טפחיםקנים

ועל ידי דין לבוד , סכך לייחס אותו אל הסוכה

  כך שלא קיים לא נייחס אל הסוכה ס

  .במציאות  

לרבי זירא . 'סוכה ב' זה מצינו בגמ

משום , אמה פסולה' שסוכה מעל כ

' ומעל כ, אמה אדם יושב בצל סוכה' דעד כ

:שאלה

ומסברא   

אבל:תשובה

וכעין 

קיט                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

. אמה אינו יושב בצל סוכה אלא בצל דפנות

ומכל מקום העושה סוכתו בין עשתרות 

פ שאינו יושב בצל "אע, קרניים הסוכה כשירה

כיון שאם , עשתרות קרנייםהסוכה אלא בצל ה

. נסלק את העשתרות קרניים ישאר צל סוכה

רק , נמצא שאינו צריך בפועל שיהא צל סוכה

ועל דרך זה הוא . שיהא ראוי לצל סוכה

שאין צריך , י בסוכה המדובללת"לפירוש רש

אלא שתהא ראויה , בפועל צילתה מרובה

  וכל שראויה להיות , להיות צילתה מרובה

  

ואז מייחסים לסוכה , י לבוד"ע[צילתה מרובה 

אבל . כשירה] סכך שראוי לעשות צל מרובה

, י"רבינו ישעיה והטור שחולקים על רש

י "וסוברים שאין להכשיר בסוכה המדובללת ע

סוברים שאם בפועל אין צילתה מרובה . לבוד

ולא דמי . אין לה סכך סוכה ופסולה, מחמתה

שהסוכה מצד כיון , לעשתרות קרנים שכשרה

. עצמה היא מושלמת ויכולה ליתן צל מרובה

  וכל החסרון הוא צדדי שבפועל אין צריך את 

  .ולכך כשירה, הצל  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

  

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ולמה , את מכתבו היקר בסוגיא

י דין "י שע"ר לדעת רש"שביאר כת

לבוד מייחסים אל הסוכה את הסכך שראוי 

. וכשר וכמו בעשתרות קרניים, ליתן סכך

, ולהטור שאני דין לבוד מדין עשתרות קרנים

שתרות קרניים הסוכה ראויה מצד דרק בע

  הוא  .המדובללתכ בסוכה"ומשא, עצמה

  .נפלאביאור  

שרבי : 'בסוכה ה' פ הגמ"להטעים זה ע

מאיר לומד שסוכה עשרה טפחים 

כשרה מהכרובים שהיו פורשים כנפיים 

ושמע מינה , וסוככים בכנפיהם על הכפורת

ולכאורה תמוה . י גובה עשרה נחשב סכך"דע

הרי סוכה היא , כיצד נלמד דין סכך מהכרובים

שהרי הארון היה , והכרובים לא היו לצל, לצל

צד וכי. מונח בקדש הקדשים שהיה מקורה

ומוכח . מהארון, לומדים סכך סוכה שהוא לצל

רק שהוא מחיצה , שמהות הסוכה אינו צל

שהיו , מעל ראשו וזה דמיא שפיר לכרובים

, וכל דין סוכה לשם צל. מחיצה מעל הארון

. הוא תנאי נוסף שהסוכה צריכה גם ליתן צל

י שאם הסוכה ראויה ליתן צל "ל לרש"ולכך ס

כי מהות הסוכה , צ שיהא בפועל צל"מהני וא

. י דין לבוד"אינו צל רק סכך ושייך להכשיר ע

לחד תירוצא דגם לרבי : 'ב' ולכך סוברים תוס

צ שיהא רוב הצל "א, זירא דבעינן צל סוכה

ולכך מכשיר . ודי במיעוט צל מהסכך, מהסוכה

' אם היא רחבה יותר מד, אמה' סוכה מעל כ

, ואם נאמר שמהות הסוכה הוא לצל. אמות

ומוכח שסוכה . צריך רוב צל מהסכךכ היה"א

  נוסף  תנאי  וישנו,ראשומעלהיא מחיצה

  .ולכך די במיעוט צל,שהסוכה תיתן צל  

דאם : ב"י בסוכה כ"מתבארים דברי רש

הסוכה היא מחצה על מחצה בסכך 

י שאם הסכך הוא "ופירש רש. עצמו פסולה

, אז ישנו מיעוט צל למטה, מחצה על מחצה

קיבלנו

ויש 

ובזה 
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, ואם נאמר שמהות הסוכה הוא לצל. אמות

ומוכח שסוכה . צריך רוב צל מהסכךכ היה"א

  נוסף  תנאי  וישנו,ראשומעלהיא מחיצה

  .ולכך די במיעוט צל,שהסוכה תיתן צל  

דאם : ב"י בסוכה כ"מתבארים דברי רש

הסוכה היא מחצה על מחצה בסכך 
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קיבלנו

ויש 

ובזה 
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בצל למטה ישנו מחצה על מחצה אבל אם

כיון שלמעלה בסכך ישנו רוב , הסוכה כשירה

ט הוצרך לפרש "ותמהו באחרונים מ. סיכוך

, שאם למטה ישנו מחצה על מחצה כשר

הרי , משום שלמעלה בסכך ישנו רוב סכך

אפילו אם היה בסכך למעלה מחצה על מחצה 

שהרי [כיון שהכשר לא בטל ברוב , היה כשר

לפרש שאם בסכך ישנו מחצה על לכך הוצרך 

, משום שלמטה ישנו מיעוט צל, מחצה פסול

  מחצה  עלמחצהומשמע שאם גם למטה היה

  ]. כשרהיה  

פירשדבריובתחילתי"שרש,ש"הרש

זההרימחצהעלמחצהדאמרלמאן

  מחצהעלמחצהבסכךכשלמעלהכ"וא.כרוב

  

  

שלמטהמשוםי"רשפירשולזה,פסולמדוע

ד"למי"רשפירשובסיפא.צלמיעוטישנו

כשלמטהומדוע,כרובאינומחצהעלמחצה

י"רשפירשולזה.כשרמחצהעלמחצהישנו
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מהותמעצםאינוצלשדיןולהמבואר.כשירה

הצלודין,מעליומחיצהשםרק,והסכךהסוכה

רובישנושלמעלהכיוןולכך.נוסףתנאיהוא

  .מעליומחיצהדיןלסוכהשישנמצא,כשרסכך

  .מחצהעלבמחצהדי,הצלשלהנוסףוהדין  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  סימן לח

  בחיוב מצוות ישיבה בסוכה
  .סוכה ט                                                                                                                                                                                

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

, ה כתב"במנחת חינוך מצוה שכ

שישנו איסור לאכול מחוץ לסוכה 

מלבד זה שמקיים מצוות עשה אם אוכל [

ואם אוכל מחוץ לסוכה גם הפסיד ] בסוכה

וגם עשה איסור שאכל , מצווה לאכול בסוכה

' ובזה תירץ לקושיית התוס. מחוץ לסוכה

חג הסוכות "מביאה פסוק ' שבגמ. 'בסוכה ט

". לך"שאינה , לפסול סוכה גזולה" לךתעשה 

ותיפוק ליה דהוי , למה צריך פסוק' והקשו תוס

  שמקיים מצוות סוכה , מצוה הבאה בעבירה

  . בדבר גזול ועבירה  

שמלבד , במנחת חינוך על פי זה

ישנו איסור , המצווה לאכול בסוכה

ולכך אם כל הפסול של , לאכול מחוץ לסוכה

סוכה גזולה היתה רק מדין מצוה הבאה 

לא היה עושה איסור שאוכל מחוץ , בעבירה

כיון שכל פסול מצוה הבאה בעבירה , לסוכה

, הוא רק פסול בקיום מצוות עשה של האדם

אבל אינו פסול , בדבר עבירההשלא קיים מצוו

ואם כן אי , שיש כאן סוכה, בעצם הסוכה

ולכך מביאה . אפשר לומר שאכל מחוץ לסוכה

על מנת ללמוד שסוכה גזולה " לך"פסוק ' הגמ

וביאר

ותירץ:שאלה

קכא                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

  ואם אוכל בה הרי זה כאילו , איננה סוכה כלל

  .ועבירה היא בידו, אוכל חוץ לסוכה  

תיתי מהיכי) אדבריויש לעיין על

שישנו איסור לאכול חוץ , לומר כך

אל תאכלו [הרי בתורה לא נאמר לאו , לסוכה

רק נאמר בסוכות תשבו שבעת ] חוץ לסוכה

ואם כן מה המקור לומר שישנו איסור , ימים

מבואר . ה"כ' בגמ) ב. לאכול חוץ לסוכה

מדין עוסק , שהעוסק במצווה פטור מן הסוכה

רי ה, א"והקשה רע. במצווה פטור מן המצווה

הוא פטור רק , עוסק במצווה פטור מן המצווה

מן המצווה אבל לא הותר לו לעשות איסור 

שאוכל חוץ , ואם כן כיצד עושה איסור. בידים

א שאין שום איסור לאכול "ותירץ רע. לסוכה

יש לו , רק שאם הוא כבר אוכל, חוץ לסוכה

וכשעוסק , מצווה להכנס ולאכול בסוכה

. הכנס לסוכהוה פטור מן המצווה מלבמצו

  ד המנחת חינוך שישנו איסור "בל לפא. ד"עכ

  

כ כיצד הותר לעסוק "א, לאכול חוץ לסוכה

) ג. במצווה לעשות איסור שאוכל חוץ לסוכה

מבואר שסוכה נחשבת מצוות . ח"סוכה כ' בגמ

ורק [ונשים פטורות , עשה שהזמן גרמא

דלא נימא , שמכל מקום צריך פסוק לפוטרם

ולפי דברי המנחת חינוך ].תשבו כעין תדורו

כ כיצד "א, שישנו איסור לאכול חוץ לסוכה

נפטור נשים מסוכה ונתיר להם לאכול מחוץ 

פ "הרי באיסורים נשים חייבות אע, לסוכה

במשנה ברורה בסימן ) ד. שהם זמן גרמא

, ק לא הביא לדברי הפרי מגדים"מ ס"תר

ומביא , שמסתפק האם אונן חייב בסוכה

. קב שנוקט לפטור אונןלדברי הביכורי יע

ולפי.ומשמע שכך מסקנת המשנה ברורה

  חינוך שישנו איסור לאכול חוץ המנחתדברי

עושה ,לסוכהחוץלאכוללוכיצד נתיר, לסוכה

  ואונן לא הותר לעשות . איסור בקום ועשה

  .ג"רק נפטר ממצוות וצע, שום איסור  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

המנחתדבריאתלבארחשבתי

צא".'בלעילהגמראפ"ע,חינוך

שבדיןונמצא".עראיבדירתושב,קבעמדירת

מדירתצא")א.דיניםשנינאמרוסוכהישיבת

שלוביתודירתואתלעזובשמחוייבוהיינו"קבע

והיינו"עראיבדירתשב")ב.השנהימותכל

ובכל.עראידירתשהיאבסוכהלישבשמחוייב

שיוצאגם,הדיניםשנימתקיימיםבסוכהישיבה

ונמצא.עראיבדירתשיושבוגםקבעמדירת

יצאשלאנחשב,לסוכהמחוץשאוכלשבזמן

הסוכהאתקבעשלאזמןשכל,קבעמדירת

באכילהולכך,דירתוכעיקרביתונחשב,כדירתו

  זהמלבד[קבעבדירתשדרנחשבלסוכהמחוץ

  ].עראיבדירתדרשלא  

שהחלק של צא מדירת , המנחת חינוך
שאסור לו לדור , קבע הוא איסור

. בביתו והסוכה צריכה להיות עיקר ביתו
ולכך לא ]. מלבד המצוה לדור בדירת עראי[

בסוכה כל שבעת קבעה התורה חיוב לאכול 
כי עיקר רצון התורה שלא ידור בדירת , הימים

כלל לא נחשב שעושה אוכלואם לא, קבע
או שינה י אכילה"שרק ע, דיורין חוץ לסוכה

ומכל מקום כיון . נחשב שעושה מעשה דיורין
, שהתורה אמרה זה בלשון מצוות עשה

נחשב הכל , בסוכות תשבו שבעת ימים

אמנם 

:תשובה

וכוונת
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או שינה י אכילה"שרק ע, דיורין חוץ לסוכה

ומכל מקום כיון . נחשב שעושה מעשה דיורין
, שהתורה אמרה זה בלשון מצוות עשה

נחשב הכל , בסוכות תשבו שבעת ימים

אמנם 

:תשובה

וכוונת
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ולכך נשים היו , במצוה פטור מן הסוכה

פטורות מסוכה מדין מצוות עשה שהזמן 
ל דאונן פטור ממצוות עשה "ולכך י, גרמא

  וכל , כי התורה אמרה זה בלשון עשה, דסוכה
  .שפטור מן העשה מותר לאכול חוץ לסוכה  

הואהתורהשרצון,חינוךהמנחתכוונת

ולכך,קבעבדירתידורלאשהאדם

  שעברנחשבלא,גזולהשהיאבסוכהכשדר

  

סוכהכי,קבעבדירתודרהתורהוןרצעל

נחשבתבעבירההבאהמצוהמדיןשפסולה

לאשהאדםהואשבההחסרוןוכל,סוכה
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הבאהמצוהמדיןשפסולהכיון[עראיבדירת

וכשיושב,סוכהשםלהישאבל].בעבירה

שםכי,קבעמדירתשיצאנחשבעדייןבה

  שביארוכמו]לכםהפסוקלולי[עליהסוכה

  .חינוךבמנחת  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

  

  

  

  

  

  

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בביאור דברי 

ר "ובמה שביאר כת, המנחת חינוך

צא מדירת "שהתכלית של צווי התורה הוא 

נחשב דר , ואם אוכל מחוץ לסוכה" קבע

  בדירת אבל התורה צוותה לישב, בדירת קבע

  .ולכך נחשב מצוות עשה, עראי  

, א"זה חשבנו לבאר את סתירת דברי רע

א מדוע בבין "הקשה רע: ו"שבסוכה מ

והרי , השמשות של תשיעי צריך לישב בסוכה

שתשיעי הוא רק [זה ספק ספיקא בדרבנן 

והרי ]. ובין השמשות הוא גם ספק, מספק

צ ליטול לולב "ן כתב דבבין השמשות א"הר

. כיון דהוא ספיקא דרבנן ולקולא, בשאר ימים

כיון דאכילה חוץ לסוכה היא , א"ותירץ ברע

לכך , סורא ולא רק ביטול מצוות עשהכעין אי

  הוי ספק ספיקא באיסור דאורייתא והחמירו 

, א סותר את דבריו"ולכאורה רע. ל"חז

כתב שאין איסור לאכול חוץ . ה"שבסוכה כ

     עשהמצוותרק שבזמן שאוכל יש לו, לסוכה

  .בסוכהלאכול  

כיון , ר מיושבים הדברים"כת

דם שתכלית רצון התורה הוא שא

ולכך נאסר לו לאכול , לא ידור בדירת קבע

מ התורה צוותה עשה לאכול "ומ, מחוץ לסוכה

, א"ולכך סובר רע. בסוכה ולדור בדירת עראי

שהמצווה של אכילה בסוכה חמורה יותר 

רצוןכיון שתכלית, משאר מצוות עשה

  וזהו . מחוץ לסוכהיאכלשלאהואהתורה

  ".כעין איסורא"א "שכתב ברע  

ע סימן "שבשו, עדיין הוקשה לנו

קטן שאין צריך "כתב 'מ סעיף ה"תר

חייב בסוכה , לאמו שהוא כבן חמש כבן שש

ורק

קיבלנו

ולפי 

כ"ולמש

אמנם

קכג                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

וכתב ". מדברי סופרים כדי לחנכו במצוות

ואם אין לו אב יש אומרים "במשנה ברורה 

ולכולי עלמא אסור , ד חייבים לחנכו"שאמו וב

ם להאכיל לקטן בידים חוץ לסוכה אפילו לאד

דהיינו ליתן לתוך פיו או לצוות לו , אחר

ומשמע מדבריו שאסור לאחר ". לאכול

. מדין איסור למיספי ליה בידים, להאכיל קטן

שהרי קטן פטור , ולפי המבואר לעיל זהו תימה

וכיון ]. מלבד אביו שחייב לחנכו[מהמצוות 

מדוע נאסור להאכילו , שפטור ממצוות הסוכה

  ם או מעוסקדמאי שנא מנשי, חוץ לסוכה

  שוב , שכיוון שנפטרו ממצוות הסוכה, במצוה
  .ע"וצ, מותרים לאכול מחוץ לסוכה  

פ דברי הקהילות יעקב "ע, פ דבריו"יל

שחידש שבדין חינוך 'בסוכה סימן ב

דין חינוך על אביו ) של קטן ישנם שני דינים א

דין על הקטן לקיים ) ב. ועל אמו לחנכו במצוות

פ "ולכך יל. את המצוות מדרבנן מדין חינוך

שאין ליתן לקטן , בכוונת המשנה ברורה

  כי בזה גורם לו בידים , לאכול חוץ לסוכה

  .ןמדרבנעליושמוטלהחינוךלבטל את מצוות  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  סימן לט

  בדין לבוד להחמיר
  .סוכה יז                                                                                                                                                                               

  

.ס"א שלום רב וכט"יטדוד חנניה פינטו של'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

א "א ביורה דעה בסימן שע"ברמ

גגין שאין נוגעין זה ' בכתב 'סעיף ד

לא הוי ', פ שאין ביניהם רק פחות מג"אע, בזה

דלא ] להיות אהל טפח[חיבור לטומאה 

ובפשוטו כוונתו שכל ". אמרינן לבוד להחמיר

הוא , דין לבוד שהתחדש מהלכה למשה מסיני

ועל . ולא להחמיר על האדםמ להקל "רק ע

ב אות "דרך זה הביא במגן אברהם בסימן תק

' בשולחן שדפנותיו מגיעות עד פחות מג'ט

שדעת הבית יוסף , טפחים סמוך לקרקע

שנמצא [לאסור להניח עליו את קרש השולחן 

והוי אהל מלמטה , כ גג"שעשה דפנות ואח

  א בדרכי משה נחלק על הבית "וברמ]. למעלה

  .ל להתיר מטעם דאין לבוד להחמיר"וס, יוסף  

א שאין לבוד "לעיין לפי דברי הרמ

שכתבו שאם . ז"סוכה י' מתוס, להחמיר

יש שני טפחים סכך פסול ולידם שני טפחים 

ואוויר ביניהם פחות משלשה, סכך פסול

הפסולים שניהאםלהסתפקיש,טפחים

או שלא , מצטרפין לארבע טפחים סכך פסול

א "ולפי דברי הרמ. הסוכה כשירהמצטרפין ו

דכיון דאין לבוד ', לא מובן הספק של תוס

כ ודאי שלא נצרף את שני "א, להחמיר

אמנם גם לפי הבית . הפסולין והסוכה כשירה

לא מובן מהו , יוסף שסובר שיש לבוד להחמיר

, דכיון דיש לבוד גם להחמיר', הספק של תוס

מ לפסול את "כ ודאי שנאמר דין לבוד ע"א

  הסככין הפסולים שמתחברים י שני"ע, הסוכה

  .ג"וצע. י לבוד לארבעה טפחים"יחד ע  

. ז"שבת צ' א מהגמ"ע בדברי הרמ"יל

ששואלת מנא הני מילי דתוך שלשה 

ואם נח החפץ ברשות הרבים [אמרינן לבוד 

ואולי

:שאלה

ויש 

ועוד 
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דנחשב כהנחה ברשות , תוך שלשה טפחים

דהוא מהלכה למשה ' ועונה הגמ]. הרבים

  ומוכח להדיא דיש לבוד . מסיני של לבוד

  

, שהרי נחשב הנחה ברשות הרבים[להחמיר 

  וחייב מדין עקירה מרשות היחיד והנחה 

  .ג"וצע] ברשות הרבים  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

צריכים ביאור מיניה ' דברי התוס

שכל ספיקם בלבוד להחמיר , ביהו

הוא רק בשני טפחים סכך פסול וביניהם אויר 

דאם ' אבל הא פשיטא לתוס, פחות משלשה

וטפח ומחצה סכך , יש טפח ומחצה סכך פסול

משום דלא אמרינן , ול ואויר ביניהם דכשרפס

ש "כ צריך ביאור מ"וא. לבוד להחמיר

הרי גם , דמספקא להו בשני טפחים סכך פסול

. כאן היה להכשיר משום דאין לבוד להחמיר

', ב ביאר לדברי תוס"ובמגן אברהם בסימן תרל

שבטפח ומחצה סכך פסול לא אומרים לבוד 

בשני אבל , להחמיר להיות כסתום ולפסול

שמא נאמר ' טפחים סכך פסול מספקא לתוס

לקרב את שני הפסולים זה לזה , לבוד להחמיר

וכבר הקשה עליו בקרבן נתנאל . ולפסול

הרי אין לבוד ', דמאי מספקא לתוס, בסוגיא

ל בסימן "והמגן אברהם עצמו ס, להחמיר

וביותר יש . ב דאין לבוד להחמיר"תק

ה א ביורה דע"שהרי מדברי הרמ, להקשות

ואפילו לא , מוכח דאין לבוד להחמיר כלל

שהרי מטהר את , לצרף את שני הסככים

פ "ואע, המאהיל על האויר שבין שני הסככים

  שאם היינו אומרים דין לבוד לקרב את שני 

  .היה כאן אהל, הסככים  

, א"והרמ' להסביר את דברי תוס

שמחלקים בין דין אהל לגבי טומאה 

שבדין אהל לענין . בסוכהלבין דין סכך פסול

א דהוא רק כשיש מציאות "ל לרמ"טומאה ס

, י לבוד"וכל שאין האהל רק ע, של אהל וסכך

אין כאן מציאות של אהל רק דין של אהל ולא 

י "א דע"ולכך פשיטא לרמ, מהני בטומאה

אבל לענין סכך פסול . לבוד אין טומאת אהל

האם זהו גם כשיש דין ' מספקא לתוס, בסוכה

או רק כשיש , פסול פוסל את הסוכהסכך

דאי נימא . מציאות של סכך פסול הפוסל

דסכך פסול הוא רק כשיש מציאות של סכך 

כ כאן בשני טפחים סכך פסול ולבוד "א, פסול

אבל . לא נפסול דאין כאן מציאות סכך, ביניהם

אי נימא דסכך פסול הוא אפילו כשיש דין 

. דין סכךי לבוד יש "יש לפסול גם כאן דע, סכך

,פ שאפשר לישן תחת סכך של לבוד"ואע

דאויר 'תוסלשיטת.ט"יסוכהכמבואר

מ לענין לפסול את "מ, מצטרף וישנים תחתיו

י לבוד "האם שייך ע' הסוכה מספקא לתוס

ובטפח ומחצה סכך פסול דפשיטא . ת"וכשנ

הוא מטעם דביאר המגן , דהוא כשר' לתוס

דלא אומרים לבוד להחמיר לעשותו , אברהם

  ולעניין קירוב הסככים , י לבוד"כסתום ע

  .ילוכמו שנתבאר לע' מסופקים תוס  

דהזורק.ז"צמשבתהקושיהגםמיושבת

חייבלקרקעטפחיםשלשהתוךחפץ

.להחמירלבודדאומריםומוכח,לבודמדין

לקרקעהנזרקהחפץקירובשללבודהואדכאן

פשיטאהיהוכאן,להחמירלבודואומרים

,בקרקעהנחהדיןהוילבודדיןידידעלל"לחז

,לבודדהואמאיומהניבפועלהנחהצ"וא

דפשיטא,גבןעלוגגמחיצותעשייתולעניין

ג"אע,להחמירלבודשייךדלאא"לרמ

:תשובה

וחשבתי

ובזה 

קכה                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

כאןמ"מ,לזהזההחלקיםלקרבלבודדאומרים

דבזהל"דס,לבודאומריםדלאא"לרמפשיטא

  דאיןוכיון,עליהוהגגבמציאותמחיצהצריכים

  

  

פשיטא,לבודי"ערקבמציאותמחיצהכאן

  ,ערוךהשולחןנחלקובזה.לבודאומריםדלא

  .לבודי"עמחיצהדיןדמהניליהופשיטא  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"רב וכטא שלום "דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

, את מכתבו היקר בדין לבוד להחמיר

ר בין דין אהל לדין "ובמה שחילק כת

אמנם מצינו בדברי . והוא ביאור נפלא, סוכה

ואי איכא "ל "שכתב וז. ז"ה בסוכה י"הראבי

סכך פסול שני טפחים ואויר פחות משלשה 

מספקא לן אי חשיבי , ושני טפחים סכך פסול

פחות משלשה כאילו סתום בסכך כשר 

ואין כאן ארבע טפחים סכך פסול , ומפסיק

או שמא אויר פחות משלשה הוי כמאן , לפסול

והרי סכך פסול ביחד שיעור ארבע , דליתא

ואי נמי אם סכך כשר "תב שם ועוד כ". טפחים

אם הוא הפסק או , פחות משלשה מפסיק

והרי זה לבוד , נאמר כלבוד והרי אין הפסק

ולכך , ומיהו לא מצינו לבוד לפסול, להחמיר

  נראה יותר להכשיר והמחמיר תבא עליו 

  ".ברכה  

, ה שעל ידי דין לבוד"מדברי הראבי

רואים כאילו יש סכך כשר בין שני 

והספק הוא האם נאמר דין לבוד , םהפסלי

ויהא כאן , נוסף לחבר את שני הפסלים יחדיו

או דלא שייך לצרף . שיעור ארבע סכך פסול

כיון שיש הפסק ביניהם , את שני הפסלים יחד

ה הוא "והספק לראבי, י סכך כשר של לבוד"ע

האם , גם באופן שיש סכך כשר בין הפסלים

. ד או לאנאמר לבוד לחבר את שני הפסלים יח

  דכשר מטעם דאין , ה"ולבסוף מסיק הראבי

  . לבוד להחמיר  

א "מתיישבת קושיית רעה"הראבי

שהסתפקו בשני ' על תוס. ז"בסוכה י

א "ותמה ברע, טפחים סכך פסול ואויר ביניהם

מ הא "מ, דאפילו אם נאמר דאין לבוד להחמיר

כיון שיש אויר , פשיטא שהסוכה פסולה

א דאין "וכמו למד. מפסיק בין שני הסככין

הדין שאויר באמצע פוסל גם , לבוד באמצע

כ בשני טפחים "וא. בפחות משלשה טפחים

פ הסוכה "ממנ, ואויר ביניהםסכך פסול

כ שני "א, דאי נימא לבוד להחמיר, פסולה

ואי לא נימא . הפסולים כמחוברים יחד ופסול

כ יש כאן אויר שאין דינו "א, לבוד להחמיר

  א לא תירץ "וברע, כסתום ופוסל את הסוכה

  . קושיתו  

, הקושיהמתורצתה"בראבילהמבואר

נתווסף דעל ידי דין לבוד רואים כאילו 

כ אין כאן "וא, סכך כשר בין שני הפסולים

ולא דמי , טעם לפסול משום הפסק אויר

א דאין לבוד באמצע דפוסל אפילו "למד

משום דבזה אין כלל דין , בפחות משלשה

וכל הספק לפסול את הסוכה הוא לומר. לבוד

קיבלנו

ומשמע 

ובדברי 

אבל
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ואי לא נימא . הפסולים כמחוברים יחד ופסול

כ יש כאן אויר שאין דינו "א, לבוד להחמיר

  א לא תירץ "וברע, כסתום ופוסל את הסוכה

  . קושיתו  

, הקושיהמתורצתה"בראבילהמבואר

נתווסף דעל ידי דין לבוד רואים כאילו 

כ אין כאן "וא, סכך כשר בין שני הפסולים

ולא דמי , טעם לפסול משום הפסק אויר

א דאין לבוד באמצע דפוסל אפילו "למד

משום דבזה אין כלל דין , בפחות משלשה

וכל הספק לפסול את הסוכה הוא לומר. לבוד

קיבלנו

ומשמע 

ובדברי 

אבל
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לחבר את שני הפסלים זה לזה , דין לבוד שני

. טפחים' ונמצא דיש כאן סכך פסול ד, יחד

דאם יש טפח ומחצה סכך ' ולכך פשיטא לתוס

דהסוכה , פסול משני צדדים ואויר ביניהם

י דין "דכיון דע, פ"והוא מטעם ממנ, כשירה

כ "וא, לבוד רואים כאילו התווסף סכך כשר

ואם נאמר , חיםטפ' שוב אין כאן סכך פסול ד

שוב אין , לבוד לקרב את שני הפסלים זה לזה

  . טפחים' טעם לפסול דאין כאן סכך פסול ד

  . ה"ד הראבי"מתבארים היטב עפ' ודברי תוס  

משמע דכל הספק הוא באופן ' דמתוס

אבל כשיש סכך , שיש אויר בין הפסלים

' משמע דפשיטא לתוס, כשר בין הפסלים

ל דדין לבוד שייך על "והוא משום דס, דכשר

ועיין [ולא על סכך עצמו , אויר לעשותו כסתום

  ת אבני נזר מה "ט ובשו"ת חכם צבי בסימן נ"בשו

  . ]שהוסיף לבאר את דברי החכם צבי  

א "גם לרמ', יש לבאר את הספק בתוס

  . דפשיטא ליה דאין לבוד להחמיר

  

מאי מספקא , א הוא תימה"דלכאורא לרמ[

שהרי בלי דין ] לבוד להחמירלהו והרי אין 

מחמת האויר , לבוד כלל הסוכה פסולה

דהוא ] א"וכקושיית רע[שמחלקה לשנים 

, וכל מאי דיש להכשיר את הסוכה, עצמו פוסל

י דין לבוד רואים כאלו מונח "הוא משום דע

כ בזה "וא. ה"שם סכך כשר וכדביאר בראבי

לחבר את שני , ל לבוד להחמיר"שפיר י

ל דכל מאי "די. פסל הסוכההפסלים יחד ות

הוא רק בגוונא , דלא אומרים לבוד להחמיר

אבל בנדון דידן , י דין לבוד"שהפסלות תהא ע

ל דאין "ושוב י, דבלא דיני לבוד הסוכה פסולה

כאלולומר לבוד[עושין בן דין לבוד לחצאין 

כאלוולא רואים לבוד, באוירמונח סכך כשר

ל דמטעם זה "וי].יחדמתחבריםהפסליםשני

ל דכיון דאין לבוד "די', גופא הסתפקו תוס

דנאמר . כ יהא כאן לבוד לחצאין"א, להחמיר

  ולא , דין לבוד לראות סכך כשר מונח באויר

    .נאמר דין לבוד לקרב את שני הפסלים יחד  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד
    

  סימן מ

  כל הפטור מהדבר ועושהו נקרא הדיוט
  :הסוכה כ                                                                                                                                                                             

  

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

מבואר שחתן : ה"סוכה כ' בגמ

כיון , ושושביניו פטורים מן הסוכה

ואי אפשר . שצריכים לשמוח עם החתן

ואי . לשמוח בסוכה כי אין שמחה אלא בחופה

אפשר לאכול בסוכה וללכת ולשמוח במקום 

. כיון שאין שמחה אלא במקום סעודה, החופה

אכלתי ] כשנישאתי[ואמר רבי זירא אני 

ם חתן "בולדעת הרמ. בסוכה ושמחתי בחופה

ומה שרבי זירא החמיר על , פטור מן הסוכה

  ש"כהראודלא[חסידות  ממידתעצמו היה

  ].זירא חולק ומחייב מדינא בסוכה' שסובר שר  

ט סעיף "א בסימן תרל"לעיין מדברי הרמ
וכל הפטור מן הסוכה "ל "שכתב וז'ז

אינו ] כמו בירדו גשמים[ואינו יוצא משם 

ורק

ובזה 

:שאלה

ויש 

קכז                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

ואם כן ". ואינן אלא הדיוטות, מקבל עליו שכר
  , זירא על עצמו לאכול בסוכה' כיצד החמיר ר

  

  אם מחמיר , והרי כיון שפטור מדינא מן הסוכה
  .על עצמו נקרא הדיוט  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד                       

  

חשבתי להסביר זה על פי דברי 

שחקר בדין כל " מקראי קדש"ה

האם זהו , הפטור מהדבר ועושהו נקרא הדיוט

ובזה , דין מיוחד במצטער שפטור מן הסוכה

אבל לא נאמר בכל פטורי , נאמר שקרוי הדיוט

, הסוכה כגון עוסק במצוה שפטור מן המצוה

אם , שכל הפטור מן הסוכה נקרא הדיוטאו 

וכתב במקראי . מחמיר על עצמו ויושב בסוכה

ת "שבשו, קדש שהיא מחלוקת הפוסקים

ו ביאר שנקרא הדיוט אם מחמיר על "מהרי

משום דכתיב דרכיה , עצמו כשירדו גשמים

  וכיון שישיבת הסוכה בגשם היא , דרכי נעם

  . לכך נקרא הדיוט, סתירה לדרכי נעם  

ם פאדווה כתב הטעם "ת מהר"בשו

דנקרא הדיוט הוא משום דמיחזי 

פ שפטור מלישב "שיושב בסוכה אע, כיוהרא

ו "נמצא שלפי דברי מהרי, בה מצד הדין

כ "א, משום שאינו דרכי נעם, שנקרא הדיוט

דבזה , זהו רק דין במצטער שפטור מן הסוכה

אבל , נקרא הדיוט משום דאינו דרכי נעם

שאינם סתירה לדרכי נעם בשאר פטורי סוכה

ם "אבל לפי דברי המהר, לא נקרא הדיוט

, שנקרא הדיוט משום דמיחזי כיוהרא, פאדווה

  כ זהו דין בכל פטורי סוכה דנקרא הדיוט "א

  .ד"עכ. משום דמיחזי כיוהרא  

שכל הדין שנקרא , ו"לפי דברי מהרי

הדיוט הוא רק במצטער משום דאינו 

זירא ' דוע יכל רמיושב היטב מ, דרכי נעם

ולישב בסוכה ולעשות את , להחמיר על עצמו

וכל הטעם , כי לא היה מצטער. החופה בסוכה

שחתן פטור מן הסוכה הוא מדין עוסק במצוה 

ולפי דברי . ולא מדין מצטער, פטור מן המצוה

ולא , ו יכול בזה להחמיר על עצמו"המהרי

, ם פאדווה"ולפי דברי המהר. נקרא הדיוט

הדיוט הוא בכל פטורי סוכה משום שדין נקרא

חשבתי לבאר זה שרבי זירא , דמיחזי כיוהרא

שאם יאכל מחוץ לסוכה יהא בזה חשש , חשש

שלא ידעו כולם שהוא ', מראית העין וחלול ה

או שלא ידעו ההלכה שחתן פטור מן [חתן 

  פ "אע, ולכך החמיר לישב בסוכה]. הסוכה

  .שהיה פטור מהדין  

ם "בפשטות לפי המהריש ליישב

שרבי זירא היה מוחזק אצל , פאדוה

שהוא יכול ליטול את , כולם כחסיד ופרוש

גם בדבר שאחרים , השם ולהחמיר על עצמו

: ז"ות טוכעין המבואר במשנה ברכ. פטורים

לילהשמעחתן אם רוצה לקרות קריאת"

רבן שמעון בן גמליאל אומר ,קוראהראשון

ופירש ".יטולהשםאתליטולהרוצהכללא

אם לא הוחזק חכם , לא כל הרוצה"י "רש

שמראה , וחסיד לרבים אין זה אלא גאווה

  וכיון שרבי זירא ". בעצמו שיכול לכוין לבו

  . יכל להחמיר על עצמו, הוחזק חכם וחסיד  

על בעיא : ט"להמבואר בסנהדרין נ

דרבי זירא ירדה לו דמות חמור מן 

". יארוד נאלי"אבהו ' והשיב לו ר, השמים

עיין ". תנין שוטה ומספיד תמיד"י "ופירש רש

]הביאו בספר חפץ חיים[בתשובות חוות יאיר 

: תשובה

אבל

והנה

ועוד 

ובפרט
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לחבר את שני הפסלים זה לזה , דין לבוד שני

. טפחים' ונמצא דיש כאן סכך פסול ד, יחד

דאם יש טפח ומחצה סכך ' ולכך פשיטא לתוס

דהסוכה , פסול משני צדדים ואויר ביניהם

י דין "דכיון דע, פ"והוא מטעם ממנ, כשירה

כ "וא, לבוד רואים כאילו התווסף סכך כשר

ואם נאמר , חיםטפ' שוב אין כאן סכך פסול ד

שוב אין , לבוד לקרב את שני הפסלים זה לזה

  . טפחים' טעם לפסול דאין כאן סכך פסול ד

  . ה"ד הראבי"מתבארים היטב עפ' ודברי תוס  

משמע דכל הספק הוא באופן ' דמתוס

אבל כשיש סכך , שיש אויר בין הפסלים

' משמע דפשיטא לתוס, כשר בין הפסלים

ל דדין לבוד שייך על "והוא משום דס, דכשר

ועיין [ולא על סכך עצמו , אויר לעשותו כסתום

  ת אבני נזר מה "ט ובשו"ת חכם צבי בסימן נ"בשו

  . ]שהוסיף לבאר את דברי החכם צבי  

א "גם לרמ', יש לבאר את הספק בתוס

  . דפשיטא ליה דאין לבוד להחמיר

  

מאי מספקא , א הוא תימה"דלכאורא לרמ[

שהרי בלי דין ] לבוד להחמירלהו והרי אין 

מחמת האויר , לבוד כלל הסוכה פסולה

דהוא ] א"וכקושיית רע[שמחלקה לשנים 

, וכל מאי דיש להכשיר את הסוכה, עצמו פוסל

י דין לבוד רואים כאלו מונח "הוא משום דע

כ בזה "וא. ה"שם סכך כשר וכדביאר בראבי

לחבר את שני , ל לבוד להחמיר"שפיר י

ל דכל מאי "די. פסל הסוכההפסלים יחד ות

הוא רק בגוונא , דלא אומרים לבוד להחמיר

אבל בנדון דידן , י דין לבוד"שהפסלות תהא ע

ל דאין "ושוב י, דבלא דיני לבוד הסוכה פסולה

כאלולומר לבוד[עושין בן דין לבוד לחצאין 

כאלוולא רואים לבוד, באוירמונח סכך כשר

ל דמטעם זה "וי].יחדמתחבריםהפסליםשני

ל דכיון דאין לבוד "די', גופא הסתפקו תוס

דנאמר . כ יהא כאן לבוד לחצאין"א, להחמיר

  ולא , דין לבוד לראות סכך כשר מונח באויר

    .נאמר דין לבוד לקרב את שני הפסלים יחד  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד
    

  סימן מ

  כל הפטור מהדבר ועושהו נקרא הדיוט
  :הסוכה כ                                                                                                                                                                             

  

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

מבואר שחתן : ה"סוכה כ' בגמ

כיון , ושושביניו פטורים מן הסוכה

ואי אפשר . שצריכים לשמוח עם החתן

ואי . לשמוח בסוכה כי אין שמחה אלא בחופה

אפשר לאכול בסוכה וללכת ולשמוח במקום 

. כיון שאין שמחה אלא במקום סעודה, החופה

אכלתי ] כשנישאתי[ואמר רבי זירא אני 

ם חתן "בולדעת הרמ. בסוכה ושמחתי בחופה

ומה שרבי זירא החמיר על , פטור מן הסוכה

  ש"כהראודלא[חסידות  ממידתעצמו היה

  ].זירא חולק ומחייב מדינא בסוכה' שסובר שר  

ט סעיף "א בסימן תרל"לעיין מדברי הרמ
וכל הפטור מן הסוכה "ל "שכתב וז'ז

אינו ] כמו בירדו גשמים[ואינו יוצא משם 

ורק

ובזה 

:שאלה

ויש 

קכז                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

ואם כן ". ואינן אלא הדיוטות, מקבל עליו שכר
  , זירא על עצמו לאכול בסוכה' כיצד החמיר ר

  

  אם מחמיר , והרי כיון שפטור מדינא מן הסוכה
  .על עצמו נקרא הדיוט  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד                       

  

חשבתי להסביר זה על פי דברי 

שחקר בדין כל " מקראי קדש"ה

האם זהו , הפטור מהדבר ועושהו נקרא הדיוט

ובזה , דין מיוחד במצטער שפטור מן הסוכה

אבל לא נאמר בכל פטורי , נאמר שקרוי הדיוט

, הסוכה כגון עוסק במצוה שפטור מן המצוה

אם , שכל הפטור מן הסוכה נקרא הדיוטאו 

וכתב במקראי . מחמיר על עצמו ויושב בסוכה

ת "שבשו, קדש שהיא מחלוקת הפוסקים

ו ביאר שנקרא הדיוט אם מחמיר על "מהרי

משום דכתיב דרכיה , עצמו כשירדו גשמים

  וכיון שישיבת הסוכה בגשם היא , דרכי נעם

  . לכך נקרא הדיוט, סתירה לדרכי נעם  

ם פאדווה כתב הטעם "ת מהר"בשו

דנקרא הדיוט הוא משום דמיחזי 

פ שפטור מלישב "שיושב בסוכה אע, כיוהרא

ו "נמצא שלפי דברי מהרי, בה מצד הדין

כ "א, משום שאינו דרכי נעם, שנקרא הדיוט

דבזה , זהו רק דין במצטער שפטור מן הסוכה

אבל , נקרא הדיוט משום דאינו דרכי נעם

שאינם סתירה לדרכי נעם בשאר פטורי סוכה

ם "אבל לפי דברי המהר, לא נקרא הדיוט

, שנקרא הדיוט משום דמיחזי כיוהרא, פאדווה

  כ זהו דין בכל פטורי סוכה דנקרא הדיוט "א

  .ד"עכ. משום דמיחזי כיוהרא  

שכל הדין שנקרא , ו"לפי דברי מהרי

הדיוט הוא רק במצטער משום דאינו 

זירא ' דוע יכל רמיושב היטב מ, דרכי נעם

ולישב בסוכה ולעשות את , להחמיר על עצמו

וכל הטעם , כי לא היה מצטער. החופה בסוכה

שחתן פטור מן הסוכה הוא מדין עוסק במצוה 

ולפי דברי . ולא מדין מצטער, פטור מן המצוה

ולא , ו יכול בזה להחמיר על עצמו"המהרי

, ם פאדווה"ולפי דברי המהר. נקרא הדיוט

הדיוט הוא בכל פטורי סוכה משום שדין נקרא

חשבתי לבאר זה שרבי זירא , דמיחזי כיוהרא

שאם יאכל מחוץ לסוכה יהא בזה חשש , חשש

שלא ידעו כולם שהוא ', מראית העין וחלול ה

או שלא ידעו ההלכה שחתן פטור מן [חתן 

  פ "אע, ולכך החמיר לישב בסוכה]. הסוכה

  .שהיה פטור מהדין  

ם "בפשטות לפי המהריש ליישב

שרבי זירא היה מוחזק אצל , פאדוה

שהוא יכול ליטול את , כולם כחסיד ופרוש

גם בדבר שאחרים , השם ולהחמיר על עצמו

: ז"ות טוכעין המבואר במשנה ברכ. פטורים

לילהשמעחתן אם רוצה לקרות קריאת"

רבן שמעון בן גמליאל אומר ,קוראהראשון

ופירש ".יטולהשםאתליטולהרוצהכללא

אם לא הוחזק חכם , לא כל הרוצה"י "רש

שמראה , וחסיד לרבים אין זה אלא גאווה

  וכיון שרבי זירא ". בעצמו שיכול לכוין לבו

  . יכל להחמיר על עצמו, הוחזק חכם וחסיד  

על בעיא : ט"להמבואר בסנהדרין נ

דרבי זירא ירדה לו דמות חמור מן 

". יארוד נאלי"אבהו ' והשיב לו ר, השמים
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: תשובה

אבל

והנה

ועוד 

ובפרט
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אבהו לשון גנאי וביזיון ' שתמה כיצד נקט ר

וביאר שרבי אבהו , גדול לקרות לו שם כזה

האם צריך האדם לסגף , ורבי זירא היו חולקים

או שצריך להברות את גופו , ולענות את גופו

שהאדם , אבהו סבר' ור. 'ולחזקו לעבודת ה

זירא ' אבל ר. 'צריך לחזק את גופו לעבודת ה

נות את גופו כנזכר סבר שצריך לסגף ולע

והיה שרוי תמיד בצער , ס"בכמה דוכתי בש

  יוחנן היה משתדל ' ולכך ר, וביגון ואנחה

  

, להביא את רבי זירא לידי גיחוך ולא גיחך

ואפשר שרבי אבהו חשבו . כמבואר בנדה

" יארוד נאלי"ולכך קראו , לחסידות של שטות

על שם שתמיד היה , תנין שוטה ומספיד תמיד

ותמיד שרוי בהספד , גופו לענותומתאכזר על

ולפי זה מחוור . ד"ובדאגה על עוונותיו עכ

שרבי זירא היה ראוי ליטול את השם , היטב

  כרבן גמליאל שהחמיר על , ולהחמיר על עצמו

  .עצמו שקרא קריאת שמע כשנשא אשה  

  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

  

  

  

  

  המשך פלפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

כל הפטור "מכתבו היקר בעניין 

ובמה ". מהדבר ועושהו נקרא הדיוט

שכל הדין , ו"ר לפי דברי המהרי"שביאר כת

שנקרא הדיוט הוא רק בפטור מצטער דאינו 

  ובזה ביאר . ולא בשאר פטורי סוכה, דרכי נעם

  .זירא להחמיר על עצמו' ר שיכל ר"כת  

ו "יש לתמוה על דברי מהרי

שלדעת רבן גמליאל : ז"מברכות י

כיון , ש"אין לחתן להחמיר על עצמו ולקרוא ק

ורבנן דשרו להחמיר זהו [דמיחזי כיוהרא 

כיון דכולי , ל דלא מיחזי כיוהרא"משום דס

כתבו : גיטין ו' וכן בתוס]. עלמא נמי קרו

ואם ישרטט , שתפילין פטורים משירטוט

כדאמר בירושלמי דכל , תפילין נקרא הדיוט

והוא . ועושהו נקרא הדיוטהפטור מהדבר

שאם התחילו ]'ק דשבת הלכה ב"פ[מהירושלמי 

בסעודה לפני קריאת שמע דאין מפסיקין 

ואם יפסיקו לקריאת שמע נקרא , הסעודה

ומוכח דנקרא הדיוט בכל גווני מחמת . הדיוט

  ולא רק במצטער שפטור , דמיחזי כיוהרא

  .ו"מהסוכה ומחמת דרכי נעם ודלא כמהרי  

פ "ע, ו"פשר לבאר את דברי המהריא

ל "שכתב וז: 'דברי המאירי גיטין ו

ואין בו , ל שכל העולם פטורין"נקרא הדיוט ר"

". סרך מצוה או מדה הגונה או צד מוסר

דדינא דנקרא הדיוט , ומבואר בדברי המאירי

. בדבר שכל העולם פטורים) הוא בתרי גווני א

או בדבר שאין בו סרך מצוה או מדה הגונה) ב

ל דהפטור מן הסוכה "ולכך י. צד מוסר

מלבד [ומחמיר על עצמו לא נקרא הדיוט 

כיון ]. מצטער דהוא משום דאינו דרכי נעם

שכולם חייבים בסוכה ורק , שנוהג ככל העולם

וכיון שנוהג החתן ככל , חתן פטור מן הסוכה

ולכך , העולם לא שייך כאן לטעמא דיוהרא

קיבלנו

ולכאורה

ואולי 

קכט                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

ה את החסרון דאין בז, יכול להחמיר על עצמו

ונראה . של דרכי נעם כיון שאינו מצטער

שכוונת המאירי היא לסברת רבנן דרבנן 

ל דחתן יכול להחמיר "דס: ז"גמליאל בברכות י

  כיון דכולי , על עצמו ולקרוא קריאת שמע

  .עלמא נמי קרו לא מיחזי כיוהרא  

, ל עוד שבסוכה אין לחשוש ליוהרא"י

" צד מוסר"כיון שיש בזה עניין של 

שבזה , שיוצא מדירת קבע ויושב בדירת עראי

". דירת עראי"מראה שהעולם כולו הוא רק 

כבר ביאר במאירי שלא " צד מוסר"וכל שיש 

  מלבד הטעם של דרכי נעם [שייך ליוהרא 

  ].ו"במצטער וכסברת מהרי  

הטעם שמותר לחתן עוד לבאר 

ולא , להחמיר על עצמו לישב בסוכה

מ "א בסימן תר"פ דברי הרמ"ע. נקרא הדיוט

מי שכבו לו הנרות בסוכה בשבת ויש "'סעיף ד

מותר לצאת מן הסוכה כדי לאכול , לו נר בביתו

במקום נר ואין צריך לילך לסוכת חבירו שיש 

והביא ". אם יש טורח גדול בדבר, שם נר

מהחיי אדם שמצטער כזה במשנה ברורה 

  יכול האדם לחייב את ] לילך לסוכת חבירו[

  

  

וכתב בשער . עצמו ולעשות בשמחה ולברך

ואינו דומה לירדו גשמים או "ז "ק כ"הציון ס

דזה אינו תלוי בו וגם , מצטער מחמת חולי

ולכן אסור לברך ונקרא , כולם מצטערים בזה

אבל בצער , הדיוט כיון דמן השמים עכבוהו

אם זה אינו מקפיד בכך למה , דתלוי בגופו

  שהרי כמה בני אדם הולכים לבית , יפטר

  ". חבריהם לאכול שם  

ם שני אופנים של שישנלפי זה

מצטער ) א. מצטער הפטור מן הסוכה

בטבע שכולם מצטערים בזה כמו בירדו 

מצטער שתלוי ) ב. ולא תלוי באדם, גשמים

שיש אנשים שמצטערים ויש אנשים , באדם

יכול, ובמצטער שתלוי באדם. שלא מצטערים

מכלל  ולהיותולשמוחלהתגברהאדם

ול כמו לאכ, האנשים שלא מצטערים מזה

בסוכת חבירו שיש אנשים שלא מצטערים 

ולפי זה אפשר גם ליישב את דברי . בזה

כיון , ם שרבי זירא החמיר על עצמו"הרמב

הוא מטעם שאינו , שחתן הפטור מן הסוכה

אבל רבי זירא ידע , יכול לשמוח כהוגן בסוכה

  , בעצמו שיכול להתגבר ולשמוח גם בסוכה

  ".טפיכל שכן דחדי ליבאי "וכלשון הגמרא   

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  סימן מא

  הולכי דרכים פטורים מן הסוכה
  .סוכה כו                                                                                                                                                                               

.ס"שלום רב וכטא "צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

ר הולכי דרכים "ת. "ו"סוכה כ' בגמ

ביום ביום פטורים מן הסוכה

הולכי דרכים בלילה פטורים , וחייבים בלילה

הולכי דרכים , מן הסוכה בלילה וחייבים ביום

ביום ובלילה פטורים מן הסוכה בין ביום ובין 

הולכי דרכים ביום "י "ופירש רש". בלילה

אמנם 

וחשבנו 

נמצא 

:שאלה
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מצטער שתלוי ) ב. ולא תלוי באדם, גשמים

שיש אנשים שמצטערים ויש אנשים , באדם

יכול, ובמצטער שתלוי באדם. שלא מצטערים

מכלל  ולהיותולשמוחלהתגברהאדם

ול כמו לאכ, האנשים שלא מצטערים מזה

בסוכת חבירו שיש אנשים שלא מצטערים 

ולפי זה אפשר גם ליישב את דברי . בזה

כיון , ם שרבי זירא החמיר על עצמו"הרמב

הוא מטעם שאינו , שחתן הפטור מן הסוכה

אבל רבי זירא ידע , יכול לשמוח כהוגן בסוכה

  , בעצמו שיכול להתגבר ולשמוח גם בסוכה

  ".טפיכל שכן דחדי ליבאי "וכלשון הגמרא   

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  סימן מא

  הולכי דרכים פטורים מן הסוכה
  .סוכה כו                                                                                                                                                                               

.ס"שלום רב וכטא "צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

ר הולכי דרכים "ת. "ו"סוכה כ' בגמ

ביום ביום פטורים מן הסוכה

הולכי דרכים בלילה פטורים , וחייבים בלילה

הולכי דרכים , מן הסוכה בלילה וחייבים ביום

ביום ובלילה פטורים מן הסוכה בין ביום ובין 

הולכי דרכים ביום "י "ופירש רש". בלילה

אמנם 

וחשבנו 

נמצא 

:שאלה
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דכתיב בסוכות , ביוםפטורים מן הסוכה 

כעין ישיבת ביתו כשם שכל השנה אינו , תשבו

כך כל ימות החג , נמנע מלכת בדרך סחורה

".לא הצריכו הכתוב למנוע, שאינו יום טוב

שכל פעולה שדרכו , י"ומשמע מדברי רש

מותרת לעשות מחוץ , לעשות מחוץ לביתו

  והוא דינא דתשבו כעין תדורו כעין , לסוכה

  .בת ביתושמתנהג בישי  

ג "סימן צ' ח חלק ג"אגרות משה או

נשאל האם מותר לצאת לטיול 

במקום שיודע שלא יהא לו , לתענוג בעלמא

ולא דמי , וכתב שאסור לצאת לטיול. סוכה

וביאר . להולכי דרכים שפטורים מן הסוכה

כיון , החילוק שרק בהולכי דרכים פטורים

ב שהוא צורך "שהם הולכים למסחר וכיו

מ "שיוצא מביתו ע, וגם הוא בכל אדם. משמ

כ כשהולך לטיול לתענוג "ומשא. לסחור

שלא נחשב כלל צורך מה שהולך , בעלמא

כי גם אם היה . לטיול לשם תאוותו והנאתו

היה נחשב שלא , יוצא מביתו לשם טיול

ובספר הערות על מסכת סוכה . לצורך

כתב דלכאורה דברי , ש אליישיב"מהגרי

  כיון שהיום מכל , נם מובניםהאגרות משה אי

  

מקום הדרך הוא לצאת לטייל ולכך עוזבים את 

מדוע שלא יהא חשוב תשבו כעין , ביתם

שהרי בפשוטו הכוונה שהעולם צריכים , תדורו

וכל , להתנהג בסוכה כמו שמתנהגים בבתיהם

פעולה שדרך רוב העולם לעשות חוץ לבתיהם 

  ומה אכפת לן אם נחשבת צורך או לא, מותרת

  .ד"עכ  

יש להוכיח את דינו של האגרות 

מהדין של אבל שחייב , משה

. פ שהוא שרוי בצער על מתו"אע, בסוכה

פ שאבל רוצה להיות "ש שאע"ופירש הרא

כדי , מתבודד ויושב במקום צער ואפילה

ומשמע . מ חייב בסוכה"מ, להיות טרוד באבלו

האבל יוצא , מדבריו שבשאר ימות השנה

, מ חייב בסוכה"ומ, למקום בודד ואפלמביתו 

לישבעליושאדרבה,כיון שהנהגה זו לא נכונה

ומשמע . וינחמוהוכדי שיפוג צערו בסוכה

נקבע לפי הצורך , שדינא דתשבו כעין תדורו

ולא לפי מנהג העולם וכדברי האגרות , האמיתי

כיון , ומכל מקום עדיין קשה מסברה. משה

מדוע , שבפסוק נאמר תשבו והוא כעין תדורו

  נחייב אותו לעשות בסוכה דברים שאינו עושה 

  .ע"בביתו וצ  

  .אשדוד" באר משה"אברכי הכולל 

  

חשבתי לבאר את סברת האגרות 

בסוכות תשבו "שהחיוב , משה

הוא חיוב לישב בכל שבעת " שבעת ימים

צא . "'וכמו שאמרו בסוכה ב, הימים בסוכה

ורק כיון ". מדירת קבע ושב בדירת עראי

ל "ודרשו חז" תשבו"שון שנכתבה המצוה בל

כאן התחדש שכל שיוצא מן , "כעין תדורו"

הותר לו להפקיע ממנו את , הסוכה לצורך

ל שזהו רק "ולכך ס. המצוה לישב בסוכה

בזה הותר לו , כשהיציאה מן הסוכה היא לצורך

אבל כשהיציאה מן , להפקיע את המצוה

הסוכה אינה לצורך נאסר לו להפקיע את 

היציאה נצרכת לא הותר לו כיון שאין , המצוה

ע סימן "וכעין שמבואר בשו. להפקיע המצוה

שאסור לצאת מארץ ישראל 'א סעיף ד"תקל

מ "ל ע"אבל מותר לצאת לחו, ל לטייל"לחו

וכאן הגדר הוא . להרוויח או לראות פני חבירו

שמצוות ישוב הארץ חלה על , ת לעיל"כשנ

ת "ובשו
ולכאורה

:תשובה
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ורק שהותר לו להפקיע , האדם כל רגע ורגע

כמו , צוה אם היציאה היא לצורךאת המ

אבל כשהיציאה , להרוויח או לראות פני חבירו

  לא הותר , בזה' היא שלא לצורך כמו לטייל וכד

  .ל"לו לצאת לחו  

מ לראות פני "זה אם יצא מן הסוכה ע

בפשוטו יהא פטור מן הסוכה גם , חבירו

כיון שלראות פני חבירו , לדעת האגרות משה

ולכך גם . נחשב לצורך כמו לצאת להרוויח

פ שרוצה להיות "אע, האבל חייב בסוכה

וביום , מתבודד בצערו ולהיות טרוד באבלו

מ "מ, חול יוצא מביתו למקום בודד ואפל

כיון שהיציאה מן הסוכה , יב בסוכהמתחי

  ולכך לא הותר לו , נחשבת יציאה שלא לצורך

  .להפקיע את עצמו מישיבת הסוכה  

, נראה להוכיח את סברת האגרות משה

שחולה ומצטער פטור . ו"סוכה כ' מהגמ

ומשמשי , מן הסוכה מדין תשבו כעין תדורו

אבל משמשי , החולה פטורים גם מן הסוכה

וצריך ביאור מדוע . חייבים בסוכההמצטער 

הרי , המשמשין של המצטער חייבים בסוכה

מ "גם אם היו בביתם היו יוצאים משם ע

ונפטור אותם מן הסוכה , לשמש את המצטער

ומזה מוכח דכל . מדינא דתשבו כעין תדורו

הוא רק היתר , הפטור של תשבו כעין תדורו

וזה הותר , להפקיע את מצוות ישיבת הסוכה

ולשמש את , בפעולה שנחשבת לצורךרק 

המצטער לא נחשב לצורך רק פינוק בעלמא 

כיון שאינו שכיר שלו כמבואר במשנה ברורה [

  ולכך לא הותר לו]. ג"מ סעיף י"סימן תר

  .הסוכהישיבתמצוותאתלהפקיע  

דעת המגן אתלבארגםאפשרזה

מ שסובר שהולכי "אברהם בסימן תר

דזהו , חוייבים בסוכה בלילהדרכים ביום שמ

, גם אם לא מוצאים סוכה מזומנת לפניהם

ועיין גם . דמחוייבים לבנות סוכה ללינת הלילה

שהביא יש ראשונים . ו"במאירי בסוכה כ

שמחוייבים לבנות סוכה ללינת , שסוברים כך

ודלא כהלבוש שסובר שפטורים . הלילה

ורק שאם מזדמן להם , מלבנות סוכה בלילה

אבל לא , ילה מחוייבים לישב בהסוכה בל

ודברי הלבוש . מחוייבים לטרוח ולבנות סוכה

דכיון שאין דרך האדם לטרוח , מבוארים היטב

ואם לא , ולבנות דירה בשביל לינת לילה אחת

, מוצא דירה ללינת לילה הוא לן תחת השמים

לכך לא מחוייב לטרוח לבנות סוכה והוא מדין 

. ]מ"ר הלכה סימן תרעיין בביאו[תשבו כעין תדורו 

ט "מ, אבל סברת המגן אברהם צריכה ביאור

  והרי , מחוייב לבנות סוכה לדירת לילה אחת

  .אינו כעין תדורו שלא בונים סוכה ללינת לילה  

שכל דין , המבואר לעיל זה מיושב

הוא רק היתר , תשבו כעין תדורו

כמו [להפקיע את מצוות ישיבת הסוכה 

שהותר ] שיוצאים לצורךבהולכי דרכים 

המגןסוברולכך.בדברצורךישאםלהפקיע

מחוייבים הולכי הדרכים שבלילה,אברהם

כיון שעכשיו פנויים ואין , לטרוח לבנות סוכה

שהרי , להם היתר להפקיע את מצוות הסוכה

ושאני מעצם . יכולים לטרוח ולבנות סוכה

פ שהם "להם אע, ההליכה ביום שהותרה

כיון , צמם את מצוות הסוכהמפקיעין מע

שביציאה לצורך התחדש בדין תשבו כעין 

שמשום הצורך מותר להפקיע את , תדורו

  אבל משום טירחא בבניית הסוכה לא , המצוה

  . שייך לפוטרם  

ופוטר , הלבוש שחולק על המגן אברהם

הולכי דרכים מלטרוח ולבנות סוכה 

סובר שבדין תשבו כעין תדורו , בלילה

ולפי 

ועוד 

ולפי 

ולפי 

אבל
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דכתיב בסוכות , ביוםפטורים מן הסוכה 

כעין ישיבת ביתו כשם שכל השנה אינו , תשבו

כך כל ימות החג , נמנע מלכת בדרך סחורה

".לא הצריכו הכתוב למנוע, שאינו יום טוב

שכל פעולה שדרכו , י"ומשמע מדברי רש

מותרת לעשות מחוץ , לעשות מחוץ לביתו

  והוא דינא דתשבו כעין תדורו כעין , לסוכה

  .בת ביתושמתנהג בישי  

ג "סימן צ' ח חלק ג"אגרות משה או

נשאל האם מותר לצאת לטיול 

במקום שיודע שלא יהא לו , לתענוג בעלמא

ולא דמי , וכתב שאסור לצאת לטיול. סוכה

וביאר . להולכי דרכים שפטורים מן הסוכה

כיון , החילוק שרק בהולכי דרכים פטורים

ב שהוא צורך "שהם הולכים למסחר וכיו

מ "שיוצא מביתו ע, וגם הוא בכל אדם. משמ

כ כשהולך לטיול לתענוג "ומשא. לסחור

שלא נחשב כלל צורך מה שהולך , בעלמא

כי גם אם היה . לטיול לשם תאוותו והנאתו

היה נחשב שלא , יוצא מביתו לשם טיול

ובספר הערות על מסכת סוכה . לצורך

כתב דלכאורה דברי , ש אליישיב"מהגרי

  כיון שהיום מכל , נם מובניםהאגרות משה אי

  

מקום הדרך הוא לצאת לטייל ולכך עוזבים את 

מדוע שלא יהא חשוב תשבו כעין , ביתם

שהרי בפשוטו הכוונה שהעולם צריכים , תדורו

וכל , להתנהג בסוכה כמו שמתנהגים בבתיהם

פעולה שדרך רוב העולם לעשות חוץ לבתיהם 

  ומה אכפת לן אם נחשבת צורך או לא, מותרת

  .ד"עכ  

יש להוכיח את דינו של האגרות 

מהדין של אבל שחייב , משה

. פ שהוא שרוי בצער על מתו"אע, בסוכה

פ שאבל רוצה להיות "ש שאע"ופירש הרא

כדי , מתבודד ויושב במקום צער ואפילה

ומשמע . מ חייב בסוכה"מ, להיות טרוד באבלו

האבל יוצא , מדבריו שבשאר ימות השנה

, מ חייב בסוכה"ומ, למקום בודד ואפלמביתו 

לישבעליושאדרבה,כיון שהנהגה זו לא נכונה

ומשמע . וינחמוהוכדי שיפוג צערו בסוכה

נקבע לפי הצורך , שדינא דתשבו כעין תדורו

ולא לפי מנהג העולם וכדברי האגרות , האמיתי

כיון , ומכל מקום עדיין קשה מסברה. משה

מדוע , שבפסוק נאמר תשבו והוא כעין תדורו

  נחייב אותו לעשות בסוכה דברים שאינו עושה 

  .ע"בביתו וצ  

  .אשדוד" באר משה"אברכי הכולל 

  

חשבתי לבאר את סברת האגרות 

בסוכות תשבו "שהחיוב , משה

הוא חיוב לישב בכל שבעת " שבעת ימים

צא . "'וכמו שאמרו בסוכה ב, הימים בסוכה

ורק כיון ". מדירת קבע ושב בדירת עראי

ל "ודרשו חז" תשבו"שון שנכתבה המצוה בל

כאן התחדש שכל שיוצא מן , "כעין תדורו"

הותר לו להפקיע ממנו את , הסוכה לצורך

ל שזהו רק "ולכך ס. המצוה לישב בסוכה

בזה הותר לו , כשהיציאה מן הסוכה היא לצורך

אבל כשהיציאה מן , להפקיע את המצוה

הסוכה אינה לצורך נאסר לו להפקיע את 

היציאה נצרכת לא הותר לו כיון שאין , המצוה

ע סימן "וכעין שמבואר בשו. להפקיע המצוה

שאסור לצאת מארץ ישראל 'א סעיף ד"תקל

מ "ל ע"אבל מותר לצאת לחו, ל לטייל"לחו

וכאן הגדר הוא . להרוויח או לראות פני חבירו

שמצוות ישוב הארץ חלה על , ת לעיל"כשנ

ת "ובשו
ולכאורה

:תשובה
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ורק שהותר לו להפקיע , האדם כל רגע ורגע

כמו , צוה אם היציאה היא לצורךאת המ

אבל כשהיציאה , להרוויח או לראות פני חבירו

  לא הותר , בזה' היא שלא לצורך כמו לטייל וכד

  .ל"לו לצאת לחו  

מ לראות פני "זה אם יצא מן הסוכה ע

בפשוטו יהא פטור מן הסוכה גם , חבירו

כיון שלראות פני חבירו , לדעת האגרות משה

ולכך גם . נחשב לצורך כמו לצאת להרוויח

פ שרוצה להיות "אע, האבל חייב בסוכה

וביום , מתבודד בצערו ולהיות טרוד באבלו

מ "מ, חול יוצא מביתו למקום בודד ואפל

כיון שהיציאה מן הסוכה , יב בסוכהמתחי

  ולכך לא הותר לו , נחשבת יציאה שלא לצורך

  .להפקיע את עצמו מישיבת הסוכה  

, נראה להוכיח את סברת האגרות משה

שחולה ומצטער פטור . ו"סוכה כ' מהגמ

ומשמשי , מן הסוכה מדין תשבו כעין תדורו

אבל משמשי , החולה פטורים גם מן הסוכה

וצריך ביאור מדוע . חייבים בסוכההמצטער 

הרי , המשמשין של המצטער חייבים בסוכה

מ "גם אם היו בביתם היו יוצאים משם ע

ונפטור אותם מן הסוכה , לשמש את המצטער

ומזה מוכח דכל . מדינא דתשבו כעין תדורו

הוא רק היתר , הפטור של תשבו כעין תדורו

וזה הותר , להפקיע את מצוות ישיבת הסוכה

ולשמש את , בפעולה שנחשבת לצורךרק 

המצטער לא נחשב לצורך רק פינוק בעלמא 

כיון שאינו שכיר שלו כמבואר במשנה ברורה [

  ולכך לא הותר לו]. ג"מ סעיף י"סימן תר

  .הסוכהישיבתמצוותאתלהפקיע  

דעת המגן אתלבארגםאפשרזה

מ שסובר שהולכי "אברהם בסימן תר

דזהו , חוייבים בסוכה בלילהדרכים ביום שמ

, גם אם לא מוצאים סוכה מזומנת לפניהם

ועיין גם . דמחוייבים לבנות סוכה ללינת הלילה

שהביא יש ראשונים . ו"במאירי בסוכה כ

שמחוייבים לבנות סוכה ללינת , שסוברים כך

ודלא כהלבוש שסובר שפטורים . הלילה

ורק שאם מזדמן להם , מלבנות סוכה בלילה

אבל לא , ילה מחוייבים לישב בהסוכה בל

ודברי הלבוש . מחוייבים לטרוח ולבנות סוכה

דכיון שאין דרך האדם לטרוח , מבוארים היטב

ואם לא , ולבנות דירה בשביל לינת לילה אחת
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לכך לא מחוייב לטרוח לבנות סוכה והוא מדין 

. ]מ"ר הלכה סימן תרעיין בביאו[תשבו כעין תדורו 

ט "מ, אבל סברת המגן אברהם צריכה ביאור

  והרי , מחוייב לבנות סוכה לדירת לילה אחת

  .אינו כעין תדורו שלא בונים סוכה ללינת לילה  

שכל דין , המבואר לעיל זה מיושב
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כמו [להפקיע את מצוות ישיבת הסוכה 

שהותר ] שיוצאים לצורךבהולכי דרכים 

המגןסוברולכך.בדברצורךישאםלהפקיע

מחוייבים הולכי הדרכים שבלילה,אברהם

כיון שעכשיו פנויים ואין , לטרוח לבנות סוכה

שהרי , להם היתר להפקיע את מצוות הסוכה
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שמשום הצורך מותר להפקיע את , תדורו

  אבל משום טירחא בבניית הסוכה לא , המצוה

  . שייך לפוטרם  
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ולפי 

ועוד 

ולפי 

ולפי 

אבל
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שהחיוב של ישיבת הסוכה הוא כעין , התחדש

וכל פעולות שעושה , שמתנהג בדירת ביתו

, חוץ לביתו הותר לו לעשותם מחוץ לסוכה

, וכיון שאין דרכו לבנות דירה ללינת לילה אחת

שוב לא מחוייב לטרוח ולבנות סוכה ללינת 

  ולפי סברת הלבוש מסתבר באמת . לילה אחד

  

יהיו פטורים , שהיוצאים לטיול לתענוג בעלמא

כיון שכהיום הדרך הוא לצאת , מן הסוכה

כ "נמצא שזהו ג, מ לטייל"ולעזוב את ביתו ע

וכיון שדרכו , כלול בדין תשבו כעין תדורו

  יהא מותר לו גם לצאת מן , לצאת מביתו לטייל

  .הסוכה לטייל  

  . ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  סימן מב 

  תשבו כעין תדורו 
  .סוכה כו                                                                                                                                                                              

  

.ס"א שלום רב וכט"טדוד חנניה פינטו שלי' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מבואר ששומרי . ו"סוכה כ' בגמ

גינות ופרדסים פטורים מן הסוכה 

וביאר אביי הטעם משום , בין ביום ובין בלילה

כעין תדורו "י "ופירש רש". תשבו כעין תדורו"

הזקיקתו , כדרך שהוא דר כל השנה בביתו

התורה להניח ביתו ולדור כאן בסוכה עם 

  וזה אינו יכול , מטותיו וכלי תשמישו ומצעותיו

  ". מפני הטורחלהביאם שם  

במה)אהרבהביאורצריכים

  כיון,הסוכהמןשפטורתבשכ

  

  

הולכיהרי,תשמישוכלימצעותלושאין

עמהםשאיןפ"אע,בסוכהחייביםדרכים

גינותשומריומדוע  ,ומצעיםמיטות

להםשאיןמחמתפטוריםופרדסים

אותםנחייבלאמדוע)ב.ומצעיםמיטות

,ומצעיםמיטותלסוכהולהביאלטרוח

,ע"צטורחבזהשישי"רששכתבומה

וזהו,טורחישסוכהשלבניהבכלשהרי

  כןואם,סוכהולבנותלטרוחהחיובעצמו

  .ג"וצעמצעיםולהביאלטרוחאותםנחייב  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

על , י"חשבתי להסביר את דברי רש
א בסוגיא שכתב "טביפי דברי הר

כי בזמן שרגילין לשבת בבתיהם חייבים "
שומרי גינות ופרדסים פטורים בין , בסוכה

שאין רגילין לבא לבתיהם , ביום ובין בלילה
אמר אביי, ופרכינן וליעבדי סוכה התם, כלל

וכיון שאין דרך לקבוע שם , תשבו כעין תדורו
ומשמע ". אינו חייב לעשות שם סוכה

שהטעם לפטור שומרי גינות , א"מהרטב
הוא מחמת שאינם קבועים בגינות , ופרדסים

. ולכך אין לחייבם בסוכה במקומם, ובפרדסים
א שאינו מפרש טעם הפטור "ומשמע מהרטב

:שאלה

ודבריו

:תשובה

קלג                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

  רק , שהוא מפני הטירחא, י"כפירוש רש
  .מפרש טעם הפטור מפני שאינם קבועים  

צא . "'לעיל ב' זה על פי הגמלבאר
, "מדירת קבע ושב בדירת עראי

ונמצא שבדין תשבו כעין תדורו התחדשו שני 
" צא מדירת קבע"האחת היא , חלקים

, שמחוייב לעזוב את ביתו הקבוע בו כל השנה
שמחוייב לישב " שב בדירת עראי"והשני 

ובכל ישיבה בסוכה ". דירת עראיבסוכה שהיא
וגם את , מקיים גם את היציאה מדירת קבע

ובזה נראה לבאר הטעם . הישיבה בדירת עראי
, ששומרי הגינות ופרדסים פטורים מן הסוכה
, הוא משום שאינם קבועים בגינות ובפרדסים

" צא מדירת קבע"וחסר להם את החלק של 
שהרי לעולם אין להם דירת קבע ואין להם 

ומכל מקום שייך לחייב אותם . מהיכן לצאת
שב "על מנת לקיים את הדין של , לישב בסוכה

וזה , שישבו בסוכה עראית" בדירת עראי
הוא , י שהטעם לפטור אותם"מיישב הרש

מחמת שיש להם טורח להביא מצעות וכלי 
וכיון שקיום הישיבת עראי . תשמישים לסוכה

ן מדין כעי[היא עם מטות ומצעות , בסוכה
והשומרים של הגינות לא יכולים ] תדורו

נמצא , להביא לשם את המטות ומצעות
, "שב בדירת עראי"שחסר גם בהחלק של 

  , שאינו יושב בדירת עראי כעין תדורו שבביתו
  .עם כלי תשמישו ומצעות  

החילוק בין שומרי גינות מבואר
לבין , ופרדסים שפטורים מן הסוכה

כי אצל שומרי . סוכההולכי דרכים שחייבים ב
צא "לא שייך את החלק של , גינות ופרדסים

ואין , שלעולם אין לו דירת קבע" מדירת קבע
כיון שיש לו " שב בדירת עראי"את החלק של 

ומה . טירחא להביא כלי תשמישו ומצעותיו
ששייך בהם את החלק , שאין כן בהולכי דרכים

שהרי יש להם דירה , "צא מדירת קבע"של 
  ולכך מחוייבים לישב בסוכה , ל השנהקבועה כ

  

על מנת לקיים , גם בלי מצעים וכלי תשמיש
ובזה אין את הפטור , הדין של צא מדירת קבע

כי . של כעין תדורו עם מצעות וכלי תשמיש
" שב בדירת עראי"זהו רק דין בחלק של 

שצריך לישב בסוכה כמו שיושב בביתו עם 
ולכך בהולכי דרכים מחוייבים לישב , מצעותיו

  מ "ע, שבסוכה גם בלי מצעות וכלי תשמי
  .לקיים לדינא דצא מדירת קבע  

דלעולם אין , בשומרי גינות ופרדסים
רק , "צא מדירת קבע"להם את הדין של 

ובזה שפיר יש , הדין של שב בדירת עראי
כמו שיושב , לפטור אם אינו יושב בדירת עראי

א "ונמצא לפי זה שהרטב. בביתו כל השנה
את אלא משלימין אחד, י אינם חולקים"והרש
א ביאר הטעם שאין בהם את "שהרטב. השני

כיון שלעולם אין " [צא מדירת קבע"החלק של
י ביאר את הטעם שאין "ורש]. להם דירת קבע

כיון [בהם את החלק של שב בדירת עראי 
  ].מצעותלהביאטירחאוישמצעותשאין להם

, י"גם מתורצת השאלה על דברי רש
מדוע טירחא להביא מצעות וכלי

והרי כל בניה , תשמיש פוטרת מישיבה בסוכה
מ מחוייבים לטרוח "ומ, של סוכה היא טירחא

ולפי המבואר לעיל זה . מ לישב בסוכה"ע
כי אם דר בביתו ויש בו את החלק של , מיושב

מחוייב לטרוח ולבנות , "צא מדירת קבע"
מ לקיים החלק של היציאה מדירת "ע, סוכה
טרת שבזה לא נאמר שהטירחא פו, קבע

ורק בשומרי גינות ופרדסים , מלישב בסוכה
צא "כי אין להם את החלק של , טירחא פוטרת

ובזה , רק לישב בדירת עראי" מדירת קבע
, שעצם הישיבה בדירת עראי[פוטרת טירחא 

צריכה להיות שווה לישיבה שבביתו והיא 
כ ביציאה מדירת "ומשא, ישיבה בלי טירחא

  ואדרבה קבע שאינה שווה לישיבה שבביתו 
  ].ת"ולכך טירחא לא פוטרת כשנ, יוצא מביתו  

.ה דוד חנניה פינטו"ע

וחשבתי 

ובזה 

ורק

ובזה 
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  , שאינו יושב בדירת עראי כעין תדורו שבביתו
  .עם כלי תשמישו ומצעות  

החילוק בין שומרי גינות מבואר
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ורק

ובזה 
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  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"מולכבוד 

תשבו "את מכתבו היקר בסוגיית 

ובמה שביאר לדברי ". כעין תדורו

שכל דין הטירחא שפוטרת מן הסוכה , י"רש

, זהו רק באופן שכבר יצא מדירת קבע
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  , נפטרו מלישב בדירת עראי מחמת הטירחא

  .נפלאוהוא ביאור   

יעקב בסימן יש לבאר את דברי הביכורי 
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וכתב . לסוכת חבירו אם יש לו טירחא לילך

שכל הפטור הוא רק אם בנה , בביכורי יעקב

דאז פטור מלילך לבית , סוכה ונכבו לו הנרות

לא יפטר , וכה כללאבל אם לא בנה ס, חבירו

מן הסוכה מחמת שיש לו טירחא לילך לסוכת 

  , דאם לא כן כל אדם יפטר מן הסוכה. חבירו

  .כיון שיש לו טירחא לבנות סוכה  

סוכה ס"עמאמתבשפתמבוארזה

א בסימן "שהביא לדברי הרמ. ו"כ

ומה שנוהגין להקל עכשיו "'ק ב"תרלט ס

דקין בשינה שאין ישנים בסוכה רק המדק

יש אומרים משום צינה דיש צער , במצוות

, וכתב בשפת אמת". לישן במקומות הקרים

, שכל פטור זה הוא רק כשבנה סוכה לאכילה

אבל אם , שאז נפטר משינה בסוכה משום צינה

לא נפטר גם מהשינה , לא בנה כלל סוכה

עובר איסור גם , ואם ישן חוץ לסוכה[בסוכה 

שרק אם , טעםוביאר ה]. על שינה חוץ לסוכה

בנה סוכה לאכילה ומקיים בה תשבו כעין 

אבל , נפטר מלבנות סוכה אחרת לשינה, תדורו

ולא קיים כלל את , אם לא בנה סוכה כלל

  מחוייב לבנות סוכה טובה , התשבו כעין תדורו

  .לשינה  

,היטבמחווריםהדבריםר"כת

בזהוקייםסוכהבנהאםשרק

מלישבנפטרבזה,קבעמדירתדצאלדינא

צינהכשישאוהנרותלוכשנכבועראיבדירת

וכמופוטרתהטירחאשאז.בסוכהלישן

שלאכללסוכהבנהלאאםאבל,ר"כתשביאר

יפטרלא,קבעמדירתדצאלדינאכללקיים

  טירחאלושישפ"אעעראיבדירתמלישב

  ].הצינהמפניאו,חבירולסוכתלילךכמו[  

באופן , י"עוד לבאר לדברי רשחשבנו

שכל הדין .ר"שונה קצת מדברי כת

לישב בדירת עראי מתקיים רק בתנאי שיוצא 

שלאחר שיוצא מדירתו הקבועה , מדירת קבע

אבל אם לא יצא מדירת . יושב בדירת עראי

. לא קיים כלל הישיבה בדירת עראי, קבע

י שאם לא מביא את המצעות וכלי "וסובר רש

, לא נחשב שיצא מדירת קבע,תשמישו לסוכה

שעדיין דירתו הקבועה היא בביתו במקום 

, י"ל לרש"ולכך ס. מצעותיו וכלי תשמישו

, ששומרי גינות ופרדסים פטורים מן הסוכה

  כיון שאינם באים עם מצעותיהם וכלי 

  . תשמישן ולא יצאו מדירת קבע  

שאין כן בהולכי דרכים ביום שחייבים 

זהו משום שהם כבר בנו , בסוכה בלילה

ונמצא שכבר יצאו , סוכה בביתם עם מצעים

ולכך חייבים בסוכה על מנת , מדירתם הקבועה

קיבלנו

ובזה

וכעין 

כ "ולמש

אמנם 

ומה
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ולא נטריח את השומרי . לישב בדירת עראי

, גינות ופרדסים להביא מצעות וכלי תשמישן

כיון שאם יביא את המצעים לסוכה וירדו

  וכמבואר בדברי , גשמים אין לו מקום לפנותם

  

וכיון שאי אפשר לקיים . ו"המאירי סוכה כ

נפטר מלישב , בסוכה זו תשבו כעין תדורו

  י "ואין צריך לפי זה לבאר את דברי רש. בסוכה

  .א"טביעם דברי הר  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  סימן מג

  בעניין מצוה הבאה בעבירה
  .סוכה ל                                                                                                                                                                                

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"כבוד מול

ט סעיף "בשולחן ערוך בסימן תרמ

פסול רק , פסק שלולב הגזול'ה

מצווה "או מדין " לכם"או מדין [ט ראשון "ביו

כיון . ט שני כשר"אבל ביו"] הבאה בעבירה

ע שכל הפסול "וסובר השו, שהם רק מדרבנן

הוא רק במצוות , של מצווה הבאה בעבירה

יצחק בר נחמני ' והוא כדעת ר. דאורייתא

שאין דין מצווה הבאה בעבירה . 'בסוכה ל

ובספר גשר החיים הקשה סתירה . בנןבדר

  מ ביורה "מהשולחן ערוך בסימן ש, עצומה

  

ט שהקורע בחלוק גזול לא יצא "דעה סעיף כ

  והוא מטעם מצווה הבאה בעבירה , ידי קריעה

  .כמבואר בנושאי כלים  

היא רק על מתקריעהשהרי, גדולה

כמבואר , מדרבנן ולא מדאורייתא

ולדעת השולחן ערוך אין דין מצווה . בפוסקים

כ כיצד פסק "וא, הבאה בעבירה במצווה דרבנן

  מדין , שהקורע בחלוק גזול לא יצא ידי חובתו

  .ג"מצווה הבאה בעבירה וצע  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

חשבתי לתרץ הסתירה בדברי 

שדין קריעה על , השולחן ערוך

ל תקנו "מ חז"מ, פ שהוא דין דרבנן"המת אע

את הקריעה על המת כחלק מדיני האבלות על 

שחייבי : ו"שהרי מבואר בסנהדרין מ. המת

י "ופירש רש, ד לא מתאבלים עליהם"מיתות ב

ומשמע , הטעם כדי שיהא בזיונם כפרה להם

שעצם האבלות על המת היא כבוד המת 

ולכך ]. שמראה צער שנסתלק מאתו[

, ד לא מתאבלים עליהם"במחוייבי מיתות ב

ולכך . י האבלות"כדי למנוע מהם את הכבוד ע

, עליוהקריעה על המת היא כחלק מהאבלות 

  שמראה צער שנסתלק מאתו ובזה עצמו יש 

  .כבוד למת  

אומריםיש,אבלותלדיןבתורההמקור

שלומדים:]ז"טברכותף"בריהביאם[

ולכך"ימיםשבעתאבללאביוויעש"מהפסוק

.דאורייתאהםהאבלותימישבעתדכלל"ס

:שאלה

ותימה 

: תשובה

והנה
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קיבלנו

ובזה

וכעין 

כ "ולמש

אמנם 

ומה

קלה                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

ולא נטריח את השומרי . לישב בדירת עראי

, גינות ופרדסים להביא מצעות וכלי תשמישן

כיון שאם יביא את המצעים לסוכה וירדו

  וכמבואר בדברי , גשמים אין לו מקום לפנותם

  

וכיון שאי אפשר לקיים . ו"המאירי סוכה כ

נפטר מלישב , בסוכה זו תשבו כעין תדורו

  י "ואין צריך לפי זה לבאר את דברי רש. בסוכה

  .א"טביעם דברי הר  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  סימן מג

  בעניין מצוה הבאה בעבירה
  .סוכה ל                                                                                                                                                                                

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"כבוד מול

ט סעיף "בשולחן ערוך בסימן תרמ

פסול רק , פסק שלולב הגזול'ה

מצווה "או מדין " לכם"או מדין [ט ראשון "ביו

כיון . ט שני כשר"אבל ביו"] הבאה בעבירה

ע שכל הפסול "וסובר השו, שהם רק מדרבנן

הוא רק במצוות , של מצווה הבאה בעבירה

יצחק בר נחמני ' והוא כדעת ר. דאורייתא

שאין דין מצווה הבאה בעבירה . 'בסוכה ל

ובספר גשר החיים הקשה סתירה . בנןבדר

  מ ביורה "מהשולחן ערוך בסימן ש, עצומה

  

ט שהקורע בחלוק גזול לא יצא "דעה סעיף כ

  והוא מטעם מצווה הבאה בעבירה , ידי קריעה

  .כמבואר בנושאי כלים  

היא רק על מתקריעהשהרי, גדולה

כמבואר , מדרבנן ולא מדאורייתא
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  .כבוד למת  
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שלומדים:]ז"טברכותף"בריהביאם[

ולכך"ימיםשבעתאבללאביוויעש"מהפסוק

.דאורייתאהםהאבלותימישבעתדכלל"ס

:שאלה

ותימה 

: תשובה

והנה
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ף שיום ראשון לאבלות "דגם להרי

, הוא דאורייתא ולומדים זה מדין אונן

, ל תקנו שבעת ימי אבלות"מ לאחר שחז"מ

את שבעת ימי האבלות על הפסוק הסמיכו 

שעל ידי ". ויעש לאביו אבל שבעת ימים"של 

. וכמו שנתבאר, האבלות מקיים כבוד לאביו

' ם בפרק א"וביותר מזה משמע מהרמב

שלפני מתן תורה 'מהלכות אבל הלכה א

כמו [, באמת דין האבלות היה שבעת ימים
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דקיימא לן דבדרבנן לא שייך לדינא דמצוה 

ל "קריעה שתקנוה חזמ ב"מ, הבאה בעבירה

ונתבאר לעיל שעיקר דין . כחלק מהאבלות

, האבלות נלמד מויעש לאביו אבל שבעת ימים

ולכך הקריעה נחשבת , ובזה מקיים כבוד אביו

ע פוסל גם "ג דהשו"ואע[כעין מצוה דאורייתא 

, בקריעה על שאר קרובים ולא רק על אביו

ל כחלק "מ כיון שדין הקריעה תקנוה חז"מ

ועיקר דין האבלות נאמרה , לותמדין האב

  ל לקריעה דין של "ולכך נתנו חז, באביו

  ].ונפסל בו גם מצוה הבאה בעבירה, דאורייתא  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

  סימן מד

  עוד בעניין מצוה הבאה בעבירה
  .סוכה ל                                                                                                                                                                                 

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

חמץמהלכות'ובפרקם"ברמב

ידייוצאאדםאין"'זהלכהומצה

כגון,לואסורהשהיאמצהבאכילתחובתו

נטלהשלאראשוןמעשראוטבלשאכל

שמברכיןכלהכללזה.שגזלהאותרומתו

וכל,חובתוידיבויוצאהמזוןברכתעליו

  בויוצאאיןהמזוןברכתעליומברכיןשאין

  ".חובתוידי  

הקשה מהירושלמי . ח"בקידושין ל

, שהקשה]בקידושין שם' מובא בתוס[

מדוע בני ישראל לא אכלו מצות בשנה 

' וכמבואר בגמ[הראשונה כשנכנסו לארץ 

והרי קיימא לן שעשה ]. משום איסור חדש

כ יבוא עשה של אכילת "וא, דוחה לא תעשה

ותירץ . וידחה לא תעשה של חדשמצה 

. גזירה כזית ראשון אטו כזית שני) הירושלמי א

דוחה לא , אין עשה שלפני מתן תורה) ב

ולפי דברי . תעשה שנאמר לאחר מתן תורה

ם שהאוכל מצת טבל נחשב מצווה "הרמב

  מדוע לא תירץ הירושלמי דלא , הבאה בעבירה

  . משום מצווה הבאה בעבירה, אכלו מצת חדש  

ונראה 

ובזה

:שאלה

ובמקנה

קלז                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

'ם בהלכות ברכות פרק א"ע מהרמב"יל

כל האוכל דבר האסור בין "ט "הלכה י

אינו מברך עליו לא בתחילה , בזדון בין בשגגה

, כיצד הרי שאכל טבל של דבריהם, ולא בסוף

, או שאכל מעשר ראשון שלא נטלו תרומותיו

אינו , או מעשר שני והקדש שלא נפדו כהלכתן

כל נבילות ואין צריך לומר אם א, מברך

ובהשגות ". וטריפות או שתה יין נסך וכיוצא בו

שלא גדולהטעותבזהטעה"ד כתב "הראב

אלא שאין מזמנין עליהם , אמרו שאין מברכין

הואיל , לומר שאין להם חשיבות קביעות

ואוכלין דבר האסור והוא כעין אכילת פירות 

  אבל ברכה תחילה , שאין להם קבע לזימון

  ".יברכו הואיל ונהנווסוף למה לא   

אפילו כשאוכל דבר , ם"שלדעת הרמב

, ואם כן. איסור בשוגג אין לברך עליו

: ל"ם בהלכות חמץ ומצה כתב וז"כיון שהרמב

אין אדם יוצא ידי חובתו באכילת מצה שהיא "

  כגון שאכל טבל או מעשר ראשון , אסורה לו

  

  

זה הכלל כל . שלא ניטלה תרומתו או שגזלה

, ן עליו ברכת המזון יוצא בו ידי חובתושמברכי

וכל שאין מברכין עליו ברכת המזון אין יוצא בו 

ואם כן כשאוכל איסור בשוגג ". ידי חובתו

לא יצא ידי ] ם שלא מברכים"שמבואר ברמב[

ע "וצ. מדין מצווה הבאה בעבירה, חובת מצה

  ומדוע , דלכאורה אם הוא שוגג אין כאן עבירה

  .ע"הבאה בעבירה וצלא יצא מדין מצווה  

ם בין אכילת "ע מהו הדימוי ברמב"יל

, מצה האסורה שלא יצא בה ידי חובה

לבין אכילת דבר האסור שאין מברך עליו 

החסרון , דאכילת מצה האסורה. ברכת המזון

שנעשה בעבירה והמצווה " מעשה המצווה"ב

אבל כשאוכל . ולכך לא יצא ידי חובתו, פגומה

, לא על מעשה המצווהשהברכה, דבר אסור

מדוע לא , רק על ההנאה שבאה לו מן האכילה

  שהרי , יברך ברכת המזון גם על מאכל אסור

  .מ נהנה מהמאכל"מ  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

שכל דין מצווה , חשבתי לבאר

הוא , הבאה בעבירה שנפסלת

החפצא שנעשתה בו מחמת המאיסות של 

ם בפירוש "ולכן מבואר ברמב. העבירה

שלולב של , דסוכה'המשנה בריש פרק ג

אשירה שפסלה המשנה הוא מחמת מצוה 

שכתבו . 'בסוכה ל' ודלא כתוס, הבאה בעבירה

שאין לפסול בלולב של אשירה מחמת מצוה 

כיון שאין המצווה באה מחמת , הבאה בעבירה

עובדים את שהרי גם אם לא היו [העבירה 

, ולא דמי לגזל, האילן היה לנו לולב למצוה

וסברת ]. שאם לא היה גוזל לא היה לו לולב

ם שגם בלולב של אשירה נפסל מחמת "הרמב

מ כיון שנעשה "דמ, מצוה הבאה בעבירה היא

  נהיית החפצא , בחפצא של הלולב עבירה

  .מאוסה לגבוה ופסולה למצוה  

לה שפסו[יש לחלק בין מצת טבל 
לבין מצת ] מחמת מצוה הבאה בעבירה

שלא נפסלה מחמת מצווה הבאה [חדש 
שרק באיסור טבל שהוא איסור על ]. בעבירה

שייך לפסול מחמת , החפצא של המצווה
התירלשייךולא, המאיסות שישנה בחפץ

מאוסה כיון שהחפצא ,ת"לדוחהעשהמדין
  כן שאינוומה  . למצוה  נפסלה   עבירה והיא 

ועוד 

נמצא

עוד 

: תשובה

ולכך



                                 דוד                             סוכה  צרות                          או                 קלו

שהואהראשוןביוםאבלותשרקף"הרידעת

מדיןלהדילפינן,דאורייתאהואהמיתהיום

,המיתהביוםבקדשיםלאכולשאסוראונן

'תוסודעת.דרבנןרקהםהאבלותימיושאר

  .דרבנןהםהאבלותימישבעתדכל:ז"טברכות

ף שיום ראשון לאבלות "דגם להרי

, הוא דאורייתא ולומדים זה מדין אונן

, ל תקנו שבעת ימי אבלות"מ לאחר שחז"מ

את שבעת ימי האבלות על הפסוק הסמיכו 

שעל ידי ". ויעש לאביו אבל שבעת ימים"של 

. וכמו שנתבאר, האבלות מקיים כבוד לאביו

' ם בפרק א"וביותר מזה משמע מהרמב

שלפני מתן תורה 'מהלכות אבל הלכה א

כמו [, באמת דין האבלות היה שבעת ימים

ורק ] שנאמר ויעש לאביו אבל שבעת ימים

  נתחדשה ההלכה שהאבלות ,לכשנתנה תורה

  

ולכך מסתבר שלאחר . היא רק יום אחד

  הסמיכו זה , ל תקנו אבלות שבעת ימים"שחז

  ".ויעש לאביו אבל שבעת ימים"על הפסוק   

ע שבקריעה בבגד גזול "יש לבאר השו

ג "אע, נחשב מצוה הבאה בעבירה

דקיימא לן דבדרבנן לא שייך לדינא דמצוה 

ל "קריעה שתקנוה חזמ ב"מ, הבאה בעבירה

ונתבאר לעיל שעיקר דין . כחלק מהאבלות

, האבלות נלמד מויעש לאביו אבל שבעת ימים

ולכך הקריעה נחשבת , ובזה מקיים כבוד אביו

ע פוסל גם "ג דהשו"ואע[כעין מצוה דאורייתא 

, בקריעה על שאר קרובים ולא רק על אביו

ל כחלק "מ כיון שדין הקריעה תקנוה חז"מ

ועיקר דין האבלות נאמרה , לותמדין האב

  ל לקריעה דין של "ולכך נתנו חז, באביו

  ].ונפסל בו גם מצוה הבאה בעבירה, דאורייתא  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

  סימן מד

  עוד בעניין מצוה הבאה בעבירה
  .סוכה ל                                                                                                                                                                                 

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

חמץמהלכות'ובפרקם"ברמב

ידייוצאאדםאין"'זהלכהומצה

כגון,לואסורהשהיאמצהבאכילתחובתו

נטלהשלאראשוןמעשראוטבלשאכל

שמברכיןכלהכללזה.שגזלהאותרומתו

וכל,חובתוידיבויוצאהמזוןברכתעליו

  בויוצאאיןהמזוןברכתעליומברכיןשאין

  ".חובתוידי  

הקשה מהירושלמי . ח"בקידושין ל

, שהקשה]בקידושין שם' מובא בתוס[

מדוע בני ישראל לא אכלו מצות בשנה 

' וכמבואר בגמ[הראשונה כשנכנסו לארץ 

והרי קיימא לן שעשה ]. משום איסור חדש

כ יבוא עשה של אכילת "וא, דוחה לא תעשה

ותירץ . וידחה לא תעשה של חדשמצה 

. גזירה כזית ראשון אטו כזית שני) הירושלמי א

דוחה לא , אין עשה שלפני מתן תורה) ב

ולפי דברי . תעשה שנאמר לאחר מתן תורה

ם שהאוכל מצת טבל נחשב מצווה "הרמב

  מדוע לא תירץ הירושלמי דלא , הבאה בעבירה

  . משום מצווה הבאה בעבירה, אכלו מצת חדש  

ונראה 

ובזה

:שאלה

ובמקנה

קלז                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

'ם בהלכות ברכות פרק א"ע מהרמב"יל

כל האוכל דבר האסור בין "ט "הלכה י

אינו מברך עליו לא בתחילה , בזדון בין בשגגה

, כיצד הרי שאכל טבל של דבריהם, ולא בסוף

, או שאכל מעשר ראשון שלא נטלו תרומותיו

אינו , או מעשר שני והקדש שלא נפדו כהלכתן

כל נבילות ואין צריך לומר אם א, מברך

ובהשגות ". וטריפות או שתה יין נסך וכיוצא בו

שלא גדולהטעותבזהטעה"ד כתב "הראב

אלא שאין מזמנין עליהם , אמרו שאין מברכין

הואיל , לומר שאין להם חשיבות קביעות

ואוכלין דבר האסור והוא כעין אכילת פירות 

  אבל ברכה תחילה , שאין להם קבע לזימון

  ".יברכו הואיל ונהנווסוף למה לא   

אפילו כשאוכל דבר , ם"שלדעת הרמב

, ואם כן. איסור בשוגג אין לברך עליו

: ל"ם בהלכות חמץ ומצה כתב וז"כיון שהרמב

אין אדם יוצא ידי חובתו באכילת מצה שהיא "

  כגון שאכל טבל או מעשר ראשון , אסורה לו

  

  

זה הכלל כל . שלא ניטלה תרומתו או שגזלה

, ן עליו ברכת המזון יוצא בו ידי חובתושמברכי

וכל שאין מברכין עליו ברכת המזון אין יוצא בו 

ואם כן כשאוכל איסור בשוגג ". ידי חובתו

לא יצא ידי ] ם שלא מברכים"שמבואר ברמב[

ע "וצ. מדין מצווה הבאה בעבירה, חובת מצה

  ומדוע , דלכאורה אם הוא שוגג אין כאן עבירה

  .ע"הבאה בעבירה וצלא יצא מדין מצווה  

ם בין אכילת "ע מהו הדימוי ברמב"יל

, מצה האסורה שלא יצא בה ידי חובה

לבין אכילת דבר האסור שאין מברך עליו 

החסרון , דאכילת מצה האסורה. ברכת המזון

שנעשה בעבירה והמצווה " מעשה המצווה"ב

אבל כשאוכל . ולכך לא יצא ידי חובתו, פגומה

, לא על מעשה המצווהשהברכה, דבר אסור

מדוע לא , רק על ההנאה שבאה לו מן האכילה

  שהרי , יברך ברכת המזון גם על מאכל אסור

  .מ נהנה מהמאכל"מ  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

שכל דין מצווה , חשבתי לבאר

הוא , הבאה בעבירה שנפסלת

החפצא שנעשתה בו מחמת המאיסות של 

ם בפירוש "ולכן מבואר ברמב. העבירה

שלולב של , דסוכה'המשנה בריש פרק ג

אשירה שפסלה המשנה הוא מחמת מצוה 

שכתבו . 'בסוכה ל' ודלא כתוס, הבאה בעבירה

שאין לפסול בלולב של אשירה מחמת מצוה 

כיון שאין המצווה באה מחמת , הבאה בעבירה

עובדים את שהרי גם אם לא היו [העבירה 

, ולא דמי לגזל, האילן היה לנו לולב למצוה

וסברת ]. שאם לא היה גוזל לא היה לו לולב

ם שגם בלולב של אשירה נפסל מחמת "הרמב

מ כיון שנעשה "דמ, מצוה הבאה בעבירה היא

  נהיית החפצא , בחפצא של הלולב עבירה

  .מאוסה לגבוה ופסולה למצוה  

לה שפסו[יש לחלק בין מצת טבל 
לבין מצת ] מחמת מצוה הבאה בעבירה

שלא נפסלה מחמת מצווה הבאה [חדש 
שרק באיסור טבל שהוא איסור על ]. בעבירה

שייך לפסול מחמת , החפצא של המצווה
התירלשייךולא, המאיסות שישנה בחפץ

מאוסה כיון שהחפצא ,ת"לדוחהעשהמדין
  כן שאינוומה  . למצוה  נפסלה   עבירה והיא 

ועוד 

נמצא

עוד 

: תשובה

ולכך
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שהרי , במצת חדש שאין החפצא מאוסה
שהרי , איסור חדש הוא לא איסור על החפצא

ודמי לאכילה , מותרת לאחר הקרבת העומר
ביום הכיפורים שהיא איסור רק על הגברא 

ולא איסור אכילה על , מחמת היום הקדוש
ובזה שייך לומר עשה דוחה לא . החפצא
ולזה תירץ הירושלמי גזירה כזית , תעשה

או דאין עשה דלפני , טו כזית שניראשון א
. הדיבור דוחה לא תעשה דלאחר הדיבור

  'וובאמת שכך מבואר באור שמח בפרק
  .ב"עש  ומצה  חמץמהלכות  

  

  

גם ש, ם"גם מבואר הדיוק מדברי הרמב

כשאוכל איסור בשוגג נחשב מצוה 

, פ שהאדם שוגג באכילתו"אע, הבאה בעבירה

', מ עצם האכילה היא מאוסה ומגונה לפני ה"מ

וכל אכילה מאוסה נפסלה מחמת דין מצוה 

ומבואר גם הטעם דאין לברך . הבאה בעבירה

כיון , ברכת המזון על אכילה של דבר איסור

נמצא שהאכילה מאוסה , שהמאכל היה אסור

    עלה"ות לקבולכך אין לברך ולהוד', הלפני 

  .ומגונהמאוסהאכילה  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  .המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מצוה "את מכתבו היקר בסוגיית 

, ר"ובמה שביאר כת". הבאה בעבירה

שכל דין מצוה הבאה בעבירה הוא דין 

ולכך , שנפסל ונמאס החפץ למצוה, מאיסות

וגם בשוגג . זהו רק באיסור חפצא כמו בטבל

וכעין . וגם בברכת המזון, נפסל מדין מאוס

מהלכות חמץ ' שביאר באור שמח בפרק ו

, צת טבל לבין מצת חדשומצה לחלק בין מ

ולא , שמצת טבל היא איסור חפצא ומאוסה

  , שייך בה כלל לדינא דעשה דוחה לא תעשה

  .ד"עכ. ונחשב מצוה הבאה בעבירה  

, תם' להוכיח חילוק זה משיטת ר

שלולב . 'סוכה ל' שהביאוהו בתוס

' ודלא כתוס, א יאוש קונה"הגזול פסול גם למד

קונה תו לא א יאוש "שם סוברים דלמד

כיון , מיפסיל מדין מצוה הבאה בעבירה

ל דדינא דמצוה "תם דס' ולר. שנגמרה העבירה

יש , הבאה בעבירה הוא גם לאחר העבירה

לעיין מהמשנה בסוכה שאין ממעטין את ענבי 

ט לא נפסל "ומ. ואם מיעטן כשר, ט"ההדס ביו

' ובשלמא לתוס, מדין מצווה הבאה בעבירה

ך מצוה הבאה דלאחר העבירה לא שיי

לכך כשר ההדס כיון שנגמרה , בעבירה

תם שגם לאחר העבירה ' אבל לר. העבירה

ט "כ מ"א, בעבירההבאה שייך לדין מצוה

מהלכות ' ותירץ בשער המלך בפרק ח. כשר

דקורע על מתו בשבת , פ הירושלמי"לולב ע

ולא נחשב מצווה הבאה , יצא ידי קריעה

  ין ולכך מיעוט ענבי ההדס דומ, בעבירה

  . ד"לקריעה על מתו בשבת עכ  

שקריעה בשבת , כוונתו לחלק

ומיעוט הענבים הם איסור על 

כיון , אבל לא נחשב החפצא כמאוסה, הגברא

שהאיסור הוא במה שהאדם מחלל את השבת 

ובזה

קיבלנו

ונראה 

ובפשוטו

קלט                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

וכיון שהוא רק איסור על הגברא לא , ט"והיו

  אבל גזול וטבל . נחשב מצוה הבאה בעבירה

  

  שפיר נחשבים , ר על החפצאד שהם איסו"וכ

  .מצוה הבאה בעבירה ונפסלים למצוה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  סימן מה

  בל תוסיף ובל תגרע
  .סוכה לא                                                                                                                                                                             

  

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

' ם בהלכות ממרים פרק ב"ברמב

הואיל ויש לבית "ל "כתב וז'הלכה ט

דין לגזור ולאסור דבר המותר ויעמוד איסורו 

וכן יש להם להתיר איסורי תורה לפי , לדורות

מהו זה שהזהירה תורה לא תוסיף עליו , שעה

ע וכוונתו להקשות מדו[ולא תגרע ממנו 

אין איסור של בל תוסיף , בגזירות חכמים

ובל תגרע כשמתירים , כשאוסרים דברים

שלא להוסיף על דברי ]. איסורים לפי שעה

ולקבוע הדבר לעולם , תורה ולא לגרוע מהם

בדבר שהוא מן התורה בין בתורה שבכתב ובין 

כיצד הרי כתוב בתורה לא , בתורה שבעל פה

למדו מפי השמועה , תבשל גדי בחלב אמו

, שזה הכתוב אסר לבשל ולאכול בשר בחלב

אבל בשר העוף , בין בשר בהמה בין בשר חיה

אם יבוא בית דין ויתיר , מותר בחלב מן התורה

ואם יאסור בשר , בשר חיה בחלב הרי זה גורע

העוף ויאמר שהוא בכלל הגדי והוא אסור מן 

אבל אם אמר בשר , הרי זה מוסיף, התורה

ואנו נאסור אותו ונודיע ,העוף מותר מן התורה

, שלא יבוא מן הדבר חובה, לעם שהוא גזירה

מפני שלא ] מן התורה[ויאמרו העוף מותר 

כך החיה מותרת שהרי לא נתפרשה , נתפרש

מן העם [ויבוא אחר ] וזהו הטעות של העם[

לומר אף בשר בהמה מותרת חוץ מן ] לטעות

ויבוא אחר לומר אף בשר העז מותר , העז

שלא נאמר אלא אמו , או כבשהבחלב פרה 

ויבוא אחר לומר אף בחלב עז , שהיא מינו

לפיכך , שאינו אמו מותר שלא נאמר אלא אמו

  אין זה , נאסור כל בשר בחלב אפילו בשר עוף

  ".מוסיף אלא עושה סייג לתורה וכל כיוצא בזה

לא תמצא איסור "ד בהשגות "הראב

כגון לולב , מוסיף אלא במצוות עשה

ותפילין וציצית וכיוצא בזה בין לשעה בין 

בין שקבעה בדבר תורה בין שלא , לדורות

וביאר הכסף משנה את המחלוקת בין ". קבעה

שבלם סובר"שהרמב, ד"ם לבין הראב"הרמב

עשהבמצוותביןשייך,תגרעובלתוסיף

ד סובר "אבל הראב, במצוות לא תעשהובין

מצוות עשה שייך רק ב, שבל תוסיף ובל תגרע

אבל ]. כגון שמוסיף חמש בתים לתפילין[

כגון מוסיף שבשר עוף [במצוות לא תעשה 

אין בו משום בל תוסיף ובל ] אסור מהתורה

  כגון שמגרע ואומר שבשר חיה מותר [תגרע 

  ].בחלב מן התורה  

ולא "ד וזה לשונו "מ על הראב"בכס

וכי האומר , ידעתי טעם לסברתו

: שאלה

וכתב 

ותמה 
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שהרי , במצת חדש שאין החפצא מאוסה
שהרי , איסור חדש הוא לא איסור על החפצא

ודמי לאכילה , מותרת לאחר הקרבת העומר
ביום הכיפורים שהיא איסור רק על הגברא 

ולא איסור אכילה על , מחמת היום הקדוש
ובזה שייך לומר עשה דוחה לא . החפצא
ולזה תירץ הירושלמי גזירה כזית , תעשה

או דאין עשה דלפני , טו כזית שניראשון א
. הדיבור דוחה לא תעשה דלאחר הדיבור

  'וובאמת שכך מבואר באור שמח בפרק
  .ב"עש  ומצה  חמץמהלכות  

  

  

גם ש, ם"גם מבואר הדיוק מדברי הרמב

כשאוכל איסור בשוגג נחשב מצוה 

, פ שהאדם שוגג באכילתו"אע, הבאה בעבירה

', מ עצם האכילה היא מאוסה ומגונה לפני ה"מ

וכל אכילה מאוסה נפסלה מחמת דין מצוה 

ומבואר גם הטעם דאין לברך . הבאה בעבירה

כיון , ברכת המזון על אכילה של דבר איסור

נמצא שהאכילה מאוסה , שהמאכל היה אסור

    עלה"ות לקבולכך אין לברך ולהוד', הלפני 

  .ומגונהמאוסהאכילה  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  .המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מצוה "את מכתבו היקר בסוגיית 

, ר"ובמה שביאר כת". הבאה בעבירה

שכל דין מצוה הבאה בעבירה הוא דין 

ולכך , שנפסל ונמאס החפץ למצוה, מאיסות

וגם בשוגג . זהו רק באיסור חפצא כמו בטבל

וכעין . וגם בברכת המזון, נפסל מדין מאוס

מהלכות חמץ ' שביאר באור שמח בפרק ו

, צת טבל לבין מצת חדשומצה לחלק בין מ

ולא , שמצת טבל היא איסור חפצא ומאוסה

  , שייך בה כלל לדינא דעשה דוחה לא תעשה

  .ד"עכ. ונחשב מצוה הבאה בעבירה  

, תם' להוכיח חילוק זה משיטת ר

שלולב . 'סוכה ל' שהביאוהו בתוס

' ודלא כתוס, א יאוש קונה"הגזול פסול גם למד

קונה תו לא א יאוש "שם סוברים דלמד

כיון , מיפסיל מדין מצוה הבאה בעבירה

ל דדינא דמצוה "תם דס' ולר. שנגמרה העבירה

יש , הבאה בעבירה הוא גם לאחר העבירה

לעיין מהמשנה בסוכה שאין ממעטין את ענבי 

ט לא נפסל "ומ. ואם מיעטן כשר, ט"ההדס ביו

' ובשלמא לתוס, מדין מצווה הבאה בעבירה

ך מצוה הבאה דלאחר העבירה לא שיי

לכך כשר ההדס כיון שנגמרה , בעבירה

תם שגם לאחר העבירה ' אבל לר. העבירה

ט "כ מ"א, בעבירההבאה שייך לדין מצוה

מהלכות ' ותירץ בשער המלך בפרק ח. כשר

דקורע על מתו בשבת , פ הירושלמי"לולב ע

ולא נחשב מצווה הבאה , יצא ידי קריעה

  ין ולכך מיעוט ענבי ההדס דומ, בעבירה

  . ד"לקריעה על מתו בשבת עכ  

שקריעה בשבת , כוונתו לחלק

ומיעוט הענבים הם איסור על 

כיון , אבל לא נחשב החפצא כמאוסה, הגברא

שהאיסור הוא במה שהאדם מחלל את השבת 

ובזה

קיבלנו

ונראה 

ובפשוטו

קלט                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

וכיון שהוא רק איסור על הגברא לא , ט"והיו

  אבל גזול וטבל . נחשב מצוה הבאה בעבירה

  

  שפיר נחשבים , ר על החפצאד שהם איסו"וכ

  .מצוה הבאה בעבירה ונפסלים למצוה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  סימן מה

  בל תוסיף ובל תגרע
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ותמה 
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כמו שיאמר שבשר חיה מותר [אם יבוא לגרע 

אין צריך לאו מיוחד של בל תגרע ]. מן התורה

כיון שזהו בעצם האיסור של . לאוסרומ "ע
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, הוא בבל תוסיף שלא שייך בלא תעשה
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הם עצם התוספת שב, במצוות עשהשייך רק

רק שהתורה חוששת , והגרעון איננה רע בעצם

  ומתוך הגרעון , שמתוך התוספת יבוא לגרע

  .יבוא לעשות רק בגרעון  
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.ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה
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ולכך אסרה , י התוספת והגרעון"מכשול ע

כ בלא תעשה שאסורים בלאו "ומשא, תורה

ה באמת תקשי ולפי ז. והוא הסבר יפה, הכי

שדין בל תוסיף , ם והכסף משנה"לדעת הרמב

  ומהי סברתם הרי , שייך גם במצוות לא תעשה

  .לא שייך שימשך  

ד "תנפ דברי החינוך מצוה"לבאר ע

כי האדון ברוך , משרשי המצווה"

הוא המצווה אותנו על התורה ברוך הוא 

וכל מעשיו וכל צוויו הם , בתכלית השלימות

כל , והתוספת בהם חסרון, וביםשלמים וט

ומשמע מדבריו שגדר האיסור ". שכן הגרעון

אלא עצם התוספת , הוא לא מחשש מכשול

  כי אם הקדוש ברוך , על המצוות היא גרועה

  .הוא לא ציוה זה הוא הוכחה שאין להוסיף  

ד הטעם "זה מבואר בחינוך מצוה רמ

ה ברא "כי הקב, לאסור הרבעת כלאים

וציוה לכל מין ומין להיות , תבונהעולמו ב

ולכך אין לערבב את , עושה פירותיו למינהו

ועל דרך זה הוא . המינים שאז הוא מקלקל

ה קבע "שהקב, באיסור בל תוסיף ובל תגרע

ולכך כל שמוסיף או מגרע , את שיעור המצוה

ם "ולכך סובר הרמב. ממנה הרי זה מקלקל

י לא שייכת בין באיסור, דבל תוסיף ובל תגרע

  כי בהכל הוא משנה , תעשה ובין במצוות עשה

  .שמגרע מן המצוות  

לא . "א"בסוכה ל' חשבנו לבאר את הגמ

לא יביא לא פריש ולא , מצא אתרוג

, פשיטא' ושאלה הגמ". רימון ולא דבר אחר

ותירצה שהיה הוא אמינא לומר שיביא כדי 

. קא משמע לן שלא, שלא תשכח תורת אתרוג

כדי שלא יצא ' ביארה הגמ, יביאוהטעם שלא 

ובמקום [מזה חורבה דלמא אתי למיסרך 

ומשמע ]. 'יביא פריש רימון וכד, להביא אתרוג

מינין ' שמעיקר הדין היה מותר להביא ג' מהגמ

ורק נאסר מחשש דרבנן שמא יבוא [עם פריש 

וגם כשיש לו אתרוג יביא רימון או , לטעות

ראש השנה על מסכת [והקשה בטורי אבן ]. פריש

בל "מדוע לא נאסור מעיקר הדין מחמת :]ח"כ

פ"ואע

קיבלנו

וחשבנו 

וכעין 

ובזה
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שאז עשה : ח"ראש השנה כ' כמבואר בגמ

אבל כשעושה מצוה חסרה . עשיה חסרה

מינים ' כגון נוטל ג, שפסולה אפילו בדיעבד

  אין בו משום , שבלולב שלא יצא גם בדיעבד
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נראה ]מביאו בטורי אבן שם[א "מהרשב

וסובר שגם באופן שעושה , שחולק
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א שסובר שגם כשאין עשיה "הרשב
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תוסיף בלשגם בלא תעשה שייך,ם"הרמב

שבל תוסיף החינוךכסברתוהוא,תגרעובל

עניינו שלא לשנות מהמצוות כי הם , ובל תגרע

  ולכך כל שינוי או אי עשיה , שלמים וברורים

  .הוי בל תגרע  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 
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אמנם 

ונראה

אבל
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  סימן מו

    שעת הדחק
  .סוכה לא                                                                                                                                                                             

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

כמושין כשרים . "א"בגמרא סוכה ל

יהודה אומר אף ' ר, יבשים פסולים

יהודה מעשה בבני כרכין שהיו ' אמר ר, יבשים

אמרו לו , מורישין את לולביהן לבני בניהן

ונחלקו ". משם ראיה אין שעת הדחק ראיה

שהתירו [ראשונים האם בשעת הדחק 

אפשר גם לברך על ארבעת המינים ]חכמים

שמברכין , ש"והרא' דעת תוס. הפסולים או לא

ד בהשגות בפרק "והראב, עליהם בשעת הדחק

תמה כיצד יתכן . מהלכות לולב הלכה א' ח

כיון דהלולב פסול שלא , לברך בשעת הדחק

ואיך יהפוך לכשר לברכה , בשעת הדחק

]פרק ג אות יד[ש בסוכה "והרא. בשעת הדחק

לקבוע מתי , ץ שהכתוב מסרו לחכמיםתיר

והם אמרו שאם הוא לא . פסול ומתי כשר

. הדחק כשראבל בשעת , שעת הדחק פסול

  דברי  על  תמה'טבסימןצביובחכם

  

שהתורה מוסרת , ענין כזהמצינוהיכן,ש"הרא

לחכמים להכשיר דברים שהתורה פסלה אותן 

שכל מה שמצינו מסרו הכתוב . להדיא

לגבי איסור מלאכת . הוא בחגיגה יח, לחכמים

דמחד קרא , חול המועד שיש סתירה בקראי

משמע דמותר מלאכה בחול המועד ומחד 

וזה מסרו הכתוב , קרא משמע דאסור

' דבר האבד וכווהם אמרו שמלאכת , לחכמים

. ושאר המלאכות אסורות, מ"מותרות בחוה

ס שמסרו הכתוב "אבל לא מצאנו כלל בש

  לעקור מה שהתורה פסלה להדיא , לחכמים

  .ד"עכ]. וכמו יבש שנפסל להדיא משום הדר[

, ש באמת תמוהים הרבה"הרא

, דלדבריו היה לומר בכל דיני התורה

הדחק ויכשירו בשעת , מסרו הכתוב לחכמים

  כמו תפילין פסולות וסוכה , את כל הפסולים

  .ג"דנכשיר בשעת הדחק וצע, פסולה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

יעויין בקרבן נתנאל על דברי 

שביאר את דברי , ש שם"הרא

שני דכל המצווה היא ט "דמיירי ביו, ש"הרא

מקרא דציון דורש אין , רק דרבנן זכר למקדש

. א"לה מכלל דבעי דרישה כמבואר בסוכה מ

ועל זה נמסר לחכמים לפסול כשאינו הדר כל 

ולהכשירו בשאינו , שבעה שלא בשעת הדחק

ט ראשון דהוא "אבל ביו, הדר בשאר ימים

דלא , ודאי דפסול גם בשעת הדחק, דאורייתא

אמנם . ד"עכ. מסרו הכתוב לחכמיםשייך בזה 

דברי הקרבן נתנאל מחודשים מאוד בדברי 

ט "ופשט דבריו משמע דבין ביו, ש"הרא

וכן בשולחן ערוך . ט שני כשר"ראשון ובין ביו

בשעת הדחק "כתב 'ט סעיף ו"בסימן תרמ

כל הפסולים נוטלין ואין , שאין נמצא כשר

ויש מכשירין לולב "א "וכתב הרמ, "מברכין

  ומשמע מדברי , "אפילו לברך עליו, יבש

  .ט ראשון"דהוא בכל הימים גם ביו, א"הרמ  

: שאלה

ודברי 

: תשובה



                                 דוד                             סוכה  צרות                          או                 קמב

]. שמביא רק שלוש ולא ארבע מינים" [תגרע

לא "י בפרשת ואתחנן "וכמו שפירש רש

מינים ' פרשיות בתפילין וה' כגון ה, תוסיפו

ומשמע ". וכן לא תגרע, ציציות' בלולב וה

י ששלוש פרשיות בתפילין ושלוש "מרש

  כ כיצד "וא, תגרעעובר על בל, מינים שבלולב

  .מביא שלוש מינים עם פריש  

שכל דין בל תגרע שייך , בטורי אבן

, רק כשעושה מצוה הכשירה בדיעבד

דברים שלא פוסלים [רק שמחסר ממנה 

כמו בקרבנות במקום ליתן ארבע ]. בדיעבד

, נותן מתנה אחת] על גבי המזבח[מתנות 

, תגרעואז ישנו בל . שבדיעבד יצא ידי חובתו

שאז עשה : ח"ראש השנה כ' כמבואר בגמ

אבל כשעושה מצוה חסרה . עשיה חסרה

מינים ' כגון נוטל ג, שפסולה אפילו בדיעבד

  אין בו משום , שבלולב שלא יצא גם בדיעבד

  .בל תגרע  

נראה ]מביאו בטורי אבן שם[א "מהרשב

וסובר שגם באופן שעושה , שחולק

. ל בל תגרעעובר ע, מצוה שפסולה בדיעבד

כשנמנעים , שהרי הקשה מדוע אין בל תגרע

מלתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת 

]. אמות' מגזירת חכמים שמא יעבירנו ד[

ותירץ כיון שנמנע מהמצווה משום תקנת 

, לא נחשב גורע כיון שלא גורע מדעתו, חכמים

ל ומחוייב לשמוע להם מדין "רק שומע לחז

  כל המנעות ש, א"ומשמע מהרשב". לא תסור"

  

עובר על ] אם ההמנעות היא מדעתו[ממצוה

, פ שלא עשה מעשה מצוה כלל"אע, בל תגרע

  , מ עובר על בל תגרע"מ, ואין עשיה עם גרעון

  .ד"עכ  

האם[א"והרשבאבןהטורישמחלוקת

]עשיהכללכשאיןתגרעבלישנו

ם"להרמבתוסיףבלדיןבביאורתלויה

הוא,תוסיףבלשגדרד"להראבכי,ד"ולהראב

וביאר,תעשהלאבמצוותולאעשהבמצוותרק

תגרעובלתוסיףבלשדיןד"הראבסברתר"כת

והתוספתהגרעוןמתוךשאז,בעשיןרקשייך

זהלפיכ"וא.המצוהאתלגמרילחסריכול

תגרעבלדיןשכל,אבןהטוריכדעתמסתברא

מתןכמו[בדיעבדשכשירהעשיהכשישהוא

יכולכךשמתוך]אחתבמתנהשנתנןארבע

כשאיןאבל.כלללעשותולאולגרועלהמשיך

מינין'גנוטלכמו,בדיעבדשכשירהעשיה

כלוםעשהלאכי,תוסיףבלחששאין,שבלולב

לעשותולאלהמשךיבואשמזהחששואין

  הוא,תגרעובל[כללעושהלאהואבזהכי,כלל

  ].מהעשיהכךאחרלגרועשיכולהעשיהעל  

א שסובר שגם כשאין עשיה "הרשב

הוא כסברת , כלל עובר על בל תגרע

תוסיף בלשגם בלא תעשה שייך,ם"הרמב

שבל תוסיף החינוךכסברתוהוא,תגרעובל

עניינו שלא לשנות מהמצוות כי הם , ובל תגרע

  ולכך כל שינוי או אי עשיה , שלמים וברורים

  .הוי בל תגרע  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

    

  

  

  

וחידש 

אמנם 

ונראה

אבל

קמג                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

  סימן מו

    שעת הדחק
  .סוכה לא                                                                                                                                                                             

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

כמושין כשרים . "א"בגמרא סוכה ל

יהודה אומר אף ' ר, יבשים פסולים

יהודה מעשה בבני כרכין שהיו ' אמר ר, יבשים

אמרו לו , מורישין את לולביהן לבני בניהן

ונחלקו ". משם ראיה אין שעת הדחק ראיה
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ואיך יהפוך לכשר לברכה , בשעת הדחק
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לקבוע מתי , ץ שהכתוב מסרו לחכמיםתיר
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. הדחק כשראבל בשעת , שעת הדחק פסול

  דברי  על  תמה'טבסימןצביובחכם

  

שהתורה מוסרת , ענין כזהמצינוהיכן,ש"הרא

לחכמים להכשיר דברים שהתורה פסלה אותן 

שכל מה שמצינו מסרו הכתוב . להדיא

לגבי איסור מלאכת . הוא בחגיגה יח, לחכמים

דמחד קרא , חול המועד שיש סתירה בקראי

משמע דמותר מלאכה בחול המועד ומחד 

וזה מסרו הכתוב , קרא משמע דאסור

' דבר האבד וכווהם אמרו שמלאכת , לחכמים

. ושאר המלאכות אסורות, מ"מותרות בחוה

ס שמסרו הכתוב "אבל לא מצאנו כלל בש

  לעקור מה שהתורה פסלה להדיא , לחכמים

  .ד"עכ]. וכמו יבש שנפסל להדיא משום הדר[
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  .ג"דנכשיר בשעת הדחק וצע, פסולה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

יעויין בקרבן נתנאל על דברי 

שביאר את דברי , ש שם"הרא

שני דכל המצווה היא ט "דמיירי ביו, ש"הרא
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: שאלה

ודברי 

: תשובה
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א כתב דכל מאי דמכשירנן "טביבר

הוא רק , בשעת הדחק לברך עליו

דלא נאמר בהם להדיא , בלולב הדס וערבה

, רק לומדים מאתרוג שנאמר בו הדר, הדר

  , אבל באתרוג היבש פסול אפילו בשעת הדחק

  . ר בו להדיא הדרכיון שנאמ  

בבבא ' פ דברי תוס"לבאר זה ע

דכל דבר שמפורש : ד"מציעא ס

. ל יכולים לאסור"אין חז, בתורה להתיר להדיא

'ק א"ז ס"ז יורה דעה סימן קי"ז הוא בט"ועד

, ש"ל בהסבר דעת הרא"וכעין זה י, ש"עי

ל לא "חז, שבדבר שמפורש בתורה לפסול

רה ההלכה של ובזה לא נאמ, יכולים להתירו

ורק בדבר שאינו , מסרו הכתוב לחכמים

כמו לולב הדס וערבה , מפורש להדיא בתורה

ל "בזה יכולים חז, שלא נאמר להדיא הדר

ופירשו שכל , לפרש שמסרו הכתוב לחכמים

  , מה שצריך הדר הוא רק שלא בשעת הדחק

  .אבל בשעת הדחק כשר גם אם אינו הדר ויבש  

ם "ברי הרמבדרך זה יש לבאר את ד

ל "וז' אהלכהלולבמהלכות'בפרק ח

ובשעת הדחק או בשעת הסכנה לולב היבש "

וביאר הרב ". אבל לא שאר המינין, כשר

ם להכשיר לולב היבש "דדעת הרמב, המגיד

  ולא בשאר פסולין רק , ט ראשון"לברכה גם ביו

  

. ולא בשאר מינין רק בלולב, בפסול יבש

רק בפסול יבש ד, ובפשוטו כוונת הרב המגיד

דפסולו משום , יש להכשיר בשעת הדחק

אבל , ל מסרו הכתוב לחכמים"ובזה י, הדר

אלא מדין , בפסולים אחרים שאינן מדין הדר

לא שייך , לקיחה תמה דנאמרו להדיא בכתוב

ע "מ אכתי צ"ומ. לומר מסרו הכתוב לחכמים

והרי גם בהם , ט פסל בהדס וערבה יבשים"מ

  והיה לנו , ראלא נאמר להדיא הדר בק

  .א"טביכ בר"להכשירם בשעת הדחק וכש  

כמו , ם"צריך לבאר בדעת הרמב

ק "ט ס"שהביא בשער הציון סימן תרמ

דרק , ם"ב בשם הפוסקים לבאר דעת הרמב"ס

בלולב מתקיים ביה הדר קצת מפני צורתו 

. כ שאר מינין"ומשא, פ שהוא יבש"אע

דמסרו , ד שנתבאר"והביאור בזה הוא ע

הכתוב לחכמים שייך רק כשאין סתירה גלויה 

ם דכיון דשאר מינין ילפי "וסובר הרמב, לתורה

נחשב כמפורש להדיא , מאתרוג דבעינן הדר

ובזה לא שייך מסרו , בתורה דיבש פסול

ורק בלולב דגם כשהוא יבש . הכתוב לחכמים

ל דאין כאן "בזה י, מתקיים בו קצת הדר

ל דגם לולב יבש "שהרי י, סתירה גלויה לתורה

ל מסרו הכתוב "ובזה שפיר י. הוא הדר

  והם אמרו שבשעת הדחק זה נחשב , לחכמים

  .ושלא בשעת הדחק לא נחשב הדר, הדר  

  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

  

  

  

  

והנה 

ונראה 

ועל 

ולכך

קמה                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"לכבוד הרה

, הדחקאת מכתבו היקר בעניין שעת 

ש "ר לדעת הרא"ובמה שביאר כת

כיון דלא , דדין הדר נמסר לחכמים לקבוע

ם הוא רק "ובדעת הרמב, נאמר להדיא בתורה

כיון דלא , דמסרו הכתוב לחכמים, בלולב יבש

והוא ביאור נפלא , ניכר להדיא שאינו הדר

אמנם עדיין יש לדון בזה בלשון . בדעת הראש

כתוב אלא כל הני פסולי מסרן ה"ש "הרא

ופשטות דבריו משמע דהוא בכל , "לחכמים

וכן הוא במגן , הפסולים ולא רק בפסולי הדר

ט דהוא הדין בשאר "אברהם בסימן תרמ

  משום , פסולין מברכין עליהם בשעת הדחק

  .דמסרו הכתוב לחכמים  

ש שייך לומר בכל "נראה דלהרא

גם , דוכתא מסרו הכתוב לחכמים

ז "ועד. ורה לאסורבדבר שמפורש להדיא בת

שהביא , ראינו בליקוטים על החכם צבי

ם "א מהלכות עכו"מהכסף משנה בפרק י

ל למי שהוא "להאי דהתירו חז, דביאר'הלכה ג

ג "ואע, ם"קרוב למלכות ללבוש מלבושי עכו

דאיכא בהכי איסורא דאורייתא של 

מ מסרו הכתוב "מ. ובחוקותיהם לא תלכו

ל מי שהוא והם ראו שאין לאסור ע, לחכמים

ומשמע מדברי הכסף . ד"קרוב למלכות עכ

דגם בדבר שנאמר להדיא לאיסור , משנה

. ל ומתירים במקום הצורך"באים חז, בתורה

  דלעולם שייך לומר מסרו , ש"והוא כדברי הרא

  .הכתוב לחכמים  

  

דדברי הכסף משנה אינן ל"יאכתי 

משום , סתירה לדברי החכם צבי

דבתורה לא נאמר להדיא שאסור ללבוש בגדי 

רק נאמר איסור לילך בחוקותיהם של , ם"עכו

, ל לפרש"ל דיכולים חז"ובזה שפיר י. ם"העכו

דהליכה בחוקותיהם היינו מעשה שמקרב את 

ם "ואם לובש כבגדי עכו, ם"הישראל לעכו

י הוא עושה מעשה הר, ם"ומסתפר כעכו

ואסור דלמא מימשיך , ם"התקרבות לעכו

ם מי שהוא "אבל כשלובש בגדי עכו. אבתריה

כדי להציל מידם לטובת , קרוב למלכות

בזה לא נחשב כלל שהולך בחוקות , הישראל

שלא עושה מעשה של התקרבות , ם"העכו

  , אדרבה עושה מעשה להציל ממנו, ם"לעכו

  .ם"עכוובזה לא כייל בלאו דחוקות ה  

רקהדחקבשעתשהכשירם"הרמב

מצינו,פסוליןבשארולאהיבשלולב

אהלכהלולבמהלכות'חבפרקשמחבאור

שהרי,הענייןלפישתלוידברהואהדרדדין

מצוייםשלאבמקוםפסולהכושיאתרוג

אתרוגיםשמצוייןובמקומות,כאלואתרוגים

מנהגלפיתלויהדרדדיןומוכח,כשרכושים

,יבשגםכשרהדחקבשעתולכך,המקומות

הדרזהנחשבשפיר,יבשרקכאןאיןדאם

הכשירט"מכ"דא,קשהזהלביאורמ"ומ.ד"עכ

היבשאתרוגולאהיבשלולברקם"הרמב

דרק,צ"השהכדבריפ"צלולכך,פסוליםושאר

  .ר"כתוכדהביאביבשהדרקצתמתקייםבלולב

  .משה אשדודאברכי הכולל באר 

  

קיבלנו

ובפשוטו

אמנם

ובדעת 
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ל מי שהוא והם ראו שאין לאסור ע, לחכמים

ומשמע מדברי הכסף . ד"קרוב למלכות עכ

דגם בדבר שנאמר להדיא לאיסור , משנה

. ל ומתירים במקום הצורך"באים חז, בתורה

  דלעולם שייך לומר מסרו , ש"והוא כדברי הרא

  .הכתוב לחכמים  

  

דדברי הכסף משנה אינן ל"יאכתי 

משום , סתירה לדברי החכם צבי

דבתורה לא נאמר להדיא שאסור ללבוש בגדי 

רק נאמר איסור לילך בחוקותיהם של , ם"עכו

, ל לפרש"ל דיכולים חז"ובזה שפיר י. ם"העכו

דהליכה בחוקותיהם היינו מעשה שמקרב את 

ם "ואם לובש כבגדי עכו, ם"הישראל לעכו

י הוא עושה מעשה הר, ם"ומסתפר כעכו

ואסור דלמא מימשיך , ם"התקרבות לעכו

ם מי שהוא "אבל כשלובש בגדי עכו. אבתריה

כדי להציל מידם לטובת , קרוב למלכות

בזה לא נחשב כלל שהולך בחוקות , הישראל

שלא עושה מעשה של התקרבות , ם"העכו

  , אדרבה עושה מעשה להציל ממנו, ם"לעכו

  .ם"עכוובזה לא כייל בלאו דחוקות ה  

רקהדחקבשעתשהכשירם"הרמב

מצינו,פסוליןבשארולאהיבשלולב

אהלכהלולבמהלכות'חבפרקשמחבאור

שהרי,הענייןלפישתלוידברהואהדרדדין

מצוייםשלאבמקוםפסולהכושיאתרוג

אתרוגיםשמצוייןובמקומות,כאלואתרוגים

מנהגלפיתלויהדרדדיןומוכח,כשרכושים

,יבשגםכשרהדחקבשעתולכך,המקומות

הדרזהנחשבשפיר,יבשרקכאןאיןדאם

הכשירט"מכ"דא,קשהזהלביאורמ"ומ.ד"עכ

היבשאתרוגולאהיבשלולברקם"הרמב

דרק,צ"השהכדבריפ"צלולכך,פסוליםושאר

  .ר"כתוכדהביאביבשהדרקצתמתקייםבלולב

  .משה אשדודאברכי הכולל באר 

  

קיבלנו

ובפשוטו

אמנם

ובדעת 



                                 דוד                             סוכה  צרות                          או                 קמו

  סימן מז

  בענין דיחוי אצל מצוות
  .לגסוכה                                                                                                                                                                              

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

בעי רבי ירמיה . "ג"בגמרא סוכה ל

נקטם ראשו מערב יום טוב ועלתה 

יש דיחוי אצל מצוות או , ט מהו"בו תמרה ביו

תפשוט ליה מהא דתנן כסהו ונתגלה פטור , לא

ואמר רבה , הו הרוח חייב לכסותכס, מלכסות

בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא שנו אלא שחזר 

, אבל לא חזר ונתגלה פטור מלכסות, ונתגלה

והוינן בה כי חזר ונתגלה אמאי חייב לכסות 

ואמר רב פפא זאת , הואיל ואידחי אידחי

ומשמע מדברי ". אומרת אין דחוי אצל מצוות

ב שדם שנתכסה על ידי הרוח נחש, הגמרא

לא נחשב , ודם שנתכסה על ידי האדם". דחוי"

ולכך כשכסתה הרוח וחזר ונתגלה נחשב . דחוי

  י האדם לא "אבל כשכסה ע, נראה ונדחה

  .נחשב דחוי רק נסתיימה המצוה  

באופן שכסה את הדם בידים ) ביאור א

פשוט לגמרא שאין חייב , וחזר ונתגלה

עכשיווצריך ביאור שהרי, לחזור ולכסות

  והרי זה , לכסותווצריך  מגולה  הואהדם

  

שאם הוליד בנים קיים , דומה לפריה ורביה

אבל אם אחר כך מתו לו הבנים , פריה ורביה

ומחוייב עוד להוליד , לא קיים פריה ורביה

ומוכח . יוחנן' לר. בנים כמבואר ביבמות סב

מ אם "מ, מכאן שבכל אופן שקיים את המצוה

, ן במצווה מחוייב עוד במצווהכ ישנו חסרו"אח

, כ כשכסה את הדם בידים וחזר ונתגלה"וא

שהרי יש חסרון , היה לנו לחייבו בכיסוי עוד

. במצוה שהדם מגולה ודמי ממש למתו הבנים

ט "מ, באופן שכיסה הרוח וחזר ונתגלה) ב

הרי היה לנו לומר כיון , מחייבים אותו לכסות

, ולםשנפטר בזמן שהיה מכוסה שוב נפטר לע

דכיון דנפטר נפטר והכי , וכמו בכיסהו בידים

מדוע באופן שכסהו הרוח ) ג. נמי בכסהו הרוח

ולאחר שנתגלה נחשב חוזר " דחוי"נחשב הדם 

הרי כיון שכיסתה הרוח שוב קויימה . ונראה

, והיא שהדם יהא מכוסה, התכלית של המצוה

  וכיון שקויימה המצווה נחשב שכבר נפטר 

  ".דחוי"ב ומדוע נחש, ממנה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

הנה יש לחקור בדין כיסוי הדם מהי 

האם תכלית המצוה , תכלית המצוה

ולכך ציותה התורה , היא שהדם יהא מכוסה

וכמו בפריה ורביה , לאדם לכסות את הדם

שתכלית המצווה היא הבנים שיישבו את 

ולכך ציותה התורה על מצוות פריה , העולם

או שתכלית . שהיא על ידי הביאה, ורביה

, מעשה הכיסוי של האדםהמצווה היא עצם

וכמו נטילת לולב שהתכלית היא מעשה 

שאם כיסהו , ויש להוכיח זה מהגמרא. הנטילה

וכשחזר ונתגלה " דחוי"הרוח נחשב הדם בגדר 

ומוכח . דאין דיחוי אצל מצוות, חוזר ומכסה

:שאלה

וצריך 

:תשובה

קמז                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

שהתכלית בכיסוי הדם הוא לא זה שיהא הדם 

שהרי , דאז לא נחשב כלל דחוי, מכוסה

רק תכלית המצוה . כלית המצוהנתקיימה ת

שהאדם יעשה מעשה כיסוי בידו וכנטילת 

  שכבר האדם לא ראוי , ולכך נחשב דחוי, לולב

  .ונדחתה ממנו המצווה, לכסות את הדם  

מבואר היטב הדין שאם כסהו בידו 

, שפטור מלחזור ולכסותו, וחזר ונתגלה

שהרי כסה הדם בידו , כיון שנתקיימה המצוה

ודמי לנטל לולב . יים תכלית המצווהוכבר נתק

  כיון שקיים , שפטור מליטלו פעם שניה, בידו

  

, ובשונה למצוות פריה ורביה. כבר את המצווה

פריהשאם מתו הבנים חייב לחזור ולקיים

כי בפריה ורביה תכלית המצוה הוא . ורביה

ולכך כשמתו לו הבנים שחסר עוד את , הבנים

. ולהוליד בניםמחוייב לחזור , תכלית המצוה

ולכך פשיטא לגמרא שאם כסהו הרוח וחזר 

מחייבים אותו לחזור ולכסות את , ונתגלה

ולא אומרים כיון שנפטר בזמן שהיה , הדם

, כי בזמן שהיה מכוסה. מכוסה נפטר לעולם

  אבל לעולם לא קיים , המצוה רק נדחתה ממנו

  .שהיא כיסוי הדם בידו, את תכלית המצוה  

  .נטוה דוד חנניה פי"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

דיחוי אצל "את מכתבו היקר בסוגיית 
ר לחלק "ובמה שביאר כת". מצוות
שבדין , לבין דחיה אצל מצוות, בין פריה ורביה

דיחוי אצל מצוות תכלית המצווה היא מעשה 
  ולכך כשכסהו הרוח נחשב דחיה אצל , הכיסוי

  . מעשה הכיסוי  

ז על מסכת "פ דברי הגרי"זה עלהטעים
במהותו דין דיחוי שחלוק . ב"זבחים י

שדין דיחוי . לבין נראה ונדחה, מעיקרא
כיון , מעיקרו הוא דין דחיה בגוף הקדושה

חל עליה דין , שבזמן שמקדישה היא דחויה
של קדושה דחויה והוא חסרון בעצם 

אבל בנראה ונדחה הוא לא דחיה . הקדושה
כיון שהקדישה כהוגן ורק אחר , בגוף הקדושה

שכל , וא דחיה בפועלוכל החסרון ה. כך נדחה
מקבל דין של , קרבן שנדחה בפועל מהקרבה

  רקהוא,ולכך בדין דיחוי מעיקרא. דיחוי
  

כמו , מגוף הקרבןבאהשהדחיהבאופן
וכמו בהמה שהקדיש , מפריש נקבה לפסחו

, אבל באופן שהחסרון הוא מכח האדם, חציה
אין , כמו מחוסר כיפורים שהקדיש קרבן

כיון שאין הדחיה , קראחסרון של דחוי מעי
מחמת גוף הקרבן רק מחמת הבעלים 

דמקדיש קרבן , ובזה ביאר הטעם. המקדיש
אין חסרון של דחוי , בזמן שהמזבח פגום

שהרי אי אפשר להקריב בזמן [מעיקרו 
  כי בזה אין חסרון בגוף הקרבן ]. שהמזבח פגום

  . ד הנפלאים"עכ. רק במזבח  

, ב דחוימבואר היטב דכסהו הרוח חשי
כיון שהוא נראה ונדחה בפועל 

פ שחזר ונתגלה נחשב "ולכך אע, מהמצוה
ומזה מוכיחה הגמרא דאין דיחוי , נראה ונדחה
  שכל דין דחיה הוא רק בקרבנות , אצל מצוות

  .ולא במצוות  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

ובזה 

קיבלנו

ויש 

ובזה
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  סימן מז

  בענין דיחוי אצל מצוות
  .לגסוכה                                                                                                                                                                              

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

בעי רבי ירמיה . "ג"בגמרא סוכה ל

נקטם ראשו מערב יום טוב ועלתה 

יש דיחוי אצל מצוות או , ט מהו"בו תמרה ביו

תפשוט ליה מהא דתנן כסהו ונתגלה פטור , לא

ואמר רבה , הו הרוח חייב לכסותכס, מלכסות

בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא שנו אלא שחזר 

, אבל לא חזר ונתגלה פטור מלכסות, ונתגלה

והוינן בה כי חזר ונתגלה אמאי חייב לכסות 

ואמר רב פפא זאת , הואיל ואידחי אידחי

ומשמע מדברי ". אומרת אין דחוי אצל מצוות

ב שדם שנתכסה על ידי הרוח נחש, הגמרא

לא נחשב , ודם שנתכסה על ידי האדם". דחוי"

ולכך כשכסתה הרוח וחזר ונתגלה נחשב . דחוי

  י האדם לא "אבל כשכסה ע, נראה ונדחה

  .נחשב דחוי רק נסתיימה המצוה  

באופן שכסה את הדם בידים ) ביאור א

פשוט לגמרא שאין חייב , וחזר ונתגלה

עכשיווצריך ביאור שהרי, לחזור ולכסות

  והרי זה , לכסותווצריך  מגולה  הואהדם

  

שאם הוליד בנים קיים , דומה לפריה ורביה

אבל אם אחר כך מתו לו הבנים , פריה ורביה

ומחוייב עוד להוליד , לא קיים פריה ורביה

ומוכח . יוחנן' לר. בנים כמבואר ביבמות סב

מ אם "מ, מכאן שבכל אופן שקיים את המצוה

, ן במצווה מחוייב עוד במצווהכ ישנו חסרו"אח

, כ כשכסה את הדם בידים וחזר ונתגלה"וא

שהרי יש חסרון , היה לנו לחייבו בכיסוי עוד

. במצוה שהדם מגולה ודמי ממש למתו הבנים

ט "מ, באופן שכיסה הרוח וחזר ונתגלה) ב

הרי היה לנו לומר כיון , מחייבים אותו לכסות

, ולםשנפטר בזמן שהיה מכוסה שוב נפטר לע

דכיון דנפטר נפטר והכי , וכמו בכיסהו בידים

מדוע באופן שכסהו הרוח ) ג. נמי בכסהו הרוח

ולאחר שנתגלה נחשב חוזר " דחוי"נחשב הדם 

הרי כיון שכיסתה הרוח שוב קויימה . ונראה

, והיא שהדם יהא מכוסה, התכלית של המצוה

  וכיון שקויימה המצווה נחשב שכבר נפטר 

  ".דחוי"ב ומדוע נחש, ממנה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

הנה יש לחקור בדין כיסוי הדם מהי 

האם תכלית המצוה , תכלית המצוה

ולכך ציותה התורה , היא שהדם יהא מכוסה

וכמו בפריה ורביה , לאדם לכסות את הדם

שתכלית המצווה היא הבנים שיישבו את 

ולכך ציותה התורה על מצוות פריה , העולם

או שתכלית . שהיא על ידי הביאה, ורביה

, מעשה הכיסוי של האדםהמצווה היא עצם

וכמו נטילת לולב שהתכלית היא מעשה 

שאם כיסהו , ויש להוכיח זה מהגמרא. הנטילה

וכשחזר ונתגלה " דחוי"הרוח נחשב הדם בגדר 

ומוכח . דאין דיחוי אצל מצוות, חוזר ומכסה

:שאלה

וצריך 

:תשובה

קמז                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

שהתכלית בכיסוי הדם הוא לא זה שיהא הדם 

שהרי , דאז לא נחשב כלל דחוי, מכוסה

רק תכלית המצוה . כלית המצוהנתקיימה ת

שהאדם יעשה מעשה כיסוי בידו וכנטילת 

  שכבר האדם לא ראוי , ולכך נחשב דחוי, לולב

  .ונדחתה ממנו המצווה, לכסות את הדם  

מבואר היטב הדין שאם כסהו בידו 

, שפטור מלחזור ולכסותו, וחזר ונתגלה

שהרי כסה הדם בידו , כיון שנתקיימה המצוה

ודמי לנטל לולב . יים תכלית המצווהוכבר נתק

  כיון שקיים , שפטור מליטלו פעם שניה, בידו

  

, ובשונה למצוות פריה ורביה. כבר את המצווה

פריהשאם מתו הבנים חייב לחזור ולקיים

כי בפריה ורביה תכלית המצוה הוא . ורביה

ולכך כשמתו לו הבנים שחסר עוד את , הבנים

. ולהוליד בניםמחוייב לחזור , תכלית המצוה

ולכך פשיטא לגמרא שאם כסהו הרוח וחזר 

מחייבים אותו לחזור ולכסות את , ונתגלה

ולא אומרים כיון שנפטר בזמן שהיה , הדם

, כי בזמן שהיה מכוסה. מכוסה נפטר לעולם

  אבל לעולם לא קיים , המצוה רק נדחתה ממנו

  .שהיא כיסוי הדם בידו, את תכלית המצוה  

  .נטוה דוד חנניה פי"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

דיחוי אצל "את מכתבו היקר בסוגיית 
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שבדין , לבין דחיה אצל מצוות, בין פריה ורביה

דיחוי אצל מצוות תכלית המצווה היא מעשה 
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ובזה 

קיבלנו

ויש 

ובזה
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  .ות מאברכי הכוללג על שאל"תשובות אלו זכיתי לחדש בהיותי בביקור בכולל באר משה אשדוד בשנת תשס

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ט "פרק כ'חלק ב[בספר אור לציון 

כתב דבשימוש בטיטולים ]'תשובה ו

י "כיון שע. ישנו חשש של מכה בפטיש, בשבת

ההדבקה הוא עושה הטיטול למכנס שראוי 

פ שזהו כלי "ואע. למלבוש הוי מתקן מנא

מ הוי מכה "מ, העומד לשימוש חד פעמי

  , בפטיש גם כשעושה כלי לשימוש חד פעמי

  

  

ההדסענבידלמעט:ג"למסוכהכדמוכח

פ שעומד "אע, מתקן מנאט אסור מדין "ביו

  שהרי לאחר קיום המצוה , לשימוש חד פעמי

  . לא ישתמש עוד בהדס למצוה  

חידוש זה לא הובא בשאר פוסקי 

  , ומשמע שחולקים ומתירים, זמנינו

  . ב מדוע לא נחשב מכה בפטיש"ובאמת זה צ  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

חשיבלאפעמיחדבכלילדעתי

רק,כליבנהשלאכיון,מנאמתקן

משהבאגרותגםועיין.בדברהשתמשותנחשב

קידושלעשותדאיןט"לסימן'גחלקח"או

.ה"עישחשיבותכלללודאין,פעמיחדמכלי

ההדסענביממיעוטלציוןבאורשהוכיחומה

ל"ס:ט"כבשבתוהמאירי[מנאמתקןדחשיב

בפטישמכההויההדסענבידמיעוט

:ד"לביומאס"תוכ"כשודלא,מדאורייתא

נראה].דרבנןאיסוררקהויההדסענבידמיעוט

שתיקוןכיון,תיקוניםמשארמצוהתיקוןדשאני

כשהואגםלכך,המצוהמחמתחשובהואמצוה

  בגדבתיקוןכ"ומשא,מנאמתקןהויפעמיחד

  .פעמיבחדמנאמתקןחשיבלא,ד"וכ  

, ק דחולין"מצינו בהגהות מרדכי פ

ל דמצוה "אליהו דס' שהביא לדעת ר

בכל יום לקשור מחדש את הקשר של 

. ז"ותמה עליו רבנו תם מערובין צ, התפילין

דמשמע דאסור לקשור בשבת קשר של 

אליהו דכל יום קושרים את ' ד ר"ולפ. תפילין

כיון , ת לקשורכ יהא מותר בשב"א, התפילין

ותירץ בהגהות . שזהו קשר שאינו של קיימא

מ רחמנא "מ, ג דאינו של קיימא"דאע, מרדכי

ואסור לקושרו , "וקשרתם"קרייה קשר דכתיב 

דהמצוה לקשור נותנת לו , וכוונתו. בשבת

פ שהוא קשר שאינו "אע, חשיבות של קשר

ג דאינו כלי "ל בהדס דאע"נ י"וה. של קיימא

מ המצוה של "מ, פעמישל קיימא רק חד

  נותנת לו חשיבות של תיקון ] ליטלו[הלולב 

  .פ שהוא חד פעמי"אע, מנא  

ל דלא דמי שימוש בטיטול למיעוט "י

ח "כיון שגם אם יצא יד, ענבי ההדס

מ יכול ליתנו "מ] מדאגביה נפק ביה[המצוה 

ולא דמי , לאחר שיצא בו וראוי לכמה אנשים

: שאלה

אמנם

:תשובה

ז"וכעי
ועוד

קמט                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

  לכלי חד פעמי וטיטול שלא ראוי לשימוש של 

  .אחר  

כיון , גמורל דהטיטול נחשב ככלי"י

, שכך יוצא מושלם מהאומן שעושהו

ועשיית המכנס על גופו של התינוק לא נדון 

כ "ומשא. רק צורת השתמשות, כעשיית כלי

במיעוט ענבי ההדס שלא נחשב צורת 

כיון שרוב [רק תיקון ההדס , השתמשות

עיין עוד באור לציון ]. הדסים אין להם ענבים

אין ליטול שפסק ד]'א תשובה ו"בפרק י'חלק ב[

, ידיים בכלי חד פעמי משום דלא חשיב כלי

'ה הלכות כלים הלכה ז"ם בפ"כ הרמב"כש

ב "דחותל של הוצין שמניחים בו הרוטב וכיו

אם ] כלי העשוי מהוצין שנותנין בו תמרים[

  , הוא נותן לתוכו ונוטל מתוכו מקבל טומאה

  

,ואם אינו יכול ליטול מה שבתוכו עד שיקרענו

מה שבתוכו לאכולשחשבאואו יתירנו

ם דכלי שדעתו "ומוכח מהרמב. טהור, ולזורקו

ולכך אין , אינו כלי לענין קבלת טומאהלזורקו

ג דלענין שבת כלי חד "ואע. ליטול בו ידיו

ע סימן "כדמוכח מהשו, פעמי נקרא כלי

דאין למעט ענבי ההדס משום 'ו סעיף ב"תרמ

יש לחלק דבשבת שאיסורו משום . מתקן מנא

  כ בעלמא "ומשא, צ תורת כלי"מכה בפטיש א

  .ד"עכ. כלי חד פעמי אינו כלי  

אלו הם לשיטתו דבשבת כלי חד 

, פעמי שפיר הוי כלי מדין מתקן מנא

, אמנם לפי המבואר לדחות הראיה מהדס

  ל דגם בשבת כלי חד פעמי לא חשיב "שפיר י

  .כלי  

.חנניה פינטוה דוד"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

,תורהשלוכדרכההיקריםבדבריולדון

משההאגרותמדבריר"כתשהוכיחבמה

שאסרמזה,כלינחשבלאפעמיחדדכלי

כלללודאין,פעמיחדבכליקידושלעשות

שםכתבשהרי,בזהלדוןיש.חשיבות

נרבונאבניבשםכתבו.'נבברכותדהתוספות

,חילהיותשצריךבושנאמרברכהשלדכוס

,פגוםולאשלםעצמוהכוסשיהאפירושו

שאפילוכתב'הק"סג"קפסימןאברהםוהמגן

הכוסוגוף,הכוסשלהבסיסנשבררקאם

ולכך.שלםנקראדלאפסולגםשלםנשאר

גרועשהואפעמיחדכוסמשהבאגרותפסל

  .חשיבותשוםלושאיןכיון,פגוםמכוסיותר

.להקלישאוליאחרכוסלואיןדאםשםוסיים

פעמיחדבכוסשהפסולמדבריוומשמע

חשובכוסחייבול"דחזמטעםהוא,לקידוש

פ"אעפגוםכוספסלוולכך,וקידושלברכה

מ"דמורק,ניקבלאשהריכלידיןעליושיש

סוברולכך.כלישלחשיבותלואיןפגוםכוס

  לא,טפידגרעפעמיחדדכוס,משהבאגרות

  .לברכהפסולולכך,לברכהחשובכוסנחשב  

משמע מדבריו דכוס חד פעמי נחשב 

ורק דלענין קידוש פסול משום , כלי

משום , ובדיעבד נוטה להקל, דאינו כוס חשוב

ל רק פסלו כוס פגום משום דאינו "ל דחז"די

מ התקנה לפסול היתה רק על כוס "ומ. חשוב

ועוד

ודברים 

יש

כ "וא
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  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו
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                                 דוד                             סוכה  צרות                          או                 קנ

ל דכשר "אבל כוס חד פעמי דאינו פגום י, פגום

כ אדרבא"וא. פ שאינו חשוב"אע, לקידוש

דכלי חד , בפשטות מוכח מדברי האגרות משה

ורק . ורק דאינו חשוב, פעמי שפיר הוי כלי

כ דכוס חד "דמש, דאולי יש לדחוק בדבריו

הוא משום דאינו כלי כלל , פעמי דגרע טפי

או דנאמר בכל דין מתקן מנא , ר"וכדברי כת

אבל בכלי שאינו חשוב , הוא רק בכלי חשוב

כ "דא, א מסתברמ זה ל"ומ. לא הוי מתקן מנא

העושה כוס פגומה בשבת יהא פטור מדין 

שהדיוט : א"והרי מבואר בשבת י, מתקן מנא

  חייב מדין מתקן , שחקק קב בבקעת בשבת

  .פ שכלי זה אינו חשוב"אע, מנא  

ר לדחות הראיה ממיעוט "כתשכתב

ומזה , ענבי ההדס דהוי מתקן מנא

חשיב הוכיח באור לציון דבשבת כלי חד פעמי 

דשאני הדס משום , ל"ר די"וחילק כת, כלי

או משום , דהמצוה נותנת לו חשיבות כלי

או משום , דראוי ההדס לשימוש של אחר

  השתמשותדרךדמיעוט ענבי ההדס לא חשוב

  ]. מטיטולושאני[  

  

בין היתר השימוש ,עוד סברה לחלק

ענבי ההדס מיעוטבטיטול לבין

ת רב"הרב בן איש חי בשועל פי דברי . שאסור

בעניןשנשאל]ו"כתשובה'אחלק[פעלים

שכורכים בגד , המצנפת שעושים בעיר באגדד

ומחזקים אותו , גדול סביב כובע במעשה אומן

ועל ידי זה , במחטים קטנים שתוחבים בו

תהיה המצנפת חזקה שיוכל להסירה מראשו 

ומחזיק כך חדש , ולהחזירה כמה פעמים ביום

האם מותר לכורכה בשבת או . םאו חדשי

ומסיק ברב פעלים להתיר . דחשיב מתקן מנא

הרי זה חשיב , כיון שהוא כורכה בראשו, זה

ורק אם , דרך לבישה ולא נחשב תיקון מנא

דלא , אסור' כורכה כשמונחת על השולחן וכד

פ סברה זו יש להתיר "וע. הוי דרך לבישה

כיון , השימוש בטיטול דלא חשיב מתקן מנא

ואין להוכיח [הוא דרך לבישה על גופו ש

מדברי הרב פעלים דכלי חד פעמי חשיב 

מהא דאוסר לכרוך המצנפת , מתקן מנא

  כיון , דמצנפת שאני. כשמונחת על השולחן

  ].כ שם"שראויה לשימוש חדש או חדשים כש  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  סימן מט

  תפירה שאינה של קיימא
  :סוכה לג                                                                                                                                                                              

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

האם מותר , באחרונים דנו להלכה

מ "לסגור הטיטול בגמר השימוש ע

, דבפשוטו יש לאסור. להשליכו לאשפה

שהרי . מחמת תופר תפירה של קיימא

ר יודע שישא, מ להשליך לאשפה"כשסוגרו ע

אבל לכאורה היה מקום לומר . כך דבוק לעולם

לא חשיבה תפירה , שהסגירה בגמר השימוש

, כיון שהאדם רוצה לזורקו לאשפה. של קיימא

ובמה 

ונראה

: שאלה

קנא                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

ושוב לאחר שנמצא באשפה אין לו עניין 

, אלא שהאחרונים הוכיחו. שיהא דבוק שם

י "והוא מרש. שגם זה נחשב תפירה של קיימא

' לולב עם דשכתב דאם קושר את ה: ג"סוכה ל

  כיון שאין בדעתו , מינים חשוב קשר של קיימא

  

פ שגם בנדון זה האדם "אע. להתירו עולמית

ולא אכפת לו , יזרוק את הלולב בגמר המצוה

ומוכח דגם זה חשיב, שוב שיהא הלולב קשור

  עם ר מסכים"כתוהאם,קיימאשלקשירה

  .הוכחה זו  

.אברכי הכולל באר משה אשדוד

,הקודמתבתשובההמבוארלפי

שלקשירהביןלחלקדישנראה

בקשירהדרק.רשותשלקשירהלביןמצוה

שהיאפ"אע,חשיבותלהישמצוהשל

.מרדכיבהגהותכ"ועדש,לעולםולאארעית

  ל"ישפיר,רשותשלבקשירהכ"ומשא

  

דלא,לעולםכךשישארדעתואיןדאם

,מסתבראוהכי.ומותרקיימאשלחשיב

הקשירהחשיבותהואקיימאשעניןכיון

קשירהרוצהשלאהיכאכל,והחיבור

  החיבורבחשיבותחסר,לעולםותפירה

  .והתפירה  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

בין קשירה של לולב לבין , עוד לחלק

משום דלולב . קשירה של טיטול לזורקו

ולאחר גמר המצוה הוא נזרק , עומד למצוותו

פ שמותר "אע, ולא עומד לשימוש אחר

להשתמש בו תשמיש חול לאחר שנגמרה 

כמבואר , מצוותו ורק תשמיש מגונה אסור

מ "מ. ]'ב'א סעיף א"ח סימן כ"או[בשולחן ערוך 

לא עומד לשימוש , לאחר גמר מצוותוהלולב 

כ כשקושר את "וא. אחר רק נזרק או נגנז

, הלולב ודעתו שיהא קשור כל זמן המצווה

כי הלעולם של , היינו קשר של קיימא לעולם

, הלולב הוא כל זמן שהוא עומד לשימוש

ולאחר שנגמרה המצוה אין בו עוד שימוש 

ומה שאינו כן כשמדבק טיטול על מנת . כלל

דלעולם אין לאדם כלל , רקו לאשפהלזו

וכאן . שימוש בטיטול זה ורק מסלקו מעליו

נחשב כל זמן שהוא קיים , הלעולם שלו

, וכיון שלאחר שנזרק הוא עדיין קיים. בעולם

  שוב לא חשיב , ולאדם לא איכפת שיהא קשור

  .ולזורקולדבקוומותרקיימאשלכלל קשר  

דאם מדבק הטיטול בגמר , ר"כת

ל דחשיב תפירה שאינה "י, השימוש

  כיון דאינו חושש שיהא דבוק , של קיימא

  . ושאני מתיקון ההדס דהוא מצוה,לעולם  

מדברי התורה לשמה , בפשוטולהעיר

שנשאל כיצד יתכן דקושר קשר 'בסימן צ

והרי הכל תלוי , של קיימא יתחייב סקילה

שהרי שמא קושר . בווכיצד יתרו, בדעתו

והוי קשר שאינו , כ הקשר"ודעתו לפתוח אח

:תשובה

יתכן

כ"ומש

יש 



                                 דוד                             סוכה  צרות                          או                 קנ

ל דכשר "אבל כוס חד פעמי דאינו פגום י, פגום

כ אדרבא"וא. פ שאינו חשוב"אע, לקידוש

דכלי חד , בפשטות מוכח מדברי האגרות משה

ורק . ורק דאינו חשוב, פעמי שפיר הוי כלי

כ דכוס חד "דמש, דאולי יש לדחוק בדבריו

הוא משום דאינו כלי כלל , פעמי דגרע טפי

או דנאמר בכל דין מתקן מנא , ר"וכדברי כת

אבל בכלי שאינו חשוב , הוא רק בכלי חשוב

כ "דא, א מסתברמ זה ל"ומ. לא הוי מתקן מנא

העושה כוס פגומה בשבת יהא פטור מדין 

שהדיוט : א"והרי מבואר בשבת י, מתקן מנא

  חייב מדין מתקן , שחקק קב בבקעת בשבת

  .פ שכלי זה אינו חשוב"אע, מנא  

ר לדחות הראיה ממיעוט "כתשכתב

ומזה , ענבי ההדס דהוי מתקן מנא

חשיב הוכיח באור לציון דבשבת כלי חד פעמי 

דשאני הדס משום , ל"ר די"וחילק כת, כלי

או משום , דהמצוה נותנת לו חשיבות כלי

או משום , דראוי ההדס לשימוש של אחר

  השתמשותדרךדמיעוט ענבי ההדס לא חשוב

  ]. מטיטולושאני[  

  

בין היתר השימוש ,עוד סברה לחלק

ענבי ההדס מיעוטבטיטול לבין

ת רב"הרב בן איש חי בשועל פי דברי . שאסור

בעניןשנשאל]ו"כתשובה'אחלק[פעלים

שכורכים בגד , המצנפת שעושים בעיר באגדד

ומחזקים אותו , גדול סביב כובע במעשה אומן

ועל ידי זה , במחטים קטנים שתוחבים בו

תהיה המצנפת חזקה שיוכל להסירה מראשו 

ומחזיק כך חדש , ולהחזירה כמה פעמים ביום

האם מותר לכורכה בשבת או . םאו חדשי

ומסיק ברב פעלים להתיר . דחשיב מתקן מנא

הרי זה חשיב , כיון שהוא כורכה בראשו, זה

ורק אם , דרך לבישה ולא נחשב תיקון מנא

דלא , אסור' כורכה כשמונחת על השולחן וכד

פ סברה זו יש להתיר "וע. הוי דרך לבישה

כיון , השימוש בטיטול דלא חשיב מתקן מנא

ואין להוכיח [הוא דרך לבישה על גופו ש

מדברי הרב פעלים דכלי חד פעמי חשיב 

מהא דאוסר לכרוך המצנפת , מתקן מנא

  כיון , דמצנפת שאני. כשמונחת על השולחן

  ].כ שם"שראויה לשימוש חדש או חדשים כש  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  סימן מט

  תפירה שאינה של קיימא
  :סוכה לג                                                                                                                                                                              

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

האם מותר , באחרונים דנו להלכה

מ "לסגור הטיטול בגמר השימוש ע

, דבפשוטו יש לאסור. להשליכו לאשפה

שהרי . מחמת תופר תפירה של קיימא

ר יודע שישא, מ להשליך לאשפה"כשסוגרו ע

אבל לכאורה היה מקום לומר . כך דבוק לעולם

לא חשיבה תפירה , שהסגירה בגמר השימוש

, כיון שהאדם רוצה לזורקו לאשפה. של קיימא

ובמה 

ונראה

: שאלה

קנא                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

ושוב לאחר שנמצא באשפה אין לו עניין 

, אלא שהאחרונים הוכיחו. שיהא דבוק שם

י "והוא מרש. שגם זה נחשב תפירה של קיימא

' לולב עם דשכתב דאם קושר את ה: ג"סוכה ל

  כיון שאין בדעתו , מינים חשוב קשר של קיימא

  

פ שגם בנדון זה האדם "אע. להתירו עולמית

ולא אכפת לו , יזרוק את הלולב בגמר המצוה

ומוכח דגם זה חשיב, שוב שיהא הלולב קשור

  עם ר מסכים"כתוהאם,קיימאשלקשירה

  .הוכחה זו  

.אברכי הכולל באר משה אשדוד

,הקודמתבתשובההמבוארלפי

שלקשירהביןלחלקדישנראה

בקשירהדרק.רשותשלקשירהלביןמצוה

שהיאפ"אע,חשיבותלהישמצוהשל

.מרדכיבהגהותכ"ועדש,לעולםולאארעית

  ל"ישפיר,רשותשלבקשירהכ"ומשא

  

דלא,לעולםכךשישארדעתואיןדאם

,מסתבראוהכי.ומותרקיימאשלחשיב

הקשירהחשיבותהואקיימאשעניןכיון

קשירהרוצהשלאהיכאכל,והחיבור

  החיבורבחשיבותחסר,לעולםותפירה

  .והתפירה  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

בין קשירה של לולב לבין , עוד לחלק

משום דלולב . קשירה של טיטול לזורקו

ולאחר גמר המצוה הוא נזרק , עומד למצוותו

פ שמותר "אע, ולא עומד לשימוש אחר

להשתמש בו תשמיש חול לאחר שנגמרה 

כמבואר , מצוותו ורק תשמיש מגונה אסור

מ "מ. ]'ב'א סעיף א"ח סימן כ"או[בשולחן ערוך 

לא עומד לשימוש , לאחר גמר מצוותוהלולב 

כ כשקושר את "וא. אחר רק נזרק או נגנז

, הלולב ודעתו שיהא קשור כל זמן המצווה

כי הלעולם של , היינו קשר של קיימא לעולם

, הלולב הוא כל זמן שהוא עומד לשימוש

ולאחר שנגמרה המצוה אין בו עוד שימוש 

ומה שאינו כן כשמדבק טיטול על מנת . כלל

דלעולם אין לאדם כלל , רקו לאשפהלזו

וכאן . שימוש בטיטול זה ורק מסלקו מעליו

נחשב כל זמן שהוא קיים , הלעולם שלו

, וכיון שלאחר שנזרק הוא עדיין קיים. בעולם

  שוב לא חשיב , ולאדם לא איכפת שיהא קשור

  .ולזורקולדבקוומותרקיימאשלכלל קשר  

דאם מדבק הטיטול בגמר , ר"כת

ל דחשיב תפירה שאינה "י, השימוש

  כיון דאינו חושש שיהא דבוק , של קיימא

  . ושאני מתיקון ההדס דהוא מצוה,לעולם  

מדברי התורה לשמה , בפשוטולהעיר

שנשאל כיצד יתכן דקושר קשר 'בסימן צ

והרי הכל תלוי , של קיימא יתחייב סקילה

שהרי שמא קושר . בווכיצד יתרו, בדעתו

והוי קשר שאינו , כ הקשר"ודעתו לפתוח אח

:תשובה

יתכן

כ"ומש

יש 



                                 דוד                             סוכה  צרות                          או                 קנב

ואם אומר להדיא שדעתו להשאיר , של קיימא

לא נאמן דאין אדם משים עצמו , כך לעולם

דמיירי באופן , ותירץ בתורה לשמה. רשע

דהא ודאי זהו קשר ,שראוהו קושר ומטיל לים

ל "י, צ לגופה"ת דהוי מלאכה שא"וא, לעולם

ש לו חמץ בערב פסח ורוצה לזורקו דמיירי שי

וכדי שישקע במים קושר החתיכה באבן , לים

  שתטבע ה למרחוקכדי שיוכל לזורק, כבידה

  .ד"עכולא תצוף  

ודאי דלא אכפת ליה שאחר , בנידון זה

כיון , הפסח תצוף החתיכה של החמץ

שהרי הפקירה , שאינה חמץ שעבר עליו הפסח

, מ חשוב קשר של קיימא"ומ. ואין לה בעלים

  ומוכח . כיון שיודע שלא יפתח הקשר לעולם

  

פ "אע, דסבירא ליה דחשיב קשר של קיימא

כ הכי נמי"וא. שלא אכפת לו שיפתח אחר כך

דחשיב ,במדבק הטיטול בגמר השימוש

  כיון שיודע שלא יפתח ,תפירה של קיימא

  .לעולם  

ד שביאר "גם בזה אפשר לחלק ע

דקשירה של לולב היא קשירה, ר"כת

שהרי , מצוהשלקשירהדהיאכיון,חשובה

לולב טעון אגד או מדין ואנוהו צריך לקשור 

כ "ומשא. ונחשבת הקשירה מצוה, את הלולב

דלא , בקושר חמץ באבן כדי שישקע במים

כיון דעצם הקשירה , חשיב קשירה של מצוה

  ורק הוי הכשר למצוות , לא עושה מצוה

  .ע"תשביתו וצ  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

    סימן נ

  בענין בל תוסיף
  :סוכה לד                                                                                                                                                                             

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

חידשו שכל הבל : ד"סוכה ל' בתוס

תוסיף הוא רק אם מוסיף מין חמישי 

אבל אם ]. כמו בלולב שיוסיף פריש או רימון[

אין בו משום בל , יוסיף כמה הדסים וערבות

וכן בתקיעות של ראש השנה מעומד , תוסיף

  בלשאיןטעםאין בל תוסיף מאותו,ומיושב

  

  

. פעמיםשתיהמצווהבעשייתתוסיף

. ו"ערובין צ' מהגמ' א הקשה על תוס"טביובר

זוגותשניבראשומניחשאםלהדיאשמבואר

שגםומוכח,תוסיףבלמשוםעובר,תפילין

בלמשוםעוברפעמייםהמצווהבעשיית

  .זוקושיהעל'תוסיענומהביאורוצריך.תוסיף

.אברכי הכולל באר משה אשדוד

' שכל דברי תוס, חשבתי לבאר

הוא , שאין בל תוסיף בריבוי הדסים

שעל , מטעם שהתוספת באה רק לנוי מצוה

ונמצא . ידי ריבוי ההדסים המצוה נאה יותר

, שאין כוונתו להוסיף על המצווה רק לנאותה

ומה שאינו כן . ולכך לא עובר משום בל תוסיף

הרי

אמנם 

: שאלה

:תשובה

קנג                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

שאין בזה משום נוי , כשמניח שני זוגות תפילין

אמנם שוב .עובר משום בל תוסיף, מצוה

כיון ', ראיתי שביאור זה קשה בדברי תוס

ולא רק [ערבות התירו להוסיף גם' שתוס

ובפשוטו בריבוי ערבות אין יותר ] הדסים

ראש ' וביותר מזה מבואר בתוס. הידור מצוה

שהטעם שמותר להוסיף ערבות : ח"השנה כ

רק , הוא משום שלא שייך בל תוסיף, והדסים

ודימו זה לעושה [בדבר חדש ולא באותו דבר 

]. שאין בה משום בל תוסיף, מצוה פעמיים

  שהטעם להתיר ' רי תוסומוכח להדיא מדב

  .מצוהאינו משום הידור, ריבוי הדסים וערבות  

כיון שכל ', חשבתי לבאר סברת תוס

דין בל תוסיף הוא רק כשמוסיף עוד על 

ראש השנה ' וכדמוכח מהגמ. עיקר המצוה

שהישן בסוכה בשמיני עובר משום בל : ח"כ

אבל אם ישן , ומשמע שזהו רק בשמיני, תוסיף

כיון , בסוכה בתשיעי אינו עובר על בל תוסיף

שרק בשמיני נחשב תוספת על יום השביעי 

, אבל תשיעי שאינו סמוך לשמיני. הסמוך לו

ולכך . שוב לא נחשב תוספת על עיקר המצוה

ובר משום לא ע, כשעושה מצוה שני פעמים

כיון שאין המצוה השניה מתווספת , בל תוסיף

  שהרי המצוה הראשונה , על הראשונה

  

וכשחוזר עוד ועושה מעשה מצוה , הסתיימה

ולא . [נוסף לא נחשב מוסיף על הראשונה

, דומה לישן בסוכה בשמיני שנחשב בל תוסיף

, השמיני" היום"כיון שכאן התוספת הוא על 

,ונה ימיםשבמקום שבע ימים עושה שמ

וכן ]. יום שמיני על השביעישהוסיףונמצא

לא נחשב , כשמוסיף ערבות או הדסים ללולב

כי הדסים לבד אינם מצוה , תוספת על המצוה

וכן ערבות לבד לא מצוה בפני , בפני עצמן

ורק , ולכך לא נחשב מוסיף על המצווה, עצמן

, למצווה" מין"חמישי שמוסיף כשמוסיף מין

  , ום שמיני על השביעי בסוכהודמי למוסיף י

  . שנחשב תוספת על המצווה  

, כשמניח בפעם אחת שני זוגות תפילין

כי ברגע , נחשב מוסיף על המצווה

מוסיף עליה מעשה מצווה שלם בפני , המצווה

, שבמקום לעשות מעשה מצווה אחד. עצמו

ונחשב , עושה שני מעשי מצוות בבת אחת

על הראשון שמעשה המצווה השני הוא מוסף

ולפי זה אם יטול . והבן, ועובר על בל תוסיף

ויוסיף עליהם עוד ארבעה מינים , ארבע מינין

כיון ', יעבור בל תוסיף גם לדברי תוס, כשרים

  ודמי , שברגע אחד עושה שני מעשי מצוות

  . למניח שני זוגות תפילין בזמן אחד  

  . ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

שכל . 'מכתבו היקר בביאור דברי תוס

דין הבל תוסיף הוא רק כשעושה 

ולכך בריבוי הדסים , תוספת על עיקר המצווה

אין בל ] בזה אחר זה[או עושה פעמים מצווה 

ומה שאינו כן בעושה שני מצוות . תוסיף

] כמו מניח שני זוגות תפילין[בפעם אחת 

  שמוסיף מעשה מצווה , שעובר על בל תוסיף

  . והוא ביאור נפלא, ף על עיקר המצווהנוס  

ולכך 
אבל

קיבלנו
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ואם אומר להדיא שדעתו להשאיר , של קיימא

לא נאמן דאין אדם משים עצמו , כך לעולם

דמיירי באופן , ותירץ בתורה לשמה. רשע

דהא ודאי זהו קשר ,שראוהו קושר ומטיל לים

ל "י, צ לגופה"ת דהוי מלאכה שא"וא, לעולם

ש לו חמץ בערב פסח ורוצה לזורקו דמיירי שי

וכדי שישקע במים קושר החתיכה באבן , לים

  שתטבע ה למרחוקכדי שיוכל לזורק, כבידה

  .ד"עכולא תצוף  

ודאי דלא אכפת ליה שאחר , בנידון זה

כיון , הפסח תצוף החתיכה של החמץ

שהרי הפקירה , שאינה חמץ שעבר עליו הפסח

, מ חשוב קשר של קיימא"ומ. ואין לה בעלים

  ומוכח . כיון שיודע שלא יפתח הקשר לעולם

  

פ "אע, דסבירא ליה דחשיב קשר של קיימא

כ הכי נמי"וא. שלא אכפת לו שיפתח אחר כך

דחשיב ,במדבק הטיטול בגמר השימוש

  כיון שיודע שלא יפתח ,תפירה של קיימא

  .לעולם  

ד שביאר "גם בזה אפשר לחלק ע

דקשירה של לולב היא קשירה, ר"כת

שהרי , מצוהשלקשירהדהיאכיון,חשובה

לולב טעון אגד או מדין ואנוהו צריך לקשור 

כ "ומשא. ונחשבת הקשירה מצוה, את הלולב

דלא , בקושר חמץ באבן כדי שישקע במים

כיון דעצם הקשירה , חשיב קשירה של מצוה

  ורק הוי הכשר למצוות , לא עושה מצוה

  .ע"תשביתו וצ  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

    סימן נ

  בענין בל תוסיף
  :סוכה לד                                                                                                                                                                             

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

חידשו שכל הבל : ד"סוכה ל' בתוס

תוסיף הוא רק אם מוסיף מין חמישי 

אבל אם ]. כמו בלולב שיוסיף פריש או רימון[

אין בו משום בל , יוסיף כמה הדסים וערבות

וכן בתקיעות של ראש השנה מעומד , תוסיף

  בלשאיןטעםאין בל תוסיף מאותו,ומיושב

  

  

. פעמיםשתיהמצווהבעשייתתוסיף

. ו"ערובין צ' מהגמ' א הקשה על תוס"טביובר

זוגותשניבראשומניחשאםלהדיאשמבואר

שגםומוכח,תוסיףבלמשוםעובר,תפילין

בלמשוםעוברפעמייםהמצווהבעשיית

  .זוקושיהעל'תוסיענומהביאורוצריך.תוסיף

.אברכי הכולל באר משה אשדוד

' שכל דברי תוס, חשבתי לבאר

הוא , שאין בל תוסיף בריבוי הדסים

שעל , מטעם שהתוספת באה רק לנוי מצוה

ונמצא . ידי ריבוי ההדסים המצוה נאה יותר

, שאין כוונתו להוסיף על המצווה רק לנאותה

ומה שאינו כן . ולכך לא עובר משום בל תוסיף

הרי

אמנם 

: שאלה

:תשובה

קנג                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

שאין בזה משום נוי , כשמניח שני זוגות תפילין

אמנם שוב .עובר משום בל תוסיף, מצוה

כיון ', ראיתי שביאור זה קשה בדברי תוס

ולא רק [ערבות התירו להוסיף גם' שתוס

ובפשוטו בריבוי ערבות אין יותר ] הדסים

ראש ' וביותר מזה מבואר בתוס. הידור מצוה

שהטעם שמותר להוסיף ערבות : ח"השנה כ

רק , הוא משום שלא שייך בל תוסיף, והדסים

ודימו זה לעושה [בדבר חדש ולא באותו דבר 

]. שאין בה משום בל תוסיף, מצוה פעמיים

  שהטעם להתיר ' רי תוסומוכח להדיא מדב

  .מצוהאינו משום הידור, ריבוי הדסים וערבות  

כיון שכל ', חשבתי לבאר סברת תוס

דין בל תוסיף הוא רק כשמוסיף עוד על 

ראש השנה ' וכדמוכח מהגמ. עיקר המצוה

שהישן בסוכה בשמיני עובר משום בל : ח"כ

אבל אם ישן , ומשמע שזהו רק בשמיני, תוסיף

כיון , בסוכה בתשיעי אינו עובר על בל תוסיף

שרק בשמיני נחשב תוספת על יום השביעי 

, אבל תשיעי שאינו סמוך לשמיני. הסמוך לו

ולכך . שוב לא נחשב תוספת על עיקר המצוה

ובר משום לא ע, כשעושה מצוה שני פעמים

כיון שאין המצוה השניה מתווספת , בל תוסיף

  שהרי המצוה הראשונה , על הראשונה

  

וכשחוזר עוד ועושה מעשה מצוה , הסתיימה

ולא . [נוסף לא נחשב מוסיף על הראשונה

, דומה לישן בסוכה בשמיני שנחשב בל תוסיף

, השמיני" היום"כיון שכאן התוספת הוא על 

,ונה ימיםשבמקום שבע ימים עושה שמ

וכן ]. יום שמיני על השביעישהוסיףונמצא

לא נחשב , כשמוסיף ערבות או הדסים ללולב

כי הדסים לבד אינם מצוה , תוספת על המצוה

וכן ערבות לבד לא מצוה בפני , בפני עצמן

ורק , ולכך לא נחשב מוסיף על המצווה, עצמן

, למצווה" מין"חמישי שמוסיף כשמוסיף מין

  , ום שמיני על השביעי בסוכהודמי למוסיף י

  . שנחשב תוספת על המצווה  

, כשמניח בפעם אחת שני זוגות תפילין

כי ברגע , נחשב מוסיף על המצווה

מוסיף עליה מעשה מצווה שלם בפני , המצווה

, שבמקום לעשות מעשה מצווה אחד. עצמו

ונחשב , עושה שני מעשי מצוות בבת אחת

על הראשון שמעשה המצווה השני הוא מוסף

ולפי זה אם יטול . והבן, ועובר על בל תוסיף

ויוסיף עליהם עוד ארבעה מינים , ארבע מינין

כיון ', יעבור בל תוסיף גם לדברי תוס, כשרים

  ודמי , שברגע אחד עושה שני מעשי מצוות

  . למניח שני זוגות תפילין בזמן אחד  

  . ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

שכל . 'מכתבו היקר בביאור דברי תוס

דין הבל תוסיף הוא רק כשעושה 

ולכך בריבוי הדסים , תוספת על עיקר המצווה

אין בל ] בזה אחר זה[או עושה פעמים מצווה 

ומה שאינו כן בעושה שני מצוות . תוסיף

] כמו מניח שני זוגות תפילין[בפעם אחת 

  שמוסיף מעשה מצווה , שעובר על בל תוסיף

  . והוא ביאור נפלא, ף על עיקר המצווהנוס  

ולכך 
אבל

קיבלנו



                                 דוד                             סוכה  צרות                          או                 קנד

סוכה ' להטעים בזה את דברי תוס

שאם מביא מין חמישי עם : א"ל

עובר משום בל , הלולב ומניחו בתוך האגד

יהודה שלולב צריך אגד ובין ' בין לר, תוסיף

, יהודה' אבל לר. לרבנן שלולב אין צריך אגד

ולרבנן לא פוסל , פוסל את המצוה ונחשב גורע

כיון דהאי לחודיה קאי והאי [את המצוה 

בר ומכל מקום לכולי עלמא עו] לחודיה קאי

, ולכאורה זה תמוה מאוד. משום בל תוסיף

למה לא יגרע , שאם עובר על בל תוסיף לרבנן

ואם לא מגרע את , את המצוה הרי הוסיף עליה

  מדוע עובר משום בל תוסיף הרי לא , המצוה

  .הוסיף עליה  

שבדין בל תוסיף , בדבריהם הוא

דין אחד הוא בל , נאמרו שני דינים

שעושה תוספת על ידי , מהתוסיף במצוה עצ

כמו במוסיף מין , ריבוי בחפצא של המצוה

יהודה דלולב צריך ' חמישי בתוך האגד לר

ואז , ונחשב שהוסיף בחפצא של המצוה, אגד

ודין שני של בל . הוא גורע ופסל את כל המצוה

שעושה תוספת על , תוסיף במעשה המצוה

וכמו במוסיף מין חמישי , ידי חלק נוסף במצוה

, או לרבנן שלולב אין צריך אגד, ץ לאגדמחו

והבל תוסיף הוא . שנחשב כל מין עומד לחוד

, שמחבר מין נוסף עם הארבעה מינים, בגברא

ובזה עובר על בל תוסיף אבל אינו גורע את 

כי לא הוסיף בחפצא עצמה של , המצוה

שאם ', ר בדברי תוס"ולמה שביאר כת. המצוה

תוסיף כיון נחשב בל, מניח שני זוגות תפילין

שהוסיף מעשה מצוה שני על מעשה המצוה 

זהו תוספת בגברא שעושה פעמיים . הראשון

וכמבואר לעיל שגם באופן , מצווה בבת אחת

. ישנו בל תוסיף, שמוסיף מעשה מצוה בגברא

  ובזה מסתברא שלא , וכן הוא בשני תפילין

  

ולא . יפסול את מצוות התפילין הראשונה

  החפצאבעצםהוסיףכיון שלא, נחשב גורע

  .המצווהשל  

, ג"לבאר את דברי הבהחשבנו גם

אות ' ש בסוכה פרק ג"שהביאם ברא

פ "אע, ד שאוסר להוסיף הדס שוטה בלולב"י

ם "ונחלק על הרמב, שכוונתו לנוי ולא לתוספת

וביאר . שהתיר להוסיף הדסים משום נוי מצוה

לנויכוונתואםשאין בל תוסיף, א הטעם"ברע

בראש השנה ' פ הגמ"ע].ם"הרמבלדעת[

שהישן בשמיני בסוכה עובר על בל : ח"כ

, ולמאן דאמר מצוות צריכות כוונה, תוסיף

, עובר על בל תוסיף רק אם מכוון לשם מצוה

ואם כן . אבל בלי כוונה לשם מצוה לא עובר

, הכי נמי כשמוסיף הדסים לנוי ולא לשם מצוה

ינו עושה לשם כיון שא, לא יעבור על בל תוסיף

כ "וא. ודמי לעושה מצוה בלי כוונה, מצוה

ג שאוסר להוסיף הדסים גם לנוי "דברי הבה

  שלא לשם, מאי שנא מהישן בשמיני, ע"צ

  .תוסיףבלעלעוברשלאמצוה  

להמבואר יש להסביר את דברי 

שבישן בסוכה בשמיני שכל , ג"הבה

ד שמוסיף עו, הבל תוסיף הוא דין על הגברא

בזה תלוי בדין מצוות צריכות , יום למצוה

לא , וכל שמוסיף יום בלי כוונה למצוה. כוונה

נחשב בל תוסיף כי לא הוסיף מעשה מצוה 

ומה שאינו כן במוסיף הדסים אפילו . ביום זה

, ג"שנחשב בל תוסיף לדעת הבה, לנוי מצוה

, כיון שיש כאן תוספת בחפצא של המצוה

' ל כתוס"ולא ס[שמוסיף ריבוי דברים למצוה

דלא חשיב בל , שאם לולב אין צריך אגד

ולכן נאסר ]. תוסיף בחפצא של המצוה

  ] רק לנוי[להוסיף גם בלא כוונה לשם מצוה 

  .כיון שעושה את החפצא של המצוה מרובה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

וחשבנו

והביאור 

ובזה 

אמנם

קנה                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

    סימן נא

     כל לנאותו אינו חוצץ
  .סוכה לז                                                                                                                                                                              

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ג "ת תורה לשמה שאלה רמ"בשו

האם מותר למשוח קלף של , נשאל

ועל ידי הצבע יהא הקלף , ספר תורה בצבע לבן

והכתב , יפה ומלובן מאוד וחלק ונוח לכתיבה

והשאלה האם יש . יצא מיושר ויפה יותר

לפסול את המשיחה מדין חציצה בין האותיות 

וכתב . או שמא אינו חשוב חציצה, הקלףלבין

' על פי הגמ, תחילה דלכאורה יש להכשירו

שאם אוגד את הלולב בדבר שאינו . ז"סוכה ל

שכל לנאותו , ממין הלולב לא חשוב חציצה

  כיון , ואם כן הכי נמי בעניינינו. אינו חוצץ

  .שהמשיחה באה לנאות את הכתב אינו חוצץ  

, לפסול המשיחהמסקנת התורה לשמה 

מבואר : ז"ראש השנה כ' שהרי בגמ

, שאם ציפה את השופר בזהב מבפנים פסול

והוא משום חציצה בין קול התקיעה לבין 

ולכאורה יש להקשות מדוע נחשב . השופר

הרי הניח את הזהב , חציצה בין הקול לשופר

  . וכל לנאותו אינו חוצץ, כדי לנאות את השופר

  .הסוגיותוהיא סתירה לכאורה בין   

פ המבואר בסוכה "ע, בתורה לשמה

שמותר לנקוט את הלולב בסודר . ז"ל

ן הכוונה לכרוך את הסודר "י והר"ופירשו רש[

וביאר רבא הטעם כיון ]. על ידו של האדם

שמה ] הסודר[שלקיחה על ידי דבר אחר 

"]. ולקחתם לכם"ומתקיים בזה [לקיחה 

, ל ידון כיצד הותר לכרוך סודר ע"והקשה הר

וכאן[הלולבלביןידוביןוהרי יש כאן חציצה

, ותירץ שחציצה פוסלת]. לנאותואין הסודר 

מיוחדפסוקכתבהשהתורהבמקומותרק 

ורחץ "כמו בטבילה שנאמר , לפסול חציצה

ל שלא יהא דבר "ודרשו חז" את בשרו במים

אבל בלולב . או בתפילין שישנו פסוק, חוצץ

וכל הנידון , אין פסוק וחציצה לא פוסלת כלל

ועל זה ". לקיחה תמה"הוא משום , בסוגיא

] כשכורך בלולב[שכל לנאותו ' חידשה הגמ

כשכורך [וכל שהוא טפל לידו , אינו חוצץ

  ואז נחשב לקיחה , בטל לידו] הסודר על ידו

  .ד"עכ. תמה  

כל לנאותו "שהכלל של , ן"מדברי הר

הוא בדברים שלא נאמר " אינו חוצץ

אבל בדברים ]. רק לקיחה תמה[בהם חציצה 

פוסל גם , שנאמר בהם מפורש דין חציצה

, ובזה מתרץ התורה לשמה. כשזה לנאותו

כיון , פ שהוא לנאותו"שהזהב חוצץ בשופר אע

וחוצץ גם כשהוא , שישנו דין חציצה בשופר

  גם יש לפסול , ואם כן בקלף משוח. לנאותו

  .ד"מדין חציצה בין הקלף לבין הדיו עכ  

: לעיין לשיטת היד רמה סנהדרין מח

שאם ציפה את בתי התפילין עצמן בזהב 

וכל , כיון שהזהב בא לנאותו, אינו חציצה

ן "ומוכח שנחלק על הר, וצץלנאותו אינו ח

שייך , וסובר שגם בתפילין שחציצה פוסלת

כ שוב "וא. את הכלל של כל לנאותו אינו חוצץ

: שאלה

אבל

ותירץ

נמצא 

ויש 
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בר ומכל מקום לכולי עלמא עו] לחודיה קאי

, ולכאורה זה תמוה מאוד. משום בל תוסיף
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שבדין בל תוסיף , בדבריהם הוא

דין אחד הוא בל , נאמרו שני דינים

שעושה תוספת על ידי , מהתוסיף במצוה עצ

כמו במוסיף מין , ריבוי בחפצא של המצוה

יהודה דלולב צריך ' חמישי בתוך האגד לר
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ודין שני של בל . הוא גורע ופסל את כל המצוה

שעושה תוספת על , תוסיף במעשה המצוה

וכמו במוסיף מין חמישי , ידי חלק נוסף במצוה

, או לרבנן שלולב אין צריך אגד, ץ לאגדמחו

והבל תוסיף הוא . שנחשב כל מין עומד לחוד

, שמחבר מין נוסף עם הארבעה מינים, בגברא

ובזה עובר על בל תוסיף אבל אינו גורע את 

כי לא הוסיף בחפצא עצמה של , המצוה

שאם ', ר בדברי תוס"ולמה שביאר כת. המצוה

תוסיף כיון נחשב בל, מניח שני זוגות תפילין

שהוסיף מעשה מצוה שני על מעשה המצוה 

זהו תוספת בגברא שעושה פעמיים . הראשון

וכמבואר לעיל שגם באופן , מצווה בבת אחת

. ישנו בל תוסיף, שמוסיף מעשה מצוה בגברא

  ובזה מסתברא שלא , וכן הוא בשני תפילין

  

ולא . יפסול את מצוות התפילין הראשונה

  החפצאבעצםהוסיףכיון שלא, נחשב גורע

  .המצווהשל  

, ג"לבאר את דברי הבהחשבנו גם

אות ' ש בסוכה פרק ג"שהביאם ברא

פ "אע, ד שאוסר להוסיף הדס שוטה בלולב"י

ם "ונחלק על הרמב, שכוונתו לנוי ולא לתוספת

וביאר . שהתיר להוסיף הדסים משום נוי מצוה

לנויכוונתואםשאין בל תוסיף, א הטעם"ברע

בראש השנה ' פ הגמ"ע].ם"הרמבלדעת[

שהישן בשמיני בסוכה עובר על בל : ח"כ

, ולמאן דאמר מצוות צריכות כוונה, תוסיף

, עובר על בל תוסיף רק אם מכוון לשם מצוה

ואם כן . אבל בלי כוונה לשם מצוה לא עובר

, הכי נמי כשמוסיף הדסים לנוי ולא לשם מצוה

ינו עושה לשם כיון שא, לא יעבור על בל תוסיף

כ "וא. ודמי לעושה מצוה בלי כוונה, מצוה

ג שאוסר להוסיף הדסים גם לנוי "דברי הבה

  שלא לשם, מאי שנא מהישן בשמיני, ע"צ

  .תוסיףבלעלעוברשלאמצוה  

להמבואר יש להסביר את דברי 

שבישן בסוכה בשמיני שכל , ג"הבה

ד שמוסיף עו, הבל תוסיף הוא דין על הגברא

בזה תלוי בדין מצוות צריכות , יום למצוה

לא , וכל שמוסיף יום בלי כוונה למצוה. כוונה

נחשב בל תוסיף כי לא הוסיף מעשה מצוה 

ומה שאינו כן במוסיף הדסים אפילו . ביום זה

, ג"שנחשב בל תוסיף לדעת הבה, לנוי מצוה

, כיון שיש כאן תוספת בחפצא של המצוה

' ל כתוס"ולא ס[שמוסיף ריבוי דברים למצוה

דלא חשיב בל , שאם לולב אין צריך אגד

ולכן נאסר ]. תוסיף בחפצא של המצוה

  ] רק לנוי[להוסיף גם בלא כוונה לשם מצוה 

  .כיון שעושה את החפצא של המצוה מרובה  
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  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ג "ת תורה לשמה שאלה רמ"בשו

האם מותר למשוח קלף של , נשאל

ועל ידי הצבע יהא הקלף , ספר תורה בצבע לבן

והכתב , יפה ומלובן מאוד וחלק ונוח לכתיבה

והשאלה האם יש . יצא מיושר ויפה יותר

לפסול את המשיחה מדין חציצה בין האותיות 

וכתב . או שמא אינו חשוב חציצה, הקלףלבין

' על פי הגמ, תחילה דלכאורה יש להכשירו

שאם אוגד את הלולב בדבר שאינו . ז"סוכה ל

שכל לנאותו , ממין הלולב לא חשוב חציצה

  כיון , ואם כן הכי נמי בעניינינו. אינו חוצץ

  .שהמשיחה באה לנאות את הכתב אינו חוצץ  

, לפסול המשיחהמסקנת התורה לשמה 

מבואר : ז"ראש השנה כ' שהרי בגמ

, שאם ציפה את השופר בזהב מבפנים פסול

והוא משום חציצה בין קול התקיעה לבין 

ולכאורה יש להקשות מדוע נחשב . השופר

הרי הניח את הזהב , חציצה בין הקול לשופר

  . וכל לנאותו אינו חוצץ, כדי לנאות את השופר

  .הסוגיותוהיא סתירה לכאורה בין   

פ המבואר בסוכה "ע, בתורה לשמה

שמותר לנקוט את הלולב בסודר . ז"ל

ן הכוונה לכרוך את הסודר "י והר"ופירשו רש[

וביאר רבא הטעם כיון ]. על ידו של האדם

שמה ] הסודר[שלקיחה על ידי דבר אחר 

"]. ולקחתם לכם"ומתקיים בזה [לקיחה 

, ל ידון כיצד הותר לכרוך סודר ע"והקשה הר

וכאן[הלולבלביןידוביןוהרי יש כאן חציצה

, ותירץ שחציצה פוסלת]. לנאותואין הסודר 

מיוחדפסוקכתבהשהתורהבמקומותרק 
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  ואז נחשב לקיחה , בטל לידו] הסודר על ידו

  .ד"עכ. תמה  

כל לנאותו "שהכלל של , ן"מדברי הר

הוא בדברים שלא נאמר " אינו חוצץ
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פוסל גם , שנאמר בהם מפורש דין חציצה
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: שאלה

אבל

ותירץ

נמצא 

ויש 
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  . ומאי שנא תפילין משופר, לנאותו אינו חוצץ
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  .משופרתקיעהנחשבולא,שופרולא  

מבואר כן להדיא במאירי סוכה ראיתי
ושמא תאמר ציפהו זהב האמור . "ז"ל

מפני שלקול שופר הוא , בשופר למה חוצץ בזו
". והרי הוא משתנה ונעשה קול של זהב, צריך

דדינא דכל , ומוכח להדיא מדברי המאירי
מלבד שופר , לנאותו אינו חוצץ הוא בכל מילי

ובזה . שיש דין לשמוע קול שופר במציאות
ה מתיישבת הקושיה גם על דברי היד רמ

שגם בתפילין שייך את הכלל של , בסנהדרין
מ בשופר שציפהו "ומ". כל לנאותו אינו חוצץ"

מחמת שינוי קול השופר וכמו , זהב נפסל
  לא , ולפי זה בנדון הקלף משוח. שנתבאר

  .יחשב חציצה כיון שהוא לנאותו  

הרב תורה דבריאתזה איני מבין

  שבקלף נאמר דין חציצה כמו , לשמה

  

כי רק בטבילה מצאנו . פילין ובטבילהבת

סוכה ' כמבואר בגמ, דרשה להדיא על חציצה

שלא יהא "במיםבשרוורחץ את כל"מקרא . 'ו

ובתפילין דכתיב . דבר חוצץ בינו לבין המים

ולא לאחרים לאות וכדכתב " והיו לך לאות"

  מנא לן , אבל בספר תורה שאין פסוק, ן"הר

  .לפסול בחציצה  

לחלק בין , ן"גם בעצם דברי הר

שבזה נאמר הכלל " [לקיחה תמה"

לבין מקומות שנאמר "] כל לנאותו אינו חוצץ"

שבהם גם לנאותו [בהם להדיא דין חציצה 

שכמו לענין דין לקיחה תמה , יש לעיין]. חוצץ

הכי נמי . מתבטל כשבא לנאותו ונחשב כאחד

. צריך להתבטל ולא לחצוץ, לגבי דין חציצה

הוא דין ליטול " לקיחה תמה"י סובר שדין ואול

כדי , מינים לבדם בלי דבר אחר' את הד

וכל , מינים' שמעשה הנטילה יתייחס רק לד

הרי זהו חסרון של , שנוטל עמהם דבר אחר

אין , ולכך כל שבא לנאותו". לקיחה תמה"

כי בטל לעיקר , "לקיחה תמה"חסרון של 

נחשב , וכן כשכורך את הסודר על ידו. המינים

, ן"לקיחה תמה כיון שבטל לידו כמבואר בר

' דאז נחשב שמעשה הנטילה מתייחס אל הד

' ואם כורך הסודר על הד, מינים ולא לסודר

הוי חסרון של לקיחה , מינים שלא לנאותו

כיון שמעשה הנטילה מתייחס גם אל , תמה

ולכך לא הוי לקיחה , הלולב וגם אל הסודר

שהוא דין , חציצהומה שאינו כן לגבי דין . תמה

  ולכך גם דבר , שלא יחוץ דבר בין המים לגופו

  .שבטל לגופו שבא לנאותו נחשב חציצה  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

: תשובה

ושוב 

ומלבד 

אמנם

קנז                        דוד                              סוכה                              אוצרות                       

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

כל לנאותו "את מכתבו היקר בסוגיית 

ולהלן מה שיש לפלפל " אינו חוצץ

ר על הרב "מה שהקשה כת. בדבריו היקרים

, למה נפסל חציצה בספר תורה, תורה לשמה

והיא , והרי אין פסוק ומקור לפסול בחציצה

ויש עוד להקשות על הרב תורה . שאלה גדולה

שגם בשופר אין , לשמה על דרך קושיה זו

  ומדוע פוסל , יוחד לפסול מדין חציצהפסוק מ

  .בציפהו זהב  

לבאר דבריו על פי דברי האבני נזר 
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אבל מין "ן וזה לשונו "ותירץ הרמב. חוצץ

, דפטר רחם אמר רחמנא, במינו חוצץ בבכור

ודבריו " ל דלא נגע ברחם לאו פטר רחם הואוכ
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  ולכך לא מתקדש בפטר , ויררק נחשב כא

  .לא נגע ברחםכי ,רחם  

  

שאם ציפהו זהב , דרך זה ביאר באבני נזר

פ שהוא לנאותו "אע, להשופר פסול

דכל לנאותו אינו חוצץ הוא כמין . ואינו חוצץ

וכשמצפה את פי השופר , במינו דנחשב כאויר

נחשב שתוקע באויר בלי להניח פיו על , בזהב

, ן עצמו הוכיח"ובאמת ברמב. השופר ופסול

לא יצא ידי שאם תקע בשופר בהפסק אויר ש

כי בשניהם , כמו שבציפהו זהב פסול, חובתו

ולפי זה יש . ד"עכ. הגדר הוא הפסק אויר

שבשופר , לבאר את דברי הרב תורה לשמה

כיון , ובקלף של ספר תורה פוסל חציצה

והיא , שישנה חציצה שבאה על מנת לנאותו

כמו [ולכך נפסל גם בשופר , נחשבת כמו אויר

, גם בקלף ספר תורהו] י הפסק אויר"בתוקע ע

  שנחשב שכותב את האותיות מעל האויר של 

  .הקלף  

אפשר גם לבאר את עצם חילוקו של 

שבזה נאמר כל [בין לקיחה תמה , ן"הר

שגם [לבין דין חציצה ] לנאותו אינו חוצץ

הוא כאויר , דכל שבא לנאותו]. לנאותו חוצץ

ולכך . וכמאן דליתיה דמי וכדביאר באבני נזר

כיון שנוטל את " לקיחה תמה"גופא נחשב זהו 

ולגבי דין , ורק ישנו הפסק אויר, כל הלולב

, הפסק אויר לא נחשב חסרון" לקיחה תמה"

, אבל לגבי דין חציצה. כיון שנוטל כולו לבד

  כיון שאין,נחשב חסרון הפסק אויר חציצה

  .ממשנוגעים בגופוהמים  

. י הכולל באר משה אשדודאברכ

    

קבלנו

וחשבנו

על ו

ובזה
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ויש עוד להקשות על הרב תורה . שאלה גדולה

שגם בשופר אין , לשמה על דרך קושיה זו

  ומדוע פוסל , יוחד לפסול מדין חציצהפסוק מ

  .בציפהו זהב  

לבאר דבריו על פי דברי האבני נזר 

, שגם הקשה]ד"אורח חיים תשובה תל[

פסול והרי זה ] לשופר[מדוע ציפהו זהב 

וביאר באבני נזר על פי . לנאותו ואינו חוצץ

דבכורות בילדה שני ' ן בפרק ג"דברי הרמב

כיון , שאינם קדושים] ושניהם בכורות[זכרים 

והוקשה ]. בין הרחם לבין הבכור[שיש חציצה 

שהזכר [שהרי כאן זהו מין במינו , ן"לרמב

, השני שחוצץ בין הזכר הראשון לבין הרחם

וקיימא לן דמין במינו אינו ] הוא מין במינו

אבל מין "ן וזה לשונו "ותירץ הרמב. חוצץ

, דפטר רחם אמר רחמנא, במינו חוצץ בבכור

ודבריו " ל דלא נגע ברחם לאו פטר רחם הואוכ

וביאר באבני נזר שכל מין במינו . צריכים ביאור

כמאן ] המינו שבא לחצוץ[כי נחשב , אינו חוצץ

אבל לא נחשב , דליתיה דמי וכמו אויר

, שהעליון נוגע ממש בגוף הרחם בלי חציצה

  ולכך לא מתקדש בפטר , ויררק נחשב כא

  .לא נגע ברחםכי ,רחם  

  

שאם ציפהו זהב , דרך זה ביאר באבני נזר

פ שהוא לנאותו "אע, להשופר פסול

דכל לנאותו אינו חוצץ הוא כמין . ואינו חוצץ

וכשמצפה את פי השופר , במינו דנחשב כאויר

נחשב שתוקע באויר בלי להניח פיו על , בזהב

, ן עצמו הוכיח"ובאמת ברמב. השופר ופסול

לא יצא ידי שאם תקע בשופר בהפסק אויר ש

כי בשניהם , כמו שבציפהו זהב פסול, חובתו

ולפי זה יש . ד"עכ. הגדר הוא הפסק אויר

שבשופר , לבאר את דברי הרב תורה לשמה

כיון , ובקלף של ספר תורה פוסל חציצה

והיא , שישנה חציצה שבאה על מנת לנאותו

כמו [ולכך נפסל גם בשופר , נחשבת כמו אויר

, גם בקלף ספר תורהו] י הפסק אויר"בתוקע ע

  שנחשב שכותב את האותיות מעל האויר של 

  .הקלף  

אפשר גם לבאר את עצם חילוקו של 

שבזה נאמר כל [בין לקיחה תמה , ן"הר

שגם [לבין דין חציצה ] לנאותו אינו חוצץ

הוא כאויר , דכל שבא לנאותו]. לנאותו חוצץ

ולכך . וכמאן דליתיה דמי וכדביאר באבני נזר
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  .ממשנוגעים בגופוהמים  

. י הכולל באר משה אשדודאברכ

    

קבלנו

וחשבנו

על ו

ובזה



                                                         דוד                             יבמות  צרות                          או               קנח  

  סימן נב

    ם ועבד הבא על בת ישראל"בדין עכו
     .יבמות מה                                                                                                                                                                          

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ם "מבואר דעכו. ה"בגמרא יבמות מ

הולד כשר , ועבד הבא על בת ישראל

משום , וביארה הגמרא הטעם. ולא ממזר

י "ופירש רש[דממזר נאמר על אשת אביו 

דכתיב לא יקח איש את אשת אביו וסמיך ליה 

ומזה לומדים לכל העריות ]. לא יבא ממזר

אבל , שלא תופסים בהן קידושין שהולד ממזר

דאשת , ת אביום ועבד אינם דומים לאש"עכו

אבל , אביו לא תופסין קידושין דווקא לדידיה

ומה שאינו כן , יכולה להתקדש לאחריני

שלא תופס בהם קידושין כלל , ם ובעבד"בעכו

  ולכך , שאינם יכולים לקדש שום אישה בעולם

  . אין הולד ממזר  

, א מה טעם יש בסברה זו"הרשב
דאדרבה אם לא תופס קידושין 

ד כל שכן שיש לולד להיות ם ובעב"בעכו
א שרק באשה שיכולה "וביאר הרשב, ממזר

אינה ] כגון אשת אביו[ולו , להתקדש לכולם
זהו סימן שערוה זו חמורה , יכולה להתקדש

אבל . ולכך הולד ממזר]. שאינו יכול לקדשה[
ם ועבד שלא תופס בהם קידושין כלל "בעכו

ונראה דהיינו [אפילו בבת מינן , בשום אשה
יתכן שאין זה מפני שהאשה ] ה ונכריתבשפח

רק שהם מופקעים , היא ערוה חמורה עליהם
ולכך אינם יכולים לקדש , מעניין הקידושין

בתעלכשבאוולכך, ום אשה שבעולםש
  ערוה היאדאין,ממזרהולדאיןישראל

  . חמורה עליו  

ז דזה ניחא "בקובץ הערות בסימן ל

בת ישראל ם ועבד שבאו על "בעכו

ומה , דאין היא ערוה חמורה, דאין הולד ממזר[

שלא תפסי קידושין זהו משום שהם מופקעים 

ם ועבד שבאו "אבל הרי גם בעכו]. מקידושין

, אין הולד ממזר, על אשת איש ישראלית

, 'וכדנפסק בשולחן ערוך אבן העזר בסימן ד

שהרי , וכאן לכאורה ודאי שצריך להיות ממזר

שיטא דהיא ערוה חמורה על היא אשת איש ופ

. ם ועבד מישראל"ומה שונה עכו, ישראל

ותירץ שרק באופן שהאיסור גורם שלא יתפסו 

וזהו בישראל שבא [אז הולד ממזר , קידושין

שאינו יכול לקדשה מפני שהיא , על אשת איש

אבל באופן ]. אסורה עליו מדין אשת איש

שלא תופס קידושין מחמת האדם עצמו 

כאן , ם ועבד"ידושין כמו בעכושהוא לא בר ק

  אין הולד ממזר כיון דגם בלי האיסור לא היה 

  .ד"תופס קידושין עכ  

שהרי אשת איש , יש לתמוה על דבריו

היא ערוה חמורה שהרי מופקעת 

ם ועבד גם לא "ומה אכפת לן שעכו, מקידושין

מ איסור אשת איש "הרי מ, יכולים לקדש כלל

ם "אם זינתה עם עכווגם , הוא איסור חמור

  הולדיהאשלאכ מדוע"וא, ועבד חייבת מיתה

  .ע"וצממזר  

.אברכי הכולל באר משה אשדוד

: שאלה

והקשה

והקשה 

ועדיין 

קנט                       דוד                              יבמות                              אוצרות                      

, א"חשבתי לבאר את דברי הרשב

שדין ממזר שתלוי במאי דלא תפסי 

והוא מדין ערווה חמורה וכדכתב , קידושין

והיינו שבעריות שהפקיעה התורה , א"ברשב

את הקידושין מהן שגם בדיעבד לא תפסי 

בזה רואים שהתורה מפקיעה , קידושין

שהאדם , מהעריות את כל קשר האישות

. הן קשר אישותמופקע מלקדשן ולהיות לו ב

כיון , ולכך כשבא על העריות הבן ממזר

שבביאתו יצר עם העריות קשר של אישות 

וכיון שהתורה ניתקה את הקשר , והוא הביאה

ז ראיה "ה, עמהם עד שהקידושין לא תופסין

והוכחה שהקשר של הביאה הוא מרוחק 

  ולכך הבן נחשב , ומאוס הרבה בעיני התורה

  .ממזר  

ם ועבד שבאו על בת "ושאינו כן בעכ

ג דאיסור הביאה בעצם "דאע, ישראל

והראיה שחייבים עליו מיתה , הוא חמור מאוד

מ בביאה זו לא נחשב "מ, ונאסרת לבעלה

כיון , שהם יצרו עם הערוה קשר של אישות

ם ועבד לא תפסי כלל קידושין גם "דאצל העכו

ז הוכחה שביאתם נחשבת כעין "ה, בבת מינן

ין קשר האישות בין הבועל לעני, ביאת בהמה

  ואין כאן קשר של אישות האסור , לאשה

  .רק כביאת בהמה ממש, עמהם  

: 'תם בכתובות ג' מזו מצינו שיטת ר

  דסבירא ליה דאין חייבין מיתה על 

  

.לבועלואין האשה נאסרת,ם"ביאת עכו

גם. ב"ביומא פישנים' ולתוסולהמאירי

ם "דביאת עכומטעםוהוא,לבעלהמותרת

וכמו שנאמר זירמת , נחשבת כביאת בהמה

. ח"ולכך מבואר ביבמות צ, סוסים זירמתם

שהורתן שלא בקדושה [דשני אחים תאומים 

משום דאינם , לא מייבמין] ולידתן בקדושה

כיון שנאמר זירמת , חשובים אחים מן האב

' וגם לראשונים שחלקו על ר. סוסים זירמתם

מ "מ, וסברו שנאסרה לבועל ולבעל, תם

ם ועבד היא כעין ביאת "מודים שביאת עכו

, תלענין הקשר בין הבועל לנבעל, בהמה

מ "ורק דמ, שאינה יוצרת קשר אישות ביניהם

, ל דיש לזה דין ביאה לאוסרה על בעלה"ס

מ בביאת "אבל מ. דשאני מביאת בהמה ממש

ם ועבד חסר בקשר האישות בין הבועל "עכו

  משום דלא תפסי קידושין , לאשה הנבעלת

  . וכמו שנתבאר, כלל ואפילו בבת מינם  

כי דין ממזר לא תלוי , אין הולד ממזר

אלא , במעשה ביאה החמורה גרידא

שהתורה , בקשר אישות בין הבועל להנבעלת

ריחקה את הקשר עד כדי כך שלא תפסי 

וזה שייך רק כשהבועל . אצלם קידושין

אבל כשהבועל לאו בר , והנבעלת בני קידושין

  לא , קידושין ואין בביאתו קשר אישות גמור

  .רהוי ממז  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  

  

  

  

  

:תשובה

ומה 

וגדולה 

ולכך
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ג דאיסור הביאה בעצם "דאע, ישראל

והראיה שחייבים עליו מיתה , הוא חמור מאוד

מ בביאה זו לא נחשב "מ, ונאסרת לבעלה

כיון , שהם יצרו עם הערוה קשר של אישות

ם ועבד לא תפסי כלל קידושין גם "דאצל העכו

ז הוכחה שביאתם נחשבת כעין "ה, בבת מינן

ין קשר האישות בין הבועל לעני, ביאת בהמה

  ואין כאן קשר של אישות האסור , לאשה

  .רק כביאת בהמה ממש, עמהם  

: 'תם בכתובות ג' מזו מצינו שיטת ר

  דסבירא ליה דאין חייבין מיתה על 

  

.לבועלואין האשה נאסרת,ם"ביאת עכו

גם. ב"ביומא פישנים' ולתוסולהמאירי

ם "דביאת עכומטעםוהוא,לבעלהמותרת

וכמו שנאמר זירמת , נחשבת כביאת בהמה

. ח"ולכך מבואר ביבמות צ, סוסים זירמתם

שהורתן שלא בקדושה [דשני אחים תאומים 

משום דאינם , לא מייבמין] ולידתן בקדושה

כיון שנאמר זירמת , חשובים אחים מן האב

' וגם לראשונים שחלקו על ר. סוסים זירמתם

מ "מ, וסברו שנאסרה לבועל ולבעל, תם

ם ועבד היא כעין ביאת "מודים שביאת עכו

, תלענין הקשר בין הבועל לנבעל, בהמה

מ "ורק דמ, שאינה יוצרת קשר אישות ביניהם

, ל דיש לזה דין ביאה לאוסרה על בעלה"ס

מ בביאת "אבל מ. דשאני מביאת בהמה ממש

ם ועבד חסר בקשר האישות בין הבועל "עכו

  משום דלא תפסי קידושין , לאשה הנבעלת

  . וכמו שנתבאר, כלל ואפילו בבת מינם  

כי דין ממזר לא תלוי , אין הולד ממזר

אלא , במעשה ביאה החמורה גרידא

שהתורה , בקשר אישות בין הבועל להנבעלת

ריחקה את הקשר עד כדי כך שלא תפסי 

וזה שייך רק כשהבועל . אצלם קידושין

אבל כשהבועל לאו בר , והנבעלת בני קידושין

  לא , קידושין ואין בביאתו קשר אישות גמור

  .רהוי ממז  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  

  

  

  

  

:תשובה

ומה 

וגדולה 

ולכך
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  סימן נג

  בענין קטן שהגדיל בימי הספירה
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.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

באחרונים חקרו בקטן שהגדיל 

האם יכול , באמצע ספירת העומר

כיון שהיה , להמשיך ולמנות בברכה או לא

פטור מן הספירה בתחילה שעדיין לא היה בר 

. ונמצא שחסר לו ימים מהספירה, חיובא

ששוב אינו , ודמי לשכח לספור יום אחד[

'ובאבני נזר חלק א]. ממשיך לספור עם ברכה

דסבירא , ט הביא בשם הטורי אבן"סימן תקל

כיון , ליה דאינו יכול להמשיך ולספור בברכה

שוטה שאכל וכמו ב, שספר בזמן שהיה פטור

שמחוייב ] בלילה עצמה[מצה ואחר כך הבריא 

כיון שאכל מצה בזמן , לחזור ולאכול מצה

שהיה שוטה ופטור מן המצוות ולא נחשב לו 

והכי נמי כשספר בקטנותו נחשב , מצוה

  כיון דקטן פטור מן , כספירה של שוטה

  .המצוות  

ו חולק על "במנחת חינוך מצוה ש

קטן שקיים דלא דמי , הטורי אבן

כיון דקטן מחוייב . מצוה לשוטה שקיים מצוה

כ שוטה "ומשא] מדין חינוך[במצוות מדרבנן 

וכיון שהקטן . שאינו מחוייב כלל גם מדרבנן

מועיל לו גם , ספר בזמן שהיה מחוייב מדרבנן

ודמי למה . לעניין זמן שחייב מדאורייתא

שאם קיבל האדם , שכתב במרדכי במגילה

ומעלה וקידש יצא ידי שבת מפלג המנחה 

ג דמפלג המנחה הוי רק "אע, חובת הקידוש

מ מועיל לפוטרו שם מקידוש "ומ, זמן דרבנן

  ואינו צריך לקדש , לאחר שחשיכה[דאורייתא 

  .ד"עכ]. שוב  

שהרי , לתמוה על דברי המנחת חינוך

מהלכות קרבן פסח ' ם בפרק ה"הרמב

ון גר שנתגייר בין פסח ראש"ל "הלכה ז כתב וז

וכן קטן שהגדיל בין שני פסחים, לפסח שני

עליושחטוואם , חייבים לעשות פסח שני

מדוע , בכסף משנהוהקשה".פטורבראשון

אם שחטו על הקטן בפסח ראשון פטור 

ולאוקטןוהרי כששחטו עליו היה, מפסח שני

ק כיון "בשם המהריותירץ,חיובאבר

שהתורה ריבתה להדיא ששוחטין על קטן 

לכך נפטר מפסח , וממנין אותו על קרבן פסח

שקטן לא , ומוכח מדברי הכסף משנה. שני

אם [נפטר מהמצוות כשעשאם בקטנותו 

ושאני קרבן פסח שהתורה ] הגדיל אחר כך

  כ לעניין ספירה שספר בקטנותו "וא, ריבתה

  .ע"וצ. ודאי שלא יצא  

, חינוך שם בא לדון מטעם נוסף

שהרי , שיכול הקטן להמשיך ולברך

מבואר שאם הוליד בנים כשהיה . ב"ביבמות ס

, קיים פריה ורביה, כ נתגייר"עובד כוכבים ואח

פ שקיים את המצוה בהיותו עובד כוכבים "אע

מ כיון שהמצווה נמשכת "מ, ופטור מן המצוות

רק שהמצווה היא לא מעשה הביאה[תמיד 

ולכך מועילה לו המצוה שקיים בהיותו ] הבנים

  כיון שהמצוה , והכי נמי בספירת העומר. פטור

  

:שאלה

אמנם

ויש 

מנחת וב

קסא                       דוד                              יבמות                              אוצרות                      

פ "אע, נמשכת כל יום ויום לא בטל החשבון

ולכאורה דברי . ד"שספר בשעת הפטור עכ

שבפריה ורביה , חינוך תמוהים מאודהמנחת 

ולכך כשנתגייר קיים פריה , המצוה היא הבנים

  לו בנים עכשיו לאחר כיון שיש , ורביה

  

אבל בספירת העומר שהמצוה היא . ירשנתגי

כ כשספר בהיותו "וא, הספירה כל יום ויום

הרי , קטן איך תועיל לו הספירה לכשיגדל

  הספירה של הקטן כבר נגמרה ולא נמשכת 

  .ג"וצע  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

חשבתי להסביר את דברי הכסף 

שמסברה מצוה שעשה , משנה

כיון , בקטנותו אינה יכולה לפטור לכשיגדיל

, דקטן הוא לאו בר חיובא ודמי לשוטה

אבל לאחר שהתורה . וכקושיית הכסף משנה

ריבתה להדיא ששוחטין על קטן וממנין אותו 

, כאן זהו גילוי לכל התורה כולה, על קרבן פסח

ושונה משוטה , שקטן אינו מופקע מן המצוות

ולכך אין שוחטין על , שאינו מעשה מצוה כלל

. דהוא מופקע לגמרי מן המצוות, שוטה

כ קטן שפיר חשיב שייך במצוות ולכך "ומשא

ולכך יכול להשלים ולברך , שוחטין עליו

דנחשב שעשה מעשה מצוה , לכשיגדל

ושפיר דמי לקידוש מזמן פלג , בקטנותו

  שמועיל לפטור גם את חובת קידוש , המנחה

  .דאורייתא  

שהוכיח המנחת חינוך מגר שהוליד 

ם שקיים פריה "בנים בהיותו עכו

שבמצוה שהיא נמשכת מהני המצוה , ורביה

והכי נמי . שקיים בהיותו פטור מן המצוות

דמהני , בספירת העומר דהיא מצוה נמשכת

ובאמת דלכאורה הוכחה . פר בקטנותומאי דס

שרק בפריה ורביה דהמצוה , זו תמוהה מאוד

נפטר לכשנתגייר כיון שעכשיו יש , היא הבנים

אבל כשספר בהיותו קטן כיצד תועיל , לו בנים

  הרי נגמרה הספירה של , לו הספירה לכשיגדיל

  . הקטן  

,חינוךהמנחתדברילבארחשבתי

היאהמצוההעומרספירתשבמצוות

המצוהרק,האדםשלהספירהמעשהעצםלא

וזהו,ספוריוםשלשםהיוםעללקבועהיא

ספוריםימיםשםלקבוע,לכםוספרתםתוכן

דבריהיטבמבואריםובזה.הספירהמעשהי"ע

למצוותהעומרספירתלדמות,חינוךהמנחת

הבניםמהניורביהשבפריהוכמו.ורביהפריה

כיון,המצוותמןופטורם"עכובהיותושהוליד

הכי.קיימיםכעתוהםהבניםהיאשהמצווה

שספרהספירהמהניהעומרבספירתנמי

  ספוריםימיםשלתוצאהלקבוע,בקטנותו

  .המצוותמןפטורשהיהפ"אע  

שהקטן יכול לקבוע , מ הוא חידוש"מ

. שם של יום ספור על הימים שספר

סימן תקלט א"וכבר העיר באבני נזר ח

, דקטן ששחט עולה פסול. א"מהגמרא חולין י

כיון דלא . משום דהוי מתעסק ופסול בקדשים

. ולכך הוי מתעסק, יודע ומבין שהוא קודש

ורק באופן שעושה מעשה המוכיח מצד עצמו 

שאז [כמו חוקק אגוז לשם כלי , מהני בקטן

]. משום דהוי מעשה המוכיח, מקבל טומאה

, יב מעשה המוכיחושחיטת קדשים לא חש

כ בקטן "וא. דדלמא לשם חולין הוא שוחט

ל דלא מהני כיון דקיימא "י, הסופר את העומר

ומעצם מעשה , לן דמצוות צריכות כוונה

, הספירה לא מוכח שהקטן סופר לשם מצוה

:תשובה

ובמה

אבל

אמנם
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  סימן נג

  בענין קטן שהגדיל בימי הספירה
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.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

באחרונים חקרו בקטן שהגדיל 

האם יכול , באמצע ספירת העומר

כיון שהיה , להמשיך ולמנות בברכה או לא

פטור מן הספירה בתחילה שעדיין לא היה בר 

. ונמצא שחסר לו ימים מהספירה, חיובא

ששוב אינו , ודמי לשכח לספור יום אחד[

'ובאבני נזר חלק א]. ממשיך לספור עם ברכה

דסבירא , ט הביא בשם הטורי אבן"סימן תקל

כיון , ליה דאינו יכול להמשיך ולספור בברכה

שוטה שאכל וכמו ב, שספר בזמן שהיה פטור

שמחוייב ] בלילה עצמה[מצה ואחר כך הבריא 

כיון שאכל מצה בזמן , לחזור ולאכול מצה

שהיה שוטה ופטור מן המצוות ולא נחשב לו 

והכי נמי כשספר בקטנותו נחשב , מצוה

  כיון דקטן פטור מן , כספירה של שוטה

  .המצוות  

ו חולק על "במנחת חינוך מצוה ש

קטן שקיים דלא דמי , הטורי אבן

כיון דקטן מחוייב . מצוה לשוטה שקיים מצוה

כ שוטה "ומשא] מדין חינוך[במצוות מדרבנן 

וכיון שהקטן . שאינו מחוייב כלל גם מדרבנן

מועיל לו גם , ספר בזמן שהיה מחוייב מדרבנן

ודמי למה . לעניין זמן שחייב מדאורייתא

שאם קיבל האדם , שכתב במרדכי במגילה

ומעלה וקידש יצא ידי שבת מפלג המנחה 

ג דמפלג המנחה הוי רק "אע, חובת הקידוש

מ מועיל לפוטרו שם מקידוש "ומ, זמן דרבנן

  ואינו צריך לקדש , לאחר שחשיכה[דאורייתא 

  .ד"עכ]. שוב  

שהרי , לתמוה על דברי המנחת חינוך

מהלכות קרבן פסח ' ם בפרק ה"הרמב

ון גר שנתגייר בין פסח ראש"ל "הלכה ז כתב וז

וכן קטן שהגדיל בין שני פסחים, לפסח שני

עליושחטוואם , חייבים לעשות פסח שני

מדוע , בכסף משנהוהקשה".פטורבראשון

אם שחטו על הקטן בפסח ראשון פטור 

ולאוקטןוהרי כששחטו עליו היה, מפסח שני

ק כיון "בשם המהריותירץ,חיובאבר

שהתורה ריבתה להדיא ששוחטין על קטן 

לכך נפטר מפסח , וממנין אותו על קרבן פסח

שקטן לא , ומוכח מדברי הכסף משנה. שני

אם [נפטר מהמצוות כשעשאם בקטנותו 

ושאני קרבן פסח שהתורה ] הגדיל אחר כך

  כ לעניין ספירה שספר בקטנותו "וא, ריבתה

  .ע"וצ. ודאי שלא יצא  

, חינוך שם בא לדון מטעם נוסף

שהרי , שיכול הקטן להמשיך ולברך

מבואר שאם הוליד בנים כשהיה . ב"ביבמות ס

, קיים פריה ורביה, כ נתגייר"עובד כוכבים ואח

פ שקיים את המצוה בהיותו עובד כוכבים "אע

מ כיון שהמצווה נמשכת "מ, ופטור מן המצוות

רק שהמצווה היא לא מעשה הביאה[תמיד 

ולכך מועילה לו המצוה שקיים בהיותו ] הבנים

  כיון שהמצוה , והכי נמי בספירת העומר. פטור

  

:שאלה

אמנם

ויש 

מנחת וב

קסא                       דוד                              יבמות                              אוצרות                      

פ "אע, נמשכת כל יום ויום לא בטל החשבון

ולכאורה דברי . ד"שספר בשעת הפטור עכ

שבפריה ורביה , חינוך תמוהים מאודהמנחת 

ולכך כשנתגייר קיים פריה , המצוה היא הבנים

  לו בנים עכשיו לאחר כיון שיש , ורביה

  

אבל בספירת העומר שהמצוה היא . ירשנתגי

כ כשספר בהיותו "וא, הספירה כל יום ויום

הרי , קטן איך תועיל לו הספירה לכשיגדל

  הספירה של הקטן כבר נגמרה ולא נמשכת 

  .ג"וצע  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

חשבתי להסביר את דברי הכסף 

שמסברה מצוה שעשה , משנה

כיון , בקטנותו אינה יכולה לפטור לכשיגדיל

, דקטן הוא לאו בר חיובא ודמי לשוטה

אבל לאחר שהתורה . וכקושיית הכסף משנה

ריבתה להדיא ששוחטין על קטן וממנין אותו 

, כאן זהו גילוי לכל התורה כולה, על קרבן פסח

ושונה משוטה , שקטן אינו מופקע מן המצוות

ולכך אין שוחטין על , שאינו מעשה מצוה כלל

. דהוא מופקע לגמרי מן המצוות, שוטה

כ קטן שפיר חשיב שייך במצוות ולכך "ומשא

ולכך יכול להשלים ולברך , שוחטין עליו

דנחשב שעשה מעשה מצוה , לכשיגדל

ושפיר דמי לקידוש מזמן פלג , בקטנותו

  שמועיל לפטור גם את חובת קידוש , המנחה

  .דאורייתא  

שהוכיח המנחת חינוך מגר שהוליד 

ם שקיים פריה "בנים בהיותו עכו

שבמצוה שהיא נמשכת מהני המצוה , ורביה

והכי נמי . שקיים בהיותו פטור מן המצוות

דמהני , בספירת העומר דהיא מצוה נמשכת

ובאמת דלכאורה הוכחה . פר בקטנותומאי דס

שרק בפריה ורביה דהמצוה , זו תמוהה מאוד

נפטר לכשנתגייר כיון שעכשיו יש , היא הבנים

אבל כשספר בהיותו קטן כיצד תועיל , לו בנים

  הרי נגמרה הספירה של , לו הספירה לכשיגדיל

  . הקטן  

,חינוךהמנחתדברילבארחשבתי

היאהמצוההעומרספירתשבמצוות

המצוהרק,האדםשלהספירהמעשהעצםלא

וזהו,ספוריוםשלשםהיוםעללקבועהיא

ספוריםימיםשםלקבוע,לכםוספרתםתוכן

דבריהיטבמבואריםובזה.הספירהמעשהי"ע

למצוותהעומרספירתלדמות,חינוךהמנחת

הבניםמהניורביהשבפריהוכמו.ורביהפריה

כיון,המצוותמןופטורם"עכובהיותושהוליד

הכי.קיימיםכעתוהםהבניםהיאשהמצווה

שספרהספירהמהניהעומרבספירתנמי

  ספוריםימיםשלתוצאהלקבוע,בקטנותו

  .המצוותמןפטורשהיהפ"אע  

שהקטן יכול לקבוע , מ הוא חידוש"מ

. שם של יום ספור על הימים שספר

סימן תקלט א"וכבר העיר באבני נזר ח

, דקטן ששחט עולה פסול. א"מהגמרא חולין י

כיון דלא . משום דהוי מתעסק ופסול בקדשים

. ולכך הוי מתעסק, יודע ומבין שהוא קודש

ורק באופן שעושה מעשה המוכיח מצד עצמו 

שאז [כמו חוקק אגוז לשם כלי , מהני בקטן

]. משום דהוי מעשה המוכיח, מקבל טומאה

, יב מעשה המוכיחושחיטת קדשים לא חש

כ בקטן "וא. דדלמא לשם חולין הוא שוחט

ל דלא מהני כיון דקיימא "י, הסופר את העומר

ומעצם מעשה , לן דמצוות צריכות כוונה

, הספירה לא מוכח שהקטן סופר לשם מצוה

:תשובה

ובמה

אבל

אמנם



                                                         דוד                             יבמות  צרות                          או               קסב  

. ד"עכ. ולכך לא מהני דליכא מעשה המוכיח

  שקטן צריך לקבוע על , נ לפי המתבאר"כ ה"וא

  

  בפשוטו לא צריך , יום ספורהיום דין של 

  .המוכיחמעשהכאןדאיןכיון,להועיל  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו בביאור דברי המנחת 

והנה בעצם הוכחת המנחת , חינוך

שמועיל בפלג המנחה , חינוך מקידוש דרבנן

ל "י. לפטור גם את חובת קידוש דאורייתא

שהרי כבר ביאר בקובץ , דאינה ראיה לקטן

, את דברי המרדכי]'סימן ל'חלק ב[שיעורים 

) שכדי לצאת ידי חובה צריך שני דברים א

וכמו דמהני לכתוב " בר חיובא"שיהא הגברא 

מ "מ, ג דאינו זמן תפילין"אע, תפילין בלילה

דזמן ממילא [נחשב הגברא בר חיובא בתפילין 

והיינו , שיהא הגברא בתורת המצוה) ב]. קאתי

, שבפועל יהא עליו דין לעשות את המצוה

מהני אפילו אם הדין לעשות את המצוה ובזה 

פ יש עליו דין "כיון דעכ, הוא רק מדרבנן

ולכך כשעושה . לעשות את מעשה המצוה

פוטר את חובת קידוש , קידוש מפלג המנחה

  , כיון שהגברא הוא גדול ובר חיובא, דאורייתא

  . ד"וגם שייך במצוה שהרי חייב מדרבנן עכ  

ת העומר זה לא דמי כלל קטן שסופר א

כיון , לקידוש שעושה בפלג המנחה

, דקידוש יש כאן אדם גדול שהוא בר חיובא

  ,ולכך יכול לפטור את עצמו גם לכשיחשיך

  

, במצוה מדרבנןכיון דבפועל הוא שייך

כ בספירת "ומשא. וכדביאר בקובץ שיעורים

  אינו יכול , דהוא קטן ולא בר חיובא, העומר

  .בר חיובאלפטור את עצמו לכשיגדיל ויהא  

דבקטן אין לו , שהקשה באבני נזר

כ יש לפסול "וא, מעשה שאינו מוכיח

משום דמצוות ] לכשיגדיל[הספירה בקטן 

דלא מוכח שסופר לשם מצוה , צריכות כוונה

פ דברי החיי אדם "יש לדון בזה ע. עם כוונה

דכל מאי ', שהביאו במשנה ברורה בסימן ס

זהו רק , דקיימא לן דמצוות צריכות כוונה

שיש לתלות שעשיה הראשונה לא במקום 

כגון קריאת שמע או תקיעת , היתה לשם מצוה

ל דכוונתו "דאז י, שופר שלא בסדר התפילה

אבל אם קורא קריאת שמע או . היא להתלמד

פ "יצא אע, תוקע בשופר על סדר התפילה

כי מהעניין עצמו מוכח , שלא כיון להדיא

ולפי . ד"עכ. שעושה על מנת לצאת ידי חובה

דקטן הסופר את העומר בשעת , ל"זה י

כיון שהענין , התפילה לא חשיב מתעסק

  ושפיר , מוכיח מצד עצמו שהוא מכוון לצאת

  .ל דדמי למעשה המוכיח שמועיל בקטן"י  

.אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

  

קיבלנו

ולפי

ובמה

קסג                       דוד                              יבמות                              אוצרות                      

  סימן נד

  אמועובר ירך
  .יבמות עח                                                                                                                                                                           

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

נכרית מעוברת . ח"בגמרא יבמות ע

בנה אין צריך , ]וטבלה[שנתגיירה 

ד עובר ירך "ומבארת הגמרא דלמ. טבילה

כמו ]. דהעובר כאחד מאבריה' פי. [אמו

גם לאיברים [שהטבילה מועילה לכל גופה 

ד עובר "וגם למ. כך מועילה לעובר] הפנימיים

דיש כאן שני גופים נפרדים ' ופי. [לאו ירך אמו

דהיינו "כיון , יכא חציצהמ ל"מ]. האם והעובר

ונחלקו בראשונים כיצד לפסוק ". רביתיה

ק "ב' בתוס. האם עובר ירך אמו או לא, להלכה

ורבינו . דעובר ירך אמו, פוסקים להלכה. ז"מ

ן "ובר. דעובר לאו ירך אמו, תם פוסק להלכה

שהוכיחו דעובר ' הביא לדברי תוס. חולין נח

צאה האשה שי. 'מהמשנה בערכין ז, ירך אמו

י כיון "ופרש[ליהרג אין ממתינין לה עד שתלד 

האשה ]. הורגים שניהם, דחד גופא האם והולד

, דהוא תחילת לידה[שישבה על המשבר 

י כיון שנעקר הולד חשיב גופא "ופרש

ובגמרא . ממתינין לה עד שתלד, ]אחרינא

כשלא נעקר [פרכינן פשיטא דאין ממתינין 

א "דהו, ותרצה הגמרא, דחד גופא היא] הולד

  כיון דהוולד הוא ממונו , שנמתין עד שתלד

  .ל"דבעל ולא נפסיד לבעל את ממונו קמ  

דלכך , דעובר ירך אמו' מוכיחים תוס

דגם מעוברת אין ', פשיטא לגמ

כי אם [ממתינין עד שתלד דהכל חד גופא 

ט "מ, עובר לאו ירך אמו וחשיב כאן שני גופים

  ה רבינו תם ודוח]. לא נמתין לעובר עד שתלד

  

,אמול דעובר לאו ירך"דלעולם י, יה זורא

הוא , עד שתלדלהממתיניןדאיןוהטעם

, א להמתין"מחמת שפסקו עליה מיתה א

ולא חיישינן . לאם" עינוי הדין"כ יש כאן "דא

כיון שלא ] שהורגים אותו שלא כדין[לולד 

, והביאור ברבינו תם. יצא לאויר העולם

להוכיח ]ב"סימן רצ[כ במנחת חינוך "עפמש

דהריגת עובר לא חשיב כלל : ד"נדה מ' מהתוס

א שם שמשמע דהוי "ודלא כהריטב, רציחה

לכך , וכיון דהריגת העובר אינו רציחה. רציחה

  .מ שלא לעשות עינוי הדין לאמו"שרי להרגו ע

שהרי , שעובר לאו ירך אמורבינו תם

אם נגמר דינה של האם להריגה 

מהמשנה שלא נהרוג את הוולד משמע , וילדה

ובשלמא אם עובר ]. אחר שיצא לאויר העולם[

כיון דאין על העובר דין , לאו ירך אמו ניחא

ורק [לכך שנולד לא נהרג , הריגה כמו האם

אבל אי ]. במעי אמו נהרג משום עינוי הדין

כ "א', נימא דעובר ירך אמו כמו שפוסקים תוס

אחר גם ל, קשה מדוע לא נהרוג את העובר

ובאמת . ד רבינו תם"עכ. שיצא לאויר העולם

. 'סנהדרין פ' שהרי בגמ, דהיא קושיה גדולה

' ופרשו תוס. מבואר דולד הנוגחת אסור לקרבן

ולכך , דהוא מטעם דעובר ירך אמו. ז"ק מ"בב

כ תקשי "וא. אסור גם העובר אחר הלידה

  ט דולד האשה שנולד לא נהרוג "מ, טובא

  .ג"וצע. אמוא עובר ירך"למד, אותו  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

: שאלה

ומזה

והוכיח 
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. ד"עכ. ולכך לא מהני דליכא מעשה המוכיח

  שקטן צריך לקבוע על , נ לפי המתבאר"כ ה"וא

  

  בפשוטו לא צריך , יום ספורהיום דין של 

  .המוכיחמעשהכאןדאיןכיון,להועיל  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו בביאור דברי המנחת 

והנה בעצם הוכחת המנחת , חינוך

שמועיל בפלג המנחה , חינוך מקידוש דרבנן

ל "י. לפטור גם את חובת קידוש דאורייתא

שהרי כבר ביאר בקובץ , דאינה ראיה לקטן

, את דברי המרדכי]'סימן ל'חלק ב[שיעורים 

) שכדי לצאת ידי חובה צריך שני דברים א

וכמו דמהני לכתוב " בר חיובא"שיהא הגברא 

מ "מ, ג דאינו זמן תפילין"אע, תפילין בלילה

דזמן ממילא [נחשב הגברא בר חיובא בתפילין 

והיינו , שיהא הגברא בתורת המצוה) ב]. קאתי

, שבפועל יהא עליו דין לעשות את המצוה

מהני אפילו אם הדין לעשות את המצוה ובזה 

פ יש עליו דין "כיון דעכ, הוא רק מדרבנן

ולכך כשעושה . לעשות את מעשה המצוה

פוטר את חובת קידוש , קידוש מפלג המנחה

  , כיון שהגברא הוא גדול ובר חיובא, דאורייתא

  . ד"וגם שייך במצוה שהרי חייב מדרבנן עכ  

ת העומר זה לא דמי כלל קטן שסופר א

כיון , לקידוש שעושה בפלג המנחה

, דקידוש יש כאן אדם גדול שהוא בר חיובא

  ,ולכך יכול לפטור את עצמו גם לכשיחשיך

  

, במצוה מדרבנןכיון דבפועל הוא שייך

כ בספירת "ומשא. וכדביאר בקובץ שיעורים

  אינו יכול , דהוא קטן ולא בר חיובא, העומר

  .בר חיובאלפטור את עצמו לכשיגדיל ויהא  

דבקטן אין לו , שהקשה באבני נזר

כ יש לפסול "וא, מעשה שאינו מוכיח

משום דמצוות ] לכשיגדיל[הספירה בקטן 

דלא מוכח שסופר לשם מצוה , צריכות כוונה

פ דברי החיי אדם "יש לדון בזה ע. עם כוונה

דכל מאי ', שהביאו במשנה ברורה בסימן ס

זהו רק , דקיימא לן דמצוות צריכות כוונה

שיש לתלות שעשיה הראשונה לא במקום 

כגון קריאת שמע או תקיעת , היתה לשם מצוה

ל דכוונתו "דאז י, שופר שלא בסדר התפילה

אבל אם קורא קריאת שמע או . היא להתלמד

פ "יצא אע, תוקע בשופר על סדר התפילה

כי מהעניין עצמו מוכח , שלא כיון להדיא

ולפי . ד"עכ. שעושה על מנת לצאת ידי חובה

דקטן הסופר את העומר בשעת , ל"זה י

כיון שהענין , התפילה לא חשיב מתעסק

  ושפיר , מוכיח מצד עצמו שהוא מכוון לצאת

  .ל דדמי למעשה המוכיח שמועיל בקטן"י  

.אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

  

קיבלנו

ולפי

ובמה

קסג                       דוד                              יבמות                              אוצרות                      

  סימן נד

  אמועובר ירך
  .יבמות עח                                                                                                                                                                           

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

נכרית מעוברת . ח"בגמרא יבמות ע

בנה אין צריך , ]וטבלה[שנתגיירה 

ד עובר ירך "ומבארת הגמרא דלמ. טבילה

כמו ]. דהעובר כאחד מאבריה' פי. [אמו

גם לאיברים [שהטבילה מועילה לכל גופה 

ד עובר "וגם למ. כך מועילה לעובר] הפנימיים

דיש כאן שני גופים נפרדים ' ופי. [לאו ירך אמו

דהיינו "כיון , יכא חציצהמ ל"מ]. האם והעובר

ונחלקו בראשונים כיצד לפסוק ". רביתיה

ק "ב' בתוס. האם עובר ירך אמו או לא, להלכה

ורבינו . דעובר ירך אמו, פוסקים להלכה. ז"מ

ן "ובר. דעובר לאו ירך אמו, תם פוסק להלכה

שהוכיחו דעובר ' הביא לדברי תוס. חולין נח

צאה האשה שי. 'מהמשנה בערכין ז, ירך אמו

י כיון "ופרש[ליהרג אין ממתינין לה עד שתלד 

האשה ]. הורגים שניהם, דחד גופא האם והולד

, דהוא תחילת לידה[שישבה על המשבר 

י כיון שנעקר הולד חשיב גופא "ופרש

ובגמרא . ממתינין לה עד שתלד, ]אחרינא

כשלא נעקר [פרכינן פשיטא דאין ממתינין 

א "דהו, ותרצה הגמרא, דחד גופא היא] הולד

  כיון דהוולד הוא ממונו , שנמתין עד שתלד

  .ל"דבעל ולא נפסיד לבעל את ממונו קמ  

דלכך , דעובר ירך אמו' מוכיחים תוס

דגם מעוברת אין ', פשיטא לגמ

כי אם [ממתינין עד שתלד דהכל חד גופא 

ט "מ, עובר לאו ירך אמו וחשיב כאן שני גופים

  ה רבינו תם ודוח]. לא נמתין לעובר עד שתלד

  

,אמול דעובר לאו ירך"דלעולם י, יה זורא

הוא , עד שתלדלהממתיניןדאיןוהטעם

, א להמתין"מחמת שפסקו עליה מיתה א

ולא חיישינן . לאם" עינוי הדין"כ יש כאן "דא

כיון שלא ] שהורגים אותו שלא כדין[לולד 

, והביאור ברבינו תם. יצא לאויר העולם

להוכיח ]ב"סימן רצ[כ במנחת חינוך "עפמש

דהריגת עובר לא חשיב כלל : ד"נדה מ' מהתוס

א שם שמשמע דהוי "ודלא כהריטב, רציחה

לכך , וכיון דהריגת העובר אינו רציחה. רציחה

  .מ שלא לעשות עינוי הדין לאמו"שרי להרגו ע

שהרי , שעובר לאו ירך אמורבינו תם

אם נגמר דינה של האם להריגה 

מהמשנה שלא נהרוג את הוולד משמע , וילדה

ובשלמא אם עובר ]. אחר שיצא לאויר העולם[

כיון דאין על העובר דין , לאו ירך אמו ניחא

ורק [לכך שנולד לא נהרג , הריגה כמו האם

אבל אי ]. במעי אמו נהרג משום עינוי הדין

כ "א', נימא דעובר ירך אמו כמו שפוסקים תוס

אחר גם ל, קשה מדוע לא נהרוג את העובר

ובאמת . ד רבינו תם"עכ. שיצא לאויר העולם

. 'סנהדרין פ' שהרי בגמ, דהיא קושיה גדולה

' ופרשו תוס. מבואר דולד הנוגחת אסור לקרבן

ולכך , דהוא מטעם דעובר ירך אמו. ז"ק מ"בב

כ תקשי "וא. אסור גם העובר אחר הלידה

  ט דולד האשה שנולד לא נהרוג "מ, טובא

  .ג"וצע. אמוא עובר ירך"למד, אותו  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

: שאלה

ומזה

והוכיח 



                                                         דוד                             יבמות  צרות                          או               קסד  

עובר ירך "ל דכל דין "ס' נראה דתוס

הוא רק בזמן שהולד נמצא , "אמו

. דמקבל הוולד דין של אמו, בתוך מעי אמו

כמו , ולכך מהני גירות דעובר בתוך מעי אמו

כגוף דשניהם נחשבים , דמהני הגיור לאמו

, ולכך באשה מעוברת שיוצאת ליהרג. אחד

י דחד גופא "וכדפרש, אין ממתין לה עד שתלד

שאז , אבל בזמן שהולד יצא לאויר העולם.הם

לא שייך כלל לדינא , אינו קשור ומחובר לאמו

ואתי שפיר . כיון שאינו בתוכה, דעובר ירך אמו

  גם , דאם הולד יצא לאויר העולם לא נהרג

  .רך אמוא עובר י"למד  

שהרי אשה פטורה , יש להוכיח זה

ט "ומ, ממצוות עשה שהזמן גרמא

עובר ירך "מדין , לא נפטור גם את כל הזכרים

וכיון שהאם , שמקבלים את דין האם" אמו

ואין לדחות דזהו [פטורה גם הוולדות פטורים 

כ לא יתכן חיוב מצוות "דאל, גזירת הכתוב

מ יש להוכיח מזה "דמ, שהזמן גרמא על זכרים

עובר "ל דכל דין "ועכצ]. בר לאו ירך אמודעו

הוא רק בזמן שהעובר נמצא בתוך , "ירך אמו

אבל יצא לאויר העולם הוי בריה , מעי אמו

  ולא נפטר , ולכך לא נהרג כשנולד. בפני עצמו

  .ע שהזמן גרמא"ממ  

דאכתי תקשי על זה מסוגיית הגמרא 

גם , דולד הנוגחת אסור. 'סנהדרין פ

מדין עובר ירך , ויר העולםלאחר שיצא לא

ל דכל דין עובר "דס' ותיקשי לשיטת תוס, אמו

הוא רק באופן דהעובר עדיין במעי , ירך אמו

וכעין קושיה זו . ולא כשיצא לאויר העולם, אמו

  דמבואר . ז"תיקשי מהגמרא בבא קמא מ

  

, גם מהולדדפרה מעוברת שהזיקה גובה הנזק

, ך אמוא עובר יר"דזה אתי למד' וביארו תוס

. דהולד והאם חשיבי כחדא ולכך גובה מן הולד

  ג "ובכה, ותיקשי שהרי הולד יצא לאויר העולם

  .'לא נאמר דין עובר ירך אמו לשיטת תוס  

בין אדם לבין ', לחלק לשיטת תוס

דבבהמה דין עובר ירך אמו . בהמה

בין בתוך מעיה ובין כשיצא לאויר , שייך

כ "ומשא. דברדקיבל דין אמו לכל, העולם

דכל זמן שהעובר בתוך מעי אמו שפיר , באדם

ומקבל את כל דיני אמו , חשיב ירך אמו

, לאויר העולםכשיצאאבל. וחשיבי כחד גופא

בר "כיון דאדם הוא , לא מקבל את דיני אמו

א לחייב "וא. וכל אדם אחראי על עצמו" דעת

דאין אחריותה , הולד עונש עבור מעשי האם

. יצא לאויר העולם לא נהרגולכך כש, עליו

כ בבהמה דדין הריגתה ואיסורה אינו "ומשא

, שהרי בהמה איננה בר דעת ועונשין, "עונש"

רק דמיתתה הוא דין התורה מגזירת הכתוב 

  וכיון דעובר ירך אמו שפיר , לבערה מן העולם

  .נהרג גם העובר  

שפיר נימא עובר ירך , בדין גביה מן הולד

רק , לוולד" עונש"אינו דדין הגביה, אמו

ושפיר יחול גם על הוולד , דין שחל על גופו

אמנם . ובזה מותר האדם מן הבהמה. דיני אימו

ד "ל דלמ"וס, בזה' רבינו תם נחלק על תוס

. כל דיני האם שייכים גם לולד, עובר ירך אמו

ולכך [ואפילו לאחר שיצא לאויר העולם 

  מדלא הורגים , הוכיח דעובר לאו ירך אמו

  ].הולד כשיצא לאויר העולם  

. ה דוד חנניה פינטו"ע

  

  

  

  

: תשובה

ובפשוטו

אלא

וצריך

וכן

קסה                       דוד                              יבמות                              אוצרות                      

  סימן נה

  ל"עוד בעניין הנ
  .יבמות עח                                                                                                                                                                           

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

]ב"א תשובה קע"ח[א בתשובה "ברע

. הקשה דלמאן דאמר עובר ירך אמו

והרי , הותר לבא על אשתו מעוברתכ כיצד"א

, שמא מעוברת נקבה ונחשב בא על בתו

כמבואר בגמרא דפרה . א עובר ירך אמו"למד

דהיא והולד , נאסר גם הולד, מעוברת שנרבעה

מטעם עובר ירך . ז"מ' ופירשו תוס. נרבעו

, שנים' ותירץ כיון דהעובר פחותה מג. אמו

שנים לא בנות ' ל דכל העריות פחותות מג"וקיי

מ "ומ. ואין בהם איסור דאורייתא, ביאה

, דמשמע דאיסור דרבנן יש, א"הקשה רע

ותירץ . ט לא נאסור לבא על אשתו מדרבנן"ומ

ן לבא על ל לא אסרו מדרבנ"דמסתברא דחז

כיון דבלאו הכי ישנו , שנים' ערווה הפחותה מג

  , איסור לבא עליה מדין משחית זרע לבטלה

  

עלאלבולכך מותר . כיון שאין כאן ביאה

  זרע לבטלה כיון כאןדאין,מעוברתאשתו

  .ד"עכ. שבא על אשתו  

מדוע הקשה שמא ]. א. ג"לכאורה צע

בא אשתו מעוברת נקבה ונאסר מדין 

יש לאסור , והרי גם אם מעוברת זכר, על בתו

, כיון דהוא בא על העובר, מדין משכב זכור

,תמוההעצם קושייתו]. ב. דעובר ירך אמו

פירושו שהעובר , ירך אמועוברד"למשהרי

כ אין כאן "וא, נחשב כאחד מאבריה של אמו

ורק , שהרי הוא חלק מהאמא, "בתו"שם של 

כיון , רבעה אדםבבהמה מעוברת נאסרת אם

וכמו שאבריה נאסרו , שהעובר כחלק מאבריה

  ט נאסור מדין "אבל מ, כך איברי העובר נאסרו

  .ג"בא על בתו וצע  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

וגם לי הוקשה , השאלה היא טובה

מדוע הקשה , א"זה על דברי רע

ד עובר ירך אמו שמא מעוברת נקבה "דלמ

א דאם "דמשמע מרע, חשיב בא על בתו

והא אם מעוברת , מעוברת זכר לא קשיא ליה

ועצם קושיית רבי . זכר חשיב משכב זכור

, מדוע נחשב בא על בתו, עקיבא איגר תמוהה

  ז גוף אחד ונחשבת "ה, מוהרי כיון דעובר ירך א

  .כאחד מאיבריו  

ירךעוברא"למדדגםל"סא"דרע
נחשבדהעוברהכוונהאין,אמו

,בגופהנוסףאיברוכמו,האםמןכחלקממש
,ל"סא"דרערק.לדבריוהבנהאיןבאמתדאז
האםחשיבי,אמוירךעוברד"למדגם

שהםפ"אע,נפרדיםגופיםשניוהעובר
בפנינשמהישאחדדלכלכיוןמחוברים

דמשעת:א"צבסנהדריןכמבואר,עצמו
  עוברד"דמרק.בעוברנשמהניתנתפקידה

מחוברתשניהםשחיותדכיון,ל"סאמוירך

: שאלה

ודבריו

והנראה: תשובה



                                                         דוד                             יבמות  צרות                          או               קסד  

עובר ירך "ל דכל דין "ס' נראה דתוס

הוא רק בזמן שהולד נמצא , "אמו

. דמקבל הוולד דין של אמו, בתוך מעי אמו

כמו , ולכך מהני גירות דעובר בתוך מעי אמו

כגוף דשניהם נחשבים , דמהני הגיור לאמו

, ולכך באשה מעוברת שיוצאת ליהרג. אחד

י דחד גופא "וכדפרש, אין ממתין לה עד שתלד

שאז , אבל בזמן שהולד יצא לאויר העולם.הם

לא שייך כלל לדינא , אינו קשור ומחובר לאמו

ואתי שפיר . כיון שאינו בתוכה, דעובר ירך אמו

  גם , דאם הולד יצא לאויר העולם לא נהרג

  .רך אמוא עובר י"למד  

שהרי אשה פטורה , יש להוכיח זה

ט "ומ, ממצוות עשה שהזמן גרמא

עובר ירך "מדין , לא נפטור גם את כל הזכרים

וכיון שהאם , שמקבלים את דין האם" אמו

ואין לדחות דזהו [פטורה גם הוולדות פטורים 

כ לא יתכן חיוב מצוות "דאל, גזירת הכתוב

מ יש להוכיח מזה "דמ, שהזמן גרמא על זכרים

עובר "ל דכל דין "ועכצ]. בר לאו ירך אמודעו

הוא רק בזמן שהעובר נמצא בתוך , "ירך אמו

אבל יצא לאויר העולם הוי בריה , מעי אמו

  ולא נפטר , ולכך לא נהרג כשנולד. בפני עצמו

  .ע שהזמן גרמא"ממ  

דאכתי תקשי על זה מסוגיית הגמרא 

גם , דולד הנוגחת אסור. 'סנהדרין פ

מדין עובר ירך , ויר העולםלאחר שיצא לא

ל דכל דין עובר "דס' ותיקשי לשיטת תוס, אמו

הוא רק באופן דהעובר עדיין במעי , ירך אמו

וכעין קושיה זו . ולא כשיצא לאויר העולם, אמו

  דמבואר . ז"תיקשי מהגמרא בבא קמא מ

  

, גם מהולדדפרה מעוברת שהזיקה גובה הנזק

, ך אמוא עובר יר"דזה אתי למד' וביארו תוס

. דהולד והאם חשיבי כחדא ולכך גובה מן הולד

  ג "ובכה, ותיקשי שהרי הולד יצא לאויר העולם

  .'לא נאמר דין עובר ירך אמו לשיטת תוס  

בין אדם לבין ', לחלק לשיטת תוס

דבבהמה דין עובר ירך אמו . בהמה

בין בתוך מעיה ובין כשיצא לאויר , שייך

כ "ומשא. דברדקיבל דין אמו לכל, העולם

דכל זמן שהעובר בתוך מעי אמו שפיר , באדם

ומקבל את כל דיני אמו , חשיב ירך אמו

, לאויר העולםכשיצאאבל. וחשיבי כחד גופא

בר "כיון דאדם הוא , לא מקבל את דיני אמו

א לחייב "וא. וכל אדם אחראי על עצמו" דעת

דאין אחריותה , הולד עונש עבור מעשי האם

. יצא לאויר העולם לא נהרגולכך כש, עליו

כ בבהמה דדין הריגתה ואיסורה אינו "ומשא

, שהרי בהמה איננה בר דעת ועונשין, "עונש"

רק דמיתתה הוא דין התורה מגזירת הכתוב 

  וכיון דעובר ירך אמו שפיר , לבערה מן העולם

  .נהרג גם העובר  

שפיר נימא עובר ירך , בדין גביה מן הולד

רק , לוולד" עונש"אינו דדין הגביה, אמו

ושפיר יחול גם על הוולד , דין שחל על גופו

אמנם . ובזה מותר האדם מן הבהמה. דיני אימו

ד "ל דלמ"וס, בזה' רבינו תם נחלק על תוס

. כל דיני האם שייכים גם לולד, עובר ירך אמו

ולכך [ואפילו לאחר שיצא לאויר העולם 

  מדלא הורגים , הוכיח דעובר לאו ירך אמו

  ].הולד כשיצא לאויר העולם  

. ה דוד חנניה פינטו"ע

  

  

  

  

: תשובה

ובפשוטו

אלא

וצריך

וכן

קסה                       דוד                              יבמות                              אוצרות                      

  סימן נה

  ל"עוד בעניין הנ
  .יבמות עח                                                                                                                                                                           

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

]ב"א תשובה קע"ח[א בתשובה "ברע

. הקשה דלמאן דאמר עובר ירך אמו

והרי , הותר לבא על אשתו מעוברתכ כיצד"א

, שמא מעוברת נקבה ונחשב בא על בתו

כמבואר בגמרא דפרה . א עובר ירך אמו"למד

דהיא והולד , נאסר גם הולד, מעוברת שנרבעה

מטעם עובר ירך . ז"מ' ופירשו תוס. נרבעו

, שנים' ותירץ כיון דהעובר פחותה מג. אמו

שנים לא בנות ' ל דכל העריות פחותות מג"וקיי

מ "ומ. ואין בהם איסור דאורייתא, ביאה

, דמשמע דאיסור דרבנן יש, א"הקשה רע

ותירץ . ט לא נאסור לבא על אשתו מדרבנן"ומ

ן לבא על ל לא אסרו מדרבנ"דמסתברא דחז

כיון דבלאו הכי ישנו , שנים' ערווה הפחותה מג

  , איסור לבא עליה מדין משחית זרע לבטלה

  

עלאלבולכך מותר . כיון שאין כאן ביאה

  זרע לבטלה כיון כאןדאין,מעוברתאשתו

  .ד"עכ. שבא על אשתו  

מדוע הקשה שמא ]. א. ג"לכאורה צע

בא אשתו מעוברת נקבה ונאסר מדין 

יש לאסור , והרי גם אם מעוברת זכר, על בתו

, כיון דהוא בא על העובר, מדין משכב זכור

,תמוההעצם קושייתו]. ב. דעובר ירך אמו

פירושו שהעובר , ירך אמועוברד"למשהרי

כ אין כאן "וא, נחשב כאחד מאבריה של אמו

ורק , שהרי הוא חלק מהאמא, "בתו"שם של 

כיון , רבעה אדםבבהמה מעוברת נאסרת אם

וכמו שאבריה נאסרו , שהעובר כחלק מאבריה

  ט נאסור מדין "אבל מ, כך איברי העובר נאסרו

  .ג"בא על בתו וצע  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

וגם לי הוקשה , השאלה היא טובה

מדוע הקשה , א"זה על דברי רע

ד עובר ירך אמו שמא מעוברת נקבה "דלמ

א דאם "דמשמע מרע, חשיב בא על בתו

והא אם מעוברת , מעוברת זכר לא קשיא ליה

ועצם קושיית רבי . זכר חשיב משכב זכור

, מדוע נחשב בא על בתו, עקיבא איגר תמוהה

  ז גוף אחד ונחשבת "ה, מוהרי כיון דעובר ירך א

  .כאחד מאיבריו  

ירךעוברא"למדדגםל"סא"דרע
נחשבדהעוברהכוונהאין,אמו

,בגופהנוסףאיברוכמו,האםמןכחלקממש
,ל"סא"דרערק.לדבריוהבנהאיןבאמתדאז
האםחשיבי,אמוירךעוברד"למדגם

שהםפ"אע,נפרדיםגופיםשניוהעובר
בפנינשמהישאחדדלכלכיוןמחוברים

דמשעת:א"צבסנהדריןכמבואר,עצמו
  עוברד"דמרק.בעוברנשמהניתנתפקידה

מחוברתשניהםשחיותדכיון,ל"סאמוירך

: שאלה

ודבריו

והנראה: תשובה



                                                         דוד                             יבמות  צרות                          או               קסו  

כמבואר,הולדגםימותהאםתמותשאם
לכך.ברישאמייתדעובר.ב"קמבתראבבבא

,לולדגםזהנחשב"מעשה"עושהשהאדם
,אמוי"עזהמעשהעושההולדוכאלו

עוברדיןדכל.לשניהםזהמעשהומתייחס
עשיהגםדנחשבת,בעשיהדיןהואאמוירך

גםגובין,שנגחהמעוברתפרהולכך.דולד
שהנגיחהכיון,אמוירךעוברא"למדמהוולד

.נגחשהוולדונחשב,לוולדגםמתייחסת
דהמעשהל"ס,אמוירךלאועוברא"ומד

  גובהלאולכך,לולדולאבלבדלאםמתייחס
  .נגחלאדהואמהולד  

  

דהקשה , א"מובנים היטב דברי רע

דחשיב בא על , א עובר ירך אמו"למד

, דיש כאן אם בפני עצמה ובת בפני עצמה. בתו

שמתייחס גם אל , והאב עושה מעשה ביאה

לא , אבל אם מעוברת זכר. האם וגם אל הוולד

א "כיון דא, חשיב משכב זכורא ד"הקשה רע

כיון , לייחס מעשה ביאה שעושה באם לוולד

ואם , שבאם עושה מעשה ביאה של נקבה

כ "א, נייחסנו לולד חשיב מעשה ביאה של זכר

  דאין זה , אין קשר בין האם לבן בעניין הביאה

  .והבן. אותו שם של ביאה  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

". עובר ירך אמו"מכתבו היקר בעניין 

במה . ויש לדון בהם כדרכה של תורה

ל גם "שכתב לבאר דברי רבי עקיבא איגר דס

. דאין הם גוף אחד, א עובר ירך אמו"למד

ורק דהמעשה של האם , וחשיבי כשני גופים

. וכאילו שניהם עושים יחד, מתייחס לוולד

ולא הקשה מדין , ולכך הקשה מדין בא על בתו

א לייחס כזה מעשה "דא, בא על הזכור

  דאצל האם הוא בא על נקבה ואצל , לשניהם

  .והוא נפלא. הבן הוא בא על זכר  

דרבי עקיבא איגר כאן הולך לשיטתו 

דמבואר בסוגיא דגר . א"בכתובות י

ונחשב , ד"קטן מטבילין אותו על דעת ב

' והקשו תוס. ישראל דזכין לאדם שלא בפניו

. דהרי זכיה מטעם שליחות אין שליחות לקטן

והוי גר , מ מדרבנן יש לו זכיה"דמ' ותירצו תוס

כ איך משכחת לה גר קטן "והקשו דא. מדרבנן

ותירצו משכחת לה בנכרית . מן התורה

  והוי גר , צ טבילה"שנתגיירה דבנה אמעוברת

  .מן התורה  

א עובר "דהא ניחא למד, א"שם ברע

דמהני גירות דאם לולד מן , ירך אמו

אין , א עובר לאו ירך אמו"אבל למד. התורה

שליחותאן גר מן התורה דאכתי בעינן לדיןכ

ובקהילות יעקב . לקטןשליחותואין,לעובר

לאועוברא"דגם למד, תירץ]ג"כתובות סימן י[

, נחשב כמעשה הולדהאםמעשה,אמוירך

ולכך . ומהני מעשה האם כאילו עשאו הולד

גם , מהני גירות האם להעובר מן התורה

דמעשה הגירות . א עובר לאו ירך אמו"למד

מחשיב כאילו עושה אותו ממש , של האם

דכל מאי דלא מהני גירות לקטן [העובר 

, הוא מחמת שחסר במעשה הגירות, מהתורה

בנדון דידן ישנו אבל , דמעשה קטן אינו כלום

ובזה 

קבלנו

ונראה

והקשה

קסז                       דוד                              יבמות                              אוצרות                      

  , מעשה של האם שהוא מעשה עם דעת

  .ד"עכ]. ומחשיב שהעובר שותף בו  

א עובר "דגם למד, דברי הקהילות יעקב

מעשה האם מחשיב , לאו ירך אמו

א עובר "כ צריך לבאר דלמד"ע. כמעשה הולד

. הוא דהולד והאם חשיבי גוף אחד, ירך אמו

א "ורע. והולד נחשב כאיבר מאיבריה ממש

  , ולא תירץ כהקהילות יעקב' שהקשה על תוס

  

א "ל למד"דס, א אזיל לשיטתו"זהו משום דרע

, עובר ירך אמו גם נחשב שיש כאן שני גופים

ורק , האם בפני עצמה והולד בפני עצמו

ד "ואם כן למ. דמעשה האם מתייחס אל הולד

ל דמעשה האם לא "עכצ, עובר לאו ירך אמו

ושפיר . כ במאי פליגי"דאל, מתייחס לולד

ם עובר אד', איגר על תוסעקיבארביהקשה

  לגרכללהעוברכ לא נחשב"א, לאו ירך אמו

  .נפלאוהוא, התורהמן  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

  

  סימן נו

  ל"עוד בעניין הנ
  .יבמות עח                                                                                                                                                                           

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

הוכיחו דעובר ירך . ז"ק מ"ב' בתוס

שהרגה [מהדין של ולד הנוגחת , אמו

ומוכח , וולד הנרבעת דאסורות לקרבן] אדם

דלכך גם העובר נאסר מדין , דעובר ירך אמו

מובא [ונחלק רבינו תם ". רובע"ומדין " נוגח"

, ל דעובר לאו ירך אמו"דלעולם י]ח"ן חולין נ"בר

כיון שהולד , ורק הסיבה שהולד אסור בנרבעת

, ובולד הנוגחת נאסר, עצמו נהנה מן הרביעה

ולשון . כיון שגם הולד השתתף בנגיחה

  מחמת כובד המשא נוגח . "ח"ן בחולין נ"הרמב

  ".וניזוק  

דבגמרא . ז"ק מ"בתורת חיים ב

גובה מבואר דתרנגולת שהזיקה אין 

" פירשה בעלמא"כיון שהביצה , מביצתה

ולא דמי . ואיננה חלק מגופה של התרנגולת

ולפי . דגובה מן הולד, לפרה מעוברת שהזיקה

מ"מ,אמוירךרבינו תם דגם אם עובר לאו

העובר נחשב שותף במכה מחמת חוזק 

, אם כן גם בביצה בתוך התרנגולת, ההכאה

, ישנה שותפות בהיזק שהמכה חזקה יותר

  . והיה צריך הדין להיות שגובה מן ביצתה

  .ג"וצע  

]ג"שאלה כ[" בקבא דקושייתא"יואב 

דאפילו אי נימא דהולד הוא , הקשה

מ קשה "מ, שותף בנגיחה מחמת כובד המשא

מבואר : 'ק מ"הרי בגמרא ב, מדוע נאסר הוולד

כיון , דשור האיצטדין שנגח והרג לא נאסר

ולא שיגרמו לו , מעצמו" כי יגח"שנאמר 

, כ בעובר בתוך מעי אמו"וא. אחרים ליגח

אפילו אי נימא כרבינו תם שהוא שותף 

ולפי 

:שאלה

והקשה

ובחלקת 
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כמבואר,הולדגםימותהאםתמותשאם
לכך.ברישאמייתדעובר.ב"קמבתראבבבא

,לולדגםזהנחשב"מעשה"עושהשהאדם
,אמוי"עזהמעשהעושההולדוכאלו

עוברדיןדכל.לשניהםזהמעשהומתייחס
עשיהגםדנחשבת,בעשיהדיןהואאמוירך

גםגובין,שנגחהמעוברתפרהולכך.דולד
שהנגיחהכיון,אמוירךעוברא"למדמהוולד

.נגחשהוולדונחשב,לוולדגםמתייחסת
דהמעשהל"ס,אמוירךלאועוברא"ומד

  גובהלאולכך,לולדולאבלבדלאםמתייחס
  .נגחלאדהואמהולד  

  

דהקשה , א"מובנים היטב דברי רע

דחשיב בא על , א עובר ירך אמו"למד

, דיש כאן אם בפני עצמה ובת בפני עצמה. בתו

שמתייחס גם אל , והאב עושה מעשה ביאה

לא , אבל אם מעוברת זכר. האם וגם אל הוולד

א "כיון דא, חשיב משכב זכורא ד"הקשה רע

כיון , לייחס מעשה ביאה שעושה באם לוולד

ואם , שבאם עושה מעשה ביאה של נקבה

כ "א, נייחסנו לולד חשיב מעשה ביאה של זכר

  דאין זה , אין קשר בין האם לבן בעניין הביאה

  .והבן. אותו שם של ביאה  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

". עובר ירך אמו"מכתבו היקר בעניין 

במה . ויש לדון בהם כדרכה של תורה

ל גם "שכתב לבאר דברי רבי עקיבא איגר דס

. דאין הם גוף אחד, א עובר ירך אמו"למד

ורק דהמעשה של האם , וחשיבי כשני גופים

. וכאילו שניהם עושים יחד, מתייחס לוולד

ולא הקשה מדין , ולכך הקשה מדין בא על בתו

א לייחס כזה מעשה "דא, בא על הזכור

  דאצל האם הוא בא על נקבה ואצל , לשניהם

  .והוא נפלא. הבן הוא בא על זכר  

דרבי עקיבא איגר כאן הולך לשיטתו 

דמבואר בסוגיא דגר . א"בכתובות י

ונחשב , ד"קטן מטבילין אותו על דעת ב

' והקשו תוס. ישראל דזכין לאדם שלא בפניו

. דהרי זכיה מטעם שליחות אין שליחות לקטן

והוי גר , מ מדרבנן יש לו זכיה"דמ' ותירצו תוס

כ איך משכחת לה גר קטן "והקשו דא. מדרבנן

ותירצו משכחת לה בנכרית . מן התורה

  והוי גר , צ טבילה"שנתגיירה דבנה אמעוברת

  .מן התורה  

א עובר "דהא ניחא למד, א"שם ברע

דמהני גירות דאם לולד מן , ירך אמו

אין , א עובר לאו ירך אמו"אבל למד. התורה

שליחותאן גר מן התורה דאכתי בעינן לדיןכ

ובקהילות יעקב . לקטןשליחותואין,לעובר

לאועוברא"דגם למד, תירץ]ג"כתובות סימן י[

, נחשב כמעשה הולדהאםמעשה,אמוירך

ולכך . ומהני מעשה האם כאילו עשאו הולד

גם , מהני גירות האם להעובר מן התורה

דמעשה הגירות . א עובר לאו ירך אמו"למד

מחשיב כאילו עושה אותו ממש , של האם

דכל מאי דלא מהני גירות לקטן [העובר 

, הוא מחמת שחסר במעשה הגירות, מהתורה

בנדון דידן ישנו אבל , דמעשה קטן אינו כלום

ובזה 

קבלנו

ונראה

והקשה

קסז                       דוד                              יבמות                              אוצרות                      

  , מעשה של האם שהוא מעשה עם דעת

  .ד"עכ]. ומחשיב שהעובר שותף בו  

א עובר "דגם למד, דברי הקהילות יעקב

מעשה האם מחשיב , לאו ירך אמו

א עובר "כ צריך לבאר דלמד"ע. כמעשה הולד

. הוא דהולד והאם חשיבי גוף אחד, ירך אמו

א "ורע. והולד נחשב כאיבר מאיבריה ממש

  , ולא תירץ כהקהילות יעקב' שהקשה על תוס

  

א "ל למד"דס, א אזיל לשיטתו"זהו משום דרע

, עובר ירך אמו גם נחשב שיש כאן שני גופים

ורק , האם בפני עצמה והולד בפני עצמו

ד "ואם כן למ. דמעשה האם מתייחס אל הולד

ל דמעשה האם לא "עכצ, עובר לאו ירך אמו

ושפיר . כ במאי פליגי"דאל, מתייחס לולד

ם עובר אד', איגר על תוסעקיבארביהקשה

  לגרכללהעוברכ לא נחשב"א, לאו ירך אמו

  .נפלאוהוא, התורהמן  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

  

  סימן נו

  ל"עוד בעניין הנ
  .יבמות עח                                                                                                                                                                           

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

הוכיחו דעובר ירך . ז"ק מ"ב' בתוס

שהרגה [מהדין של ולד הנוגחת , אמו

ומוכח , וולד הנרבעת דאסורות לקרבן] אדם

דלכך גם העובר נאסר מדין , דעובר ירך אמו

מובא [ונחלק רבינו תם ". רובע"ומדין " נוגח"

, ל דעובר לאו ירך אמו"דלעולם י]ח"ן חולין נ"בר

כיון שהולד , ורק הסיבה שהולד אסור בנרבעת

, ובולד הנוגחת נאסר, עצמו נהנה מן הרביעה

ולשון . כיון שגם הולד השתתף בנגיחה

  מחמת כובד המשא נוגח . "ח"ן בחולין נ"הרמב

  ".וניזוק  

דבגמרא . ז"ק מ"בתורת חיים ב

גובה מבואר דתרנגולת שהזיקה אין 

" פירשה בעלמא"כיון שהביצה , מביצתה

ולא דמי . ואיננה חלק מגופה של התרנגולת

ולפי . דגובה מן הולד, לפרה מעוברת שהזיקה

מ"מ,אמוירךרבינו תם דגם אם עובר לאו

העובר נחשב שותף במכה מחמת חוזק 

, אם כן גם בביצה בתוך התרנגולת, ההכאה

, ישנה שותפות בהיזק שהמכה חזקה יותר

  . והיה צריך הדין להיות שגובה מן ביצתה

  .ג"וצע  

]ג"שאלה כ[" בקבא דקושייתא"יואב 

דאפילו אי נימא דהולד הוא , הקשה

מ קשה "מ, שותף בנגיחה מחמת כובד המשא

מבואר : 'ק מ"הרי בגמרא ב, מדוע נאסר הוולד

כיון , דשור האיצטדין שנגח והרג לא נאסר

ולא שיגרמו לו , מעצמו" כי יגח"שנאמר 

, כ בעובר בתוך מעי אמו"וא. אחרים ליגח

אפילו אי נימא כרבינו תם שהוא שותף 

ולפי 

:שאלה

והקשה

ובחלקת 



                                                         דוד                             יבמות  צרות                          או               קסח  

מ הוא אנוס שהרי לא "מ, עשה הנגיחהבמ

  ורק מחמת כובדו , מכוון ולא יודע כלל בנגיחה

  

  ט נאסר הרי דומה "ומ, הוא שותף בנגיחה

  .ג"וצע. לשור האיצטדין  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

במה שהקשה בתורת חיים על 

נראה דגם לסברת רבינו , רבינו תם

דולד הנוגחת אסור מחמת שהוולד , תם

אין הביאור דעל ידי הולד , השתתף בנגיחה

ולכך נחשב שהולד גם כן , ההכאה גדולה יותר

דהא פשיטא דעיקר הנגיחה מתייחסת . נגח

ושותפות דולד הוי בגדר זה יכול וזה אינו , לאם

מסייע ] זה שאינו יכול[ל דחשיב "דקיי, יכול

, וכוונת רבינו תם. .]ג"עיין שבת צ[. ואין בו ממש

וחיותו דעובר , דכיון דהפרה והולד מחוברים

לכך כל שותפות במעשה האם , תליא באם

מייחסים ] אפילו קלה כמו התוספת במכה[

ולכך לא קשה מידי . כ"את המכה אל הולד ג

, תרנגולתדאין חיות הביצה תלויה ב, מביצה

  וזה ] התרנגולת[ועצם המכה חשיב זה יכול 

  

  דהביצה בפני עצמה אינה יכולה [אינו יכול 

  .ופטור מהחלק של הביצה]. להזיק שתשבר  

שהקשה בחלקת יואב משור האיצטדין 

נראה דחלוק עובר במעי אמו , דפטור

מא בבבא ק' פ דברי תוס"ע, משור האצטדין

לשורדמילא,דמשסה כלבו של חבירו: ד"כ

האיצטדין שהאדם דרק בשור,האיצטדין

כ במשסה דלא "ומשא, נלחם עמו להרגו פטור

דרק ' ונראה מדברי תוס. נלחמו עם הכלב

מ להציל "ונוגח ע, בגוונא שבאים להרוג השור

.לא חשיב מזיק רק מציל את עצמו, עצמו

, פ שלא חשב ליגח"עובר במעי אמו אעכ"וא

, מ כיון דהוא שותף בהכאה"מ, ורק האם נגחה

  ג שבא להציל "ורק בכה. שפיר חשיב מזיק

  .עצמו לא חשיב כלל מזיק  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  .י הכוללהמשך פילפולא דאורייתא מאברכ

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

עוברבסוגייתהיקרמכתבואת

לתרץר"כתכ"ובמש.אמוירך

כ"גשהזיקהדביצה,חייםהתורתקושיית

.ממנהויגבהבנזקשותפהדהביצהנאמר

זה"בגדרהויוהולדדהביצהר"כתותירץ

ורק,ממשבודאיןמסייעדהוי"יכולאינו

יש,בחיותולאמומחוברשהוולדז"דעי

,בושסייעלעוברגםההיזקמעשהלייחס

.דאםלחיותאמחוברתדלא,ביצהכ"ומשא

יעקבלקהילותאמנם.יפהביאורוהוא

ירךלאועוברדאםל"דס,דלעילבכתובות

אלמתייחסהאםמעשהתמיד,אמו

נגיחהחשיב,האםשנגחהז"ועי,הוולד

ביצהביןהחילוקכ"גמיושב.כ"גדעובר

ומעורהדמחוברבולדדרק,ולדלבין

,לשניהםאחדמעשהחשיב,לאמו

  ומחוברתמעורהדלאביצהכ"ומשא

  .אחדמעשהחשיבלא,בחיות  

:תשובה

ומה 

קיבלנו

קסט                       דוד                              יבמות                              אוצרות                      

. י לפום ריהטא תמוהים"דברי הקה

כ דמעשה האם מתייחסים אל "דא

דהנגיחה ' ט פירשו בתוס"מ, הוולד תמיד

מתייחסת אל הולד מחמת שותפות במשא 

ש "עיי. ז מעשה אחד"תיפוק ליה דה, הנגיחה

ן "פ הר"בקהילות יעקב שבנה את יסודו ע

, דביאר דגם אם עובר לאו ירך אמו.]ח"חולין נ[

שפחה המעוברת לקבל שטר מ יכולה ה"מ

פ שאינה "אע, שחרור מיד רבה עבור העובר

עבור עבד , יכולה לקבל שטר שחרור מיד רבה

ידה , דכיון דשייך בה"ל "ן וז"וביאר הר. אחר

פ יסוד "וביאר בקהילות יעקב דבריו ע". כידו

אמנם זה . דמעשה האם מתייחס גם לולד, זה

ד ן שם ביאר הטעם דול"שהרי בר, צריך עיון

, הנוגחת אסור מחמת שהוא מסייע בנזק

, פ דמעשה האם דנחשב למעשה הוולד"וצל

פ "אע, הוא רק באופן שיש בו שותפות בהכאה

אבל . ר"כ כת"וכש" זה אינו יכול"שהיא בגדר 

מעשה דאם לא מתייחס , בלי שותפות בהכאה

, ורק לגבי שחרור הולד אומרים ידה כידו, לולד

  , ן"כ הר"דמעשה דאם מתייחס לולד כש

  

משום שכוונת האדון המשחרר הוא 

שפיר חשיב , שהשחרור יהא עבור הולד

עיקר , אבל בלי כוונה לולד, מעשה דתרוויהו

  מלבד נגיחה דהולד , המעשה מתייחס לאם

  .ר"כ כת"וכש" זה אינו יכול"שותף בגדר   

, יש לדון בקושיית החלקת יואבגם

ט לא נחשיב לעובר השותף "דמ

ר "כ כת"דלפי מש. כמו שור האיצטדיןבנגיחה

  מעשה  ,דעובר"זה אינו יכול"י שותפות ד"דע

שפירכ"א,לשניהםמתייחס   דאם  הנגיחה

דלא דמי כלל , החלקת יואבקושייתמתורצת

דהתם הנגיחה עצמה היא . לשור האיצטדין

כ בעובר ואמו "משא, נגיחה באונס ולא נהרג

, שותפותוי "דנגיחה דאם מתייחסת לעובר ע

שהרי ". רצון"שלנגיחהלעוברכ מייחסים"א

וכזו נגיחה מייחסים לעובר , אמו נגחה ברצון

על ' י שם תי"ובקה. י שותפותו ושפיר חייב"ע

דאפילו בלא שותפות דולד , פ דרכו"דרך זה ע

  וזהו תימה מדברי , מייחסים הנגיחה לעובר

  . ת"ן בחולין וכשנ"והר' תוס  

  .ה אשדודאברכי הכולל באר מש

    

  סימן נז

  בענין לא תאכילום
  : יבמות קיג                                                                                                                                                                          

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מבואר שישנו : ג"בגמרא יבמות קי

איסור דאורייתא למיספי לקטן 

והוא מקרא דלא תאכילום בדם , איסור בידים

ונחלקו הפוסקים . שרצים וטומאה בכהנים

האם מותר להאכיל קטן בידים ביום 

שבמנחת . כשאינו פיקוח נפש, הכיפורים

כ "כתב דאסור להאכילו ביוהג "חינוך מצוה שי

וכן הוא , פיקוח נפשבידים כשאין בו משום

ז דאסור להאכילו "במגן אברהם סימן תרט

ק "ז ס"אמנם בשער הציון בסימן תרט, בידים

אמנם 

ובהכי 

: שאלה



                                                         דוד                             יבמות  צרות                          או               קסח  

מ הוא אנוס שהרי לא "מ, עשה הנגיחהבמ

  ורק מחמת כובדו , מכוון ולא יודע כלל בנגיחה

  

  ט נאסר הרי דומה "ומ, הוא שותף בנגיחה

  .ג"וצע. לשור האיצטדין  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

במה שהקשה בתורת חיים על 

נראה דגם לסברת רבינו , רבינו תם

דולד הנוגחת אסור מחמת שהוולד , תם

אין הביאור דעל ידי הולד , השתתף בנגיחה

ולכך נחשב שהולד גם כן , ההכאה גדולה יותר

דהא פשיטא דעיקר הנגיחה מתייחסת . נגח

ושותפות דולד הוי בגדר זה יכול וזה אינו , לאם

מסייע ] זה שאינו יכול[ל דחשיב "דקיי, יכול

, וכוונת רבינו תם. .]ג"עיין שבת צ[. ואין בו ממש

וחיותו דעובר , דכיון דהפרה והולד מחוברים

לכך כל שותפות במעשה האם , תליא באם

מייחסים ] אפילו קלה כמו התוספת במכה[

ולכך לא קשה מידי . כ"את המכה אל הולד ג

, תרנגולתדאין חיות הביצה תלויה ב, מביצה

  וזה ] התרנגולת[ועצם המכה חשיב זה יכול 

  

  דהביצה בפני עצמה אינה יכולה [אינו יכול 

  .ופטור מהחלק של הביצה]. להזיק שתשבר  

שהקשה בחלקת יואב משור האיצטדין 

נראה דחלוק עובר במעי אמו , דפטור

מא בבבא ק' פ דברי תוס"ע, משור האצטדין

לשורדמילא,דמשסה כלבו של חבירו: ד"כ

האיצטדין שהאדם דרק בשור,האיצטדין

כ במשסה דלא "ומשא, נלחם עמו להרגו פטור

דרק ' ונראה מדברי תוס. נלחמו עם הכלב

מ להציל "ונוגח ע, בגוונא שבאים להרוג השור

.לא חשיב מזיק רק מציל את עצמו, עצמו

, פ שלא חשב ליגח"עובר במעי אמו אעכ"וא

, מ כיון דהוא שותף בהכאה"מ, ורק האם נגחה

  ג שבא להציל "ורק בכה. שפיר חשיב מזיק

  .עצמו לא חשיב כלל מזיק  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  .י הכוללהמשך פילפולא דאורייתא מאברכ

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

עוברבסוגייתהיקרמכתבואת

לתרץר"כתכ"ובמש.אמוירך

כ"גשהזיקהדביצה,חייםהתורתקושיית

.ממנהויגבהבנזקשותפהדהביצהנאמר

זה"בגדרהויוהולדדהביצהר"כתותירץ

ורק,ממשבודאיןמסייעדהוי"יכולאינו

יש,בחיותולאמומחוברשהוולדז"דעי

,בושסייעלעוברגםההיזקמעשהלייחס

.דאםלחיותאמחוברתדלא,ביצהכ"ומשא

יעקבלקהילותאמנם.יפהביאורוהוא

ירךלאועוברדאםל"דס,דלעילבכתובות

אלמתייחסהאםמעשהתמיד,אמו

נגיחהחשיב,האםשנגחהז"ועי,הוולד

ביצהביןהחילוקכ"גמיושב.כ"גדעובר

ומעורהדמחוברבולדדרק,ולדלבין

,לשניהםאחדמעשהחשיב,לאמו

  ומחוברתמעורהדלאביצהכ"ומשא

  .אחדמעשהחשיבלא,בחיות  

:תשובה

ומה 

קיבלנו

קסט                       דוד                              יבמות                              אוצרות                      

. י לפום ריהטא תמוהים"דברי הקה

כ דמעשה האם מתייחסים אל "דא

דהנגיחה ' ט פירשו בתוס"מ, הוולד תמיד

מתייחסת אל הולד מחמת שותפות במשא 

ש "עיי. ז מעשה אחד"תיפוק ליה דה, הנגיחה

ן "פ הר"בקהילות יעקב שבנה את יסודו ע

, דביאר דגם אם עובר לאו ירך אמו.]ח"חולין נ[

שפחה המעוברת לקבל שטר מ יכולה ה"מ

פ שאינה "אע, שחרור מיד רבה עבור העובר

עבור עבד , יכולה לקבל שטר שחרור מיד רבה

ידה , דכיון דשייך בה"ל "ן וז"וביאר הר. אחר

פ יסוד "וביאר בקהילות יעקב דבריו ע". כידו

אמנם זה . דמעשה האם מתייחס גם לולד, זה

ד ן שם ביאר הטעם דול"שהרי בר, צריך עיון

, הנוגחת אסור מחמת שהוא מסייע בנזק

, פ דמעשה האם דנחשב למעשה הוולד"וצל

פ "אע, הוא רק באופן שיש בו שותפות בהכאה

אבל . ר"כ כת"וכש" זה אינו יכול"שהיא בגדר 

מעשה דאם לא מתייחס , בלי שותפות בהכאה

, ורק לגבי שחרור הולד אומרים ידה כידו, לולד

  , ן"כ הר"דמעשה דאם מתייחס לולד כש

  

משום שכוונת האדון המשחרר הוא 

שפיר חשיב , שהשחרור יהא עבור הולד

עיקר , אבל בלי כוונה לולד, מעשה דתרוויהו

  מלבד נגיחה דהולד , המעשה מתייחס לאם

  .ר"כ כת"וכש" זה אינו יכול"שותף בגדר   

, יש לדון בקושיית החלקת יואבגם

ט לא נחשיב לעובר השותף "דמ

ר "כ כת"דלפי מש. כמו שור האיצטדיןבנגיחה

  מעשה  ,דעובר"זה אינו יכול"י שותפות ד"דע

שפירכ"א,לשניהםמתייחס   דאם  הנגיחה

דלא דמי כלל , החלקת יואבקושייתמתורצת

דהתם הנגיחה עצמה היא . לשור האיצטדין

כ בעובר ואמו "משא, נגיחה באונס ולא נהרג

, שותפותוי "דנגיחה דאם מתייחסת לעובר ע

שהרי ". רצון"שלנגיחהלעוברכ מייחסים"א

וכזו נגיחה מייחסים לעובר , אמו נגחה ברצון

על ' י שם תי"ובקה. י שותפותו ושפיר חייב"ע

דאפילו בלא שותפות דולד , פ דרכו"דרך זה ע

  וזהו תימה מדברי , מייחסים הנגיחה לעובר

  . ת"ן בחולין וכשנ"והר' תוס  

  .ה אשדודאברכי הכולל באר מש

    

  סימן נז

  בענין לא תאכילום
  : יבמות קיג                                                                                                                                                                          

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מבואר שישנו : ג"בגמרא יבמות קי

איסור דאורייתא למיספי לקטן 

והוא מקרא דלא תאכילום בדם , איסור בידים

ונחלקו הפוסקים . שרצים וטומאה בכהנים

האם מותר להאכיל קטן בידים ביום 

שבמנחת . כשאינו פיקוח נפש, הכיפורים

כ "כתב דאסור להאכילו ביוהג "חינוך מצוה שי

וכן הוא , פיקוח נפשבידים כשאין בו משום

ז דאסור להאכילו "במגן אברהם סימן תרט

ק "ז ס"אמנם בשער הציון בסימן תרט, בידים

אמנם 

ובהכי 

: שאלה



                                                         דוד                             יבמות  צרות                          או               קע  

ל דכל "די, א מוכחים"כתב דאין דברי המג'ט

הוא רק באיסור , האיסור של לא תאכילום

ומה שאינו כן באכילה , גמור כמו נבילה ודם

, יום הכיפורים דאין עליה שם של איסורב

  ובזה , שהרי לאחר שלש שעות מאכילים אותו

  . ל דליכא לדינא דלא תאכילום"י  

דשרי . ד"א ביבמות קי"נראה דעת הרשב

, שהרי כתב שם, כ קטן"להאכיל ביוה

מותר דלא גזרו , דאם נותן איסור דרבנן לקטן

אבל כל ההיתר הוא רק כשהאיסור. ביה רבנן

אבל אם אינו לצורכו , הוא לצורכו של הקטן

אסור דלמא אתי למיסרך כדאמר , של הקטן

דאם נותן פרוטה לתינוק ישראל . ט"בשבת קל

אסור משום , מ שיזרע לו כלאים דרבנן"ע

אבל כשזה לצורכו של , דילמא אתי למיסרך

ולא חיישינן דילמא אתי למיסרך , הקטן מותר

זה דבעירובין א"והוכיח הרשב. ביום הכיפורים

  דהיכי , כ אומר זמן בלא כוס"מבואר דביוה: 'מ

  

וביומא . לעביד לטעמיה לינוקא אתי למיסרך

דגזרו על שמאי שיאכיל התינוק בשתי : ז"ע

, ט לא אסרו מחששא דאתי למיסרך"ומ, ידיו

לא גזרו , ל דכל שהוא לצורכו של הקטן"ועכצ

ואם נאמר כדברי המנחת חינוך . ד"עכ. רבנן

דכל ההיתר להאכיל קטן , ן אברהםוהמג

כ כיצד "א, כ הוא רק מדין פיקוח נפש"ביוה

מהא , הוכיח דלא חיישינן לאתי למיסרך

הרי פקוח נפש , כ"דהותר להאכיל קטן ביוה

ל "ועכצ, דוחה גם את החשש של אתי למיסרך

וכן.נפשא פיקוחשמותר להאכילו גם בל

להדיא בספר הישר לרבינו תם בסימן מבואר 

  גם , כ"שמותר להאכיל הקטנים ביוה'ק ב"סנב

  . בלא חשש של פיקוח נפש  

דלכאורה כיון , המתיריםסברתביאור

,דנאסר מהתורה ליתן איסור לקטן

  אכילה ביום איסורליומהנבילהלימהכ"א

  . הכיפורים  

  . אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

חשבתי להסביר את דעת המתירין 

משום , להאכיל קטן ביום הכיפורים

שנאסר למיספי " לא תאכילום"דכל הדין של 

הוא רק בלא תעשה כמו דם , לקטן בידים

אבל איסור אכילה . שרצים וטומאה דכהנים

כ הוא מצוות עשה מקרא דועיניתם את "ביוה

וגם , שהיא מצוות עשה להתענות, תיכםנפשו

הוא בא , "לא תעונה ונכרתה"הלאו והכרת של 

שמי , רק לחזק את המצוות עשה של עינוי

שלא מקיים את העשה של עינוי עובר גם על 

וכעין זה הם בדברי , הלאו של לא תעונה

דעשה : ד"ן המפורסמים בקידושין ל"הרמב

העשה הוא העיקר והלאו של לא , של מעקה

שלא , תשים דמים בביתך בא לחזק את העשה

ומי , יתעכב מלעשות מצוות עשה של מעקה

ואם היה [, שפטור מן העשה פטור גם מן הלאו

הדין שנשים פטורות גם ממצוות עשה שאין 

ג דיש בו "אע, היו פטורות ממעקה, הזמן גרמן

כיון דעיקר הלאו בא לזרז ולחזק את , לאו

ר גם מן ומי שפטור מן העשה פטו, העשה

, וכיון שקטנים פטורים ממצוות עשה]. הלאו

מימלא , כ"ואין להם מצווה לענות נפשם ביוה

דניפטרו גם מן הלאו ואין איסור להאכיל 

ואין בזה משום לאו דלא , אותם בידים

  כיון דנפטרו מן העשה מימלא , תאכילום

  . ניפטרו גם מן הלאו  

וכן

וצריך 

:תשובה

קעא                       דוד                              יבמות                              אוצרות                      

המנחת חינוך והמגן אברהם 

, כיל קטן ביום הכיפוריםשאוסרים לא

לאודאיסורסוברים] יש לבאר בתרי אנפין א

כ לא באו לחזק את העשה של "וכרת דיוה

ל "ולכך ס, רק הם איסור בפני עצמו, עינוי

מ שייכי "מ, ג דקטנים לא שייכי בעשה"דאע

ונאסר ליתן להם בידים מדין לא , בלאו וכרת

כ באו "מודים דהלאו וכרת דיוה] ב. תאכילום

מ "מ, כ"חזק את מצוות עשה של עינוי ביוהל

בדין לא תאכילום נאמר כל דבר שאסור 

נאסר לעשותו בידים לקטן , לעשותו לגדול

ולמונעו , ואולי הוא כדי להרגילו במצוות[

]. מעבירות שבזמן שיגדל לא ימשיך בעבירה

וכיון דלגדול יש איסור לאו וכרת לאכול 

, טןשוב נאסר להאכילו בידים לק, כ"ביוה

ולכך נאסר להאכילו , שמא יאכל גם לכשיגדל

  פ שהוא מופקע בקטנותו מן העשה של "אע

  . עינוי  

  

בפסחים ' אפשר להסביר את דברי תוס

שהקשו האיך מותר להאכיל . ח"פ

למאן דאמר שה [מקרבן פסח לבניו הקטנים 

והרי מאכיל , ]לבית אבות לאו דאורייתא

]. למנויואיסור שלא [בידים איסור לקטן 

, דהתם ילפינן מלא תאכילום"ל "י וז"ותירץ ר

אבל , ולא אסור אלא דומיא דשרצים ונבילות

וכוונתם ". כהאי גוונא דאיכא חינוך מצוה שרי

, דהאיסור לאכול קרבן פסח שלא למנויו, פ"יל

מ לחזק את העשה לאכול "הוא איסור שבא ע

ולכך אסרה תורה שלא למנויו , פסח למנויו

כיון,בקטןולכך מותר, את העשהמ לחזק "ע

הרי הוא מופקע גם מהעשהדמופקע

דנפקא לן מקרא [מהאיסור של שלא למנויו 

לעכב עליושנהדהכתוב,דבמכסת תכוסו

והיינו דהעיכוב שבא . א"כמבואר בפסחים ס

  אתלחזקבארקהוא,לפסול את הקרבן

  ]. העשה של מנויו  

  . ה דוד חנניה פיננטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

, את מכתבו היקר בענין לא תאכילום

ר לסברת המתירין "ובמה שביאר כת

דהוא משום , כ"להאכיל את הקטנים ביוה

מ לחזק את "באו רק ע, כ"דהלאו וכרת דיוה

, וכיון דקטן מופקע מהעשה, העשה של עינוי

ל "והחולקים ס. הרי הוא מופקע מהלאו וכרת

או , דהלאו וכרת לא באו לחזק את העשה

דהוא משום , ר מדין לא תאכילוםמ נאס"דמ

  דהתורה חששא דלמא אתי למיסרך 

  . והוא ביאור נפלא. לכשיגדילו  

ביאר בדברי יחזקאל , שעל דרך כעין זו

והוסיף שכבר , ח"ו סעיף י"בסימן ט

' ן בריש פרק ח"שבר, נחלקו בזה ראשונים

דיומא הוכיח דנעילת הסנדל וסיכה אינם 

דאי הוו איסורא , איסור דאורייתא רק דרבנן

ט הותרו לקטנים והא קעבר על "דאורייתא מ

ל דהם רק "ועכצ, איסורא דלא תאכילום

ט "מ, ן על אכילה"ומדלא הקשה הר. דרבנן

, ר משום לא תאכילוםשריא לקטנים והא קעב

ל דסבירא ליה כהמנחת חינוך והמגן "עכצ

ובזה ולדעת 

וראינוקיבלנו
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:תשובה

קעא                       דוד                              יבמות                              אוצרות                      
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, כיל קטן ביום הכיפוריםשאוסרים לא

לאודאיסורסוברים] יש לבאר בתרי אנפין א

כ לא באו לחזק את העשה של "וכרת דיוה

ל "ולכך ס, רק הם איסור בפני עצמו, עינוי

מ שייכי "מ, ג דקטנים לא שייכי בעשה"דאע

ונאסר ליתן להם בידים מדין לא , בלאו וכרת

כ באו "מודים דהלאו וכרת דיוה] ב. תאכילום

מ "מ, כ"חזק את מצוות עשה של עינוי ביוהל

בדין לא תאכילום נאמר כל דבר שאסור 

נאסר לעשותו בידים לקטן , לעשותו לגדול

ולמונעו , ואולי הוא כדי להרגילו במצוות[

]. מעבירות שבזמן שיגדל לא ימשיך בעבירה

וכיון דלגדול יש איסור לאו וכרת לאכול 

, טןשוב נאסר להאכילו בידים לק, כ"ביוה

ולכך נאסר להאכילו , שמא יאכל גם לכשיגדל

  פ שהוא מופקע בקטנותו מן העשה של "אע

  . עינוי  

  

בפסחים ' אפשר להסביר את דברי תוס

שהקשו האיך מותר להאכיל . ח"פ

למאן דאמר שה [מקרבן פסח לבניו הקטנים 

והרי מאכיל , ]לבית אבות לאו דאורייתא

]. למנויואיסור שלא [בידים איסור לקטן 

, דהתם ילפינן מלא תאכילום"ל "י וז"ותירץ ר

אבל , ולא אסור אלא דומיא דשרצים ונבילות

וכוונתם ". כהאי גוונא דאיכא חינוך מצוה שרי

, דהאיסור לאכול קרבן פסח שלא למנויו, פ"יל

מ לחזק את העשה לאכול "הוא איסור שבא ע

ולכך אסרה תורה שלא למנויו , פסח למנויו

כיון,בקטןולכך מותר, את העשהמ לחזק "ע

הרי הוא מופקע גם מהעשהדמופקע

דנפקא לן מקרא [מהאיסור של שלא למנויו 

לעכב עליושנהדהכתוב,דבמכסת תכוסו

והיינו דהעיכוב שבא . א"כמבואר בפסחים ס

  אתלחזקבארקהוא,לפסול את הקרבן

  ]. העשה של מנויו  

  . ה דוד חנניה פיננטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט'צ ר"ר הרה"לכבוד מו

, את מכתבו היקר בענין לא תאכילום

ר לסברת המתירין "ובמה שביאר כת

דהוא משום , כ"להאכיל את הקטנים ביוה

מ לחזק את "באו רק ע, כ"דהלאו וכרת דיוה

, וכיון דקטן מופקע מהעשה, העשה של עינוי

ל "והחולקים ס. הרי הוא מופקע מהלאו וכרת

או , דהלאו וכרת לא באו לחזק את העשה

דהוא משום , ר מדין לא תאכילוםמ נאס"דמ

  דהתורה חששא דלמא אתי למיסרך 

  . והוא ביאור נפלא. לכשיגדילו  

ביאר בדברי יחזקאל , שעל דרך כעין זו

והוסיף שכבר , ח"ו סעיף י"בסימן ט

' ן בריש פרק ח"שבר, נחלקו בזה ראשונים

דיומא הוכיח דנעילת הסנדל וסיכה אינם 

דאי הוו איסורא , איסור דאורייתא רק דרבנן

ט הותרו לקטנים והא קעבר על "דאורייתא מ

ל דהם רק "ועכצ, איסורא דלא תאכילום

ט "מ, ן על אכילה"ומדלא הקשה הר. דרבנן

, ר משום לא תאכילוםשריא לקטנים והא קעב

ל דסבירא ליה כהמנחת חינוך והמגן "עכצ

ובזה ולדעת 

וראינוקיבלנו



                                                         דוד                             יבמות  צרות                          או              קעב  

דכל ההיתר להאכיל את הקטנים הוא , אברהם

: ח"י ביומא ע"אבל מרש. רק מדין פיקוח נפש

  משמע דשרי להאכיל את הקטנים אפילו אם 

  .ש"אין פיקוח נפש יעויי  

, א כתב"בפרי חדש בסוף סימן תקי

דהטעם דשרי להאכיל את הקטנים 

הוא מטעם , כ גם בלא פיקוח נפש"ביוה

דהמאכל מצד עצמו מותר ורק היום גורם את 

ג לא נאסר אם הוא "ובכה, האיסור שיבוא

ל "ומשמע דס. ד"לצורך רביתיה דתינוק עכ

ולא [כ הוי לא תעשה "דאיסור אכילה ביוה

מ הותר להאכיל "ומ] שבא לחזק את העשה

  כיון דאין האיסור בחפצא רק , קטניםאת ה

  .ב החילוק"ועדיין צ, בגברא  

כ בקובץ הערות "לבאר זה עפמש

, ה להקשות"ס יבמות סימן ע"עמ

ל דכל איסור דאורייתא של לא "לראשונים דס

הוא רק בדם שרצים וטומאה , תאכילום

ומאי שנא . ולא בשאר איסורין, דכתיבי קרא

דעובר משום לפני , ממכשיל את חברו באונס

: א"כדמוכח מנדה ס, עור לא תתן מכשול

אסור , ל"א מצוות לא בטילות לעת"דלמד

, להלביש את המת בתכריכין של כלאיים

דבזמן , משום לפני עוור לא תתן מכשול

ג דהוא אנוס "התחיה הוא לבוש כלאיים ואע

  ודלא כפירוש [שם ' וכפירוש תוס, נאסר

  . ]א"הרשב  

את הקטן בשאר שנא דמכשיל

דלא עובר מדין לפני עוור לא , איסורים

, ל דקטן גרע מגדול באונס"ועכצ. תתן מכשול

ולכך , כיון דגדול הוא מצווה באיסורים

ג "ואע, כשמכניסו לאונס הוי בגדר מכשול

ומה שאינו כן בקטן דכיון . דאינו נענש עליו

. לא חשיב מכשול אצלו, דאינו מצווה כלל

בסוגיא דבא על : ה"ין נוהקשה שם מסנהדר

דמבואר שם דגדול הבא על הבהמה , הבהמה

אבל קטן הבא על הבהמה , בשוגג ליכא תקלה

ורק דלא נענש הקטן , במזיד איכא תקלה

ומוכח דלענין , משום דחס רחמנא עליה

ט "כ מ"וא, גרע קטן מגדול באונס" תקלה"

ותירץ , גרע גדול באונס מקטן" מכשול"לענין 

ורק אין , סיבת האיסורשם דלגבי קטן יש את

, ]דאין את מי להזהיר[את האיסור בפועל 

ולכך בקטן נחשב שיש תקלה כיון שיש את 

  כיון , אבל אין את המכשול, סיבת האיסור

  . ד"שאין את האיסור בפועל עכ  

פ מאי דקיימא לן "ע, נראהבדבריו

ב "וצ, דאין מבטלין איסור לכתחילה

והרי לאחר , ילהמה טעם אין מבטלין לכתח

ט לא נערב "ומ, שהתערב הכל מותר לכתחילה

ס חולין "וביאר בקובץ שיעורים עמ. לכתחילה

פ שאין את "ו דבכל איסור הבטל אע"סימן ל

, מ יש את סיבת האיסור"מ, האיסור בפועל

ורק דבדיעבד אם , ולכך לכתחילה אין לבטל

. מותר לאכול התערובת, נתערב איסור בהיתר

דכל מאי שהתירה התורה את , הוכוונתו נרא

לכך , התערובת הוא משום הפסד ממון

וכעין המבואר , חידשה התורה דין ביטול ברוב

, דיפת תואר מותרת בביאה: א"בקידושין כ

רק כדי שלא יכשל , מ אינו היתר לכתחילה"מ

י שם "ופירש רש, יותר התירה לו התורה

מ "ומ, דדמיא לבהמה מסוכנת שמותרת

  כיון דרצון התורה . אוכלהיחזקאל לא היה

  . שלא יקחנה לאשה  

רצון , הוא בביטול ברוב בתערובות

ורק משום , התורה שלא יאכלנה

ולכך בפתחי , הפסד ממון התירה התורה

הביא יש ]'ק י"ביורה דעה סימן קטז ס[תשובה 

אמנם 

ונראה 

ומאי

והביאור 

ז"ועד

קעג                       דוד                              יבמות                              אוצרות                      

דכל ביטול ברוב ובשישים מצוה , אומרים

כמו שבעל, לבעל נפש להחמיר ולא לאכול

וגם החולקים [נפש לא אוכל בהמה מסוכנת 

ל "י, וסוברים שאין מצוה לבעל נפש להחמיר

ורק , דמודו דההיתר הוא משום ההפסד ממון

ולכך אין מבטלין ]. צ להחמיר בזה"מ א"דמ

כיון שיש כאן את סיבת , איסור לכתחילה

וכמבואר לעיל שרצון התורה שלא , האיסור

  ם הפסד וההיתר רק משו, יאכל את התערובת

  .לכתחילהזההיתרלגרוםאיןולכך. ממון  

דבכל עבירה של קטן , נראהדרך זה

כי יש בו את סיבת " תקלה"דנחשב 

והיינו דבעבירה של קטן רצון התורה , האיסור

ורק , פ היא מעשה עבירה"דעכ, שלא יעשנה

כיון דאין לו דעת חס רחמנא עליה להתיר את 

מ לכתחילה רצון התורה שלא "ומ, המעשה

ולכך לענין תקלה , יעשנה דומיא דיפת תואר

כיון שרצון התורה , בירה של קטןנחשב גם בע

מ לענין מכשול לא "ומ. שלא יעשה העבירה

כיון דבפועל התורה התירה את , נחשב בקטן

  והוא ממש דומיא דתערובות ודומיא . המעשה

  . דיפת תואר  

, אפשר לבאר את דברי הפרי חדש

דמותר להאכיל קטן בידים ביום 

ו לא היינ" לא תאכילום"ל דדין "דס. הכיפורים

י קטן יש "וגם ע, לקטנים" תקלה"לעשות 

, וזה שייך רק באיסור חפצא. תקלה כמבואר

דעצם האכילה היא פגומה ' כמו נבילה וכד

כמו האכילה , כ באיסורי גברא"ומשא. ומאוסה

רק , ביום הכיפורים דאין גוף האכילה מאוסה

בזה לא , נאסר לגברא לחלל את קדושת היום

, אפילו תקלה כללשייך כלל בקטן ואין בו 

ולכך מותר להאכילו אם , דלאו בר דעת הוא

מ בעריות כמו בא על "ומ, הוא לצורך גידולו

שפיר הוי תקלה אצל קטן כדמוכח , הבהמה

  , דהמעשה מאוס מצד עצמו: ה"מסנהדרין נ

  .וחשיב איסור חפצא  

חיים מטעלז ' גם מיושבת קושיית ר

מהגמרא בבא מציעא : ו"ס נדרים ל"עמ

, דהאומר לאשה אקפי לי קטן חייב המשלח: 'י

וכל היכא , משום דאשה לאו בר חיובא דהקפה

גם , דשליח לאו בר חיובא מחייב המשלח

דהרי קיימא לן , חיים' והקשה ר. בדבר עבירה

אחד המקיף ואחד הניקף עוברים בלאו 

כ יש לאסור לאשה להקיף את "וא, דהקפה

לה שהרי מאכי, "לא תאכילום"הקטן מדין 

ט אשה "ומ, הקטן איסור דהקפה בידים

ותירץ דכל דינא . נחשבת לאו בת חיובא

הוא רק באיסור השווה לכל , דמיספי בידים

ומה שאינו . ע"כמו נבילה דאסורה לכו, העולם

דהאיסור הוא על כל אדם , כן בלאו דניקף

וזה איסור על , ואדם בפני עצמו להיות ניקף

בזה לא ו, ראשו בלבד ולא על ראש אחרים

  וכן תירץ בענג , נאמר לדינא דלא תאכילום

  .ט"יו  

דהמודר:ו"למנדריםחיים'רז"ע

ולרב,מקראילמדנולאמחבירוהנאה

והוא,לקטןשימורבשכרהנאהמשוםהאיסור

,לקטןאיסורבידיםלמיספידאסורמטעם

.הקטןאתלהנותאסורט"דמהן"הרכדכתב

עלרקאיסורהואזהנדרדהרי,חיים'רוהקשה

  .שהדירו  מהגדוללהנותלושאסור,הקטן

רקתאכילוםלאאיסורדליכאנתבאר  וכבר

מדועכ"וא,כנבילההעולםלכלשנאסרבאופן

  מהמדירהנאהלקטןבידיםלמיספינאסר

  . זובקושיהשפלפלמהש"ויעויי  

,חדשהפריבדבריהמבוארלפי

דלאדינאבהוליכאגבראדבאיסורי

ועל 

ובזה 

ובזה 

והקשה

אמנם



                                                         דוד                             יבמות  צרות                          או              קעב  

דכל ההיתר להאכיל את הקטנים הוא , אברהם

: ח"י ביומא ע"אבל מרש. רק מדין פיקוח נפש

  משמע דשרי להאכיל את הקטנים אפילו אם 

  .ש"אין פיקוח נפש יעויי  

, א כתב"בפרי חדש בסוף סימן תקי

דהטעם דשרי להאכיל את הקטנים 

הוא מטעם , כ גם בלא פיקוח נפש"ביוה

דהמאכל מצד עצמו מותר ורק היום גורם את 

ג לא נאסר אם הוא "ובכה, האיסור שיבוא

ל "ומשמע דס. ד"לצורך רביתיה דתינוק עכ

ולא [כ הוי לא תעשה "דאיסור אכילה ביוה

מ הותר להאכיל "ומ] שבא לחזק את העשה

  כיון דאין האיסור בחפצא רק , קטניםאת ה

  .ב החילוק"ועדיין צ, בגברא  

כ בקובץ הערות "לבאר זה עפמש

, ה להקשות"ס יבמות סימן ע"עמ

ל דכל איסור דאורייתא של לא "לראשונים דס

הוא רק בדם שרצים וטומאה , תאכילום

ומאי שנא . ולא בשאר איסורין, דכתיבי קרא

דעובר משום לפני , ממכשיל את חברו באונס

: א"כדמוכח מנדה ס, עור לא תתן מכשול

אסור , ל"א מצוות לא בטילות לעת"דלמד

, להלביש את המת בתכריכין של כלאיים

דבזמן , משום לפני עוור לא תתן מכשול

ג דהוא אנוס "התחיה הוא לבוש כלאיים ואע

  ודלא כפירוש [שם ' וכפירוש תוס, נאסר

  . ]א"הרשב  

את הקטן בשאר שנא דמכשיל

דלא עובר מדין לפני עוור לא , איסורים

, ל דקטן גרע מגדול באונס"ועכצ. תתן מכשול

ולכך , כיון דגדול הוא מצווה באיסורים

ג "ואע, כשמכניסו לאונס הוי בגדר מכשול

ומה שאינו כן בקטן דכיון . דאינו נענש עליו

. לא חשיב מכשול אצלו, דאינו מצווה כלל

בסוגיא דבא על : ה"ין נוהקשה שם מסנהדר

דמבואר שם דגדול הבא על הבהמה , הבהמה

אבל קטן הבא על הבהמה , בשוגג ליכא תקלה

ורק דלא נענש הקטן , במזיד איכא תקלה

ומוכח דלענין , משום דחס רחמנא עליה

ט "כ מ"וא, גרע קטן מגדול באונס" תקלה"

ותירץ , גרע גדול באונס מקטן" מכשול"לענין 

ורק אין , סיבת האיסורשם דלגבי קטן יש את

, ]דאין את מי להזהיר[את האיסור בפועל 

ולכך בקטן נחשב שיש תקלה כיון שיש את 

  כיון , אבל אין את המכשול, סיבת האיסור

  . ד"שאין את האיסור בפועל עכ  

פ מאי דקיימא לן "ע, נראהבדבריו

ב "וצ, דאין מבטלין איסור לכתחילה

והרי לאחר , ילהמה טעם אין מבטלין לכתח

ט לא נערב "ומ, שהתערב הכל מותר לכתחילה

ס חולין "וביאר בקובץ שיעורים עמ. לכתחילה

פ שאין את "ו דבכל איסור הבטל אע"סימן ל

, מ יש את סיבת האיסור"מ, האיסור בפועל

ורק דבדיעבד אם , ולכך לכתחילה אין לבטל

. מותר לאכול התערובת, נתערב איסור בהיתר

דכל מאי שהתירה התורה את , הוכוונתו נרא

לכך , התערובת הוא משום הפסד ממון

וכעין המבואר , חידשה התורה דין ביטול ברוב

, דיפת תואר מותרת בביאה: א"בקידושין כ

רק כדי שלא יכשל , מ אינו היתר לכתחילה"מ

י שם "ופירש רש, יותר התירה לו התורה

מ "ומ, דדמיא לבהמה מסוכנת שמותרת

  כיון דרצון התורה . אוכלהיחזקאל לא היה

  . שלא יקחנה לאשה  

רצון , הוא בביטול ברוב בתערובות

ורק משום , התורה שלא יאכלנה

ולכך בפתחי , הפסד ממון התירה התורה

הביא יש ]'ק י"ביורה דעה סימן קטז ס[תשובה 

אמנם 

ונראה 

ומאי

והביאור 

ז"ועד

קעג                       דוד                              יבמות                              אוצרות                      

דכל ביטול ברוב ובשישים מצוה , אומרים

כמו שבעל, לבעל נפש להחמיר ולא לאכול

וגם החולקים [נפש לא אוכל בהמה מסוכנת 

ל "י, וסוברים שאין מצוה לבעל נפש להחמיר

ורק , דמודו דההיתר הוא משום ההפסד ממון

ולכך אין מבטלין ]. צ להחמיר בזה"מ א"דמ

כיון שיש כאן את סיבת , איסור לכתחילה

וכמבואר לעיל שרצון התורה שלא , האיסור

  ם הפסד וההיתר רק משו, יאכל את התערובת

  .לכתחילהזההיתרלגרוםאיןולכך. ממון  

דבכל עבירה של קטן , נראהדרך זה

כי יש בו את סיבת " תקלה"דנחשב 

והיינו דבעבירה של קטן רצון התורה , האיסור

ורק , פ היא מעשה עבירה"דעכ, שלא יעשנה

כיון דאין לו דעת חס רחמנא עליה להתיר את 

מ לכתחילה רצון התורה שלא "ומ, המעשה

ולכך לענין תקלה , יעשנה דומיא דיפת תואר

כיון שרצון התורה , בירה של קטןנחשב גם בע

מ לענין מכשול לא "ומ. שלא יעשה העבירה

כיון דבפועל התורה התירה את , נחשב בקטן

  והוא ממש דומיא דתערובות ודומיא . המעשה

  . דיפת תואר  

, אפשר לבאר את דברי הפרי חדש

דמותר להאכיל קטן בידים ביום 

ו לא היינ" לא תאכילום"ל דדין "דס. הכיפורים

י קטן יש "וגם ע, לקטנים" תקלה"לעשות 

, וזה שייך רק באיסור חפצא. תקלה כמבואר

דעצם האכילה היא פגומה ' כמו נבילה וכד

כמו האכילה , כ באיסורי גברא"ומשא. ומאוסה

רק , ביום הכיפורים דאין גוף האכילה מאוסה

בזה לא , נאסר לגברא לחלל את קדושת היום

, אפילו תקלה כללשייך כלל בקטן ואין בו 

ולכך מותר להאכילו אם , דלאו בר דעת הוא

מ בעריות כמו בא על "ומ, הוא לצורך גידולו

שפיר הוי תקלה אצל קטן כדמוכח , הבהמה

  , דהמעשה מאוס מצד עצמו: ה"מסנהדרין נ

  .וחשיב איסור חפצא  

חיים מטעלז ' גם מיושבת קושיית ר

מהגמרא בבא מציעא : ו"ס נדרים ל"עמ

, דהאומר לאשה אקפי לי קטן חייב המשלח: 'י

וכל היכא , משום דאשה לאו בר חיובא דהקפה

גם , דשליח לאו בר חיובא מחייב המשלח

דהרי קיימא לן , חיים' והקשה ר. בדבר עבירה

אחד המקיף ואחד הניקף עוברים בלאו 

כ יש לאסור לאשה להקיף את "וא, דהקפה

לה שהרי מאכי, "לא תאכילום"הקטן מדין 

ט אשה "ומ, הקטן איסור דהקפה בידים

ותירץ דכל דינא . נחשבת לאו בת חיובא

הוא רק באיסור השווה לכל , דמיספי בידים

ומה שאינו . ע"כמו נבילה דאסורה לכו, העולם

דהאיסור הוא על כל אדם , כן בלאו דניקף

וזה איסור על , ואדם בפני עצמו להיות ניקף

בזה לא ו, ראשו בלבד ולא על ראש אחרים

  וכן תירץ בענג , נאמר לדינא דלא תאכילום

  .ט"יו  

דהמודר:ו"למנדריםחיים'רז"ע

ולרב,מקראילמדנולאמחבירוהנאה

והוא,לקטןשימורבשכרהנאהמשוםהאיסור

,לקטןאיסורבידיםלמיספידאסורמטעם

.הקטןאתלהנותאסורט"דמהן"הרכדכתב

עלרקאיסורהואזהנדרדהרי,חיים'רוהקשה

  .שהדירו  מהגדוללהנותלושאסור,הקטן

רקתאכילוםלאאיסורדליכאנתבאר  וכבר

מדועכ"וא,כנבילההעולםלכלשנאסרבאופן

  מהמדירהנאהלקטןבידיםלמיספינאסר

  . זובקושיהשפלפלמהש"ויעויי  

,חדשהפריבדבריהמבוארלפי

דלאדינאבהוליכאגבראדבאיסורי

ועל 

ובזה 

ובזה 

והקשה

אמנם



                                                         דוד                             יבמות  צרות                          או              קעד  

להםלעשותלאהואדהאיסור,תאכילום

דהקפהדבלאו,היטבניחא.עבירהשלתקלה

איסורדהואכיון,תאכילוםדלאדינאביהליכא

ליוםודמיאלקטןתקלהביהוליכאהגבראעל

איסורדהוא,נדרמאיסורושאני.הכיפורים

  נאסרה"ומשו,נדריםברישכמבוארחפצא

  .תאכילוםלאמדיןלקטןבידיםלמיספי  

, א והמנחת חינוך"גם לדעת המג

דאסור להאכיל את הקטן ביום 

ל דהוא מטעם "ונתבאר דהם ס, פוריםהכי

  ל "מ י"מ. שלא להרגילו לעבירות לכשיגדל

  

דזהו רק כשנותנים לו דבר שעושה בו עבירה 

שהגדול עושה , אבל כשמקיפים אותו, בידים

לא שייך בזה לא , את מעשה ההקפה

דהקטן לאו מידי קעביד ולא שייך , תאכילום

. רק כשעושה איסור בידים, התרגלות לעבירה

דלאו , ושאני מהאיסור לטמאות את הקטן

שנאסר, ל דהוא משום לאו דמקיף"דניקף י

מ עיקר "ומ, בלאו מיוחד להכשיל את המקיף

ה לא שייך "ומשו, האיסור הוא של המקיף

  רק נותן לגדול , כיון שאינו עושה בידים. בקטן

  . ובזה לא שייך אתי למיסרך. להכשל  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אמנם 

          קעה                    דוד      כתובות                                                      אוצרות

  סימן נח

    בענין ביאת מצרי
  :כתובות ג                                                                                                                                                                            

  

.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מבואר דבתולה : 'בגמרא כתובות ג

, נישאת ליום רביעי מתקנת חכמים

מותר , שהיה אונס של בעילת הגמוןובזמן

. לבטל תקנת חכמים ולישא ביום שלישי

ושואלת הגמרא מדוע נתיר לה להנשא 

היה לומר , בשלישי ולבטל תקנת חכמים

שינשאו ביום רביעי ולידרוש שאונס מותר 

, ]ולא ימסרו נפש שלא להבעל להגמון[

שאם נדרוש , ומתרצת הגמרא שיש חשש

והקשו . שו ברצוןשאונס מותר הפרוצות יע

הגמרא ולידרוש להו ראשונים על קושיית

והרי קיימא לן דגילוי עריות יהרג , דאונס שרי

וחידש רבינו תם שביאת נכרי , ואל יעבור

ואשת איש הנבעלת , איננה בכלל העריות

ואין דין יהרג ואל , ם לא חייבת מיתה"לעכו

ומתוך כך התיר רבינו תם , ם"יעבור בביאת עכו

עשה לבת ישראל שהמירה דתה הלכה למ

, ואחר כך חזרה בתשובה, ם"ונבעלה לעכו

, ם והתירה לו רבינו תם"ונתגייר אותו העכו

ם נחשבת כביאת בהמה "כיון שביאת עכו

ולכך מותרת , דכתיב זירמת סוסים זרמתם

ונחלקו ראשונים בדעת רבינו תם . לבועל

עלה האם התיר אותה גם לב, שהתיר האשה

  ביומאישנים'והתוס,כאןיוכך סובר המאיר

  

א כתב שכל מה שהתיר "טביהראבל.ב"פ

הנכרי [הוא רק לבועל , רבינו תם את האשה

אבל מודה רבינו תם דנאסרה ] לאחר שנתגייר

וכדהקשו הראשונים . ם"לבעלה בביאת עכו

ם "שאשת איש שנבעלה לעכו, תם' על ר

וכן , וכמו שאמרה אסתר, נאסרת לבעלה

ל "דמבואר דחששו חז, ובותבסוגיא כאן בכת

יבעלו הפרוצות , שאם נדרוש דאונס שרי

פ "ואע, ויאסרו על בעליהן, ברצון להגמון

א בדעת "ולכך חילק הרטב, שההגמון הוא נכרי

  שכל מה שהתיר רבינו תם הוא רק , רבינו תם

  .לבועל ולא לבעלה  

' דר, לכאורה זה תמוה מאודמסברא

תם התיר לבועל משום דביאתו 

שנאמר זירמת סוסים , נחשבת כביאת בהמה

וכיון שמחשיבו כבהמה ביחס לבועל , זירמתם

כ מדוע לא "א] דלאחר שנתגייר מותרת לו[

שהרי נבעלה לבהמה לא , נתיר אותה לבעלה

וביאת נכרי הויא כבהמה ומאי , אוסרת לבעלה

שהרי בסוטה נאמר שלוש , שנא בעל מבועל

ל נטמאה אחד "ומזה למדו חז, פעמים ונטמאה

  כ "וא, אחד לבועל והשלישי לתרומה, לבעל

  .מה הסיבה לחלק בין בעל לבועל  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

:שאלה

אמנם



                                                         דוד                             יבמות  צרות                          או              קעד  

להםלעשותלאהואדהאיסור,תאכילום

דהקפהדבלאו,היטבניחא.עבירהשלתקלה

איסורדהואכיון,תאכילוםדלאדינאביהליכא

ליוםודמיאלקטןתקלהביהוליכאהגבראעל

איסורדהוא,נדרמאיסורושאני.הכיפורים

  נאסרה"ומשו,נדריםברישכמבוארחפצא

  .תאכילוםלאמדיןלקטןבידיםלמיספי  

, א והמנחת חינוך"גם לדעת המג

דאסור להאכיל את הקטן ביום 

ל דהוא מטעם "ונתבאר דהם ס, פוריםהכי

  ל "מ י"מ. שלא להרגילו לעבירות לכשיגדל

  

דזהו רק כשנותנים לו דבר שעושה בו עבירה 

שהגדול עושה , אבל כשמקיפים אותו, בידים

לא שייך בזה לא , את מעשה ההקפה

דהקטן לאו מידי קעביד ולא שייך , תאכילום

. רק כשעושה איסור בידים, התרגלות לעבירה

דלאו , ושאני מהאיסור לטמאות את הקטן

שנאסר, ל דהוא משום לאו דמקיף"דניקף י

מ עיקר "ומ, בלאו מיוחד להכשיל את המקיף

ה לא שייך "ומשו, האיסור הוא של המקיף

  רק נותן לגדול , כיון שאינו עושה בידים. בקטן

  . ובזה לא שייך אתי למיסרך. להכשל  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אמנם 

          קעה                    דוד      כתובות                                                      אוצרות

  סימן נח

    בענין ביאת מצרי
  :כתובות ג                                                                                                                                                                            

  

.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מבואר דבתולה : 'בגמרא כתובות ג

, נישאת ליום רביעי מתקנת חכמים

מותר , שהיה אונס של בעילת הגמוןובזמן

. לבטל תקנת חכמים ולישא ביום שלישי

ושואלת הגמרא מדוע נתיר לה להנשא 

היה לומר , בשלישי ולבטל תקנת חכמים

שינשאו ביום רביעי ולידרוש שאונס מותר 

, ]ולא ימסרו נפש שלא להבעל להגמון[

שאם נדרוש , ומתרצת הגמרא שיש חשש

והקשו . שו ברצוןשאונס מותר הפרוצות יע

הגמרא ולידרוש להו ראשונים על קושיית

והרי קיימא לן דגילוי עריות יהרג , דאונס שרי

וחידש רבינו תם שביאת נכרי , ואל יעבור

ואשת איש הנבעלת , איננה בכלל העריות

ואין דין יהרג ואל , ם לא חייבת מיתה"לעכו

ומתוך כך התיר רבינו תם , ם"יעבור בביאת עכו

עשה לבת ישראל שהמירה דתה הלכה למ

, ואחר כך חזרה בתשובה, ם"ונבעלה לעכו

, ם והתירה לו רבינו תם"ונתגייר אותו העכו

ם נחשבת כביאת בהמה "כיון שביאת עכו

ולכך מותרת , דכתיב זירמת סוסים זרמתם

ונחלקו ראשונים בדעת רבינו תם . לבועל

עלה האם התיר אותה גם לב, שהתיר האשה

  ביומאישנים'והתוס,כאןיוכך סובר המאיר

  

א כתב שכל מה שהתיר "טביהראבל.ב"פ

הנכרי [הוא רק לבועל , רבינו תם את האשה

אבל מודה רבינו תם דנאסרה ] לאחר שנתגייר

וכדהקשו הראשונים . ם"לבעלה בביאת עכו

ם "שאשת איש שנבעלה לעכו, תם' על ר

וכן , וכמו שאמרה אסתר, נאסרת לבעלה

ל "דמבואר דחששו חז, ובותבסוגיא כאן בכת

יבעלו הפרוצות , שאם נדרוש דאונס שרי

פ "ואע, ויאסרו על בעליהן, ברצון להגמון

א בדעת "ולכך חילק הרטב, שההגמון הוא נכרי

  שכל מה שהתיר רבינו תם הוא רק , רבינו תם

  .לבועל ולא לבעלה  

' דר, לכאורה זה תמוה מאודמסברא

תם התיר לבועל משום דביאתו 

שנאמר זירמת סוסים , נחשבת כביאת בהמה

וכיון שמחשיבו כבהמה ביחס לבועל , זירמתם

כ מדוע לא "א] דלאחר שנתגייר מותרת לו[

שהרי נבעלה לבהמה לא , נתיר אותה לבעלה

וביאת נכרי הויא כבהמה ומאי , אוסרת לבעלה

שהרי בסוטה נאמר שלוש , שנא בעל מבועל

ל נטמאה אחד "ומזה למדו חז, פעמים ונטמאה

  כ "וא, אחד לבועל והשלישי לתרומה, לבעל

  .מה הסיבה לחלק בין בעל לבועל  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

:שאלה

אמנם



                   דוד      כתובות                                                      אוצרות                   קעו

לבאר את החילוק בין הבעל חשבתי 

פ הגמרא בבא בתרא "ע, לבועל

דאמר רב משרשיא דבר תורה גט . ח"מ

] כשאמר הבעל רוצה אני[ם "י עכו"מעושה ע

ורק ]. משום דאגב אונסיה גמר ומגרש[, כשר

כדי שלא תהא כל אחת ואחת , רבנן פסלוהו

ומפקעת , ם"הולכת ותולה עצמה ביד עכו

חניף לו ולזנות לה"י "וברש. עצמה מיד בעלה

ומוכח ". עד שיכריח את בעלה לגרשה, עמו

ל חששו שלא תזנה האשה עם "מכאן דחז

, ל"וכעין זה י. ולכך תקנו שהגט פוסל, ם"העכו

, ל חששו שאם נעמיד על עיקר הדין"דחז

כ "א, ם לא נאסרת לבעלה"שהמזנה עם העכו

ל "ולכך באו חז, ם"תלך תמיד ותזנה עם העכו

ה לבעלה אם זינתה עם ותיקנו שתהא אסור

מ "ומ. פ שביאתו כביאת בהמה"אע, ם"העכו

כלפי הבועל עצמו אם נתגייר אוקמוה על עיקר 

שביאתו כביאת בהמה ולא אוסרת , הדין

  ם "דזהו מלתא דלא שכיחא שהעכו. לבועל

  .ה התירוה לבועל"ומשו, יתגייר וירצה לישאנה  

דאם מזנה עם הנכרי , מזה נראה

לא תקרבו לגלות "לאו של עוברת על 

ם בספר המצוות מצוה "שהרי הרמב, "ערוה

, דלאו של לא תקרבו לגלות ערוה, ג כתב"שנ

שנאסר שמא יבוא , הוא קירוב בשר עם הערוה

שזהו . ב"ס שבת י"וכתב בראש יוסף עמ. עליה

שהתורה חששה , איסור דאורייתא מטעם גדר

ולכך אסרה קירוב בשר , שיכשל עם הערוה

, ועל דרך זה נראה. וה מחשש מכשולעם הער

דאם האשה מזנה עם הנכרי עוברת על סייג 

שהרי על ידי זה , וגדר של ערוה מדאורייתא

ויכולה , שנבעלת לנכרי פורצת את גדרי הערוה

ולא גרע ביאה לנכרי , להכשל גם עם ישראל

ובשניהם יש חשש , מקירוב בשר עם ישראל

ולכך . וכייל בלא תקרבו לגלות ערוה, מכשול

  אבל כלפי, ל וגזרו איסור לבעלה"באו חז

  .גזרולאהבועל  

דאסורה , יהושוע כתב על דרך זה

ם מדין עוברת על "לבעלה בביאת עכו

צ "וכאן א, דאסורה לבעלה לאחר התראה, דת

, ובהפלאה כאן כתב, ם"התראה על ביאת עכו

דאולי אסורה לבעלה מגזירת בית דינו של שם 

ובגזירה זו גם גזרו [ם "ביאת עכודגזרו על 

גם לענין לאסור אשה ,שביאתו ביאה לכל דבר

' ובפני יהושוע הביא לקושיית תוס].על בעלה

דכותי : ו"תם מסוטה כ' על ר: ד"בסנהדרין ע

ופריך בגמרא , מקנין על ידו ופוסל מן התרומה

פשיטא ונסתרה והיא נטמאה אמר רחמנא 

מהו דתימא ומשני , אחד לבעל ואחד לתרומה

, הני מילי היכא דבהך ביאה אסירא ליה

. ל"קמ, ם דבלאו הכי אסירא ליה"לאפוקי עכו

שייך טומאה , ם"ומוכח דאפילו לגבי עכו

ה כלפי הבועל יהא "כ ה"וא, לאסור לבעל

שהרי , תם' והיא קושיה גדולה על ר. טומאה

כאן מוכח דהוי טומאה דאורייתא בביאת 

  ' שנדחק בדברי ריעויין בפני יהושוע. ם"עכו

  .ה"ש עיש"שכוונתו לדברי הרא, תם  

, כתב: ד"ס סנהדרין ע"בערוך לנר עמ

תם ' דאדרבה מכאן מוכח כסברת ר

ומותרת , ם"דלא שייך טומאה בביאת עכו

כי אם שייכת טומאה . לבועל לאחר שנתגייר

ד לומר "כ מדוע היה ס"א, ם"בביאת עכו

כיון , ם"ם לא שייך טומאה בביאת עכו"שבעכו

הרי אם הוא יתגייר , דבלאו הכי אסורה עליו

שאם נתגייר , ומזה מוכח. תהא אסורה עליו

כיון שביאתו היא , ם לא נאסרה עליו"העכו

הוא , והסיבה שנאסרה לבעל. כביאת בהמה

והרי , משום שבקפידא דבעל תליא מילתא

:תשובה

וביותר 

ובפני 

אמנם

          קעז                    דוד      כתובות                                                      אוצרות

ולכך מבואר בסוטה . ם"מקפיד בביאת עכו

לא , אבריםדאם קינא לאשתו דרך : ו"כ

ולאפוקי " שכבת זרע"נאסרת מגזירת הכתוב 

הוא אמינא , ואי לאו הכי. דרך איברים

כיון , י קינוי וסתירה דרך אברים"דנאסרת ע

ל "קמ. דבקפידא דבעל תלה רחמנא והא קפיד

כ בביאת "וא. י שכבת זרע נאסרת"דרק ע

נאסרת , ם שיש בזה ודאי קפידא דבעל"עכו

ג דביאת "סרה אעולכך נא, דחשיב שכבת זרע

ולא דמי לביאת בהמה . ם כביאת בהמה"עכו

כיון דאין דרכו להקפיד , דלא נאסרה לבעל

, ומשמע מדברי הערוך לנר. ד"ולקנות עכ

מ לגבי "ומ. ם היא כביאת בהמה"דביאת עכו

  ם "הוא אפילו בביאת עכו, איסור אשה לבעלה

  

וליכא בהא , כיון דיש בזה קפידא דבעל

ונאסרה לבעלה . מיעוטא דשכבת זרע

  אפילו בלא קינוי , ם"מהתורה בכל ביאת עכו

  . וסתירה  

דלבעלה נאסרה ל"די,מוכרחאינו

כיון , ת לעיל"רק מדרבנן וכשנ

ורק באופן שהיה . דביאתו היא כביאת בהמה

קינוי מצד הבעל דהוכיח להדיא דהוא קפיד 

וכמו . תאסר מהתורה, ם"על ביאת עכו

דבסלקא דעתין דשייך קינוי וסתירה גם דרך 

הא פשיטא דכל אשה לא נאסרה , איברים

קינוי ורק באופן שהיה . לבעלה דרך איברים

  משום דאיכא , ד דנאסרת"מצד הבעל היה ס

  .הוכחה דאיכא קפידא דבעל  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"וכטדוד חנניה פינטו שלום רב' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

, ם"את מכתבו היקר בענין ביאת עכו

ר החילוק בין בעל "ובמה שביאר כת

  י קינוי "ורק ע, דלבעל נאסרה מדרבנן, לבועל

  .והוא ביאור נפלא, וסתירה נאסרה מן התורה  

דהנה , חשבנו לבאר זה באופן נוסף

נחשבת ביאה ם"מצינו שביאת עכו

כמבואר ביבמות , לענין לאסור אשה לכהונה

כיון שנבעלה , מקרא דכי תהיה לאיש זר: ח"ס

ם "מצינו דעכו. ובברכות כה. לפסול לה פסלה

ומהו דתימה, ש כנגדו"ערום אסור לקרות ק

כחמור בעלמא הוא דכתיב בשר חמורים 

ל דחשיב ערוה דכתיב וערות "קמ, בשרם

חשיב ערוה ולא ומוכח ד. אביהם לא ראו

  כ בפשוטו גם ביאתו צריכה"וא, נחשב כחמור

. וביבמות סב. ולא כביאת בהמה, להיות ביאה

ם "יוחנן היו לו בנים בהיותו עכו' מבואר לר

ם יש להם "כיון דעכו, ונתגייר קיים פריה ורביה

ע "וצ. כדכתיב בלאדן בן בלאדן, חייס לאביהם

ו בשני אחים תאומים שנתגייר. ח"דביבמות צ

דבזה פשיטא דהם מאב אחד דטיפה אחת [

, לא נחשבים אחים לענין יבום] נחלקת לשנים

ולא , כיון שנאמר זירמת סוסים זירמתם

ע שהרי ביבמות "וצ, מתייחסים אחר אביהם

מקרא , מבואר דיש להם חייס לאביהם. ב"ס

: ע מכתובות מד"ועוד יל.דבלאדן בן בלאדן

, דהמוציא שם רע על בתולת גרים פטור

משום , י דבתולת גרים היא יתומה"ופרש

, דרחמנא אפקריה לזרעיה דמצרי כשל חמור

  ואמנם

קיבלנו

אמנם 
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לבאר את החילוק בין הבעל חשבתי 

פ הגמרא בבא בתרא "ע, לבועל

דאמר רב משרשיא דבר תורה גט . ח"מ

] כשאמר הבעל רוצה אני[ם "י עכו"מעושה ע

ורק ]. משום דאגב אונסיה גמר ומגרש[, כשר

כדי שלא תהא כל אחת ואחת , רבנן פסלוהו

ומפקעת , ם"הולכת ותולה עצמה ביד עכו

חניף לו ולזנות לה"י "וברש. עצמה מיד בעלה

ומוכח ". עד שיכריח את בעלה לגרשה, עמו

ל חששו שלא תזנה האשה עם "מכאן דחז

, ל"וכעין זה י. ולכך תקנו שהגט פוסל, ם"העכו

, ל חששו שאם נעמיד על עיקר הדין"דחז

כ "א, ם לא נאסרת לבעלה"שהמזנה עם העכו

ל "ולכך באו חז, ם"תלך תמיד ותזנה עם העכו

ה לבעלה אם זינתה עם ותיקנו שתהא אסור

מ "ומ. פ שביאתו כביאת בהמה"אע, ם"העכו

כלפי הבועל עצמו אם נתגייר אוקמוה על עיקר 

שביאתו כביאת בהמה ולא אוסרת , הדין

  ם "דזהו מלתא דלא שכיחא שהעכו. לבועל

  .ה התירוה לבועל"ומשו, יתגייר וירצה לישאנה  

דאם מזנה עם הנכרי , מזה נראה

לא תקרבו לגלות "לאו של עוברת על 

ם בספר המצוות מצוה "שהרי הרמב, "ערוה

, דלאו של לא תקרבו לגלות ערוה, ג כתב"שנ

שנאסר שמא יבוא , הוא קירוב בשר עם הערוה

שזהו . ב"ס שבת י"וכתב בראש יוסף עמ. עליה

שהתורה חששה , איסור דאורייתא מטעם גדר

ולכך אסרה קירוב בשר , שיכשל עם הערוה

, ועל דרך זה נראה. וה מחשש מכשולעם הער

דאם האשה מזנה עם הנכרי עוברת על סייג 

שהרי על ידי זה , וגדר של ערוה מדאורייתא

ויכולה , שנבעלת לנכרי פורצת את גדרי הערוה

ולא גרע ביאה לנכרי , להכשל גם עם ישראל

ובשניהם יש חשש , מקירוב בשר עם ישראל

ולכך . וכייל בלא תקרבו לגלות ערוה, מכשול

  אבל כלפי, ל וגזרו איסור לבעלה"באו חז

  .גזרולאהבועל  

דאסורה , יהושוע כתב על דרך זה

ם מדין עוברת על "לבעלה בביאת עכו

צ "וכאן א, דאסורה לבעלה לאחר התראה, דת

, ובהפלאה כאן כתב, ם"התראה על ביאת עכו

דאולי אסורה לבעלה מגזירת בית דינו של שם 

ובגזירה זו גם גזרו [ם "ביאת עכודגזרו על 

גם לענין לאסור אשה ,שביאתו ביאה לכל דבר

' ובפני יהושוע הביא לקושיית תוס].על בעלה

דכותי : ו"תם מסוטה כ' על ר: ד"בסנהדרין ע

ופריך בגמרא , מקנין על ידו ופוסל מן התרומה

פשיטא ונסתרה והיא נטמאה אמר רחמנא 

מהו דתימא ומשני , אחד לבעל ואחד לתרומה

, הני מילי היכא דבהך ביאה אסירא ליה

. ל"קמ, ם דבלאו הכי אסירא ליה"לאפוקי עכו

שייך טומאה , ם"ומוכח דאפילו לגבי עכו

ה כלפי הבועל יהא "כ ה"וא, לאסור לבעל

שהרי , תם' והיא קושיה גדולה על ר. טומאה

כאן מוכח דהוי טומאה דאורייתא בביאת 

  ' שנדחק בדברי ריעויין בפני יהושוע. ם"עכו

  .ה"ש עיש"שכוונתו לדברי הרא, תם  

, כתב: ד"ס סנהדרין ע"בערוך לנר עמ

תם ' דאדרבה מכאן מוכח כסברת ר

ומותרת , ם"דלא שייך טומאה בביאת עכו

כי אם שייכת טומאה . לבועל לאחר שנתגייר

ד לומר "כ מדוע היה ס"א, ם"בביאת עכו

כיון , ם"ם לא שייך טומאה בביאת עכו"שבעכו

הרי אם הוא יתגייר , דבלאו הכי אסורה עליו

שאם נתגייר , ומזה מוכח. תהא אסורה עליו

כיון שביאתו היא , ם לא נאסרה עליו"העכו

הוא , והסיבה שנאסרה לבעל. כביאת בהמה

והרי , משום שבקפידא דבעל תליא מילתא

:תשובה

וביותר 

ובפני 
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ולכך מבואר בסוטה . ם"מקפיד בביאת עכו

לא , אבריםדאם קינא לאשתו דרך : ו"כ

ולאפוקי " שכבת זרע"נאסרת מגזירת הכתוב 

הוא אמינא , ואי לאו הכי. דרך איברים

כיון , י קינוי וסתירה דרך אברים"דנאסרת ע

ל "קמ. דבקפידא דבעל תלה רחמנא והא קפיד

כ בביאת "וא. י שכבת זרע נאסרת"דרק ע

נאסרת , ם שיש בזה ודאי קפידא דבעל"עכו

ג דביאת "סרה אעולכך נא, דחשיב שכבת זרע

ולא דמי לביאת בהמה . ם כביאת בהמה"עכו

כיון דאין דרכו להקפיד , דלא נאסרה לבעל

, ומשמע מדברי הערוך לנר. ד"ולקנות עכ
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ונאסרה לבעלה . מיעוטא דשכבת זרע
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כיון , ת לעיל"רק מדרבנן וכשנ
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  ואמנם

קיבלנו

אמנם 
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של ביאה פוסלתה מכהונה וכיון דיש לו שם 

  ם חשיבא ערוה ולא "ביאה שהרי ערות עכו
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דאז היה משמעו דנאסרת מחמת [ה "מעל ב

, רק ומעלה מעל באשה] העבירה של עריות

דנאסרה לבעלה , ק"סק המהריפה"ומשו

דבעלמא אומר מותר [אפילו באומרת מותר 

ועל ידי . מ יש כאן מעל באשה"דמ] הוי שוגג

שהרי , ם יש מעל באשה"ביאה של עכו

נחשבת ביאה לענין לפסול מכהונה וערותו 

  הוא רק באופן שיש , ורק לבועל. נחשבת ערוה

  .ם"ולא בביאת עכו, איסור מיתה של עריות  

, ם"י עכו"גם מתבאר מאי דמקנין ע

פ היא ביאה שאוסרת "כיון דעכ

, ישנים' וגם לדעת המאירי והתוס. לבעלה

הוא מטעם , ם גם מותרת לבעלה"דבביאת עכו

הוא , ל דגם לענין לאסור אשה לבעלה"דס

דווקא בביאה של שאר ולא שייך בביאת 

ם הוי ביאה לענין "מ כיון דביאת עכו"מ. ם"עכו

דשייך , ל"בזה שפיר י, מהכהונהלפסול אשה

משום דיש כאן , לאוסרה אם הבעל קינא לה

וכל שגילה , ם"קפידא דבעל גם ביאת עכו

וכל מה . נאסרת עליו בביאה זו, דעתו שמקפיד

הוא רק בקינוי בדרך :ו"שהומעט בסוכה כ

כ "ומשא. דאין לו שם של ביאה כלל, אברים

בזה , דיש לו שם של ביאה, ם"בביאת עכו

  שאר הדין שאם יש כאן קפידא דבעל וקינא נ

  .דנאסרה לו, לה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

ונראה

ובזה

ובזה

ובהכי

               קעט                    דוד      כתובות                                                      אוצרות

  סימן נט 

  בענין דבר השווה לכל נפש
  .זכתובות                                                                                                                                                                            

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מבואר שאסור .'בגמרא כתובות ז

וביארה . לעשות מוגמר ביום טוב

אך אשר "כיון שנאמר בפסוק , בגמרא הטעם

דווקא דבר השווה לכל נפש " יאכל לכל נפש

ינו שווה לכל נפש אבל מוגמר שא, הותר

] י כאן שהמוגמר הוא רק למפונקים"ופרש[

ט "ושאני מזדמן לו צבי ביו, ט"נאסר ביו

כיון שצבי נחשב שווה לכל , שמותר לשחטו

א משום דצבי הוא מזון "וכדפירש ברשב, נפש

מבואר שאסור . ב"ובגמרא ביצה כ. לכל

] כמו לכחול את העין[ט "לעשות רפואה ביו

נחשבת שאינה שווה דרפואה, והוא מטעם

וכן . שרק החולים צריכים לרפואה. לכל נפש

שהותרו רק להנאות , הוא לגבי פירות שביעית

אבל , ששוות אצל כל אדם כאכילה ושתיה

ולכך . הנאות שאינן שווין אצל כל אדם נאסרו

דרפואה . ב"מבואר בגמרא בבא קמא ק

  כיון שאינו שווה אצל , נאסרה בפירות שביעית

  .ק אצל החוליםכל אדם ר  

הפוסקים האם מותר לעשן טוטון 

ושרש . ביום טוב] 'מקטרת סיגריה וכד[

. האם עישון נחשב שווה אצל כל אדם, הספק

כתב שעישון לא : ט"ובפני יהושוע בשבת ל

כיון שרק דבר שכל , נחשב שווה לכל נפש

אבל , העולם נוהגים בו נחשב שווה לכל נפש

לא נחשב , גים בואם ישנם בני אדם שלא נוה

והוכיח זה מדברי תוספות . שווה לכל נפש

ט מותר להזיע "שהקשו מדוע ביו: ט"שבת ל

ואסור להחם מים לצורך ] ולהבעיר אש לזה[

שרחיצה , וכתבו תוספות לבאר. רחיצת הגוף

אסור כיון שהיא רק לתענוג בעלמא ולא 

אבל להזיע שהוא לבריאות , לבריאות הגוף

דברי תוספות שרחיצת ומשמע מ. הגוף הותר

כיון שלא , הגוף נחשבת שאינה שווה בכל נפש

כל העולם נוהגים לרחוץ רק המפונקים 

והקשה בפני יהושוע הרי בזמן , והמעונגים

כמו , ל היו רגילים הרבה במרחצאות"חז

כ מוכח דכיון "וע.'י בשבת מ"שכתב רש

נחשב , שישנם כמה בני אדם שאינם רוחצים

ולפי זה . ט"ואסור ביושאינו שווה בכל נפש

ט אסור "שגם עישון ביו, טוען בפני יהושוע

כיון שישנם כמה בני , דאינו שווה בכל נפש

אמנם במור .אדם שאינם מעשנים כלל

שעישון נחשב , ץ כתב"וקציעה להגאון היעב

ולא דומה למוגמר שאסור , שווה לכל נפש

מוגמר בא לתענוג ) וביאר החילוק א, ט"ביו

ומה שאינו כן בעישון , ח טובבעלמא של רי

צער ויש, שהוא בריא לגוף לעיכול וניקוי הגוף

העישון יפה ) ב. כשחסר זה למי שרגיל בו

ולאחר שיתרגלו , רק צריך להתרגל בו, לכולם

ומשמע . ד"עכ. אליו הוא מתאים לכולם

" שווה לכל נפש"שדין , ץ שסובר"מדברי היעב

ק ולא פינו, פירושו שימוש חשוב של האדם

ולכן סובר שעישון נחשב שימוש . בעלמא

כיון שהוא בריא ויש צער בהעדרו , חשוב

פ שישנם אנשים שלא "אע, ט"ומותר ביו

:שאלה

ודנו 
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דווקא בביאה של שאר ולא שייך בביאת 

ם הוי ביאה לענין "מ כיון דביאת עכו"מ. ם"עכו

דשייך , ל"בזה שפיר י, מהכהונהלפסול אשה

משום דיש כאן , לאוסרה אם הבעל קינא לה

וכל שגילה , ם"קפידא דבעל גם ביאת עכו

וכל מה . נאסרת עליו בביאה זו, דעתו שמקפיד

הוא רק בקינוי בדרך :ו"שהומעט בסוכה כ

כ "ומשא. דאין לו שם של ביאה כלל, אברים

בזה , דיש לו שם של ביאה, ם"בביאת עכו

  שאר הדין שאם יש כאן קפידא דבעל וקינא נ

  .דנאסרה לו, לה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

ונראה

ובזה

ובזה

ובהכי
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  סימן נט 

  בענין דבר השווה לכל נפש
  .זכתובות                                                                                                                                                                            

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מבואר שאסור .'בגמרא כתובות ז

וביארה . לעשות מוגמר ביום טוב

אך אשר "כיון שנאמר בפסוק , בגמרא הטעם

דווקא דבר השווה לכל נפש " יאכל לכל נפש

ינו שווה לכל נפש אבל מוגמר שא, הותר

] י כאן שהמוגמר הוא רק למפונקים"ופרש[

ט "ושאני מזדמן לו צבי ביו, ט"נאסר ביו

כיון שצבי נחשב שווה לכל , שמותר לשחטו

א משום דצבי הוא מזון "וכדפירש ברשב, נפש

מבואר שאסור . ב"ובגמרא ביצה כ. לכל

] כמו לכחול את העין[ט "לעשות רפואה ביו

נחשבת שאינה שווה דרפואה, והוא מטעם

וכן . שרק החולים צריכים לרפואה. לכל נפש

שהותרו רק להנאות , הוא לגבי פירות שביעית

אבל , ששוות אצל כל אדם כאכילה ושתיה

ולכך . הנאות שאינן שווין אצל כל אדם נאסרו

דרפואה . ב"מבואר בגמרא בבא קמא ק

  כיון שאינו שווה אצל , נאסרה בפירות שביעית

  .ק אצל החוליםכל אדם ר  

הפוסקים האם מותר לעשן טוטון 

ושרש . ביום טוב] 'מקטרת סיגריה וכד[

. האם עישון נחשב שווה אצל כל אדם, הספק

כתב שעישון לא : ט"ובפני יהושוע בשבת ל

כיון שרק דבר שכל , נחשב שווה לכל נפש

אבל , העולם נוהגים בו נחשב שווה לכל נפש

לא נחשב , גים בואם ישנם בני אדם שלא נוה

והוכיח זה מדברי תוספות . שווה לכל נפש

ט מותר להזיע "שהקשו מדוע ביו: ט"שבת ל

ואסור להחם מים לצורך ] ולהבעיר אש לזה[

שרחיצה , וכתבו תוספות לבאר. רחיצת הגוף

אסור כיון שהיא רק לתענוג בעלמא ולא 

אבל להזיע שהוא לבריאות , לבריאות הגוף

דברי תוספות שרחיצת ומשמע מ. הגוף הותר

כיון שלא , הגוף נחשבת שאינה שווה בכל נפש

כל העולם נוהגים לרחוץ רק המפונקים 

והקשה בפני יהושוע הרי בזמן , והמעונגים

כמו , ל היו רגילים הרבה במרחצאות"חז

כ מוכח דכיון "וע.'י בשבת מ"שכתב רש

נחשב , שישנם כמה בני אדם שאינם רוחצים

ולפי זה . ט"ואסור ביושאינו שווה בכל נפש

ט אסור "שגם עישון ביו, טוען בפני יהושוע

כיון שישנם כמה בני , דאינו שווה בכל נפש

אמנם במור .אדם שאינם מעשנים כלל

שעישון נחשב , ץ כתב"וקציעה להגאון היעב

ולא דומה למוגמר שאסור , שווה לכל נפש

מוגמר בא לתענוג ) וביאר החילוק א, ט"ביו

ומה שאינו כן בעישון , ח טובבעלמא של רי

צער ויש, שהוא בריא לגוף לעיכול וניקוי הגוף

העישון יפה ) ב. כשחסר זה למי שרגיל בו

ולאחר שיתרגלו , רק צריך להתרגל בו, לכולם

ומשמע . ד"עכ. אליו הוא מתאים לכולם

" שווה לכל נפש"שדין , ץ שסובר"מדברי היעב

ק ולא פינו, פירושו שימוש חשוב של האדם

ולכן סובר שעישון נחשב שימוש . בעלמא

כיון שהוא בריא ויש צער בהעדרו , חשוב

פ שישנם אנשים שלא "אע, ט"ומותר ביו

:שאלה

ודנו 
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ושאני מרחיצה שאסורה . ט"מעשנים ביו

כי [שזה נחשב רק תענוג ופינוק בעלמא , ט"ביו

  וזהו עיקר הניקוי , י זיעה"אפשר לנקות הגוף ע

  ].הבריא  

מדוע רפואה ,ץ"יעבהבדבריביאור

ט מדין אינו שווה בכל "נאסרה ביו

והרי ודאי שרפואה נחשבת שימוש , נפש

ץ שכל שמוש "ולדברי היעב, חשוב מאוד

פ שאינו אצל "אע, חשוב נחשב שווה לכל נפש

פ "ואע, כמו בעישון שהוא חשוב[כל העולם 

]. שאינו בכל העולם נחשב שווה בכל נפש

  שווה בכל כ היה לומר שרפואה נחשבת"וא

  .נפש  

מהגמרא , ץ"לעיין בדברי היעביש

דמבואר דאסור לעשות . 'סוכה מ

והיתה שבת "כיון שנאמר , מילוגמא וזילוף

  דווקא אכילה ולא רפואה " הארץ לכם לאכלה

  

ד מדוע "והקשה הראב. ולא זילוף על הקרקע

הרי מבואר , זילוף נאסר בפירות שביעית

חשובדבריין הואשזילוף: 'בגמרא פסחים כ

לאדם חשוב ותירץ דזהו רק. משתיהיותר

האדם זילוף יין נחשב אבל לרוב בני , ומעונג

ומשמע .ד"ונאסר בפירות שביעית עכ, הפסד

ד שזילוף יין הוא חשוב מאוד אצל "מהראב

מ נחשב הפסד כיון "ומ, אדם חשוב ומעונג

ששאר העולם לא נוהגים בזה שאצלם זה 

מתיישב עם דברי הפני וזה . נחשב הפסד

הוא דין " שווה לכל נפש"שדין , יהושוע

ולכך בזילוף , אצל כל העולםבשימוש ששייך

אבל . נאסר כיון שלא שייך אצל כל העולם

הוא דין " שווה לכל נפש"שדין , ץ"לדברי היעב

כ זילוף הוא "ע דא"צ, של שימוש חשוב

וכמו בעישון , שימוש חשוב אצל מי שרגיל בו

  כיון שאצל הרגילים בו הוא , ט"ושהתיר בי

  .ע"וצ. שימוש חשוב  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

שווה"שדין,סוברץ"שהיעבנראה

,ובשביעיתט"ביושנאמר"נפשלכל

והוא,העולםכלאצלששייךבדבררקהוא

שהותרדצבידומיא,אצלםחשובשימוש

כלאצלששייךדברשהואכיון,ט"ביולשוחטו

שוחטיןהיוצבילהםהיהשאם,העולם

שאוכליםחשובשימושוהוא,אותוואוכלים

דבראבל.חשובשימושהואואכילה,אותו

שחשובהרפואהכמוחשובשימוששהוא

רק,כולםאצלשייכתלאמ"ומ,לכולםמאוד

לאכי,נפשלכלשווהנחשבלא.החוליםאצל

שהואדברכןוכמו.לזהמשתמשיםכולם

וכמו,העולםלכלאינואבל,חשובשימוש

ומעונגחשובאדםשאצל,הקרקעעלייןבזילוף

חשובדברנחשבהזילוףאצלו,ייןבזילוףשרגיל

:כבפסחיםוכמבואר,מאכילהיותרמאוד

מפני,לאכילהמייןיותריקרלזילוףייןשיקח

העולםרובשאצלכיוןמ"ומ".הזילוףחשיבות

מחשיביםואדרבה,הזילוףפעולתחשובהלא

לכלהשוהדברנחשבלאלכך,ייןכהפסדלזה

וכמו,חשובשימוששהואמהמועילולא,נפש

)אתרתיצריךנפשלכלשווהשלדיןשנתבאר

שימוששיהא)ב.העולםכלאצלשייךשיהא

  נחשביםלאוזילוףרפואהולכך,אצלםחשוב

  .נפשלכלשווים  

כיון , ץ"שאינו כן בעישון לדעת היעב
שהוא שימוש חשוב כמו שביאר 

. שהוא בריא לגוף ולעיכול וניקוי הגוף, ץ"ביעב

וצריך 

ועוד 

:תשובה

ומה 
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ץ "וכדביאר ביעב, וגם שייך אצל כל העולם
ורק צריך להתרגל בו , שהעישון יפה לכולם

. הוא מתאים לכולם, ולאחר שיתרגלו אליו
ונמצא שעישון נחשב שווה לכל נפש מתרי 

ץ "ולכך סובר היעב, י וכמו שנתבארטעמ
ושאני ממלוגמא ומרפואה , ט"להתירו ביו

מ יש לידע שכל דברי "ומ. ט"שנאסרה ביו
שהיה העישון עשוי , ץ הוא רק בזמנם"היעב

  אבל בזמנינו שידוע . ולא היה מזיק, לרפואה
  

ץ "מודה גם היעב, לכל שהעישון הוא מזיק

מזיקכיון שהיום העישון, ט"ן ביושאסור לעש

וגם , בריאשאינוחשובשימוששאינונמצא

נמנעיםאנשיםשהרבה,כולםאצלאינו שווה

ונמצא דאינו . מלעשן מפני היותו מזיק להם

פ שיש צער בהעדרו למי "אע[שווה לכל נפש 

  מ אינו שימוש חשוב שאינו "מ, שרגיל בעישון

  .וכמו שעמדו בזה הפוסקים]. שווה לכל נפש  

  .ינטוה דוד חנניה פ"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

שווה לכל "את מכתבו היקר בסוגיית 

ר דלדעת "ובמה שביאר כת, "נפש

הוא רק כשיש שני , ץ שווה לכל נפש"היעב

האחד הוא ששייך אצל כל העולם . ענינים

והשני ]. ולאפוקי רפואה שאינה אצל בריאים[

הוא שהשימוש יהיה חשוב אצל כל העולם 

שאינו שימוש חשוב אצל כל , לאפוקי מוגמר[

  ץ "ר את סברת היעב"בזה ביאר כתו]. העולם

  .להתיר עישון  

מבואר . ב"יש לדון בזה שהרי בביצה כ

משום , ט"שאסור לכחול את העין ביו

דהוי רפואה ואינה שווה בכל נפש ולא הויא 

יהודה שסובר שגם ' וכתב המרדכי דלר. לכם

ה שמותר "ה, מכשירי אוכל נפש מותרים

. ט"כול ביולכחול את העין על מנת שיוכל לא

כיון שלכחול את העין דמי למכשירי אוכל 

כמבואר בגמרא יומא דמאן דאית ליה , נפש

ולכאורה דברי המרדכי . סעודה ניכליה ביממה

, שהרי עדיין אינו שווה בכל נפש, תמוהים

שהרי הבריאים אינם צריכים לכחול את העין 

ושאני משאר .רק החולים, על מנת לאכול

הם שייכים אצל כל אדם ש, מכשירי אוכל נפש

ל "וי]. 'שהרי כל אדם צריכים שיפוד וכד[

ולא , שרפואה לא נחשבת שימוש חשוב בעצם

כיון שאכילה היא פעולה חשובה . דמי לאכילה

כ "ומשא', שמועילה לגוף לחזקו ולהבריאו וכד

ברפואה היא רק מסלקת מהאדם את הנזק 

ולכך לא דמיא לאכילה שרק , והחולי שבו

אכילה נחשבת חשובה ושווה לכל פעולה של 

אבל רפואה נחשבת רק כעין מבריח ארי , נפש

ואם כל העולם היו . של החולי מעל האדם

היתה נחשבת הרפואה , חולים וצריכים רפואה

אבל כיון שרוב , מבריח אריכמו אכילה ולא

העולם הם בריאים נמצא שהחולי שבא לאדם 

שבמצב הרגיל צריך להיות [הוא כעין ארי 

  ולכך לא נחשב דומיא ] כמו רוב העולם, ריאב

  . ואינו שווה בכל נפש, דאכילה  

שאם , יתבארו היטב דברי המרדכי

כוחל את העין על מנת שיתרפא עינו 

דהוי שווה לכל נפש דומיא , ויוכל לאכול

קיבלנו

אמנם

ובהכי
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ושאני מרחיצה שאסורה . ט"מעשנים ביו
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  וזהו עיקר הניקוי , י זיעה"אפשר לנקות הגוף ע
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ט מדין אינו שווה בכל "נאסרה ביו

והרי ודאי שרפואה נחשבת שימוש , נפש

ץ שכל שמוש "ולדברי היעב, חשוב מאוד

פ שאינו אצל "אע, חשוב נחשב שווה לכל נפש

פ "ואע, כמו בעישון שהוא חשוב[כל העולם 

]. שאינו בכל העולם נחשב שווה בכל נפש

  שווה בכל כ היה לומר שרפואה נחשבת"וא

  .נפש  

מהגמרא , ץ"לעיין בדברי היעביש

דמבואר דאסור לעשות . 'סוכה מ

והיתה שבת "כיון שנאמר , מילוגמא וזילוף

  דווקא אכילה ולא רפואה " הארץ לכם לאכלה

  

ד מדוע "והקשה הראב. ולא זילוף על הקרקע

הרי מבואר , זילוף נאסר בפירות שביעית

חשובדבריין הואשזילוף: 'בגמרא פסחים כ

לאדם חשוב ותירץ דזהו רק. משתיהיותר

האדם זילוף יין נחשב אבל לרוב בני , ומעונג

ומשמע .ד"ונאסר בפירות שביעית עכ, הפסד

ד שזילוף יין הוא חשוב מאוד אצל "מהראב

מ נחשב הפסד כיון "ומ, אדם חשוב ומעונג

ששאר העולם לא נוהגים בזה שאצלם זה 

מתיישב עם דברי הפני וזה . נחשב הפסד

הוא דין " שווה לכל נפש"שדין , יהושוע

ולכך בזילוף , אצל כל העולםבשימוש ששייך

אבל . נאסר כיון שלא שייך אצל כל העולם

הוא דין " שווה לכל נפש"שדין , ץ"לדברי היעב

כ זילוף הוא "ע דא"צ, של שימוש חשוב

וכמו בעישון , שימוש חשוב אצל מי שרגיל בו

  כיון שאצל הרגילים בו הוא , ט"ושהתיר בי

  .ע"וצ. שימוש חשוב  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

שווה"שדין,סוברץ"שהיעבנראה

,ובשביעיתט"ביושנאמר"נפשלכל

והוא,העולםכלאצלששייךבדבררקהוא

שהותרדצבידומיא,אצלםחשובשימוש

כלאצלששייךדברשהואכיון,ט"ביולשוחטו

שוחטיןהיוצבילהםהיהשאם,העולם

שאוכליםחשובשימושוהוא,אותוואוכלים

דבראבל.חשובשימושהואואכילה,אותו

שחשובהרפואהכמוחשובשימוששהוא

רק,כולםאצלשייכתלאמ"ומ,לכולםמאוד

לאכי,נפשלכלשווהנחשבלא.החוליםאצל

שהואדברכןוכמו.לזהמשתמשיםכולם

וכמו,העולםלכלאינואבל,חשובשימוש

ומעונגחשובאדםשאצל,הקרקעעלייןבזילוף

חשובדברנחשבהזילוףאצלו,ייןבזילוףשרגיל

:כבפסחיםוכמבואר,מאכילהיותרמאוד

מפני,לאכילהמייןיותריקרלזילוףייןשיקח

העולםרובשאצלכיוןמ"ומ".הזילוףחשיבות

מחשיביםואדרבה,הזילוףפעולתחשובהלא

לכלהשוהדברנחשבלאלכך,ייןכהפסדלזה

וכמו,חשובשימוששהואמהמועילולא,נפש

)אתרתיצריךנפשלכלשווהשלדיןשנתבאר

שימוששיהא)ב.העולםכלאצלשייךשיהא

  נחשביםלאוזילוףרפואהולכך,אצלםחשוב

  .נפשלכלשווים  

כיון , ץ"שאינו כן בעישון לדעת היעב
שהוא שימוש חשוב כמו שביאר 

. שהוא בריא לגוף ולעיכול וניקוי הגוף, ץ"ביעב

וצריך 

ועוד 

:תשובה

ומה 

  קפא                   דוד      כתובות                                                      אוצרות                       

ץ "וכדביאר ביעב, וגם שייך אצל כל העולם
ורק צריך להתרגל בו , שהעישון יפה לכולם

. הוא מתאים לכולם, ולאחר שיתרגלו אליו
ונמצא שעישון נחשב שווה לכל נפש מתרי 

ץ "ולכך סובר היעב, י וכמו שנתבארטעמ
ושאני ממלוגמא ומרפואה , ט"להתירו ביו

מ יש לידע שכל דברי "ומ. ט"שנאסרה ביו
שהיה העישון עשוי , ץ הוא רק בזמנם"היעב

  אבל בזמנינו שידוע . ולא היה מזיק, לרפואה
  

ץ "מודה גם היעב, לכל שהעישון הוא מזיק

מזיקכיון שהיום העישון, ט"ן ביושאסור לעש

וגם , בריאשאינוחשובשימוששאינונמצא

נמנעיםאנשיםשהרבה,כולםאצלאינו שווה

ונמצא דאינו . מלעשן מפני היותו מזיק להם

פ שיש צער בהעדרו למי "אע[שווה לכל נפש 

  מ אינו שימוש חשוב שאינו "מ, שרגיל בעישון

  .וכמו שעמדו בזה הפוסקים]. שווה לכל נפש  

  .ינטוה דוד חנניה פ"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

שווה לכל "את מכתבו היקר בסוגיית 

ר דלדעת "ובמה שביאר כת, "נפש

הוא רק כשיש שני , ץ שווה לכל נפש"היעב

האחד הוא ששייך אצל כל העולם . ענינים

והשני ]. ולאפוקי רפואה שאינה אצל בריאים[

הוא שהשימוש יהיה חשוב אצל כל העולם 

שאינו שימוש חשוב אצל כל , לאפוקי מוגמר[

  ץ "ר את סברת היעב"בזה ביאר כתו]. העולם

  .להתיר עישון  

מבואר . ב"יש לדון בזה שהרי בביצה כ

משום , ט"שאסור לכחול את העין ביו

דהוי רפואה ואינה שווה בכל נפש ולא הויא 

יהודה שסובר שגם ' וכתב המרדכי דלר. לכם

ה שמותר "ה, מכשירי אוכל נפש מותרים

. ט"כול ביולכחול את העין על מנת שיוכל לא

כיון שלכחול את העין דמי למכשירי אוכל 

כמבואר בגמרא יומא דמאן דאית ליה , נפש

ולכאורה דברי המרדכי . סעודה ניכליה ביממה

, שהרי עדיין אינו שווה בכל נפש, תמוהים

שהרי הבריאים אינם צריכים לכחול את העין 

ושאני משאר .רק החולים, על מנת לאכול

הם שייכים אצל כל אדם ש, מכשירי אוכל נפש

ל "וי]. 'שהרי כל אדם צריכים שיפוד וכד[

ולא , שרפואה לא נחשבת שימוש חשוב בעצם

כיון שאכילה היא פעולה חשובה . דמי לאכילה

כ "ומשא', שמועילה לגוף לחזקו ולהבריאו וכד

ברפואה היא רק מסלקת מהאדם את הנזק 

ולכך לא דמיא לאכילה שרק , והחולי שבו

אכילה נחשבת חשובה ושווה לכל פעולה של 

אבל רפואה נחשבת רק כעין מבריח ארי , נפש

ואם כל העולם היו . של החולי מעל האדם

היתה נחשבת הרפואה , חולים וצריכים רפואה

אבל כיון שרוב , מבריח אריכמו אכילה ולא

העולם הם בריאים נמצא שהחולי שבא לאדם 

שבמצב הרגיל צריך להיות [הוא כעין ארי 

  ולכך לא נחשב דומיא ] כמו רוב העולם, ריאב

  . ואינו שווה בכל נפש, דאכילה  

שאם , יתבארו היטב דברי המרדכי

כוחל את העין על מנת שיתרפא עינו 

דהוי שווה לכל נפש דומיא , ויוכל לאכול

קיבלנו

אמנם

ובהכי



                   דוד      כתובות                                                      אוצרות                   קפב

פ "כי אע. דשיפוד ומכשירי אוכל נפש

מ "שהבריאים לא צריכים לכחול את העין ע

מ לאכול הוי "זה שכוחל העין עמ "מ, לאכול

מ שיוכל "שהרי כוחל את עינו ע, שימוש חשוב

שהוא [והרי זה מכשיר של דבר חשוב , לאכול

. צ שיהא שייך אצל כל העולם"וא] האכילה

, ץ כפשוטם"ולפי זה מתיישבים דברי היעב

צ "וא, דשוה לכל נפש הוא כל שימוש חשוב

א ורפואה שאני דאין הי, שיהא אצל כל העולם

אמנם לדברי הפני , נחשבת שימוש חשוב

הוא רק דבר , יהושוע דדין שווה בכל נפש

ע מדברי המרדכי "צ, ששייך אצל כל העולם

, מ לאכול הוי שווה לכל נפש"שלכחול עין ע

מ לא שייך אצל כל העולם וכמו "והרי מ

, ץ"מ לפי זה תקשי על היעב"ומ. שנתבאר

והרי , מדוע זילוף נחשב שאינו שווה לכל נפש

, זילוף הוא שימוש חשוב אצל מי שרגיל בו

ר שדין שווה לכל נפש גם "כ כדברי כת"וע

  הוא רק בשימוש ששייך אצל כל , ץ"להיעב

  .העולם  

שזילוף נחשב שווה , עדיין יש לומר

כיון שהוא שימוש [ט "לכל נפש ביו

  . 'ומאי דמבואר בגמרא סוכה מ]. חשוב

  

הוא רק לגבי, שנחשב שווה לכל נפשזילוף לא

אסרה מלאכות שהתורהט"ביוכי.שביעית

מלאכות והתירה רק, שאינן חשובות כל כך

ולכך נאסר מוגמר . שהם חשובות לאדם

כיון שהוא פעולה לא חשובה שרק , ט"ביו

כיון , ונאסר רפואה, המפונקים נוהגים בזה

אבל בשביעית . שלא חשובה אצל הבריאים

הוא על מנת , שנאמר דין שווה לכל נפש

להשוות את העניים והעשירים בשימוש של 

ורק שימושים שיכולים , פירות השביעית

, לעשות גם העניים וגם העשירים התירה תורה

ולכך זילוף . ולא שימושים שהם רק לעשירים

כיון , יין על הקרקע נאסר דווקא בשביעית

שזהו שימוש ששייך רק אצל מפונקים 

ל "ט י"אבל ביו. ומעונגים ולא אצל כל העולם

ואפילו אם היה [שזילוף נחשב שווה לכל נפש 

ט דין הלכם "כיון שביו]. בו מלאכה היה מותר

וזילוף יין הוא שימוש , הוא השתמשות חשובה

ט "ל דביו"כ י"ד וא"כמו שביאר בראב, חשוב

, ץ"ואתי שפיר בזה דברי היעב. נחשב לכם

ט מטעם דהוי פעולה "להתיר עישון ביו

  רובם אם לא תהא שייכת אצלוג, חשובה

  .העולם  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  סימן ס

  סוגיית פתח פתוח
  .כתובות ט                                                                                                                                                                           

  

  ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

אלעזר'ראמר".'טבכתובות

נאמןמצאתיפתוחפתחרהאומ

הדברשאיןי"ואעפ"י"ופרש".עליולאוסרה

נפשיהלגבי,פיועלאלאלהתברריכולהזה

".דאיסוראחתיכאעליהלשוויהמהימןהוי

נפשיהאשויהדיןדהרי,בזהלעייןויש

אמנם

:שאלה

קפג           דוד    כתובות                                                       אוצרות                       

דיןבעלהודאתמדיןהוא,דאיסוראחתיכא

.עצמועלנאמןדאדם,דמיעדיםכמאה

  במקוםדיןבעלדהודאתלןקיימאוהרי

  

הבעלנאמןוכיצד,נאמןלאלאחריםשחב

  ולחובולהפסיד,מצאתיפתוחפתחלטעון

  .לאשתו  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

, כעין שאלה זו הקשה בבית יעקב

דהאומרת : 'על המשנה בנדרים צ

, טמאה אני לך לא נאמנת למשנה אחרונה

והקשה . דחיישינן שמא עיניה נתנה באחר

ן כיון דמדינא נאמנת לומר טמאה אני לך "הר

כ כיצד התירוה למשנה "א, כמשנה ראשונה

והביא . והרי יש כאן איסור דאורייתא, אחרונה

דמדינא האשה לא נאמנת לומר , יש שתירצו

ורק , ועבדת לבעלטמאה אני לך כיון דמש

למשנה ראשונה תקנו להאמינה ולמשנה 

  ואוקמוה אדין , אחרונה ביטלו תקנה זו

  . עצמה מבעלהדאורייתא דלא נאמנת להפקיע

ט הבעל נאמן לומר "מ, בבית יעקב

הרי משועבד , פתח פתוח מצאתי

וכל היכא : ו"לאשה כמבואר בנדרים ט

תיכה דמשועבד לא שייך דינא דשויא נפשיה ח

ועיין באור לציון . ן"כ בר"כש, דאיסורא

ותירץ , שעמד על שאלה זו' כתובות סימן ה

מי שראה "]ע סימן קטו סעיף ז"אה[ע "פ השו"ע

ואסור לבוא , שאשתו זינתה חייב להוציאה

, ומוכח שכל אשת איש שזינתה". עליה

ל "דס: 'זבחים ב' ודלא כתוס. דמחוייב לגרשה

כ "וא. עליהדיכול להשהותה בלי לבוא 

נמצא שטוען , כשטוען פתח פתוח מצאתי

כ הבעל לא "וא, שאסורה עליו ומחוייב לגרשה

לכך נאמן לומר פתח פתוח , משועבד לה

כיון שטענת הבעל סותרת את שעבוד , מצאתי

ורק מדיר את אשתו מתשמיש המיטה .האשה

כיון , לא חל הנדר] באומר קונם הנאתי עליך[

י כאן לא חייב שהר, דמשועבד לה לתשמיש

לכך נחשב שהנדר הוא נגד שעבודה , לגרשה

, ולפי דברי האור לציון. ד"של האשה עכ

מיושבת השאלה מדוע האומר פתח פתוח 

ולא הוי הודאת , מצאתי נאמן לאוסרה עליו

כיון דכאן . בעל דין שחב לאחרים דאינו נאמן

אינו משועבד לה כלל שהרי , לפי טענת הבעל

ה עליו מדין ספיקא מצא פתח פתוח ואסור

באשת כהן ופחותה מבת [דאורייתא לחומרא 

אמנם תרוצו של . ולכך נאמן] שלש שנים

ל "דס: 'בזבחים ב' לא אתי כתוס, האור לציון

, ולדברי האור לציון[שאינו מחוייב לגרשה 

  בזבחים יסברו כשאר התרוצים ' ל דתוס"צ

  :] 'ן נדרים צ"בר  

בכתובות 'פ הגמ"ע, לתרץ קושיא זו

דהאומרת מאיס עלי כייפינן : ג"ס

שם יש מפרשים דכופין את ' והביאו בתוס. לה

. כיון שטוענת דמאוס עליה, הבעל להוציא

, תם דניחוש שמא עיניה נתנה באחר' והקשה ר

דאינה נאמנת , כמו באומרת טמאה אני לך

', ותרצו תוס. שמא עיניה נתנה באחר

דבאומרת טמאה אני לך נוטלת כתובה

ולכך ] דמיירי באשת כהן שטוענת שנאנסה[

אבל באומרת . חיישינן שמא עיניה נתנה באחר

לא חיישינן , מאיס עלי דלא נוטלת כתובה

ולפי זה אם אומרת . שמא עיניה נתנה באחר

נאמנת גם למשנה , טמאה אני לך ברצון

כיון שלא נוטלת כתובה כמו באומרת , אחרונה

יה נתנה דלא חיישינן שמא עינ. מאיס עלי

:תשובה

והקשה

וחשבתי 



                   דוד      כתובות                                                      אוצרות                   קפב

פ "כי אע. דשיפוד ומכשירי אוכל נפש

מ "שהבריאים לא צריכים לכחול את העין ע

מ לאכול הוי "זה שכוחל העין עמ "מ, לאכול

מ שיוכל "שהרי כוחל את עינו ע, שימוש חשוב

שהוא [והרי זה מכשיר של דבר חשוב , לאכול

. צ שיהא שייך אצל כל העולם"וא] האכילה

, ץ כפשוטם"ולפי זה מתיישבים דברי היעב

צ "וא, דשוה לכל נפש הוא כל שימוש חשוב

א ורפואה שאני דאין הי, שיהא אצל כל העולם

אמנם לדברי הפני , נחשבת שימוש חשוב

הוא רק דבר , יהושוע דדין שווה בכל נפש

ע מדברי המרדכי "צ, ששייך אצל כל העולם

, מ לאכול הוי שווה לכל נפש"שלכחול עין ע

מ לא שייך אצל כל העולם וכמו "והרי מ

, ץ"מ לפי זה תקשי על היעב"ומ. שנתבאר

והרי , מדוע זילוף נחשב שאינו שווה לכל נפש

, זילוף הוא שימוש חשוב אצל מי שרגיל בו

ר שדין שווה לכל נפש גם "כ כדברי כת"וע

  הוא רק בשימוש ששייך אצל כל , ץ"להיעב

  .העולם  

שזילוף נחשב שווה , עדיין יש לומר

כיון שהוא שימוש [ט "לכל נפש ביו

  . 'ומאי דמבואר בגמרא סוכה מ]. חשוב

  

הוא רק לגבי, שנחשב שווה לכל נפשזילוף לא

אסרה מלאכות שהתורהט"ביוכי.שביעית

מלאכות והתירה רק, שאינן חשובות כל כך

ולכך נאסר מוגמר . שהם חשובות לאדם

כיון שהוא פעולה לא חשובה שרק , ט"ביו

כיון , ונאסר רפואה, המפונקים נוהגים בזה

אבל בשביעית . שלא חשובה אצל הבריאים

הוא על מנת , שנאמר דין שווה לכל נפש

להשוות את העניים והעשירים בשימוש של 

ורק שימושים שיכולים , פירות השביעית

, לעשות גם העניים וגם העשירים התירה תורה

ולכך זילוף . ולא שימושים שהם רק לעשירים

כיון , יין על הקרקע נאסר דווקא בשביעית

שזהו שימוש ששייך רק אצל מפונקים 

ל "ט י"אבל ביו. ומעונגים ולא אצל כל העולם

ואפילו אם היה [שזילוף נחשב שווה לכל נפש 

ט דין הלכם "כיון שביו]. בו מלאכה היה מותר

וזילוף יין הוא שימוש , הוא השתמשות חשובה

ט "ל דביו"כ י"ד וא"כמו שביאר בראב, חשוב

, ץ"ואתי שפיר בזה דברי היעב. נחשב לכם

ט מטעם דהוי פעולה "להתיר עישון ביו

  רובם אם לא תהא שייכת אצלוג, חשובה

  .העולם  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  סימן ס

  סוגיית פתח פתוח
  .כתובות ט                                                                                                                                                                           

  

  ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

אלעזר'ראמר".'טבכתובות

נאמןמצאתיפתוחפתחרהאומ

הדברשאיןי"ואעפ"י"ופרש".עליולאוסרה

נפשיהלגבי,פיועלאלאלהתברריכולהזה

".דאיסוראחתיכאעליהלשוויהמהימןהוי

נפשיהאשויהדיןדהרי,בזהלעייןויש

אמנם

:שאלה

קפג           דוד    כתובות                                                       אוצרות                       

דיןבעלהודאתמדיןהוא,דאיסוראחתיכא

.עצמועלנאמןדאדם,דמיעדיםכמאה

  במקוםדיןבעלדהודאתלןקיימאוהרי

  

הבעלנאמןוכיצד,נאמןלאלאחריםשחב

  ולחובולהפסיד,מצאתיפתוחפתחלטעון

  .לאשתו  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

, כעין שאלה זו הקשה בבית יעקב

דהאומרת : 'על המשנה בנדרים צ

, טמאה אני לך לא נאמנת למשנה אחרונה

והקשה . דחיישינן שמא עיניה נתנה באחר

ן כיון דמדינא נאמנת לומר טמאה אני לך "הר

כ כיצד התירוה למשנה "א, כמשנה ראשונה

והביא . והרי יש כאן איסור דאורייתא, אחרונה

דמדינא האשה לא נאמנת לומר , יש שתירצו

ורק , ועבדת לבעלטמאה אני לך כיון דמש

למשנה ראשונה תקנו להאמינה ולמשנה 

  ואוקמוה אדין , אחרונה ביטלו תקנה זו

  . עצמה מבעלהדאורייתא דלא נאמנת להפקיע

ט הבעל נאמן לומר "מ, בבית יעקב

הרי משועבד , פתח פתוח מצאתי

וכל היכא : ו"לאשה כמבואר בנדרים ט

תיכה דמשועבד לא שייך דינא דשויא נפשיה ח

ועיין באור לציון . ן"כ בר"כש, דאיסורא

ותירץ , שעמד על שאלה זו' כתובות סימן ה

מי שראה "]ע סימן קטו סעיף ז"אה[ע "פ השו"ע

ואסור לבוא , שאשתו זינתה חייב להוציאה

, ומוכח שכל אשת איש שזינתה". עליה

ל "דס: 'זבחים ב' ודלא כתוס. דמחוייב לגרשה

כ "וא. עליהדיכול להשהותה בלי לבוא 

נמצא שטוען , כשטוען פתח פתוח מצאתי

כ הבעל לא "וא, שאסורה עליו ומחוייב לגרשה

לכך נאמן לומר פתח פתוח , משועבד לה

כיון שטענת הבעל סותרת את שעבוד , מצאתי

ורק מדיר את אשתו מתשמיש המיטה .האשה

כיון , לא חל הנדר] באומר קונם הנאתי עליך[

י כאן לא חייב שהר, דמשועבד לה לתשמיש

לכך נחשב שהנדר הוא נגד שעבודה , לגרשה

, ולפי דברי האור לציון. ד"של האשה עכ

מיושבת השאלה מדוע האומר פתח פתוח 

ולא הוי הודאת , מצאתי נאמן לאוסרה עליו

כיון דכאן . בעל דין שחב לאחרים דאינו נאמן

אינו משועבד לה כלל שהרי , לפי טענת הבעל

ה עליו מדין ספיקא מצא פתח פתוח ואסור

באשת כהן ופחותה מבת [דאורייתא לחומרא 

אמנם תרוצו של . ולכך נאמן] שלש שנים

ל "דס: 'בזבחים ב' לא אתי כתוס, האור לציון

, ולדברי האור לציון[שאינו מחוייב לגרשה 

  בזבחים יסברו כשאר התרוצים ' ל דתוס"צ

  :] 'ן נדרים צ"בר  

בכתובות 'פ הגמ"ע, לתרץ קושיא זו

דהאומרת מאיס עלי כייפינן : ג"ס

שם יש מפרשים דכופין את ' והביאו בתוס. לה

. כיון שטוענת דמאוס עליה, הבעל להוציא

, תם דניחוש שמא עיניה נתנה באחר' והקשה ר

דאינה נאמנת , כמו באומרת טמאה אני לך

', ותרצו תוס. שמא עיניה נתנה באחר

דבאומרת טמאה אני לך נוטלת כתובה

ולכך ] דמיירי באשת כהן שטוענת שנאנסה[

אבל באומרת . חיישינן שמא עיניה נתנה באחר

לא חיישינן , מאיס עלי דלא נוטלת כתובה

ולפי זה אם אומרת . שמא עיניה נתנה באחר

נאמנת גם למשנה , טמאה אני לך ברצון

כיון שלא נוטלת כתובה כמו באומרת , אחרונה

יה נתנה דלא חיישינן שמא עינ. מאיס עלי

:תשובה

והקשה

וחשבתי 
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ודלא . [כיון שלא נוטלת כתובה, באחר

שהקשה דהיה לומר , ז"ן שנחלק ע"כהרמב

וגם , האומרת טמאה אני לך יוצאה בלי כתובה

  הקשה דאכתי ניחוש שמא עיניה נתנה באחר 

  ]. ולא חוששת לכתובה  

אישותמהלכותד"יפרקם"ברמב

מאסתיהואמרהאם"כתב'חהלכה

אותוכופין,מדעתילולהבעליכולהואיני

שתבעלכשבויהשאינהלפי,לגרשהלשעתו

ליהסביראם"דהרמבומוכח".להלשנוא

אותוכופיןעלימאיסדאומרת,מפרשיםכהיש

לאט"מ',תוסקושייתתהדרושוב.לגרשה

ובדעת.באחרנתנהעיניהשמאחיישינן

אנידטמאההטעם,לישבאפשראים"הרמב

וכמוכתובהדנוטלתכיון,נאמנתדאינהלך

ד"כבפרקם"הרמבשהרי.'תוסשתרצו

לואמרה"כתבח"יהלכהאישותמהלכות

משגיחיןאין,ברצוןתחתיושזנתהאשתו

אבדהאבל,באחרנתנהעיניהשמא,לדבריה

כשאומרתדגםם"מהרמבומוכח".כתובתה

נוטלתשלאפ"אע,נאמנתלאברצוןאניטמאה

ט"מ,לדוכתאקושיאהדראושוב.כתובתה

  ולא,להוציאהלבעלכייפינןעלימאיסבאומרת

  .באחרנתנהעיניהשמאחוששין  

]ב"ס כתובות סימן קל"עמ[באור לציון 

ל דכל מאי דכייפינן "ם ס"דהרמב,ביאר

זהו רק , לבעל להוציאה באומרת מאיס עלי

כ "וזה מש, לדבר שמאיס עליהכשיש רגלים

,"שאינה כשבויה שתבעל לשנוא לה"ם "הרמב

וביאור זה . ד"וכוונתו שיש כאן רגלים לדבר עכ

דהיכן משמע בדבריו , ם"קשה לי בדעת הרמב

ואינה כשבויה לא משמע כלל , רגלים לדבר

ש באור לציון "ועיי. [דמיירי ביש רגלים לדבר

ש תפשו בדעת "ן והריב"שכתב דהרמב

ן דאפילו בלא רגלים לדבר כופי, ם"הרמב

ם סבירא ליה דכל "והנראה דהרמב].להוציא

זהו רק באומרת טמאה אני , מאי דאינה נאמנת

הוא , כיון דשויא נפשא חתיכה דאיסורא. לך

וכמו הודאת , דין נאמנות האדם כלפי עצמו

ולכך כשהדבר מפסיד . בעל דין כמאה עדים

כיון , לבעל לא שייך כאן הודאת בעל דין

. יו לא נאמנתשהבעל הוא גם בעל דין וכלפ

דזהו רק כשטוענת , ם"וסבירא ליה להרמב

דהוא מדין איסורים לא נאמנת , טמאה לך

שאין , כ כשאומרת מאיס עלי"ומשא. בהא

, רק טוענת מאיס עלי, טענתה מדין איסורים

שאינה "ם שטענת האשה "ופירש הרמב

ופרושו דלשמש ". כשבויה להבעל לשנוא לה

ואין , עבדותהוא כעין שבויה ו, עם בעל מאיס

לבעל כלל זכות מדין חיי האישות לשמש 

. דאינה כשבויה לו, עימה כשמאוס עליה

דהבעל נוהג , ונמצא דטענת האשה מאיס עלי

ואין לו זכות על פעולה , עימה כשפחה ושבויה

ג "אע, ובכהאי גוונא נאמנת בטענה זו מדינא. זו

, דהיא חבה לאחרים ומפסידה לבעל שעבודו

ה אין לבעל זכות ולא כיון דלפי דברי

ושפיר , משועבדת לו להבעל כשמאיס עליה

ורק באומרת . נאמנת להפסיד לבעל מדינא

דטענתה מדין נאמנות על , טמאה אני לך

לא נאמנת דאין דבר שבערווה פחות , איסורים

, ולכך לא נאמנת לומר שנטמאת, משנים

ושויא נפשא חתיכא דאיסורא לא שייך 

, ת מאיס עלי נאמנתורק בטוענ. דחייבת לבעל

ולא טוענת , כיון שטוענת שנוהג עימה כשבויה

או , עדים' דאז בעי ב. [שאסורה מדין ערווה

] הודאת בעל דין ולא שייך כאן שחייבת לבעל

.רק דאין לו זכות לנהוג עמה כשבויה ושפחה

ט בעל "מ, ולפי זה נראה לתרץ את הקושיא

שטוען פתח פתוח מצאתי נאמן מדין שויא 

אמנם

והנה
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והרי חב לאשה , ה חתיכא דאיסוראנפשי

וכן מה שהקשה בבית יעקב דהבעל . בהודאתו

כ לא שייך דין "וא, משועבד לאשה לתשמיש

ל דזהו רק "די. שויא נפשיה חתיכא דאיסורא

שאז הטענה , כשהאשה טוענת טמאה אני לך

וכיון שאין שני עדים לא , שאסורה מדין סוטה

.דאין דבר שבערווה פחות משנים, נאמנת

אבל כשהבעל טוען פתח פתוח מצאתי 

ל דמלבד דין האיסור של "י, והאשה נטמאת

] ולזה צריך שני עדים[טומאה שיש בה לבעלה 

אין לה על בעלה זכות תשמיש מדין חיי 

  כיון שנטמאה ולא ראויה לחיי , האישות

  

ודמי לטוענת מאיס עלי דנאמנת . אישות

כיון דאין לבעלה שעבוד עליה אם , מדינא

נ כשטוען הבעל פתח "וה, ת"ס עליה וכשנמאו

עלשעבודזכותלהיןא, פתוח שנטמאת

ורק .פתוחפתחלטעוןנאמןושפיר,בעלה

כיון , לא נאמנת מדינא, באומרת טמאה אני לך

דלבעל תמיד יש זכות שעבוד על האשה גם 

כיון דהאשה נחשבת שדה של [, בנטמאת

' כ תוס"ולא הבעל שדה של האשה כש, הבעל

ורק דאם נטמאת ישנו איסור :] 'כתובות ב

  אבל לא איבד , תורה על הבעל לשמש עימה

  .והבן, ת"את זכותו לעולם כשנ  

  .פינטוה דוד חנניה"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"צ דוד חנניה פינטו שלום וכט"ר הרה"לכבוד מו

פתחהאומרבסוגייתהחשובמכתבו

לציוןבאורשכתבובמה.מצאתיפתוח

משוםזהו,דנאמןפתוחפתחהטועןדהבעל

מחוייבזינתהשאםכיון,להמשועבדדאינו

ס"לחתגםליהסביראזהשכעיןנראה.לגרשה

לאזינתהאשתישאמרדבעלשכתב:'צבנדרים

א"שאהגולהמאורגרשום'רתקנתלאחר,נאמן

לשוויהכמיניהכלולא,כורחהבעלאשהלגרש

ליהדסביראמדבריונראה.דאיסוראחתיכה

פתחלומרהבעלנאמנותדכל,לציוןהאורכדברי

משועבדולאלגרשהדבידומשוםהואפתוח

,לגרשהבידודאיןה"רגמחרםלאחראבל,לה

  שחבבמקוםדיןבעלהודאתהואדאזנאמןלא

  .נאמןואינולאחרים  

קשה לומר כסברת האור מסברא

כיון דאם זינתה ודאי דלא , לציון

וכדברי , משועבד לה לתשמיש ופקע שעבודה

, ג דאינו יכול לגרשה בעל כרחה"דאע, ר"כת

. מ הא פשיטא דתו לא משועבדת לה"מ

מ "מ, ואפילו באשת כהן שנאנסה דלא פשעה[

]. נסתחפה שדהו ולא משועבד בכהאי גוונא

שבזמן הזה , ועצם חידושו של החתם סופר

לאחר תקנת חרם דרבינו גרשום מאור הגולה

הבעל לא נאמן , דאין לגרש אשה בעל כרחה

  בפשוטו הוא . לומר שזינתה ואסורה עליו

  . מחלוקת בפוסקים  

כתב ]'ח סעיף ט"בסימן קע[אבן העזר 

שבזמן הזה שיש , בשם יש אומרים

חרם דרבינו גרשום שלא לגרש אשה בעל 

ובא עד אחד ואומר לבעל שאשתו , כרחה

אמין לדברי העד והבעל אומר שהוא מ, זינתה

. דאינו נאמן לומר שמאמינם, כמו שני עדים

קיבלנו

אמנם 

א"שברמ
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ודלא . [כיון שלא נוטלת כתובה, באחר

שהקשה דהיה לומר , ז"ן שנחלק ע"כהרמב

וגם , האומרת טמאה אני לך יוצאה בלי כתובה

  הקשה דאכתי ניחוש שמא עיניה נתנה באחר 

  ]. ולא חוששת לכתובה  

אישותמהלכותד"יפרקם"ברמב

מאסתיהואמרהאם"כתב'חהלכה

אותוכופין,מדעתילולהבעליכולהואיני

שתבעלכשבויהשאינהלפי,לגרשהלשעתו

ליהסביראם"דהרמבומוכח".להלשנוא

אותוכופיןעלימאיסדאומרת,מפרשיםכהיש

לאט"מ',תוסקושייתתהדרושוב.לגרשה

ובדעת.באחרנתנהעיניהשמאחיישינן

אנידטמאההטעם,לישבאפשראים"הרמב

וכמוכתובהדנוטלתכיון,נאמנתדאינהלך

ד"כבפרקם"הרמבשהרי.'תוסשתרצו

לואמרה"כתבח"יהלכהאישותמהלכות

משגיחיןאין,ברצוןתחתיושזנתהאשתו

אבדהאבל,באחרנתנהעיניהשמא,לדבריה

כשאומרתדגםם"מהרמבומוכח".כתובתה

נוטלתשלאפ"אע,נאמנתלאברצוןאניטמאה

ט"מ,לדוכתאקושיאהדראושוב.כתובתה

  ולא,להוציאהלבעלכייפינןעלימאיסבאומרת

  .באחרנתנהעיניהשמאחוששין  

]ב"ס כתובות סימן קל"עמ[באור לציון 

ל דכל מאי דכייפינן "ם ס"דהרמב,ביאר

זהו רק , לבעל להוציאה באומרת מאיס עלי

כ "וזה מש, לדבר שמאיס עליהכשיש רגלים

,"שאינה כשבויה שתבעל לשנוא לה"ם "הרמב

וביאור זה . ד"וכוונתו שיש כאן רגלים לדבר עכ

דהיכן משמע בדבריו , ם"קשה לי בדעת הרמב

ואינה כשבויה לא משמע כלל , רגלים לדבר

ש באור לציון "ועיי. [דמיירי ביש רגלים לדבר

ש תפשו בדעת "ן והריב"שכתב דהרמב

ן דאפילו בלא רגלים לדבר כופי, ם"הרמב

ם סבירא ליה דכל "והנראה דהרמב].להוציא

זהו רק באומרת טמאה אני , מאי דאינה נאמנת

הוא , כיון דשויא נפשא חתיכה דאיסורא. לך

וכמו הודאת , דין נאמנות האדם כלפי עצמו

ולכך כשהדבר מפסיד . בעל דין כמאה עדים

כיון , לבעל לא שייך כאן הודאת בעל דין

. יו לא נאמנתשהבעל הוא גם בעל דין וכלפ

דזהו רק כשטוענת , ם"וסבירא ליה להרמב

דהוא מדין איסורים לא נאמנת , טמאה לך

שאין , כ כשאומרת מאיס עלי"ומשא. בהא

, רק טוענת מאיס עלי, טענתה מדין איסורים

שאינה "ם שטענת האשה "ופירש הרמב

ופרושו דלשמש ". כשבויה להבעל לשנוא לה

ואין , עבדותהוא כעין שבויה ו, עם בעל מאיס

לבעל כלל זכות מדין חיי האישות לשמש 

. דאינה כשבויה לו, עימה כשמאוס עליה

דהבעל נוהג , ונמצא דטענת האשה מאיס עלי

ואין לו זכות על פעולה , עימה כשפחה ושבויה

ג "אע, ובכהאי גוונא נאמנת בטענה זו מדינא. זו

, דהיא חבה לאחרים ומפסידה לבעל שעבודו

ה אין לבעל זכות ולא כיון דלפי דברי

ושפיר , משועבדת לו להבעל כשמאיס עליה

ורק באומרת . נאמנת להפסיד לבעל מדינא

דטענתה מדין נאמנות על , טמאה אני לך

לא נאמנת דאין דבר שבערווה פחות , איסורים

, ולכך לא נאמנת לומר שנטמאת, משנים

ושויא נפשא חתיכא דאיסורא לא שייך 

, ת מאיס עלי נאמנתורק בטוענ. דחייבת לבעל

ולא טוענת , כיון שטוענת שנוהג עימה כשבויה

או , עדים' דאז בעי ב. [שאסורה מדין ערווה

] הודאת בעל דין ולא שייך כאן שחייבת לבעל

.רק דאין לו זכות לנהוג עמה כשבויה ושפחה

ט בעל "מ, ולפי זה נראה לתרץ את הקושיא

שטוען פתח פתוח מצאתי נאמן מדין שויא 

אמנם

והנה
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והרי חב לאשה , ה חתיכא דאיסוראנפשי

וכן מה שהקשה בבית יעקב דהבעל . בהודאתו

כ לא שייך דין "וא, משועבד לאשה לתשמיש

ל דזהו רק "די. שויא נפשיה חתיכא דאיסורא

שאז הטענה , כשהאשה טוענת טמאה אני לך

וכיון שאין שני עדים לא , שאסורה מדין סוטה

.דאין דבר שבערווה פחות משנים, נאמנת

אבל כשהבעל טוען פתח פתוח מצאתי 

ל דמלבד דין האיסור של "י, והאשה נטמאת

] ולזה צריך שני עדים[טומאה שיש בה לבעלה 

אין לה על בעלה זכות תשמיש מדין חיי 

  כיון שנטמאה ולא ראויה לחיי , האישות

  

ודמי לטוענת מאיס עלי דנאמנת . אישות

כיון דאין לבעלה שעבוד עליה אם , מדינא

נ כשטוען הבעל פתח "וה, ת"ס עליה וכשנמאו

עלשעבודזכותלהיןא, פתוח שנטמאת

ורק .פתוחפתחלטעוןנאמןושפיר,בעלה

כיון , לא נאמנת מדינא, באומרת טמאה אני לך

דלבעל תמיד יש זכות שעבוד על האשה גם 

כיון דהאשה נחשבת שדה של [, בנטמאת

' כ תוס"ולא הבעל שדה של האשה כש, הבעל

ורק דאם נטמאת ישנו איסור :] 'כתובות ב

  אבל לא איבד , תורה על הבעל לשמש עימה

  .והבן, ת"את זכותו לעולם כשנ  

  .פינטוה דוד חנניה"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"צ דוד חנניה פינטו שלום וכט"ר הרה"לכבוד מו

פתחהאומרבסוגייתהחשובמכתבו

לציוןבאורשכתבובמה.מצאתיפתוח

משוםזהו,דנאמןפתוחפתחהטועןדהבעל

מחוייבזינתהשאםכיון,להמשועבדדאינו

ס"לחתגםליהסביראזהשכעיןנראה.לגרשה

לאזינתהאשתישאמרדבעלשכתב:'צבנדרים

א"שאהגולהמאורגרשום'רתקנתלאחר,נאמן

לשוויהכמיניהכלולא,כורחהבעלאשהלגרש

ליהדסביראמדבריונראה.דאיסוראחתיכה

פתחלומרהבעלנאמנותדכל,לציוןהאורכדברי

משועבדולאלגרשהדבידומשוםהואפתוח

,לגרשהבידודאיןה"רגמחרםלאחראבל,לה

  שחבבמקוםדיןבעלהודאתהואדאזנאמןלא

  .נאמןואינולאחרים  

קשה לומר כסברת האור מסברא

כיון דאם זינתה ודאי דלא , לציון

וכדברי , משועבד לה לתשמיש ופקע שעבודה

, ג דאינו יכול לגרשה בעל כרחה"דאע, ר"כת

. מ הא פשיטא דתו לא משועבדת לה"מ

מ "מ, ואפילו באשת כהן שנאנסה דלא פשעה[

]. נסתחפה שדהו ולא משועבד בכהאי גוונא

שבזמן הזה , ועצם חידושו של החתם סופר

לאחר תקנת חרם דרבינו גרשום מאור הגולה

הבעל לא נאמן , דאין לגרש אשה בעל כרחה

  בפשוטו הוא . לומר שזינתה ואסורה עליו

  . מחלוקת בפוסקים  

כתב ]'ח סעיף ט"בסימן קע[אבן העזר 

שבזמן הזה שיש , בשם יש אומרים

חרם דרבינו גרשום שלא לגרש אשה בעל 

ובא עד אחד ואומר לבעל שאשתו , כרחה

אמין לדברי העד והבעל אומר שהוא מ, זינתה

. דאינו נאמן לומר שמאמינם, כמו שני עדים

קיבלנו

אמנם 

א"שברמ
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', הביא לדעת התוס'ק ט"ובבית שמואל ס

מ "ומ, דנאמן הבעל לומר שמאמין לדברי העד

מלקין אותו כיון שגורם לבטל את תקנת רבינו 

גם , נאמן לומר שזינתה' ומוכח דלתוס. גרשום

ל דדעת "ועכצ. לאחר חרם דרבינו גרשום

על נאמן לומר שאסורה עליו לא שהב', התוס

שהרי . [ס"מטעם דבידו לגרשה כדברי החת

מ "ומ, בזמן הזה אין בידו לגרשה בעל כרחה

אלא או כסברת האור ] נאמן לומר שזינתה

שוב אינו משום דאם היא זינתה, לציון

כ "או כש, משועבד לה כלל דמחוייב לגרשה

דרק באומרת נטמאתי לא נאמנת , ר"כת

  כיון שזכותו בה היא לעולם , להפסיד לבעלה

  . ר"וכמו שביאר כת  

' את דברי תוס, חשבנו גם לבאר

שביארו הטעם שבתולה . 'בכתובות ב

שאם תהיה לו טענת , נישאת ליום הרביעי

, תם' וביאר ר. ד ביום חמישי"בתולים יבוא לב

שעיקר התקנה היתה משום אשת כהן 

י שעל יד, ופחותה מבת שלש שנים ויום אחד

טענת פתח פתוח נאסרה לבעלה כמבואר 

, משום ספיקא דאורייתא לחומרא. 'בגמרא ט

אבל באשת ישראל . ושמא תחתיו נבעלה

פתח פתוח משום שמותרת לבעלה בטענת

אין טעם שתנשא ביום רביעי , ספק ספיקא

, תם' ולכאורה לדברי ר. ורק דלא פלוג רבנן

תמוה מדוע כשטוען פתח פתוח צריך לבוא 

  הרי יכול לטעון בפני שלשה אנשים ,ד"לב

  . שמצא פתח פתוח ותהא אסורה לו  

א כתב שיש מפרשים "טביבר

שבתולה נישאת , י"דלפירוש רש

ד ויצא "ביום הרביעי זהו משום שישכים לב

כל התקנה , קול ויבואו עדים שזינתה תחתיו

להנשא ברביעי היא רק באשת ישראל 

ד על מנת "שבזה צריך לילך לב, שצריכה עדים

אבל באשת כהן שהוא ספק אחד . שיצא קול

לא תקנו , ואסורה עליו כשטוען פתח פתוח

שהרי הוא אוסרה על , ל שתנשא ברביעי"חז

' ודברי ר, א"ד הרטב"ד עכ"עצמו ואין צריך ב

מדוע צריך לילך , תם באמת צריכים ביאור

שנים ויום ובפחותה משלש , ד באשת כהן"לב

  , הרי דין שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא. אחד

  .הוא גם שלא בפני בית דין  

' בהלכות אישות פרק י[בספר יד המלך 

, י"הקשה על פירוש רש]ו"הלכה ט

שבתולה נישאת ליום הרביעי דעל ידי זה 

והקשה . ד יצא קול ויתברר הדבר"שיבוא לב

י לפרש משום "מי דחקו לרש, ביד המלך

ומדוע לא , י הקול"ד ויתברר ע"שיבוא לב

שעיקר התקנה היתה , י כרבינו תם"פירש רש

ואשת , משום אשת כהן ופחותה משלש שנים

יעי הוא מדין לא פלוג ישראל שנישאת ברב

י "דרש, א ביאר"רעאמנם בחידושי. [רבנן

סבירא ליה דלא שייך לומר לא פלוג רבנן על 

  משום אשת כהן ופחותה משלש , רוב הנשים

  ]. שנים דהם מיעוט הנשים  

, פ דברי הגהות מיימוניית"עביד המלך

א באבן העזר סימן "שהובא ברמ

בעל דעד אחד שאמר ל'ח סעיף ט"קע

, שאשתו זינתה והבעל מאמין לדברי העד

כיון דמאמין , דהדין הוא שהבעל חייב לגרשה

מ בזמן הזה לאחר "ומ. לעד כמו שני עדים

חרם דרבינו גרשום שלא לגרש אשה בעל 

מנדין את הבעל על שהאמין לדברי , כרחה

וגרם לעבור על חרם דרבינו גרשום , העד

, הולכאורה זהו תימ. לגרש אשה בעל כרחה

כיון שהבעל מאמין לעד ויש כאן שויה 

מדוע ננדה את ,אנפשיה חתיכא דאיסורא

ובזה

ובאמת

דהנה

וביאר
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, ומזה מוכח. הבעל דמאי הוה ליה למיעבד

דכל דין שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא חל 

ואם לא בא , רק בזמן שהבעל בא לבית הדין

פ שבלבו "אע, לבית הדין האשה מותרת לו

א היה דל, מאמין לדברי העד ולכך מנדין אותו

וכל , ד ולומר שמאמין לדברי העד"לו לילך לב

  זמן שלא אמר לבית הדין האשה היתה מותרת 

  .ד מנדין אותו"וכיון שפשע שבא לב, לו  

שהוכרח לפרש , י"ביאר לדברי רש

הטעם שנישאת ליום הרביעי משום 

ד יצא קול ויתברר הדבר "דעל ידי שיבוא לב

ולכך תיקנו , מדינאואז אסורה לו , על פי עדים

. ל שנישאת ברביעי כדי שינצל מאיסור"חז

אבל לא היה לנו לחוש לאשת כהן ולפחותה 

כיון שכל , משלש שנים שיאמר פתח פתוח

עדיין לא נאסרה עליו , ד"זמן שלא בא לב

דכל דין שויא אנפשיה הוא רק , לעילכמבואר

  ולכך אין לחוש אם לא יבוא , ד"כשבא לב

  .ד"עכ. סר עליוד דאז לא תא"לב  

שהרי , י קשה לנו הרבה"זה ברש

ובאשת , הבעל יודע שהפתח פתוח

כ "וא. כהן הוא ספיקא דאורייתא לחומרא

יש כאן ספיקא , פשיטא שכלפי הבעל עצמו

ודמי לאדם . דאורייתא לחומרא ואסורה עליו

, שיש לפניו חתיכה ספק חלב וספק שומן

, ד"בא לבדודאי שאסור לו לאוכלה גם לפני ש

ומה שאסורה .כי יודע שיש כאן ספק איסור

אלא , לבעל הוא לא מפני דין שויא אנפשיה

וכל דין . שיש לפניו ספק איסור וצריך לחוש

האם , שבו חקרו האחרונים[אנפשיה שויא

  הוא רק כלפי ] הוא מדין נדר או מדין נאמנות

  

לאחר שאמר להם , ד שצריכים להפרישו"הב

אבל , נדר או מדין נאמנותוזהו מדין, שאסור

ש כשיודעהא פשיטא דלאדם עצמו יש לפרו

שייכא כלל לדיני ולא,אסורהשחתיכה זו

, כ פשיטא שאם רואה פתח פתוח"וא. נאמנות

שאסורה לו באשת כהן מדין ספיקא 

, ד"דאורייתא לחומרא עוד לפני שבא לב

, שהרי כלפי עצמו יודע שחתיכה זו אסורה

כדי , ד"לתקן לו שיבוא לבכ ודאי שצריכים "וא

  ד יאסרו אותה עליו מדין שויה אנפשיה "שב

  .ויגרשנה  

מדוע [' אפשר ליישב את דברי התוס

באשת כהן ופחותה , ד"צריך לילך לב

שהרי בעצם אינו נאמן . כעין דבריו] משלש

בשויה אנפשיה חתיכא דאיסורא אם חב 

וכשטוען פתח פתוח מצאתי הוא חב , לאחריני

הוא , ורק הטעם שנאמן לאוסרה. לאשה

, כדביאר באור לציון שעל ידי טענתו שזינתה

או , שה ושוב לא משועבד לה כללמחוייב לגר

ר דאם זינתה אין לה זכות "כדביאר כת

ולכך יכול לאוסרה , תשמיש מדין חיי האישות

ד "ל דחל רק לאחר שבא לב"ודין זה י. עליו

דאז לאחר , וטוען להם פתח פתוח מצאתי

ופקעה זכותה , ד מחוייב לגרשה"שנאמן לב

כ אתי "וא. ושעבודה מבעלה ורק אז נאמן

ד "מדוע צריך לבוא לב, תם' דברי רשפיר ל

לא , ד"כי לפני שבא לב, לטעון פתח פתוח

שאחרים יאסרו [שייך כלל דין שויא אנפשיה 

ורק כשבא . כיון דהוא חב לאחריני] אותה עליו

, ד ומקבלים את הגדתו ומחוייב לגרשה"לב

  ושוב , ומפקיע ממנה את זכותה לחיי האישות

  .רשהד יחייבוהו לג"נאמן בטענתו וב  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

ובזה

וביאור 

אבל
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', הביא לדעת התוס'ק ט"ובבית שמואל ס

מ "ומ, דנאמן הבעל לומר שמאמין לדברי העד

מלקין אותו כיון שגורם לבטל את תקנת רבינו 

גם , נאמן לומר שזינתה' ומוכח דלתוס. גרשום

ל דדעת "ועכצ. לאחר חרם דרבינו גרשום

על נאמן לומר שאסורה עליו לא שהב', התוס

שהרי . [ס"מטעם דבידו לגרשה כדברי החת

מ "ומ, בזמן הזה אין בידו לגרשה בעל כרחה

אלא או כסברת האור ] נאמן לומר שזינתה

שוב אינו משום דאם היא זינתה, לציון

כ "או כש, משועבד לה כלל דמחוייב לגרשה

דרק באומרת נטמאתי לא נאמנת , ר"כת

  כיון שזכותו בה היא לעולם , להפסיד לבעלה

  . ר"וכמו שביאר כת  

' את דברי תוס, חשבנו גם לבאר

שביארו הטעם שבתולה . 'בכתובות ב

שאם תהיה לו טענת , נישאת ליום הרביעי

, תם' וביאר ר. ד ביום חמישי"בתולים יבוא לב

שעיקר התקנה היתה משום אשת כהן 

י שעל יד, ופחותה מבת שלש שנים ויום אחד

טענת פתח פתוח נאסרה לבעלה כמבואר 

, משום ספיקא דאורייתא לחומרא. 'בגמרא ט

אבל באשת ישראל . ושמא תחתיו נבעלה

פתח פתוח משום שמותרת לבעלה בטענת

אין טעם שתנשא ביום רביעי , ספק ספיקא

, תם' ולכאורה לדברי ר. ורק דלא פלוג רבנן

תמוה מדוע כשטוען פתח פתוח צריך לבוא 

  הרי יכול לטעון בפני שלשה אנשים ,ד"לב

  . שמצא פתח פתוח ותהא אסורה לו  

א כתב שיש מפרשים "טביבר

שבתולה נישאת , י"דלפירוש רש

ד ויצא "ביום הרביעי זהו משום שישכים לב

כל התקנה , קול ויבואו עדים שזינתה תחתיו

להנשא ברביעי היא רק באשת ישראל 

ד על מנת "שבזה צריך לילך לב, שצריכה עדים

אבל באשת כהן שהוא ספק אחד . שיצא קול

לא תקנו , ואסורה עליו כשטוען פתח פתוח

שהרי הוא אוסרה על , ל שתנשא ברביעי"חז

' ודברי ר, א"ד הרטב"ד עכ"עצמו ואין צריך ב

מדוע צריך לילך , תם באמת צריכים ביאור

שנים ויום ובפחותה משלש , ד באשת כהן"לב

  , הרי דין שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא. אחד

  .הוא גם שלא בפני בית דין  

' בהלכות אישות פרק י[בספר יד המלך 

, י"הקשה על פירוש רש]ו"הלכה ט

שבתולה נישאת ליום הרביעי דעל ידי זה 

והקשה . ד יצא קול ויתברר הדבר"שיבוא לב

י לפרש משום "מי דחקו לרש, ביד המלך

ומדוע לא , י הקול"ד ויתברר ע"שיבוא לב

שעיקר התקנה היתה , י כרבינו תם"פירש רש

ואשת , משום אשת כהן ופחותה משלש שנים

יעי הוא מדין לא פלוג ישראל שנישאת ברב

י "דרש, א ביאר"רעאמנם בחידושי. [רבנן

סבירא ליה דלא שייך לומר לא פלוג רבנן על 

  משום אשת כהן ופחותה משלש , רוב הנשים

  ]. שנים דהם מיעוט הנשים  

, פ דברי הגהות מיימוניית"עביד המלך

א באבן העזר סימן "שהובא ברמ

בעל דעד אחד שאמר ל'ח סעיף ט"קע

, שאשתו זינתה והבעל מאמין לדברי העד

כיון דמאמין , דהדין הוא שהבעל חייב לגרשה

מ בזמן הזה לאחר "ומ. לעד כמו שני עדים

חרם דרבינו גרשום שלא לגרש אשה בעל 

מנדין את הבעל על שהאמין לדברי , כרחה

וגרם לעבור על חרם דרבינו גרשום , העד

, הולכאורה זהו תימ. לגרש אשה בעל כרחה

כיון שהבעל מאמין לעד ויש כאן שויה 

מדוע ננדה את ,אנפשיה חתיכא דאיסורא

ובזה

ובאמת

דהנה

וביאר
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, ומזה מוכח. הבעל דמאי הוה ליה למיעבד

דכל דין שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא חל 

ואם לא בא , רק בזמן שהבעל בא לבית הדין

פ שבלבו "אע, לבית הדין האשה מותרת לו

א היה דל, מאמין לדברי העד ולכך מנדין אותו

וכל , ד ולומר שמאמין לדברי העד"לו לילך לב

  זמן שלא אמר לבית הדין האשה היתה מותרת 

  .ד מנדין אותו"וכיון שפשע שבא לב, לו  

שהוכרח לפרש , י"ביאר לדברי רש

הטעם שנישאת ליום הרביעי משום 

ד יצא קול ויתברר הדבר "דעל ידי שיבוא לב

ולכך תיקנו , מדינאואז אסורה לו , על פי עדים

. ל שנישאת ברביעי כדי שינצל מאיסור"חז

אבל לא היה לנו לחוש לאשת כהן ולפחותה 

כיון שכל , משלש שנים שיאמר פתח פתוח

עדיין לא נאסרה עליו , ד"זמן שלא בא לב

דכל דין שויא אנפשיה הוא רק , לעילכמבואר

  ולכך אין לחוש אם לא יבוא , ד"כשבא לב

  .ד"עכ. סר עליוד דאז לא תא"לב  

שהרי , י קשה לנו הרבה"זה ברש

ובאשת , הבעל יודע שהפתח פתוח

כ "וא. כהן הוא ספיקא דאורייתא לחומרא

יש כאן ספיקא , פשיטא שכלפי הבעל עצמו

ודמי לאדם . דאורייתא לחומרא ואסורה עליו

, שיש לפניו חתיכה ספק חלב וספק שומן

, ד"בא לבדודאי שאסור לו לאוכלה גם לפני ש

ומה שאסורה .כי יודע שיש כאן ספק איסור

אלא , לבעל הוא לא מפני דין שויא אנפשיה

וכל דין . שיש לפניו ספק איסור וצריך לחוש

האם , שבו חקרו האחרונים[אנפשיה שויא

  הוא רק כלפי ] הוא מדין נדר או מדין נאמנות

  

לאחר שאמר להם , ד שצריכים להפרישו"הב

אבל , נדר או מדין נאמנותוזהו מדין, שאסור

ש כשיודעהא פשיטא דלאדם עצמו יש לפרו

שייכא כלל לדיני ולא,אסורהשחתיכה זו

, כ פשיטא שאם רואה פתח פתוח"וא. נאמנות

שאסורה לו באשת כהן מדין ספיקא 

, ד"דאורייתא לחומרא עוד לפני שבא לב

, שהרי כלפי עצמו יודע שחתיכה זו אסורה

כדי , ד"לתקן לו שיבוא לבכ ודאי שצריכים "וא

  ד יאסרו אותה עליו מדין שויה אנפשיה "שב

  .ויגרשנה  

מדוע [' אפשר ליישב את דברי התוס

באשת כהן ופחותה , ד"צריך לילך לב

שהרי בעצם אינו נאמן . כעין דבריו] משלש

בשויה אנפשיה חתיכא דאיסורא אם חב 

וכשטוען פתח פתוח מצאתי הוא חב , לאחריני

הוא , ורק הטעם שנאמן לאוסרה. לאשה

, כדביאר באור לציון שעל ידי טענתו שזינתה

או , שה ושוב לא משועבד לה כללמחוייב לגר

ר דאם זינתה אין לה זכות "כדביאר כת

ולכך יכול לאוסרה , תשמיש מדין חיי האישות

ד "ל דחל רק לאחר שבא לב"ודין זה י. עליו

דאז לאחר , וטוען להם פתח פתוח מצאתי

ופקעה זכותה , ד מחוייב לגרשה"שנאמן לב

כ אתי "וא. ושעבודה מבעלה ורק אז נאמן

ד "מדוע צריך לבוא לב, תם' דברי רשפיר ל

לא , ד"כי לפני שבא לב, לטעון פתח פתוח

שאחרים יאסרו [שייך כלל דין שויא אנפשיה 

ורק כשבא . כיון דהוא חב לאחריני] אותה עליו

, ד ומקבלים את הגדתו ומחוייב לגרשה"לב

  ושוב , ומפקיע ממנה את זכותה לחיי האישות

  .רשהד יחייבוהו לג"נאמן בטענתו וב  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

ובזה

וביאור 

אבל
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  סימן סא

  ספק ספיקא משם אחד 
  .כתובות ט                                                                                                                                                                           

  

.ס"צ דוד חנניה פינטו שלום וכט"ר הרה"לכבוד מו

דאפילוהקשו.'טכתובות'בתוס

פחותהשנשאתישראלבאשת

ספקלהחשיב'דבגמ[,אחדויוםשניםמשלש

ספקברצוןוספקזינתהתחתיודודאי,אחד

,רצוןספקאונסספק.ספיקאספקאיכא].באונס

קטנהופיתויהיתהקטנהשמאברצוןל"ואת

  .הוא  חד  אונסדשם'סתוותירצו.הואאונס

  

  

, שהרי במציאות יש כאן ספק ספיקא

, ספק בכפיה נבעלה ספק בפיתוי

ורק , שמא קטנה היה, ל נבעלה בפיתוי"ואת

מ ספק דכפיה וספק דקטנה בפיתוי חשיב "דמ

ט "ב מ"וצ, כיון שדין שניהם שווה, חד ספק

  בדין ספק ספיקא הקובע הוא שני ספקות 

  .ולא שני ספיקות במציאות, בדין  

  .משה אשדודהכולל באראברכי 

פ דברי "ע, חשבתי לבאר זה

]א"סימן ת'חלק א[א בתשובה "הרשב

ואפשר דעדיף , דספק ספיקא הרי זה כרוב

, א"וצריך ביאור בדברי הרשב. ד"מרוב עכ

ונראה לבאר . מדוע ספק ספיקא עדיף מרוב

ז שהביא "קלא בתשובה "פ דברי רע"ע, דבריו

האם מועיל , לספיקו של בעל שושנת העמקים

. רוב להכריע ספיקות במקום שיש תרי ותרי

, ד"והוכיח בעל שושנת העמקים מהראב

ל דשטר ביד המלוה ויש תרי "דמשמע דס

] האומרים שאינו פרוע[ותרי ]האומרים פרוע[

והרי דחזקת שטרך . דלא מגבינן בשטר זה

שברוב לא [בידי מאי בעי עדיפא מרוב 

י חזקת שטרך בידי מאי "וע, מוציאים ממון

כ חזקת שטרך בידי "ואעפ]. בעי מוציאין ממון

כ "וא. לא מועילה במקום תרי ותרי, מאי בעי

  דגרע מחזקת שטרך בידי מאי [כל שכן דרוב 

  . דלא מהני במקום תרי ותרי] עיב  

כיון דחזקת , א דאין זה ראיה"ברע

הוי ראיה והוכחה , שטרך בידי מאי בעי

. שהשטר לא פרוע וכמו אנן סהדי שלא נפרע

משום דחזקה זו , וזה לא מהני במקום תרי ותרי

הוי כמו שני עדים נוספים ולא מהני משום 

א דהוא ל, ומה שאינו כן ברוב. דתרי כמאה

רק הוא , מדין הוכחה וראיה שהדין עם הרוב

, דין התורה לילך אחר הרוב במקום ספיקות

ל "כ שפיר י"וא. אבל אינו מכח הוכחה

כיון שיש לנו, דבמקום תרי ותרי מהני רוב

  דזהו דין התורה לילך אחר , ספק על המציאות

  .ד"הרוב מקום ספק עכ  

דרוב הוא חידוש התורה לילך אחר 

] אבל אינו מכח סברה ובירור[הרוב 

הוא מחידוש , והכי נמי בספק ספיקא דמהני

א "ל להרשב"ולכך ס. התורה לילך אחר הרוב

כיון דברוב כמו , ל דספק ספיקא עדיף מרוב"די

בתשע חנויות המוכרות בשר שחוטה ואחת 

ב"וצ:שאלה

וכתב :תשובה

וכיון 

קפט                    דוד      כתובות                                                      אוצרות

דרוב הצדדים הוא לא . מוכרת בשר טריפה

שהרי רק[רק מחוצה לה , של החתיכהבגופה

ורוב הפרישות , חתיכה אחת פירשה מהרוב

ומה שאינו כן בספק ]. הם בכל החתיכות

שרוב הצדדים הם בגופה של , ספיקא

כמו באשת ישראל שנמצא בה פתח , החתיכה

דאיכא ספק תחתיו ספק לא תחתיו , פתוח

ועל מנת לאוסרה . ל תחתיו שמא באונס"ואת

האחד שהיה , לשני צדדיםצריכים לחשוש

וזה חשיב שני , תחתיו והשני שזינתה ברצון

  ל "ולכך ס, צדדים בגופה של החתיכה

  .ל דספק ספיקא עדיף מרוב"א די"להרשב  

  

שם "זה מתבארים היטב דברי תוספות

ספיקא הוא דכיון דספק". אונס חד הוא

של סברה רק היתרשאינו,רובמכחהיתר

, פ רוב צדדי ההיתר"להתנהג ע, מגזירת הכתוב

סבירא לתוספות דהקובע לדין ספק ולכך

הוא רק ספיקות בדין ולא ספיקות , ספיקא

יכולות לקבוע , שרק ספיקות בדין. במציאות

שהם , רוב צדדים על מנת להתיר את החתיכה

ולכך כששם אונס חד . קובעים את ההיתר

, אין כאן ספיקות בדין דשם אונס חד הוא, הוא

  וזה לא נחשב ספק , ספיקות במציאותרק 

  .ספיקא  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בסוגיית ספק 

ובמה שביאר , ספיקא משם אחד

והוא , ר דכל ספק ספיקא דהוא מכח רוב"כת

. הכרעה מדיני התורה ולא הכרעה מסברה

ודבריו . ובעינן רוב צדדים בדין ולא במציאות

שמעתא [מתבארים היטב גם מדברי השמעתא 

]'שערי ישר שער ג[שמעון שקופ ' ור]ו"פרק ט

כמו רוב של [ן רובא דאיתא קמן דיש הבדל בי

לבן רובא ]. וכמו רוב של סנהדרין, תשע חנויות

ורוב , כמו רוב נשים לאו איילוניות[דליתא קמן 

, דרובא דאיתא קמן]. קטנים לאו סריסים הם

הוא לא רוב מכח סברה והוכחה שכן היא 

דאין סברה לומר שבא מזה יותר , המציאות

לסמוך , כתובורק דהוא רוב מכח גזירת ה. מזה

כיון שישנו ספק , על הרוב ולהתנהג על פיו

נמצא שיש לפנינו , מהיכן פירשה החתיכה

וצד אחד , תשעה צדדים שפירש מן הכשר

כ "וחידשה התורה גזיה, שפירש מן הטריפה

פ הרוב אבל אינו הכרעה שיכלית "להתנהג ע

בסוגיא דקפץ : 'מ ו"ו ב"ולכך מבואר בשמק[

, ג דאזלינן בתר רובא"דאע, אחד מן המנויין

אבל ]. מ חשיב עשירי ספק ולא עשירי ודאי"מ

הרי זה רוב מכח סברה , ברובא דליתא קמן

  והולכים מסברה , שכן הוא מנהגו של עולם

  .ד"ומכריע את הספק עכ, אחר הרוב  

א דספק ספיקא "כ הרשב"דמש, נראה

כמו רובא דאיתא היינו, הוא כמו רוב

, כיון שיש לפנינו רוב של צדדים להיתר, קמן

פ רוב הצדדים "ומגזירת הכתוב יש להתנהג ע

  ר דספק ספיקא הוא רוב "וכדברי כת. שלפנינו

  .ולא הכרעה שיכלית, של הנהגת התורה  

ך ביורה דעה "יש גם לבאר את דברי הש

שהביא מדברי ]א"י אות י"סימן ק[

ולפי 

קיבלנו

ז"ולפ

ובזה 
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  סימן סא

  ספק ספיקא משם אחד 
  .כתובות ט                                                                                                                                                                           

  

.ס"צ דוד חנניה פינטו שלום וכט"ר הרה"לכבוד מו

דאפילוהקשו.'טכתובות'בתוס

פחותהשנשאתישראלבאשת

ספקלהחשיב'דבגמ[,אחדויוםשניםמשלש

ספקברצוןוספקזינתהתחתיודודאי,אחד

,רצוןספקאונסספק.ספיקאספקאיכא].באונס

קטנהופיתויהיתהקטנהשמאברצוןל"ואת

  .הוא  חד  אונסדשם'סתוותירצו.הואאונס

  

  

, שהרי במציאות יש כאן ספק ספיקא

, ספק בכפיה נבעלה ספק בפיתוי

ורק , שמא קטנה היה, ל נבעלה בפיתוי"ואת

מ ספק דכפיה וספק דקטנה בפיתוי חשיב "דמ

ט "ב מ"וצ, כיון שדין שניהם שווה, חד ספק

  בדין ספק ספיקא הקובע הוא שני ספקות 

  .ולא שני ספיקות במציאות, בדין  

  .משה אשדודהכולל באראברכי 

פ דברי "ע, חשבתי לבאר זה

]א"סימן ת'חלק א[א בתשובה "הרשב

ואפשר דעדיף , דספק ספיקא הרי זה כרוב

, א"וצריך ביאור בדברי הרשב. ד"מרוב עכ

ונראה לבאר . מדוע ספק ספיקא עדיף מרוב

ז שהביא "קלא בתשובה "פ דברי רע"ע, דבריו

האם מועיל , לספיקו של בעל שושנת העמקים

. רוב להכריע ספיקות במקום שיש תרי ותרי

, ד"והוכיח בעל שושנת העמקים מהראב

ל דשטר ביד המלוה ויש תרי "דמשמע דס

] האומרים שאינו פרוע[ותרי ]האומרים פרוע[

והרי דחזקת שטרך . דלא מגבינן בשטר זה

שברוב לא [בידי מאי בעי עדיפא מרוב 

י חזקת שטרך בידי מאי "וע, מוציאים ממון

כ חזקת שטרך בידי "ואעפ]. בעי מוציאין ממון

כ "וא. לא מועילה במקום תרי ותרי, מאי בעי

  דגרע מחזקת שטרך בידי מאי [כל שכן דרוב 

  . דלא מהני במקום תרי ותרי] עיב  

כיון דחזקת , א דאין זה ראיה"ברע

הוי ראיה והוכחה , שטרך בידי מאי בעי

. שהשטר לא פרוע וכמו אנן סהדי שלא נפרע

משום דחזקה זו , וזה לא מהני במקום תרי ותרי

הוי כמו שני עדים נוספים ולא מהני משום 

א דהוא ל, ומה שאינו כן ברוב. דתרי כמאה

רק הוא , מדין הוכחה וראיה שהדין עם הרוב

, דין התורה לילך אחר הרוב במקום ספיקות

ל "כ שפיר י"וא. אבל אינו מכח הוכחה

כיון שיש לנו, דבמקום תרי ותרי מהני רוב

  דזהו דין התורה לילך אחר , ספק על המציאות

  .ד"הרוב מקום ספק עכ  

דרוב הוא חידוש התורה לילך אחר 

] אבל אינו מכח סברה ובירור[הרוב 

הוא מחידוש , והכי נמי בספק ספיקא דמהני

א "ל להרשב"ולכך ס. התורה לילך אחר הרוב

כיון דברוב כמו , ל דספק ספיקא עדיף מרוב"די

בתשע חנויות המוכרות בשר שחוטה ואחת 

ב"וצ:שאלה

וכתב :תשובה

וכיון 

קפט                    דוד      כתובות                                                      אוצרות

דרוב הצדדים הוא לא . מוכרת בשר טריפה

שהרי רק[רק מחוצה לה , של החתיכהבגופה

ורוב הפרישות , חתיכה אחת פירשה מהרוב

ומה שאינו כן בספק ]. הם בכל החתיכות

שרוב הצדדים הם בגופה של , ספיקא

כמו באשת ישראל שנמצא בה פתח , החתיכה

דאיכא ספק תחתיו ספק לא תחתיו , פתוח

ועל מנת לאוסרה . ל תחתיו שמא באונס"ואת

האחד שהיה , לשני צדדיםצריכים לחשוש

וזה חשיב שני , תחתיו והשני שזינתה ברצון

  ל "ולכך ס, צדדים בגופה של החתיכה

  .ל דספק ספיקא עדיף מרוב"א די"להרשב  

  

שם "זה מתבארים היטב דברי תוספות

ספיקא הוא דכיון דספק". אונס חד הוא

של סברה רק היתרשאינו,רובמכחהיתר

, פ רוב צדדי ההיתר"להתנהג ע, מגזירת הכתוב

סבירא לתוספות דהקובע לדין ספק ולכך

הוא רק ספיקות בדין ולא ספיקות , ספיקא

יכולות לקבוע , שרק ספיקות בדין. במציאות

שהם , רוב צדדים על מנת להתיר את החתיכה

ולכך כששם אונס חד . קובעים את ההיתר

, אין כאן ספיקות בדין דשם אונס חד הוא, הוא

  וזה לא נחשב ספק , ספיקות במציאותרק 

  .ספיקא  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בסוגיית ספק 

ובמה שביאר , ספיקא משם אחד

והוא , ר דכל ספק ספיקא דהוא מכח רוב"כת

. הכרעה מדיני התורה ולא הכרעה מסברה

ודבריו . ובעינן רוב צדדים בדין ולא במציאות

שמעתא [מתבארים היטב גם מדברי השמעתא 

]'שערי ישר שער ג[שמעון שקופ ' ור]ו"פרק ט

כמו רוב של [ן רובא דאיתא קמן דיש הבדל בי

לבן רובא ]. וכמו רוב של סנהדרין, תשע חנויות

ורוב , כמו רוב נשים לאו איילוניות[דליתא קמן 

, דרובא דאיתא קמן]. קטנים לאו סריסים הם

הוא לא רוב מכח סברה והוכחה שכן היא 

דאין סברה לומר שבא מזה יותר , המציאות

לסמוך , כתובורק דהוא רוב מכח גזירת ה. מזה

כיון שישנו ספק , על הרוב ולהתנהג על פיו

נמצא שיש לפנינו , מהיכן פירשה החתיכה

וצד אחד , תשעה צדדים שפירש מן הכשר

כ "וחידשה התורה גזיה, שפירש מן הטריפה

פ הרוב אבל אינו הכרעה שיכלית "להתנהג ע

בסוגיא דקפץ : 'מ ו"ו ב"ולכך מבואר בשמק[

, ג דאזלינן בתר רובא"דאע, אחד מן המנויין

אבל ]. מ חשיב עשירי ספק ולא עשירי ודאי"מ

הרי זה רוב מכח סברה , ברובא דליתא קמן

  והולכים מסברה , שכן הוא מנהגו של עולם

  .ד"ומכריע את הספק עכ, אחר הרוב  

א דספק ספיקא "כ הרשב"דמש, נראה

כמו רובא דאיתא היינו, הוא כמו רוב

, כיון שיש לפנינו רוב של צדדים להיתר, קמן

פ רוב הצדדים "ומגזירת הכתוב יש להתנהג ע

  ר דספק ספיקא הוא רוב "וכדברי כת. שלפנינו

  .ולא הכרעה שיכלית, של הנהגת התורה  

ך ביורה דעה "יש גם לבאר את דברי הש

שהביא מדברי ]א"י אות י"סימן ק[

ולפי 

קיבלנו

ז"ולפ

ובזה 
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באה לפנינו בהמה עם חלב דאם , א"המהרי

דשניהם פטורים מן , וילדה שני זכרים, בגופה

ספק שמא הלכה . הבכורה מדין ספק ספיקא

דהוא [כמאן דאמר חלב פוטר מן הבכורה 

ואם תימצי לומר דחלב ] סימן שילדה קודם

שיצא [שמא ולד זה אינו בכור , אינו פוטר

ועל כל אחד ואחד יש ספק ספיקא ]. אחרון

א מדברי תוספות דשם "קשו למהריוה. ומותר

, כ הכי נמי בנידון שני הזכרים"וא, אונס חד הוא

או [הוי שם אחד של ספק שמא ביכרה כבר 

ט הוי "ומ] או לפני זכר זה, לפני שני הזכרים

א דאינו דומה נדון "והשיב המהרי. ספיקא

לשם אונס חד הוא שמבואר , הבכורה

או כיון דהספק שמא גדולה באונס . בתוספות

דאין ספק אחד , קטנה בפיתוי הוי אותו ספק

כ בספק "ומשא. מתיר יותר מהספק השני

נמצא דשני ] לפני שני הולדות[ילדה תחילה 

אבל בספק שמא זה , הולדות מותרים יחדיו

זה מתיר רק האחד בפני עצמו , יצא אחרון

ג לא נאמר שם אונס "ובכה, ואוסר את שלפניו

  ישנו ספק מ"דמ,ב"וחילוק זה צ. ד"חד הוא עכ

  

  מ "ומאי נפ,לאאוזהאחד האם ילדה לפני ולד

  .עליו רק על ולד זהדניןלאהריבולד הראשון  

דכל דין ספק , ר"לפי מאי דביאר כת

ספיקא הוא דין רוב ומתיר מחידוש 

וכשיש שני צדדים , פ הרוב"התורה לנהוג ע

פ רוב "שייך חידוש התורה להתנהג ע, להתיר

ולכך כשישנם שני . הצדדים שקובעים היתר

כמו בקטנה דשמא גדולה [ספיקות במציאות 

לא חשיב ספק ] שמא קטנה בפיתוי, באונס

דשניהם הוא דין , כיון שדינם שווה,ספיקא

ובזה . אונס ולא חשיב שני צדדים לקבוע רוב

דאם הצד של הספק הראשון , א"סובר המהרי

דשפיר חשיב ספק , מתיר יותר מהספק השני

כיון . פ שהספיקות הם משם אחד"אע, ספיקא

שילדה תחילה לפני הולדות [דהצד הראשון 

. פנינוהוא צד היתר על שני הולדות של] הללו

והצד השני , והוא דין בפני עצמו להתיר שניהם

הוא צד היתר רק על ] שמא זה יצא אחרון[

ונמצא שיש כאן . הולד שיצא ולא על שלפניו

  ובזה , שני צדדים שכל צד בא לומר דין שונה

  .שפיר הוי ספק ספיקא ומותר מדין רוב  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  סימן סב

  סוטה לבעלהבדין
  .כתובות ט                                                                                                                                                                           

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מבואר בגמרא שהאומר פתח פתוח 

אבל זהו , מצאתי נאמן לאוסרה עליו

ספק [דאיכא חדא ספיקא , רק באשת כהן

או בפחותה מבת ]. תחתיו ספק לא תחתיו

ספק אונס [דאיכא חדא ספיקא , שלש שנים

ישראל אשתבשאראבל].ברצוןספק

ספק אונס ספק . [מותרת מדין ספק ספיקא

ואם כן ]. ל ברצון שמא אינו תחתיו"רצון ואת

אמנם

:שאלה

קצא        דוד      כתובות                                                      אוצרות                     

מדוע סוטה שנסתרה וקינה לה , יש לעיין

והרי גם בזה יש ספק . בעלה אסורה עליו

  , ספק שמא נבעלה שמא לא נבעלה. ספיקא

  

ולאבאונסהואשמאשנבעלהל"ואת

  בפתח לישראמאשתשנאומאי,ברצון

  .פתוח שמותרת מדין ספק ספיקא  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

נדה ' ל על פי דברי תוס"בפשטות י

, שהקשו כיצד לומדים מסוטה: 'ב

פ "אע, שספק טומאה ברשות הרבים טהור

והרי בסוטה יש לה חזקת , שאין חזקת היתר

דנסתרה איתרע ותירצו דכיון . היתר לבעלה

והוא משום דכיון דקינא . חזקת ההיתר שלה

איכא רגלים לדבר שנטמאת , לה ונסתרה

דכיון שיש , ל"כ י"וא. 'כמבואר בגמרא בנדה ג

מטמאין אותה גם בספק , רגלי לדבר שנטמאת

ולא דמי למוצא פתח פתוח שאין , ספיקא

ובזה יש להתירה מדין , רגלים לדבר שנטמאת

דכיון שהיה כאן קינוי , ל"יוביותר. ספק ספיקא

ומעורר , וסתירה והוא מעשה של קירוב לבועל

כ הספק "א, לנו ספק האם היה טומאה או לא

וזהו חד , הוא אחד האם זינתה או לא זינתה

. דזהו כלא זינתה, ספק שלא דנים כלל על אונס

שהספק האם הקינוי וסתירה מוכיח על זנות 

ינו ומה שאינו כן בפתח פתוח שא. או לא

  ובזה יתכן שהיה לא תחתיו , קירוב לבועל כלל

  .ויתכן שהיה באונס  

פרק [ל על פי המבואר במסכת טהרות "י

כל שאתה יכול לרבות"]'משנה ד'ו

  , היחיד טמאברשות  ספיקות  קוספספיקות

  

ואם כן בסוטה שהיא ". ברשות הרבים טהור

בגדר ספק טומאה ברשות היחיד שספיקו 

פ שיש "ולכך אע, זהו גם בספק ספיקא, טמא

מ "מ, לסוטה ספק ספיקא לטהר אותה

מדין ספק , מחמירין עליה ומטמאין אותה

, אלא שלפי זה קשה. טומאה ברשות היחיד

מדוע בהאומר פתח פתוח באשת ישראל 

והרי בסוטה , פק ספיקאמותרת מדין ס

  מחמירין גם בספק ספיקא ככל ספק טומאה 

  . ברשות היחיד שספק ספיקא גם טמא  

ל "זו עמד עליה בשיטה מקובצת וז

דמאי אמרינן כל , והקשה בשיטה"

מקום שאתה יכול לרבות ספקא וספק ספיקא 

ותירץ דהני מילי , ברשות היחיד ספיקו טמא

אם לא הוחזקה אבל , כשהוחזקה שם טומאה

". בספק ספיקא אין אוסרין, שם טומאה כלל

דכל מאי דמרבים ומטמאין גם , ונראה דכוונתו

הוא רק באופן , בספק ספיקא ברשות היחיד

כמו בסוטה שיש בועל , שהוחזקה שם טומאה

ובזה . לפנינו והספק האם טימא את האשה

כ "ומשא, החמירה התורה גם בריבוי ספיקות

  מותרת , יש בועל לפנינובאופן שלא ברור ש

  .מכח ספק ספיקא  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

  

  

  

  

  

  

:תשובה

ועוד 

ושאלה 



             דוד      כתובות                                                      אוצרות                   קצ

באה לפנינו בהמה עם חלב דאם , א"המהרי

דשניהם פטורים מן , וילדה שני זכרים, בגופה

ספק שמא הלכה . הבכורה מדין ספק ספיקא

דהוא [כמאן דאמר חלב פוטר מן הבכורה 

ואם תימצי לומר דחלב ] סימן שילדה קודם

שיצא [שמא ולד זה אינו בכור , אינו פוטר

ועל כל אחד ואחד יש ספק ספיקא ]. אחרון

א מדברי תוספות דשם "קשו למהריוה. ומותר

, כ הכי נמי בנידון שני הזכרים"וא, אונס חד הוא

או [הוי שם אחד של ספק שמא ביכרה כבר 

ט הוי "ומ] או לפני זכר זה, לפני שני הזכרים

א דאינו דומה נדון "והשיב המהרי. ספיקא

לשם אונס חד הוא שמבואר , הבכורה

או כיון דהספק שמא גדולה באונס . בתוספות

דאין ספק אחד , קטנה בפיתוי הוי אותו ספק

כ בספק "ומשא. מתיר יותר מהספק השני

נמצא דשני ] לפני שני הולדות[ילדה תחילה 

אבל בספק שמא זה , הולדות מותרים יחדיו

זה מתיר רק האחד בפני עצמו , יצא אחרון

ג לא נאמר שם אונס "ובכה, ואוסר את שלפניו

  ישנו ספק מ"דמ,ב"וחילוק זה צ. ד"חד הוא עכ

  

  מ "ומאי נפ,לאאוזהאחד האם ילדה לפני ולד

  .עליו רק על ולד זהדניןלאהריבולד הראשון  

דכל דין ספק , ר"לפי מאי דביאר כת

ספיקא הוא דין רוב ומתיר מחידוש 

וכשיש שני צדדים , פ הרוב"התורה לנהוג ע

פ רוב "שייך חידוש התורה להתנהג ע, להתיר

ולכך כשישנם שני . הצדדים שקובעים היתר

כמו בקטנה דשמא גדולה [ספיקות במציאות 

לא חשיב ספק ] שמא קטנה בפיתוי, באונס

דשניהם הוא דין , כיון שדינם שווה,ספיקא

ובזה . אונס ולא חשיב שני צדדים לקבוע רוב

דאם הצד של הספק הראשון , א"סובר המהרי

דשפיר חשיב ספק , מתיר יותר מהספק השני

כיון . פ שהספיקות הם משם אחד"אע, ספיקא

שילדה תחילה לפני הולדות [דהצד הראשון 

. פנינוהוא צד היתר על שני הולדות של] הללו

והצד השני , והוא דין בפני עצמו להתיר שניהם

הוא צד היתר רק על ] שמא זה יצא אחרון[

ונמצא שיש כאן . הולד שיצא ולא על שלפניו

  ובזה , שני צדדים שכל צד בא לומר דין שונה

  .שפיר הוי ספק ספיקא ומותר מדין רוב  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  סימן סב

  סוטה לבעלהבדין
  .כתובות ט                                                                                                                                                                           

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מבואר בגמרא שהאומר פתח פתוח 

אבל זהו , מצאתי נאמן לאוסרה עליו

ספק [דאיכא חדא ספיקא , רק באשת כהן

או בפחותה מבת ]. תחתיו ספק לא תחתיו

ספק אונס [דאיכא חדא ספיקא , שלש שנים

ישראל אשתבשאראבל].ברצוןספק

ספק אונס ספק . [מותרת מדין ספק ספיקא

ואם כן ]. ל ברצון שמא אינו תחתיו"רצון ואת

אמנם

:שאלה

קצא        דוד      כתובות                                                      אוצרות                     

מדוע סוטה שנסתרה וקינה לה , יש לעיין

והרי גם בזה יש ספק . בעלה אסורה עליו

  , ספק שמא נבעלה שמא לא נבעלה. ספיקא

  

ולאבאונסהואשמאשנבעלהל"ואת

  בפתח לישראמאשתשנאומאי,ברצון

  .פתוח שמותרת מדין ספק ספיקא  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

נדה ' ל על פי דברי תוס"בפשטות י

, שהקשו כיצד לומדים מסוטה: 'ב

פ "אע, שספק טומאה ברשות הרבים טהור

והרי בסוטה יש לה חזקת , שאין חזקת היתר

דנסתרה איתרע ותירצו דכיון . היתר לבעלה

והוא משום דכיון דקינא . חזקת ההיתר שלה

איכא רגלים לדבר שנטמאת , לה ונסתרה

דכיון שיש , ל"כ י"וא. 'כמבואר בגמרא בנדה ג

מטמאין אותה גם בספק , רגלי לדבר שנטמאת

ולא דמי למוצא פתח פתוח שאין , ספיקא

ובזה יש להתירה מדין , רגלים לדבר שנטמאת

דכיון שהיה כאן קינוי , ל"יוביותר. ספק ספיקא

ומעורר , וסתירה והוא מעשה של קירוב לבועל

כ הספק "א, לנו ספק האם היה טומאה או לא

וזהו חד , הוא אחד האם זינתה או לא זינתה

. דזהו כלא זינתה, ספק שלא דנים כלל על אונס

שהספק האם הקינוי וסתירה מוכיח על זנות 

ינו ומה שאינו כן בפתח פתוח שא. או לא

  ובזה יתכן שהיה לא תחתיו , קירוב לבועל כלל

  .ויתכן שהיה באונס  

פרק [ל על פי המבואר במסכת טהרות "י

כל שאתה יכול לרבות"]'משנה ד'ו

  , היחיד טמאברשות  ספיקות  קוספספיקות

  

ואם כן בסוטה שהיא ". ברשות הרבים טהור

בגדר ספק טומאה ברשות היחיד שספיקו 

פ שיש "ולכך אע, זהו גם בספק ספיקא, טמא

מ "מ, לסוטה ספק ספיקא לטהר אותה

מדין ספק , מחמירין עליה ומטמאין אותה

, אלא שלפי זה קשה. טומאה ברשות היחיד

מדוע בהאומר פתח פתוח באשת ישראל 

והרי בסוטה , פק ספיקאמותרת מדין ס

  מחמירין גם בספק ספיקא ככל ספק טומאה 

  . ברשות היחיד שספק ספיקא גם טמא  

ל "זו עמד עליה בשיטה מקובצת וז

דמאי אמרינן כל , והקשה בשיטה"

מקום שאתה יכול לרבות ספקא וספק ספיקא 

ותירץ דהני מילי , ברשות היחיד ספיקו טמא

אם לא הוחזקה אבל , כשהוחזקה שם טומאה

". בספק ספיקא אין אוסרין, שם טומאה כלל

דכל מאי דמרבים ומטמאין גם , ונראה דכוונתו

הוא רק באופן , בספק ספיקא ברשות היחיד

כמו בסוטה שיש בועל , שהוחזקה שם טומאה

ובזה . לפנינו והספק האם טימא את האשה

כ "ומשא, החמירה התורה גם בריבוי ספיקות

  מותרת , יש בועל לפנינובאופן שלא ברור ש

  .מכח ספק ספיקא  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

  

  

  

  

  

  

:תשובה

ועוד 

ושאלה 



             דוד      כתובות                                                      אוצרות                   קצב

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"צ דוד חנניה פינטו שלום רב וכט"ר הרה"לכבוד מו

סוטה "את מכתבו היקר בסוגיית 

ר בתירוץ "ובמה שביאר כת" לבעלה

, באמת נחשבת ספק ספיקאדסוטה , האחרון

מחמת ספק טומאה , מ מטמאין אותה"ומ

, ברשות היחיד דמטמאין גם בריבוי ספיקות

פתוח דטהורה בספק ומה שאינו כן בפתח

  כיון דלא אתחזק טומאה וכדביאר , ספיקא

  ,והוא ביאור נפלא, ק"בשמ  

פרק [מהמשנה בטהרות , יש לעיין בזה

הנכנס לבקעה בימות "]'משנה ה'ו

ואמר הלכתי , הגשמים וטומאה בשדה פלונית

למקום הלז ואיני יודע אם נכנסתי לאותו מקום 

. אליעזר מטהר וחכמים מטמאין' ר, אם לאו

ספק ביאה טהור ספק , אליעזר אומר' שהיה ר

תם בתוספות ' וביאר ר" מגע טומאה טמא

דרבנן מטמאו אפילו "ל "וז: ה"בבא בתרא נ

משום דמן הדין אפילו בחדא , פיקותבכמה ס

וילפינן , ספיקא טהור דאוקמיה אחזקיה

כ מה לי חדא ספיקא מה לי "מסוטה דטמא וא

דהא אפילו בחדא ספיקא הוה לן , תרי ספיקא

  אליעזר סבר אין לך בו אלא ' ור, למימר דטהור

  ". טמאחידושו ודוקא חדא ספיקא  

חדא הוידסוטה,תם'רמדברי

  אליעזר מטהר ' ה ר"ומשו, ספיקא

  

ורבנן , בספק ספיקא אפילו ברשות היחיד

, דמטמאי גם בספק ספיקא ברשות היחיד

, משום דבסוטה היה לטהר גם בחדא ספיקא

כ "וכיון דטמאה א, משום דאוקמינן אחזקתה

כ "וא. מה לי חדא ספיקא מה לי תרי ספיקי

, ר"כ צריך לפרש כביאור קמא דביאר כת"ע

דסוטה חשיבא חדא ספיקא או משום רגלים 

או משום דהספק בא מכח הבועל , דברל

  ומספקא לן שמא זינתה שמא לא , דאיתא קמן

  .זינתה  

דבפתח פתוח , השיטה מקובצת

נאסור גם באשת ישראל מדין ספק 

היא רק בפתח פתוח , ספיקא ברשות היחיד

ובזה תירץ בשיטה . דחשיב ספק ספיקא

דבאופן שלא הוחזקה טומאה לא , מקובצת

או . ק ספיקא ברשות היחידמטמאין בספ

]ו"פרק ט'שמעתא א[כדברי השב שמעתתא 

הוא , י ספיקו טמא"דכל דין ספק טומאה ברה

, י"רק באופן שיודעים ודאי שנולד הספק ברה

י או "אבל כשאין ידוע לנו אם נבעלה ברה

ובזה לא נאמר , הוה ליה ספק רשויות, ר"ברה

'י ויעויין עוד בדברי ר"דין ספק טומאה ברה

  ובחזון , חיים מטעלז מה שעמד בסוגיא זו

  .יחזקאל על התוספתא בריש כתובות  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

  

  

קיבלנו

אמנם

ומוכח

וקושיית

קצג                              דוד      כתובות                                                      אוצרות

  סימן סג

  ספק ספיקא להוציא ממון
  .כתובות ט                                                                                                                                                                           

  

  ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

אלעזר ' אמר ר. "'בגמרא כתובות ט

האומר פתח פתוח מצאתי נאמן 

ספק , ואמאי ספק ספיקא הוא, לאוסרה עליו

ואם תמצי לומר , תחתיו ספק אין תחתיו

לא צריכא , תחתיו ספק באונס ספק ברצון

, ואי בעית אימא באשת ישראל, באשת כהן

' וכגון דקביל בה אבוה קידושין פחותה מבת ג

והספק רק דודאי תחתיו". [שנים ויום אחד

אמר אביי אף אנן : "ובגמרא ט]. באונס או רצון

י דהטוען פתח פתוח מצאתי "ופרש[נמי תנינא 

]. ולא אמרינן לא קים ליה, נאמן לאוסרה עליו

ליום הרביעי אין , בתולה נשאת ליום הרביעי

, ט משום איקרורי דעתא"מ, ליום חמישי לא

אלא , ולמאי אי למיתב לה כתובה ניתיב לה

ודקא טעין טענה מאי לאו , ה עליולאוסר

  לא דקטעין טענת , דקטעין טענת פתח פתוח

  ".דמים  

להצד דמיירי דטוען פתח פתוח ' תוס

מ "ומ, להפסידה כתובתה והיה נאמן

שמא אינו בקי , לאוסרה עליו לא היה נאמן

' והקשו תוס. ואוקמה לאשה בחזקת היתר

, והא הוי ספק ספיקא, ט תפסיד הכתובה"מ

והפתח [ל בקי "ואת, שמא בקי שמא לא בקי

  , ל ספק באונס ספק ברצון"מ י"מ, ]פתוח

  

כדמוכח,כתובתהיקא לא מפסדתובספק ספ

נאנסתי דנוטלת משארסתני:ב"ימהגמרא

א כנסה בחזקת בתולה ונמצאת "למד[מנה 

ובמנה איכא ספק ]. כתובתה מנה, בעולה

ויש לה [ספק נבעלה קודם הארוסין , ספיקא

ל אחר "ואת, ספק אחר הארוסין] מנה

' ותי]. ויש לה כתובה[הארוסין שמא באונס 

דספק אונס לא , רק ספק אחדדהכא הוי ' תוס

].דאימור קודם שנתארסה נאנסה[חשיב ספק 

ט ספק ספיקא מוציא "מ, והקשה בפני יהושוע

הרי ספק ספיקא הוי מדין רוב כמבואר , ממון

ל בבבא קמא "וקיי, א"א ח"בתשובת הרשב

י "בפנ' ותי. דאין הולכין בממון אחר הרוב: ו"מ

שרק לגבי כתובה מוציאים ממון בספק 

כיון דיש כאן טענת ברי של האשה , יקאספ

. האומרת בתולה אני או משארסתני נאנסתי

דרק , תירץ' אות ז' בקונטרס הספיקות כלל ו

אבל רובא , רובא דליתא קמן לא מוציא ממון

וספק ספיקא הוי , דאיתא קמן מוציא ממון

ובשב . כרובא דאיתא קמן ומוציא ממון

דרק , תירץ]ד"פרק כ'שמעתא א[שמעתתא 

כיון , בכתובה מוציאים ממון בספק ספיקא

ושטר העומד להגבות כגבוי , דיש לאשה שטר

  לכך לא נחשבת האשה מוציאה ממון מן , דמי

  .ב במה נחלקו האחרונים"וצ. הבעל  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

:שאלה

ודייקו



             דוד      כתובות                                                      אוצרות                   קצב

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"צ דוד חנניה פינטו שלום רב וכט"ר הרה"לכבוד מו

סוטה "את מכתבו היקר בסוגיית 

ר בתירוץ "ובמה שביאר כת" לבעלה

, באמת נחשבת ספק ספיקאדסוטה , האחרון

מחמת ספק טומאה , מ מטמאין אותה"ומ

, ברשות היחיד דמטמאין גם בריבוי ספיקות

פתוח דטהורה בספק ומה שאינו כן בפתח

  כיון דלא אתחזק טומאה וכדביאר , ספיקא

  ,והוא ביאור נפלא, ק"בשמ  

פרק [מהמשנה בטהרות , יש לעיין בזה

הנכנס לבקעה בימות "]'משנה ה'ו

ואמר הלכתי , הגשמים וטומאה בשדה פלונית

למקום הלז ואיני יודע אם נכנסתי לאותו מקום 

. אליעזר מטהר וחכמים מטמאין' ר, אם לאו

ספק ביאה טהור ספק , אליעזר אומר' שהיה ר

תם בתוספות ' וביאר ר" מגע טומאה טמא

דרבנן מטמאו אפילו "ל "וז: ה"בבא בתרא נ

משום דמן הדין אפילו בחדא , פיקותבכמה ס

וילפינן , ספיקא טהור דאוקמיה אחזקיה

כ מה לי חדא ספיקא מה לי "מסוטה דטמא וא

דהא אפילו בחדא ספיקא הוה לן , תרי ספיקא

  אליעזר סבר אין לך בו אלא ' ור, למימר דטהור

  ". טמאחידושו ודוקא חדא ספיקא  

חדא הוידסוטה,תם'רמדברי

  אליעזר מטהר ' ה ר"ומשו, ספיקא

  

ורבנן , בספק ספיקא אפילו ברשות היחיד

, דמטמאי גם בספק ספיקא ברשות היחיד

, משום דבסוטה היה לטהר גם בחדא ספיקא

כ "וכיון דטמאה א, משום דאוקמינן אחזקתה

כ "וא. מה לי חדא ספיקא מה לי תרי ספיקי

, ר"כ צריך לפרש כביאור קמא דביאר כת"ע

דסוטה חשיבא חדא ספיקא או משום רגלים 

או משום דהספק בא מכח הבועל , דברל

  ומספקא לן שמא זינתה שמא לא , דאיתא קמן

  .זינתה  

דבפתח פתוח , השיטה מקובצת

נאסור גם באשת ישראל מדין ספק 

היא רק בפתח פתוח , ספיקא ברשות היחיד

ובזה תירץ בשיטה . דחשיב ספק ספיקא

דבאופן שלא הוחזקה טומאה לא , מקובצת

או . ק ספיקא ברשות היחידמטמאין בספ

]ו"פרק ט'שמעתא א[כדברי השב שמעתתא 

הוא , י ספיקו טמא"דכל דין ספק טומאה ברה

, י"רק באופן שיודעים ודאי שנולד הספק ברה

י או "אבל כשאין ידוע לנו אם נבעלה ברה

ובזה לא נאמר , הוה ליה ספק רשויות, ר"ברה

'י ויעויין עוד בדברי ר"דין ספק טומאה ברה

  ובחזון , חיים מטעלז מה שעמד בסוגיא זו

  .יחזקאל על התוספתא בריש כתובות  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

  

  

קיבלנו

אמנם

ומוכח

וקושיית

קצג                              דוד      כתובות                                                      אוצרות

  סימן סג

  ספק ספיקא להוציא ממון
  .כתובות ט                                                                                                                                                                           

  

  ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

אלעזר ' אמר ר. "'בגמרא כתובות ט

האומר פתח פתוח מצאתי נאמן 

ספק , ואמאי ספק ספיקא הוא, לאוסרה עליו

ואם תמצי לומר , תחתיו ספק אין תחתיו

לא צריכא , תחתיו ספק באונס ספק ברצון

, ואי בעית אימא באשת ישראל, באשת כהן

' וכגון דקביל בה אבוה קידושין פחותה מבת ג

והספק רק דודאי תחתיו". [שנים ויום אחד

אמר אביי אף אנן : "ובגמרא ט]. באונס או רצון

י דהטוען פתח פתוח מצאתי "ופרש[נמי תנינא 

]. ולא אמרינן לא קים ליה, נאמן לאוסרה עליו

ליום הרביעי אין , בתולה נשאת ליום הרביעי

, ט משום איקרורי דעתא"מ, ליום חמישי לא

אלא , ולמאי אי למיתב לה כתובה ניתיב לה

ודקא טעין טענה מאי לאו , ה עליולאוסר

  לא דקטעין טענת , דקטעין טענת פתח פתוח

  ".דמים  

להצד דמיירי דטוען פתח פתוח ' תוס

מ "ומ, להפסידה כתובתה והיה נאמן

שמא אינו בקי , לאוסרה עליו לא היה נאמן

' והקשו תוס. ואוקמה לאשה בחזקת היתר

, והא הוי ספק ספיקא, ט תפסיד הכתובה"מ

והפתח [ל בקי "ואת, שמא בקי שמא לא בקי

  , ל ספק באונס ספק ברצון"מ י"מ, ]פתוח

  

כדמוכח,כתובתהיקא לא מפסדתובספק ספ

נאנסתי דנוטלת משארסתני:ב"ימהגמרא

א כנסה בחזקת בתולה ונמצאת "למד[מנה 

ובמנה איכא ספק ]. כתובתה מנה, בעולה

ויש לה [ספק נבעלה קודם הארוסין , ספיקא

ל אחר "ואת, ספק אחר הארוסין] מנה

' ותי]. ויש לה כתובה[הארוסין שמא באונס 

דספק אונס לא , רק ספק אחדדהכא הוי ' תוס

].דאימור קודם שנתארסה נאנסה[חשיב ספק 

ט ספק ספיקא מוציא "מ, והקשה בפני יהושוע

הרי ספק ספיקא הוי מדין רוב כמבואר , ממון

ל בבבא קמא "וקיי, א"א ח"בתשובת הרשב

י "בפנ' ותי. דאין הולכין בממון אחר הרוב: ו"מ

שרק לגבי כתובה מוציאים ממון בספק 

כיון דיש כאן טענת ברי של האשה , יקאספ

. האומרת בתולה אני או משארסתני נאנסתי

דרק , תירץ' אות ז' בקונטרס הספיקות כלל ו

אבל רובא , רובא דליתא קמן לא מוציא ממון

וספק ספיקא הוי , דאיתא קמן מוציא ממון

ובשב . כרובא דאיתא קמן ומוציא ממון

דרק , תירץ]ד"פרק כ'שמעתא א[שמעתתא 

כיון , בכתובה מוציאים ממון בספק ספיקא

ושטר העומד להגבות כגבוי , דיש לאשה שטר

  לכך לא נחשבת האשה מוציאה ממון מן , דמי

  .ב במה נחלקו האחרונים"וצ. הבעל  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

:שאלה

ודייקו



             דוד      כתובות                                                      אוצרות                   קצד

ש "ה וב"נחלקו ב. ד"בסוטה כ

בספק סוטה שמת הבעל ולא 

. או לאהאם נוטלת כתובה, הספיק להשקותה

ל "ש ס"וב, ל דלא נוטלת כתובה"ה ס"דב

ש "דב. ה"וביארה הגמרא כ. דנוטלת כתובה

ה "וב, שטר העומד לגבות כגבוי דמי"ל "ס

". סברי שטר העומד לגבות לאו כגבוי דמי

ש הבעל ויורשיו נחשבים המוציא "ולכך לב

, ]כיון דהנכסים ברשות האשה[מחבירו 

י "גם על ד"ה ס"וב. והאשה נחשבת כמוחזקת

והשב . האשה נחשבת מוציאה מהבעל, שטר

ה דלאו כגבוי דמי "ל דלב"שמעתתא ס

זהו מחמת ,]והאשה נחשבת מוציא מחבירו[

ה יש "מ גם לב"ומ. דבעינן מעשה גביה מהבעל

. כיון דיש לה שטר, זכות לאשה על הממון

דיש זכות על ' פי[וכלפי זה נחשב כגבוי 

יע ולכך כשיש ספק ספיקא המסי] הממון

  מחמת הזכות כגבוי על , לשטר מוציאה ממון

  .הממון  

ה "דלב, ל"י וקונטרס הספיקות ס"הפנ

ולא , שטר העומד לגבות אינו כגבוי כלל

ורק כשיש .מוציא ממון גם בספק ספיקא

י שמוציא "טענת ברי עם השטר סובר הפנ

כיון דיש כאן טענה אלימתא של ברי , ממון

] שהוא כרוב[, מועילה עם הספק ספיקא

דספק , ל"ובקונטרס הספיקות ס. להוציא ממון

. ספיקא הוי כרובא דאיתא קמן ומוציא ממון

]ו"פרק ט'ב[נראה כוונתו לדברי השמעתא 

והזכרנו ['ק בשערי ישר בפרק ג"ורשש

דרובא דליתא ] ס משם אחד"דבריהם בדין ס

הוא רוב ] כמו רוב נשים לתשעה ילדן[קמן 

ורובא , מכח סברה והוכחה שכן המציאות

הוא רוב של ] כמו תשעה חנויות[דאיתא קמן 

ל "ולכך ס. כ ואינו סברה"הנהגה מגזיה

דרק רובא דליתא קמן , לקונטרס הספיקות

  מון כיון לא מוציא מ, סברהדהוא מכח

  .אינה הכרעה ברורהשהסברא  

, דהוא רוב של הנהגהרובא דאיתא קמן

בתור , ז פסק ודאי לנהוג אחר הרוב"ה

. ל דמהני להוציא ממון"ולכך ס, הנהגה ודאית

זהו מדין רובא , ובכל ספק ספיקא שמותר

, כ של הנהגה"דהוא רוב מגזיה, דאיתא קמן

גזרה התורה ז שישנם ריבוי צדדים להיתר "דעי

ולכך גם בספק ,פ רוב הצדדים"להתנהג ע

  שמא אינו [ספיקא דישנם רוב צדדים להיתר 

  .מהני להוציא ממון] ושמא באונס, בקי  

שהביא לדברי ]ג"פרק כ'א[בשמעתא 

לתרץ עוד הטעם , ך בתקפו כהן"הש

כיון שעיקר . דמוציאה כתובה בספק ספיקא

בה הוא טענתו של הבעל לפטור עצמו מכתו

וכיון שיש ספק ספיקא , משום דנאסרה עליו

. מימילא יש לה כתובה, ולא נאסרת עליו

, ך"שביאר לדברי הש]א"סימן י[י "וראיתי בקה

דהגורם לאשה להפסיד כתובה אינו עצם 

י מעשה הזנות נאסרה "רק שע, מעשה הזנות

וכיון שנאסרה ואינו יכול לדור עמה , לבעלה

, ת שהיה לו בהוהפסידתו את זכות האישו

ולכך כשיש ספק . ולפיכך הפסידה כתובתה

נמצא שלא הפסידה , ספיקא ומותרת לבעלה

י "ובקה. לא איבדה כתובתה, לו כלל האישות

דהאומרת : 'ז מהמשנה בנדרים צ"תמה ע

מ כתובה "ומ, טמאה אני לך אינה נאמנת

ד מהלכות "ם פרק כ"מפסדת כמבואר ברמב

ד "ולפ. ו"טע סימן ק"וכן הוא בשו, אישות

ך דאם לא נאסרה בפועל לבעלה שלא "הש

, לא הפסידה כתובתה, הפסידה לו חיי אישות

ט הפסידה "כ האומרת טמאה אני לך מ"א

  והרי לא הפסידה לבעל חיי אשות , כתובתה

  .ד"עכ  

:תשובה

אבל

אבל

עיין

קצה                      דוד                    כתובות                                        אוצרות                  

ודאיהובררדאם,ל"סך"דהש

פ"אעכתובהנוטלתלא,שזינתה

התחייבלאכי,לבעלהבפועלנאסרתשלא

,מעלבושמעלהשברורבאופןכתובהלה

נוטלת,שזינתהכללהובררשלאבאופןאבל

דאיכאלךאניטמאהבאומרתולכך.כתובתה

וביאר,דמיעדיםכמאהד"בעהודאת

ד"בעדהודאת,'דק"סלדבסימןח"בקצוה

דנפקא,ממונותכלפיגמורהנאמנותהוא

לגמרישנאמן,זההואכייאמרדאשרמקרא

,לךאניטמאהכשאומרתולכך.ממונותכלפי

דיניכלפיפ"עכ[זנותהשהובררנחשב

לההתחייבלאדהכיאדעתאולכך]ממונות

הובררדלאספיקאבספקכ"ומשא.כתובה

  ,זינתהדלארובאאיכאאדרבה,שזינתהכלל

  .כתובתהאיבדהלא  

שהקשה , בשלמי נדרים שם בסוגיא

  מהאומרת קונם הנאתי עליך דחל הנדר 

  

אתשאסרהכיון,לבעלהשמשועבדתפ"אע

,לךאניטמאהבאומרתנ"הכ"וא,הנאתה

פ"אעעצמהלאסורדנאמנתלומרהיה

דמדינא,ן"הרלפירוש[.לבעלהשמשועבדת

].מבעלהעצמהלהפקיענאמנתאינה

שויהמדין,קונמותדיןדחלוקבזהוהנראה

שהואדבקונמות.דאיסוראחתיכהנפשה

,והנאתהעצמהלאסוריכולה,איסוריםענין

שאיןבעלהשלהשעבודפקעומימילא

הקונםועיקר,לוהאסורדברלאדםמאכילין

.בהבעלהנאסרומימילא,עליהחל

,דאיסוראחתיכהנפשהבשויהכ"ומשא

ולכך,עצמוכלפיהאדםנאמנותדהוא

,שויהלדיןכללליכאנטמאתיכשאומרת

]אסורהאומותרתהאם[ביאתהשדיןכיון

ולא,לבעלהוגםלהגםששייךעניןהוא

  שויהכאןשייךולאזהבעניןכללנאמנת

  .נפשה  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  סימן סד

  מא בסוטהבדין ברי וש
  .כתובות ט                                                                                                                                                                           

  

  ס"דוד חנניה פינטו שלום וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מבואר בסוגיא דהאומר פתח פתוח 

באשת , מצאתי נאמן לאוסרה עליו

אי נמי באשת ישראל כגון דקיבל אביה , כהן

, קידושין פחותה משלש שנים ויום אחד

' ש בשם ר"וכתב הרא]. דאיכא חדא ספיקא[

דהני מילי כשהאשה :]'וכן הוא בתוספות ט[יונה 

אבל אם , טוענת בתולה הייתי או בשותקת

וטוענת , ישתו ומודה שפתחה פתוחאינה מכח

לןדקיימאמשום,נאמנתשנאנסה תחתיו

וכתב הרב המגיד . עדיףבריושמאדברי

שדעת ]'ח הלכה י"פרק י[בהלכות איסורי ביאה 

אלא דאסורה אפילו אם , ם אינה כך"הרמב

  וכאן לא אומרים ברי ושמא ברי , טוענת ברי

  .עדיף  

ונראה

עיין

:שאלה
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ש "ה וב"נחלקו ב. ד"בסוטה כ

בספק סוטה שמת הבעל ולא 

. או לאהאם נוטלת כתובה, הספיק להשקותה

ל "ש ס"וב, ל דלא נוטלת כתובה"ה ס"דב

ש "דב. ה"וביארה הגמרא כ. דנוטלת כתובה

ה "וב, שטר העומד לגבות כגבוי דמי"ל "ס

". סברי שטר העומד לגבות לאו כגבוי דמי

ש הבעל ויורשיו נחשבים המוציא "ולכך לב

, ]כיון דהנכסים ברשות האשה[מחבירו 

י "גם על ד"ה ס"וב. והאשה נחשבת כמוחזקת

והשב . האשה נחשבת מוציאה מהבעל, שטר

ה דלאו כגבוי דמי "ל דלב"שמעתתא ס

זהו מחמת ,]והאשה נחשבת מוציא מחבירו[

ה יש "מ גם לב"ומ. דבעינן מעשה גביה מהבעל

. כיון דיש לה שטר, זכות לאשה על הממון

דיש זכות על ' פי[וכלפי זה נחשב כגבוי 

יע ולכך כשיש ספק ספיקא המסי] הממון

  מחמת הזכות כגבוי על , לשטר מוציאה ממון

  .הממון  

ה "דלב, ל"י וקונטרס הספיקות ס"הפנ

ולא , שטר העומד לגבות אינו כגבוי כלל

ורק כשיש .מוציא ממון גם בספק ספיקא

י שמוציא "טענת ברי עם השטר סובר הפנ

כיון דיש כאן טענה אלימתא של ברי , ממון

] שהוא כרוב[, מועילה עם הספק ספיקא

דספק , ל"ובקונטרס הספיקות ס. להוציא ממון

. ספיקא הוי כרובא דאיתא קמן ומוציא ממון

]ו"פרק ט'ב[נראה כוונתו לדברי השמעתא 

והזכרנו ['ק בשערי ישר בפרק ג"ורשש

דרובא דליתא ] ס משם אחד"דבריהם בדין ס

הוא רוב ] כמו רוב נשים לתשעה ילדן[קמן 

ורובא , מכח סברה והוכחה שכן המציאות

הוא רוב של ] כמו תשעה חנויות[דאיתא קמן 

ל "ולכך ס. כ ואינו סברה"הנהגה מגזיה

דרק רובא דליתא קמן , לקונטרס הספיקות

  מון כיון לא מוציא מ, סברהדהוא מכח

  .אינה הכרעה ברורהשהסברא  

, דהוא רוב של הנהגהרובא דאיתא קמן

בתור , ז פסק ודאי לנהוג אחר הרוב"ה

. ל דמהני להוציא ממון"ולכך ס, הנהגה ודאית

זהו מדין רובא , ובכל ספק ספיקא שמותר

, כ של הנהגה"דהוא רוב מגזיה, דאיתא קמן

גזרה התורה ז שישנם ריבוי צדדים להיתר "דעי

ולכך גם בספק ,פ רוב הצדדים"להתנהג ע

  שמא אינו [ספיקא דישנם רוב צדדים להיתר 

  .מהני להוציא ממון] ושמא באונס, בקי  

שהביא לדברי ]ג"פרק כ'א[בשמעתא 

לתרץ עוד הטעם , ך בתקפו כהן"הש

כיון שעיקר . דמוציאה כתובה בספק ספיקא

בה הוא טענתו של הבעל לפטור עצמו מכתו

וכיון שיש ספק ספיקא , משום דנאסרה עליו

. מימילא יש לה כתובה, ולא נאסרת עליו

, ך"שביאר לדברי הש]א"סימן י[י "וראיתי בקה

דהגורם לאשה להפסיד כתובה אינו עצם 

י מעשה הזנות נאסרה "רק שע, מעשה הזנות

וכיון שנאסרה ואינו יכול לדור עמה , לבעלה

, ת שהיה לו בהוהפסידתו את זכות האישו

ולכך כשיש ספק . ולפיכך הפסידה כתובתה

נמצא שלא הפסידה , ספיקא ומותרת לבעלה

י "ובקה. לא איבדה כתובתה, לו כלל האישות

דהאומרת : 'ז מהמשנה בנדרים צ"תמה ע

מ כתובה "ומ, טמאה אני לך אינה נאמנת

ד מהלכות "ם פרק כ"מפסדת כמבואר ברמב

ד "ולפ. ו"טע סימן ק"וכן הוא בשו, אישות

ך דאם לא נאסרה בפועל לבעלה שלא "הש

, לא הפסידה כתובתה, הפסידה לו חיי אישות

ט הפסידה "כ האומרת טמאה אני לך מ"א

  והרי לא הפסידה לבעל חיי אשות , כתובתה

  .ד"עכ  

:תשובה
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ודאיהובררדאם,ל"סך"דהש

פ"אעכתובהנוטלתלא,שזינתה

התחייבלאכי,לבעלהבפועלנאסרתשלא

,מעלבושמעלהשברורבאופןכתובהלה

נוטלת,שזינתהכללהובררשלאבאופןאבל

דאיכאלךאניטמאהבאומרתולכך.כתובתה

וביאר,דמיעדיםכמאהד"בעהודאת

ד"בעדהודאת,'דק"סלדבסימןח"בקצוה

דנפקא,ממונותכלפיגמורהנאמנותהוא

לגמרישנאמן,זההואכייאמרדאשרמקרא

,לךאניטמאהכשאומרתולכך.ממונותכלפי

דיניכלפיפ"עכ[זנותהשהובררנחשב

לההתחייבלאדהכיאדעתאולכך]ממונות

הובררדלאספיקאבספקכ"ומשא.כתובה

  ,זינתהדלארובאאיכאאדרבה,שזינתהכלל

  .כתובתהאיבדהלא  

שהקשה , בשלמי נדרים שם בסוגיא

  מהאומרת קונם הנאתי עליך דחל הנדר 

  

אתשאסרהכיון,לבעלהשמשועבדתפ"אע

,לךאניטמאהבאומרתנ"הכ"וא,הנאתה

פ"אעעצמהלאסורדנאמנתלומרהיה

דמדינא,ן"הרלפירוש[.לבעלהשמשועבדת

].מבעלהעצמהלהפקיענאמנתאינה

שויהמדין,קונמותדיןדחלוקבזהוהנראה

שהואדבקונמות.דאיסוראחתיכהנפשה

,והנאתהעצמהלאסוריכולה,איסוריםענין

שאיןבעלהשלהשעבודפקעומימילא

הקונםועיקר,לוהאסורדברלאדםמאכילין

.בהבעלהנאסרומימילא,עליהחל

,דאיסוראחתיכהנפשהבשויהכ"ומשא

ולכך,עצמוכלפיהאדםנאמנותדהוא

,שויהלדיןכללליכאנטמאתיכשאומרת

]אסורהאומותרתהאם[ביאתהשדיןכיון

ולא,לבעלהוגםלהגםששייךעניןהוא

  שויהכאןשייךולאזהבעניןכללנאמנת

  .נפשה  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  סימן סד

  מא בסוטהבדין ברי וש
  .כתובות ט                                                                                                                                                                           

  

  ס"דוד חנניה פינטו שלום וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מבואר בסוגיא דהאומר פתח פתוח 

באשת , מצאתי נאמן לאוסרה עליו

אי נמי באשת ישראל כגון דקיבל אביה , כהן

, קידושין פחותה משלש שנים ויום אחד

' ש בשם ר"וכתב הרא]. דאיכא חדא ספיקא[

דהני מילי כשהאשה :]'וכן הוא בתוספות ט[יונה 

אבל אם , טוענת בתולה הייתי או בשותקת

וטוענת , ישתו ומודה שפתחה פתוחאינה מכח

לןדקיימאמשום,נאמנתשנאנסה תחתיו

וכתב הרב המגיד . עדיףבריושמאדברי

שדעת ]'ח הלכה י"פרק י[בהלכות איסורי ביאה 

אלא דאסורה אפילו אם , ם אינה כך"הרמב

  וכאן לא אומרים ברי ושמא ברי , טוענת ברי

  .עדיף  

ונראה

עיין

:שאלה
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לאשהאשהם"הרמבבדעתביאור

  קיימאוהריומדוע,בריבטענתנאמנת

  

לאשהלהאמיןלנווהיה,עדיףבריושמאדברילן

  .והתוספותיונה'רכדעת,לבעלהאותהולהתיר

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

דיןשכל,ם"הרמבדדעתחשבתי

דיןהואעדיףבריושמאברי

עלטענתועדיפהברישהטוען,בממונות

טענהמדין,בממוןזוכהולכךשמאהטוען

ברידיןכללשייךלאבאיסוריםאבל.אלימה

דאורייתאספיקאישנוכי,עדיףבריושמא

לא,האשהשלהבריטענתידיועללחומרא

מממונותושאני,ואסורההספקכללנפשט

ואמנם,עדיפאהאלימתאהטענהדהתם

ברימדוע,יונה'רסברתעלתמהובאחרונים

,איסורזהוכאןהרי,בסוטהעדיףבריושמא

שביארואחרוניםויש.עדיףבריכללשייךולא

מטעלזחיים'רובחידושישיעוריםבקובץיעויין[

שהאשהיונה'רסברתאת]יעקבובקהילות

נאמןאחדעדמדין,הבריבטענתנאמנת

דברהואדידןשבנדוןפ"ואע,באיסורים

הגהותדעתמ"מ,עדיםשניוצריךשבערווה

עדנאמןאיסוראאיתחזקלאשאםמיימוניות

לאשכאןוכיון,שבערווהבדברגםאחד

להעידהאשהנאמנת,איסוראאיתחזק

  .באיסוריםנאמןאחדעדמדיןלבעלהשטהורה

א המובא בשיטה "הוא לשון הרשב

ולא גרע פתח פתוח ממי "מקובצת 

שראינוה שנבעלה וצווחה ואמרה אנוסה אני 

והרי היא כחתיכה ספק חלב ספק , דנאמנת

פ שזו עדות "ואע, שומן דעד אחד נאמן עליה

אשה בגופה האמרינן דנאמנת כדאיתא 

בברייתא לקמן זו עדות שהאשה כשירה לה 

שנסתרה היינו טעמא וסוטה, כלומר לעצמה

". משום דרגלים לדבר שהרי קינא לה ונסתרה

א דברי של האשה נאמנת מדין "נמצא להרשב

וגם האשה עצמה נאמנת , א נאמן באיסורים"ע

ולא כמו בשבויה דלא נאמנת בברי [על עצמה 

ובסוטה לא נאמנת בברי ]. לומר לא נבעלתי

כיון שיש רגלים לדבר , לומר לא נבעלתי

שאין , ם נראה שסובר"בדעת הרמבו. שנבעלה

האשה נחשבת כעד אחד ואינה נאמנת לומר 

משום דאין דבר שבערוה , שנאנסה תחתיו

. פחות משנים גם באופן דלא איתחזק איסורא

ם סובר שהאשה לא נאמנת "ל שהרמב"ועוי

שעליה , כיון שהיא הבעל דין עצמו, כעד אחד

  וכמו בשבויה , אנו דנין האם מותרת או אסורה

  .דאינה נאמנת לומר לא נטמאתי  

דהוא מדין , ביאר' יעקב בסימן ו

כיון שכל . ברי ושמא ברי עדיף

ואפילו [צריך שני עדים , להוציא אשה מבעלה

כיון , באשת כהן שנאנסה לא נאמן עד אחד

]. שבא להוציא אשה מבעלה וצריך שני עדים

דבשלמא אם באים להעיד , והקשה על זה

כיון . צריך שני עדים, שתושגירש את א

ונחשב כמו , שבאים להוציאה מתחת בעלה

להוציא ממון שצריך לזה שני עדים אבל אם 

ומימלא בתולדה , באים רק לאוסרה על בעלה

מדוע צריך , מהאיסור הבעל מחוייב להוציאה

שהרי בממון אם מעיד עד אחד . שני עדים

נאמן ואין צריך לזה , שהממון נאסר על בעליו

] 'כמו באומר נטמאו טהרותיך וכד[עדים שני 

רק לאסור , כיון שלא בא להעיד להוציא הממון

  כ כשבא רק לאסור "וא. את הממון על בעליו

  . מדוע לא נאמן עד אחד, את האשה על בעלה  

וצריך 

:תשובה
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שרק אם מעיד על ממונו שנאסר עליו 

כיון שגם לאחר , נאמן עד אחד

אריא ורק, האיסור ממשיך הדבר להיות ממונו

אבל כשבאים לאסור אשה . הוא דרכיב עליה

באים להפקיע את עצם זכויות וקנין , לבעלה

כיון שקנין הבעל שיש לו . הבעל באשה

הוא זכויות לענין אישות שנשתעבדה , באשתו

הוא , וכל מה שנשתעבדה לבעלה. לו בנישואין

וכשבא . רק לביאת היתר ולא לביאת איסור

בא מיד להפקיע , העד להעיד שנאסרה לבעלה

את זכויותיו ושעבודו שיש לו באשה לביאת 

כמו דלהפקיע , ולזה צריך שני עדים. היתר

ובזה ביאר . ממון מיד בעליו שצריך שני עדים

שהאשה נאמנת לומר שנאנסה , יונה' לדברי ר

כיון , והוא מדין ברי ושמא ברי עדיף, תחתיו

הוא נידון להפקיע , שהנדון לאוסרה לבעלה

ולזה . זכויות האישות שיש לו בהלבעל את

טענת ממון דברי והוא מסוג, צריך שני עדים

זהו , ועצם האיסור לבעלה. ושמא ברי עדיף

  ד "עכ. כלל שאר איסורים שמועיל עד אחד

  .הקהילות יעקב  

ם שנחלק ואוסרה לבעלה גם "שהרמב

משום דסבירא ליה , כשטוענת ברי

אינו , ניםדמאי דאין דבר שבערווה פחות מש

אלא דהוא , מדין הפסד הזכויות של הבעל

מגזירת הכתוב דבכל בירורי עדויות לדבר 

  ולכך סובר , שבערוה צריכים שני עדים

  .ם שלא מועיל ברי בדבר שבערווה"הרמב  

שהקשה : 'א ט"יש לדון בדברי המהרש

מדוע לא נאמין לאשה שאומרת בתולה 

. במיגו שיכלה לומר נאנסתי ואז נאמנת, אני

א דמיגו לא מהני בדבר "ותירץ המהרש

דנאמנות , א"ונראה דלדברי הרשב. שבערווה

האשה בברי דנאנסתי הוא מדין עד אחד נאמן 

כיון דכל , לא שייך להאמינה במיגו, באיסורין

אבל אינו , הטענההמיגו הוא רק כח אלים על 

שלכך לא אומרים מיגו , יכול לברר המציאות

ופשיטא דלא שייך מיגו בדבר , להוציא ממון

אבל לביאור הקהילות יעקב . שבערוה

דדין דבר שבערוה הוא , שנאמנת מדין ברי

כעין דיני ממונות וברי עדיף שהיא טענה 

כ מסתברא דגם מיגו יועיל כיון "א, אלימה

אמנם . ענה אלימא טפישיש לה מיגו והיא ט

א להאמין לה שבתולה "בעצם דברי המהרש

כבר תמה עליו בקרבן , היא במיגו דנאנסתי

דמה שייך להאמינה בזה , נתנאל ובפני יהושוע

  והרי הבעל מכחישה שטוען פתח פתוח , במיגו

  . מצאתי ושויה אנפשיה חתיכא דאיסורא  

, שבדין שויה אנפשיה חתיכא דאסורא

יש . רונים מאיזה דין הואנחלקו האח

ויש אומרים שהוא , אומרים שהוא מדין נדר

שאדם נאמן על עצמו כמאה , מדין נאמנות

שנראה , ויעויין בשיטה מקובצת בסוגיא. עדים

שמסופק בזה גופא האם דין שויה אנפשיה 

ל "וז. או שהוא מדין נדר, הוא דין נאמנות

אלעזר ' מילתיה דר, נאמן לאסורה עליו"

או דקאמר נאמן , בתרי אנפשימתפרש 

, דהבעל נאמן לאוסרה עליו' לאוסרה עליו פי

וכגון דאתי בעל לבי דינא כדי לאוסרה עליו 

דהא שוייה אנפשיה חתיכא , ולהכי נאמן

דכיון דאתי לבי דינא וקאמר דהרי , דאיסורא

הרי היא , היא אסורה עליו ואינו חפץ בה

, ג דהיא מותרת לו מדינא"נאסרה עליו ואע

' ק ר"נ דה"א, ל כאוסר עליו דבר המותר"הו

ולמאי הוא , פ מצאתי נאמן"אלעזר האומר פ

וכגון דאתי ' פי, נאמן היינו דווקא לאוסרה עליו

וקאמר , בעל לבי דינא כדי להפסידה כתובתה

, פ מצאתי"אלעזר דנאמן במאי דקאמר פ' ר

וביאר

ונראה 

ובזה

ודע
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לאשהאשהם"הרמבבדעתביאור

  קיימאוהריומדוע,בריבטענתנאמנת

  

לאשהלהאמיןלנווהיה,עדיףבריושמאדברילן

  .והתוספותיונה'רכדעת,לבעלהאותהולהתיר

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

דיןשכל,ם"הרמבדדעתחשבתי

דיןהואעדיףבריושמאברי

עלטענתועדיפהברישהטוען,בממונות

טענהמדין,בממוןזוכהולכךשמאהטוען

ברידיןכללשייךלאבאיסוריםאבל.אלימה

דאורייתאספיקאישנוכי,עדיףבריושמא

לא,האשהשלהבריטענתידיועללחומרא

מממונותושאני,ואסורההספקכללנפשט

ואמנם,עדיפאהאלימתאהטענהדהתם

ברימדוע,יונה'רסברתעלתמהובאחרונים

,איסורזהוכאןהרי,בסוטהעדיףבריושמא

שביארואחרוניםויש.עדיףבריכללשייךולא

מטעלזחיים'רובחידושישיעוריםבקובץיעויין[

שהאשהיונה'רסברתאת]יעקבובקהילות

נאמןאחדעדמדין,הבריבטענתנאמנת

דברהואדידןשבנדוןפ"ואע,באיסורים

הגהותדעתמ"מ,עדיםשניוצריךשבערווה

עדנאמןאיסוראאיתחזקלאשאםמיימוניות

לאשכאןוכיון,שבערווהבדברגםאחד

להעידהאשהנאמנת,איסוראאיתחזק

  .באיסוריםנאמןאחדעדמדיןלבעלהשטהורה

א המובא בשיטה "הוא לשון הרשב

ולא גרע פתח פתוח ממי "מקובצת 

שראינוה שנבעלה וצווחה ואמרה אנוסה אני 

והרי היא כחתיכה ספק חלב ספק , דנאמנת

פ שזו עדות "ואע, שומן דעד אחד נאמן עליה

אשה בגופה האמרינן דנאמנת כדאיתא 

בברייתא לקמן זו עדות שהאשה כשירה לה 

שנסתרה היינו טעמא וסוטה, כלומר לעצמה

". משום דרגלים לדבר שהרי קינא לה ונסתרה

א דברי של האשה נאמנת מדין "נמצא להרשב

וגם האשה עצמה נאמנת , א נאמן באיסורים"ע

ולא כמו בשבויה דלא נאמנת בברי [על עצמה 

ובסוטה לא נאמנת בברי ]. לומר לא נבעלתי

כיון שיש רגלים לדבר , לומר לא נבעלתי

שאין , ם נראה שסובר"בדעת הרמבו. שנבעלה

האשה נחשבת כעד אחד ואינה נאמנת לומר 

משום דאין דבר שבערוה , שנאנסה תחתיו

. פחות משנים גם באופן דלא איתחזק איסורא

ם סובר שהאשה לא נאמנת "ל שהרמב"ועוי

שעליה , כיון שהיא הבעל דין עצמו, כעד אחד

  וכמו בשבויה , אנו דנין האם מותרת או אסורה

  .דאינה נאמנת לומר לא נטמאתי  

דהוא מדין , ביאר' יעקב בסימן ו

כיון שכל . ברי ושמא ברי עדיף

ואפילו [צריך שני עדים , להוציא אשה מבעלה

כיון , באשת כהן שנאנסה לא נאמן עד אחד

]. שבא להוציא אשה מבעלה וצריך שני עדים

דבשלמא אם באים להעיד , והקשה על זה

כיון . צריך שני עדים, שתושגירש את א

ונחשב כמו , שבאים להוציאה מתחת בעלה

להוציא ממון שצריך לזה שני עדים אבל אם 

ומימלא בתולדה , באים רק לאוסרה על בעלה

מדוע צריך , מהאיסור הבעל מחוייב להוציאה

שהרי בממון אם מעיד עד אחד . שני עדים

נאמן ואין צריך לזה , שהממון נאסר על בעליו

] 'כמו באומר נטמאו טהרותיך וכד[עדים שני 

רק לאסור , כיון שלא בא להעיד להוציא הממון

  כ כשבא רק לאסור "וא. את הממון על בעליו

  . מדוע לא נאמן עד אחד, את האשה על בעלה  

וצריך 

:תשובה

וכן 

ובקהילות 
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שרק אם מעיד על ממונו שנאסר עליו 

כיון שגם לאחר , נאמן עד אחד

אריא ורק, האיסור ממשיך הדבר להיות ממונו

אבל כשבאים לאסור אשה . הוא דרכיב עליה

באים להפקיע את עצם זכויות וקנין , לבעלה

כיון שקנין הבעל שיש לו . הבעל באשה

הוא זכויות לענין אישות שנשתעבדה , באשתו

הוא , וכל מה שנשתעבדה לבעלה. לו בנישואין

וכשבא . רק לביאת היתר ולא לביאת איסור

בא מיד להפקיע , העד להעיד שנאסרה לבעלה

את זכויותיו ושעבודו שיש לו באשה לביאת 

כמו דלהפקיע , ולזה צריך שני עדים. היתר

ובזה ביאר . ממון מיד בעליו שצריך שני עדים

שהאשה נאמנת לומר שנאנסה , יונה' לדברי ר

כיון , והוא מדין ברי ושמא ברי עדיף, תחתיו

הוא נידון להפקיע , שהנדון לאוסרה לבעלה

ולזה . זכויות האישות שיש לו בהלבעל את

טענת ממון דברי והוא מסוג, צריך שני עדים

זהו , ועצם האיסור לבעלה. ושמא ברי עדיף

  ד "עכ. כלל שאר איסורים שמועיל עד אחד

  .הקהילות יעקב  

ם שנחלק ואוסרה לבעלה גם "שהרמב

משום דסבירא ליה , כשטוענת ברי

אינו , ניםדמאי דאין דבר שבערווה פחות מש

אלא דהוא , מדין הפסד הזכויות של הבעל

מגזירת הכתוב דבכל בירורי עדויות לדבר 

  ולכך סובר , שבערוה צריכים שני עדים

  .ם שלא מועיל ברי בדבר שבערווה"הרמב  

שהקשה : 'א ט"יש לדון בדברי המהרש

מדוע לא נאמין לאשה שאומרת בתולה 

. במיגו שיכלה לומר נאנסתי ואז נאמנת, אני

א דמיגו לא מהני בדבר "ותירץ המהרש

דנאמנות , א"ונראה דלדברי הרשב. שבערווה

האשה בברי דנאנסתי הוא מדין עד אחד נאמן 

כיון דכל , לא שייך להאמינה במיגו, באיסורין

אבל אינו , הטענההמיגו הוא רק כח אלים על 

שלכך לא אומרים מיגו , יכול לברר המציאות

ופשיטא דלא שייך מיגו בדבר , להוציא ממון

אבל לביאור הקהילות יעקב . שבערוה

דדין דבר שבערוה הוא , שנאמנת מדין ברי

כעין דיני ממונות וברי עדיף שהיא טענה 

כ מסתברא דגם מיגו יועיל כיון "א, אלימה

אמנם . ענה אלימא טפישיש לה מיגו והיא ט

א להאמין לה שבתולה "בעצם דברי המהרש

כבר תמה עליו בקרבן , היא במיגו דנאנסתי

דמה שייך להאמינה בזה , נתנאל ובפני יהושוע

  והרי הבעל מכחישה שטוען פתח פתוח , במיגו

  . מצאתי ושויה אנפשיה חתיכא דאיסורא  

, שבדין שויה אנפשיה חתיכא דאסורא

יש . רונים מאיזה דין הואנחלקו האח

ויש אומרים שהוא , אומרים שהוא מדין נדר

שאדם נאמן על עצמו כמאה , מדין נאמנות

שנראה , ויעויין בשיטה מקובצת בסוגיא. עדים

שמסופק בזה גופא האם דין שויה אנפשיה 

ל "וז. או שהוא מדין נדר, הוא דין נאמנות

אלעזר ' מילתיה דר, נאמן לאסורה עליו"

או דקאמר נאמן , בתרי אנפשימתפרש 

, דהבעל נאמן לאוסרה עליו' לאוסרה עליו פי

וכגון דאתי בעל לבי דינא כדי לאוסרה עליו 

דהא שוייה אנפשיה חתיכא , ולהכי נאמן

דכיון דאתי לבי דינא וקאמר דהרי , דאיסורא

הרי היא , היא אסורה עליו ואינו חפץ בה

, ג דהיא מותרת לו מדינא"נאסרה עליו ואע

' ק ר"נ דה"א, ל כאוסר עליו דבר המותר"הו

ולמאי הוא , פ מצאתי נאמן"אלעזר האומר פ

וכגון דאתי ' פי, נאמן היינו דווקא לאוסרה עליו

וקאמר , בעל לבי דינא כדי להפסידה כתובתה

, פ מצאתי"אלעזר דנאמן במאי דקאמר פ' ר

וביאר

ונראה 

ובזה

ודע



             דוד      כתובות                                                      אוצרות                   קצח

  ונאמנותו היינו כדי לאוסרה עליו ולא 

  ".להפסידה כתובתה  

ק שבפירוש ראשון "מדברי השמ

א הוא "סובר שדין שויה אנפשיה חד

, כאוסר על עצמו דבר המותר, דין של נדר

ל דהוא דווקא אם בא לבית הדין "ולכך ס

  אבל אם בא , לאוסרה עליו דאז יש כאן דין נדר

  

להפסידה כתובתה ולא לאוסרה עליו אין כאן 

שדין שויה, אבל בפירוש השני סובר. דין נדר

על עצמו א הוא דין נאמנות "אנפשיה חד

  הבעלאםשאפילוסוברולכך, כמאה עדים

נאסרת , כתובתהלהפסידה  הדין  לבית  בא

  , עליו כיון שהוא נאמן על עצמו כמאה עדים

  .ולכך אסורה עליו  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

      

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בביאור מחלוקת 

ועצם דברי . יונה' ם ור"הרמב

מבעלה נחשב שלהוציא אשה , הקהילות יעקב

. ה לא נאמן עד אחד"ומשו, כלהוציא ממון

ף בסוף פרק "בפשוטו כך מבואר בדברי הרי

לא , דעדים על מעשה כיעור, שני דיבמות

ף זה מעד "והוכיח הרי. נאסרת האשה לבעלה

כמבואר , אחד שאינו נאמן להעיד שזינתה

ף "וביאר המאירי לדברי הרי. ו"בקידושין ס

זה כלהוציא ממון הרי, שלהוציא אשה מבעלה

וכמו דלהוציא ממון צריך עדות , מיד בעליו

הכי נמי להוציא אשה מיד בעלה צריך , ברורה

ף מעד אחד "וזה הוכיח הרי, עדות ברורה

והכי , שאינו נאמן משום דאינו עדות ברורה

  לא , נמי בעדי כיעור דאינו עדות ברורה

  .מוציאים מבעלה  

דאם כן מדוע , לכאורה זהו תימה

נאסרה לבעלה כשטוען פתח פתוח 

רק ספק , והרי אין כאן עדות ברורה, מצאתי

וכמו שמספק לא מוציאין ממון , שמא זינתה

. מדוע נוציא את האשה מיד בעלה, מיד בעליו

, הם רק בדיני עדות, ל שכל דברי המאירי"וצ

וכל , דעל זה נאמר על פי שנים עדים יקום דבר

, ד"עדות שאינה ברורה לא מקבלים אותה בב

ולכך גם . א להוציא ממון"כמו שלא מקבלים ע

עדים על מעשה כיעור לא מקבלים לאסור 

כיון דאין כאן עדות ברורה על מעשה , לבעלה

אבל בדינא דפתח פתוח דהוא לא . האיסור

רק מדין שויה נפשיה חתיכא , מדיני עדות

ככל , אסורהבזה הוא הדין דכל ספק , דאיסורא

ולפי זה אם הבעל . ספיקא דאורייתא לחומרא

תהא אסורה , בעצמו יראה את מעשה הכיעור

דאם . [עליו כמו כל ספיקא דאורייתא לחומרא

אם כן מה , נאמר דבכיעור אפילו ספק אין כאן

  ף להוכיח שלא נאסרת בעדי "הוצרך הרי

  ].א בזנות"מע, כיעור  

, ק"ר לדברי השמ"שהביא כת

ספקא ליה בדין שויה אנפשיה דמ

האם הוא מדין נאמנות או , חתיכא דאיסורא

: 'יש לתמוה מהגמרא כתובות ט, מדין נדר

חומוכ

קיבלנו

ובמהאמנם 

קצט                   דוד      כתובות                                                     אוצרות

משום אקרורי , דבתולה נישאת ביום הרביעי

דעתא לאוסרה עליו שאם היה לו טענת 

ואם . ד ולא תתקרר דעתו"בתולים ישכים לב

א הוא רק "נאמר שכל דין שויה אנפשיה חד

כ אם תתקרר דעתו "א, לא דין נאמנותדין נדר ו

כ מעולם לא היה כאן נדר "א, ד"ולא יבוא לב

, שלא נדר כלל ולא אמר שמצא פתח פתוח

אבל , ד לא תאסר עליו"כ כשלא יבוא לב"וא

כיון שכלפי , אם הוא דין נאמנות מובן היטב

. עצמו יודע שיש פתח פתוח והיא אסורה עליו

, א דין נדרק שהו"ואולי יש ליישב לדברי השמ

ויאמר זה , דחיישינן שמא ימצא פתח פתוח

ד שתתקרר "כ לא יבוא לב"ואח, לקרוביו

  כיון שאמר , ובזה שפיר יש דין נדר, דעתו

  .לקרוביו שמצא פתח פתוח  

  

פ המבואר "ע, ק"יש ליישב לדברי השמ

שהאומר 'ה סעיף ב"ביורה דעה סימן ר

נאסר שיהא יינו יין נסך ופתו פת כותים לא 

אבל אם אמרו בדרך של קנס כגון שאמר , בכך

אם אעבור על כך יהא פתיאם אעשה כך או 

וביאר . יש אוסרים, נסךייןוייניכותיםפת

שהאדם יכול לקבל על , ש"ך בשם הריב"הש

ד "כמו שב, עצמו לענוש ולהחמיר על עצמו

יכולים לענוש ולהחמיר על עצמם להוראת 

ל "ז י"ולפ. עצמוד על "כי האדם נחשב ב, שעה

דאם החליט בעצמו בצורה ברורה שיתנהג 

פ "מחוייב לנהוג כך אע, כאלו היא אסורה לו

החשש ובזה מובן, שלא הוציא דבר זה בפיו

  דכיון שהחליט בנפשו , שמא תתקרר דעתו

  .מיד נאסרה עליו, שאסורה לו  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  סימן סה

  שליחות לקטן
  .כתובות יא                                                                                                                                                                          

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

אמר רב הונא גר קטן . "א"בכתובות י

". מטבילין אותו על דעת בית דין

, ד יכולים לגייר את הקטן"כיצד ב' והקשו תוס

דאנן סהדי דעביד [הרי זכיה מטעם שליחות 

דזכין ' תוס' ותי. ואין שליחות לקטן] ליה שליח

' י בתוסשנ'ותי. מדרבנןוהוי גר , לקטן מדרבנן

  ].מהתורהגרוהוי[דזכין לקטן הוי מן התורה

  

מטעם שליחות ואין שליחות דזכיהג"ואע

הני מילי בדבר שיש בו קצת , לקטן מן התורה

כגון להפריש תרומה דשמא היה רוצה , חובה

לפוטרו בחיטה אחת או שמא היה רוצה ליתן 

יש , אבל בזכות גמורה כמו בגירות, יותר

  ב במה נחלקו "וצ. שליחות לקטן מן התורה

  .'שני תירוצי התוס  

  .דודאברכי הכולל באר משה אש

  

ועוד

:שאלה



             דוד      כתובות                                                      אוצרות                   קצח

  ונאמנותו היינו כדי לאוסרה עליו ולא 

  ".להפסידה כתובתה  

ק שבפירוש ראשון "מדברי השמ

א הוא "סובר שדין שויה אנפשיה חד

, כאוסר על עצמו דבר המותר, דין של נדר

ל דהוא דווקא אם בא לבית הדין "ולכך ס

  אבל אם בא , לאוסרה עליו דאז יש כאן דין נדר

  

להפסידה כתובתה ולא לאוסרה עליו אין כאן 

שדין שויה, אבל בפירוש השני סובר. דין נדר

על עצמו א הוא דין נאמנות "אנפשיה חד

  הבעלאםשאפילוסוברולכך, כמאה עדים

נאסרת , כתובתהלהפסידה  הדין  לבית  בא

  , עליו כיון שהוא נאמן על עצמו כמאה עדים

  .ולכך אסורה עליו  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

      

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בביאור מחלוקת 

ועצם דברי . יונה' ם ור"הרמב

מבעלה נחשב שלהוציא אשה , הקהילות יעקב

. ה לא נאמן עד אחד"ומשו, כלהוציא ממון

ף בסוף פרק "בפשוטו כך מבואר בדברי הרי

לא , דעדים על מעשה כיעור, שני דיבמות

ף זה מעד "והוכיח הרי. נאסרת האשה לבעלה

כמבואר , אחד שאינו נאמן להעיד שזינתה

ף "וביאר המאירי לדברי הרי. ו"בקידושין ס

זה כלהוציא ממון הרי, שלהוציא אשה מבעלה

וכמו דלהוציא ממון צריך עדות , מיד בעליו

הכי נמי להוציא אשה מיד בעלה צריך , ברורה

ף מעד אחד "וזה הוכיח הרי, עדות ברורה

והכי , שאינו נאמן משום דאינו עדות ברורה

  לא , נמי בעדי כיעור דאינו עדות ברורה

  .מוציאים מבעלה  

דאם כן מדוע , לכאורה זהו תימה

נאסרה לבעלה כשטוען פתח פתוח 

רק ספק , והרי אין כאן עדות ברורה, מצאתי

וכמו שמספק לא מוציאין ממון , שמא זינתה

. מדוע נוציא את האשה מיד בעלה, מיד בעליו

, הם רק בדיני עדות, ל שכל דברי המאירי"וצ

וכל , דעל זה נאמר על פי שנים עדים יקום דבר

, ד"עדות שאינה ברורה לא מקבלים אותה בב

ולכך גם . א להוציא ממון"כמו שלא מקבלים ע

עדים על מעשה כיעור לא מקבלים לאסור 

כיון דאין כאן עדות ברורה על מעשה , לבעלה

אבל בדינא דפתח פתוח דהוא לא . האיסור

רק מדין שויה נפשיה חתיכא , מדיני עדות

ככל , אסורהבזה הוא הדין דכל ספק , דאיסורא

ולפי זה אם הבעל . ספיקא דאורייתא לחומרא

תהא אסורה , בעצמו יראה את מעשה הכיעור

דאם . [עליו כמו כל ספיקא דאורייתא לחומרא

אם כן מה , נאמר דבכיעור אפילו ספק אין כאן

  ף להוכיח שלא נאסרת בעדי "הוצרך הרי

  ].א בזנות"מע, כיעור  

, ק"ר לדברי השמ"שהביא כת

ספקא ליה בדין שויה אנפשיה דמ

האם הוא מדין נאמנות או , חתיכא דאיסורא

: 'יש לתמוה מהגמרא כתובות ט, מדין נדר

חומוכ

קיבלנו

ובמהאמנם 
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משום אקרורי , דבתולה נישאת ביום הרביעי

דעתא לאוסרה עליו שאם היה לו טענת 

ואם . ד ולא תתקרר דעתו"בתולים ישכים לב

א הוא רק "נאמר שכל דין שויה אנפשיה חד

כ אם תתקרר דעתו "א, לא דין נאמנותדין נדר ו

כ מעולם לא היה כאן נדר "א, ד"ולא יבוא לב

, שלא נדר כלל ולא אמר שמצא פתח פתוח

אבל , ד לא תאסר עליו"כ כשלא יבוא לב"וא

כיון שכלפי , אם הוא דין נאמנות מובן היטב

. עצמו יודע שיש פתח פתוח והיא אסורה עליו

, א דין נדרק שהו"ואולי יש ליישב לדברי השמ

ויאמר זה , דחיישינן שמא ימצא פתח פתוח

ד שתתקרר "כ לא יבוא לב"ואח, לקרוביו

  כיון שאמר , ובזה שפיר יש דין נדר, דעתו

  .לקרוביו שמצא פתח פתוח  

  

פ המבואר "ע, ק"יש ליישב לדברי השמ

שהאומר 'ה סעיף ב"ביורה דעה סימן ר

נאסר שיהא יינו יין נסך ופתו פת כותים לא 

אבל אם אמרו בדרך של קנס כגון שאמר , בכך

אם אעבור על כך יהא פתיאם אעשה כך או 

וביאר . יש אוסרים, נסךייןוייניכותיםפת

שהאדם יכול לקבל על , ש"ך בשם הריב"הש

ד "כמו שב, עצמו לענוש ולהחמיר על עצמו

יכולים לענוש ולהחמיר על עצמם להוראת 

ל "ז י"ולפ. עצמוד על "כי האדם נחשב ב, שעה

דאם החליט בעצמו בצורה ברורה שיתנהג 

פ "מחוייב לנהוג כך אע, כאלו היא אסורה לו

החשש ובזה מובן, שלא הוציא דבר זה בפיו

  דכיון שהחליט בנפשו , שמא תתקרר דעתו

  .מיד נאסרה עליו, שאסורה לו  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  סימן סה

  שליחות לקטן
  .כתובות יא                                                                                                                                                                          

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

אמר רב הונא גר קטן . "א"בכתובות י

". מטבילין אותו על דעת בית דין

, ד יכולים לגייר את הקטן"כיצד ב' והקשו תוס

דאנן סהדי דעביד [הרי זכיה מטעם שליחות 

דזכין ' תוס' ותי. ואין שליחות לקטן] ליה שליח

' י בתוסשנ'ותי. מדרבנןוהוי גר , לקטן מדרבנן

  ].מהתורהגרוהוי[דזכין לקטן הוי מן התורה

  

מטעם שליחות ואין שליחות דזכיהג"ואע

הני מילי בדבר שיש בו קצת , לקטן מן התורה

כגון להפריש תרומה דשמא היה רוצה , חובה

לפוטרו בחיטה אחת או שמא היה רוצה ליתן 

יש , אבל בזכות גמורה כמו בגירות, יותר

  ב במה נחלקו "וצ. שליחות לקטן מן התורה

  .'שני תירוצי התוס  

  .דודאברכי הכולל באר משה אש

  

ועוד

:שאלה
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י"רשדבריפ"ע,להסבירחשבתי

ליהליתקטן":א"עמ"ב'בגמ

בראויכתבבגדולשליחותכתבדכי,שליחות

,חלודיבורוהקדשהקדשושיהאלתרום

תרומהוגבי,כתיבאישונדריםהקדשותדגבי

דאיןנמצא".ליבוידבנואשראישכלמאת

.קטןולאדאיש,כ"מגזיההואלקטןשליחות

חובהקצתבושישדברביןלחלקאיןז"ולפ

דאיןכ"גזיהישנהמ"דמ,גמורהלזכות

,קמא'בתי'תוססובריםולכך.לקטןשליחות

שני'תיאבל.לקטןשליחותאיןדלעולם

,לקטןשליחותדאיןדהטעם,שסוברנראה

שישובדבר,דעתברלאודקטןמסבראהוא

,להחליטהדעתשיקולצריךחובהקצתבו

ברלאווקטן,לאאושליחלמנותרוצההאם

,גמורהזכותשהואבדבראבל.להכידעת

  שליחותמהנישפיר,הדעתשיקולכאןצ"וא

  .לקטןגם  

דהטעם דאין , י"שני מודה לרש' דתי

שליחות לקטן הוא מחמת גזירת 

מ מפרשינן דהגדר "ומ. הכתוב איש ולא קטן

  , דאין שליחות לקטן הוא משום דלאו בר דעת

  

ולכך .ואינו יודע להחליט אם זה טוב לו או לא

, ל דזה שייך רק בדבר שיש בו קצת חובה"ס

כ בדבר "ומשא. שצריך שיקול הדעת להחליט

  צ שיקול הדעת "שהוא זכות גמורה שא

  .ל דיש שליחות לקטן"ס, להחליט  

א הטעם "יאשיהו פינטו זיע' ביאר ר

ולא ממתינים לו , מדוע מלין את הקטן

ונראה [.לעצמומילהבריתויעשהגדולשיהא

כוונתו להקשות מדוע מלין הקטן הרי אינו בר 

וביאר ]. ולא רוצה למול כעת ולהצטער, דעת

דלאחר שהקטן יגדל ויהא בר דעת ודאי 

. לכך מלין אותו בקטנותו, שירצה את המילה

שבדבר ', ונראה שכוונתו לתירוץ השני בתוס

שיש בו זכות גמורה ודאי דמהני זכייה 

כשיו המילה אינה פ שע"ואע. ושליחות לקטן

מ "מ, זכות גמורה לקטן שהרי יש לו צער בה

לאחר שיגדל יבין שכל המילה היא זכות 

. ויש כאן רצון גמור למפרע, גמורה בשבילו

דהמוהל נחשב , ד הדרוש"ובזה גם יש לבאר ע

, כיון דהיא זכות גמורה, שלוחו של הקטן

  ' כ תוס"ג יש זכיה ושליחות לקטן כש"ובכה

  .בתירוץ שני  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא בעניין מאברכי הכולל

  

  .דוד חנניה פינטו שלום רבביצ ר"ר הרה"לכבוד מו

נראה',תוסתירוצישנילבארר"כת

.ד"לביבמותי"רשכ"משלבארגם

הקידושיןשיחולומ"עשקידששקטן

והקשו.קידושיןוקדושיודמהני,לכשיגדל

מעשהאיןוהא,הקידושיןיחולוכיצד'בתוס

ביאר]'לסימן[יבמותס"עמי"ובקה.כלוםקטן

לוישדקטן.ג"יבחוליןלשיטתואזילי"דרש

כשעושהדהואי"ופרש,מדאורייתאמעשה

ומהניעושהמהלשםומפרשמעשה

במעשהדרק,פרשו'תוסאבל.מדאורייתא

שאין[כוונתומצדבהכרחעצמומצדהמוכיח

אםאבל.בקטןמועיל,]אחרפירושלמעשה

:תשובה

ל"ועוי

ז"ועד

כ"לפמש
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  ,עושהמהלשםעצמומצדמוכיחהמעשהאין

  .הקטןשלופירושודיבורומהנילא  

י דמהני מעשה הקידושין "ל לרש"ס

כיון שישנו מעשה נתינה של , דקטן

הקטן לבאר שנתינת הכסף מהני פירוש , כסף

. וליכא בהא חסרון דעה, היא לשם קידושין

כיון שקטן , א לקידושין לחול"ורק דמעכשיו א

אבל אין בו , מופקע מקנינים קידושין וחלויות

ולכן מועיל מעשה . ת"חסרון דעה וכשנ

. שיחולו לכשיגדיל, הקידושין שעשה בקטנותו

זהו משום דאזדי , שנחלקו' אבל תוס

דרק מעשה המוכיח מצד עצמו , ולשטתייה

מעשה אבל. בלא דיבורו של קטן מהני בקטן

לא מהני , י דיבורו של קטן"שצריך פירוש ע

ולכך . בקטן דחשיב לאו בר דעת לפרש דבריו

שלא מועיל מעשה קידושין ' סוברים תוס

  כיון שצריך לפרש שזהו נתינה לשם , בקטנותו

  .י"ד הקה"ולא מהני בקטן עכ, קידושין  

במחלוקתתלויים',תוסתירוציששני
דעתלוישדקטןל"דסי"דלרש.זו

].וקניניםמחלויותמופקעורק[המעשהלפרש
עלשליחלמנותדעתלודישל"ינ"הכ"וא

מעשהלעשותיכולשהקטןכמו,מעשה
למנותדיכולל"ימסברהכ"א,אותוולפרש

כ"דמגזיהורק,ולפרשומעשהלעשותשליח
י"רשכ"כש,שליחממנהשאינוקטןהתמעט

ש"ולקצתחובהשנאדלאל"סולכך:א"עמ"ב
אבל.כ"מגזיההתמעטדהכל,גמורהזכות

,ולפרשומעשהלעשותדעתלודאין'לתוס
לעשותשליחלמנותדעתלואיןמסברהנ"ה

מהקטןעדיףלאדהשליח[,ולפרשומעשה
זכותשהואדבדבר'לתוסל"סולכך].עצמו
דודאי,דעתחסרוןדליכא,מהנישפירגמור
  פרושלושאיןמעשהכמו[,להכידעהאיכא

  ].דעתודמהני,אחר  

מהלכות שלוחין ' בפרק בם"ברמב

עושה אדם "כתב ' ושותפין הלכה ב

שליח איש או אשה ואפילו אשת איש ואפילו 

הואיל והן בני דעת וישנן בקצת , עבד ושפחה

אבל מי . שלוחין למשא ומתןמצות נעשין 

ינן א, שאינן בני דעת והן חרש שוטה וקטן

הקטןאחדשליחעושיןולאנעשין שלוחין

ץ מדברי "במשנת יעבודייק".הקטנהואחד

דחרש שוטה וקטן לא , ם דסבירא ליה"הרמב

ם "נתמעטו מפרשת שליחות ואינן כעכו

מקרא , שנתמעט להדיא מפרשת שליחות

. אף שלוחכם בני בריתדמה אתם בני ברית 

להיות שליחים , ו אינן בני דעת"אלא שהחש

ובזה ביאר לקושיית . או למנות שליחים

ם "לשיטת הרמב'ק ב"מ ס"סימן ק, ח"הקצוה

דסבירא ליה ]ו"מהלכות גירושין הלכה ט' פרק ב[

לא , דנשתטה המשלח לאחר מינוי השליחות

ודלא כהטור [בטלה השליחות מהתורה 

כ "א]. טלה השליחות מהתורהדסבירא ליה דב

האומר תנו גט זה . ג"תקשי מהמשנה גיטין י

יתנו לא, לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי ומת

מאי שנא , ע"ם צ"ולהרמב. לאחר מיתה

ש מת "ומ, נשתטה המשלח דנותן השליח

ותירץ במשנת . המשלח דלא נותן השליח

ו לא נתמעטו "ץ לפי המבואר לעיל דחש"יעב

ורק הטעם שלא , חותלהדיא מפרשת שלי

לכך , ממנין שליח משום שאינן בני דעת

משום , בנשתטה המשלח לא בטלה השליחות

וכל החסרון , דגם שוטה יכול להיות לו שליח

.הוא במינוי השליחות משום דלית להו דעת

דבזה מופקע המשלח , אולם במת המשלח

ואינו בדיני שליחות , לעולם מפרשת שליחות

  דכיון שמת המשלח , ם"בזה מודה הרמב. כלל

  .בטלה השליחות לגמרי  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד
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ונראה

והנה 
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י"רשדבריפ"ע,להסבירחשבתי

ליהליתקטן":א"עמ"ב'בגמ

בראויכתבבגדולשליחותכתבדכי,שליחות

,חלודיבורוהקדשהקדשושיהאלתרום

תרומהוגבי,כתיבאישונדריםהקדשותדגבי

דאיןנמצא".ליבוידבנואשראישכלמאת

.קטןולאדאיש,כ"מגזיההואלקטןשליחות

חובהקצתבושישדברביןלחלקאיןז"ולפ

דאיןכ"גזיהישנהמ"דמ,גמורהלזכות

,קמא'בתי'תוססובריםולכך.לקטןשליחות

שני'תיאבל.לקטןשליחותאיןדלעולם

,לקטןשליחותדאיןדהטעם,שסוברנראה

שישובדבר,דעתברלאודקטןמסבראהוא

,להחליטהדעתשיקולצריךחובהקצתבו

ברלאווקטן,לאאושליחלמנותרוצההאם

,גמורהזכותשהואבדבראבל.להכידעת

  שליחותמהנישפיר,הדעתשיקולכאןצ"וא

  .לקטןגם  

דהטעם דאין , י"שני מודה לרש' דתי

שליחות לקטן הוא מחמת גזירת 

מ מפרשינן דהגדר "ומ. הכתוב איש ולא קטן

  , דאין שליחות לקטן הוא משום דלאו בר דעת

  

ולכך .ואינו יודע להחליט אם זה טוב לו או לא

, ל דזה שייך רק בדבר שיש בו קצת חובה"ס

כ בדבר "ומשא. שצריך שיקול הדעת להחליט

  צ שיקול הדעת "שהוא זכות גמורה שא

  .ל דיש שליחות לקטן"ס, להחליט  

א הטעם "יאשיהו פינטו זיע' ביאר ר

ולא ממתינים לו , מדוע מלין את הקטן

ונראה [.לעצמומילהבריתויעשהגדולשיהא

כוונתו להקשות מדוע מלין הקטן הרי אינו בר 

וביאר ]. ולא רוצה למול כעת ולהצטער, דעת

דלאחר שהקטן יגדל ויהא בר דעת ודאי 

. לכך מלין אותו בקטנותו, שירצה את המילה

שבדבר ', ונראה שכוונתו לתירוץ השני בתוס

שיש בו זכות גמורה ודאי דמהני זכייה 

כשיו המילה אינה פ שע"ואע. ושליחות לקטן

מ "מ, זכות גמורה לקטן שהרי יש לו צער בה

לאחר שיגדל יבין שכל המילה היא זכות 

. ויש כאן רצון גמור למפרע, גמורה בשבילו

דהמוהל נחשב , ד הדרוש"ובזה גם יש לבאר ע

, כיון דהיא זכות גמורה, שלוחו של הקטן

  ' כ תוס"ג יש זכיה ושליחות לקטן כש"ובכה

  .בתירוץ שני  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא בעניין מאברכי הכולל

  

  .דוד חנניה פינטו שלום רבביצ ר"ר הרה"לכבוד מו

נראה',תוסתירוצישנילבארר"כת

.ד"לביבמותי"רשכ"משלבארגם

הקידושיןשיחולומ"עשקידששקטן

והקשו.קידושיןוקדושיודמהני,לכשיגדל

מעשהאיןוהא,הקידושיןיחולוכיצד'בתוס

ביאר]'לסימן[יבמותס"עמי"ובקה.כלוםקטן

לוישדקטן.ג"יבחוליןלשיטתואזילי"דרש

כשעושהדהואי"ופרש,מדאורייתאמעשה

ומהניעושהמהלשםומפרשמעשה

במעשהדרק,פרשו'תוסאבל.מדאורייתא

שאין[כוונתומצדבהכרחעצמומצדהמוכיח

אםאבל.בקטןמועיל,]אחרפירושלמעשה

:תשובה

ל"ועוי

ז"ועד

כ"לפמש
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  ,עושהמהלשםעצמומצדמוכיחהמעשהאין

  .הקטןשלופירושודיבורומהנילא  

י דמהני מעשה הקידושין "ל לרש"ס

כיון שישנו מעשה נתינה של , דקטן

הקטן לבאר שנתינת הכסף מהני פירוש , כסף

. וליכא בהא חסרון דעה, היא לשם קידושין

כיון שקטן , א לקידושין לחול"ורק דמעכשיו א

אבל אין בו , מופקע מקנינים קידושין וחלויות

ולכן מועיל מעשה . ת"חסרון דעה וכשנ

. שיחולו לכשיגדיל, הקידושין שעשה בקטנותו

זהו משום דאזדי , שנחלקו' אבל תוס

דרק מעשה המוכיח מצד עצמו , ולשטתייה

מעשה אבל. בלא דיבורו של קטן מהני בקטן

לא מהני , י דיבורו של קטן"שצריך פירוש ע

ולכך . בקטן דחשיב לאו בר דעת לפרש דבריו

שלא מועיל מעשה קידושין ' סוברים תוס

  כיון שצריך לפרש שזהו נתינה לשם , בקטנותו

  .י"ד הקה"ולא מהני בקטן עכ, קידושין  

במחלוקתתלויים',תוסתירוציששני
דעתלוישדקטןל"דסי"דלרש.זו

].וקניניםמחלויותמופקעורק[המעשהלפרש
עלשליחלמנותדעתלודישל"ינ"הכ"וא

מעשהלעשותיכולשהקטןכמו,מעשה
למנותדיכולל"ימסברהכ"א,אותוולפרש

כ"דמגזיהורק,ולפרשומעשהלעשותשליח
י"רשכ"כש,שליחממנהשאינוקטןהתמעט

ש"ולקצתחובהשנאדלאל"סולכך:א"עמ"ב
אבל.כ"מגזיההתמעטדהכל,גמורהזכות

,ולפרשומעשהלעשותדעתלודאין'לתוס
לעשותשליחלמנותדעתלואיןמסברהנ"ה

מהקטןעדיףלאדהשליח[,ולפרשומעשה
זכותשהואדבדבר'לתוסל"סולכך].עצמו
דודאי,דעתחסרוןדליכא,מהנישפירגמור

  פרושלושאיןמעשהכמו[,להכידעהאיכא
  ].דעתודמהני,אחר  

מהלכות שלוחין ' בפרק בם"ברמב

עושה אדם "כתב ' ושותפין הלכה ב

שליח איש או אשה ואפילו אשת איש ואפילו 

הואיל והן בני דעת וישנן בקצת , עבד ושפחה

אבל מי . שלוחין למשא ומתןמצות נעשין 

ינן א, שאינן בני דעת והן חרש שוטה וקטן

הקטןאחדשליחעושיןולאנעשין שלוחין

ץ מדברי "במשנת יעבודייק".הקטנהואחד

דחרש שוטה וקטן לא , ם דסבירא ליה"הרמב

ם "נתמעטו מפרשת שליחות ואינן כעכו

מקרא , שנתמעט להדיא מפרשת שליחות

. אף שלוחכם בני בריתדמה אתם בני ברית 

להיות שליחים , ו אינן בני דעת"אלא שהחש

ובזה ביאר לקושיית . או למנות שליחים

ם "לשיטת הרמב'ק ב"מ ס"סימן ק, ח"הקצוה

דסבירא ליה ]ו"מהלכות גירושין הלכה ט' פרק ב[

לא , דנשתטה המשלח לאחר מינוי השליחות

ודלא כהטור [בטלה השליחות מהתורה 

כ "א]. טלה השליחות מהתורהדסבירא ליה דב

האומר תנו גט זה . ג"תקשי מהמשנה גיטין י

יתנו לא, לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי ומת

מאי שנא , ע"ם צ"ולהרמב. לאחר מיתה

ש מת "ומ, נשתטה המשלח דנותן השליח

ותירץ במשנת . המשלח דלא נותן השליח

ו לא נתמעטו "ץ לפי המבואר לעיל דחש"יעב

ורק הטעם שלא , חותלהדיא מפרשת שלי

לכך , ממנין שליח משום שאינן בני דעת

משום , בנשתטה המשלח לא בטלה השליחות

וכל החסרון , דגם שוטה יכול להיות לו שליח

.הוא במינוי השליחות משום דלית להו דעת

דבזה מופקע המשלח , אולם במת המשלח

ואינו בדיני שליחות , לעולם מפרשת שליחות

  דכיון שמת המשלח , ם"בזה מודה הרמב. כלל

  .בטלה השליחות לגמרי  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

ולכך

ונראה

והנה 
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  סימן סו

  בענין בתולה ובעולה
  :כתובות יא                                                                                                                                                                          

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ר כנסה ראשון "ת: "א"בכתובות י

לשום נישואין ויש לה עדים שלא 

, שהתה כדי ביאהאי נמי נסתרה ולא , נסתרה

שהרי כנסה , טענת בתוליםאין השני יכול טעון

ודייק רבה זאת אומרת כנסה בחזקת ". ראשון

. יש לה כתובה מנה, בתולה ונמצאת בעולה

. דשאני הכא דכנסה ראשון, ודחה רב אשי

פ "שאע"א סברת רב אשי "וביאר הרשב

, אינו סומך על עדותן בכך, שהעידו עליה עדים

לא דקדקו , נו מתחילה לכךלפי שלא נתכוו

או אם , היטב אם נסתרה ואם לא נסתרה

הלכך לאו בחזקת , שהתה כדי ביאה אם לאו

שכבר , אי נמי שאין זה מקח טעות, בתולה

והביאור ". בטל חינה הואיל וכנסה ראשון

דנכנסה , א מקורו בירושלמי כאן"השני ברשב

  ולכך כתובתה , לחופה ולא נבעלה בטל חינה

  .שהיא בתולהפ"מנה אע  

שכתבו : ג"בסנהדרין ע' לעיין בזה מתוס

דאונס ומפתה משלמים קנס אפילו אם 

ואפילו באו עליה עשרה , בעלו שלא כדרכה

. משלמין כולם קנס, בני אדם שלא כדרכה

ומשמע דאם נבעלה שלא כדרכה דכתובתה 

כיון דנחשבת בתולה ומקבלת קנס , מאתיים

כיצד , דולהוהוא תימה ג. של נערה בתולה

יתכן דנכנסה לחופה ולא נבעלה נחשבת 

כיון שבטל חינה על ידי , כבעולה וכתובתה מנה

ונבעלה שלא כדרכה נחשבת בתולה , החופה

שיותר , והרי ודאי מסתבר. וכתובתה מאתיים

  יורד החן בנבעלה שלא כדרכה מנכנסה לחופה 

  .ע"וצ.נבעלהולא  

, הגדולהזה יש להקשות בקטן הבא על 

ולרבנן [דעשאה מוכת עץ אליבא דרב 

דהקטן ' ופרשו תוס]. מאיר כתובתה מנה' דר

מ לרב נחשבת כמוכת "ומ, לא השיר הבתולין

, כ נבעלה שלא כדרכה"וא. עץ וכתובתה מנה

ודאי דלא עדיפא מקטן הבא על הגדולה ולא 

ושלא , דקטן אין ביאתו ביאה. [השיר בתולין

אשה כתיב כדרכה חשיבה ביאה דמשכבי

  ומדוע נבעלה שלא .] ד"כ בסנהדרין נ"כש

  . כתובתה מאתיים, כדרכה  

מאיר ' דר. ט"זה יש לתמוה ביבמות נ

סובר דנבעלה שלא כדרכה כשרה 

אבל בוגרת או מוכת עץ פסולה , לכהן גדול

דבעינן כל בתוליה קיימין ובוגרת , לכהן גדול

, ובפשוטו בעולה שלא כדרכה. כלו בתוליה

גומה יותר מבוגרת ויש לה פחות חן של פ

  וכיצד פוסל בוגרת ומכשיר , בתולה מבוגרת

  . נבעלה שלא כדרכה  

: ד"בחגיגה י' זה יש לתמוה על הגמ

שאלו את בן זומא בתולה שעיברה "

דאמר , מי חיישינן לדשמואל, מהו לכהן גדול

, שמואל יכול אני לבעול כמה בעילות בלא דם

' ופרשו תוס". לא שכיחהאו דלמא דשמואל

טרחינן לבודקה על פי , דאם הטיה שכיח

ואם אין ריחה נודף הרי היא בתולה , חבית

:שאלה

ויש 

וכעין 

וכעין 

וכעין 
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ואם הטיה לא שכיח לא , וכשרה לכהונה

דודאי בעולה , פ חבית"טרחינן לבודקה ע

דנבעלה בהטיה ' ומוכח מתוס. גמורה היא

  ט נבעלה בהטיה "ע מ"וצ. כשרה לכהן גדול

  

  

וכן .ובוגרת מוכת עץ פסולה, גדולכשרה לכהן 

,שלא כדרכהשפוסליםשמעון'אלעזר ור' לר

  היא בשניהםהרי,בהטיהנבעלהט יכשירו "מ

  .בעולה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

יש לכם לידע דבנבעלה שלא 

נחלקו הראשונים האם , כדרכה

דבמאירי כתובות . כתובתה מאתיים או מנה

ונבעלה מגדול שלא כדרכה מיהא "כתב : א"י

יראה שאין כתובתה אלא , שפסולה לכהן גדול

ועל דרך זה כתב בים של שלמה ". מנה

והיכא דנבעלה "]ו"סימן ל'פרק א[ת בכתובו

נראה לי דלענין כתובה חשבינן , שלא כדרכה

לה כבעולה ומן הסברא הוא דהא נפגמה 

ואף דלענין קנס ונערה מאורסה , בבעילה

אפילו באו זה אחר זה שלא כדרכה כולם 

, והיינו משום דענין בתולה ממש היא, חייבים

ה אבל כתובה דתקנו רבנן או מה שכתוב בתור

היינו דווקא מה , ישקול כמוהר הבתולות

שנותנים לבתולות שמשמרות עצמם מכל 

דומיא דבתולה הנאמר גבי רבקה ואיש , צדדים

כ זונה המפקרת "א, דאי לאו הכי, לא ידעה

" תהא לה כתובה מאתיים, עצמה לא כדרכה

כתבו דנבעלה : ט"בכתובות ל' אבל תוס. ד"עכ

תובה מן ויש לה כ, שלא כדרכה חשיבה בתולה

, וברור שכוונתם דכתובתה מאתיים. התורה

  דזהו מוהר הבתולות , כמו בתולה דאורייתא

  ..]'כ בכתובות י"כש[  

ל דבתולה "ס' דתוס, המחלוקת נראה

לענין כתובה הוא כל שיש לה בתולים 

כ "וכש, י בעלה"דאז נעשית כלי ע, ואינה כלי

דמהאי טעמא נחשבת ביאה ראשונה . 'ד' תוס

י "והיינו ע, דעושה אותה כלי, ביאת מצוה

ולכך סבירא להו דאפילו . השרת הבתולים

כיון,מאתייםנבעלה שלא כדרכה כתובתה

  י בעלה תעשה "ורק ע, כלינעשתה לאדעדיין

  . כלי  

האם , מאיר וחכמים' דנחלקו רעץ

כ "כתובתה מאתיים או מנה כש

האם , ביאור המחלוקת הוא: א"ת יבכתובו

כיון , מוכת עץ נחשבת שנעשית כבר כלי

או דלא נחשבת ככלי , דאתעביד בה מעשה

י אדם ודמי "כיון שלא נעשה בה מעשה ע

דגם בוגרת וגם . כתובות ט' ועיין תוס. לבוגרת

ורק אין להם דמים , מוכת עץ פתחן סתום

דפתחן פתוח אבל , י הוא איפכא"ולרש, ח"לר

אבל מסתבר דאם . [להם דמים של בתוליןיש 

נשרו הבתולים לגמרי ופתחה פתוח לגמרי 

  דאין כתובתה מאתיים גם , ואין לה דם בתולים

  ]. כיון דכבר נעשית כלי, מאיר' לר  

דבתולה לענין , ל"ש והמאירי ס"היש

אלא צריך , כתובה לא תלוי רק בדין כלי

וכל שנעשה בה , שתהא שלימה ולא פגומה

, פ שלא הושרו הבתולין"אע, עשה ביאהמ

ורק . נחשבת פגומה ואין לה כתובה מאתיים

, לענין קנס נחשבת בתולה כל שלא נעשית כלי

  ולכך אפילו נבעלה שלא כדרכה לעשרה 

  .כולם משלמים קנס, אנשים  

סובר דבהעראה : ג"י בסנהדרין ע"רש

ובפשוטו , אין קנס דלא משיר בתוליה

:תשובה

וביאור

ובמוכת 

אבל

אמנם
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  סימן סו

  בענין בתולה ובעולה
  :כתובות יא                                                                                                                                                                          

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ר כנסה ראשון "ת: "א"בכתובות י

לשום נישואין ויש לה עדים שלא 

, שהתה כדי ביאהאי נמי נסתרה ולא , נסתרה

שהרי כנסה , טענת בתוליםאין השני יכול טעון

ודייק רבה זאת אומרת כנסה בחזקת ". ראשון

. יש לה כתובה מנה, בתולה ונמצאת בעולה

. דשאני הכא דכנסה ראשון, ודחה רב אשי

פ "שאע"א סברת רב אשי "וביאר הרשב

, אינו סומך על עדותן בכך, שהעידו עליה עדים

לא דקדקו , נו מתחילה לכךלפי שלא נתכוו

או אם , היטב אם נסתרה ואם לא נסתרה

הלכך לאו בחזקת , שהתה כדי ביאה אם לאו

שכבר , אי נמי שאין זה מקח טעות, בתולה

והביאור ". בטל חינה הואיל וכנסה ראשון

דנכנסה , א מקורו בירושלמי כאן"השני ברשב

  ולכך כתובתה , לחופה ולא נבעלה בטל חינה

  .שהיא בתולהפ"מנה אע  

שכתבו : ג"בסנהדרין ע' לעיין בזה מתוס

דאונס ומפתה משלמים קנס אפילו אם 

ואפילו באו עליה עשרה , בעלו שלא כדרכה

. משלמין כולם קנס, בני אדם שלא כדרכה

ומשמע דאם נבעלה שלא כדרכה דכתובתה 

כיון דנחשבת בתולה ומקבלת קנס , מאתיים

כיצד , דולהוהוא תימה ג. של נערה בתולה

יתכן דנכנסה לחופה ולא נבעלה נחשבת 

כיון שבטל חינה על ידי , כבעולה וכתובתה מנה

ונבעלה שלא כדרכה נחשבת בתולה , החופה

שיותר , והרי ודאי מסתבר. וכתובתה מאתיים

  יורד החן בנבעלה שלא כדרכה מנכנסה לחופה 

  .ע"וצ.נבעלהולא  

, הגדולהזה יש להקשות בקטן הבא על 

ולרבנן [דעשאה מוכת עץ אליבא דרב 

דהקטן ' ופרשו תוס]. מאיר כתובתה מנה' דר

מ לרב נחשבת כמוכת "ומ, לא השיר הבתולין

, כ נבעלה שלא כדרכה"וא. עץ וכתובתה מנה

ודאי דלא עדיפא מקטן הבא על הגדולה ולא 

ושלא , דקטן אין ביאתו ביאה. [השיר בתולין

אשה כתיב כדרכה חשיבה ביאה דמשכבי

  ומדוע נבעלה שלא .] ד"כ בסנהדרין נ"כש

  . כתובתה מאתיים, כדרכה  

מאיר ' דר. ט"זה יש לתמוה ביבמות נ

סובר דנבעלה שלא כדרכה כשרה 

אבל בוגרת או מוכת עץ פסולה , לכהן גדול

דבעינן כל בתוליה קיימין ובוגרת , לכהן גדול

, ובפשוטו בעולה שלא כדרכה. כלו בתוליה

גומה יותר מבוגרת ויש לה פחות חן של פ

  וכיצד פוסל בוגרת ומכשיר , בתולה מבוגרת

  . נבעלה שלא כדרכה  

: ד"בחגיגה י' זה יש לתמוה על הגמ

שאלו את בן זומא בתולה שעיברה "

דאמר , מי חיישינן לדשמואל, מהו לכהן גדול

, שמואל יכול אני לבעול כמה בעילות בלא דם

' ופרשו תוס". לא שכיחהאו דלמא דשמואל

טרחינן לבודקה על פי , דאם הטיה שכיח

ואם אין ריחה נודף הרי היא בתולה , חבית

:שאלה

ויש 

וכעין 

וכעין 

וכעין 
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ואם הטיה לא שכיח לא , וכשרה לכהונה

דודאי בעולה , פ חבית"טרחינן לבודקה ע

דנבעלה בהטיה ' ומוכח מתוס. גמורה היא

  ט נבעלה בהטיה "ע מ"וצ. כשרה לכהן גדול

  

  

וכן .ובוגרת מוכת עץ פסולה, גדולכשרה לכהן 

,שלא כדרכהשפוסליםשמעון'אלעזר ור' לר

  היא בשניהםהרי,בהטיהנבעלהט יכשירו "מ

  .בעולה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

יש לכם לידע דבנבעלה שלא 

נחלקו הראשונים האם , כדרכה

דבמאירי כתובות . כתובתה מאתיים או מנה

ונבעלה מגדול שלא כדרכה מיהא "כתב : א"י

יראה שאין כתובתה אלא , שפסולה לכהן גדול

ועל דרך זה כתב בים של שלמה ". מנה

והיכא דנבעלה "]ו"סימן ל'פרק א[ת בכתובו

נראה לי דלענין כתובה חשבינן , שלא כדרכה

לה כבעולה ומן הסברא הוא דהא נפגמה 

ואף דלענין קנס ונערה מאורסה , בבעילה

אפילו באו זה אחר זה שלא כדרכה כולם 

, והיינו משום דענין בתולה ממש היא, חייבים

ה אבל כתובה דתקנו רבנן או מה שכתוב בתור

היינו דווקא מה , ישקול כמוהר הבתולות

שנותנים לבתולות שמשמרות עצמם מכל 

דומיא דבתולה הנאמר גבי רבקה ואיש , צדדים

כ זונה המפקרת "א, דאי לאו הכי, לא ידעה

" תהא לה כתובה מאתיים, עצמה לא כדרכה

כתבו דנבעלה : ט"בכתובות ל' אבל תוס. ד"עכ

תובה מן ויש לה כ, שלא כדרכה חשיבה בתולה

, וברור שכוונתם דכתובתה מאתיים. התורה

  דזהו מוהר הבתולות , כמו בתולה דאורייתא

  ..]'כ בכתובות י"כש[  

ל דבתולה "ס' דתוס, המחלוקת נראה

לענין כתובה הוא כל שיש לה בתולים 

כ "וכש, י בעלה"דאז נעשית כלי ע, ואינה כלי

דמהאי טעמא נחשבת ביאה ראשונה . 'ד' תוס

י "והיינו ע, דעושה אותה כלי, ביאת מצוה

ולכך סבירא להו דאפילו . השרת הבתולים

כיון,מאתייםנבעלה שלא כדרכה כתובתה

  י בעלה תעשה "ורק ע, כלינעשתה לאדעדיין

  . כלי  

האם , מאיר וחכמים' דנחלקו רעץ

כ "כתובתה מאתיים או מנה כש

האם , ביאור המחלוקת הוא: א"ת יבכתובו

כיון , מוכת עץ נחשבת שנעשית כבר כלי

או דלא נחשבת ככלי , דאתעביד בה מעשה

י אדם ודמי "כיון שלא נעשה בה מעשה ע

דגם בוגרת וגם . כתובות ט' ועיין תוס. לבוגרת

ורק אין להם דמים , מוכת עץ פתחן סתום

דפתחן פתוח אבל , י הוא איפכא"ולרש, ח"לר

אבל מסתבר דאם . [להם דמים של בתוליןיש 

נשרו הבתולים לגמרי ופתחה פתוח לגמרי 

  דאין כתובתה מאתיים גם , ואין לה דם בתולים

  ]. כיון דכבר נעשית כלי, מאיר' לר  

דבתולה לענין , ל"ש והמאירי ס"היש

אלא צריך , כתובה לא תלוי רק בדין כלי

וכל שנעשה בה , שתהא שלימה ולא פגומה

, פ שלא הושרו הבתולין"אע, עשה ביאהמ

ורק . נחשבת פגומה ואין לה כתובה מאתיים

, לענין קנס נחשבת בתולה כל שלא נעשית כלי

  ולכך אפילו נבעלה שלא כדרכה לעשרה 

  .כולם משלמים קנס, אנשים  

סובר דבהעראה : ג"י בסנהדרין ע"רש

ובפשוטו , אין קנס דלא משיר בתוליה

:תשובה

וביאור

ובמוכת 

אבל

אמנם
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שהרי לא , גם בביאה שלא כדרכה אין קנס

ל דגם בדין קנס "י ס"דרש. משיר בתוליה

זהו רק בביאה שעושה אותה , דאונס ומפתה

כ בהעראה וביאה "ומשא, כלי שמשיר בתוליה

' נראה דלתוס, ולפי המבואר. שלא כדרכה

תלוי אם , שסוברים שדין בתולה לענין כתובה

ה ולא הטעם דנכנסה לחופ. נעשית כלי או לא

אינו כפירוש , נבעלה דכתובתה מנה

מ עדיין לא "דמ, משום דבטל חינה, הירושלמי

  , ולא גרעה מנבעלה שלא כדרכה, נעשתה כלי

  . מ כתובתה מאתיים"ג דבטל חינה מ"דאע  

, הטעם דכתובתה מנה' יבארו תוס

ם בהלכות אישות פרק "כ הרמב"כש

נתאלמנה (ואם מן הנישואין "'א הלכה א"י

שמשנשאת הרי היא , כתובתה מאה) מראשון

ומפני מה תקנו חכמים "'ובהלכה ב". כבעולה

הואיל , פ שהן בתולות"לאלו כתובה מאה וע

תקנו לאלו מאה ', וחזקת הנשואה שתבעל וכו

והוא מדין לא פלוג ". בין שנבעלו בין לא נבעלו

, מנהדבסתמא היא בעולה וכתובתה, בנשואה

, לכך לא פלוג רבנן ותקנו מנה לכל נשואה

א תנינא "ת רע"ועיין שו. [פ שהיא בתולה"אע

על . ב"כתובות י' א שביאר לדברי תוס"סימן נ

ומה שאין כן בנבעלה ]. ה"ם עש"דרך הרמב

  כיון דעדיין לא נעשתה כלי ולא , שלא כדרכה

  .כתובתה מאתיים, נשאת  

ה שלא דנבעל, ש והמאירי"לדברי היש

ל כדברי "שפיר י, כדרכה כתובתה מנה

דנכנסה לחופה ולא נבעלה , הירושלמי

ז גם "ולפ. משום דבטל חינה, כתובתה מנה

יש לבאר , נבעלה שלא כדרכה כתובתה מנה

י זה שנבעלה שלא "משום דבטל חינה ע

ובירושלמי גם ביאר מחלוקת . כדרכה ונפגמה

האם כתובתה , מאיר ורבנן במוכת עץ' ר

דנחלקו האם בטל חינה או , ים או מנהמאתי

  והירושלמי אזיל לשיטתו ודלא , לא בטל

  .'וכשנת' כתוס  

נראה פשוט דאם ', בדעת תוס

נשיקה שלא [נבעלה בהעראה 

או :] ג"יעויין סנהדרין ע, בתוליםמשירה

, נבעלה בהטיה דעדיין לא נעשתה כלי

כ "ודלא כש, ת"דכתובתה מאתיים וכשנ

דנבעלה בהטיה או בהעראה ש שם"ביש

. כיון דנפגמה דנחשבת בעולה, דכתובתה מנה

. דתלי בדין בעולה, ת"דזהו רק לשיטתו וכשנ

. ט"כתובות מ' בתוס, אמנם הא קשיא לי

דהא פשיטא ליה דנשואה "ל "שכתבו וז

ואין חילוק , שאינה בעולה חשובה כבעולה

". דנישואין משוו לה כבעולה לכל דבר, כלל

דהא נכנסה לחופה ולא , גדולהוהוא תימה

כתובתה מנה רק מחמת לא פלוג , נבעלה

ם או משום דלית לה חן "כ הרמב"כש, בנשואה

  אבל לכולי עלמא חשיבה , כסברת הירושלמי

  . כבתולה  

מהלכות נערה בתולה ' שמח בפרק א

, הביא את דברי הירושלמי' הלכה ט

, דאם נכנסה לחופה ויש לה עדים שלא נבעלה

ואין לה כתובה , יש לה קנס של אונס ומפתה

דהירושלמי , וביאר זה באור שמח. מאתיים

הרי זו , דכיון דמעידים דלא נבעלה, ל"ס

מ "ורק מ. בחזקת בתולה ולכך יש לה קנס

והיא רק סברה , דלית לה חן, כתובתה מנה

. מ שם בתולה עליה"לגבי כתובה אבל מ

ם שם שסובר דאין קנס בנכנסה "והרמב

, ל כהבבלי"זהו משום דס, פה ולא נבעלהלחו

, דקיימא בחזקת בעולה כיון שנכנסה לחופה

ולכך אין לה , ותלינן שהעדים לא דקדקו בדבר

אמנם . ד"קנס דתלינן דלאו בתולה היא עכ

אלא 

אבל 

ולהמבואר

ובאור 

                  רה                     דוד      כתובות                                                      אוצרות                     

שנכנסה לחופה ולא נבעלה נחשבת ' דברי תוס

ומשמע מדבריהם שהוא גם באופן , כבעולה

ן לדחוק ואי, ע מדוע"שברור שלא נבעלה צ

דכיון דנכנסה , בדבריהם כסברת הירושלמי

לחופה בטל חינה ולכך נחשבת כבעולה כלפי 

דנים לגבי דין נערה בתולה ' כיון שתוס, כתובה

שנכנסה לחופה ולא נבעלה ואחר כך נתגרשה 

דהבא עליה אינו בסקילה כדין , ושוב נתארסה

כיון שנכנסה לחופה , בא על נערה המאורסה

  והוא תמוה מסברה , שנחשבת בעולה ממ

  .ג"וצע  

ששאלתם מקטן הבא על הגדולה 

כ כל שכן נבעלה "וא, דכתובתה מנה

היא באמת קושיא גדולה על . שלא כדרכה

וביאר בדוחק , ועיין בהפלאה שעמד בזה', תוס

דהיינו שלא ידוע לנו שהשיר ', כוונת תוס

ובזה נחלקו רב . אבל יתכן שהשיר, בתולין

שין בסתם ביאה שהשיר ושמואל האם חוש

, ל דחוששין שהשיר בתוליה"דרב ס, הבתולין

. ושמואל סובר במסתמא לא השיר בתוליה

ע "לכו, אבל אם ודאי לא השיר הבתולין

  דלא גרע מנבעלה שלא , כתובתה מאתיים

  . ה"עיש', כדרכה דכתובתה מאתיים לתוס  

ל "דרב ס', חשבתי להסביר דברי תוס

עץ דכתובתה מנה כהירושלמי דמוכת 

וכל שכן נבעלה , זהו מחמת דבטל חינה, לרבנן

ל "וס. שלא כדרכה דכתובתה מנה דבטל חינה

, דגם קטן הבא על הגדולה כתובתה מנה לרבנן

, פ שלא השיר הבתולים"אע. דבטל חינה

ושמואל פליג ולית ליה . מ בטל חינה"דמ

ומכשיר , לסברת הירושלמי דבטל חינה

פ בתולה היא דלא "עכד, בנבעלה שלא כדרכה

: ט"ל' ודברי תוס, ת לעיל"נעשית כלי כשנ

הוא , דנבעלה שלא כדרכה כתובתה מאתיים

ומוכת עץ . ל כשמואל"אליבא דהלכתא דקיי

זהו משום דאיתעביד , דכתובתה מנה לרבנן

. וחשיב כאילו כבר נעשתה כלי, בה מעשה

דקטן הבא על , ליה לשמואלולכך סבירא

כיון דלא השיר , ת עץהגדולה לא עשאה מוכ

  ופליג על סברת חינה , הבתולים ואינה כלי

  .ק היטב"ודו  

שפוסל בוגרת , מאיר' ששאלתם על ר

לכהן גדול ומכשיר בנבעלה שלא 

אבל לפי . והוא לכאורה נגד הסברה, כדרכה

דכל נבעלה שלא כדרכה , המבואר לעיל

ורק [כיון שעדיין אינה כלי ,נחשבת בתולה

דנעשה בה ביאה , ש כתובתה מנה"למאירי ויש

' מובנים היטב דברי ר]. ונפגמה או שירד חינה

, דנבעלה שלא כדרכה כשרה לכהן גדול, מאיר

ורק בבוגרת . שעדיין בתולה היא ואינה כלי

כיון דכלו בתוליה ונחשבת כבר , מאיר' פוסל ר

  כ דאינה בתולה "ופסולה מגזיה, כמקצת כלי

  . שלימה  

מאיר ' ה לכהן גדול לרפסולעץמוכת

כיון , שהרי מוכת עץ גרועה מבוגרת[

:]. א"שנעשה בה מעשה כמבואר בכתובות י

ל דמוכת עץ כתובתה "מאיר ס' ג דר"ואע

. דנחשבת עדיין כבתולה ואינה כלי, מאתיים

מ כיון שאין הבתולים שבה שלמים "מ

פסלתה תורה לכהן , ונחשבת רק כמקצת כלי

אבל לענין . רכ וכמו שנתבא"גדול מגזיה

  כתובה מספיק שאינה כלי גמור וכתובתה 

  .מאתיים  

פ דברי החינוך "גם להטעים זה ע

שביאר שורש המצוה , ]ב"במצוה רע[

, משרשי המצוה"ל "של בתולה לכהן גדול וז

שיהיה לו , לפי שהעיקר הטוב שבאדם הוא

כי אחרי המחשבות , מחשבת טהרה ונקיות

ומה 

אמנם

ומה 

וכן 

ואפשר
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שהרי לא , גם בביאה שלא כדרכה אין קנס

ל דגם בדין קנס "י ס"דרש. משיר בתוליה

זהו רק בביאה שעושה אותה , דאונס ומפתה

כ בהעראה וביאה "ומשא, כלי שמשיר בתוליה

' נראה דלתוס, ולפי המבואר. שלא כדרכה

תלוי אם , שסוברים שדין בתולה לענין כתובה

ה ולא הטעם דנכנסה לחופ. נעשית כלי או לא

אינו כפירוש , נבעלה דכתובתה מנה

מ עדיין לא "דמ, משום דבטל חינה, הירושלמי

  , ולא גרעה מנבעלה שלא כדרכה, נעשתה כלי

  . מ כתובתה מאתיים"ג דבטל חינה מ"דאע  

, הטעם דכתובתה מנה' יבארו תוס

ם בהלכות אישות פרק "כ הרמב"כש

נתאלמנה (ואם מן הנישואין "'א הלכה א"י

שמשנשאת הרי היא , כתובתה מאה) מראשון

ומפני מה תקנו חכמים "'ובהלכה ב". כבעולה

הואיל , פ שהן בתולות"לאלו כתובה מאה וע

תקנו לאלו מאה ', וחזקת הנשואה שתבעל וכו

והוא מדין לא פלוג ". בין שנבעלו בין לא נבעלו

, מנהדבסתמא היא בעולה וכתובתה, בנשואה

, לכך לא פלוג רבנן ותקנו מנה לכל נשואה

א תנינא "ת רע"ועיין שו. [פ שהיא בתולה"אע

על . ב"כתובות י' א שביאר לדברי תוס"סימן נ

ומה שאין כן בנבעלה ]. ה"ם עש"דרך הרמב

  כיון דעדיין לא נעשתה כלי ולא , שלא כדרכה

  .כתובתה מאתיים, נשאת  

ה שלא דנבעל, ש והמאירי"לדברי היש

ל כדברי "שפיר י, כדרכה כתובתה מנה

דנכנסה לחופה ולא נבעלה , הירושלמי

ז גם "ולפ. משום דבטל חינה, כתובתה מנה

יש לבאר , נבעלה שלא כדרכה כתובתה מנה

י זה שנבעלה שלא "משום דבטל חינה ע

ובירושלמי גם ביאר מחלוקת . כדרכה ונפגמה

האם כתובתה , מאיר ורבנן במוכת עץ' ר

דנחלקו האם בטל חינה או , ים או מנהמאתי

  והירושלמי אזיל לשיטתו ודלא , לא בטל

  .'וכשנת' כתוס  

נראה פשוט דאם ', בדעת תוס

נשיקה שלא [נבעלה בהעראה 

או :] ג"יעויין סנהדרין ע, בתוליםמשירה

, נבעלה בהטיה דעדיין לא נעשתה כלי

כ "ודלא כש, ת"דכתובתה מאתיים וכשנ

דנבעלה בהטיה או בהעראה ש שם"ביש

. כיון דנפגמה דנחשבת בעולה, דכתובתה מנה

. דתלי בדין בעולה, ת"דזהו רק לשיטתו וכשנ

. ט"כתובות מ' בתוס, אמנם הא קשיא לי

דהא פשיטא ליה דנשואה "ל "שכתבו וז

ואין חילוק , שאינה בעולה חשובה כבעולה

". דנישואין משוו לה כבעולה לכל דבר, כלל

דהא נכנסה לחופה ולא , גדולהוהוא תימה

כתובתה מנה רק מחמת לא פלוג , נבעלה

ם או משום דלית לה חן "כ הרמב"כש, בנשואה

  אבל לכולי עלמא חשיבה , כסברת הירושלמי

  . כבתולה  

מהלכות נערה בתולה ' שמח בפרק א

, הביא את דברי הירושלמי' הלכה ט

, דאם נכנסה לחופה ויש לה עדים שלא נבעלה

ואין לה כתובה , יש לה קנס של אונס ומפתה

דהירושלמי , וביאר זה באור שמח. מאתיים

הרי זו , דכיון דמעידים דלא נבעלה, ל"ס

מ "ורק מ. בחזקת בתולה ולכך יש לה קנס

והיא רק סברה , דלית לה חן, כתובתה מנה

. מ שם בתולה עליה"לגבי כתובה אבל מ

ם שם שסובר דאין קנס בנכנסה "והרמב

, ל כהבבלי"זהו משום דס, פה ולא נבעלהלחו

, דקיימא בחזקת בעולה כיון שנכנסה לחופה

ולכך אין לה , ותלינן שהעדים לא דקדקו בדבר

אמנם . ד"קנס דתלינן דלאו בתולה היא עכ

אלא 

אבל 

ולהמבואר

ובאור 

                  רה                     דוד      כתובות                                                      אוצרות                     

שנכנסה לחופה ולא נבעלה נחשבת ' דברי תוס

ומשמע מדבריהם שהוא גם באופן , כבעולה

ן לדחוק ואי, ע מדוע"שברור שלא נבעלה צ

דכיון דנכנסה , בדבריהם כסברת הירושלמי

לחופה בטל חינה ולכך נחשבת כבעולה כלפי 

דנים לגבי דין נערה בתולה ' כיון שתוס, כתובה

שנכנסה לחופה ולא נבעלה ואחר כך נתגרשה 

דהבא עליה אינו בסקילה כדין , ושוב נתארסה

כיון שנכנסה לחופה , בא על נערה המאורסה

  והוא תמוה מסברה , שנחשבת בעולה ממ

  .ג"וצע  

ששאלתם מקטן הבא על הגדולה 

כ כל שכן נבעלה "וא, דכתובתה מנה

היא באמת קושיא גדולה על . שלא כדרכה

וביאר בדוחק , ועיין בהפלאה שעמד בזה', תוס

דהיינו שלא ידוע לנו שהשיר ', כוונת תוס

ובזה נחלקו רב . אבל יתכן שהשיר, בתולין

שין בסתם ביאה שהשיר ושמואל האם חוש

, ל דחוששין שהשיר בתוליה"דרב ס, הבתולין

. ושמואל סובר במסתמא לא השיר בתוליה

ע "לכו, אבל אם ודאי לא השיר הבתולין

  דלא גרע מנבעלה שלא , כתובתה מאתיים

  . ה"עיש', כדרכה דכתובתה מאתיים לתוס  

ל "דרב ס', חשבתי להסביר דברי תוס

עץ דכתובתה מנה כהירושלמי דמוכת 

וכל שכן נבעלה , זהו מחמת דבטל חינה, לרבנן

ל "וס. שלא כדרכה דכתובתה מנה דבטל חינה

, דגם קטן הבא על הגדולה כתובתה מנה לרבנן

, פ שלא השיר הבתולים"אע. דבטל חינה

ושמואל פליג ולית ליה . מ בטל חינה"דמ

ומכשיר , לסברת הירושלמי דבטל חינה

פ בתולה היא דלא "עכד, בנבעלה שלא כדרכה

: ט"ל' ודברי תוס, ת לעיל"נעשית כלי כשנ

הוא , דנבעלה שלא כדרכה כתובתה מאתיים

ומוכת עץ . ל כשמואל"אליבא דהלכתא דקיי

זהו משום דאיתעביד , דכתובתה מנה לרבנן

. וחשיב כאילו כבר נעשתה כלי, בה מעשה

דקטן הבא על , ליה לשמואלולכך סבירא

כיון דלא השיר , ת עץהגדולה לא עשאה מוכ

  ופליג על סברת חינה , הבתולים ואינה כלי

  .ק היטב"ודו  

שפוסל בוגרת , מאיר' ששאלתם על ר

לכהן גדול ומכשיר בנבעלה שלא 

אבל לפי . והוא לכאורה נגד הסברה, כדרכה

דכל נבעלה שלא כדרכה , המבואר לעיל

ורק [כיון שעדיין אינה כלי ,נחשבת בתולה

דנעשה בה ביאה , ש כתובתה מנה"למאירי ויש

' מובנים היטב דברי ר]. ונפגמה או שירד חינה

, דנבעלה שלא כדרכה כשרה לכהן גדול, מאיר

ורק בבוגרת . שעדיין בתולה היא ואינה כלי

כיון דכלו בתוליה ונחשבת כבר , מאיר' פוסל ר

  כ דאינה בתולה "ופסולה מגזיה, כמקצת כלי

  . שלימה  

מאיר ' ה לכהן גדול לרפסולעץמוכת

כיון , שהרי מוכת עץ גרועה מבוגרת[

:]. א"שנעשה בה מעשה כמבואר בכתובות י

ל דמוכת עץ כתובתה "מאיר ס' ג דר"ואע

. דנחשבת עדיין כבתולה ואינה כלי, מאתיים

מ כיון שאין הבתולים שבה שלמים "מ

פסלתה תורה לכהן , ונחשבת רק כמקצת כלי

אבל לענין . רכ וכמו שנתבא"גדול מגזיה

  כתובה מספיק שאינה כלי גמור וכתובתה 

  .מאתיים  

פ דברי החינוך "גם להטעים זה ע

שביאר שורש המצוה , ]ב"במצוה רע[

, משרשי המצוה"ל "של בתולה לכהן גדול וז

שיהיה לו , לפי שהעיקר הטוב שבאדם הוא

כי אחרי המחשבות , מחשבת טהרה ונקיות

ומה 

אמנם

ומה 

וכן 
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על כן ראוי לו למשרת , ימשך מעשה הגופות

הגדול להדבק באשה שלא קבעה מחשבתה 

, שהוא קדש קדשים, באיש אחר זולתי בו

, ומתוך כך יהיה הזרע שיתן לו השם ממנה

וכן אמרו . 'טהור ונקי ראוי לעבוד בקדושה וכו

והטעם בה לפי , שם שאף מוכת עץ פסולה

הדומה לפי שאינה קובעת עוד מחשבתה 

דמכיון שנאבדו בתוליה אינה , ג"בה בכההר

וכעין מה , כורתת ברית חזק לעולם לאיש

ל כי אין אשה כורתת ברית אלא למי "שאמרו ז

והרי זו לא עשאה שום אדם , שעשאה כלי

דהחיסרון במוכת , נמצא מדבריו. ד"עכ" כלי

שכבר נעשתה כלי ושוב חסר בקשר שלה , עץ

ה מדרש[מאיר ' ל לר"ולכך ס, ג"עם הכה

כיון , להכשיר נבעלה שלא כדרכה] דקראי

  , ג תעשה כלי"י הכה"שעדיין לא נעשית כלי וע

  . יהא לה ברית עימו  

ט נבעלה בהטיה כשרה "ששאלתם מ

. ובוגרת ומוכת עץ פסולה, לכהן גדול

ז מהלכות איסורי "עיין במשנה למלך בפרק י

דנבעלה בהטיה ' שדייק מדברי תוס, ביאה

ש גם בשער המלך שעמד "יוע, ג"כשרה לכה

בכתובות 'ועיין בים של שלמה בפרק א[ז "ע

: ד"בחגיגה י' ו שכתב להוכיח מהגמ"סימן ל

ונראה , דנבעלה בהטיה פסולה לכהן גדול

דמפרש דאם חיישינן לדשמואל דבעל בהטיה 

, ואם דשמואל לא שכיחא, ג"פסולה לכה

  , כשרה לכהן גדול דתלינן דעברה באמבטי

  

דמשמע דאי , שם' ה מדברי תוסאמנם זה תימ

ודברי , חיישינן לדשמואל נאמנת וכשרה

ולא קשה מבוגרת דפסולה ]. ג"ש צע"היש

דבוגרת איננה ,לעילת"כשנמאיר'לרג"לכה

  ומה שאין כן בנבעלה, כלי גמור דכלו בתוליה

  .ל דעדיין היא כלי גמור וכשרה"י,בהטיה  

, שמעון' א ור"דבאמת הא תקשי לר

ל דנבעלה שלא כדרכה פסולה "דס

כיון דנעשה בה מעשה ביאה , לכהן גדול

, כ מאי שנא נבעלה בהטיה דכשרה"א. נפגמה

מ נעשה בה מעשה "מ, דנהי דבתוליה קיימין

פ דברי "וחשבתי להסביר ע. ביאה ונפסלה

', שדייק מדברי תוס. ט"א ביבמות נ"המהרש

ג דנבעלה שלא כדרכה פסולה לכהן גדול "דאע

מ "מ, ג דלא השיר בתולין"ש אע"א ור"רלדעת

ועיין . ש"נבעלה בהעראה כשרה לכהן גדול עי

ב דהעראה גרעה "במנחת חינוך מצוה רע

כיון דבהעראה בא , מביאה שלא כדרכה

ושייך השרת בתולין ולא גמר להשיר , כדרכה

ולא נחשבת , לכך לא חשיבא כלל ביאה

דלא , כ בביאה שלא כדרכה"ומשא. בעולה

לכך נחשב ביאה , לל השרת בתוליןשייך כ

, ולפי זה מיושבת הקושיה. ונחשבת בעולה

כיון דשייך השרת בתולין , דביאה בהטיה גרעה

: ג"עיין עוד ביד רמה בסנהדרין ע[ולא השיר 

השרת דביאה שלא כדרכה איכא מקצת

  , וחשיבא ביאה טפי מהעראה גרידא, בתולין

  ].ל דעדיפא מביאה בהטיה"נ י"כ ה"וא  
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  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

היקר בביאור סוגיית כתובת מכתבו 

ולהלן מה שיש לדון , בתולה ובעולה

במה שביאר . ר"בדברים הנפלאים של כת

דכל נבעלה שלא כדרכה חשיבה בעצם , ר"כת

לרוב הראשונים [מ יש לה קנס "ומ, בעולה

, כיון שאינה כלי:] ג"י סנהדרין ע"מלבד רש

ורק לגבי כתובת . [שהרי יש לה בתולין בעצם

האם תלוי בדין בעולה , ראשוניםבתולה נחלקו

: 'ע בזה מקדושין ט"יל]. או בדין שאינה כלי

י בעלה נחשבת "ע נבעלה שלא כדרכה ע"דלכו

ולכך . [ונפקא לן מקרא דבעולת בעל, בעולה

דמחייבים סקילה לכל העשרה , גם לרבנן

זהו , שבאו על נערה המאורסה שלא כדרכה

י "אבל אם נבעלה ע, י אחרים"רק כשנבעלה ע

  ע נחשבת בעולה ואם יבואו עליה "לכו, הארוס

  ]. אחרים דינם בחנק  

דנבעלה שלא , ר"לפי מה שביאר כת

כיון שאינה כלי , כדרכה נחשבת בתולה

כ גם בבא עליה "א. שעדיין יש לה בתולים

בעלה הארוס שלא כדרכה היה לומר דנחשבת 

ויהא לה קנס [מ אינה עשויה כלי "דמ, בתולה

ויהא לה עדיין דין של נערה , כ"אחאם נאנסה

, ר"ד כת"אמנם יש ליישב זה לפ]. מאורסה

ל דבעל עושה אותה בעולה שלא כדרכה "די

פ "דנחשבת בעולה אע, זהו מגזירת הכתוב

הכתוב ז זהו רק גזירת"ואולי לפ. [שאינה כלי

  אבל לשאר דיני , בפרשת נערה המאורסה

  ]. בעלי"עגםבעולהתורה לא נחשבת  

מיושב מה שהקשה באור , ר"ביאור כת

בדין , ]ד"סימן ס[ס כתובות "לציון עמ

גיורת שנתגיירה פחות משלוש שנים ויום 

פ "אע, דנחשבת בתולה ויש לה קנס, אחד

כיון דנבעלה פחותה , שנבעלה לפני שנתגיירה

והקשה שהרי שיעור . משלוש שנים ויום אחד

]א. של שלוש שנים ויום אחד נחלק לשנים

. אין ביאתה ביאה כלל] ב. בתוליה חוזרים

שזהו מדיני שיעורין הלכה , ל"וביאר המהרי

לא תלוי רק , ובדין קנס לבתולה. למשה מסיני

, בדיני הבתולים האם קיימין או אבדה אותם

דכל אשה שנבעלה , אלא תלוי בדין ביאה

שוב אין לה קנס דלא נחשבת , וביאתה ביאה

והראיה . הפ שלא נשרו בתולי"בתולה אע

, י בעלה"דאשה שנבעלה שלא כדרכה ע

פ שבתוליה "נחשבת בעולה ואין לה קנס אע

ל דכל שנבעלה ביאה גמורה "ועכצ, קיימין

י "ורק בנבעלה שלא כדרכה ע, חשיבה בעולה

  כיון דהביאה שלא , אחר לא נחשבת בעולה

  . לא נחשבת ביאה גמורה, י אחר"כדרכה ע  

גמורהביאהשנבעלהדכלשמוכח

פ"אע[קנסלהואין,בעולהנחשבת

נבעלהט"מתקשיכ"א].קיימיןשבתוליה

לא,אחדויוםשניםמשלושפחותבנכריותה

,גמורהביאהנבעלהמ"מהרי,בעולהנחשבת

נאמרו,מסינילמשהמהלכההשיעוריןדיניוכל

מבוארדלכך[.נחלבניולאלישראלרק

ג"יהואהגדלותזמןבישראלדרקבאחרונים

מהלכותהוישניםג"דיכיון,נחבבןולאשנים

וזמן,נחלבניולאלישראלשנאמרוהשיעורים

  כמודעתלושישכשנראההואנחבבניהגדלות

  .ד"עכ]נחבנישלבמצוותמתחייבואז,גדול  
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והטעם בה לפי , שם שאף מוכת עץ פסולה

הדומה לפי שאינה קובעת עוד מחשבתה 

דמכיון שנאבדו בתוליה אינה , ג"בה בכההר

וכעין מה , כורתת ברית חזק לעולם לאיש

ל כי אין אשה כורתת ברית אלא למי "שאמרו ז

והרי זו לא עשאה שום אדם , שעשאה כלי

דהחיסרון במוכת , נמצא מדבריו. ד"עכ" כלי

שכבר נעשתה כלי ושוב חסר בקשר שלה , עץ

ה מדרש[מאיר ' ל לר"ולכך ס, ג"עם הכה

כיון , להכשיר נבעלה שלא כדרכה] דקראי

  , ג תעשה כלי"י הכה"שעדיין לא נעשית כלי וע

  . יהא לה ברית עימו  

ט נבעלה בהטיה כשרה "ששאלתם מ

. ובוגרת ומוכת עץ פסולה, לכהן גדול

ז מהלכות איסורי "עיין במשנה למלך בפרק י

דנבעלה בהטיה ' שדייק מדברי תוס, ביאה

ש גם בשער המלך שעמד "יוע, ג"כשרה לכה

בכתובות 'ועיין בים של שלמה בפרק א[ז "ע

: ד"בחגיגה י' ו שכתב להוכיח מהגמ"סימן ל

ונראה , דנבעלה בהטיה פסולה לכהן גדול

דמפרש דאם חיישינן לדשמואל דבעל בהטיה 

, ואם דשמואל לא שכיחא, ג"פסולה לכה

  , כשרה לכהן גדול דתלינן דעברה באמבטי

  

דמשמע דאי , שם' ה מדברי תוסאמנם זה תימ

ודברי , חיישינן לדשמואל נאמנת וכשרה

ולא קשה מבוגרת דפסולה ]. ג"ש צע"היש

דבוגרת איננה ,לעילת"כשנמאיר'לרג"לכה

  ומה שאין כן בנבעלה, כלי גמור דכלו בתוליה

  .ל דעדיין היא כלי גמור וכשרה"י,בהטיה  

, שמעון' א ור"דבאמת הא תקשי לר

ל דנבעלה שלא כדרכה פסולה "דס

כיון דנעשה בה מעשה ביאה , לכהן גדול

, כ מאי שנא נבעלה בהטיה דכשרה"א. נפגמה

מ נעשה בה מעשה "מ, דנהי דבתוליה קיימין

פ דברי "וחשבתי להסביר ע. ביאה ונפסלה

', שדייק מדברי תוס. ט"א ביבמות נ"המהרש

ג דנבעלה שלא כדרכה פסולה לכהן גדול "דאע

מ "מ, ג דלא השיר בתולין"ש אע"א ור"רלדעת

ועיין . ש"נבעלה בהעראה כשרה לכהן גדול עי

ב דהעראה גרעה "במנחת חינוך מצוה רע

כיון דבהעראה בא , מביאה שלא כדרכה

ושייך השרת בתולין ולא גמר להשיר , כדרכה

ולא נחשבת , לכך לא חשיבא כלל ביאה

דלא , כ בביאה שלא כדרכה"ומשא. בעולה

לכך נחשב ביאה , לל השרת בתוליןשייך כ

, ולפי זה מיושבת הקושיה. ונחשבת בעולה

כיון דשייך השרת בתולין , דביאה בהטיה גרעה

: ג"עיין עוד ביד רמה בסנהדרין ע[ולא השיר 

השרת דביאה שלא כדרכה איכא מקצת

  , וחשיבא ביאה טפי מהעראה גרידא, בתולין
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  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

היקר בביאור סוגיית כתובת מכתבו 

ולהלן מה שיש לדון , בתולה ובעולה

במה שביאר . ר"בדברים הנפלאים של כת

דכל נבעלה שלא כדרכה חשיבה בעצם , ר"כת

לרוב הראשונים [מ יש לה קנס "ומ, בעולה

, כיון שאינה כלי:] ג"י סנהדרין ע"מלבד רש

ורק לגבי כתובת . [שהרי יש לה בתולין בעצם

האם תלוי בדין בעולה , ראשוניםבתולה נחלקו

: 'ע בזה מקדושין ט"יל]. או בדין שאינה כלי

י בעלה נחשבת "ע נבעלה שלא כדרכה ע"דלכו

ולכך . [ונפקא לן מקרא דבעולת בעל, בעולה

דמחייבים סקילה לכל העשרה , גם לרבנן

זהו , שבאו על נערה המאורסה שלא כדרכה

י "אבל אם נבעלה ע, י אחרים"רק כשנבעלה ע

  ע נחשבת בעולה ואם יבואו עליה "לכו, הארוס

  ]. אחרים דינם בחנק  

דנבעלה שלא , ר"לפי מה שביאר כת

כיון שאינה כלי , כדרכה נחשבת בתולה

כ גם בבא עליה "א. שעדיין יש לה בתולים

בעלה הארוס שלא כדרכה היה לומר דנחשבת 

ויהא לה קנס [מ אינה עשויה כלי "דמ, בתולה

ויהא לה עדיין דין של נערה , כ"אחאם נאנסה

, ר"ד כת"אמנם יש ליישב זה לפ]. מאורסה

ל דבעל עושה אותה בעולה שלא כדרכה "די

פ "דנחשבת בעולה אע, זהו מגזירת הכתוב

הכתוב ז זהו רק גזירת"ואולי לפ. [שאינה כלי

  אבל לשאר דיני , בפרשת נערה המאורסה

  ]. בעלי"עגםבעולהתורה לא נחשבת  

מיושב מה שהקשה באור , ר"ביאור כת

בדין , ]ד"סימן ס[ס כתובות "לציון עמ

גיורת שנתגיירה פחות משלוש שנים ויום 

פ "אע, דנחשבת בתולה ויש לה קנס, אחד

כיון דנבעלה פחותה , שנבעלה לפני שנתגיירה

והקשה שהרי שיעור . משלוש שנים ויום אחד

]א. של שלוש שנים ויום אחד נחלק לשנים
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שזהו מדיני שיעורין הלכה , ל"וביאר המהרי

לא תלוי רק , ובדין קנס לבתולה. למשה מסיני

, בדיני הבתולים האם קיימין או אבדה אותם

דכל אשה שנבעלה , אלא תלוי בדין ביאה

שוב אין לה קנס דלא נחשבת , וביאתה ביאה

והראיה . הפ שלא נשרו בתולי"בתולה אע

, י בעלה"דאשה שנבעלה שלא כדרכה ע

פ שבתוליה "נחשבת בעולה ואין לה קנס אע

ל דכל שנבעלה ביאה גמורה "ועכצ, קיימין

י "ורק בנבעלה שלא כדרכה ע, חשיבה בעולה

  כיון דהביאה שלא , אחר לא נחשבת בעולה
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                      דוד      כתובות                                                      אוצרות              רח

דדין בתולה לכל , ר"לפי מה שביאר כת

אם יש לה , דיני התורה תלוי בבתולים

ולכך , בתולים ואינה עדיין כלי נחשבת בתולה

נחשבת בתולה לענין , נבעלה שלא כדרכה

ובעל שעושה אותה בעולה גם בביאה . קנס

זהו רק גזירת הכתוב בביאת בעל , שלא כדרכה

ולפי זה לא קשיא]. ורק בנערה המאורסה[

כ כשנבעלה "א, דכיון דתלוי בבתולים, מידי

, בנכריותה פחות משלוש שנים ויום אחד

מ יש "כיון דמ, שפיר חשיבה בתולה לענין קנס

  ולא גרעא , לה בתולים ועדיין לא נעשית כלי

  .מנבעלה שלא כדרכה  

זה תקשי בנבעלה בנכריותה פחות 

דכתובתה , משלוש שנים יום אחד

ולפי המאירי . א"ובות ימאתיים כמבואר בכת

דבתולה לענין כתובה לא תלוי רק , ש"והיש

אלא שלא תהא , בבתולין ולא נעשית כלי

ל דנבעלה שלא כדרכה "ולכך ס[, בעולה

ט נבעלה בנכריותה "תקשי מ]. כתובתה מנה

ודין שלוש , מ נבעלה"כתובתה מאתיים והרי מ

, ם"שנים הוי שיעורין בישראל ולא בעכו

מ גם זה יש ליישב "ומ. ציוןוכדהקשה באור ל

דאם נבעלה שלא , ר"לפי המבואר בדברי כת

זהו מחמת דאין לה חן , כדרכה דכתובתה מנה

ג דבדיני "ל דאע"ובזה י, כ בירושלמי"וכש

מ "מ, שנים' ם נחשבת ביאה גם פחות מג"עכו

שוב לא , כיון דבדיני ישראל לא נחשבת ביאה

  אמנם , ג דנחשבת בעולה"פקע כלל חינה אע

  .ר"כל זה הוא רק לפי מה שביאר כת  

דדין בתולה , ל"מהאור לציון נראה דס

תלוי בדין ביאה , לכל דיני התורה

ולא תלוי כלל בבתולים ושלא , שנעשה באשה

ורק דכל נבעלה שלא כדרכה , נעשית כלי

דזהו משום , דנחשבת בתולה לענין קנס

. דביאה שלא כדרכה לא חשיבה ביאה גמורה

  בעל עושה אותה בעולה גם שלא ולכך ב[

  ]. דהוי ביאה גמורה, כדרכה  

נראה מהמשנה למלך , לדבריו

, ז מהלכות איסורי ביאה"בפרק י

, דאם עשה העראה של הכנסת עטרה

כיון , פ שלא השיר בתולין"דנחשבת בעולה אע

. פ עשה ביאה שראויה להשיר בתולין"דעכ

שהכנסת , ד דברי האור לציון"וכוונתו בזה ע

שראויהכיון,עטרה נחשבת ביאה גמורה

הראשונים דנבעלה ומחלוקת .בתוליןלהשיר

,מנהמאתיים אוכתובתהשלא כדרכה האם 

  בביאה לא גמורה נחשבת בתולה או האםהיא

  . בעולה לענין כתובה  

דבוגרת ומוכת עץ , ר"שביאר כת

, מאיר' ג אליבא דר"דפסולה לכה

אבל . כ"ונפסלה מגזיהדחשיבה כמקצת כלי

דסגי במקצת כלי , לענין כתובה היא מאתיים

י "נראה גם לבאר בזה דברי רש. מאיר' לר

שרי נמי , דמאן דשרי במוכת עץ: ט"ביבמות נ

לא ידעתי "ש "וכתב הרש. בנבעלה לבהמה

דולא ישא ] ג"דשרי מוכת עץ לכה[מאן הוא 

ע "משמע דלכו, את מוכת עץ דמתניתין

דגם , ש להקשות"דכוונת הרשנראה". מיתניא

, ג"דמכשירי בוגרת לכה, שמעון' אלעזר ור' ר

דלמא הינו רק בבוגרת ולא במוכת עץ וכמו 

ל "דרבנן ס: א"בכתובות י' שחילקה הגמ

דלא , דמוכת עץ כתובתה מנה דשאני מבוגרת

כ מוכת עץ "ומשא, אתעביד בה מעשה

ש "א ור"ל דר"נ י"כ ה"וא. אתעביד בה מעשה

, הוא דווקא בבוגרת, ג"בוגרת לכהדמכשירי 

  כ "ומשא, משום דלא אתעביד בה מעשה

  .במוכת עץ  

אבל

אמנם 

אמנם

וסייעתא 

ובמה 

                  רט                     דוד      כתובות                                                      אוצרות                     

דבוגרת , י"פ בדעת רש"ר יל"כתדברי

דשניהם חשיבי מקצת , ומוכת עץ שוות

וכל הסברה של רבנן דמוכת עץ אתעביד . כלי

ז "דעי, הוא רק לענין כתובה, בה מעשה

על דרך , דאתעביד בה מעשה פקע חן דידה

  וזוהי . ש והמאירי והירושלמי"שנתבאר ביש

  

כ "ומשא. רק סברה לענין מאתיים דבתולה

רק , ג לא שייכת לסברת חן"ולה לכהלענין בת

ולכך שווים , הנדון האם נחשבת ככלי או לא

א "י דר"ושפיר כתב רש. מוכת עץ ובוגרת

  כ "מכשירי ג, ג"ש דמכשירי בוגרת לכה"ור

  .מוכת עץ  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  סימן סז

  בענין חזקת ממון וחזקת הגוף
  :כתובות יב                                                                                                                                                                          

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

הנושא את : "ב"במשנה כתובות י

היא , האשה ולא מצא לה בתולים

, אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו

והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה 

רבן גמליאל ורבי אליעזר . מקחי מקח טעות

יהושוע אומר לא מפיה אנו ' ר. אומרים נאמנת

אלא הרי זו בחזקת בעולה עד שלא , חיין

". יה לדבריהעד שתביא רא, תתארס והטעתו

ומבואר בגמרא דרבן גמליאל סובר ברי ושמא 

או משום דאיכא מיגו או משום , ברי עדיף

דהעמד אשה על חזקתה שהיתה . [חזקת הגוף

יהושוע ' ור]. ונאנסה לאחר האירוסין, בתולה

  אלא בתר חזקת , לא אזיל בתר חזקת הגוף

  .ממון והמוציא מחבירו עליו הראיה  

' דר: ה"כתובות עלעיין מהסוגיא ב

, יהושוע מודה דאזלינן בתר חזקת הגוף

דילפינן מנגעים דהעמד הגוף על חזקתו ולא 

הגוףדחזקתיארו בתוספותוב. תטמאנו מספק

  בה מומין כשהיוולכך,החזקותמשארעדיפא

  

ומספקא לן האם הם נולדו לפני האירוסין [

או נולדו לאחר האירוסין ויש , ואין לה כתובה

יהושוע ' היה ר] בה דנסתחפה שדהולה כתו

לומר שהמומין נולדו [הולך אחר חזקת הגוף 

פ שנגד חזקת הגוף "ואע]. לאחר האירוסין

לומר שהמומין נולדו לפני [ישנה חזקת פנויה 

ועוד שהרי מומין ]. והיה מקח טעות, האירוסין

מ חזקת הגוף "מ, והוי תרתי לרעותא, לפניך

מהרי מומין ועדיפא מחזקת פנויה ו, אלימא

אבל כיון שיש כאן חזקת ממון לא , לפניך

פ שהיא "אע, מוציא ממון מכח חזקת הגוף

אבל אם . אלימה מחזקת פנויה ומומין לפניך

  יהושוע ' היה הולך ר, לא היה כאן חזקת ממון

  . אחר חזקת הגוף  

לעיין כיון דחזקת הגוף אלימה יותר מכל 

כ מדוע לא עדיפא חזקת "א. החזקות

  יהושוע ' ונוציא ממון לר, גוף על חזקת ממוןה

  .ע"מכח חזקת הגוף האלימה וצ  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

ולפי 

:שאלה

ויש 
ויש 



                      דוד      כתובות                                                      אוצרות              רח

דדין בתולה לכל , ר"לפי מה שביאר כת

אם יש לה , דיני התורה תלוי בבתולים

ולכך , בתולים ואינה עדיין כלי נחשבת בתולה

נחשבת בתולה לענין , נבעלה שלא כדרכה

ובעל שעושה אותה בעולה גם בביאה . קנס

זהו רק גזירת הכתוב בביאת בעל , שלא כדרכה

ולפי זה לא קשיא]. ורק בנערה המאורסה[

כ כשנבעלה "א, דכיון דתלוי בבתולים, מידי

, בנכריותה פחות משלוש שנים ויום אחד

מ יש "כיון דמ, שפיר חשיבה בתולה לענין קנס

  ולא גרעא , לה בתולים ועדיין לא נעשית כלי

  .מנבעלה שלא כדרכה  

זה תקשי בנבעלה בנכריותה פחות 

דכתובתה , משלוש שנים יום אחד

ולפי המאירי . א"ובות ימאתיים כמבואר בכת

דבתולה לענין כתובה לא תלוי רק , ש"והיש

אלא שלא תהא , בבתולין ולא נעשית כלי

ל דנבעלה שלא כדרכה "ולכך ס[, בעולה

ט נבעלה בנכריותה "תקשי מ]. כתובתה מנה

ודין שלוש , מ נבעלה"כתובתה מאתיים והרי מ

, ם"שנים הוי שיעורין בישראל ולא בעכו

מ גם זה יש ליישב "ומ. ציוןוכדהקשה באור ל

דאם נבעלה שלא , ר"לפי המבואר בדברי כת

זהו מחמת דאין לה חן , כדרכה דכתובתה מנה

ג דבדיני "ל דאע"ובזה י, כ בירושלמי"וכש

מ "מ, שנים' ם נחשבת ביאה גם פחות מג"עכו

שוב לא , כיון דבדיני ישראל לא נחשבת ביאה

  אמנם , ג דנחשבת בעולה"פקע כלל חינה אע

  .ר"כל זה הוא רק לפי מה שביאר כת  

דדין בתולה , ל"מהאור לציון נראה דס

תלוי בדין ביאה , לכל דיני התורה

ולא תלוי כלל בבתולים ושלא , שנעשה באשה

ורק דכל נבעלה שלא כדרכה , נעשית כלי

דזהו משום , דנחשבת בתולה לענין קנס

. דביאה שלא כדרכה לא חשיבה ביאה גמורה

  בעל עושה אותה בעולה גם שלא ולכך ב[

  ]. דהוי ביאה גמורה, כדרכה  

נראה מהמשנה למלך , לדבריו

, ז מהלכות איסורי ביאה"בפרק י

, דאם עשה העראה של הכנסת עטרה

כיון , פ שלא השיר בתולין"דנחשבת בעולה אע

. פ עשה ביאה שראויה להשיר בתולין"דעכ

שהכנסת , ד דברי האור לציון"וכוונתו בזה ע

שראויהכיון,עטרה נחשבת ביאה גמורה

הראשונים דנבעלה ומחלוקת .בתוליןלהשיר

,מנהמאתיים אוכתובתהשלא כדרכה האם 

  בביאה לא גמורה נחשבת בתולה או האםהיא

  . בעולה לענין כתובה  

דבוגרת ומוכת עץ , ר"שביאר כת

, מאיר' ג אליבא דר"דפסולה לכה

אבל . כ"ונפסלה מגזיהדחשיבה כמקצת כלי

דסגי במקצת כלי , לענין כתובה היא מאתיים

י "נראה גם לבאר בזה דברי רש. מאיר' לר

שרי נמי , דמאן דשרי במוכת עץ: ט"ביבמות נ

לא ידעתי "ש "וכתב הרש. בנבעלה לבהמה

דולא ישא ] ג"דשרי מוכת עץ לכה[מאן הוא 

ע "משמע דלכו, את מוכת עץ דמתניתין

דגם , ש להקשות"דכוונת הרשנראה". מיתניא

, ג"דמכשירי בוגרת לכה, שמעון' אלעזר ור' ר

דלמא הינו רק בבוגרת ולא במוכת עץ וכמו 

ל "דרבנן ס: א"בכתובות י' שחילקה הגמ

דלא , דמוכת עץ כתובתה מנה דשאני מבוגרת

כ מוכת עץ "ומשא, אתעביד בה מעשה

ש "א ור"ל דר"נ י"כ ה"וא. אתעביד בה מעשה

, הוא דווקא בבוגרת, ג"בוגרת לכהדמכשירי 

  כ "ומשא, משום דלא אתעביד בה מעשה

  .במוכת עץ  

אבל

אמנם 

אמנם

וסייעתא 

ובמה 

                  רט                     דוד      כתובות                                                      אוצרות                     

דבוגרת , י"פ בדעת רש"ר יל"כתדברי

דשניהם חשיבי מקצת , ומוכת עץ שוות

וכל הסברה של רבנן דמוכת עץ אתעביד . כלי

ז "דעי, הוא רק לענין כתובה, בה מעשה

על דרך , דאתעביד בה מעשה פקע חן דידה

  וזוהי . ש והמאירי והירושלמי"שנתבאר ביש

  

כ "ומשא. רק סברה לענין מאתיים דבתולה

רק , ג לא שייכת לסברת חן"ולה לכהלענין בת

ולכך שווים , הנדון האם נחשבת ככלי או לא

א "י דר"ושפיר כתב רש. מוכת עץ ובוגרת

  כ "מכשירי ג, ג"ש דמכשירי בוגרת לכה"ור

  .מוכת עץ  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  סימן סז

  בענין חזקת ממון וחזקת הגוף
  :כתובות יב                                                                                                                                                                          

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

הנושא את : "ב"במשנה כתובות י

היא , האשה ולא מצא לה בתולים

, אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו

והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה 

רבן גמליאל ורבי אליעזר . מקחי מקח טעות

יהושוע אומר לא מפיה אנו ' ר. אומרים נאמנת

אלא הרי זו בחזקת בעולה עד שלא , חיין

". יה לדבריהעד שתביא רא, תתארס והטעתו

ומבואר בגמרא דרבן גמליאל סובר ברי ושמא 

או משום דאיכא מיגו או משום , ברי עדיף

דהעמד אשה על חזקתה שהיתה . [חזקת הגוף

יהושוע ' ור]. ונאנסה לאחר האירוסין, בתולה

  אלא בתר חזקת , לא אזיל בתר חזקת הגוף

  .ממון והמוציא מחבירו עליו הראיה  

' דר: ה"כתובות עלעיין מהסוגיא ב

, יהושוע מודה דאזלינן בתר חזקת הגוף

דילפינן מנגעים דהעמד הגוף על חזקתו ולא 

הגוףדחזקתיארו בתוספותוב. תטמאנו מספק

  בה מומין כשהיוולכך,החזקותמשארעדיפא

  

ומספקא לן האם הם נולדו לפני האירוסין [

או נולדו לאחר האירוסין ויש , ואין לה כתובה

יהושוע ' היה ר] בה דנסתחפה שדהולה כתו

לומר שהמומין נולדו [הולך אחר חזקת הגוף 

פ שנגד חזקת הגוף "ואע]. לאחר האירוסין

לומר שהמומין נולדו לפני [ישנה חזקת פנויה 

ועוד שהרי מומין ]. והיה מקח טעות, האירוסין

מ חזקת הגוף "מ, והוי תרתי לרעותא, לפניך

מהרי מומין ועדיפא מחזקת פנויה ו, אלימא

אבל כיון שיש כאן חזקת ממון לא , לפניך

פ שהיא "אע, מוציא ממון מכח חזקת הגוף

אבל אם . אלימה מחזקת פנויה ומומין לפניך

  יהושוע ' היה הולך ר, לא היה כאן חזקת ממון

  . אחר חזקת הגוף  

לעיין כיון דחזקת הגוף אלימה יותר מכל 

כ מדוע לא עדיפא חזקת "א. החזקות

  יהושוע ' ונוציא ממון לר, גוף על חזקת ממוןה

  .ע"מכח חזקת הגוף האלימה וצ  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

ולפי 

:שאלה

ויש 
ויש 
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הטעם שחזקת הגוף עדיפא משאר 

עיין [ביארו באחרונים , החזקות

ובפני , 'שמעון שקופ כתובות סימן ט' בחידושי ר

שתחילת הספק הוא האם :]ה"כתובות עיהושוע 

או , היו בה מומין כשאירסה והוי מקח טעות

. ואין כאן מקח טעות, שנולדו אחר האירוסין

וחזקת הגוף קובעת שיש להתנהג שהמומין 

דהעמד אשה על , נולדו בה לאחר האירוסין

כיון שחזקת , כ הרי זו מקודשת"וא. חזקתה

הגוף כבר הכריעה את הספק מתי נולדו

ומימלא אין כאן עוד מקום לחזקת , המומין

, פנויה לומר שהמומין נולדו לפני האירוסין

  כיון שהספק כבר הוכרע , והרי זה מקח טעות

  . מתחילתו על ידי חזקת הגוף  

הוא רק , מ כל הדין לילך אחר החזקה"מ

הגה בספיקות ולא מברר את דין של הנ

דין באיסורים שייך ולכך.כךשהיאהמציאות

שהוא דין הנהגה בספקות וכמו , של חזקות

וחזקת , שלומדים זה מנגעים לילך אחר החזקה

כיון שהיא דנה על , הגוף עדיפא על כל החזקות

וקבעה כיצד , ק שבא מהגוףעיקר הספ

שהרי דין , ומה שאינו כן בחזקת ממון. להתנהג

הוא דין בממון , המוציא מחבירו עליו הראיה

. ממון בלא ראיה ברורהשאי אפשר להוציא 

מנין : "ו"וכמבואר בגמרא בבא קמא מ

סברה הוא ' להמוציא מחבירו עליו הראיה וכו

והוא ". דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא

אי אפשר להוציא ממון בלא עדות , דמסברה

יהושוע דאין להוציא ' ולכך פשיטא לר. ברורה

  . גם על פי חזקת הגוף דאלימה, ממון מחזקתו

  .וכמו שנתבאר, רק כלפי שאר החזקותדהוא   

במנה לי בידך והלה , עדיין יש לעיין

אומר איני יודע דרב יהודה ורב הונא 

. משום דברי ושמא ברי עדיף, אומרים חייב

והרי אפילו , ומדוע ברי יכול להוציא ממון

חזקת הגוף דאלימה מכל החזקות לא מוציאה 

ציא כ כל שכן שברי לא יוכל להו"וא, ממון

דכל , ויעויין בפני יהושוע כאן שביאר. ממון

הדין דברי עדיף הוא דווקא באומר מנה לי 

דאז יש חזקה דאין , בידך והלה אומר איני יודע

ואחזוקי אינשי , אדם תובע אלא אם כן יש לו

ואין כאן חזקה כנגדה , ברשיעי לא מחזקינן

כיון , לנתבע דאין אדם מעיז פניו לכפור

ולכך נאמן התובע , שהנתבע הוא שמא

אבל אם הניזק . דמהיכי תיתי להחשיבו רשע

לא שייך לדינא , אומר ברי והמזיק אומר שמא

ל דלהניזק שטוען "די. דברי ושמא ברי עדיף

. מ טוען ברי"ורק דמ, ברי באמת הוא שמא

]. שהרי יודע שברי עדיף[משום שהוא מערים 

כיון דלא פרשי אינשי , ובזה לא נחשב גזלן

ורק . 'מון כמבואר בבבא מציעא ומספק מ

שייך , במנה לי בידך והלה אומר איני יודע

, שהרי לא שייך כאן שמא, לדינא דברי עדיף

  ומימלא , כ לא הלווהו והוי גזלן"ואם אינו ברי א

  . כ יש לו"דישנה חזקה דאין אדם תובע אא  

]ו"ס כתובות אות כ"עמ[בקובץ שיעורים 

יף הוא לא ביאר שברי ושמא ברי עד

רק , מדיני נאמנות שהברי נאמן יותר מהשמא

הוא מדין כח טענה שזוכה הברי שטענה 

ולפי זה ברי . אלימה יותר מחבירו שטוען שמא

הוא בין במנה לי בידך והלה אומר איני , עדיף

, ובין בניזק אומר ברי ומזיק אומר שמא, יודע

והיא טענה אלימה , שבשניהם יש טענת ברי

  ולכך לעולם ברי , שטוען שמאיותר מחבירו

  . עדיף  

שגם לדברי הפני יהושוע דברי ושמא 

הוא מכח חזקה דאין אדם , ברי עדיף

כ יש לו ואחזוקי אינשי ברשיעי לא "תובע אא

:תשובה

אבל 
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הוא גם מדין כח טענה של הברי , מחזקינן

שהרי בתוספות . לעומת חבירו הטוען שמא

הוא , ביארו שכל דין ברי ושמא ברי עדיף: ב"י

] שחבירו יכול להכיר בשיקרו[רק בברי טוב 

כמו במנה לי ] דהוה ליה למידע[ושמא גרוע 

אבל בברי גרוע . והלה אומר איני יודע, בידך

כמו , לא שייך לדינא דברי עדיף, ושמא טוב

שהברי הוא , בניזק אומר ברי ומזיק אומר שמא

גרוע כיון שהמזיק לא מכיר בשיקרו של הניזק 

כיון , והשמא הוא טוב] יה שםלפי שלא ה[

ויעויין בפני . [שלא היה למזיק לידע אם הזיק

הדין דלא מחזירין אבידה , יהושוע שביאר בזה

ולא על פי טביעות , לאובד רק על פי סימנים

פ שיש כאן ברי של האובד שמכירה "אע. עין

דכיון . ושמא של המוציא, על ידי טביעות עין

, כיר בשיקרודהברי הוא גרוע שאין המוצא מ

  לא שייך , והשמא הוא טוב דלא היה ליה לידע

  

ש עוד מה שישב לדעת "עיי. דינא דברי עדיף

  דלא סבירא ליה לחלק בין ברי טוב , ם"הרמב

  ]. לברי גרוע  

, הפני יהושוע דברי ושמא ברי עדיף

הוא מכח חזקה דאין אדם תובע 

כ יש לו ואחזוקי אינשי ברשיעי לא "אא

תיקשי מה לי ברי טוב ומה לי ברי , מחזקינן

של אין החזקהאתישנההרי בשניהם,גרוע

ליהמחזקינןולא,כ יש לו"אדם תובע אא

ברי , ל שגם לדברי הפני יהושוע"ועכצ. ברשיעי

עדיף הוא בצירוף כח טענת הברי שהיא טענה 

ורק סובר הפני יהושוע , אלימה יותר מהשמא

כ "ן אדם תובע אאשהוא בצירוף לסברה דאי

ולכך בניזק ומזיק דלא שייכא לסברה . יש לו

לא נאמר , דאחזוקי אינשי ברשיעי לא מחזקינן

  פ שיש כאן טענת ברי "אע, דין ברי עדיף

  .אלימה  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בענין חזקת ממון 

ובמה שהביא לדברי , וחזקת הגוף

שביארו הטעם דחזקת הגוף , האחרונים

דחזקת הגוף הוא משום , אלימה מכל החזקות

, מכריעה את תחילת הספק מתי נולדו המומין

וקובעת להתנהג כאלו ברירא לן שנולדו 

ותו לא שייכא כלל , המומין לאחר האירוסין

  אבל חזקת ממון היא רק חזקה . לחזקת פנויה

  .דאין להוציא בלא עדות ברורה, מדיני הממון  

. 'כעין זה בתוספות בבא מציעא ק

מרא קמא היא עדיפא שכתבו דחזקת 

ג דחזקת הגוף אלימה יותר "ואע, מחזקת הגוף

סימן [והוכיח מזה בקובץ הערות . מכל החזקות

ולא , דחזקת מרא קמא היא חזקת ממון]ז"כ

ובקונטרס הספיקות חקר , דין חזקה דמעיקרא

  לא יכולה להוציא מידי , ולכך חזקת הגוף. בזה

  . חזקת ממון  

פרק'בשמעתא[שמעתתאהשבמדברי

עדיפאהגוףשחזקתשמבארנראה]'ב

ולא,הגוףחזקתמטעםרקהוא,החזקותמכל

חזקתוהכריעהלספקהמקורשזהומשום

שארעליותרלדוןשייךולא,לספקהגוף

ולדברי

קיבלנו

ומצינו 

אמנם
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הטעם שחזקת הגוף עדיפא משאר 

עיין [ביארו באחרונים , החזקות

ובפני , 'שמעון שקופ כתובות סימן ט' בחידושי ר

שתחילת הספק הוא האם :]ה"כתובות עיהושוע 

או , היו בה מומין כשאירסה והוי מקח טעות

. ואין כאן מקח טעות, שנולדו אחר האירוסין

וחזקת הגוף קובעת שיש להתנהג שהמומין 

דהעמד אשה על , נולדו בה לאחר האירוסין

כיון שחזקת , כ הרי זו מקודשת"וא. חזקתה

הגוף כבר הכריעה את הספק מתי נולדו

ומימלא אין כאן עוד מקום לחזקת , המומין

, פנויה לומר שהמומין נולדו לפני האירוסין

  כיון שהספק כבר הוכרע , והרי זה מקח טעות

  . מתחילתו על ידי חזקת הגוף  

הוא רק , מ כל הדין לילך אחר החזקה"מ

הגה בספיקות ולא מברר את דין של הנ

דין באיסורים שייך ולכך.כךשהיאהמציאות

שהוא דין הנהגה בספקות וכמו , של חזקות

וחזקת , שלומדים זה מנגעים לילך אחר החזקה

כיון שהיא דנה על , הגוף עדיפא על כל החזקות

וקבעה כיצד , ק שבא מהגוףעיקר הספ

שהרי דין , ומה שאינו כן בחזקת ממון. להתנהג

הוא דין בממון , המוציא מחבירו עליו הראיה

. ממון בלא ראיה ברורהשאי אפשר להוציא 

מנין : "ו"וכמבואר בגמרא בבא קמא מ

סברה הוא ' להמוציא מחבירו עליו הראיה וכו

והוא ". דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא

אי אפשר להוציא ממון בלא עדות , דמסברה

יהושוע דאין להוציא ' ולכך פשיטא לר. ברורה

  . גם על פי חזקת הגוף דאלימה, ממון מחזקתו

  .וכמו שנתבאר, רק כלפי שאר החזקותדהוא   

במנה לי בידך והלה , עדיין יש לעיין

אומר איני יודע דרב יהודה ורב הונא 

. משום דברי ושמא ברי עדיף, אומרים חייב

והרי אפילו , ומדוע ברי יכול להוציא ממון

חזקת הגוף דאלימה מכל החזקות לא מוציאה 

ציא כ כל שכן שברי לא יוכל להו"וא, ממון

דכל , ויעויין בפני יהושוע כאן שביאר. ממון

הדין דברי עדיף הוא דווקא באומר מנה לי 

דאז יש חזקה דאין , בידך והלה אומר איני יודע

ואחזוקי אינשי , אדם תובע אלא אם כן יש לו

ואין כאן חזקה כנגדה , ברשיעי לא מחזקינן

כיון , לנתבע דאין אדם מעיז פניו לכפור

ולכך נאמן התובע , שהנתבע הוא שמא

אבל אם הניזק . דמהיכי תיתי להחשיבו רשע

לא שייך לדינא , אומר ברי והמזיק אומר שמא

ל דלהניזק שטוען "די. דברי ושמא ברי עדיף

. מ טוען ברי"ורק דמ, ברי באמת הוא שמא

]. שהרי יודע שברי עדיף[משום שהוא מערים 

כיון דלא פרשי אינשי , ובזה לא נחשב גזלן

ורק . 'מון כמבואר בבבא מציעא ומספק מ

שייך , במנה לי בידך והלה אומר איני יודע

, שהרי לא שייך כאן שמא, לדינא דברי עדיף

  ומימלא , כ לא הלווהו והוי גזלן"ואם אינו ברי א

  . כ יש לו"דישנה חזקה דאין אדם תובע אא  

]ו"ס כתובות אות כ"עמ[בקובץ שיעורים 

יף הוא לא ביאר שברי ושמא ברי עד

רק , מדיני נאמנות שהברי נאמן יותר מהשמא

הוא מדין כח טענה שזוכה הברי שטענה 

ולפי זה ברי . אלימה יותר מחבירו שטוען שמא

הוא בין במנה לי בידך והלה אומר איני , עדיף

, ובין בניזק אומר ברי ומזיק אומר שמא, יודע

והיא טענה אלימה , שבשניהם יש טענת ברי

  ולכך לעולם ברי , שטוען שמאיותר מחבירו

  . עדיף  

שגם לדברי הפני יהושוע דברי ושמא 

הוא מכח חזקה דאין אדם , ברי עדיף

כ יש לו ואחזוקי אינשי ברשיעי לא "תובע אא
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הוא גם מדין כח טענה של הברי , מחזקינן

שהרי בתוספות . לעומת חבירו הטוען שמא

הוא , ביארו שכל דין ברי ושמא ברי עדיף: ב"י

] שחבירו יכול להכיר בשיקרו[רק בברי טוב 

כמו במנה לי ] דהוה ליה למידע[ושמא גרוע 

אבל בברי גרוע . והלה אומר איני יודע, בידך

כמו , לא שייך לדינא דברי עדיף, ושמא טוב

שהברי הוא , בניזק אומר ברי ומזיק אומר שמא

גרוע כיון שהמזיק לא מכיר בשיקרו של הניזק 

כיון , והשמא הוא טוב] יה שםלפי שלא ה[

ויעויין בפני . [שלא היה למזיק לידע אם הזיק

הדין דלא מחזירין אבידה , יהושוע שביאר בזה

ולא על פי טביעות , לאובד רק על פי סימנים

פ שיש כאן ברי של האובד שמכירה "אע. עין

דכיון . ושמא של המוציא, על ידי טביעות עין

, כיר בשיקרודהברי הוא גרוע שאין המוצא מ

  לא שייך , והשמא הוא טוב דלא היה ליה לידע

  

ש עוד מה שישב לדעת "עיי. דינא דברי עדיף

  דלא סבירא ליה לחלק בין ברי טוב , ם"הרמב

  ]. לברי גרוע  

, הפני יהושוע דברי ושמא ברי עדיף

הוא מכח חזקה דאין אדם תובע 

כ יש לו ואחזוקי אינשי ברשיעי לא "אא

תיקשי מה לי ברי טוב ומה לי ברי , מחזקינן

של אין החזקהאתישנההרי בשניהם,גרוע

ליהמחזקינןולא,כ יש לו"אדם תובע אא

ברי , ל שגם לדברי הפני יהושוע"ועכצ. ברשיעי

עדיף הוא בצירוף כח טענת הברי שהיא טענה 

ורק סובר הפני יהושוע , אלימה יותר מהשמא

כ "ן אדם תובע אאשהוא בצירוף לסברה דאי

ולכך בניזק ומזיק דלא שייכא לסברה . יש לו

לא נאמר , דאחזוקי אינשי ברשיעי לא מחזקינן

  פ שיש כאן טענת ברי "אע, דין ברי עדיף

  .אלימה  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בענין חזקת ממון 

ובמה שהביא לדברי , וחזקת הגוף

שביארו הטעם דחזקת הגוף , האחרונים

דחזקת הגוף הוא משום , אלימה מכל החזקות

, מכריעה את תחילת הספק מתי נולדו המומין

וקובעת להתנהג כאלו ברירא לן שנולדו 

ותו לא שייכא כלל , המומין לאחר האירוסין

  אבל חזקת ממון היא רק חזקה . לחזקת פנויה

  .דאין להוציא בלא עדות ברורה, מדיני הממון  

. 'כעין זה בתוספות בבא מציעא ק

מרא קמא היא עדיפא שכתבו דחזקת 

ג דחזקת הגוף אלימה יותר "ואע, מחזקת הגוף

סימן [והוכיח מזה בקובץ הערות . מכל החזקות

ולא , דחזקת מרא קמא היא חזקת ממון]ז"כ

ובקונטרס הספיקות חקר , דין חזקה דמעיקרא

  לא יכולה להוציא מידי , ולכך חזקת הגוף. בזה

  . חזקת ממון  

פרק'בשמעתא[שמעתתאהשבמדברי

עדיפאהגוףשחזקתשמבארנראה]'ב

ולא,הגוףחזקתמטעםרקהוא,החזקותמכל

חזקתוהכריעהלספקהמקורשזהומשום

שארעליותרלדוןשייךולא,לספקהגוף

ולדברי

קיבלנו

ומצינו 

אמנם



                      דוד      כתובות                                                      אוצרות              ריב

כתבו:ה"עבכתובותבתוספותשהרי.החזקות

לפנימומיןבההיושלא[הגוףדחזקת

מומיןוהרי,פנויהחזקתעלעדיפא]האירוסין

מועילה,לרעותאתרתיבמקוםוגם.לפניך

שלמחביתשםבשמעתאוהקשה.הגוףחזקת

טבלשהעמדנדהמסכתברישדמבואר,טבל

].הפירותשעישרלפניהייןוהחמיץ[חזקתועל

שהיהדמעיקראהגוףחזקתלייןשישפ"ואע

לאעדייןכשעישרכ"וא[חומץולאיין

העמד,לרעותאתרתידהוימשום].החמיץ

עדיפאוזה,לפניךחומץוהריחזקתועלטבל

סותרזהולכאורה.הייןשלהגוףחזקתעל

מכליותראלימאהגוףדחזקת,תוספותלדברי

כ היה "וא. וגם במקום תרתי לרעותא, החזקות

  לנו להעמיד את היין על חזקת הגוף שהיה יין 

  .לרעותאוזה עדיפא מתרתי , ולא חומץ  

מציעא בבבאהמבוארפ"עבשמעתא

מעיקרא דחמרא חמרא דחלא : "ג"ע

אלא , קלקולו בתוכו הוא"י "ופירש". חלא

נמצא , וכיון שעכשיו הוא חומץ". שאינו ניכר

. שמתחילה היה חומץ ורק שלא היה ניכר

פ שיכל מתחילה לעשותו תרומה על יין "ואע

כיון , מ כבר אין לו חזקת הגוף"מ, אחר

ולכך , שמתחילה היה חומץ רק שלא ניכר

תי לרעותא לא נעמידנו על חזקתו כשיש תר

ולא , דזה לא נחשב חזקת הגוף, שהיה יין

והנה אם . ד"אלימא יותר משאר החזקות עכ

נאמר דהטעם דחזקת הגוף אלימא יותר 

  דזהו , משאר החזקות הוא כדברי הפני יהושוע

  

כ "א. תחילת הספק והוכרע על ידי חזקת הגוף

שדנין מתי נהפך לחומץ , גם ביין שהחמיץ

נמצא שתחילת הספק הוא על גופו של , ממש

וכיון שחזקת . יין מתי החמיץ ונפסל לתרומה

כ "א, היין קובעת שלא החמיץ תחילה

  חזקתומדוע לא עדיפא כאן. התרומה מועילה

  .היין  

מבאר הטעםשהשמעתא,בזה

משאריותראלימאהגוףדחזקת

הוא כביאורו של הקובץ שיעורים , החזקות

, כיון דעיקר דין חזקה. ]ה"ס כתובות אות רס"עמ[

ומזה . הוא לומר שהדבר לא נשתנה מתחילתו

ורק , נלמוד שגם במצב שנשתנה הדבר

ראוי , שמסופקים האם השתנה הרבה או מעט

. לומר שהשתנה רק מעט ולא השתנה הרבה

, ולכך חזקת הגוף אלימה יותר משאר החזקות

צא שלא שהרי אם נעמידו על חזקת הגוף נמ

רק שינוי מועט של דין . השתנה שינוי גדול

אבל אם ]. שלא מקודשת, נגד חזקת פנויה[

ולומר , נעמידו על חזקה דמעיקרא של פנויה

נמצא , שהמומין נולדו בה לפני האירוסין

ולכך עדיפא לן , שהגוף נשתנה שינוי גדול

, ובזה מתבארים דברי השמעתא. חזקת הגוף

חומץ ורק לא היה שיין שהחמיץ מתחילה היה

נמצא דגוף היין כבר השתנה ודאי . ניכר

בשעה [וכל הספק הוא האם היה ניכר , לחומץ

, וזה לא נחשב כבר שינוי גדול] שהפריש עליו

  לא נעמידנו על , ולכך כשיש תרתי לרעותא

  .חזקת יין וכדברי השמעתא  

  .באר משה אשדודאברכי הכולל

    

  

  

ותירץ

והמוכרח

                  ריג                     דוד      כתובות                                                      אוצרות                     

  סימן סח

  בדין אין אדם משים עצמו רשע
  :כתובות יח                                                                                                                                                                          

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

עדים "]'פרק ב[בתוספתא כתובות 

שאמרו מעידים אנחנו בפלוני שהוא 

בן גרושה או בן חלוצה עובד כוכבים נתין 

אמרו , ד"עד שלא נחקרה עדותן בב, וממזר

משנחקרה עדותן . בדאין אנו הרי אלו נאמנים

זהו כללו . םאמרו בדאין אנו אין נאמני, ד"בב

עדים שהעידו לטמא לטהר לרחק , של דבר

עד שלא , ולקרב לאסור ולהתיר לפטור ולחייב

ד אמרו בדאין אנו הרי אלו "נחקרה עדותן בב

ד אמרו בדאין "משנחקרה עדותן בב, נאמנים

שגם , וכוונת התוספתא". אנו אין נאמנין

צריכים העדים , בעדות של פסולי משפחה

ן יחזקאל על התוספתא ובחזו[דרישה וחקירה 

דזה לא מצאנו דרישה וחקירה בעדים , העיר

ובדיני , רק בדיני נפשות, על פסולי משפחה

ממונות דנפקא לן מקרא דמשפט אחד יהיה 

אבל בפסול , לכם משפט השווה לכולכם

  יהיהאחדדמשפטבקראמשפחה לא נכלל

  ].לכם  

". בדאין אנו"לעיין כיצד נאמנים לומר 

והרי קיימא לן דאין אדם משים עצמו 

  הרי זה עדות , וכשאומרים בדאין אנו, רשע

  

והא ניחא . רשע על עצמן וכיצד נאמנים

כשאומרים בדאין אנו לפני דרישה וחקירה 

דאז בית הדין לא ימשיכו , דעדותם פסולה

ומימלא אין כאן , לדרוש ולחקור את עדותן

,ד"אבל לאחר שנחקרה עדותן בב. עדות

כיון,מבודין אנופשיטא דאין יכולים לומר

. עדות רשע על עצמם ואינם נאמניםשמעידים

בתוספתאכ מאי טעמא צריך לומר"וא

, יכולים לחזור בהםאיןהעדותדמשנחקרה

דמשמע דהוא מדין כיון שהגיד שוב אינו חוזר 

ם להעיד והרי בלאו הכי אינם יכולי. ומגיד

ובחזון יחזקאל על . שעשו מעשה רשע

ולכן כתב שיש גורסים , התוספתא עמד בזה

והיינו שהטעו אותם " מבודין אנו"בתוספתא 

ובזה אינם משימים עצמם . אחרים ולכן נתבדו

  הוא רק , ולכך כל הטעם שאין נאמנים, רשעים

  .ד"מדין כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד עכ  

לפי הגירסא של , עייןעדיין יש ל

ט צריך לומר דאין "מ". בדאין אנו"

משום דכיון שהגיד שוב אינו , יכולים לומר כן

  ותיפוק ליה מדין אין אדם משים , חוזר ומגיד

  .ע"עצמו רשע וצ  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

נחלקו רב יוסף : 'בגמרא סנהדרין ט

פלוני רבעני "ורבא בעד המעיד 

דרב יוסף סבירא ליה לרצונו הוה ליה ". לרצוני

ורבא . והתורה אמרה אל תשת רשע עד, רשע

ואין , חולק וסבירא ליה דאדם קרוב אצל עצמו

י שאינו "רשופירש, אדם משים עצמו רשע

:שאלה

ויש 

אמנם 

:תשובה
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כתבו:ה"עבכתובותבתוספותשהרי.החזקות

לפנימומיןבההיושלא[הגוףדחזקת

מומיןוהרי,פנויהחזקתעלעדיפא]האירוסין

מועילה,לרעותאתרתיבמקוםוגם.לפניך

שלמחביתשםבשמעתאוהקשה.הגוףחזקת

טבלשהעמדנדהמסכתברישדמבואר,טבל

].הפירותשעישרלפניהייןוהחמיץ[חזקתועל

שהיהדמעיקראהגוףחזקתלייןשישפ"ואע

לאעדייןכשעישרכ"וא[חומץולאיין

העמד,לרעותאתרתידהוימשום].החמיץ

עדיפאוזה,לפניךחומץוהריחזקתועלטבל

סותרזהולכאורה.הייןשלהגוףחזקתעל

מכליותראלימאהגוףדחזקת,תוספותלדברי

כ היה "וא. וגם במקום תרתי לרעותא, החזקות

  לנו להעמיד את היין על חזקת הגוף שהיה יין 

  .לרעותאוזה עדיפא מתרתי , ולא חומץ  

מציעא בבבאהמבוארפ"עבשמעתא

מעיקרא דחמרא חמרא דחלא : "ג"ע

אלא , קלקולו בתוכו הוא"י "ופירש". חלא

נמצא , וכיון שעכשיו הוא חומץ". שאינו ניכר

. שמתחילה היה חומץ ורק שלא היה ניכר

פ שיכל מתחילה לעשותו תרומה על יין "ואע

כיון , מ כבר אין לו חזקת הגוף"מ, אחר

ולכך , שמתחילה היה חומץ רק שלא ניכר

תי לרעותא לא נעמידנו על חזקתו כשיש תר

ולא , דזה לא נחשב חזקת הגוף, שהיה יין

והנה אם . ד"אלימא יותר משאר החזקות עכ

נאמר דהטעם דחזקת הגוף אלימא יותר 

  דזהו , משאר החזקות הוא כדברי הפני יהושוע

  

כ "א. תחילת הספק והוכרע על ידי חזקת הגוף

שדנין מתי נהפך לחומץ , גם ביין שהחמיץ

נמצא שתחילת הספק הוא על גופו של , ממש

וכיון שחזקת . יין מתי החמיץ ונפסל לתרומה

כ "א, היין קובעת שלא החמיץ תחילה

  חזקתומדוע לא עדיפא כאן. התרומה מועילה

  .היין  

מבאר הטעםשהשמעתא,בזה

משאריותראלימאהגוףדחזקת

הוא כביאורו של הקובץ שיעורים , החזקות

, כיון דעיקר דין חזקה. ]ה"ס כתובות אות רס"עמ[

ומזה . הוא לומר שהדבר לא נשתנה מתחילתו

ורק , נלמוד שגם במצב שנשתנה הדבר

ראוי , שמסופקים האם השתנה הרבה או מעט

. לומר שהשתנה רק מעט ולא השתנה הרבה

, ולכך חזקת הגוף אלימה יותר משאר החזקות

צא שלא שהרי אם נעמידו על חזקת הגוף נמ

רק שינוי מועט של דין . השתנה שינוי גדול

אבל אם ]. שלא מקודשת, נגד חזקת פנויה[

ולומר , נעמידו על חזקה דמעיקרא של פנויה

נמצא , שהמומין נולדו בה לפני האירוסין

ולכך עדיפא לן , שהגוף נשתנה שינוי גדול

, ובזה מתבארים דברי השמעתא. חזקת הגוף

חומץ ורק לא היה שיין שהחמיץ מתחילה היה

נמצא דגוף היין כבר השתנה ודאי . ניכר

בשעה [וכל הספק הוא האם היה ניכר , לחומץ

, וזה לא נחשב כבר שינוי גדול] שהפריש עליו

  לא נעמידנו על , ולכך כשיש תרתי לרעותא

  .חזקת יין וכדברי השמעתא  

  .באר משה אשדודאברכי הכולל

    

  

  

ותירץ

והמוכרח

                  ריג                     דוד      כתובות                                                      אוצרות                     

  סימן סח

  בדין אין אדם משים עצמו רשע
  :כתובות יח                                                                                                                                                                          

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

עדים "]'פרק ב[בתוספתא כתובות 

שאמרו מעידים אנחנו בפלוני שהוא 

בן גרושה או בן חלוצה עובד כוכבים נתין 

אמרו , ד"עד שלא נחקרה עדותן בב, וממזר

משנחקרה עדותן . בדאין אנו הרי אלו נאמנים

זהו כללו . םאמרו בדאין אנו אין נאמני, ד"בב

עדים שהעידו לטמא לטהר לרחק , של דבר

עד שלא , ולקרב לאסור ולהתיר לפטור ולחייב

ד אמרו בדאין אנו הרי אלו "נחקרה עדותן בב

ד אמרו בדאין "משנחקרה עדותן בב, נאמנים

שגם , וכוונת התוספתא". אנו אין נאמנין

צריכים העדים , בעדות של פסולי משפחה

ן יחזקאל על התוספתא ובחזו[דרישה וחקירה 

דזה לא מצאנו דרישה וחקירה בעדים , העיר

ובדיני , רק בדיני נפשות, על פסולי משפחה

ממונות דנפקא לן מקרא דמשפט אחד יהיה 

אבל בפסול , לכם משפט השווה לכולכם

  יהיהאחדדמשפטבקראמשפחה לא נכלל

  ].לכם  

". בדאין אנו"לעיין כיצד נאמנים לומר 

והרי קיימא לן דאין אדם משים עצמו 

  הרי זה עדות , וכשאומרים בדאין אנו, רשע

  

והא ניחא . רשע על עצמן וכיצד נאמנים

כשאומרים בדאין אנו לפני דרישה וחקירה 

דאז בית הדין לא ימשיכו , דעדותם פסולה

ומימלא אין כאן , לדרוש ולחקור את עדותן

,ד"אבל לאחר שנחקרה עדותן בב. עדות

כיון,מבודין אנופשיטא דאין יכולים לומר

. עדות רשע על עצמם ואינם נאמניםשמעידים

בתוספתאכ מאי טעמא צריך לומר"וא

, יכולים לחזור בהםאיןהעדותדמשנחקרה

דמשמע דהוא מדין כיון שהגיד שוב אינו חוזר 

ם להעיד והרי בלאו הכי אינם יכולי. ומגיד

ובחזון יחזקאל על . שעשו מעשה רשע

ולכן כתב שיש גורסים , התוספתא עמד בזה

והיינו שהטעו אותם " מבודין אנו"בתוספתא 

ובזה אינם משימים עצמם . אחרים ולכן נתבדו

  הוא רק , ולכך כל הטעם שאין נאמנים, רשעים

  .ד"מדין כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד עכ  

לפי הגירסא של , עייןעדיין יש ל

ט צריך לומר דאין "מ". בדאין אנו"

משום דכיון שהגיד שוב אינו , יכולים לומר כן

  ותיפוק ליה מדין אין אדם משים , חוזר ומגיד

  .ע"עצמו רשע וצ  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

נחלקו רב יוסף : 'בגמרא סנהדרין ט

פלוני רבעני "ורבא בעד המעיד 

דרב יוסף סבירא ליה לרצונו הוה ליה ". לרצוני

ורבא . והתורה אמרה אל תשת רשע עד, רשע

ואין , חולק וסבירא ליה דאדם קרוב אצל עצמו

י שאינו "רשופירש, אדם משים עצמו רשע

:שאלה

ויש 

אמנם 

:תשובה



                      דוד      כתובות                                                      אוצרות              ריד

כיון שקרוב הוא , יכול לפסול את עצמו לעדות

שמאמינים לו לגבי , ופלגינן דיבורא. אצל עצמו

  אבל לא מאמינים לו שנרבע , חבירו שרבע

  .לרצונו שכלפי זה הוא פסול לעדות  

ואמר "ביד רמה בסנהדרין וזה לשונו 

רב יוסף פלוני רבעו לאונסו הוא ואחר 

לרצונו לדבריו רשע הוא ,מצטרפין להורגו

וכי תימא , דהתורה אמרה אל תשת רשע עד

מה נפשך אי מהימנת ליה לשויה נפשיה רשע 

לאו קושיה , הימניה נמי למיקטליה להיאך

דכיון דרשע הוא על כרחיך התורה , היא

רבא אמר אדם חשוב קרוב , פסלתו לעדות

וכשם שאין אדם משים את קרובו , אצל עצמו

כך אין אדם משים את , רשע לבטל עדותו

, עצמו רשע לפסול את עצמו ולבטל עדותו

ג דחד סהדותא היא וסלקא דעתך אמינא "ואע

הוא הפה , הפה שאסר לחייב את הרובע

אפילו הכי כיון , שהתיר על עצמו שהוא רשע

דאין אדם משים את עצמו רשע לא מיפסיל 

ג דחד דיבורא הוא לא "דאע, ופלגינן דיבורא

, בטלה מקצתה בטלה כולהאמרינן עדות ש

ג דלא מהימן אנפשיה למיקטליה "אלא אע

והיינו טעמא נמי גבי העדים , מהימן אחבריה

שאמרו אנוסים היינו מחמת ממון דלא 

פ שאין כתב ידן יוצא ממקום "ואע, מהימני

שכיון שאינן נאמנין לפסול את עצמן לפי , אחר

מימילא , שאין אדם משים את עצמו רשע

שהרי אין ביטול השטר בא , טראאיקיים ליה ש

וכיון שאין נאמנין לפסול , אלא מחמת פסלותן

את עצמן איבטילא לה סהדותא דמסהדי 

  ואיקיימה לה סהדותא , אנפשייהו לגמרי

  ".דאסהידו בשטרא  

דלרב יוסף אדם , מדברי היד רמה

ויכול להעיד על , משים עצמו רשע

את ורק דאי אפשר לדון, עצמו שנרבע לרצונו

כיון דלדבריך רשע אתה , הרובע על פי עדות זו

ד מאמינים לו "פ שב"דאע. ואין עדות לרשע

מ אי אפשר "מ, על הסיפור שפלוני רבע לרצונו

  , לדון הרובע על פי עדות זו דהיא עדות פסולה

  . שהרי המעיד הוא רשע  

מדוע לא נפסל לעדות , יש לעיין בזה

פסול מ קרוב "והרי מ, על פי עצמו

מקרא דלא : ז"וכדנפקא לן בסנהדרין כ, לעדות

ואולי . יומתו אבות על בנים דהיינו בעדות בנים

דהוא מדין הודאת בעל דין , סובר ביד רמה

ובזה . כמאה עדים דמי ולא חב לאחרים

. יוסף במסכת יבמות כה' מתבארים גם דברי ר

לפלוני ואשתו מותרת [שהאומר הרגתיו 

כיון דבעדות של , נאמן ותנשא אשתו]. להנשא

ים גם פסולי עדות מיתת הבעל נאמנ

והיינו דרב יוסף סובר ]. כגון גזלן[דאורייתא 

וכל הפסול באומר , שאדם משים עצמו רשע

הוא משום דלדבריך רשע , פלוני רבעני לרצוני

אבל בעדות דמיתת , אתה ואין עדות לרשע

יכול לשים עצמו רשע , הבעל שגם רשע נאמן

  כיון דלא שייך כאן הטעם לדבריך , בעדות

  .ה ואין עדות לרשערשע את  

וסובר שאין אדם נאמן , רבא חולק

כיון דאדם , לפסול את עצמו לעדות

ולכך כשאומר פלוני רבעני , קרוב אצל עצמו

ולא , לרצוני מאמינים לו על הפלוני שרבע

וגם . מאמינים לו כלפי עצמו שנרבע לרצונו

במקום שיש לעד נאמנות של הפה שאסר הוא 

כיון , לשים עצמו רשעלא נאמן , הפה שהתיר

הוא כח נאמנות , שהפה שאסר הפה שהתיר

ולכך , דהוא מסברא. ב"כמבואר בכתובות כ

אינו נאמן לשים עצמו רשע שלזה אין לו 

ולכך כשאמרו כתב ידינו זה אבל , נאמנות כלל

וביאר

נמצא

ואמנם 

אבל 

                  רטו                     דוד      כתובות                                                      אוצרות                     

. אינם נאמנים, אנוסים היינו מחמת ממון

ויש , ג דכתב ידן לא יוצא ממקום אחר"ואע

  ל הפה שאסר הוא הפה להם נאמנות ש

  .שהתיר אינם נאמנים  

כשאומרים העדים בדאין אנחנו , זה

לפי , שמשימים עצמן רשעים בעדותן

ורק , רב יוסף שאדם משים עצמו רשע

כשאומר פלוני רבעני לרצוני אינו נאמן משום 

כ "א. דלדבריך רשע אתה ואין עדות לרשע

ודאי שנאמנים לשים, כשאומרים בדאין אנחנו

ולכך צריך , עצמם רשעים ולפסול העדות

לומר הטעם שאינם נאמנים לומר בדאין אנחנו 

הוא משום דכיון ]. לאחר שנחקרה עדותן[

אבל לרבא , שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד

כ "א, משים עצמו רשע כללשסובר שאין אדם

לאחר [לכאורה אינם נאמנים לומר בדאין אנו 

  תא וקשה מדוע התוספ]. שנחקרה עדותן

  .צריכה לטעם דאינו חוזר ומגיד  

  

  

פ דברי תוספות בבבא "לומר ע

שכל מה שאין אדם : 'מציעא ג

הוא רק כשבא לפסול את , משים עצמו רשע

ומעיד שהיה , עצמו אבל אם עושה תשובה

באכילת [רשע פעם כמו באומר מזיד הייתי 

נאמן להעיד שהיה פעם ] ופטור מקרבן, החלב

כ "וא. ור היום את עצמו מקרבןכדי לפט, רשע

כשמעידים על פלוני שהוא פסול , גם בעניניו

] ם נתין וממזר"כגון בן גרושה ובן חלוצה עכו[

כאן לא , וחוזרים בהם ואומרים בדאין אנחנו

שהרי באים לחזור , באים לפסול את עצמן

והיינו [ומעידים שהיו פעם רשעים , בתשובה

מעדותן ובאים לחזור ]. בשעת הגדת העדות

כמו , והיו נאמנים, הפלונישלא יפסלמנתעל

ומעידבתשובהבאומר מזיד הייתי שחוזר

והכי , שהיה רשע כדי שיפטר מהקרבן שנאמן

ולכך , נמי כשאומרים מבודין אנחנו היו נאמנים

  לאחר [צריך הטעם בתוספתא דאינם נאמנים 

  .משום דאינו חוזר ומגיד] כדי דיבור  

.ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בסוגיית אין אדם 
ובמה שביאר . משים עצמו רשע

דלרבא כל דין אין אדם משים עצמו , ר"כת
אבל , רשע הוא רק כשבא לפסול עצמו לעדות

כשלא בא לפסול עצמו כמו באומר מזיד הייתי 
דלא שייך לדינא דאין , ועכשיו עשיתי תשובה

ולכך כשהעדים , אדם משים עצמו רשע
לא באים , ומרים בדאין אנחנוחוזרים בהם וא

]. שהרי חוזרים בתשובה[לפסול את עצמן 

ולכך [ולכך נאמנים לשים עצמם רשעים 
  , הוצרכה בתוספתא לטעם דאינו חוזר ומגיד

  ].ולכך אין נאמנים לחזור בהם  

כ גם באומרים אנוסין "דא, לעיין בזה

אנחנו מחמת ממון ובאים לפסול את 

כיון דאין , נאמניםדקיימא לן דאינם, השטר

והכי נמי היה לנו לומר . אדם משים עצמו רשע

שהם עושים תשובה ולא באים לפסול את 

ולפי 

וחשבתי 

קיבלנו

ויש 
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כיון שקרוב הוא , יכול לפסול את עצמו לעדות

שמאמינים לו לגבי , ופלגינן דיבורא. אצל עצמו

  אבל לא מאמינים לו שנרבע , חבירו שרבע

  .לרצונו שכלפי זה הוא פסול לעדות  

ואמר "ביד רמה בסנהדרין וזה לשונו 

רב יוסף פלוני רבעו לאונסו הוא ואחר 

לרצונו לדבריו רשע הוא ,מצטרפין להורגו

וכי תימא , דהתורה אמרה אל תשת רשע עד

מה נפשך אי מהימנת ליה לשויה נפשיה רשע 

לאו קושיה , הימניה נמי למיקטליה להיאך

דכיון דרשע הוא על כרחיך התורה , היא

רבא אמר אדם חשוב קרוב , פסלתו לעדות

וכשם שאין אדם משים את קרובו , אצל עצמו

כך אין אדם משים את , רשע לבטל עדותו

, עצמו רשע לפסול את עצמו ולבטל עדותו

ג דחד סהדותא היא וסלקא דעתך אמינא "ואע

הוא הפה , הפה שאסר לחייב את הרובע

אפילו הכי כיון , שהתיר על עצמו שהוא רשע

דאין אדם משים את עצמו רשע לא מיפסיל 

ג דחד דיבורא הוא לא "דאע, ופלגינן דיבורא

, בטלה מקצתה בטלה כולהאמרינן עדות ש

ג דלא מהימן אנפשיה למיקטליה "אלא אע

והיינו טעמא נמי גבי העדים , מהימן אחבריה

שאמרו אנוסים היינו מחמת ממון דלא 

פ שאין כתב ידן יוצא ממקום "ואע, מהימני

שכיון שאינן נאמנין לפסול את עצמן לפי , אחר

מימילא , שאין אדם משים את עצמו רשע

שהרי אין ביטול השטר בא , טראאיקיים ליה ש

וכיון שאין נאמנין לפסול , אלא מחמת פסלותן

את עצמן איבטילא לה סהדותא דמסהדי 

  ואיקיימה לה סהדותא , אנפשייהו לגמרי

  ".דאסהידו בשטרא  

דלרב יוסף אדם , מדברי היד רמה

ויכול להעיד על , משים עצמו רשע

את ורק דאי אפשר לדון, עצמו שנרבע לרצונו

כיון דלדבריך רשע אתה , הרובע על פי עדות זו

ד מאמינים לו "פ שב"דאע. ואין עדות לרשע

מ אי אפשר "מ, על הסיפור שפלוני רבע לרצונו

  , לדון הרובע על פי עדות זו דהיא עדות פסולה

  . שהרי המעיד הוא רשע  

מדוע לא נפסל לעדות , יש לעיין בזה

פסול מ קרוב "והרי מ, על פי עצמו

מקרא דלא : ז"וכדנפקא לן בסנהדרין כ, לעדות

ואולי . יומתו אבות על בנים דהיינו בעדות בנים

דהוא מדין הודאת בעל דין , סובר ביד רמה

ובזה . כמאה עדים דמי ולא חב לאחרים

. יוסף במסכת יבמות כה' מתבארים גם דברי ר

לפלוני ואשתו מותרת [שהאומר הרגתיו 

כיון דבעדות של , נאמן ותנשא אשתו]. להנשא

ים גם פסולי עדות מיתת הבעל נאמנ

והיינו דרב יוסף סובר ]. כגון גזלן[דאורייתא 

וכל הפסול באומר , שאדם משים עצמו רשע

הוא משום דלדבריך רשע , פלוני רבעני לרצוני

אבל בעדות דמיתת , אתה ואין עדות לרשע

יכול לשים עצמו רשע , הבעל שגם רשע נאמן

  כיון דלא שייך כאן הטעם לדבריך , בעדות

  .ה ואין עדות לרשערשע את  

וסובר שאין אדם נאמן , רבא חולק

כיון דאדם , לפסול את עצמו לעדות

ולכך כשאומר פלוני רבעני , קרוב אצל עצמו

ולא , לרצוני מאמינים לו על הפלוני שרבע

וגם . מאמינים לו כלפי עצמו שנרבע לרצונו

במקום שיש לעד נאמנות של הפה שאסר הוא 

כיון , לשים עצמו רשעלא נאמן , הפה שהתיר

הוא כח נאמנות , שהפה שאסר הפה שהתיר

ולכך , דהוא מסברא. ב"כמבואר בכתובות כ

אינו נאמן לשים עצמו רשע שלזה אין לו 

ולכך כשאמרו כתב ידינו זה אבל , נאמנות כלל

וביאר

נמצא

ואמנם 

אבל 

                  רטו                     דוד      כתובות                                                      אוצרות                     

. אינם נאמנים, אנוסים היינו מחמת ממון

ויש , ג דכתב ידן לא יוצא ממקום אחר"ואע

  ל הפה שאסר הוא הפה להם נאמנות ש

  .שהתיר אינם נאמנים  

כשאומרים העדים בדאין אנחנו , זה

לפי , שמשימים עצמן רשעים בעדותן

ורק , רב יוסף שאדם משים עצמו רשע

כשאומר פלוני רבעני לרצוני אינו נאמן משום 

כ "א. דלדבריך רשע אתה ואין עדות לרשע

ודאי שנאמנים לשים, כשאומרים בדאין אנחנו

ולכך צריך , עצמם רשעים ולפסול העדות

לומר הטעם שאינם נאמנים לומר בדאין אנחנו 

הוא משום דכיון ]. לאחר שנחקרה עדותן[

אבל לרבא , שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד

כ "א, משים עצמו רשע כללשסובר שאין אדם

לאחר [לכאורה אינם נאמנים לומר בדאין אנו 

  תא וקשה מדוע התוספ]. שנחקרה עדותן

  .צריכה לטעם דאינו חוזר ומגיד  

  

  

פ דברי תוספות בבבא "לומר ע

שכל מה שאין אדם : 'מציעא ג

הוא רק כשבא לפסול את , משים עצמו רשע

ומעיד שהיה , עצמו אבל אם עושה תשובה

באכילת [רשע פעם כמו באומר מזיד הייתי 

נאמן להעיד שהיה פעם ] ופטור מקרבן, החלב

כ "וא. ור היום את עצמו מקרבןכדי לפט, רשע

כשמעידים על פלוני שהוא פסול , גם בעניניו

] ם נתין וממזר"כגון בן גרושה ובן חלוצה עכו[

כאן לא , וחוזרים בהם ואומרים בדאין אנחנו

שהרי באים לחזור , באים לפסול את עצמן

והיינו [ומעידים שהיו פעם רשעים , בתשובה

מעדותן ובאים לחזור ]. בשעת הגדת העדות

כמו , והיו נאמנים, הפלונישלא יפסלמנתעל

ומעידבתשובהבאומר מזיד הייתי שחוזר

והכי , שהיה רשע כדי שיפטר מהקרבן שנאמן

ולכך , נמי כשאומרים מבודין אנחנו היו נאמנים

  לאחר [צריך הטעם בתוספתא דאינם נאמנים 

  .משום דאינו חוזר ומגיד] כדי דיבור  

.ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בסוגיית אין אדם 
ובמה שביאר . משים עצמו רשע

דלרבא כל דין אין אדם משים עצמו , ר"כת
אבל , רשע הוא רק כשבא לפסול עצמו לעדות

כשלא בא לפסול עצמו כמו באומר מזיד הייתי 
דלא שייך לדינא דאין , ועכשיו עשיתי תשובה

ולכך כשהעדים , אדם משים עצמו רשע
לא באים , ומרים בדאין אנחנוחוזרים בהם וא

]. שהרי חוזרים בתשובה[לפסול את עצמן 

ולכך [ולכך נאמנים לשים עצמם רשעים 
  , הוצרכה בתוספתא לטעם דאינו חוזר ומגיד

  ].ולכך אין נאמנים לחזור בהם  

כ גם באומרים אנוסין "דא, לעיין בזה

אנחנו מחמת ממון ובאים לפסול את 

כיון דאין , נאמניםדקיימא לן דאינם, השטר

והכי נמי היה לנו לומר . אדם משים עצמו רשע

שהם עושים תשובה ולא באים לפסול את 

ולפי 

וחשבתי 

קיבלנו

ויש 



                      דוד      כתובות                                                      אוצרות              רטז

  ומאי טעמא , עצמם רק לפסול את השטר

  .אינם נאמנים  

עקיבא איגר הקשה כעין ' בחידושי ר

מדוע באומרים אנוסין היינו , זה

הרי באים לפסול , מחמת ממון אינם נאמנים

שאסר הפה ויש להם מיגו דהפהאת השטר

דדין אין אדם א"ומזה הוכיח רע. שהתיר

הוא לא רק באופן שבאים , משים עצמו רשע

הוא דין שאין אלא, לפסול את עצמם לעדות

אדם נאמן כלל לספר על עצמו שעשה מעשה 

פ שלא בא לפסול את עצמו "ואע, רשע

מהגמרא , א על זה"ושוב הקשה רע. לעדות

ואר דלרב יוסף שסובר שגזלן דמב. יבמות כה

כ "א, דאורייתא כשר להעיד על מיתת הבעל

כשמעיד אני הרגתיו נאמן להתיר את אשתו 

כיון דלא שייך כאן הטעם דלדבריך . [להנשא

כיון דגם רשע , רשע אתה ואין עדות לרשע

מ מדוע "א דמ"והקשה רע]. נאמן בעדות זו

והרי אין אדם משים עצמו , נאמן בעדות זו

שהרג , וכאן מספר שעשה מעשה רשע, רשע

ומכאן מוכח דכל דין אין אדם , את בעלה

הוא רק באופן שבא לפסול , משים עצמו רשע

ולכך כשאומר הרגתיו שלא , את עצמו לעדות

כ הדרא קושיה "וא. פוסל עצמו לעדות נאמן

מדוע כשאומרים אנוסים היינו , לדוכתא

והרי כאן לא , במיגומחמת ממון לא נאמנים

רק מספרים , ים לפסול את עצמם לעדותבא

  ]הלווהשנעשה שלא מדעת[שאין כאן שטר 

  .ד"עכ.ויש להם מיגו על זה  

על מסכת בבא [שמואל רוזובסקי ' ר

כתב ליישב את קושיית ]מציעא

. שזוהי גופא מחלוקת רבא ורב יוסף, א"רע

דאין אדם משים עצמו רשע הוא , שרבא סובר

שאין האדם נאמן , דין על כל מעשה רשע

ולכך [, לספר על עצמו שעשה מעשה רשע

האומרים כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו 

אינם נאמנים לספר על עצמם , מחמת ממון

יוסף ' אבל ר]. ה אתי כרבאוז, מעשה רשע

וסובר דאין אדם משים עצמו רשע הוא , חולק

אבל , רק באופן שבא לפסול את עצמו לעדות

נאמן לספר על עצמו , אם לא בא לפסול עצמו

, וזה הוא דלא כדברי היד רמה. [ מעשה רשע

ורק דאי , יוסף אדם משים עצמו רשע' דלר

כיון דלדבריך רשע , אפשר לקבל את עדותו

ולכך כשאומר הרגתיו ]. ה ואין עדות לרשעאת

כיון שלא בא לפסול את עצמו , נאמן לרב יוסף

]. כיון דגזלן דאורייתא כשר לעדות זו[לעדות 

ורק אם בא לפסול את עצמו לעדות אינו נאמן 

כמו באומר פלוני רבעני לרצוני , לרב יוסף

  כיון דאין אדם משים עצמו , דאינו נאמן כלל

  .לפסול את עצמו לעדותרשע ואינו יכול  

דנאמן:'גמציעאבבבא'תוסשכתבו

לפסולבאשלאכיון,הייתימזידלומר

דאיןלרבאדגםכוונתם,תשובהעושהרק,עצמו

נאמנותכללדאיןהוא,רשעעצמומשיםאדם

במקוםרקזהו,רשעמעשהעצמועללהעיד

אבל,רשעמעשהשעשהד"לבלהתקבלשצריך

עניןאינו]החלבבאכילת[היתימזידבאומר

  שאניליברישאומרכיוןאלא.ד"בילנאמנות

  .ד"עכבקרבןלחייבואפשראי,מקרבןפטור  

לפי זה שכל סיפור רשע אינו נאמן 

לרבא דקיימא לן [, להעיד על עצמו

, ורק לענין מזיד הייתי דקרבן נאמן]. כוותיה
משום דהוא ברי לי שאני פטור מקרבן ואי 

כשמעידים , כ בנידון דידן"וא. אפשר לחייבו

לא יוכל , העדים בדאין אנחנו לבטל עדותן

ת כיון שצריך כאן נאמנו, לשים עצמן רשעים

ד שהיו בדאים ושקרים ולכך לבטל "כלפי ב

וזה אי אפשר דאין להאמין לאדם כלל , העדות

ואמנם

ובחידושי

ומה

נמצא

                  ריז                     דוד      כתובות                                                      אוצרות                     

ושוב הדרא , כשאומר שעשה מעשה רשע

  ט צריכין לטעמא דחוזר "קושיה לדוכתא מ

  .ומגיד בתוספתא  

בחקירה זו האם אין אדם משים עצמו 

הוא רק באופן שבא לפסול את , רשע

אמן להעיד על עצמו או דאינו נ, עצמו לעדות

. בפשוטו נחלקו ראשונים. שעשה מעשה רשע

הביא ]פרק הגוזל עצים[שבהגהות אשרי 

בנדון אחד שנתן מעות , מחלוקת ראשונים

והלך השליח, לשלוחו לקנות לו סחורה ידועה

וטוען השליח . וקנה סחורה אחרת והרוויח בה

, שקנה את הסחורה לעצמו והרוויח לעצמו

ם "והריב. וישלם הדמים שקיבל מהמשלח

פ שהוא "סבר שנאמן לומר שקנה לעצמו ואע

והביא ]. שהשתמש במעות לצרכו. [רשע וגזלן

, דיש אומרים דאינו נאמן לומר שקנה לעצמו

. בריוש בד"דאין אדם משים עצמו רשע עיי

האם האי דינא דאין אדם , ומוכח דנחלקו

הוא רק באופן שבא לפסול , משים עצמו רשע

וכאן שלא בא לפסול עצמו , עצמו לעדות

או דאין , נאמן, לעדות רק אומר שקנה לעצמו

  גם באופן שלא , משים עצמו רשע כללאדם 

  . בא לפסול עצמו לעדות         

ותיבממסכתעלהערותבקובץדייק
מתוספותלדייקשםהביאוכן.]ב"כסימן[

לומרדנאמןדהטעםשכתבו:ה"כביבמות
משוםהוא,מקרבןעצמולפטורהייתימזיד
אתלפטוררקלעדותעצמולפסולבאדלא

:'גמציעאבבאתוספותאבל.מקרבןעצמו
משום,הייתימזידלומרדנאמןהטעםכתבו
.רשעעצמומשיםואינותשובהלעשותדבא

,תשובהדעושהטעמאהאילאודאיומשמע
כיון,רשעעצמולשיםנאמןהיהלא

עצמומשיםאדםדאיןדינא,כאןדלתוספות
  לפסולבאשלאבאופןוגם,גווניבכלהוארשע

  

.רשעעצמולשיםנאמןאינולעדותעצמואת

תמהובאמת[.נאמןתשובהשעשהבאופןורק

  רשעעצמומשיםאדםדאיןמנלן,זהדברעל

  .ד"עכ]לעדותעצמולפסולבאכשלאגם  

דכל רשע לא , זה בתוספות בבא מציעא

וגם לפטור עצמו , נאמן להעיד על עצמו

ורק כשבא לעשות תשובה , מקרבן לא נאמן

, דאז לא בא לשים עצמו רשע עכשיו, נאמן

כ יש לדון "וא. שתיקן החטא ועשה תשובה

שהרי , ר"כ כת"כש, נובאומרים מבודין אנח

באים לשים לאואז,באין לעשות תשובה

ל שהיו נאמנים ואין את "ולכך י, עצמן רשעים

ולא , החסרון של אין אדם משים עצמו רשע

דמי לאומרים אנוסים מחמת ממון דאינם 

כיון , נאמנים מדין אין אדם משים עצמו רשע

אין לנו , שלא אומרים להדיא שעשו תשובה

כיון דהוא , לתלות דמן הסתם עשו תשובה

שעכשיו הם קיבלו שוחד ויתכן , בדיני ממונות

מהלוה והם משקרים ואומרים אנוסים מחמת 

  ונמצא דאין לנו כלל הכרח שעשו , ממון

  .תשובה על עדותם  

שאינו כן באופן שמעידים על פלוני 

ם או "שהוא בן גרושה ובן חלוצה או עכו

ד דהוא מוכח שעשו "וחוזרים בהם תוכ, פסול

, מידדאם לא כן מדוע חוזרים בהם , תשובה

ואין את החסרון , וכיון שעשו תשובה נאמנים

וכמו כן באומר . של אין אדם משים עצמו רשע

ואינו רוצה , מזיד הייתי תלינן דעשה תשובה

, ולכך אומר מזיד הייתי, להביא חולין בעזרה

, כיון דעל מאכלות אסורות לא נחשדו ישראל

ומן הסתם עשה תשובה שרק בממונות נפיש 

  לא תולים שמן : א"יגה ייצרא כמבואר בחג

  .הסתם עשה תשובה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

ואמנם

וכן 

ולפי 

ומה 



                      דוד      כתובות                                                      אוצרות              רטז

  ומאי טעמא , עצמם רק לפסול את השטר

  .אינם נאמנים  

עקיבא איגר הקשה כעין ' בחידושי ר

מדוע באומרים אנוסין היינו , זה

הרי באים לפסול , מחמת ממון אינם נאמנים

שאסר הפה ויש להם מיגו דהפהאת השטר

דדין אין אדם א"ומזה הוכיח רע. שהתיר

הוא לא רק באופן שבאים , משים עצמו רשע

הוא דין שאין אלא, לפסול את עצמם לעדות

אדם נאמן כלל לספר על עצמו שעשה מעשה 

פ שלא בא לפסול את עצמו "ואע, רשע

מהגמרא , א על זה"ושוב הקשה רע. לעדות

ואר דלרב יוסף שסובר שגזלן דמב. יבמות כה

כ "א, דאורייתא כשר להעיד על מיתת הבעל

כשמעיד אני הרגתיו נאמן להתיר את אשתו 

כיון דלא שייך כאן הטעם דלדבריך . [להנשא

כיון דגם רשע , רשע אתה ואין עדות לרשע

מ מדוע "א דמ"והקשה רע]. נאמן בעדות זו

והרי אין אדם משים עצמו , נאמן בעדות זו

שהרג , וכאן מספר שעשה מעשה רשע, רשע

ומכאן מוכח דכל דין אין אדם , את בעלה

הוא רק באופן שבא לפסול , משים עצמו רשע

ולכך כשאומר הרגתיו שלא , את עצמו לעדות

כ הדרא קושיה "וא. פוסל עצמו לעדות נאמן

מדוע כשאומרים אנוסים היינו , לדוכתא

והרי כאן לא , במיגומחמת ממון לא נאמנים

רק מספרים , ים לפסול את עצמם לעדותבא

  ]הלווהשנעשה שלא מדעת[שאין כאן שטר 

  .ד"עכ.ויש להם מיגו על זה  

על מסכת בבא [שמואל רוזובסקי ' ר

כתב ליישב את קושיית ]מציעא

. שזוהי גופא מחלוקת רבא ורב יוסף, א"רע

דאין אדם משים עצמו רשע הוא , שרבא סובר

שאין האדם נאמן , דין על כל מעשה רשע

ולכך [, לספר על עצמו שעשה מעשה רשע

האומרים כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו 

אינם נאמנים לספר על עצמם , מחמת ממון

יוסף ' אבל ר]. ה אתי כרבאוז, מעשה רשע

וסובר דאין אדם משים עצמו רשע הוא , חולק

אבל , רק באופן שבא לפסול את עצמו לעדות

נאמן לספר על עצמו , אם לא בא לפסול עצמו

, וזה הוא דלא כדברי היד רמה. [ מעשה רשע

ורק דאי , יוסף אדם משים עצמו רשע' דלר

כיון דלדבריך רשע , אפשר לקבל את עדותו

ולכך כשאומר הרגתיו ]. ה ואין עדות לרשעאת

כיון שלא בא לפסול את עצמו , נאמן לרב יוסף

]. כיון דגזלן דאורייתא כשר לעדות זו[לעדות 

ורק אם בא לפסול את עצמו לעדות אינו נאמן 

כמו באומר פלוני רבעני לרצוני , לרב יוסף

  כיון דאין אדם משים עצמו , דאינו נאמן כלל

  .לפסול את עצמו לעדותרשע ואינו יכול  

דנאמן:'גמציעאבבבא'תוסשכתבו

לפסולבאשלאכיון,הייתימזידלומר

דאיןלרבאדגםכוונתם,תשובהעושהרק,עצמו

נאמנותכללדאיןהוא,רשעעצמומשיםאדם

במקוםרקזהו,רשעמעשהעצמועללהעיד

אבל,רשעמעשהשעשהד"לבלהתקבלשצריך

עניןאינו]החלבבאכילת[היתימזידבאומר

  שאניליברישאומרכיוןאלא.ד"בילנאמנות

  .ד"עכבקרבןלחייבואפשראי,מקרבןפטור  

לפי זה שכל סיפור רשע אינו נאמן 

לרבא דקיימא לן [, להעיד על עצמו

, ורק לענין מזיד הייתי דקרבן נאמן]. כוותיה
משום דהוא ברי לי שאני פטור מקרבן ואי 

כשמעידים , כ בנידון דידן"וא. אפשר לחייבו

לא יוכל , העדים בדאין אנחנו לבטל עדותן

ת כיון שצריך כאן נאמנו, לשים עצמן רשעים

ד שהיו בדאים ושקרים ולכך לבטל "כלפי ב

וזה אי אפשר דאין להאמין לאדם כלל , העדות

ואמנם

ובחידושי

ומה

נמצא
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ושוב הדרא , כשאומר שעשה מעשה רשע

  ט צריכין לטעמא דחוזר "קושיה לדוכתא מ

  .ומגיד בתוספתא  

בחקירה זו האם אין אדם משים עצמו 

הוא רק באופן שבא לפסול את , רשע

אמן להעיד על עצמו או דאינו נ, עצמו לעדות

. בפשוטו נחלקו ראשונים. שעשה מעשה רשע

הביא ]פרק הגוזל עצים[שבהגהות אשרי 

בנדון אחד שנתן מעות , מחלוקת ראשונים

והלך השליח, לשלוחו לקנות לו סחורה ידועה

וטוען השליח . וקנה סחורה אחרת והרוויח בה

, שקנה את הסחורה לעצמו והרוויח לעצמו

ם "והריב. וישלם הדמים שקיבל מהמשלח

פ שהוא "סבר שנאמן לומר שקנה לעצמו ואע

והביא ]. שהשתמש במעות לצרכו. [רשע וגזלן

, דיש אומרים דאינו נאמן לומר שקנה לעצמו

. בריוש בד"דאין אדם משים עצמו רשע עיי

האם האי דינא דאין אדם , ומוכח דנחלקו

הוא רק באופן שבא לפסול , משים עצמו רשע

וכאן שלא בא לפסול עצמו , עצמו לעדות

או דאין , נאמן, לעדות רק אומר שקנה לעצמו

  גם באופן שלא , משים עצמו רשע כללאדם 

  . בא לפסול עצמו לעדות         

ותיבממסכתעלהערותבקובץדייק
מתוספותלדייקשםהביאוכן.]ב"כסימן[

לומרדנאמןדהטעםשכתבו:ה"כביבמות
משוםהוא,מקרבןעצמולפטורהייתימזיד
אתלפטוררקלעדותעצמולפסולבאדלא

:'גמציעאבבאתוספותאבל.מקרבןעצמו
משום,הייתימזידלומרדנאמןהטעםכתבו
.רשעעצמומשיםואינותשובהלעשותדבא

,תשובהדעושהטעמאהאילאודאיומשמע
כיון,רשעעצמולשיםנאמןהיהלא

עצמומשיםאדםדאיןדינא,כאןדלתוספות
  לפסולבאשלאבאופןוגם,גווניבכלהוארשע

  

.רשעעצמולשיםנאמןאינולעדותעצמואת

תמהובאמת[.נאמןתשובהשעשהבאופןורק

  רשעעצמומשיםאדםדאיןמנלן,זהדברעל

  .ד"עכ]לעדותעצמולפסולבאכשלאגם  

דכל רשע לא , זה בתוספות בבא מציעא

וגם לפטור עצמו , נאמן להעיד על עצמו

ורק כשבא לעשות תשובה , מקרבן לא נאמן

, דאז לא בא לשים עצמו רשע עכשיו, נאמן

כ יש לדון "וא. שתיקן החטא ועשה תשובה

שהרי , ר"כ כת"כש, נובאומרים מבודין אנח

באים לשים לאואז,באין לעשות תשובה

ל שהיו נאמנים ואין את "ולכך י, עצמן רשעים

ולא , החסרון של אין אדם משים עצמו רשע

דמי לאומרים אנוסים מחמת ממון דאינם 

כיון , נאמנים מדין אין אדם משים עצמו רשע

אין לנו , שלא אומרים להדיא שעשו תשובה

כיון דהוא , לתלות דמן הסתם עשו תשובה

שעכשיו הם קיבלו שוחד ויתכן , בדיני ממונות

מהלוה והם משקרים ואומרים אנוסים מחמת 

  ונמצא דאין לנו כלל הכרח שעשו , ממון

  .תשובה על עדותם  

שאינו כן באופן שמעידים על פלוני 

ם או "שהוא בן גרושה ובן חלוצה או עכו

ד דהוא מוכח שעשו "וחוזרים בהם תוכ, פסול

, מידדאם לא כן מדוע חוזרים בהם , תשובה

ואין את החסרון , וכיון שעשו תשובה נאמנים

וכמו כן באומר . של אין אדם משים עצמו רשע

ואינו רוצה , מזיד הייתי תלינן דעשה תשובה

, ולכך אומר מזיד הייתי, להביא חולין בעזרה

, כיון דעל מאכלות אסורות לא נחשדו ישראל

ומן הסתם עשה תשובה שרק בממונות נפיש 

  לא תולים שמן : א"יגה ייצרא כמבואר בחג

  .הסתם עשה תשובה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

ואמנם

וכן 

ולפי 

ומה 
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  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ר שנים החתומין "ת: "ט"בברייתא י

ובאו שנים מן השוק , על השטר ומתו

אבל אנוסים היו , ואמרו ידענו שכתב ידם הוא

. הרי אלו נאמנים, קטנים היו פסולי עדות היו

ואם יש עדים שכתב ידם הוא זה או שהיה 

משטר שקרא , כתב ידם יוצא ממקום אחר

". אין אלו נאמנים, ד"עליו ערער והוחזק בב

דכל מאי דאין נאמנים , פותוכתבו בתוס

זהו ]. אם כתב ידן יוצא ממקום אחר[לפוסלם 

בשעת , רק שאומרים פסולי עדות היו אז

אבל אם הם . חתימת השטר ועתה הם כשרים

  אומרים פסולי עדות הם משעת החתימה וגם 

  . הרי אלו נאמנים, עכשיו הם פסולי עדות  

שאם העידו . ג"לגמרא בבבא קמא ע

ם האחרונים על העדים העדי

, הראשונים שהם גזלנים נאמנים לפוסלן

ומימילא נפסלו כל השטרות שחתמו עליהם 

העדים , כיון שבנדון זה. למפרע משעת הגזילה

ולא נחשבים כשני , הראשונים הם בעלי דבר

והכי נמי . עדים על עצמם שאינם גזלנים

כשמעידים עליהם פסולי עדות הם משעת 

נחשבים , הם פסולי עדותהחתימה וגם עכשיו

ולא נחשבים , העדים הראשונים בעלי דבר

ורק אם האחרונים . כשני עדים שהם כשרים

, מעידים שהיו פסולי עדות בשעת החתימה

דבזה אין העדים נחשבים . ועתה הם כשרים

  ] דהנידון לא עליהם רק על השטר[בעלי דבר 

  .ולכך נחשבים כשני עדים  

ק על דברי ג חול"ק י"ש ס"ברא

וסובר שגם באופן , התוספות

שהאחרונים אומרים שהם פסולי עדות גם 

אלא [לא נאמנים לפסול השטר לגמרי , עכשיו

וביאר ]. דמהני תפיסה דאידך, הוי כתרי ותרי

ולי נראה "ל "ש טעמא דמילתא וז"הרא

, דאפילו אי אמרי פסולי עדות הם גם עכשיו

פ "אעשהרי מן הדין . לא מהמני לפסול השטר

שכתב ידן יוצא ממקום אחר היה לנו להאמין 

, שהרי אינם באים לזייף חתימתם, לאחרונים

והאי דלא . אלא מגרעין השטר בפסול אחר

דאנן סהדי דכל שטר , מהמני היינו טעמא

הלכך , שנכתב ונחתם בלא שום פסול נחתם

לא , אפילו אי אמרי פסולי עדות הם עכשיו

  ידן יוצא מהמני לפסול השטר כיון דכתב 

  ". ממקום אחר  

שנחתםשטרשכל,ש"הראמדברי

אנןמכח,כשריםעדיםכשנינחשב

,פסולשוםבליונחתםנכתבשטרשכלסהדי

כתרינחשבלפוסלועדיםשניכשבאיםולכך

אתהפוסליםאחרוניםלעדיםדמיולא[.ותרי

,לאחרוניםדמאמינים,בגזלנותאהראשונים

בפניהםעליהםשמעידיםבאופןרקדזהו

דאינןדידןבנדוןכ"ומשא,אותםופוסלים

יכוליםלאהכיומשום,בפניהםעליהםמעידים

השטרעלרקהנידוןדכלנמצאושוב,לפוסלם

אםדאפילוסובריםותוספות.העדיםעלולא

לפסוליכולים,בפניהםשלאעליהםהעידו

:שאלה

וכוונתם

אמנם

ומשמע
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ך"השכדביאר.שחתמוהשטרותלעניןאותם

וביאור.ז"לסעיףו"מסימןמשפטבחושן

מןחסרהעיקרכ"דא,ג"צעש"בראך"הש

יכוליםדלאהטעםלבארש"לראשהיה,הספר

דהםמשום,הראשוניםאתהאחרוניםלפסול

  ,לבארש"הראהאריךומדוע.לפנינואינם

  .בכשרותשנעשהסהדיאנןיששטרדלכל  

ב דגם "ט בסימן ל"לפי באורו של הגרנ

מיירי שעדי השטר הם , ש"להרא

ורק שהאחרונים ]. ך"ודלא כהש[לפנינו 

. עדותמעידים על הראשונים שהם פסולי

עוד , ד כבר קיבל את העדות לפסול אותם"וב

ולכך אין נאמנים . לפני שחתמו על השטר

כיון שהם כבר , האחרונים והוי תרי ותרי

ואנן סהדי שהשטר נעשה , חתומין על השטר

ומה . ולא חתמו עליו עדים פסולים, ותבכשר

  שהאחרונים מעידים . ג"שאינו כן בבבא קמא ע

  

אבל לא נתקבל אז , על הראשונים שהם גזלנין

ורק עכשיו באים , עדות עליהם לפוסלן

ולזה לא שייך . לפוסלן למפרע משעת הגזילה

ולא , אנן סהדי שהשטר נעשה בכשרות, לומר

שאז עדיין , תשהוא אמ. היו גזלנין אז שחתמו

  ולכך . לא נתקבלה עליהם עדות לפוסלן

  .ש"ומיושבים היטב דברי הרא, נפסלין למפרע  

דכל שטר כשר , ש"ביאור בדברי הרא

מכח אנן סהדי שנעשה בכשרות ולא 

דמסתמא הלווה לא החתים עדים, בפסול

שווה ממש זוחזקהוכיצד.שטרועלפסולים

. ונחשב השטר כתרי ותרי, כמו עדים גמורים

כח עדים הוא בירור גמור ומוחלט , הרי מסברה

וחזקה שהמלוה לא מחתים . לברר העדות

היא רק סברה , עדים פסולים על שטרו

  וכיצד שווה חזקה זו , בעלמא ולא עדות גמורה

  .ע"וצ. כשני עדים כשרים  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

: ח"התוספות ייעויין בדברי

בעדים שאמרו כתב ידינו, שהקשו

הוא זה אבל אנוסים היינו קטנים היינו פסולי 

ומיירי דאין כתב . הרי אלו נאמנים, עדות היינו

ואומרים אנוסים היינו [ידן יוצא ממקום אחר 

דלא שייך טעמא דאין אדם , מחמת נפשות

והקשו התוספות למה ]. משים עצמו רשע

דאנן סהדי , נאמנים דהוא מיגו במקום עדים

והוכיחו זה , שלא היו אנוסים ולא פסולי עדות

דמחשיבה להם תרי : ט"בתוספות מהגמרא י

כשבאו האחרונים ואמרו כתב ידן הוא [ותרי 

וכתב ידן יוצא , נוסין היו פסולים היואבל א, זה

דלדברי , והקשה בפני יהושוע]. ממקום אחר

  תוספות שיש אנן סהדי שבודאי לא היו 

  

כ מדוע כשהאחרונים "א. ולא פסוליםאנוסים 

אמרו אנוסים היו פסולי עדות היו נחשב תרי 

והרי בדבר הידוע לכל העולם לא שייך , ותרי

ג ברגליו דבטלה וכמו בבא הרו, לומר תרי ותרי

כ "וא. כי המציאות מכחישה אותם, העדות

  הכי נמי כיון דאנן סהדי שלא היו אנוסים או 

  . המציאות מכחישה אותם, פסולים  

בפני יהושוע דהא פשיטא דלא שייך 
אנן סהדי שבודאי לא היו , לומר

דמהיכי תיתי לומר , פסולים וכבא הרוג ברגליו
מא לא פסולים ולא כן והא הוי רק חזקה דמסת

דאנן סהדי , אלא כוונת תוספות. אנוסים היו
שאם היו העדים החתומים לפנינו ודאי , הוא

  שהיו אומרים שלא היו אנוסים ולא קטנים ולא 
  

וצריך אמנם

:תשובה

וביאר
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  סימן סט

  בענין עדים שבשטר
  :כתובות יט                                                                                                                                                                         

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ר שנים החתומין "ת: "ט"בברייתא י

ובאו שנים מן השוק , על השטר ומתו

אבל אנוסים היו , ואמרו ידענו שכתב ידם הוא

. הרי אלו נאמנים, קטנים היו פסולי עדות היו

ואם יש עדים שכתב ידם הוא זה או שהיה 

משטר שקרא , כתב ידם יוצא ממקום אחר

". אין אלו נאמנים, ד"עליו ערער והוחזק בב

דכל מאי דאין נאמנים , פותוכתבו בתוס

זהו ]. אם כתב ידן יוצא ממקום אחר[לפוסלם 

בשעת , רק שאומרים פסולי עדות היו אז

אבל אם הם . חתימת השטר ועתה הם כשרים

  אומרים פסולי עדות הם משעת החתימה וגם 

  . הרי אלו נאמנים, עכשיו הם פסולי עדות  

שאם העידו . ג"לגמרא בבבא קמא ע

ם האחרונים על העדים העדי

, הראשונים שהם גזלנים נאמנים לפוסלן

ומימילא נפסלו כל השטרות שחתמו עליהם 

העדים , כיון שבנדון זה. למפרע משעת הגזילה

ולא נחשבים כשני , הראשונים הם בעלי דבר

והכי נמי . עדים על עצמם שאינם גזלנים

כשמעידים עליהם פסולי עדות הם משעת 

נחשבים , הם פסולי עדותהחתימה וגם עכשיו

ולא נחשבים , העדים הראשונים בעלי דבר

ורק אם האחרונים . כשני עדים שהם כשרים

, מעידים שהיו פסולי עדות בשעת החתימה

דבזה אין העדים נחשבים . ועתה הם כשרים

  ] דהנידון לא עליהם רק על השטר[בעלי דבר 

  .ולכך נחשבים כשני עדים  

ק על דברי ג חול"ק י"ש ס"ברא

וסובר שגם באופן , התוספות

שהאחרונים אומרים שהם פסולי עדות גם 

אלא [לא נאמנים לפסול השטר לגמרי , עכשיו

וביאר ]. דמהני תפיסה דאידך, הוי כתרי ותרי

ולי נראה "ל "ש טעמא דמילתא וז"הרא

, דאפילו אי אמרי פסולי עדות הם גם עכשיו

פ "אעשהרי מן הדין . לא מהמני לפסול השטר

שכתב ידן יוצא ממקום אחר היה לנו להאמין 

, שהרי אינם באים לזייף חתימתם, לאחרונים

והאי דלא . אלא מגרעין השטר בפסול אחר

דאנן סהדי דכל שטר , מהמני היינו טעמא

הלכך , שנכתב ונחתם בלא שום פסול נחתם

לא , אפילו אי אמרי פסולי עדות הם עכשיו

  ידן יוצא מהמני לפסול השטר כיון דכתב 

  ". ממקום אחר  

שנחתםשטרשכל,ש"הראמדברי

אנןמכח,כשריםעדיםכשנינחשב

,פסולשוםבליונחתםנכתבשטרשכלסהדי

כתרינחשבלפוסלועדיםשניכשבאיםולכך

אתהפוסליםאחרוניםלעדיםדמיולא[.ותרי

,לאחרוניםדמאמינים,בגזלנותאהראשונים

בפניהםעליהםשמעידיםבאופןרקדזהו

דאינןדידןבנדוןכ"ומשא,אותםופוסלים

יכוליםלאהכיומשום,בפניהםעליהםמעידים

השטרעלרקהנידוןדכלנמצאושוב,לפוסלם

אםדאפילוסובריםותוספות.העדיםעלולא

לפסוליכולים,בפניהםשלאעליהםהעידו

:שאלה

וכוונתם

אמנם

ומשמע

                  ריט                     דוד      כתובות                                                      אוצרות                     

ך"השכדביאר.שחתמוהשטרותלעניןאותם

וביאור.ז"לסעיףו"מסימןמשפטבחושן

מןחסרהעיקרכ"דא,ג"צעש"בראך"הש

יכוליםדלאהטעםלבארש"לראשהיה,הספר

דהםמשום,הראשוניםאתהאחרוניםלפסול

  ,לבארש"הראהאריךומדוע.לפנינואינם

  .בכשרותשנעשהסהדיאנןיששטרדלכל  

ב דגם "ט בסימן ל"לפי באורו של הגרנ

מיירי שעדי השטר הם , ש"להרא

ורק שהאחרונים ]. ך"ודלא כהש[לפנינו 

. עדותמעידים על הראשונים שהם פסולי

עוד , ד כבר קיבל את העדות לפסול אותם"וב

ולכך אין נאמנים . לפני שחתמו על השטר

כיון שהם כבר , האחרונים והוי תרי ותרי

ואנן סהדי שהשטר נעשה , חתומין על השטר

ומה . ולא חתמו עליו עדים פסולים, ותבכשר

  שהאחרונים מעידים . ג"שאינו כן בבבא קמא ע

  

אבל לא נתקבל אז , על הראשונים שהם גזלנין

ורק עכשיו באים , עדות עליהם לפוסלן

ולזה לא שייך . לפוסלן למפרע משעת הגזילה

ולא , אנן סהדי שהשטר נעשה בכשרות, לומר

שאז עדיין , תשהוא אמ. היו גזלנין אז שחתמו

  ולכך . לא נתקבלה עליהם עדות לפוסלן

  .ש"ומיושבים היטב דברי הרא, נפסלין למפרע  

דכל שטר כשר , ש"ביאור בדברי הרא

מכח אנן סהדי שנעשה בכשרות ולא 

דמסתמא הלווה לא החתים עדים, בפסול

שווה ממש זוחזקהוכיצד.שטרועלפסולים

. ונחשב השטר כתרי ותרי, כמו עדים גמורים

כח עדים הוא בירור גמור ומוחלט , הרי מסברה

וחזקה שהמלוה לא מחתים . לברר העדות

היא רק סברה , עדים פסולים על שטרו

  וכיצד שווה חזקה זו , בעלמא ולא עדות גמורה

  .ע"וצ. כשני עדים כשרים  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

: ח"התוספות ייעויין בדברי

בעדים שאמרו כתב ידינו, שהקשו

הוא זה אבל אנוסים היינו קטנים היינו פסולי 

ומיירי דאין כתב . הרי אלו נאמנים, עדות היינו

ואומרים אנוסים היינו [ידן יוצא ממקום אחר 

דלא שייך טעמא דאין אדם , מחמת נפשות

והקשו התוספות למה ]. משים עצמו רשע

דאנן סהדי , נאמנים דהוא מיגו במקום עדים

והוכיחו זה , שלא היו אנוסים ולא פסולי עדות

דמחשיבה להם תרי : ט"בתוספות מהגמרא י

כשבאו האחרונים ואמרו כתב ידן הוא [ותרי 

וכתב ידן יוצא , נוסין היו פסולים היואבל א, זה

דלדברי , והקשה בפני יהושוע]. ממקום אחר

  תוספות שיש אנן סהדי שבודאי לא היו 

  

כ מדוע כשהאחרונים "א. ולא פסוליםאנוסים 

אמרו אנוסים היו פסולי עדות היו נחשב תרי 

והרי בדבר הידוע לכל העולם לא שייך , ותרי

ג ברגליו דבטלה וכמו בבא הרו, לומר תרי ותרי

כ "וא. כי המציאות מכחישה אותם, העדות

  הכי נמי כיון דאנן סהדי שלא היו אנוסים או 

  . המציאות מכחישה אותם, פסולים  

בפני יהושוע דהא פשיטא דלא שייך 
אנן סהדי שבודאי לא היו , לומר

דמהיכי תיתי לומר , פסולים וכבא הרוג ברגליו
מא לא פסולים ולא כן והא הוי רק חזקה דמסת

דאנן סהדי , אלא כוונת תוספות. אנוסים היו
שאם היו העדים החתומים לפנינו ודאי , הוא

  שהיו אומרים שלא היו אנוסים ולא קטנים ולא 
  

וצריך אמנם

:תשובה

וביאר



                      דוד      כתובות                                                      אוצרות              רכ

ולכך כשהאחרונים אומרים שהעדים , פסולים
החתומים היו קטנים או פסולי עדות הוי תרי 

  ים ולכך הקשו תוספות דהוי מיגו נגד עד, ותרי
  .ד"עכ  

שמונח , בדברי הפני יהושוע הוא

שהם עדים , בעדותם של החתומים

והוא מדיני עדות שבכל עדות מונח , כשרים

ולכך חשיב , הגדה של העדים שאינם פסולים

שהאנן , ש"וזה הביאור בדברי הרא. תרי ותרי

נחשב כשני , סהדי שהשטר נעשה בכשרות

ולכך כשהאחרונים מעידים , עדים גמורים

נחשב תרי , י עדים פסולים"שהשטר נעשה ע

  , כיון שהם מעידים נגד העדות שבשטר. ותרי

  .שמונח בו עדות שהוא שטר כשר  

שמעון שקופ על ' זה ראיתי בחידושי ר

שביאר על ]ז"סימן י[מסכת בבא בתרא 

העדים כמעידים , שכל עדות שבשטר, דרך זו

על שני דברים האחד הוא עצם מעשה 

. והשני על כשרות השטר, ההלוואה שנעשה

עם , והיינו שמעידים שהשטר נעשה בכשרות

וכמו בעדי קידושין שמעידים . עדים כשרים

מעידים גם , שהאשה נתקדשה לפניהם

. שמעשה הקידושין נעשה בעדים כשרים

זהו רק , ג דאין אדם מעיד על עצמו"עוא

ואז נחשב העד כבעל , כשהנדון הוא העד עצמו

אבל בכל שטר . דבר ולא נאמן להעיד על עצמו

שהנדון הוא גופו של שטר , ועדי קידושין

בזה יכול העד להעיד על , וגופם של קידושין

, עצמו שהוא כשר לענין השטר והקידושין

, ך זה יש לבארועל דר.דכלפי זה אינו בעל דבר

דעדים החתומים על . 'ן גמאי דמבואר בגיטי

  . כמי שנחקרה עדותן בבית דיןהשטר נעשה

  

משום דלא חציף איניש , י הטעם"ופירש רש

ופירושו דכיון דלא חציף איניש . לזיופא

מימלא כל שטר הבא לפנינו נחשב , לזיופא

ובכל חתימה מונח עדות , עדות של שני עדים

  כמי , ולכך נחשב כל שטר.שאינה מזוייפת

  .ד"שנחקרה עדותן בב  

: ח"י י"עדיין יש לעיין בדברי רש

שביאר הטעם דלרבי מאיר אין 

זההואידינוכתב,לומרנאמנים העדים

דאין ,עדות היינופסוליאוהיינוקטניםאבל 

אפילו אם אין כתב ידן יוצא ממקום [נאמנים 

כיון שמודים הם שהשטר "י "ופירש רש]. אחר

אבל , כדין נכתב שההלוואה או המקח אמת

, אנחנו לא היינו ראויים והויא לה כמלוה על פה

, או אי מכירה היא לא נקנה הקרקע בשטר זה

כ מלוה לא שדי "מאיר דלא מהימני דא' אמר ר

  י מחתים עדים על שטרו מידק וכ, זוזי בכדי

  ". דייק שיהו כשרים  

הוא , שכל כח השטרי"מדברי רש

רק משום דהעדים מודים 

ורק אומרים , שההלוואה או המקח אמת

ובאים רק לפסול [קטנים או פסולי עדות היינו 

כיון דמלוה , בזה יש כח עדות לשטר]. השטר

]. להלוות עם שטר פסול[לא שדי זוזי בכדי 

, ש"ולפי המבואר לעיל בדברי תוספות והרא

, דבכל שטר מונח עדות שהעדים הם כשרים

שהם מעידים גם על עצם המעשה וגם ועל 

וגם בלי , עצמם שהם עדים כשרים לעדות זו

ע מדוע "צ, סברת מלווה לא שדי זוזי בכדי

י לפרש הטעם משום דמודים "הוצרך רש

  .ומלווה לא שדי זוזי בכדי, דהיתה הלוואה

  .ע"וצ  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

והביאור

וכעין 

אמנם 

ומשמע
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  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בסוגיא דעדים 

ר לדברי "ובמה שביאר כת. שבשטר

דבכל עדים מונח בדבריהם עדות על , ש"הרא

. ועדות על כשרותם של העדים. עצם המעשה

שביאר , י"ר על דברי רש"ולפי זה תמה כת

משום דמודים , מאיר' הטעם דאין נאמנים לר

בהלוואה ומימילא איכא הוכחה דמלווה לא 

י "ר מדוע פרש רש"ותמה כת, זוזי בכדישדי 

  ותיפוק ליה , הטעם משום דלא שדי זוזי בכדי

  . דאיכא עדות של החתומים שהם כשרים  

שעמד ]ה"בסימן כ[בספר אור לציון 

בקושיה זו בשם הרב עזרא עטיה 

י דבכל שטר יש חזקה "וביאר דמודה רש, ל"זצ

פ שאין עדות נוספת "ואע, שנעשה בכשרות

והוא מדין עדות של [ל עצם ההלוואה ע

וכדנתבאר בדברי , החתומין שהם כשרים

י דהם מודים שהיתה "ומה שהוסיף רש]. ר"כת

דסבירא , מאיר' זהו רק לבאר את ר. הלוואה

ליה דאינם נאמנים לומר כתב ידינו אבל פסולי 

ג דאין כתב "ואע, עדות היינו או קטנים היינו

ו מיגו דהפה ואית לה, ידן יוצא ממקום אחר

וזה פירש הטעם . שאסר הוא הפה שהתיר

דמלוה לא יחתים , דיש כאן חזקה אלימתא

כיון שמודים הם שהיתה . [עדים פסולים

שעצם כשרות , י"אבל מודה רש]. הלוואה

  השטר הוא מדין אנן סהדי דנעשה בכשרות 

  .ד"ש עכ"וכדכתב הרא  

שהרי דין השטר , יש לעיין בביאור זה

מיוסד מדין עדות של העדים 

שמעידים על כשרות השטר והוא דין עדות 

כ מדוע "וא. ומשום הכי הוי תרי ותרי, ממש

היה מועיל מיגו דעדים נגד דין , מאיר' לר

והיו נאמנים לפוסלו נגד דין , העדות של השטר

וכלפי החזקה דמלוה לא יחתים עדים . העדות

דלכאורה דין . לא נאמנים לפוסלו, וליםפס

העדות שמונח בגופו של שטר דהוי ממש 

  עדיפא טפי מחזקת מלווה מידק , כתרי עדים

  .דייק ולא מחתים עדים פסולים  

דיןבכלדהנה,י"רשדבריאתלבאר

במחנהחקרשהתירהפהשאסרהפה

הואהאם]ביאהאיסורימהלכותח"יפרק[אפרים

כחדהואאו,מיגוומדיןשתיקבעידאימיגודין

נאמןפיועלנובעהאיסורשכלכיוןנאמנות

במחלוקתתליאדזה,שםוכתב.להתירו

שהתירהפהשאסרהפהדיןהאםהראשונים

כדילאחרגםאו,דיבורכדיבתוךרקהוא

,דיבורכדיבתוךרקדהואדלהראשונים.דיבור

רקשייךולכך,מיגודיןהואשאסרהפהדין

אבל.אמרינןלאלמפרעמיגושהריד"בתוכ

הפהדין,דיבורכדילאחרגםדהואלהראשונים

  .ד"עכתמידשייךולכך,נאמנותדיןהואשאסר

בפשוטו דין הפה שאסר הוא דין 

. ב"וכפשטות הגמרא לקמן כ, נאמנות

הוא אסרה והוא , דהפה שאסר הוא מסברה

ורק דלהראשונים דדין הפה שאסר . שרי לה

משום דסבירא להו דכל , ד"הוא רק בתוכ

הוא רק כשמספרים , הנאמנות מסברה להתיר

אבל לאחר כדי , ד"בסיפור אחד דהוא תוכ

לא שייכא לסברה , דיבור דאינו סיפור אחד

וגיא י בס"וכן הוא בפשוטו דעת רש. להאמינם

קיבלנו

וראינו

אמנם

ויתכן 

אמנם



                      דוד      כתובות                                                      אוצרות              רכ

ולכך כשהאחרונים אומרים שהעדים , פסולים
החתומים היו קטנים או פסולי עדות הוי תרי 

  ים ולכך הקשו תוספות דהוי מיגו נגד עד, ותרי
  .ד"עכ  

שמונח , בדברי הפני יהושוע הוא

שהם עדים , בעדותם של החתומים

והוא מדיני עדות שבכל עדות מונח , כשרים

ולכך חשיב , הגדה של העדים שאינם פסולים

שהאנן , ש"וזה הביאור בדברי הרא. תרי ותרי

נחשב כשני , סהדי שהשטר נעשה בכשרות

ולכך כשהאחרונים מעידים , עדים גמורים

נחשב תרי , י עדים פסולים"שהשטר נעשה ע

  , כיון שהם מעידים נגד העדות שבשטר. ותרי

  .שמונח בו עדות שהוא שטר כשר  

שמעון שקופ על ' זה ראיתי בחידושי ר

שביאר על ]ז"סימן י[מסכת בבא בתרא 

העדים כמעידים , שכל עדות שבשטר, דרך זו

על שני דברים האחד הוא עצם מעשה 

. והשני על כשרות השטר, ההלוואה שנעשה

עם , והיינו שמעידים שהשטר נעשה בכשרות

וכמו בעדי קידושין שמעידים . עדים כשרים

מעידים גם , שהאשה נתקדשה לפניהם

. שמעשה הקידושין נעשה בעדים כשרים

זהו רק , ג דאין אדם מעיד על עצמו"עוא

ואז נחשב העד כבעל , כשהנדון הוא העד עצמו

אבל בכל שטר . דבר ולא נאמן להעיד על עצמו

שהנדון הוא גופו של שטר , ועדי קידושין

בזה יכול העד להעיד על , וגופם של קידושין

, עצמו שהוא כשר לענין השטר והקידושין

, ך זה יש לבארועל דר.דכלפי זה אינו בעל דבר

דעדים החתומים על . 'ן גמאי דמבואר בגיטי

  . כמי שנחקרה עדותן בבית דיןהשטר נעשה

  

משום דלא חציף איניש , י הטעם"ופירש רש

ופירושו דכיון דלא חציף איניש . לזיופא

מימלא כל שטר הבא לפנינו נחשב , לזיופא

ובכל חתימה מונח עדות , עדות של שני עדים

  כמי , ולכך נחשב כל שטר.שאינה מזוייפת

  .ד"שנחקרה עדותן בב  

: ח"י י"עדיין יש לעיין בדברי רש

שביאר הטעם דלרבי מאיר אין 

זההואידינוכתב,לומרנאמנים העדים

דאין ,עדות היינופסוליאוהיינוקטניםאבל 

אפילו אם אין כתב ידן יוצא ממקום [נאמנים 

כיון שמודים הם שהשטר "י "ופירש רש]. אחר

אבל , כדין נכתב שההלוואה או המקח אמת

, אנחנו לא היינו ראויים והויא לה כמלוה על פה

, או אי מכירה היא לא נקנה הקרקע בשטר זה

כ מלוה לא שדי "מאיר דלא מהימני דא' אמר ר

  י מחתים עדים על שטרו מידק וכ, זוזי בכדי

  ". דייק שיהו כשרים  

הוא , שכל כח השטרי"מדברי רש

רק משום דהעדים מודים 

ורק אומרים , שההלוואה או המקח אמת

ובאים רק לפסול [קטנים או פסולי עדות היינו 

כיון דמלוה , בזה יש כח עדות לשטר]. השטר

]. להלוות עם שטר פסול[לא שדי זוזי בכדי 

, ש"ולפי המבואר לעיל בדברי תוספות והרא

, דבכל שטר מונח עדות שהעדים הם כשרים

שהם מעידים גם על עצם המעשה וגם ועל 

וגם בלי , עצמם שהם עדים כשרים לעדות זו

ע מדוע "צ, סברת מלווה לא שדי זוזי בכדי

י לפרש הטעם משום דמודים "הוצרך רש

  .ומלווה לא שדי זוזי בכדי, דהיתה הלוואה

  .ע"וצ  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

והביאור

וכעין 

אמנם 

ומשמע

                  רכא                     דוד      כתובות                                                      אוצרות                     

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

.ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בסוגיא דעדים 

ר לדברי "ובמה שביאר כת. שבשטר

דבכל עדים מונח בדבריהם עדות על , ש"הרא

. ועדות על כשרותם של העדים. עצם המעשה

שביאר , י"ר על דברי רש"ולפי זה תמה כת

משום דמודים , מאיר' הטעם דאין נאמנים לר

בהלוואה ומימילא איכא הוכחה דמלווה לא 

י "ר מדוע פרש רש"ותמה כת, זוזי בכדישדי 

  ותיפוק ליה , הטעם משום דלא שדי זוזי בכדי

  . דאיכא עדות של החתומים שהם כשרים  

שעמד ]ה"בסימן כ[בספר אור לציון 

בקושיה זו בשם הרב עזרא עטיה 

י דבכל שטר יש חזקה "וביאר דמודה רש, ל"זצ

פ שאין עדות נוספת "ואע, שנעשה בכשרות

והוא מדין עדות של [ל עצם ההלוואה ע

וכדנתבאר בדברי , החתומין שהם כשרים

י דהם מודים שהיתה "ומה שהוסיף רש]. ר"כת

דסבירא , מאיר' זהו רק לבאר את ר. הלוואה

ליה דאינם נאמנים לומר כתב ידינו אבל פסולי 

ג דאין כתב "ואע, עדות היינו או קטנים היינו

ו מיגו דהפה ואית לה, ידן יוצא ממקום אחר

וזה פירש הטעם . שאסר הוא הפה שהתיר

דמלוה לא יחתים , דיש כאן חזקה אלימתא

כיון שמודים הם שהיתה . [עדים פסולים

שעצם כשרות , י"אבל מודה רש]. הלוואה

  השטר הוא מדין אנן סהדי דנעשה בכשרות 

  .ד"ש עכ"וכדכתב הרא  

שהרי דין השטר , יש לעיין בביאור זה

מיוסד מדין עדות של העדים 

שמעידים על כשרות השטר והוא דין עדות 

כ מדוע "וא. ומשום הכי הוי תרי ותרי, ממש

היה מועיל מיגו דעדים נגד דין , מאיר' לר

והיו נאמנים לפוסלו נגד דין , העדות של השטר

וכלפי החזקה דמלוה לא יחתים עדים . העדות

דלכאורה דין . לא נאמנים לפוסלו, וליםפס

העדות שמונח בגופו של שטר דהוי ממש 

  עדיפא טפי מחזקת מלווה מידק , כתרי עדים

  .דייק ולא מחתים עדים פסולים  

דיןבכלדהנה,י"רשדבריאתלבאר

במחנהחקרשהתירהפהשאסרהפה

הואהאם]ביאהאיסורימהלכותח"יפרק[אפרים

כחדהואאו,מיגוומדיןשתיקבעידאימיגודין

נאמןפיועלנובעהאיסורשכלכיוןנאמנות

במחלוקתתליאדזה,שםוכתב.להתירו

שהתירהפהשאסרהפהדיןהאםהראשונים

כדילאחרגםאו,דיבורכדיבתוךרקהוא

,דיבורכדיבתוךרקדהואדלהראשונים.דיבור

רקשייךולכך,מיגודיןהואשאסרהפהדין

אבל.אמרינןלאלמפרעמיגושהריד"בתוכ

הפהדין,דיבורכדילאחרגםדהואלהראשונים

  .ד"עכתמידשייךולכך,נאמנותדיןהואשאסר

בפשוטו דין הפה שאסר הוא דין 

. ב"וכפשטות הגמרא לקמן כ, נאמנות

הוא אסרה והוא , דהפה שאסר הוא מסברה

ורק דלהראשונים דדין הפה שאסר . שרי לה

משום דסבירא להו דכל , ד"הוא רק בתוכ

הוא רק כשמספרים , הנאמנות מסברה להתיר

אבל לאחר כדי , ד"בסיפור אחד דהוא תוכ

לא שייכא לסברה , דיבור דאינו סיפור אחד

וגיא י בס"וכן הוא בפשוטו דעת רש. להאמינם

קיבלנו

וראינו

אמנם

ויתכן 

אמנם



                      דוד      כתובות                                                      אוצרות              רכב

ומשמע , ד הם חוזרים בהם"שכתב דתוכ: ח"י

וכן הוא , ד"ש הוא רק בתוכ"דכל דין הפ

: ט"ודלא כתוספות לקמן ק: ח"בתוספות י

  וסוברים דדין הפה , י"שנחלקו שם על רש

  .שאסר הוא גם לאחר כדי דיבור  

: ח"י בגמרא י"יש ליישב את דברי רש

דאם העידו כתב ידינו אבל אנוסין היינו

נאמנים לרבנן כשאין כתב , פסולי עדות היינו

, י הטעם"ופירש רש. ידן יוצא ממקום אחר

משום דכולה חדא הגדה היא דהא באותו 

דיבור בכדי שאילת שלום קאמרי אבל אנוסים 

למה , הקשה]ט"סימן י[ובקהילות יעקב . היינו

י לחדש דנאמנים משום דלא הוי "הוצרך רש

בפשוטו דנאמנים הרי יכל לפרש , חוזר ומגיד

כיון שיש להם , פ שהן חוזרים ומגידים"אע

ומוכח מזה . הפה שאסר הוא הפה שהתיר

דאם הם חוזרים ומגידים אין , י"דדעת רש

של הפה פ שיש להם נאמנות"אע, נאמנים

  , י"ותמה שם בקה. שאסר הוא הפה שהתיר

  . י דבר זה"מאין פשיטא לרש  

הפה דדין , י אזיל לשיטתו"לבאר דרש

שאסר הוא הפה שהתיר הוא דין נאמנות

, אבל רק כשהוא סיפור אחד ממש, על הסיפור

. ולכך אין נאמנות על הסיפור לאחר כדי דיבור

אבל , ולכך כשאומרים כתב ידינו הוא זה

אם היו , אנוסים היינו פסולי עדות היינו

, נחשבים חוזרים ומגידים לא היו נאמנים

ג דהוא "ואע[דנחשב סיפור בפני עצמו 

  וכשבא , כיון שכבר נגמרה ההגדה]. ד"תוכ

  

לחזור ולהגיד הוי סיפור חדש בפני עצמו 

י לבאר שלא "ולכך הוצרך רש. ואינם נאמנים

  דכל זמן שלא נתקיים השטר , נגמרה ההגדה

  . לא חשיב הגדה  

, י להוסיף"יש לבאר מאי דהוצרך רש

מאיר לא נאמנים לומר פסולי ' דלר

. משום דמלוה לא שדי זוזי בכדי, עדות היינו

כאן עדות דישמשום,כפשוטופירשולא

דדין הפה , כיון דנתבאר. שלהם שהם כשרים

שאסר הוא הפה שהתיר הוא דין נאמנות על 

, ל"כ י"וא. כיון דהוא האוסר,סיפור המתיר

פ שיש כאן עדות "ש אע"דנאמנים מדין הפ

כיון שכח העדים הוא נאמנות , שהשטר כשר

ולא נאמנות מסברה רק , תנה להם התורהשנ

  חידוש התורה להאמין לשני עדים על עצם 

  .המעשה  

אבל , כשמעידים כתב ידינו הוא זה

פ שנמצא שהם "פסולי עדות היינו אע

שהרי מונח בעדות . [מעידים נגד העדים

מ כיון שיש להם "ומ]. שהעדים כשרים

שפיר , נאמנות של הפה שאסר הפה שהתיר

שיש , י"ולכך הוסיף רש. ים גם נגד עדיםנאמנ

חזקה שהמלוה לא מחתים עדים פסולים על 

וזהו הוכחה מכח סברה ואומדנא , שטרו

' ובזה סובר ר, דמוכח שהעדים לא פסולים

מאיר דלא נאמר דין הפה שאסר הוא הפה 

כשנסתרת הנאמנות מסברה והוכחה , שהתיר

  , ש"י לדברי הרא"אבל מודה רש. מציאותית

  .שבכל שטר מונח עדות שאינו פסול  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

ובזה

ויש 

ובזה

ולכך

  רכגדוד      נדרים                                                      אוצרות                      

  סימן ע

  ספק מתנות עניים
  .נדרים ז                                                                                                                                                                                

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

אבעיא לן האם יש . 'בגמרא נדרים ז

וכגון . יד לצדקה או אין יד לצדקה

והיא בעיא דלא , דאמר זוז זה לצדקה וזה

ן "ן בשם הרמב"וכתב הר. איפשטא בגמרא

נקטינן לחומרא , דכיון דלא אפשטא הבעיא

דהוי ספיקא דאורייתא , דיש יד לצדקה

  וסבירא ליה,ן"ן נחלק על הרמב"והר. לחומרא

  

בצדקה ספקדכל.לקולאממוןספקדהוי

  , הדין הוא המוציא מחבירו עליו הראיה

  .והעניים שבאים להוציא עליהם הראיה  

מדוע כל ספק , ן צריכים עיון"הר

בצדקה נקטינן לקולא והמוציא 

  והרי יש כאן ספק , מחבירו עליו הראיה

  .וספיקא דאורייתא לחומרא, איסורא  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד
  

,ן"הרדעתאתלהסבירוחשבתי

שלהדיןנאמרלענייםצדקהשבכל

.דמילהדיוטכמסירתולגבוהאמירתו

ולכך.ט"כנדריםן"הרבדבריכמבואר

ידשישלהצד,וזהלצדקהזהזוזכשאומר

,לענייםושייךקדושהשניהזוזמידלצדקה

.דמילהדיוטכמסירתולגבוהאמירתומדין

,ידדיששלהצדכיון,נדרספקכאןאיןולכך

דכלונמצא.נדרלדיןוליתיהענייםבוזכומיד

האם,הביתבעללביןהענייםביןהואהספק

ככלוהוי,הביתלבעלאולהםשייךהשניהזוז

  ,הראיהעליומחברודהמוציאממונותדיני

  . נדרשלדיןעודכאןדאין  

  

  

  

ן שנחלק וסובר דספקא "הרמב

משום דהוא חולק , דאורייתא לחומרא

וסובר דכל דין אמירתו לגבוה , ן"על הר

שייכא רק בהקדש ולא , כמסירתו להדיוט דמי

, ונמצא דלהצד דיש יד לצדקה. בצדקה כלל

יש עליו חיוב להשלים את נדרו וליתן הזוז 

ולכך סובר דהוי ספקא דאורייתא , לעניים

הלכות [וב ראיתי במחנה אפרים וש. ולחומרא

ן "שביאר את מחלוקת הרמב]'צדקה סימן ב

ן אין בצדקה דין "דלהרמב, ן על דרך זו"והר

ן "והר, אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט דמי

  דיש דין אמירתו לגבוה כמסירתו , לשיטתו

  .ושמחתי שכוונתי לדעתו הרחבה, להדיוט  

  וה דוד חנניה פינט"ע

  

  

  

:שאלה

ודברי 

אבל: תשובה



                      דוד      כתובות                                                      אוצרות              רכב

ומשמע , ד הם חוזרים בהם"שכתב דתוכ: ח"י

וכן הוא , ד"ש הוא רק בתוכ"דכל דין הפ

: ט"ודלא כתוספות לקמן ק: ח"בתוספות י

  וסוברים דדין הפה , י"שנחלקו שם על רש

  .שאסר הוא גם לאחר כדי דיבור  

: ח"י בגמרא י"יש ליישב את דברי רש

דאם העידו כתב ידינו אבל אנוסין היינו

נאמנים לרבנן כשאין כתב , פסולי עדות היינו

, י הטעם"ופירש רש. ידן יוצא ממקום אחר

משום דכולה חדא הגדה היא דהא באותו 

דיבור בכדי שאילת שלום קאמרי אבל אנוסים 

למה , הקשה]ט"סימן י[ובקהילות יעקב . היינו

י לחדש דנאמנים משום דלא הוי "הוצרך רש

בפשוטו דנאמנים הרי יכל לפרש , חוזר ומגיד

כיון שיש להם , פ שהן חוזרים ומגידים"אע

ומוכח מזה . הפה שאסר הוא הפה שהתיר

דאם הם חוזרים ומגידים אין , י"דדעת רש

של הפה פ שיש להם נאמנות"אע, נאמנים

  , י"ותמה שם בקה. שאסר הוא הפה שהתיר

  . י דבר זה"מאין פשיטא לרש  

הפה דדין , י אזיל לשיטתו"לבאר דרש

שאסר הוא הפה שהתיר הוא דין נאמנות

, אבל רק כשהוא סיפור אחד ממש, על הסיפור

. ולכך אין נאמנות על הסיפור לאחר כדי דיבור

אבל , ולכך כשאומרים כתב ידינו הוא זה

אם היו , אנוסים היינו פסולי עדות היינו

, נחשבים חוזרים ומגידים לא היו נאמנים

ג דהוא "ואע[דנחשב סיפור בפני עצמו 

  וכשבא , כיון שכבר נגמרה ההגדה]. ד"תוכ

  

לחזור ולהגיד הוי סיפור חדש בפני עצמו 

י לבאר שלא "ולכך הוצרך רש. ואינם נאמנים

  דכל זמן שלא נתקיים השטר , נגמרה ההגדה

  . לא חשיב הגדה  

, י להוסיף"יש לבאר מאי דהוצרך רש

מאיר לא נאמנים לומר פסולי ' דלר

. משום דמלוה לא שדי זוזי בכדי, עדות היינו

כאן עדות דישמשום,כפשוטופירשולא

דדין הפה , כיון דנתבאר. שלהם שהם כשרים

שאסר הוא הפה שהתיר הוא דין נאמנות על 

, ל"כ י"וא. כיון דהוא האוסר,סיפור המתיר

פ שיש כאן עדות "ש אע"דנאמנים מדין הפ

כיון שכח העדים הוא נאמנות , שהשטר כשר

ולא נאמנות מסברה רק , תנה להם התורהשנ

  חידוש התורה להאמין לשני עדים על עצם 

  .המעשה  

אבל , כשמעידים כתב ידינו הוא זה

פ שנמצא שהם "פסולי עדות היינו אע

שהרי מונח בעדות . [מעידים נגד העדים

מ כיון שיש להם "ומ]. שהעדים כשרים

שפיר , נאמנות של הפה שאסר הפה שהתיר

שיש , י"ולכך הוסיף רש. ים גם נגד עדיםנאמנ

חזקה שהמלוה לא מחתים עדים פסולים על 

וזהו הוכחה מכח סברה ואומדנא , שטרו

' ובזה סובר ר, דמוכח שהעדים לא פסולים

מאיר דלא נאמר דין הפה שאסר הוא הפה 

כשנסתרת הנאמנות מסברה והוכחה , שהתיר

  , ש"י לדברי הרא"אבל מודה רש. מציאותית

  .שבכל שטר מונח עדות שאינו פסול  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

ובזה

ויש 

ובזה

ולכך

  רכגדוד      נדרים                                                      אוצרות                      

  סימן ע

  ספק מתנות עניים
  .נדרים ז                                                                                                                                                                                

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

אבעיא לן האם יש . 'בגמרא נדרים ז

וכגון . יד לצדקה או אין יד לצדקה

והיא בעיא דלא , דאמר זוז זה לצדקה וזה

ן "ן בשם הרמב"וכתב הר. איפשטא בגמרא

נקטינן לחומרא , דכיון דלא אפשטא הבעיא

דהוי ספיקא דאורייתא , דיש יד לצדקה

  וסבירא ליה,ן"ן נחלק על הרמב"והר. לחומרא

  

בצדקה ספקדכל.לקולאממוןספקדהוי

  , הדין הוא המוציא מחבירו עליו הראיה

  .והעניים שבאים להוציא עליהם הראיה  

מדוע כל ספק , ן צריכים עיון"הר

בצדקה נקטינן לקולא והמוציא 

  והרי יש כאן ספק , מחבירו עליו הראיה

  .וספיקא דאורייתא לחומרא, איסורא  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד
  

,ן"הרדעתאתלהסבירוחשבתי

שלהדיןנאמרלענייםצדקהשבכל

.דמילהדיוטכמסירתולגבוהאמירתו

ולכך.ט"כנדריםן"הרבדבריכמבואר

ידשישלהצד,וזהלצדקהזהזוזכשאומר

,לענייםושייךקדושהשניהזוזמידלצדקה

.דמילהדיוטכמסירתולגבוהאמירתומדין

,ידדיששלהצדכיון,נדרספקכאןאיןולכך

דכלונמצא.נדרלדיןוליתיהענייםבוזכומיד

האם,הביתבעללביןהענייםביןהואהספק

ככלוהוי,הביתלבעלאולהםשייךהשניהזוז

  ,הראיהעליומחברודהמוציאממונותדיני

  . נדרשלדיןעודכאןדאין  

  

  

  

ן שנחלק וסובר דספקא "הרמב

משום דהוא חולק , דאורייתא לחומרא

וסובר דכל דין אמירתו לגבוה , ן"על הר

שייכא רק בהקדש ולא , כמסירתו להדיוט דמי

, ונמצא דלהצד דיש יד לצדקה. בצדקה כלל

יש עליו חיוב להשלים את נדרו וליתן הזוז 

ולכך סובר דהוי ספקא דאורייתא , לעניים

הלכות [וב ראיתי במחנה אפרים וש. ולחומרא

ן "שביאר את מחלוקת הרמב]'צדקה סימן ב

ן אין בצדקה דין "דלהרמב, ן על דרך זו"והר

ן "והר, אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט דמי

  דיש דין אמירתו לגבוה כמסירתו , לשיטתו

  .ושמחתי שכוונתי לדעתו הרחבה, להדיוט  

  וה דוד חנניה פינט"ע

  

  

  

:שאלה

ודברי 

אבל: תשובה



                          דוד      נדרים                                                      אוצרות                 רכד

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  
  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בענין ספק מתנות 

ר לדעת "ובמה שביאר כת, עניים

דבכל דין אמירה לצדקה יש דין אמירתו , ן"הר

כל הספק ולכך , ירתו להדיוט דמילגבוה כמס

  אבל אין כאן ספק נדר , הוא בממונא למי שייך

  .נפלאביאורוהוא  

: 'דהנה בנדרים ב, ר"להוסיף על דברי כת

ושבועה , מבואר דנדר הוא איסור חפצא

, ויש לעיין בכל נדרי צדקה. הוא איסור גברא

הרי כל נדר הוא רק על , מה מחייבו לקיים נדרו

  ולא מצינו נדר על התחייבות של , החפצא

  . הגברא ליתן  

האם שייך , שנחלקו בזה ראשונים

לעשות נדרים שמחייבים אותו 

מבואר . 'רים חשבגמרא נד. לעשות מצוות

נדר גדול נדר לאלוקי , דהאומר אקום ואשנה

, ן דהאי נדר היינו שבועה"וכתב הר. ישראל

ולא שנדר לקום , שנשבע להדיא אקום ואשנה

כיון דכל נדר הוא במיתסר חפצא על , ולשנות

. ולא שייך כלל לומר דהוא נדר לעשות, נפשיה

נדר גדול נדר לאלוקי : "ל"ש כתב וז"אבל ברא

דלא איקרי נדר , לאו היינו נדר ממש, לישרא

אלא מחשבינן , אלא כשמתפיס בדבר הנדור

ק דראש "דאמרינן בפ, ליה כאילו נדר לצדקה

כל , ש"נמצא דלהרא". בפיך זו צדקה. 'השנה ו

מחוייב לקיימו מדין נדרי , נדר לעשות מצוה

וכן . והוא מגזירת הכתוב בפיך זו צדקה, צדקה

והנכון דמילתא "ל "וז. 'א נדרים ח"טביהוא בר

ולא נדרי איסור אלא , כפשטה נדר ממש הוא

". נדרי הקדש שמקבל עליו מצוה לעשות

  יש חוב עליו , והיינו בנדרי מצוה לעשותה

  .לעשות כמו נדרי הקדש ונדרי צדקה  

דהאומר לחבירו . 'בנדרים חדמבואר

, נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכים

, מא לדבר מצוה מהנין דבקבלה בעל"וכתב הר

מ "ומ, פ שלא הזכיר לא נדר ולא שבועה"אע

ש אתי שפיר "להרא, מתחייב לעשות המצוה

ן דאין חיוב "אבל להר, דהוא מדין נדרי מצוה

ע "צ, מיוחד על נדרי מצוה ואין חיוב לקיימו

, וביאר במרומי שדה. ט בזה מחוייב לקיים"מ

, ן רק מצד מצוה של הן צדק"שכוונת הר

בין אדם לחבירו צריך לקיים את שאפילו

כל שכן . ט"דיבורו כמבואר בבבא מציעא מ

מדין הן ולאו , שצריך לקיימו' דיבור שלפני ה

  ולא עובר כלל , מ אין בזה דין של נדר"ומ. צדק

  .על בל יחל דברו ובבל תאחר  

.'גבנדריםלשיטתםאזדיש"והרא

בלעלעוברדנדריםבגמראדמבואר

נדראםדהיינון"הרופירש,תאחרובליחל

אבל.תאחרובליחלבלישדבזה,קרבןלהביא

שנאמרתאחרבלממשדהיינו,פירשש"הרא

ן"דהר,שדהבמרומיוביאר.דקרבנותולאבנדר

,ש"הראדלדעת.לשיטתםאזדיש"והרא

בפיךמדיןנדריםשלדיןהתחדשמצוהדבנדרי

.מצוהבנדריתאחרבלשפירשייך.צדקהזו

התחדשלאמצוהדבנדרי,ן"הרלדעתאבל

יכללא,צדקולאוהןשלדיןורקנדרדיןכלל

ולכך,מצוהדנדריתאחרבלדהואלפרשן"הר

  כשנדר,דקרבנותתאחרבלדהואן"הרפירש

  .תאחרבלישבזהדרק,קרבןלהביא  

ן "מחלוקת הר. 'במרומי שדה זביאר

ן הוי "דלהר, ן בספק דיד לצדקה"והרמב

קיבלנו

ויש 

ומצינו 

ומאי 

ן "והר

ובזה 

  רכהדוד      נדרים                                                      אוצרות                      

ן הוי ספיקא "ולרמב, ספק ממון ולקולא

ן דבכל נדרי מצוה "דלהר. דאורייתא לחומרא

, ]רק דין של הן צדק[ליכא לדינא דנדרי צדקה 

והוי רק ספק ממונא ולא ספק איסורא כיון 

ן סבירא ליה "אבל הרמב, דליכא בזה דין נדר

, בנדרי מצוה יש דין של נדרד, ש"כדעת הרא

  ולכך הוי ספק איסורא וספיקא דאורייתא 

  .ד"עכ, לחומרא  

דבנדרין"הרלדעת,לעייןישעדיין

ממוןספקוהוינדרדיןאיןמצוה

.'והשנהראשבגמראמבוארוהרי,ולקולא

)אב"וצ.תאחרבלמשוםעוברצדקהשבנדרי

.כללחללאהנדרהרי,תאחרבלעלעוברמדוע

אתמלשלםשהמאחר,בזהדמבוארכיון)ב

תאחרבלשלדאורייתאאיסורעוברהצדקה

,ולחומראדאורייתאספיקאהויכןאם,לשלמו

הריו,ולקולאממוןספקדהוין"הרפסקט"ומ

  . לשלמותאחרבלשלתורהאיסורספקבזהיש

ן "י דברי הרמב"עפ, בזה נראה

ולא הוזכרו "ל "בפרשת מטות וז

פ שמצינו "ואע, נדרים בגמרא בקום עשה כלל

, בנדרי גבוה הרי עלי עולה הרי עלי שלמים

שאמירתו לגבוה נתחייבו נכסיו כמסירתו 

או שהוא חומר נוהג בנדרי הקדש , להדיוט

, מפני שיש בהם חפץ ונתפס לגבוה כשיפריש

. ראשונה חל חיוב נדר על נכסיוולפיכך משעה 

  לפי שאין שם חפץ , אבל בנדרי ביטוי אין לנו

  

ומשמע מדברי ". א בתחילה ולא בסוף"כלל ל

. שנדרי הקדש מועילים על החפצא, ן"הרמב

משום דהתחדש דין אמירתו לגבוה כמסירתו 

או , ויש כאן הקנאה לבדק הבית, להדיוט דמי

,קדושהמטעם שיש חפץ שעתיד לחול עליו 

  להקדיש חובהנכסיםעלחלומעיקרא

  . ולהקנות את החפץ לבדק הבית  

, ן כך הוא בנדרי צדקה"דגם לדעת הר

דחלין מטעם אמירתו לגבוה כמסירתו 

והתחדש בזה דין הקנאה לבדק , להדיוט דמי

ולכך יש דין דאורייתא בנדרי צדקה בל , הבית

דלדעת , ר"והוא כדברי כת, תאחר לשלמו

  להדיוט ן יש דין אמירתו לגבוה כמסירתו"הר

  .פ שלא חל עליו חיוב נדר"אע, דמי  

ן דבכל "ט פסק הר"עדיין יש לעיין מ

ספק צדקה המוציא מחבירו עליו 

והרי בצדקה התחדש דין בל תאחר . הראיה

כ כל ספק "וא. 'לשלמו כמבואר בראש השנה ו

צריך ו.הוי ספיקא דאורייתא לחומרא, צדקה

לא "כיון דבקרא נאמר , ן"לבאר לדעת הר

הוא רק באופן שיש על האדם " תאחר לשלמו

וכשמתעכב מלשלמו , דין לשלם את הצדקה

אבל כשיש ספק . עובר משום בל תאחר

הוי כדיני ממונות דהמוציא מחבירו , בצדקה

ושוב אין על האדם דין לשלם את , עליו הראיה

  אחר ובזה לא שייך לדינא דבל ת, הצדקה

  ".לשלמו"דאין עליו דין של , לשלמו  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

  

  

ואמנם 

והביאור 

ונראה 

אמנם 
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  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  
  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בענין ספק מתנות 

ר לדעת "ובמה שביאר כת, עניים

דבכל דין אמירה לצדקה יש דין אמירתו , ן"הר

כל הספק ולכך , ירתו להדיוט דמילגבוה כמס

  אבל אין כאן ספק נדר , הוא בממונא למי שייך

  .נפלאביאורוהוא  

: 'דהנה בנדרים ב, ר"להוסיף על דברי כת

ושבועה , מבואר דנדר הוא איסור חפצא

, ויש לעיין בכל נדרי צדקה. הוא איסור גברא

הרי כל נדר הוא רק על , מה מחייבו לקיים נדרו

  ולא מצינו נדר על התחייבות של , החפצא

  . הגברא ליתן  

האם שייך , שנחלקו בזה ראשונים

לעשות נדרים שמחייבים אותו 

מבואר . 'רים חשבגמרא נד. לעשות מצוות

נדר גדול נדר לאלוקי , דהאומר אקום ואשנה

, ן דהאי נדר היינו שבועה"וכתב הר. ישראל

ולא שנדר לקום , שנשבע להדיא אקום ואשנה

כיון דכל נדר הוא במיתסר חפצא על , ולשנות

. ולא שייך כלל לומר דהוא נדר לעשות, נפשיה

נדר גדול נדר לאלוקי : "ל"ש כתב וז"אבל ברא

דלא איקרי נדר , לאו היינו נדר ממש, לישרא

אלא מחשבינן , אלא כשמתפיס בדבר הנדור

ק דראש "דאמרינן בפ, ליה כאילו נדר לצדקה

כל , ש"נמצא דלהרא". בפיך זו צדקה. 'השנה ו

מחוייב לקיימו מדין נדרי , נדר לעשות מצוה

וכן . והוא מגזירת הכתוב בפיך זו צדקה, צדקה

והנכון דמילתא "ל "וז. 'א נדרים ח"טביהוא בר

ולא נדרי איסור אלא , כפשטה נדר ממש הוא

". נדרי הקדש שמקבל עליו מצוה לעשות

  יש חוב עליו , והיינו בנדרי מצוה לעשותה

  .לעשות כמו נדרי הקדש ונדרי צדקה  

דהאומר לחבירו . 'בנדרים חדמבואר

, נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכים

, מא לדבר מצוה מהנין דבקבלה בעל"וכתב הר

מ "ומ, פ שלא הזכיר לא נדר ולא שבועה"אע

ש אתי שפיר "להרא, מתחייב לעשות המצוה

ן דאין חיוב "אבל להר, דהוא מדין נדרי מצוה

ע "צ, מיוחד על נדרי מצוה ואין חיוב לקיימו

, וביאר במרומי שדה. ט בזה מחוייב לקיים"מ

, ן רק מצד מצוה של הן צדק"שכוונת הר

בין אדם לחבירו צריך לקיים את שאפילו

כל שכן . ט"דיבורו כמבואר בבבא מציעא מ

מדין הן ולאו , שצריך לקיימו' דיבור שלפני ה

  ולא עובר כלל , מ אין בזה דין של נדר"ומ. צדק

  .על בל יחל דברו ובבל תאחר  

.'גבנדריםלשיטתםאזדיש"והרא

בלעלעוברדנדריםבגמראדמבואר

נדראםדהיינון"הרופירש,תאחרובליחל

אבל.תאחרובליחלבלישדבזה,קרבןלהביא

שנאמרתאחרבלממשדהיינו,פירשש"הרא

ן"דהר,שדהבמרומיוביאר.דקרבנותולאבנדר

,ש"הראדלדעת.לשיטתםאזדיש"והרא

בפיךמדיןנדריםשלדיןהתחדשמצוהדבנדרי

.מצוהבנדריתאחרבלשפירשייך.צדקהזו

התחדשלאמצוהדבנדרי,ן"הרלדעתאבל

יכללא,צדקולאוהןשלדיןורקנדרדיןכלל

ולכך,מצוהדנדריתאחרבלדהואלפרשן"הר

  כשנדר,דקרבנותתאחרבלדהואן"הרפירש

  .תאחרבלישבזהדרק,קרבןלהביא  

ן "מחלוקת הר. 'במרומי שדה זביאר

ן הוי "דלהר, ן בספק דיד לצדקה"והרמב

קיבלנו

ויש 

ומצינו 

ומאי 

ן "והר

ובזה 
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ן הוי ספיקא "ולרמב, ספק ממון ולקולא

ן דבכל נדרי מצוה "דלהר. דאורייתא לחומרא

, ]רק דין של הן צדק[ליכא לדינא דנדרי צדקה 

והוי רק ספק ממונא ולא ספק איסורא כיון 

ן סבירא ליה "אבל הרמב, דליכא בזה דין נדר

, בנדרי מצוה יש דין של נדרד, ש"כדעת הרא

  ולכך הוי ספק איסורא וספיקא דאורייתא 

  .ד"עכ, לחומרא  

דבנדרין"הרלדעת,לעייןישעדיין

ממוןספקוהוינדרדיןאיןמצוה

.'והשנהראשבגמראמבוארוהרי,ולקולא

)אב"וצ.תאחרבלמשוםעוברצדקהשבנדרי

.כללחללאהנדרהרי,תאחרבלעלעוברמדוע

אתמלשלםשהמאחר,בזהדמבוארכיון)ב

תאחרבלשלדאורייתאאיסורעוברהצדקה

,ולחומראדאורייתאספיקאהויכןאם,לשלמו

הריו,ולקולאממוןספקדהוין"הרפסקט"ומ

  . לשלמותאחרבלשלתורהאיסורספקבזהיש

ן "י דברי הרמב"עפ, בזה נראה

ולא הוזכרו "ל "בפרשת מטות וז

פ שמצינו "ואע, נדרים בגמרא בקום עשה כלל

, בנדרי גבוה הרי עלי עולה הרי עלי שלמים

שאמירתו לגבוה נתחייבו נכסיו כמסירתו 

או שהוא חומר נוהג בנדרי הקדש , להדיוט

, מפני שיש בהם חפץ ונתפס לגבוה כשיפריש

. ראשונה חל חיוב נדר על נכסיוולפיכך משעה 

  לפי שאין שם חפץ , אבל בנדרי ביטוי אין לנו

  

ומשמע מדברי ". א בתחילה ולא בסוף"כלל ל

. שנדרי הקדש מועילים על החפצא, ן"הרמב

משום דהתחדש דין אמירתו לגבוה כמסירתו 

או , ויש כאן הקנאה לבדק הבית, להדיוט דמי

,קדושהמטעם שיש חפץ שעתיד לחול עליו 

  להקדיש חובהנכסיםעלחלומעיקרא

  . ולהקנות את החפץ לבדק הבית  

, ן כך הוא בנדרי צדקה"דגם לדעת הר

דחלין מטעם אמירתו לגבוה כמסירתו 

והתחדש בזה דין הקנאה לבדק , להדיוט דמי

ולכך יש דין דאורייתא בנדרי צדקה בל , הבית

דלדעת , ר"והוא כדברי כת, תאחר לשלמו

  להדיוט ן יש דין אמירתו לגבוה כמסירתו"הר

  .פ שלא חל עליו חיוב נדר"אע, דמי  

ן דבכל "ט פסק הר"עדיין יש לעיין מ

ספק צדקה המוציא מחבירו עליו 

והרי בצדקה התחדש דין בל תאחר . הראיה

כ כל ספק "וא. 'לשלמו כמבואר בראש השנה ו

צריך ו.הוי ספיקא דאורייתא לחומרא, צדקה

לא "כיון דבקרא נאמר , ן"לבאר לדעת הר

הוא רק באופן שיש על האדם " תאחר לשלמו

וכשמתעכב מלשלמו , דין לשלם את הצדקה

אבל כשיש ספק . עובר משום בל תאחר

הוי כדיני ממונות דהמוציא מחבירו , בצדקה

ושוב אין על האדם דין לשלם את , עליו הראיה

  אחר ובזה לא שייך לדינא דבל ת, הצדקה

  ".לשלמו"דאין עליו דין של , לשלמו  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד
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                          דוד      נדרים                                                      אוצרות                 רכו

  סימן עא

  לשוא' בענין לא תשא את שם ה
  : נדרים ז                                                                                                                                                                               

  
  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ב הלכות שבועות "ם פרק י"ברמב

השומע הזכרת השם מפי "'הלכה ט

או , או שנשבע לפניו לשקר, חבירו לשוא

שאמר ברכה שאינה צריכה שהוא עובר משום 

א "ובהלכה י". חייב לנדותו, לשוא' נושא שם ה

ולא שבועה לשוא בלבד היא "ם "כתב הרמב

אלא אפילו להזכיר שם מן השמות , שאסורה

פ שלא נשבע "ואע, המיוחדים לבטלה אסור

ליראה את השם , שהרי הכתוב מצוה ואומר

ובכלל יראתו שלא יזכירו , הנכבד והנורא

שהמברך , ם"ומוכח מדברי הרמב". לבטלה

לא "ברכה שאינה צריכה עובר על לאו של 

  אבל אם הוציא את ". לשוא' שא את שם הת

  

לא עובר על לא תשא את שם , לבטלה' שם ה

ורק עובר על מצוות עשה של יראת , לשוא' ה

  , לבטלה' וכשמזכיר את ה, הנכבד והנורא' ה

  . 'הוא לא ירא את ה  

מדוע ברכה ' במנחת חינוך מצוה ל

ממוציאיותרשאינה צריכה חמורה

כל העוון של , כאורהול. שם שמים לבטלה

ברכה שאינה צריכה הוא משום שמוציא שם 

וכמו שבמוציא שם שמים , שמים לבטלה

לא עובר על לאו של לא תשא את שם , לבטלה

, הכי נמי במברך ברכה שאינה צריכה, לשוא' ה

  והיא , היה לנו לומר שלא עובר על לא תשא

  . קושייה גדולה  

  . אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

לא "שאיסור , הנראה לבאר בזה

הוא איסור " לשוא' תשא את שם ה

והיינו שמזכיר את שם ', רק כשנושא את שם ה

', וזהו נחשב נושא שם ה, בצורה חשובה' ה

החשובה היא לשוא והיינו ללא כל ' ואזכרת ה

, ולכך כשמברך ברכה שאינה צריכה, צורך

כי הוא . לשוא' עובר משום לא תשא את שם ה

שמזכירו ' והיינו נושא שם ה', המברך את

והוא לשוא ללא צורך כיון , באזכרה חשובה

וכן כשנשבע בשם . שאין צריכים את הברכה

' לא תשא את שם ה"עובר משום , לשקר' ה

כי יש בזה אזכרה חשובה שהרי ". לשוא

והוא לשוא שהרי הוא ללא ', הנשבע בשם ה

  ולכך עובר משום , צורך שהרי נשבע לשקר

  . לשוא' שם הנושא   

, שאינו כן מוציא שם שמים לבטלה

' שאינו עובר משום לא תשא את שם ה

שלא ', כיון שאין כאן נושא שם ה. לשוא

לא ' ועצם אזכרת ה, מזכירו בצורה חשובה

ולכך כל ', נאסרה אם אין בזה נושא שם ה

הוא רק , האיסור של מוציא שם שמים לבטלה

אמנם . וראמדין ליראה את השם הנכבד והנ

שהמברך ברכה , כתבו. ג"בראש השנה ל' תוס

שאינה צריכה אינו עובר על לא תשא 

משום . והוא רק איסור דרבנן, דאורייתא

:שאלה

ותמה 

:תשובה

ומה 
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, לשוא' דסבירא להו דאין בזה נשיאת שם ה

  וכמו [' מ מכוון להלל ולשבח את שם ה"כיון דמ

  .]ק דקידושין"ש ספ"שביאר ברא  

עקיבא איגר ' את דברי ר, יש גם לבאר

דהא פשיטא , ה שכתב"בתשובה כ

הוא בכל , לשוא' דלאו דלא תשא את שם ה

ולאו דווקא בלשון ' לשון שמזכיר את שם ה

' ם בפרק ב"ודייק זה מלשון הרמב, הקודש

אחד הנשבע או "'מהלכות שבועות הלכה ב

או באחד מן , שהשביעו אחר בשם המיוחד

במי כגון שנשבע במי ששמו חנון ו, הכינויין

ובמי ששמו ארך אפיים וכיוצא , ששמו רחום

וכן אלה , בהן בכל לשון הרי זו שבועה גמורה

והוא שיזכיר שם מן , וארור הרי הן שבועה

כיצד כגון שאמר . השמות או כינוי מן הכינויין

או למי ששמו חנון או למי ' באלה או ארור לה

  הרי , ששמו רחום מי שיאכל דבר פלוני ואכלו

  ". וכן בשאר מיני שבועות, שקרזה נשבע ל  

שנשבע שבועת , ם"מדברי הרמב

שאסורה מדין לא תשבעו [שקר 

  שאזהרתו מלא [או שבועת שוא ] בשמי לשקר

  

' בין כשמזכיר את ה, הם] 'תשא את שם ה

כ הוא הדין "וא. בלשון הקודש ובין בלשון לעז

ברכה שאינה צריכה שאסורה מדין לא תשא 

מ "ומ. נאסרה בכל לשון, לשוא' את שם ה

הוא רק שם , לגבי איסור של מחיקת השם

בכל לשון ' אבל שם ה, שכתוב בלשון הקודש

כמו שמותר למחוק את שאר , מותר למוחקו

מאי , א"וצריך ביאור בדברי רע. ד"עכ. הכינויין

שנאסר רק בשבעה ' שנא איסור מחיקת ה

, נויין ובלשון לעזולא בכי, שמות המיוחדים

  שנאסר ,לשוא'השםאתא תשאמאיסור ל

  .בכל לשון ולכל כינויין  

ם שאיסור "הרמבבדעתשנתבארמה

הוא רק , לשוא' לא תשא את שם ה

, ומזכירו בצורה חשובה ניחא' כשנושא שם ה

דשבועה וברכה שאינה צריכה נאסרו בכל 

ויש כאן ', כי הם נושאים את שם ה, לשון

, ה והברכהי לשון השבוע"אזכרה חשובה ע

מקבלים חשיבות ', ולכך גם הכינויין של שם ה

ומה שאינו כן באיסור של .'של נשיאת שם ה

  לא , כל שאינו כתוב בלשון הקודש', מחיקת ה

  .ולכך מותר למוחקו' נחשב עיקר שם ה  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

אתתשאלאבענין,היקרמכתבואת

ר"כתשביארובמה.לשוא'השם

שאינהברכהבמברךשרק,ם"הרמבלדברי

אתנושאשהואתשאדלאלאיסורישנו,צריכה

  ,לבטלהשמיםשםבסתםכןשאינוומה.'השם

  .נפלאביאורוהוא'השםנושאחשיבדלא  

, יש לבאר במה שהקשו ראשונים

ם דהמברך ברכה שאינה "להרמב

ט "כ מ"וא. צריכה עובר בלא תשא מדאורייתא

או שמסופק , כשמסופק אם בירך ברכת המזון

דהדין הוא דחוזר ומברך , אם אמר אמת ויציב

דברכת . [מדין ספיקא דאורייתא לחומרא

ובזה 

ומשמע

ולפי 

ובזה קיבלנו
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  סימן עא

  לשוא' בענין לא תשא את שם ה
  : נדרים ז                                                                                                                                                                               

  
  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ב הלכות שבועות "ם פרק י"ברמב

השומע הזכרת השם מפי "'הלכה ט

או , או שנשבע לפניו לשקר, חבירו לשוא

שאמר ברכה שאינה צריכה שהוא עובר משום 

א "ובהלכה י". חייב לנדותו, לשוא' נושא שם ה

ולא שבועה לשוא בלבד היא "ם "כתב הרמב

אלא אפילו להזכיר שם מן השמות , שאסורה

פ שלא נשבע "ואע, המיוחדים לבטלה אסור

ליראה את השם , שהרי הכתוב מצוה ואומר

ובכלל יראתו שלא יזכירו , הנכבד והנורא

שהמברך , ם"ומוכח מדברי הרמב". לבטלה

לא "ברכה שאינה צריכה עובר על לאו של 

  אבל אם הוציא את ". לשוא' שא את שם הת

  

לא עובר על לא תשא את שם , לבטלה' שם ה

ורק עובר על מצוות עשה של יראת , לשוא' ה

  , לבטלה' וכשמזכיר את ה, הנכבד והנורא' ה

  . 'הוא לא ירא את ה  

מדוע ברכה ' במנחת חינוך מצוה ל

ממוציאיותרשאינה צריכה חמורה

כל העוון של , כאורהול. שם שמים לבטלה

ברכה שאינה צריכה הוא משום שמוציא שם 

וכמו שבמוציא שם שמים , שמים לבטלה

לא עובר על לאו של לא תשא את שם , לבטלה

, הכי נמי במברך ברכה שאינה צריכה, לשוא' ה

  והיא , היה לנו לומר שלא עובר על לא תשא

  . קושייה גדולה  

  . אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

לא "שאיסור , הנראה לבאר בזה

הוא איסור " לשוא' תשא את שם ה

והיינו שמזכיר את שם ', רק כשנושא את שם ה

', וזהו נחשב נושא שם ה, בצורה חשובה' ה

החשובה היא לשוא והיינו ללא כל ' ואזכרת ה

, ולכך כשמברך ברכה שאינה צריכה, צורך

כי הוא . לשוא' עובר משום לא תשא את שם ה

שמזכירו ' והיינו נושא שם ה', המברך את

והוא לשוא ללא צורך כיון , באזכרה חשובה

וכן כשנשבע בשם . שאין צריכים את הברכה

' לא תשא את שם ה"עובר משום , לשקר' ה

כי יש בזה אזכרה חשובה שהרי ". לשוא

והוא לשוא שהרי הוא ללא ', הנשבע בשם ה

  ולכך עובר משום , צורך שהרי נשבע לשקר

  . לשוא' שם הנושא   

, שאינו כן מוציא שם שמים לבטלה

' שאינו עובר משום לא תשא את שם ה

שלא ', כיון שאין כאן נושא שם ה. לשוא

לא ' ועצם אזכרת ה, מזכירו בצורה חשובה

ולכך כל ', נאסרה אם אין בזה נושא שם ה

הוא רק , האיסור של מוציא שם שמים לבטלה

אמנם . וראמדין ליראה את השם הנכבד והנ

שהמברך ברכה , כתבו. ג"בראש השנה ל' תוס

שאינה צריכה אינו עובר על לא תשא 

משום . והוא רק איסור דרבנן, דאורייתא

:שאלה

ותמה 

:תשובה

ומה 

  רכזדוד      נדרים                                                      אוצרות                      

, לשוא' דסבירא להו דאין בזה נשיאת שם ה

  וכמו [' מ מכוון להלל ולשבח את שם ה"כיון דמ

  .]ק דקידושין"ש ספ"שביאר ברא  

עקיבא איגר ' את דברי ר, יש גם לבאר

דהא פשיטא , ה שכתב"בתשובה כ

הוא בכל , לשוא' דלאו דלא תשא את שם ה

ולאו דווקא בלשון ' לשון שמזכיר את שם ה

' ם בפרק ב"ודייק זה מלשון הרמב, הקודש

אחד הנשבע או "'מהלכות שבועות הלכה ב

או באחד מן , שהשביעו אחר בשם המיוחד

במי כגון שנשבע במי ששמו חנון ו, הכינויין

ובמי ששמו ארך אפיים וכיוצא , ששמו רחום

וכן אלה , בהן בכל לשון הרי זו שבועה גמורה

והוא שיזכיר שם מן , וארור הרי הן שבועה

כיצד כגון שאמר . השמות או כינוי מן הכינויין

או למי ששמו חנון או למי ' באלה או ארור לה

  הרי , ששמו רחום מי שיאכל דבר פלוני ואכלו

  ". וכן בשאר מיני שבועות, שקרזה נשבע ל  

שנשבע שבועת , ם"מדברי הרמב

שאסורה מדין לא תשבעו [שקר 

  שאזהרתו מלא [או שבועת שוא ] בשמי לשקר

  

' בין כשמזכיר את ה, הם] 'תשא את שם ה

כ הוא הדין "וא. בלשון הקודש ובין בלשון לעז

ברכה שאינה צריכה שאסורה מדין לא תשא 

מ "ומ. נאסרה בכל לשון, לשוא' את שם ה

הוא רק שם , לגבי איסור של מחיקת השם

בכל לשון ' אבל שם ה, שכתוב בלשון הקודש

כמו שמותר למחוק את שאר , מותר למוחקו

מאי , א"וצריך ביאור בדברי רע. ד"עכ. הכינויין

שנאסר רק בשבעה ' שנא איסור מחיקת ה

, נויין ובלשון לעזולא בכי, שמות המיוחדים

  שנאסר ,לשוא'השםאתא תשאמאיסור ל

  .בכל לשון ולכל כינויין  

ם שאיסור "הרמבבדעתשנתבארמה

הוא רק , לשוא' לא תשא את שם ה

, ומזכירו בצורה חשובה ניחא' כשנושא שם ה

דשבועה וברכה שאינה צריכה נאסרו בכל 

ויש כאן ', כי הם נושאים את שם ה, לשון

, ה והברכהי לשון השבוע"אזכרה חשובה ע

מקבלים חשיבות ', ולכך גם הכינויין של שם ה

ומה שאינו כן באיסור של .'של נשיאת שם ה

  לא , כל שאינו כתוב בלשון הקודש', מחיקת ה

  .ולכך מותר למוחקו' נחשב עיקר שם ה  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

אתתשאלאבענין,היקרמכתבואת

ר"כתשביארובמה.לשוא'השם

שאינהברכהבמברךשרק,ם"הרמבלדברי

אתנושאשהואתשאדלאלאיסורישנו,צריכה

  ,לבטלהשמיםשםבסתםכןשאינוומה.'השם

  .נפלאביאורוהוא'השםנושאחשיבדלא  

, יש לבאר במה שהקשו ראשונים

ם דהמברך ברכה שאינה "להרמב

ט "כ מ"וא. צריכה עובר בלא תשא מדאורייתא

או שמסופק , כשמסופק אם בירך ברכת המזון

דהדין הוא דחוזר ומברך , אם אמר אמת ויציב

דברכת . [מדין ספיקא דאורייתא לחומרא

ובזה 

ומשמע

ולפי 

ובזה קיבלנו
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והרי כנגד ]. המזון ויציאת מצרים דאורייתא

, איסור דאורייתא של לא תשאיש ספק , זה

שהמברך . ג"ס ראש השנה ל"ומזה הוכיחו תו

, ברכה שאינה צריכה הוא רק איסור דרבנן

. ם דהוא איסור דאורייתא תקשי"ולהרמב

ה לישב דעת "א סימן כ"וכתב בתשובת רע

כיון דספיקא דאורייתא לחומרא , ם"הרמב

בין אם הוא מהתורה לחומרא או רק [

ליו חיוב להזכיר ברכת כבר חל ע, ]מדרבנן

ולכך גם להצד , נחשב כמחוייב ודאי, המזון

לא הוי , ז"דקמי שמיא גליה שכבר בירך בהמ

כיון שעושה מחמת הספק , ברכה לבטלה

  לא נחשב , ל לחזור ולברך"וחייבו אותו חז

  .ד"עכ, שעובר על לא תשא  

א שכל מחוייב לחזור "כוונת רע

] מדין ספיקא דאורייתא לחומרא[

ל "שחז, נחשב מחוייב ודאי, מחמת ספק

ולכך אינו עובר על לא , חייבוהו לחזור ולברך

שהרי , א"אמנם זה קשה בדברי רע. תשא

א דהמסופק אם בירך "כתב רע', בתשובה ו

מ "מ. ז"דהדין הוא שחוזר ומברך בהמ, ז"בהמ

ציא אחר שמחוייב בודאי ברכת אינו יכול להו

ל דספיקא "ואפילו לפוסקים דס. המזון

ז "מ ה"מ. דאורייתא לחומרא הוא מהתורה

ולכך , מחוייב רק בגדר ספק ולא בגדר ודאי

. ד"אינו יכול להוציא אחר שמחוייב ודאי עכ

ל דכל המחוייב "דס, א"ומוכח מדברי רע

ולכך , מחמת הספק אינו נחשב מחוייב ודאי

א "ודברי רע. ול להוציא מחוייב ודאיאינו יכ

כ דליכא לא תשא "למש, בזה לכאורה סותרים

  כיון שחל , דמברך ברכת המזון מחמת הספק

  .עליו חיוב לברך ונחשב מחוייב ודאי  

, ם"ר בדעת הרמב"לפי מה שביאר כת

' דכל דין של לא תשא את שם ה

והוא , ומברכו' הוא רק כשנושא שם ה, לשוא

ולכך כשמברך . י סיבה וצורך לברכולשווא בל

לא נחשב שנושא את , מ לצאת ידי הספק"ע

על מנת ' כיון שנושא את שם ה, לשוא' שם ה

מ כל מה שחוזר "אבל מ. לצאת מידי ספק

ואתי שפיר , ומברך הוא רק מחמת הספק

  אינו , א דאם חוזר מחמת הספק"כ רע"למש

  . יכול להוציא מחוייב ודאי  

מדוע חוזר , ם"על הרמבשהקשו ' תוס

ולא חושש לספק לא [ומברך מספק 

היא על כל אזכרת , ל דדין לא תשא"דס] תשא

שאין בה צורך בעצם להזכיר את שם ' שם ה

שאם חוזר ומברך רק על מנת לצאת ידי ', ה

לא היה צורך , נמצא שאם בירך כבר, הספק

ורק הצורך , ונשיאת שמו' בעצם אזכרת שם ה

וזה לא נחשב צורך , קהיה לצאת ידי הספ

ל "ולכך ס.רק צורך צדדי' בעצם אזכרת ה

ולכך , דאסור לברך מספקשהיה לומר'לתוס

הוא רק , דכל הדין דלא תשא' הוכיחו תוס

אבל כשמשבחו , בלי לשבחו' כשנושא שם ה

  מ לא נחשב "פ שהוא שלא לצורך מ"אע

  .לשוא  

האם,בפוסקיםהנידוןתלויבזה

שאינהברכהלברךמותרבשבת

.ברכותלמאהלהשליםמנתעל,צריכה

הביא'וק"סו"רטבסימןאברהםשהמגן

לברךמותרדבשבתליהדסבירא,ה"מהשל

נחלקאברהםובמגן.צריכהשאינהברכה

דברכהם"הרמבדלדברי.דאסורל"וס,עליו

שנושא,דאורייתאאיסורהיאצריכהשאינה

צורךאיןשאםל"י.צורךבלאבברכה'השם

,ברכותלמאהלהשליםרק,הברכהשלבגופה

דמיולא.ואסורצורךללא'השםנושאנחשב

יששבזהכיון,ספקידילצאתמ"עלמברך

ובפשוטו 

אמנם

אבל 

ואולי
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חיובספקידילצאתמ"ע,הברכהבעצםצורך

להשליםמ"עכשמברךכןשאינוומה.ברכה

שלבגופהצורךבזהדאין,ברכותלמאה

תשאלאדיןדכל'תוסלשיטתאבל.ברכה

כיוןמותרמהתורהאבל,מדרבנןרקהוא

ללאלשבחאסרוורבנן,ה"הקבאתשמשבח

  כמוצדדיצורךכשישלשבחוהתירו,צורך

  

נחשבדזה'מתוסוכדמוכח,ספקידילצאת

שהרי[.ברכהשלבגופהצורךולא,צדדיצורך

לברךאסורהיה,מהתורההיהתשאלאאם

כדבריל"ישפירובזה.].ספקידילצאתמ"ע

מנתעלבברכהצורךישדאם,ה"השל

  ברכהלברךמותר,ברכותמאהלהשלים

  .צריכהשאינה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

    סימן עב

  נתנודין מצוות לאו להנותב
  :נדרים טז                                                                                                                                                                             

  
  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מבואר שהאומר : ז"בגמרא נדרים ט

מותר לישב , קונם הנאת סוכה עלי

כיון דמצוות לאו , בסוכה ישיבה של מצוה

שהאומר :]ו"שם ט[ומאידך מבואר , להנות נתנו

אסורה אשתו עליו , לאשתו קונם הנאתך עלי

ן "והקשה הר. מחמת הנדר שאסרה בהנאה

והרי [מדוע נאסר והרי מצוות לאו להנות נתנו 

ן שכל הדין "ותירץ הר]. מקיים מצווות עונה

הוא רק באופן , של מצוות לאו להנות נתנו

וכל ההנאה היא רק , שאין לאדם הנאת הגוף

בזה התחדש שמצוות לאו , עצם קיום המצוה

. שקיום המצוה לא נחשב הנאה, להנות נתנו

מצוה יש לאדם הנאת אבל אם בנוסף לקיום ה

. בזה לא נאמר דין מצוות לאו להנות נתנו, הגוף

שכל ההנאה , ולכן רק בסוכה שייך זה הכלל[

ומה שאינו כן במצוות , היא רק קיום המצוה

  שמלבד קיום המצוה יש לאדם הנאת , עונה

  ]. הגוף ולכך נאסר בהנאה  

א"רכסימןדעהביורהז"הט

שהאוסר:ה"לנדריםמהגמרא

.תורהללמדומותר,בנדרחבירועלהנאתו

להנותלאודמצוותמשום,הטעםן"הרוביאר

והקשה.ממנונהנהשחבירונחשבולאנתנו

כמו[האדםאתמשמחתהתורהוהרי,ז"הט

והרי,]לבמשמחיישרים'הפיקודישנאמר

בתשעהתורהללמודלאדםאסורזהמטעם

בלימודישהריכןואם].בשמחהאסורכי[באב

שבמקוםדלעילן"הרולפי,הגוףהנאתהתורה

לאומצוותשלהכללנאמרלאהגוףהנאת

חבירואתללמדמותרמדועקשה,נתנולהנות
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והרי כנגד ]. המזון ויציאת מצרים דאורייתא

, איסור דאורייתא של לא תשאיש ספק , זה

שהמברך . ג"ס ראש השנה ל"ומזה הוכיחו תו

, ברכה שאינה צריכה הוא רק איסור דרבנן

. ם דהוא איסור דאורייתא תקשי"ולהרמב

ה לישב דעת "א סימן כ"וכתב בתשובת רע

כיון דספיקא דאורייתא לחומרא , ם"הרמב

בין אם הוא מהתורה לחומרא או רק [

ליו חיוב להזכיר ברכת כבר חל ע, ]מדרבנן

ולכך גם להצד , נחשב כמחוייב ודאי, המזון

לא הוי , ז"דקמי שמיא גליה שכבר בירך בהמ

כיון שעושה מחמת הספק , ברכה לבטלה

  לא נחשב , ל לחזור ולברך"וחייבו אותו חז

  .ד"עכ, שעובר על לא תשא  

א שכל מחוייב לחזור "כוונת רע

] מדין ספיקא דאורייתא לחומרא[

ל "שחז, נחשב מחוייב ודאי, מחמת ספק

ולכך אינו עובר על לא , חייבוהו לחזור ולברך

שהרי , א"אמנם זה קשה בדברי רע. תשא

א דהמסופק אם בירך "כתב רע', בתשובה ו

מ "מ. ז"דהדין הוא שחוזר ומברך בהמ, ז"בהמ

ציא אחר שמחוייב בודאי ברכת אינו יכול להו

ל דספיקא "ואפילו לפוסקים דס. המזון

ז "מ ה"מ. דאורייתא לחומרא הוא מהתורה

ולכך , מחוייב רק בגדר ספק ולא בגדר ודאי

. ד"אינו יכול להוציא אחר שמחוייב ודאי עכ

ל דכל המחוייב "דס, א"ומוכח מדברי רע

ולכך , מחמת הספק אינו נחשב מחוייב ודאי

א "ודברי רע. ול להוציא מחוייב ודאיאינו יכ

כ דליכא לא תשא "למש, בזה לכאורה סותרים

  כיון שחל , דמברך ברכת המזון מחמת הספק

  .עליו חיוב לברך ונחשב מחוייב ודאי  

, ם"ר בדעת הרמב"לפי מה שביאר כת

' דכל דין של לא תשא את שם ה

והוא , ומברכו' הוא רק כשנושא שם ה, לשוא

ולכך כשמברך . י סיבה וצורך לברכולשווא בל

לא נחשב שנושא את , מ לצאת ידי הספק"ע

על מנת ' כיון שנושא את שם ה, לשוא' שם ה

מ כל מה שחוזר "אבל מ. לצאת מידי ספק

ואתי שפיר , ומברך הוא רק מחמת הספק

  אינו , א דאם חוזר מחמת הספק"כ רע"למש

  . יכול להוציא מחוייב ודאי  

מדוע חוזר , ם"על הרמבשהקשו ' תוס

ולא חושש לספק לא [ומברך מספק 

היא על כל אזכרת , ל דדין לא תשא"דס] תשא

שאין בה צורך בעצם להזכיר את שם ' שם ה

שאם חוזר ומברך רק על מנת לצאת ידי ', ה

לא היה צורך , נמצא שאם בירך כבר, הספק

ורק הצורך , ונשיאת שמו' בעצם אזכרת שם ה

וזה לא נחשב צורך , קהיה לצאת ידי הספ

ל "ולכך ס.רק צורך צדדי' בעצם אזכרת ה

ולכך , דאסור לברך מספקשהיה לומר'לתוס

הוא רק , דכל הדין דלא תשא' הוכיחו תוס

אבל כשמשבחו , בלי לשבחו' כשנושא שם ה

  מ לא נחשב "פ שהוא שלא לצורך מ"אע

  .לשוא  

האם,בפוסקיםהנידוןתלויבזה

שאינהברכהלברךמותרבשבת

.ברכותלמאהלהשליםמנתעל,צריכה

הביא'וק"סו"רטבסימןאברהםשהמגן

לברךמותרדבשבתליהדסבירא,ה"מהשל

נחלקאברהםובמגן.צריכהשאינהברכה

דברכהם"הרמבדלדברי.דאסורל"וס,עליו

שנושא,דאורייתאאיסורהיאצריכהשאינה

צורךאיןשאםל"י.צורךבלאבברכה'השם

,ברכותלמאהלהשליםרק,הברכהשלבגופה

דמיולא.ואסורצורךללא'השםנושאנחשב

יששבזהכיון,ספקידילצאתמ"עלמברך

ובפשוטו 

אמנם

אבל 

ואולי

  רכטדוד      נדרים                                                      אוצרות                      

חיובספקידילצאתמ"ע,הברכהבעצםצורך

להשליםמ"עכשמברךכןשאינוומה.ברכה

שלבגופהצורךבזהדאין,ברכותלמאה

תשאלאדיןדכל'תוסלשיטתאבל.ברכה

כיוןמותרמהתורהאבל,מדרבנןרקהוא

ללאלשבחאסרוורבנן,ה"הקבאתשמשבח

  כמוצדדיצורךכשישלשבחוהתירו,צורך

  

נחשבדזה'מתוסוכדמוכח,ספקידילצאת

שהרי[.ברכהשלבגופהצורךולא,צדדיצורך

לברךאסורהיה,מהתורההיהתשאלאאם

כדבריל"ישפירובזה.].ספקידילצאתמ"ע

מנתעלבברכהצורךישדאם,ה"השל

  ברכהלברךמותר,ברכותמאהלהשלים

  .צריכהשאינה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

    סימן עב

  נתנודין מצוות לאו להנותב
  :נדרים טז                                                                                                                                                                             

  
  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

מבואר שהאומר : ז"בגמרא נדרים ט

מותר לישב , קונם הנאת סוכה עלי

כיון דמצוות לאו , בסוכה ישיבה של מצוה

שהאומר :]ו"שם ט[ומאידך מבואר , להנות נתנו

אסורה אשתו עליו , לאשתו קונם הנאתך עלי

ן "והקשה הר. מחמת הנדר שאסרה בהנאה

והרי [מדוע נאסר והרי מצוות לאו להנות נתנו 

ן שכל הדין "ותירץ הר]. מקיים מצווות עונה

הוא רק באופן , של מצוות לאו להנות נתנו

וכל ההנאה היא רק , שאין לאדם הנאת הגוף

בזה התחדש שמצוות לאו , עצם קיום המצוה

. שקיום המצוה לא נחשב הנאה, להנות נתנו

מצוה יש לאדם הנאת אבל אם בנוסף לקיום ה

. בזה לא נאמר דין מצוות לאו להנות נתנו, הגוף

שכל ההנאה , ולכן רק בסוכה שייך זה הכלל[

ומה שאינו כן במצוות , היא רק קיום המצוה

  שמלבד קיום המצוה יש לאדם הנאת , עונה

  ]. הגוף ולכך נאסר בהנאה  

א"רכסימןדעהביורהז"הט

שהאוסר:ה"לנדריםמהגמרא

.תורהללמדומותר,בנדרחבירועלהנאתו

להנותלאודמצוותמשום,הטעםן"הרוביאר

והקשה.ממנונהנהשחבירונחשבולאנתנו

כמו[האדםאתמשמחתהתורהוהרי,ז"הט

והרי,]לבמשמחיישרים'הפיקודישנאמר

בתשעהתורהללמודלאדםאסורזהמטעם

בלימודישהריכןואם].בשמחהאסורכי[באב

שבמקוםדלעילן"הרולפי,הגוףהנאתהתורה

לאומצוותשלהכללנאמרלאהגוףהנאת

חבירואתללמדמותרמדועקשה,נתנולהנות

כיון,ז"הטותירץ.הגוףהנאתלונותןהרי,תורה

,בחינםתורהחבירואתללמדמחוייבשהאדם

נהנהשהואפ"אעתורהאותוללמדמותרלכך
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והקשה : שאלה



                          דוד      נדרים                                                      אוצרות                 רל

, ז"הטחשבתי להסביר את דברי 

שלימוד התורה בתחילתו הוא על 

וכמבואר . וההנאה באה אחר העמל, ידי עמל

אלעזר כל אדם ' אמר ר: "ט"בגמרא סנהדרין צ

' שנאמר כי אדם לעמל יולד וכו, לעמל נברא

. והיינו דאמר רבא כולהו גופי דרופתקי נינהו

י טרחינן כלומר כל הגופין לעמל "ופירש רש[

י דרופתקי טוביה לדזכי דהו]. נבראו

אשריו למי שזכה ,י"ופירש רש". [דאורייתא

עמל לאחרורק]. בתורהעמלו וטרחווהיה

ולכך לגבי . באה ההנאה מהלימוד, התורה

כיון שיש הנאה אחר , לימוד תשעה באב נאסר

ומה שאינו כן לגבי איסור הנאה . הלימוד

שנאסר רק באופן שיש הנאה מיד , בנדרים

מוד תורה אבל בלי, מהפעולה שעושה

  שההנאה באה רק לאחר שמלמדו לא נאסר 

  .במודר הנאה  

מדברי המאירי , יש לעיין בזה

ח"כבסימןמילואיםבאבנישהביאם

במצוותאחרפירושישומיהו"ל"וז'סק"ס

קיוםשבשעתפיעלשאף,נתנולהנותלאו

ובלבד,כלוםבכךאיןהגוףהנאתאיכאהמצוה

מןהנודרכגון,המצוהעשייתאחריהנהשלא

מפני,החמהבימותבולטבולדאסורהמעיין

ולפי,המצוהעשייתאחרנהנהשנטהרשאחר

ומשמע".הנאהבאיסורילסכךמותרזה

קיוםלאחרהמצוהמןשהנאה,המאירימדברי

מצוותנאמראםשאפילו,טפיגרעהמצוה

הנאתבהשישבאופןגםנתנולהנותלאו

אבל,המצוהקיוםבשעתרקזהומ"מ,הגוף

נחשב,הנאהבאההמצוהגמרלאחראם

  כךואחרתורהכשמלמדוכ"וא.ואסורהנאה

  

  

  איסורימדיןלאסוריש,הגוףהנאתלובאה

  .הנאה  

דכמו דקיימא לן , חשבתי לומר בזה

דאין אדם אוסר דבר שאינו שלו על 

דאין . ט"כמבואר בכתובות נ, חבירו בקונם

הכי נמי . אדם אוסר פירות חבירו על חבירו

כיון שחייב , אינו יכול לאסור הלימוד על חבירו

ללמד אותו תורה אינו יכול לאסור זה על 

זההריפ שללמד את חבירו תורה"ואע. חבירו

,מפקיעין מיד שיעבודוקונמות,ללמדרק חוב

כמומ"מ:ט"נבגמרא כתובותכמבואר

קונם תשמישי עליך שמצינו שהאומר לאשתו 

ג דהבעל רק משועבד "אע, דלא חל הנדר

וקונמות מפקיעין מידי , לאשה לתשמיש

, מ אלמוה רבנן לשעבוד של האשה"מ. שעבוד

ן "וכדביאר הר, שלא יפקיע אותו הבעל בנדר

ל דאם נדר שלא יהנה "והכי נמי י: ו"בנדרים ט

דאלמוהו רבנן , דמותר ללמדו תורה, את חבירו

  כדי , חבירו שלא יפקיענו הנדרלשיעבודו של

    .שיוכל ללמדו תורה  

ללמדושמותרהטעםפ"דילחשבתי

דכשנדר.הנודרדעתמשוםהוא,תורה

אתלאסורדעתו,עליךהנאתיקונםחבירועל

פירותכמומעצמולושנותןבהנאותחבירו

מלמדשרק,תורהכשמלמדואבל.וכדומה

ורקתורהקיבלוהלומדהתורהגוףאתאותו

הנודרשלדעתוהיתהלא,נהנההואממנה

,תורהללמדומחויבבעצםשהואכיון.לאוסרה

בזההלומדנהנה,תורהשמלמדודלאחרורק

נ"אהאבל.לאוסרוהנודרדעתהיתהדלא,ל"י

  אתלהדיאבקונםעליויאסורדאםזהלפי

  .תורהללמדואסורשיהא,התורהלימוד  

  .חנניה פינטוה דוד "ע  

:תשובה

אמנם 

ועוד 

ועוד

  רלאדוד      נדרים                                                      אוצרות                      

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  
  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בסוגיית מצוות לאו 

ר את "ובמה שביאר כת, להנות נתנו

אמנם . ז בשלשה אופנים נפלאים"דברי הט

, ז באופן נוסף"חשבנו לבאר את דברי הט

, דהנה בהאי דינא דמצוות לאו להנות נתנו

מ האדם נהנה "והרי מ, צריך ביאור מה הטעם

, ומדוע לא נאסרה הנאה זו, מקיום המצוה

ל דמצוות לאו "א דס"דעת הרשבובפרט ל

  הוא גם באופן שיש לאדם הנאת , להנות נתנו

  .מ נהנה גופו"וזה צריך ביאור שהרי מ, הגוף  

, ביאר הטעם:ו"טבנדריםחיות

דהוא מדין דבר שאינו מתכוון 

וכמו שהותר למוכרי כסות ללבוש , מותר

כיון , פ שנהנים מהחום של הבגד"כלאים אע

כך גם מותר לקיים . שלא מתכוונים להנות

כיון שלא , פ שנהנה מן המצווה"מצוות אע

פ "ואע, מתכוון להנות ודבר שאינו מכוון מותר

ל דין פסיק כיון שכ, שהוא פסיק רישיה מותר

הוא רק , שמעון דאסור' רישיה דמודה ר

אבל איסור . באיסור שתלוי במעשה איסור

שתלוי בהנאה אין בו דין פסיק רישיה דמודה 

וכדכתב , וכל שאינו מכוון מותר, שמעון' ר

והוכיח זה ממוכרי , ן בסוף פרק גיד הנשה"הר

ובלבד שלא יתכוונו , כסות שמוכרים כדרכן

, בגשמים מפני הגשמיםבחמה מפני החמה ו

כיון , ג דהם נהנים והוי פסיק רישיה"ואע

  דבאיסורי הנאה אין את הדין של פסיק רישיה 

  . ד"עכ  

לביאור ) א. ביאור זה לכאורה תמוה

, כל הדין שמצוות לאו להנות נתנו, זה

אבל אם מכוון , הוא רק אם לא מכוון להנות

ובראשונים סתמו ולא חילקו , להנות אסור

' לר, לביאור זה) ב. ומשמע דבכל גווני מותר

יהודה דסבירא ליה דבר שאינו מכוון אסור 

  האם יחלוק על הדין של , בכל התורה כולה

  .מצוות לאו להנות נתנו  

' שבכל דבר שאינו מכוון שאוסר ר

, יהודה כמו במוכרי כסות כלאיים

זהו רק באופנים שיתכן לעשות את המעשה 

) ב. על מנת להתחמם) א. ותמחמת שני סיב

ובזה . על מנת להראות לקונים את מידת הבגד

יהודה דבר שאינו מתכוון ' סבירא ליה לר

כי שייך לעשות את המעשה גם בשביל , אסור

אבל . כמו לבישה להתחמם, הסיבה האסורה

) בעשיית מצוות שיש בהם שני עניינים א

להנות ולשמוח מעשיית ) ב. 'עשיית רצון ה

של מצוות לאו , בזה נאמר הדין. המצווה

כי לעולם לא שייך לעשות את . להנות נתנו

רק על ' מעשה המצווה בלי לעשות את רצון ה

כי אם . מנת להנות ולשמוח מעשיית המצווה

. אין לו במה לשמוח', לא עושה את רצון ה

', נמצא שעיקר המעשה הוא עשיית רצון ה

ולכך , ומה שנהנה הוא חלק הטפל במעשה

  יהודה שאוסר בדבר שאינו ' תר גם לרמו

  .וזהו דין מצוות לאו להנות נתנו, מתכוון  

מבואר היטב הטעם שמותר ללמדו 

פ שהתורה משמחת ויש בה "אע, תורה

מ "מ, ג דהתורה משמחת"דאע. הנאת הגוף

אלא , מ לשמוח"ודאי שלומדים תורה לא ע

, שנלמד תורה' עיקר הלימוד הוא לקיים רצון ה

קיבלנו

ץ "ובמהר

אמנם 

והנראה

ובזה 



                          דוד      נדרים                                                      אוצרות                 רל

, ז"הטחשבתי להסביר את דברי 

שלימוד התורה בתחילתו הוא על 

וכמבואר . וההנאה באה אחר העמל, ידי עמל

אלעזר כל אדם ' אמר ר: "ט"בגמרא סנהדרין צ

' שנאמר כי אדם לעמל יולד וכו, לעמל נברא

. והיינו דאמר רבא כולהו גופי דרופתקי נינהו

י טרחינן כלומר כל הגופין לעמל "ופירש רש[

י דרופתקי טוביה לדזכי דהו]. נבראו

אשריו למי שזכה ,י"ופירש רש". [דאורייתא

עמל לאחרורק]. בתורהעמלו וטרחווהיה

ולכך לגבי . באה ההנאה מהלימוד, התורה

כיון שיש הנאה אחר , לימוד תשעה באב נאסר

ומה שאינו כן לגבי איסור הנאה . הלימוד

שנאסר רק באופן שיש הנאה מיד , בנדרים

מוד תורה אבל בלי, מהפעולה שעושה

  שההנאה באה רק לאחר שמלמדו לא נאסר 

  .במודר הנאה  

מדברי המאירי , יש לעיין בזה

ח"כבסימןמילואיםבאבנישהביאם

במצוותאחרפירושישומיהו"ל"וז'סק"ס

קיוםשבשעתפיעלשאף,נתנולהנותלאו

ובלבד,כלוםבכךאיןהגוףהנאתאיכאהמצוה

מןהנודרכגון,המצוהעשייתאחריהנהשלא

מפני,החמהבימותבולטבולדאסורהמעיין

ולפי,המצוהעשייתאחרנהנהשנטהרשאחר

ומשמע".הנאהבאיסורילסכךמותרזה

קיוםלאחרהמצוהמןשהנאה,המאירימדברי

מצוותנאמראםשאפילו,טפיגרעהמצוה

הנאתבהשישבאופןגםנתנולהנותלאו

אבל,המצוהקיוםבשעתרקזהומ"מ,הגוף

נחשב,הנאהבאההמצוהגמרלאחראם

  כךואחרתורהכשמלמדוכ"וא.ואסורהנאה

  

  

  איסורימדיןלאסוריש,הגוףהנאתלובאה

  .הנאה  

דכמו דקיימא לן , חשבתי לומר בזה

דאין אדם אוסר דבר שאינו שלו על 

דאין . ט"כמבואר בכתובות נ, חבירו בקונם

הכי נמי . אדם אוסר פירות חבירו על חבירו

כיון שחייב , אינו יכול לאסור הלימוד על חבירו

ללמד אותו תורה אינו יכול לאסור זה על 

זההריפ שללמד את חבירו תורה"ואע. חבירו

,מפקיעין מיד שיעבודוקונמות,ללמדרק חוב

כמומ"מ:ט"נבגמרא כתובותכמבואר

קונם תשמישי עליך שמצינו שהאומר לאשתו 

ג דהבעל רק משועבד "אע, דלא חל הנדר

וקונמות מפקיעין מידי , לאשה לתשמיש

, מ אלמוה רבנן לשעבוד של האשה"מ. שעבוד

ן "וכדביאר הר, שלא יפקיע אותו הבעל בנדר

ל דאם נדר שלא יהנה "והכי נמי י: ו"בנדרים ט

דאלמוהו רבנן , דמותר ללמדו תורה, את חבירו

  כדי , חבירו שלא יפקיענו הנדרלשיעבודו של

    .שיוכל ללמדו תורה  

ללמדושמותרהטעםפ"דילחשבתי

דכשנדר.הנודרדעתמשוםהוא,תורה

אתלאסורדעתו,עליךהנאתיקונםחבירועל

פירותכמומעצמולושנותןבהנאותחבירו

מלמדשרק,תורהכשמלמדואבל.וכדומה

ורקתורהקיבלוהלומדהתורהגוףאתאותו

הנודרשלדעתוהיתהלא,נהנההואממנה

,תורהללמדומחויבבעצםשהואכיון.לאוסרה

בזההלומדנהנה,תורהשמלמדודלאחרורק

נ"אהאבל.לאוסרוהנודרדעתהיתהדלא,ל"י

  אתלהדיאבקונםעליויאסורדאםזהלפי

  .תורהללמדואסורשיהא,התורהלימוד  

  .חנניה פינטוה דוד "ע  

:תשובה

אמנם 

ועוד 

ועוד

  רלאדוד      נדרים                                                      אוצרות                      

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  
  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בסוגיית מצוות לאו 

ר את "ובמה שביאר כת, להנות נתנו

אמנם . ז בשלשה אופנים נפלאים"דברי הט

, ז באופן נוסף"חשבנו לבאר את דברי הט

, דהנה בהאי דינא דמצוות לאו להנות נתנו

מ האדם נהנה "והרי מ, צריך ביאור מה הטעם

, ומדוע לא נאסרה הנאה זו, מקיום המצוה

ל דמצוות לאו "א דס"דעת הרשבובפרט ל

  הוא גם באופן שיש לאדם הנאת , להנות נתנו

  .מ נהנה גופו"וזה צריך ביאור שהרי מ, הגוף  

, ביאר הטעם:ו"טבנדריםחיות

דהוא מדין דבר שאינו מתכוון 

וכמו שהותר למוכרי כסות ללבוש , מותר

כיון , פ שנהנים מהחום של הבגד"כלאים אע

כך גם מותר לקיים . שלא מתכוונים להנות

כיון שלא , פ שנהנה מן המצווה"מצוות אע

פ "ואע, מתכוון להנות ודבר שאינו מכוון מותר

ל דין פסיק כיון שכ, שהוא פסיק רישיה מותר

הוא רק , שמעון דאסור' רישיה דמודה ר

אבל איסור . באיסור שתלוי במעשה איסור

שתלוי בהנאה אין בו דין פסיק רישיה דמודה 

וכדכתב , וכל שאינו מכוון מותר, שמעון' ר

והוכיח זה ממוכרי , ן בסוף פרק גיד הנשה"הר

ובלבד שלא יתכוונו , כסות שמוכרים כדרכן

, בגשמים מפני הגשמיםבחמה מפני החמה ו

כיון , ג דהם נהנים והוי פסיק רישיה"ואע

  דבאיסורי הנאה אין את הדין של פסיק רישיה 

  . ד"עכ  

לביאור ) א. ביאור זה לכאורה תמוה

, כל הדין שמצוות לאו להנות נתנו, זה

אבל אם מכוון , הוא רק אם לא מכוון להנות

ובראשונים סתמו ולא חילקו , להנות אסור

' לר, לביאור זה) ב. ומשמע דבכל גווני מותר

יהודה דסבירא ליה דבר שאינו מכוון אסור 

  האם יחלוק על הדין של , בכל התורה כולה

  .מצוות לאו להנות נתנו  

' שבכל דבר שאינו מכוון שאוסר ר

, יהודה כמו במוכרי כסות כלאיים

זהו רק באופנים שיתכן לעשות את המעשה 

) ב. על מנת להתחמם) א. ותמחמת שני סיב

ובזה . על מנת להראות לקונים את מידת הבגד

יהודה דבר שאינו מתכוון ' סבירא ליה לר

כי שייך לעשות את המעשה גם בשביל , אסור

אבל . כמו לבישה להתחמם, הסיבה האסורה

) בעשיית מצוות שיש בהם שני עניינים א

להנות ולשמוח מעשיית ) ב. 'עשיית רצון ה

של מצוות לאו , בזה נאמר הדין. המצווה

כי לעולם לא שייך לעשות את . להנות נתנו

רק על ' מעשה המצווה בלי לעשות את רצון ה

כי אם . מנת להנות ולשמוח מעשיית המצווה

. אין לו במה לשמוח', לא עושה את רצון ה

', נמצא שעיקר המעשה הוא עשיית רצון ה

ולכך , ומה שנהנה הוא חלק הטפל במעשה

  יהודה שאוסר בדבר שאינו ' תר גם לרמו

  .וזהו דין מצוות לאו להנות נתנו, מתכוון  

מבואר היטב הטעם שמותר ללמדו 

פ שהתורה משמחת ויש בה "אע, תורה

מ "מ, ג דהתורה משמחת"דאע. הנאת הגוף

אלא , מ לשמוח"ודאי שלומדים תורה לא ע

, שנלמד תורה' עיקר הלימוד הוא לקיים רצון ה

קיבלנו

ץ "ובמהר

אמנם 

והנראה

ובזה 



                          דוד      נדרים                                                      אוצרות                 רלב

אבל לעולם לא , זה גם נהנה מן הלימודואגב

ולכך שפיר , לומדים תורה רק בשביל להנות

ורק , שייך לדינא דמצוות לא להנות נתנו

מ לטהר את "בטבילה במעיין שיכול לטבול ע

מ להנות לקרר את "ויכול לטבול ע, עצמו

ובזה לא שייך לדינא דמצוות לאו להנות , עצמו

  ני עצמה כיון שיש כאן גם הנאה בפ, נתנו

  . מהקרור מהמעיין  

הובאה [מיושבת קושיית האחרונים 

בקובץ מפרשים על שער המלך בהלכות שופר 

. ח"מהגמרא בסנהדרין מ]'הלכה ג'פרק א

והלך וקברו במקום אחר , דהחופר קבר לאביו

ולהוא אמינא . הרי זה לא יקבר בו עולמית

משום דהזמנה מילתא , בגמרא הטעם הוא

ולמסקנה הוא [היא ונאסר הקבר בהנאה 

וקשה שהרי קבורת ]. משום כבודו של אביו

, ונאמר מצוות לאו להנות נתנו, מת היא מצווה

ם שחט בהמה דא' וכן הקשו מיורה דעה סימן י

דאסורה , מסוכנת בסכין של עבודה זרה

כיון שנהנה מהשחיטה בסכין של , באכילה

וקשה שהרי שחיטה היא מצווה , עבודה זרה

ד "ם לבין הראב"והיא מחלוקת בין הרמב[

ם היא מצוות עשה "דלהרמב, בהלכות שחיטה

, לשחוט לכל מי שרוצה לאכול בשר

רק לאו הבא, ד אינה מצוות עשה"ולהראב

, מכלל עשה לאכול שחוטה ולא שאינו זבוח

  ע יד אברהם בריש הלכות "יעויין בהגהות שו

  

  מדין מצוות לאו , והיה להתיר הבשר] שחיטה

  .להנות נתנו  

,נתנולהנותלאומצוותשדיןהמבואר

מחמתהיאהעשייהשעיקרמחמתהוא

לאשלעולםכיון,הנאהמחמתולאהמצווה

ניחא.בלבדההנאהמשוםהמצווהעושים

לאודמצוותלדינאשייכאלאמתדקבורת

,הקבורהמצוותבלישגםכיון,נתנולהנות

.יתבזהשלאכדילקוברוהמתקרוביצריכים

מצוות)א.עניניםשניישדבקבורהונמצא

בקברהקרוביםוהנאתהשתמשות)ב.הקבורה

השתמשותנחשבוזה,המתאתלקבורמ"ע

  בליגםדשייךכיון,המצווהמחמתשלאוהנאה

  .הנאהבאיסורינאסרולכך,המצווה  

משחיטההקושיהמתיישבתזהדרך

,נאסרתדהבהמההנאהאיסורישלבסכין

,נתנולהנותלאומצוותמדיןאותהמתיריםולא

חיהבהמהשכלכיון.מצווההיאדשחיטה

איכי,לאוכלהמ"עאותהלהמיתצריכים

ידידעלונמצא.חיהבהמהלאכולאפשר

)ב.שחיטהמצוות)א.עניניםשנייש,השחיטה

להמיתושייך,לאוכלהמ"עהבהמהשלהמתה

מצווההייתהלאאםגם,לאוכלההבהמהאת

,אותהלהמיתצריךהיהמ"מ,לשחוטבתורה

שישנחשבולכך.לאכילהראויהשתהאכדי

  ,ההנאאיסורישלבסכיןוהנאההשתמשותכאן

  .נתנונותליהלאודמצוותלדינאשייךולא  

  . אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  

  

  

  

ובזה 

ולפי 

ועל

  רלגדוד      נדרים                                                      אוצרות                      

  עגסימן

  אונס ביום אחרון
  . נדרים כז                                                                                                                                                                             

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ח "בשולחן ערוך אורח חיים בסימן ק

מי שלא התפלל בעוד "'סעיף ח

מפני שסבור שעדיין , שיש לו זמן להתפלל

ישאר לו זמן אחר שיגמור אותו עסק שהוא 

וכן , ובין כך ובין כך עברה לו השעה, מתעסק

מי שהיה טרוד בצורך ממונו שלא יבוא לידי 

כולם ', ועל ידי זה הפסיד מלהתפלל וכו, הפסד

המקור ". חשובים אנוסין ויש להם תשלומין

שאם היתה : ו"ין הוא מהגמרא בבא קמא כלד

ושכחה ונפלה , מונחת לו אבן בתוך חיקו

ודייק . דברים' פטור מלשלם ד, והזיקה אחרים

ששכחה של דבר נחשבת , מכאן בנימוקי יוסף

לפני [פ שיכל מתחילה "אע, אונס ולא פשיעה

מ שכחה "מ, להוציא את האבן] ששכח

והוכיח זה גם מהגמרא , נחשבת אונס

ונשבע ] שאכל[שאם שכח . ו"ועות כבשב

  כיון , פטור מעונש של שבועה, ]שלא אכל[

  . שנחשב אנוס שליבו אנסו  

האם [,זהשדיןא"יק"במגן אברהם ס

תלוי ] שכחה נחשבת אונס או לא

ב "ב סעיף י"שביורה דעה סימן רל. במחלוקת

מי שנשבע או נדר לעשות דבר "א "כתב הרמ

יש לו לעשות מיד או , בתוך שנה ביום פלוני

שמא ישכח אחר , בשחרית כשיגיע אותו יום

ואם , כך ולא יעשנו ויעבור על נדרו ושבועתו

לא עשהו מיד כי אמר יש לי פנאי לעשותו 

  יש אומרים , ושכח או נאנס אחר כך ולא עשאו

  

". רים דלא מיקרי אונסויש אומ, דמיקרי אונס

הוא בעל ספר , והיש אומרים שלא נקרא אונס

האגודה שסובר שאונס ביום אחרון לא נקרא 

, ולכן גם כשלא התפלל מחמת שכחה, אונס

כיון שיכל , לא נקרא אנוס לדברי האגודה

  להתפלל לפני ששכח ולכן אין לו תשלומין 

  . ד"עכ. לתפילה שהחסיר  

ששכחה לא לדברי האגודה לעיין

קמאבבאמהגמרא)א. נחשבת אונס

, שאם שכח האבן ונפלה והזיקה לאחרים:ו"כ

ולדברי , דהוי אונס ופטור מארבע דברים

והרי יכל , ע מדוע נחשב אונס"האגודה צ

) ב. להסיר את האבן מתחילה ולא תזיק

דההוא גברא דאתפיס . ז"בגמרא בנדרים כ

טרי י שהביא ש"ופירש רש[זכוותיה בבי דינא 

ואמר , ]והיה צריך לחזור לביתו, ד"זכויותיו לב

אי לא אתינא עד תלתין יומין ליבטלון הני 

אמר רב הונא בטל , איתניס ולא אתא, זכוותאי

אמר ליה רבא אנוס הוא ואנוס , זכוותיה

דכתיב ולנערה לא תעשה , רחמנא פטריה

שאונס ביום , ויש לעיין לפי דברי האגודה. דבר

כ מדוע סובר רבא "א. ונסאחרון לא שמיה א

הרי האונס , שהוא נחשב אנוס ורחמנא פטריה

שהרי כשיצא מכאן , כאן הוא רק ביום אחרון

  ולדברי האגודה אונס ביום , לא היה אנוס

  . האחרון לא שמיה אונס  

  . אברכי הכולל באר משה אשדוד

:שאלה
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אבל לעולם לא , זה גם נהנה מן הלימודואגב

ולכך שפיר , לומדים תורה רק בשביל להנות

ורק , שייך לדינא דמצוות לא להנות נתנו

מ לטהר את "בטבילה במעיין שיכול לטבול ע

מ להנות לקרר את "ויכול לטבול ע, עצמו

ובזה לא שייך לדינא דמצוות לאו להנות , עצמו

  ני עצמה כיון שיש כאן גם הנאה בפ, נתנו

  . מהקרור מהמעיין  

הובאה [מיושבת קושיית האחרונים 

בקובץ מפרשים על שער המלך בהלכות שופר 

. ח"מהגמרא בסנהדרין מ]'הלכה ג'פרק א

והלך וקברו במקום אחר , דהחופר קבר לאביו

ולהוא אמינא . הרי זה לא יקבר בו עולמית

משום דהזמנה מילתא , בגמרא הטעם הוא

ולמסקנה הוא [היא ונאסר הקבר בהנאה 

וקשה שהרי קבורת ]. משום כבודו של אביו

, ונאמר מצוות לאו להנות נתנו, מת היא מצווה

ם שחט בהמה דא' וכן הקשו מיורה דעה סימן י

דאסורה , מסוכנת בסכין של עבודה זרה

כיון שנהנה מהשחיטה בסכין של , באכילה

וקשה שהרי שחיטה היא מצווה , עבודה זרה

ד "ם לבין הראב"והיא מחלוקת בין הרמב[

ם היא מצוות עשה "דלהרמב, בהלכות שחיטה

, לשחוט לכל מי שרוצה לאכול בשר

רק לאו הבא, ד אינה מצוות עשה"ולהראב

, מכלל עשה לאכול שחוטה ולא שאינו זבוח

  ע יד אברהם בריש הלכות "יעויין בהגהות שו

  

  מדין מצוות לאו , והיה להתיר הבשר] שחיטה

  .להנות נתנו  

,נתנולהנותלאומצוותשדיןהמבואר

מחמתהיאהעשייהשעיקרמחמתהוא

לאשלעולםכיון,הנאהמחמתולאהמצווה

ניחא.בלבדההנאהמשוםהמצווהעושים

לאודמצוותלדינאשייכאלאמתדקבורת

,הקבורהמצוותבלישגםכיון,נתנולהנות

.יתבזהשלאכדילקוברוהמתקרוביצריכים

מצוות)א.עניניםשניישדבקבורהונמצא

בקברהקרוביםוהנאתהשתמשות)ב.הקבורה

השתמשותנחשבוזה,המתאתלקבורמ"ע

  בליגםדשייךכיון,המצווהמחמתשלאוהנאה

  .הנאהבאיסורינאסרולכך,המצווה  

משחיטההקושיהמתיישבתזהדרך

,נאסרתדהבהמההנאהאיסורישלבסכין

,נתנולהנותלאומצוותמדיןאותהמתיריםולא

חיהבהמהשכלכיון.מצווההיאדשחיטה

איכי,לאוכלהמ"עאותהלהמיתצריכים

ידידעלונמצא.חיהבהמהלאכולאפשר

)ב.שחיטהמצוות)א.עניניםשנייש,השחיטה

להמיתושייך,לאוכלהמ"עהבהמהשלהמתה

מצווההייתהלאאםגם,לאוכלההבהמהאת

,אותהלהמיתצריךהיהמ"מ,לשחוטבתורה

שישנחשבולכך.לאכילהראויהשתהאכדי

  ,ההנאאיסורישלבסכיןוהנאההשתמשותכאן

  .נתנונותליהלאודמצוותלדינאשייךולא  

  . אברכי הכולל באר משה אשדוד

    

  

  

  

  

ובזה 

ולפי 

ועל
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  עגסימן

  אונס ביום אחרון
  . נדרים כז                                                                                                                                                                             

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ח "בשולחן ערוך אורח חיים בסימן ק

מי שלא התפלל בעוד "'סעיף ח

מפני שסבור שעדיין , שיש לו זמן להתפלל

ישאר לו זמן אחר שיגמור אותו עסק שהוא 

וכן , ובין כך ובין כך עברה לו השעה, מתעסק

מי שהיה טרוד בצורך ממונו שלא יבוא לידי 

כולם ', ועל ידי זה הפסיד מלהתפלל וכו, הפסד

המקור ". חשובים אנוסין ויש להם תשלומין

שאם היתה : ו"ין הוא מהגמרא בבא קמא כלד

ושכחה ונפלה , מונחת לו אבן בתוך חיקו

ודייק . דברים' פטור מלשלם ד, והזיקה אחרים

ששכחה של דבר נחשבת , מכאן בנימוקי יוסף

לפני [פ שיכל מתחילה "אע, אונס ולא פשיעה

מ שכחה "מ, להוציא את האבן] ששכח

והוכיח זה גם מהגמרא , נחשבת אונס

ונשבע ] שאכל[שאם שכח . ו"ועות כבשב

  כיון , פטור מעונש של שבועה, ]שלא אכל[

  . שנחשב אנוס שליבו אנסו  

האם [,זהשדיןא"יק"במגן אברהם ס

תלוי ] שכחה נחשבת אונס או לא

ב "ב סעיף י"שביורה דעה סימן רל. במחלוקת

מי שנשבע או נדר לעשות דבר "א "כתב הרמ

יש לו לעשות מיד או , בתוך שנה ביום פלוני

שמא ישכח אחר , בשחרית כשיגיע אותו יום

ואם , כך ולא יעשנו ויעבור על נדרו ושבועתו

לא עשהו מיד כי אמר יש לי פנאי לעשותו 

  יש אומרים , ושכח או נאנס אחר כך ולא עשאו

  

". רים דלא מיקרי אונסויש אומ, דמיקרי אונס

הוא בעל ספר , והיש אומרים שלא נקרא אונס

האגודה שסובר שאונס ביום אחרון לא נקרא 

, ולכן גם כשלא התפלל מחמת שכחה, אונס

כיון שיכל , לא נקרא אנוס לדברי האגודה

  להתפלל לפני ששכח ולכן אין לו תשלומין 

  . ד"עכ. לתפילה שהחסיר  

ששכחה לא לדברי האגודה לעיין

קמאבבאמהגמרא)א. נחשבת אונס

, שאם שכח האבן ונפלה והזיקה לאחרים:ו"כ

ולדברי , דהוי אונס ופטור מארבע דברים

והרי יכל , ע מדוע נחשב אונס"האגודה צ

) ב. להסיר את האבן מתחילה ולא תזיק

דההוא גברא דאתפיס . ז"בגמרא בנדרים כ

טרי י שהביא ש"ופירש רש[זכוותיה בבי דינא 

ואמר , ]והיה צריך לחזור לביתו, ד"זכויותיו לב

אי לא אתינא עד תלתין יומין ליבטלון הני 

אמר רב הונא בטל , איתניס ולא אתא, זכוותאי

אמר ליה רבא אנוס הוא ואנוס , זכוותיה

דכתיב ולנערה לא תעשה , רחמנא פטריה

שאונס ביום , ויש לעיין לפי דברי האגודה. דבר

כ מדוע סובר רבא "א. ונסאחרון לא שמיה א

הרי האונס , שהוא נחשב אנוס ורחמנא פטריה

שהרי כשיצא מכאן , כאן הוא רק ביום אחרון

  ולדברי האגודה אונס ביום , לא היה אנוס

  . האחרון לא שמיה אונס  

  . אברכי הכולל באר משה אשדוד

:שאלה

וכתב

ויש 
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שכל דברי , לומרתחילה חשבתי 

הסוברים ששכחה לא נחשבת 

כיון שהגיע זמן . הם רק לגבי תפילה, אונס

ויכל להתפלל מיד בתחילת הזמן לא , תפילה

ש "וכעין שמבואר בדברי הרא. נחשב אונס

שאם העדים קראו את הגט ביד : גיטין יט

ואחר כך הכניס הבעל את הגט לתוך , הבעל

או את בלי שהעדים יקר[ונתנו לאשה , בגדו

ולבסוף התברר שלא נתן לה ] הגט פעם שניה

וכתב . קונסים אותה שתצא מזה ומזה, גט

ואפילו אם : "ל"ש הטעם שקונסים וז"הרא

דאפילו לכתחילה לא מחייב , תמצאי לומר

, למעבד אותה קריאה דלא חיישינן לאחלופי

והיא היתה , מ כיון שבא הדבר לידי קלקול"מ

קנסינן , מועטיכולה לתקן בקריאה זו בדבר 

הכונס יבמתו . א"כדאשכחן התם יבמות צ, לה

והלכה צרתה ונישאת לאחר ונמצאת יבמתו 

ומפרש התם ' תצא מזה ומזה וכו, איילונית

ולא . משום דאיבעי לה לאמתוני, דקנסינן לה

מצינו בשום מקום שתהא אסור להנשא משום 

הלכך לכתחילה צריך לקרותו קודם , חששא זו

  ואם קראוהו אחר נתינה , נהנתינה ואחר נתי

  ". ולא קודם נתינה מגורשת  

שגם באופנים שמותר , ש"מדברי הרא

מ אם יכל "מ, פ הדין"לו לכתחילה ע

, מלכתחילה לתקן בדבר מועט ולא עשה

דאז לא דנין . לבסוף בא לידי מכשול ותקלה

ל שגם "ולפי זה י. רק כפושע, אותו כאנוס

סוף שכח לא אם יכל להתפלל ולב, בתפילה

שזהו . כיון שיכל להתפלל תחילה, נחשב אנוס

כיון שיכל מתחילה לתקן בקל , רק לגבי תפילה

ולכך כשהמתין ולא , י שהיה מתפלל"ע

נחשב כפושע ולא , התפלל ולבסוף שכח

וכן הוא בנודר , מתפלל תפילת תשלומין

שאם לא , לעשות דבר בתוך שנה ביום פלוני

שלאגודה , אנסולבסוף שכח או נ, עשאו מיד

והוא מטעם שיכל לתקן בקל , לא נקרא אונס

  ולא נכשל , אם היה עושה הדבר מתחילה

  .לבסוף  

שאין כן לגבי אבן ששכחה ונפלה 

, דפטור מארבעה דברים, והזיקה

או ] כמו תפילה[שרק במצווה . שנחשב אונס

נחשבים ] כמו בגט או איילונית שטעו[בעבירה 

שהיה להם , לשיכלו לתקן בק, פושעים

. לחשוש שמא יאבדו המצווה או יעשו עבירה

כ באבן שנפלה שאינו עבירה רק דין "ומשא

. בזה נחשב שכחה אונס, מזיק שמחויב לשלם

שאם . ז"ובזה מתורצת גם הקושיה מנדרים כ

לא איבד את , נאנס ולא בא לסוף שלושים יום

משום דאונס רחמנא פטריה דכתיב , זכויותיו

ג דהוא רק אונס "ואע, דברולנערה לא תעשה

כי רק במצוות ועבירות שיכל , ביום אחרון

סובר האגודה שאונס ביום אחרון , לתקן בקל

אבל בשאר עניינים ודיני , לא שמיה אונס

מודה האגודה דאונס ביום אחרון , תנאים

  וניחא שלא הפסיד את זכויותיו , שמיה אונס

  . ויש לו טענת אונס  

שהרי , ק זה אינושוב ראיתי שחילו

כמבואר , ישנו גם איסור להזיק

ישנו , בפוסקים שמלבד שישנו דין לשלם

כ מאי שנא מזיק משאר "וא, איסור להזיק

כיון שהיה לו לתקן , איסורים דנחשב פושע

שאם נדר [א "ועוד קשה שהרי דברי הרמ, בקל

  ונאנס לבסוף דלא הוי , לעשות בתוך שנה

  . הם מדברי האגודה] אונס  

דלא הוי [עצמו הוכיח את דינו 

: א"מהמשנה בערכין ל] אונס

:תשובה

נמצא

ומה 

אמנם 

אגודהוה

  רלהדוד      נדרים                                                      אוצרות                      

שתיקן הלל הזקן שהמוכר בית בבתי ערי 

שהדין שיכול לפדות את הבית תוך [חומה 

, שיהא המוכר נותן את מעותיו בלישכה] שנתו

כיון שהקונה היה , ונכנס ושובר את הדלת

ניטמן ביום אחרון כדי שלא יוכל המוכר 

ואם נאמר שאונס , לו הביתלפדותו ויחלט

למה צריך הלל לתקן , ביום אחרון שמיה אונס

הרי המוכר אנוס שלא , שיתן מעותיו ללישכה

ומזה הוכיח באגודה שאונס ביום , יוכל לפדות

וכיון שיכל לפדות לפני , לא שמיה אונס, אחרון

. לא נחשב אונס, יום האחרון ולא פדה הבית

ם אחרון לא שאונס ביו, ומוכח מדברי האגודה

ולא , וגם במקח וממכר, בכל גווני, שמיה אונס

או בעבירות ] כמו תפילה ששכח[רק במצוות 

והדרא קושיה ]. כמו נודר לעשות תוך שנה[

מדוע אבן שנפלה לו מחיקו והזיקה , לדוכתא

  הרי , פטור מארבעה דברים שנחשב אונס

  .שכחה לאגודה לא נחשב אונס  

לדעת האגודה הטעם נראה לומר

כשהייתה לו , שנפטר מארבעה דברים

הוא משום דלחייב , אבן מונחת בחיקו ושכחה

בארבעה דברים הוא רק באופן שהאדם בגדר 

וכל ששכח לא נחשב אדם . אדם המזיק ממש

  כי לא הזיק בפשיעה ואם לא פושע , המזיק

  

שרק בנזק חייב גם . פטור מארבעה דברים

סוק פצע תחת פצע שהרי מרבים מהפ, באונס

אבל בארבעה דברים לא דיבר , לרבות אונס

, ולכך רק אם הוא פושע ממש חייב, הכתוב

שהרי יכול [פ שאינו אנוס "וכל ששכח אע

ולכך , מ לא נחשב פושע"מ] להוציאה מחיקו

ורק לענין נדרים צריך , פטור מארבעה דברים

ונאנס ביום , כשנדר לעשות תוך שנה. [כפרה

שהרי יכל תחילה , שהוא לא אנוסכיון ]. אחרון

וכן מוכר בית בבתי , לעשות ולקיים את התנאי

לא נחשב אנוס אם ביום אחרון , ערי חומה

. נטמן הקונה ולא יכל המוכר לפדות את ביתו

, כיון שיכל לפדות את הבית מתחילת השנה

  שאינו , לא נחשב בגדר אונס רחמנא פטריה

  . אנוס  

הכרח לפרש איןלדעתי .ז"כבנדרים

שהרי , שהיה אנוס רק ביום אחרון

ד והיה "שהביא שטרי זכויותיו לב, י פירש"רש

ל דמעיקרא היה "כ י"וא. צריך לחזור לביתו

ובכל , אנוס שהיה צריך לחזור לביתו

השלושים יום היה גם כן אנוס ולכך לא בא 

גם , ושפיר הוי אונס ורחמנא פטריה, ד"לב

  אחרון לא שמיה לדעת האגודה דאונס ביום 

  .דכאן היה אנוס כל הימים, אונס  

ע    

  

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

אונס ביום בסוגיית, את מכתבו היקר

ר בדעת "ובמה שביאר כת. אחרון

  היא באופן . ז"דהגמרא בנדרים כ, האגודה

  . שהיה אנוס מתחילתו ועד סופו  

שהרי בקצות החושן , יש לדון בזה

ה הקשה על האגודה "בסימן נ

, דאין אונס בגיטין. 'מהגמרא כתובות ג

מהא , והוכיחה הגמרא דאין אונס בגיטין

ולכך 

ובגמרא 

אמנם קיבלנו
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שכל דברי , לומרתחילה חשבתי 

הסוברים ששכחה לא נחשבת 

כיון שהגיע זמן . הם רק לגבי תפילה, אונס

ויכל להתפלל מיד בתחילת הזמן לא , תפילה

ש "וכעין שמבואר בדברי הרא. נחשב אונס

שאם העדים קראו את הגט ביד : גיטין יט

ואחר כך הכניס הבעל את הגט לתוך , הבעל

או את בלי שהעדים יקר[ונתנו לאשה , בגדו

ולבסוף התברר שלא נתן לה ] הגט פעם שניה

וכתב . קונסים אותה שתצא מזה ומזה, גט

ואפילו אם : "ל"ש הטעם שקונסים וז"הרא

דאפילו לכתחילה לא מחייב , תמצאי לומר

, למעבד אותה קריאה דלא חיישינן לאחלופי

והיא היתה , מ כיון שבא הדבר לידי קלקול"מ

קנסינן , מועטיכולה לתקן בקריאה זו בדבר 

הכונס יבמתו . א"כדאשכחן התם יבמות צ, לה

והלכה צרתה ונישאת לאחר ונמצאת יבמתו 

ומפרש התם ' תצא מזה ומזה וכו, איילונית

ולא . משום דאיבעי לה לאמתוני, דקנסינן לה

מצינו בשום מקום שתהא אסור להנשא משום 

הלכך לכתחילה צריך לקרותו קודם , חששא זו

  ואם קראוהו אחר נתינה , נהנתינה ואחר נתי

  ". ולא קודם נתינה מגורשת  

שגם באופנים שמותר , ש"מדברי הרא

מ אם יכל "מ, פ הדין"לו לכתחילה ע

, מלכתחילה לתקן בדבר מועט ולא עשה

דאז לא דנין . לבסוף בא לידי מכשול ותקלה

ל שגם "ולפי זה י. רק כפושע, אותו כאנוס

סוף שכח לא אם יכל להתפלל ולב, בתפילה

שזהו . כיון שיכל להתפלל תחילה, נחשב אנוס

כיון שיכל מתחילה לתקן בקל , רק לגבי תפילה

ולכך כשהמתין ולא , י שהיה מתפלל"ע

נחשב כפושע ולא , התפלל ולבסוף שכח

וכן הוא בנודר , מתפלל תפילת תשלומין

שאם לא , לעשות דבר בתוך שנה ביום פלוני

שלאגודה , אנסולבסוף שכח או נ, עשאו מיד

והוא מטעם שיכל לתקן בקל , לא נקרא אונס

  ולא נכשל , אם היה עושה הדבר מתחילה

  .לבסוף  

שאין כן לגבי אבן ששכחה ונפלה 

, דפטור מארבעה דברים, והזיקה

או ] כמו תפילה[שרק במצווה . שנחשב אונס

נחשבים ] כמו בגט או איילונית שטעו[בעבירה 

שהיה להם , לשיכלו לתקן בק, פושעים

. לחשוש שמא יאבדו המצווה או יעשו עבירה

כ באבן שנפלה שאינו עבירה רק דין "ומשא

. בזה נחשב שכחה אונס, מזיק שמחויב לשלם

שאם . ז"ובזה מתורצת גם הקושיה מנדרים כ

לא איבד את , נאנס ולא בא לסוף שלושים יום

משום דאונס רחמנא פטריה דכתיב , זכויותיו

ג דהוא רק אונס "ואע, דברולנערה לא תעשה

כי רק במצוות ועבירות שיכל , ביום אחרון

סובר האגודה שאונס ביום אחרון , לתקן בקל

אבל בשאר עניינים ודיני , לא שמיה אונס

מודה האגודה דאונס ביום אחרון , תנאים

  וניחא שלא הפסיד את זכויותיו , שמיה אונס

  . ויש לו טענת אונס  

שהרי , ק זה אינושוב ראיתי שחילו

כמבואר , ישנו גם איסור להזיק

ישנו , בפוסקים שמלבד שישנו דין לשלם

כ מאי שנא מזיק משאר "וא, איסור להזיק

כיון שהיה לו לתקן , איסורים דנחשב פושע

שאם נדר [א "ועוד קשה שהרי דברי הרמ, בקל

  ונאנס לבסוף דלא הוי , לעשות בתוך שנה

  . הם מדברי האגודה] אונס  

דלא הוי [עצמו הוכיח את דינו 

: א"מהמשנה בערכין ל] אונס

:תשובה

נמצא

ומה 

אמנם 

אגודהוה
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שתיקן הלל הזקן שהמוכר בית בבתי ערי 

שהדין שיכול לפדות את הבית תוך [חומה 

, שיהא המוכר נותן את מעותיו בלישכה] שנתו

כיון שהקונה היה , ונכנס ושובר את הדלת

ניטמן ביום אחרון כדי שלא יוכל המוכר 

ואם נאמר שאונס , לו הביתלפדותו ויחלט

למה צריך הלל לתקן , ביום אחרון שמיה אונס

הרי המוכר אנוס שלא , שיתן מעותיו ללישכה

ומזה הוכיח באגודה שאונס ביום , יוכל לפדות

וכיון שיכל לפדות לפני , לא שמיה אונס, אחרון

. לא נחשב אונס, יום האחרון ולא פדה הבית

ם אחרון לא שאונס ביו, ומוכח מדברי האגודה

ולא , וגם במקח וממכר, בכל גווני, שמיה אונס

או בעבירות ] כמו תפילה ששכח[רק במצוות 

והדרא קושיה ]. כמו נודר לעשות תוך שנה[

מדוע אבן שנפלה לו מחיקו והזיקה , לדוכתא

  הרי , פטור מארבעה דברים שנחשב אונס

  .שכחה לאגודה לא נחשב אונס  

לדעת האגודה הטעם נראה לומר

כשהייתה לו , שנפטר מארבעה דברים

הוא משום דלחייב , אבן מונחת בחיקו ושכחה

בארבעה דברים הוא רק באופן שהאדם בגדר 

וכל ששכח לא נחשב אדם . אדם המזיק ממש

  כי לא הזיק בפשיעה ואם לא פושע , המזיק

  

שרק בנזק חייב גם . פטור מארבעה דברים

סוק פצע תחת פצע שהרי מרבים מהפ, באונס

אבל בארבעה דברים לא דיבר , לרבות אונס

, ולכך רק אם הוא פושע ממש חייב, הכתוב

שהרי יכול [פ שאינו אנוס "וכל ששכח אע

ולכך , מ לא נחשב פושע"מ] להוציאה מחיקו

ורק לענין נדרים צריך , פטור מארבעה דברים

ונאנס ביום , כשנדר לעשות תוך שנה. [כפרה

שהרי יכל תחילה , שהוא לא אנוסכיון ]. אחרון

וכן מוכר בית בבתי , לעשות ולקיים את התנאי

לא נחשב אנוס אם ביום אחרון , ערי חומה

. נטמן הקונה ולא יכל המוכר לפדות את ביתו

, כיון שיכל לפדות את הבית מתחילת השנה

  שאינו , לא נחשב בגדר אונס רחמנא פטריה

  . אנוס  

הכרח לפרש איןלדעתי .ז"כבנדרים

שהרי , שהיה אנוס רק ביום אחרון

ד והיה "שהביא שטרי זכויותיו לב, י פירש"רש

ל דמעיקרא היה "כ י"וא. צריך לחזור לביתו

ובכל , אנוס שהיה צריך לחזור לביתו

השלושים יום היה גם כן אנוס ולכך לא בא 

גם , ושפיר הוי אונס ורחמנא פטריה, ד"לב

  אחרון לא שמיה לדעת האגודה דאונס ביום 

  .דכאן היה אנוס כל הימים, אונס  

ע    

  

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

אונס ביום בסוגיית, את מכתבו היקר

ר בדעת "ובמה שביאר כת. אחרון

  היא באופן . ז"דהגמרא בנדרים כ, האגודה

  . שהיה אנוס מתחילתו ועד סופו  

שהרי בקצות החושן , יש לדון בזה

ה הקשה על האגודה "בסימן נ

, דאין אונס בגיטין. 'מהגמרא כתובות ג

מהא , והוכיחה הגמרא דאין אונס בגיטין

ולכך 

ובגמרא 

אמנם קיבלנו
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ב "דהנותן גט ואמר אם לא באתי מכאן ועד י

, ב חודש אינו גט"ומת בתוך י, חודש הרי זה גט

ומשמע דהא חלה הרי , דאין גט לאחר מיתה

מ דאין אונס "וש, ג דאנוס הוא"זה גט ואע

לדברי האגודה , והקשה בקצות החושן. בגיטין

מה הראיה מחלה דאין , ן אונס ביום אחרוןדאי

שאני חלה דהוי אונס ביום אחרון ולא , אונס

  אבל אם הוא אנוס בכל הימים , הוי אונס כלל

  .ל דיש אונס בגיטין"י  

דמודה האגודה , המשפט תירץ

שאם נאנס ביום , בכל תנאים

ולא מדין . דהוי אונס] בקיום התנאי[אחרון 

רק משום דאדעתא , ולנערה לא תעשה דבר

ולכן ]. שיהא אנוס ביום אחרון[דהכי לא אתני 

ב "הנותן גט על תנאי דאם באתי מכאן ועד י

נחשב זה אונס דאדעתא דהכי לא , חודש וחלה

  הוכיחה הגמרא דאין טענת , י גטומדהו. התנה

  .אונס בגיטין  

ונאנס ביום , בנדר לעשות תוך שנה

לא שייך להתירו מטעם . אחרון

שהרי בכל נדרים צריך , דאדעתא דהכי לא נדר

ורק כשמוצא החכם לנודר פתח , התרת חכם

וכן במוכר . מתיר לו, דאדעתא דהכי לא נדר

לא שייך לבטל את, בית בבתי ערי חומה

דאדעתא דהכי לא מכר , המקח מחמת אונס

אלא גם בדעת , דזה לא תלוי רק בדעת המוכר[

מדין אונס , ורק שייך לבטל את המקח]. הקונה

רחמנא פטריה שנלמד מהפסוק ולנערה לא 

וזה הוכיח באגודה דאונס ביום , תעשה דבר

  מדלא מהני טענת אונס , אחרון לא הוי אונס

  .ד"עכ. ביום אחרון  

ותנאים שתלויים דבגטהנתיבות

, מהני טענת אונס ביום אחרון, במוכר

דהתפיס את שטרי . ז"ד בגמרא נדרים כ"יל

יום ' והתנה שאם לא יבוא תוך ל, ד"זכויותיו לב

ויש לדון האם כאן שייך , יתבטלו זכויותיו

, מדין אונס, ד"לפטור את המתפיס זכויותיו לב

. ד"דאדעתא דהכי לא התפיס את זכויותיו לב

וכמו שמתנה , ל דהרי זה תלוי דמתפיס"די

ום בגיטין אם לא באתי שיש טענת אונס גם בי

וכדביאר בנתיבות המשפט משום , אחרון

ל דאדעתא "נ י"וה. דאדעתא דהכי לא אתני

ל דדמי "אבל י. ד"דהכי לא התפיס זכויותיו לב

דלא מצי למימר אדעתא דהכי לא , למכירה

, כיון שלא תלויה המכירה רק במוכר, אתני

ד לא "נ ההתפסה לב"וה. אלא תלויה גם בקונה

  אלא תלויה , תלויה רק בההוא גברא המתפיס

  .ד שחייבו אותו להתפיס את זכויותיו"גם בב  

כתב ]'סימן צ[בחידושי העילוי ממציט 

שכל דבריו , לבאר את דברי האגודה

הם רק ] שאונס ביום אחרון לא שמיה אונס[

. יום פעם אחת' במתנה לעשות דבר תוך ל

כיון , שאז אונס ביום אחרון לא שמיה אונס

, ת לפני היום האחרוןשיכל לעשות פעם אח

, אבל אם גירש. ולא הוי אנוס על עצם המעשה

שנים ' והתנה על מנת שתשמשי את אבא ג

שלא יכלה לשמש את , ונאנסה ביום אחרון

שמיה , מודה האגודה דאונס ביום אחרון, אביו

היה לשמש את אביו כל , כיון שהתנאי. אונס

וכיון שנאנסה , ]ולא רק פעם אחת[שנים ' הג

שפיר , אחרון ולא יכלה לשמש את אביוביום 

ולכך כשגירש על תנאי דאם לא . הוי אונס

, ונאנס ביום אחרון ולא בא, יום' באתי תוך ל

. מודה האגודה דאונס ביום אחרון שמיה אונס

כיון שהתנאי היה על כל השלושים יום אם לא 

, שעל ידי זה שלא יבא כל השלושים יום, באתי

ולכך כשנאנס בים . יתקיים התנאי ויהא גט

ובנתיבות 

אבל

ולדברי

אמנם

  רלזדוד      נדרים                                                      אוצרות                      

, יום' לא נתקיים התנאי דלא באתי ל, אחרון

ודמי לעל , כיון שהיה אנוס בכל השלושים יום

  דיש , מנת שתשמשי את אבא שלש שנים

  .אונס גם ביום אחרון  

, באגודה מבתי ערי חומהשהוכיח

, דאונס ביום אחרון לא שמיה אונס

משום דסובר האגודה דבבתי ערי חומה 

הוא רק זכות שנתנה , ב חדש'תוך ישנגאלים

, ב חדש ותו לא"התורה למוכר לגאול כל י

ב חדש לא נתנה לו התורה זכות 'ולאחר י

ומימילא הבית שייך לקונה מחמת , לגאול

ולכך כשנאנס ביום . הקנין שלקח בתחילה

מחמת הקנין שלקח , אחרון לא שמיה אונס

ולכך כשנאנס ביום אחרון לא שמיה . בתחילה

  ואינו , ב חדש"כיון שיכל לגאול כל י, אונס

  . אנוס שהרי יכל לפדות מתחילה  

נחלטהביתחומהערידבבתינאמראם

אתגואללאשהמוכרזהי"ערק,לקונה

דבריקשיםיהיו.מהקונהחדשב"יכלביתו

דאיןחומהערימבתישהוכיחבמה,האגודה

  מנתלעלדומהזהשהרי,אחרוןיוםבאונס

  

דמודה,שניםשלשאבאאתשתשמשי

שהתנאיכיון,אחרוןביוםאונסשישהאגודה

גםכ"וא.לשמשושניםהשלשכלעלהיה

כלידיעללקונהנחלטשהבית,חומהעריבבתי

האגודהמודהוכאן]גואללאשהמוכר[השנה

.היקריםד"עכ.אונסשמיהאחרוןביוםסנדאו

'בסימןכתובותיעקבבקהילותעודויעויין[

והוסיף,זהדרךעלהאגודהדבריאתשביאר

  דעבדכמאןאונסלומרדשייךסוברדהאגודה

  ].סטנסלהלוי'רבחידושיעודויעויין,דמי  

. ז"יש לבאר את הגמרא בנדרים כזה

ד "דההוא גברא דאתפים זכותיה בב

מ יש "ומ, דהיה אנוס רק ביום אחרון. כפשוטו

ג דהיה רק ביום אחרון "ואע, אונסשם טענת 

נמצא , יום' כיון שהתנה אם לא אבוא תוך ל

השלושים יום שאם לא כלעלהואשהתנאי

וכיון שהתנאי . הזכויותשאז יתבטלו , באתי

דיש האגודהמודה,יוםהשלושיםהיה על כל

וכמו בעל מנת , טענת אונס גם ביום אחרון

דיש טענת , שתשמשי את אבא שלש שנים

  כיון שהתנאי היה על כל , ונס ביום אחרוןא

  .וכדביאר העילוי ממציט, השלש שנים  

  .אברכי כולל באר משה אשדוד  

    

  סימן עד

  בעניין תוך כדי דיבור
  .נדרים פז                                                                                                                                                                             

  .ס"דוד חנניה פינטו שליטא שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

והלכתא תוך . "ז"בגמרא נדרים פ

חוץ ממגדף , כדי דיבור כדיבור דמי

ן הטעם "וביאר הר". ועובד עבודה זרה ומקדש

ונראה בעיני דבשאר מילי דלא חמירי , ל"וז

כשאדם עושה אותם לא בגמר דעתו , כולי האי

אלא דעתו שיוכל לחזור תוך כדי , הוא עושה

אין אדם , אבל הני כיון דחמירי כולי האי. דיבור

ומשום הכי , עושה אותם אלא בהסכמה גמורה

ומה 

אבל 

ולפי 

:שאלה



                          דוד      נדרים                                                      אוצרות                 רלו

ב "דהנותן גט ואמר אם לא באתי מכאן ועד י

, ב חודש אינו גט"ומת בתוך י, חודש הרי זה גט

ומשמע דהא חלה הרי , דאין גט לאחר מיתה

מ דאין אונס "וש, ג דאנוס הוא"זה גט ואע

לדברי האגודה , והקשה בקצות החושן. בגיטין

מה הראיה מחלה דאין , ן אונס ביום אחרוןדאי

שאני חלה דהוי אונס ביום אחרון ולא , אונס

  אבל אם הוא אנוס בכל הימים , הוי אונס כלל

  .ל דיש אונס בגיטין"י  

דמודה האגודה , המשפט תירץ

שאם נאנס ביום , בכל תנאים

ולא מדין . דהוי אונס] בקיום התנאי[אחרון 

רק משום דאדעתא , ולנערה לא תעשה דבר

ולכן ]. שיהא אנוס ביום אחרון[דהכי לא אתני 

ב "הנותן גט על תנאי דאם באתי מכאן ועד י

נחשב זה אונס דאדעתא דהכי לא , חודש וחלה

  הוכיחה הגמרא דאין טענת , י גטומדהו. התנה

  .אונס בגיטין  

ונאנס ביום , בנדר לעשות תוך שנה

לא שייך להתירו מטעם . אחרון

שהרי בכל נדרים צריך , דאדעתא דהכי לא נדר

ורק כשמוצא החכם לנודר פתח , התרת חכם

וכן במוכר . מתיר לו, דאדעתא דהכי לא נדר

לא שייך לבטל את, בית בבתי ערי חומה

דאדעתא דהכי לא מכר , המקח מחמת אונס

אלא גם בדעת , דזה לא תלוי רק בדעת המוכר[

מדין אונס , ורק שייך לבטל את המקח]. הקונה

רחמנא פטריה שנלמד מהפסוק ולנערה לא 

וזה הוכיח באגודה דאונס ביום , תעשה דבר

  מדלא מהני טענת אונס , אחרון לא הוי אונס

  .ד"עכ. ביום אחרון  

ותנאים שתלויים דבגטהנתיבות

, מהני טענת אונס ביום אחרון, במוכר

דהתפיס את שטרי . ז"ד בגמרא נדרים כ"יל

יום ' והתנה שאם לא יבוא תוך ל, ד"זכויותיו לב

ויש לדון האם כאן שייך , יתבטלו זכויותיו

, מדין אונס, ד"לפטור את המתפיס זכויותיו לב

. ד"דאדעתא דהכי לא התפיס את זכויותיו לב

וכמו שמתנה , ל דהרי זה תלוי דמתפיס"די

ום בגיטין אם לא באתי שיש טענת אונס גם בי

וכדביאר בנתיבות המשפט משום , אחרון

ל דאדעתא "נ י"וה. דאדעתא דהכי לא אתני

ל דדמי "אבל י. ד"דהכי לא התפיס זכויותיו לב

דלא מצי למימר אדעתא דהכי לא , למכירה

, כיון שלא תלויה המכירה רק במוכר, אתני

ד לא "נ ההתפסה לב"וה. אלא תלויה גם בקונה

  אלא תלויה , תלויה רק בההוא גברא המתפיס

  .ד שחייבו אותו להתפיס את זכויותיו"גם בב  

כתב ]'סימן צ[בחידושי העילוי ממציט 

שכל דבריו , לבאר את דברי האגודה

הם רק ] שאונס ביום אחרון לא שמיה אונס[

. יום פעם אחת' במתנה לעשות דבר תוך ל

כיון , שאז אונס ביום אחרון לא שמיה אונס

, ת לפני היום האחרוןשיכל לעשות פעם אח

, אבל אם גירש. ולא הוי אנוס על עצם המעשה

שנים ' והתנה על מנת שתשמשי את אבא ג

שלא יכלה לשמש את , ונאנסה ביום אחרון

שמיה , מודה האגודה דאונס ביום אחרון, אביו

היה לשמש את אביו כל , כיון שהתנאי. אונס

וכיון שנאנסה , ]ולא רק פעם אחת[שנים ' הג

שפיר , אחרון ולא יכלה לשמש את אביוביום 

ולכך כשגירש על תנאי דאם לא . הוי אונס

, ונאנס ביום אחרון ולא בא, יום' באתי תוך ל

. מודה האגודה דאונס ביום אחרון שמיה אונס

כיון שהתנאי היה על כל השלושים יום אם לא 

, שעל ידי זה שלא יבא כל השלושים יום, באתי

ולכך כשנאנס בים . יתקיים התנאי ויהא גט

ובנתיבות 

אבל

ולדברי

אמנם

  רלזדוד      נדרים                                                      אוצרות                      

, יום' לא נתקיים התנאי דלא באתי ל, אחרון

ודמי לעל , כיון שהיה אנוס בכל השלושים יום

  דיש , מנת שתשמשי את אבא שלש שנים

  .אונס גם ביום אחרון  

, באגודה מבתי ערי חומהשהוכיח

, דאונס ביום אחרון לא שמיה אונס

משום דסובר האגודה דבבתי ערי חומה 

הוא רק זכות שנתנה , ב חדש'תוך ישנגאלים

, ב חדש ותו לא"התורה למוכר לגאול כל י

ב חדש לא נתנה לו התורה זכות 'ולאחר י

ומימילא הבית שייך לקונה מחמת , לגאול

ולכך כשנאנס ביום . הקנין שלקח בתחילה

מחמת הקנין שלקח , אחרון לא שמיה אונס

ולכך כשנאנס ביום אחרון לא שמיה . בתחילה

  ואינו , ב חדש"כיון שיכל לגאול כל י, אונס

  . אנוס שהרי יכל לפדות מתחילה  

נחלטהביתחומהערידבבתינאמראם

אתגואללאשהמוכרזהי"ערק,לקונה

דבריקשיםיהיו.מהקונהחדשב"יכלביתו

דאיןחומהערימבתישהוכיחבמה,האגודה

  מנתלעלדומהזהשהרי,אחרוןיוםבאונס

  

דמודה,שניםשלשאבאאתשתשמשי

שהתנאיכיון,אחרוןביוםאונסשישהאגודה

גםכ"וא.לשמשושניםהשלשכלעלהיה

כלידיעללקונהנחלטשהבית,חומהעריבבתי

האגודהמודהוכאן]גואללאשהמוכר[השנה

.היקריםד"עכ.אונסשמיהאחרוןביוםסנדאו

'בסימןכתובותיעקבבקהילותעודויעויין[

והוסיף,זהדרךעלהאגודהדבריאתשביאר

  דעבדכמאןאונסלומרדשייךסוברדהאגודה

  ].סטנסלהלוי'רבחידושיעודויעויין,דמי  

. ז"יש לבאר את הגמרא בנדרים כזה

ד "דההוא גברא דאתפים זכותיה בב

מ יש "ומ, דהיה אנוס רק ביום אחרון. כפשוטו

ג דהיה רק ביום אחרון "ואע, אונסשם טענת 

נמצא , יום' כיון שהתנה אם לא אבוא תוך ל

השלושים יום שאם לא כלעלהואשהתנאי

וכיון שהתנאי . הזכויותשאז יתבטלו , באתי

דיש האגודהמודה,יוםהשלושיםהיה על כל

וכמו בעל מנת , טענת אונס גם ביום אחרון

דיש טענת , שתשמשי את אבא שלש שנים

  כיון שהתנאי היה על כל , ונס ביום אחרוןא

  .וכדביאר העילוי ממציט, השלש שנים  

  .אברכי כולל באר משה אשדוד  

    

  סימן עד

  בעניין תוך כדי דיבור
  .נדרים פז                                                                                                                                                                             

  .ס"דוד חנניה פינטו שליטא שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

והלכתא תוך . "ז"בגמרא נדרים פ

חוץ ממגדף , כדי דיבור כדיבור דמי

ן הטעם "וביאר הר". ועובד עבודה זרה ומקדש

ונראה בעיני דבשאר מילי דלא חמירי , ל"וז

כשאדם עושה אותם לא בגמר דעתו , כולי האי

אלא דעתו שיוכל לחזור תוך כדי , הוא עושה

אין אדם , אבל הני כיון דחמירי כולי האי. דיבור

ומשום הכי , עושה אותם אלא בהסכמה גמורה

ומה 

אבל 

ולפי 

:שאלה



                          דוד      נדרים                                                      אוצרות                 רלח

ומשמע . ד"עכ". חזרה תוך כדי דיבור לא מהני

שהטעם שיכול לחזור בו תוך כדי , ן"מדברי הר

הוא משום שלא , ני התורהדיבור בשאר די

  , עשה את הדבר בגמירות דעת מושלמת

  .ודעתו היתה שיוכל לחזור בו  

,מתעלבקריעה)א.ן"הרבדברילעיין

ד"תוכחזרהדמהניבסוגיאדמבואר

ד"ותוכ,וקרעאביומתלודאמרוכגון[

].בנועלהקריעהדמועילהנובמתלואמרו

  גמירותעניןשייךלא,בפשוטובקריעהוהרי

  

וכיצד,המתעלקריעהמעשהורק,דעת

רכזסימןע"בשו)ב.ד"תוכחזרהמועילה

קולושמעהכסאבביתיושבהיה"'גסעיף

ולברךלצאתיכולאם,ברקראהאורעם

שגםומשמע".יצאאללאוואם,יצאד"תוכ

.ד"תוכדיןנאמר,ורעםברקבשמיעת

משוםרקזהו,ד"תוכדיןשכלן"הרולדברי

זהשייךמה.בולחזורשרצהדעתוגמירות

  הרעםביןהפסקישנווהרי,הרעםבברכת

  .ע"וצלברכה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

כיון , ן"חשבתי לבאר את דברי הר

דחזינן דהעושה מעשה לא נשלם 

כ נמצא "א. גמירות דעתו רק לאחר כדי דיבור

שאת הרושם וההתפעלות מהמעשה של 

ולכך , שייך רק לאחר כדי דיבור, האדם

אין , ד"כשקורע על מת כל זמן שלא עבר תוכ

, את ההתפעלות והרושם ממעשה הקריעה

ולכך יכול לפרש שמעשה קריעה זה יהא עבור 

ועליו יחול הרושם וההתפעלות , מת אחר

דהברכה , ז הוא בברכת הרעם"ועד. מהקריעה

שאז יש לאדם רושם , ד"היא רק תוכ

  ,ד"ולכך כל שלא עבר תוכ. והתפעלות מהרעם

  .הרעם לברכהביןקשרשישלברךיכול  

, יש לתרץ את קושיית הקרן אורה

דעובד עבודה זרה לא דבגמרא מבואר

ן הוא "ולפירוש הר, דיבורמהני חזרה תוך כדי 

. משום דנעשה בגמירות דעת והסכמה גמורה

ד "דמה שייך כלל חזרה תוכ, א"והקשה בקר

והרי גם אם יחזור בו לא גרע מעובד , בזה

ל לאביי "עבודה זרה מאהבה ומיראה דס

פ שלא קיבלו עליו "אע, דחייב: א"בסנהדרין ס

דגם כשחוזר , באלוה דעל עצם העבודה חייב

  מ חייב על עצם "ון לקבלו באלוה מבו מהרצ

  .העבודה  

ל דעובד עבודה זרה היינו "המבואר י

רק דאמר לו אלי אתה , בלא מעשה

כמבואר , וקיבלו עליו באלוה דחייב מיתה

אחד המקבלו עליו : "'במשנה סנהדרין ס

י "ופירש". והאומר לו אלי אתה, לאלוה

כגון האומר לו אלי , ואפילו באמירה בעלמא"

, ובזה היה שייך לומר, "אתה דאיתקש לזביחה

שעדיין לא , דכל זמן שלא עבר תוך כדי דיבור

היה רושם והתפעלות מוחלטת של קבלה 

ובזה חידשה הגמרא . יוכל לחזור בו, לאלוה

דכיון דהוא חמור טפי ודאי שנשלם הרושם 

  .וההתפעלות מיד

, יש לדון בדברי החתם סופר כאןזה

דברי השולחן ערוך שהקשה סתירה ב

המקדש את "ד "ח סעיף ל"באבן העזר סימן ל

פ שחזרו "אע, האשה וחזר בו מיד או היא

אין חזרתם כלום והרי היא בתוך כדי דיבור

, ומשמע דמקודשת מהתורה". מקודשת

ן "וכדברי הר. ד לא מועילה כלל"והחזרה תוכ

ויש 

: תשובה

ובזה 

ולפי 

ולפי 

  רלטדוד      נדרים                                                      אוצרות                      

.משום דנעשה בגמירות דעת שלמה, בנדרים

המקדש "ע "פסק בשו' בסעיףט"מובסימן

ואמר שהמעות יהיו מתנה , בו מידוחזראשה

אין חזרתו כלום וצריכה , אפילו תוך כדי דיבור

ורק דהוא , ומשמע דמהתורה מהני חזרתו". גט

וכדברי , ד"חומרא דרבנן דלא יכול לחזור תוכ

דהוא חומרא : ט"ם בבבא בתרא קכ"הרשב

אבל מהתורה , דרבנן משום לעז ממזרות

דאם , וחילק בחתם סופר. חזרתומועילה

קידש האשה וחוזר בו מעצם מעשה הקידושין 

בזה חלין הקידושין , ותובע את כסף הקידושין

אבל אם . מהתורה ולא מועילה חזרתו כלל

ואומר שהמעות יהיו , אינו חוזר מנתינת הכסף

  ורק , בזה מועילה חזרתו מהתורה, מתנה

  .מדרבנן לא מועילה חזרה  

תוך כדי דיבור יכול לפרש את שב

ולומר שהוא מעשה נתינת . [המעשה

ורק מחומרא]. ולא מעשה קידושין, מתנה

  אבל אינו יכול . דרבנן בעלמא אינו יכול לחזור

  

ולומר מעות . [לבטל את המעשה שנעשה

, ]דאז מבטל לגמרי את מעשה הנתינה, פקדון

ולדברי . ולכך אינו יכול לחזור בו מן התורה

החתם סופר שאינו יכול לבטל את המעשה רק 

כ בעובד עבודה זרה שקיבלו עליו "א, לפרשו

, באלוה ובא לחזור בו ולבטל את המעשה

  כלל חזרה כ לא שייך"א, דבזה לא שייך פירוש

  .ד"תוכ  

ס דאי "דכל דברי החת, דנראה פשוט

ד רק "אפשר לבטל את המעשה תוכ

הוא רק בקידושין ובגירושין שנעשו , לפרשו

דבזה אי , ן"בגמירות דעת שלימה וכדביאר הר

ורק דלפרש אפשר מן , אפשר לבטלן מהתורה

אבל בשאר דיני התורה יכול לבטל את , התורה

ז שאמר "ניחא דעובד עולכך, ד"המעשה תוכ

לבטל אתלומר דיכולמקוםהיה,אלי אתה

אפשרדאיהתחדשוזה,ד"תוכהקבלה

  ת "וכשנבדעת שלימהשנעשהכיוןלבטלה

  .לעיל  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בענין תוך כדי 

ר לדברי "ובמה שביאר כת, דיבור

ד עדיין לא נאמר "ן דכל שלא עבר תוכ"הר

ויכול לפרש , הרושם וההתפעלות מהמעשה

אמנם חשבנו לבאר . והוא ביאור נפלא. אותו

תם ' ד ר"והוא עפ, ן באופן נוסף"את דברי הר

, דכל דינא דתוך כדי דיבור הוא תקנת חכמים

מיד הלוקח מקח ופגע בו רבו שיוכל משום תל

והשוו מידותיהן בכל מילי , לומר לו שלום

ותמה . ז"מלבד קידושין גירושין מגדף ועובד ע

מדוע ימנע התלמיד ]ז"בסימן כ[בדברי יחזקאל 

הרי כבר לקח המקח ואינו , מלומר שלום לרבו

ומה יפסיד אם יענה , יכול לחזור בו מדינא

דגם , בדברי יחזקאלומכאן הוכיח . שלום לרבו

זהו רק תוך , תם שמהתורה אינו חוזר בו' לר

יכול , אבל מיד ממש סמוך לקנין, כדי דיבור

וכוונתו

אלא

קיבלנו



                          דוד      נדרים                                                      אוצרות                 רלח

ומשמע . ד"עכ". חזרה תוך כדי דיבור לא מהני

שהטעם שיכול לחזור בו תוך כדי , ן"מדברי הר

הוא משום שלא , ני התורהדיבור בשאר די

  , עשה את הדבר בגמירות דעת מושלמת

  .ודעתו היתה שיוכל לחזור בו  

,מתעלבקריעה)א.ן"הרבדברילעיין

ד"תוכחזרהדמהניבסוגיאדמבואר

ד"ותוכ,וקרעאביומתלודאמרוכגון[

].בנועלהקריעהדמועילהנובמתלואמרו

  גמירותעניןשייךלא,בפשוטובקריעהוהרי

  

וכיצד,המתעלקריעהמעשהורק,דעת

רכזסימןע"בשו)ב.ד"תוכחזרהמועילה

קולושמעהכסאבביתיושבהיה"'גסעיף

ולברךלצאתיכולאם,ברקראהאורעם

שגםומשמע".יצאאללאוואם,יצאד"תוכ

.ד"תוכדיןנאמר,ורעםברקבשמיעת

משוםרקזהו,ד"תוכדיןשכלן"הרולדברי

זהשייךמה.בולחזורשרצהדעתוגמירות

  הרעםביןהפסקישנווהרי,הרעםבברכת

  .ע"וצלברכה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

כיון , ן"חשבתי לבאר את דברי הר

דחזינן דהעושה מעשה לא נשלם 

כ נמצא "א. גמירות דעתו רק לאחר כדי דיבור

שאת הרושם וההתפעלות מהמעשה של 

ולכך , שייך רק לאחר כדי דיבור, האדם

אין , ד"כשקורע על מת כל זמן שלא עבר תוכ

, את ההתפעלות והרושם ממעשה הקריעה

ולכך יכול לפרש שמעשה קריעה זה יהא עבור 

ועליו יחול הרושם וההתפעלות , מת אחר

דהברכה , ז הוא בברכת הרעם"ועד. מהקריעה

שאז יש לאדם רושם , ד"היא רק תוכ

  ,ד"ולכך כל שלא עבר תוכ. והתפעלות מהרעם

  .הרעם לברכהביןקשרשישלברךיכול  

, יש לתרץ את קושיית הקרן אורה

דעובד עבודה זרה לא דבגמרא מבואר

ן הוא "ולפירוש הר, דיבורמהני חזרה תוך כדי 

. משום דנעשה בגמירות דעת והסכמה גמורה

ד "דמה שייך כלל חזרה תוכ, א"והקשה בקר

והרי גם אם יחזור בו לא גרע מעובד , בזה

ל לאביי "עבודה זרה מאהבה ומיראה דס

פ שלא קיבלו עליו "אע, דחייב: א"בסנהדרין ס

דגם כשחוזר , באלוה דעל עצם העבודה חייב

  מ חייב על עצם "ון לקבלו באלוה מבו מהרצ

  .העבודה  

ל דעובד עבודה זרה היינו "המבואר י

רק דאמר לו אלי אתה , בלא מעשה

כמבואר , וקיבלו עליו באלוה דחייב מיתה

אחד המקבלו עליו : "'במשנה סנהדרין ס

י "ופירש". והאומר לו אלי אתה, לאלוה

כגון האומר לו אלי , ואפילו באמירה בעלמא"

, ובזה היה שייך לומר, "אתה דאיתקש לזביחה

שעדיין לא , דכל זמן שלא עבר תוך כדי דיבור

היה רושם והתפעלות מוחלטת של קבלה 

ובזה חידשה הגמרא . יוכל לחזור בו, לאלוה

דכיון דהוא חמור טפי ודאי שנשלם הרושם 

  .וההתפעלות מיד

, יש לדון בדברי החתם סופר כאןזה

דברי השולחן ערוך שהקשה סתירה ב

המקדש את "ד "ח סעיף ל"באבן העזר סימן ל

פ שחזרו "אע, האשה וחזר בו מיד או היא

אין חזרתם כלום והרי היא בתוך כדי דיבור

, ומשמע דמקודשת מהתורה". מקודשת

ן "וכדברי הר. ד לא מועילה כלל"והחזרה תוכ

ויש 

: תשובה

ובזה 

ולפי 

ולפי 

  רלטדוד      נדרים                                                      אוצרות                      

.משום דנעשה בגמירות דעת שלמה, בנדרים

המקדש "ע "פסק בשו' בסעיףט"מובסימן

ואמר שהמעות יהיו מתנה , בו מידוחזראשה

אין חזרתו כלום וצריכה , אפילו תוך כדי דיבור

ורק דהוא , ומשמע דמהתורה מהני חזרתו". גט

וכדברי , ד"חומרא דרבנן דלא יכול לחזור תוכ

דהוא חומרא : ט"ם בבבא בתרא קכ"הרשב

אבל מהתורה , דרבנן משום לעז ממזרות

דאם , וחילק בחתם סופר. חזרתומועילה

קידש האשה וחוזר בו מעצם מעשה הקידושין 

בזה חלין הקידושין , ותובע את כסף הקידושין

אבל אם . מהתורה ולא מועילה חזרתו כלל

ואומר שהמעות יהיו , אינו חוזר מנתינת הכסף

  ורק , בזה מועילה חזרתו מהתורה, מתנה

  .מדרבנן לא מועילה חזרה  

תוך כדי דיבור יכול לפרש את שב

ולומר שהוא מעשה נתינת . [המעשה

ורק מחומרא]. ולא מעשה קידושין, מתנה

  אבל אינו יכול . דרבנן בעלמא אינו יכול לחזור

  

ולומר מעות . [לבטל את המעשה שנעשה

, ]דאז מבטל לגמרי את מעשה הנתינה, פקדון

ולדברי . ולכך אינו יכול לחזור בו מן התורה

החתם סופר שאינו יכול לבטל את המעשה רק 

כ בעובד עבודה זרה שקיבלו עליו "א, לפרשו

, באלוה ובא לחזור בו ולבטל את המעשה

  כלל חזרה כ לא שייך"א, דבזה לא שייך פירוש

  .ד"תוכ  

ס דאי "דכל דברי החת, דנראה פשוט

ד רק "אפשר לבטל את המעשה תוכ

הוא רק בקידושין ובגירושין שנעשו , לפרשו

דבזה אי , ן"בגמירות דעת שלימה וכדביאר הר

ורק דלפרש אפשר מן , אפשר לבטלן מהתורה

אבל בשאר דיני התורה יכול לבטל את , התורה

ז שאמר "ניחא דעובד עולכך, ד"המעשה תוכ

לבטל אתלומר דיכולמקוםהיה,אלי אתה

אפשרדאיהתחדשוזה,ד"תוכהקבלה

  ת "וכשנבדעת שלימהשנעשהכיוןלבטלה

  .לעיל  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בענין תוך כדי 

ר לדברי "ובמה שביאר כת, דיבור

ד עדיין לא נאמר "ן דכל שלא עבר תוכ"הר

ויכול לפרש , הרושם וההתפעלות מהמעשה

אמנם חשבנו לבאר . והוא ביאור נפלא. אותו

תם ' ד ר"והוא עפ, ן באופן נוסף"את דברי הר

, דכל דינא דתוך כדי דיבור הוא תקנת חכמים

מיד הלוקח מקח ופגע בו רבו שיוכל משום תל

והשוו מידותיהן בכל מילי , לומר לו שלום

ותמה . ז"מלבד קידושין גירושין מגדף ועובד ע

מדוע ימנע התלמיד ]ז"בסימן כ[בדברי יחזקאל 

הרי כבר לקח המקח ואינו , מלומר שלום לרבו

ומה יפסיד אם יענה , יכול לחזור בו מדינא

דגם , בדברי יחזקאלומכאן הוכיח . שלום לרבו

זהו רק תוך , תם שמהתורה אינו חוזר בו' לר

יכול , אבל מיד ממש סמוך לקנין, כדי דיבור

וכוונתו

אלא

קיבלנו



                          דוד      נדרים                                                      אוצרות                 רמ

ולכך חששו , ]גם בלא תקנת חכמים[לחזור בו 

ל שלא ישיב מיד שלום לרבו כדי שיוכל "חז

ולכך התירו לו לחזור כל תוך כדי , לחזור בו

משוםזהו,מידבווהטעם דיכול לחזור.דיבור

ויכול לומר , אחדוזמןהמעשהשעתשחשיב

  . את דעתו האחרונה על המקח ולבטלו מדינא

  .ד"עכ  

ל דכל "דס, ן"יש לבאר את שיטת הר

ולכך , תוך כדי דיבור דהוא זמן אחד

מהני ברכה על הרעם תוך כדי דיבור זהו זמן 

ן לפרש הטעם דחוזר "ומאי דהוצרך הר. אחד

זהו רק, גמירות דעתבו הוא משום דליכא 

  , לבאר החילוק בין קידושין וגירושין דאינו חוזר

  

, ן"ובזה ביאר הר. לשאר דיני התורה דחוזר

מ אינו יכול "מ, ד הוא זמן אחד"ג דתוכ"דאע

לחזור ולבטל את המעשה בקידושין 

משום דעשה אותם בהחלטה , ובגירושין

אבל בשאר דיני התורה שלא עשה , גמורה

. ד"יכול לחזור בו תוכ, מורהאותם בהחלטה ג

ד בקריעה "ט שייך חזרה תוכ"ובזה מבואר מ

ד הוא זמן אחד וכשעת "דכיון דכל תוכ, על מת

ד "יכול לפרש את המעשה תוכ, מעשה דמי

פ שלא "ואע, שהקריעה היא על המת השני

כי בזה הוא בא לפרש , שייך כאן גמירות דעת

  , ד הוא זמן אחד"וכיון דתוכ, את המעשה

  .יר יכול לפרש את המעשהשפ  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ובזה

רמא                   דוד      סוטה                                                      אוצרות

  סימן עה

  בענין אמירה בכל לשון
  . סוטה לב                                                                                                                                                                            

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

, ואלו נאמרים בכל לשון. "ב"סוטה ל

פרשת סוטה וידוי מעשר קריאת 

ברכת המזון שבועת העדות , שמע ותפילה

מדוע לא , והקשו תוספות". ושבועת הפיקדון

מנתה המשנה עוד דברים שנאמרים בכל 

ברכת , קידוש של שבת, הלל"כמו , לשון

, ותירצו בתוספות". ברכת המצוות, הפירות

שכל הדברים שהמשנה הזכירה שנאמרים 

אבל אם , הם רק בלשון שאדם מבין, בכל לשון

ומה . אומר אותם בלשון שלא מבין לא מועיל

ברכת , קידוש של שבת, הלל"שאינו כן 

  , וןלשדנאמרים בכל".המצוותוברכת,הפירות

  

  ואפילו אם האדם לא מבין את הלשון יוצא ידי 

  . חובתו  

מדוע , מה נשתנו אלו מאלו) אביאור

קריאת , וידוי מעשר, פרשת סוטה

, שבועת העדות, ברכת המזון, תפילה, שמע

, הם רק אם מבין את הלשון, ושבועת הפיקדון

, וקידוש ברכת הפירות, ומה שאינו כן הלל

ם בכל לשון אפילו שלא ה, וברכת המצוות

כיצד שייך לצאת ידי , מסברה קשה) ב. מבין

חובת הלל קידוש של שבת ברכת הפירות 

  הרי לא , בלשון שלא מבין אותה, והמצוות

  .ע"מבין מה שמדבר וצ  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

ברכתוקידושדבהלל'תוסדברי

בכליוצא,המצוותוברכתהפירות

הם,הלשוןאתמביןשאינופ"אעלשון

הלכהבביאוריעוייןובאמת.מאודמחודשים

הירושלמיעלעדההקרבן[שהאחרוניםב"סבסימן

,ס"תודבריעלחלקו]לאנדאא"ורגיבוריםלמגן

יוצאאינוהלשוןאתמביןאינודאםוהוכיחו

מגדיםבפריהסתפק,הקודשבלשוןורק.כלל

ובלבוש,הלשוןאתמביןכשאינויוצאהאם

פ"אעיוצא,הקודששבלשוןנוקטקצגבסימן

הלכהבביאורוביאר,הלשוןאתמביןשאינו

לשוןנחשבהקודשבלשוןמשום,החילוק

וגם[.מביןשאינולמיגםמועילולכך,בעצם

כ"ומשא].הלשוןאתמביניםשלאבמקום

ולשוןאומההסכמתרקהם,הלשונותשאר

  שמביןלמירק,לשוןנחשבולכך.כךלדבר

  ].זהבלשוןשמדבריםמדינהובאותה[הלשון  

וסוברים שגם אם לא , נחלקו' תוס

ויוצא ידי , מבין את הלשון נחשב לשון

חובתו בהלל קידוש ברכת הפירות וברכת 

שמועיל ' סוברים תוס, אבל בסוטה. המצוות

ונראה , הקריאה רק אם מבינים את הלשון

היא , הטעם משום דהקריאה בפרשת סוטה

שאם היא , על מנת לאיים עליה ולהפחידה

ואם היא , א ימחקו המיםטמאה תודה ול

שהרי לכך גם מאיימים . טהורה שתשתה

במשנה

וצריך 

:תשובה

אמנם 



                          דוד      נדרים                                                      אוצרות                 רמ

ולכך חששו , ]גם בלא תקנת חכמים[לחזור בו 

ל שלא ישיב מיד שלום לרבו כדי שיוכל "חז

ולכך התירו לו לחזור כל תוך כדי , לחזור בו

משוםזהו,מידבווהטעם דיכול לחזור.דיבור

ויכול לומר , אחדוזמןהמעשהשעתשחשיב

  . את דעתו האחרונה על המקח ולבטלו מדינא

  .ד"עכ  

ל דכל "דס, ן"יש לבאר את שיטת הר

ולכך , תוך כדי דיבור דהוא זמן אחד

מהני ברכה על הרעם תוך כדי דיבור זהו זמן 

ן לפרש הטעם דחוזר "ומאי דהוצרך הר. אחד

זהו רק, גמירות דעתבו הוא משום דליכא 

  , לבאר החילוק בין קידושין וגירושין דאינו חוזר

  

, ן"ובזה ביאר הר. לשאר דיני התורה דחוזר

מ אינו יכול "מ, ד הוא זמן אחד"ג דתוכ"דאע

לחזור ולבטל את המעשה בקידושין 

משום דעשה אותם בהחלטה , ובגירושין

אבל בשאר דיני התורה שלא עשה , גמורה

. ד"יכול לחזור בו תוכ, מורהאותם בהחלטה ג

ד בקריעה "ט שייך חזרה תוכ"ובזה מבואר מ

ד הוא זמן אחד וכשעת "דכיון דכל תוכ, על מת

ד "יכול לפרש את המעשה תוכ, מעשה דמי

פ שלא "ואע, שהקריעה היא על המת השני

כי בזה הוא בא לפרש , שייך כאן גמירות דעת

  , ד הוא זמן אחד"וכיון דתוכ, את המעשה

  .יר יכול לפרש את המעשהשפ  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ובזה

רמא                   דוד      סוטה                                                      אוצרות

  סימן עה

  בענין אמירה בכל לשון
  . סוטה לב                                                                                                                                                                            

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

, ואלו נאמרים בכל לשון. "ב"סוטה ל

פרשת סוטה וידוי מעשר קריאת 

ברכת המזון שבועת העדות , שמע ותפילה

מדוע לא , והקשו תוספות". ושבועת הפיקדון

מנתה המשנה עוד דברים שנאמרים בכל 

ברכת , קידוש של שבת, הלל"כמו , לשון

, ותירצו בתוספות". ברכת המצוות, הפירות

שכל הדברים שהמשנה הזכירה שנאמרים 

אבל אם , הם רק בלשון שאדם מבין, בכל לשון

ומה . אומר אותם בלשון שלא מבין לא מועיל

ברכת , קידוש של שבת, הלל"שאינו כן 

  , וןלשדנאמרים בכל".המצוותוברכת,הפירות

  

  ואפילו אם האדם לא מבין את הלשון יוצא ידי 

  . חובתו  

מדוע , מה נשתנו אלו מאלו) אביאור

קריאת , וידוי מעשר, פרשת סוטה

, שבועת העדות, ברכת המזון, תפילה, שמע

, הם רק אם מבין את הלשון, ושבועת הפיקדון

, וקידוש ברכת הפירות, ומה שאינו כן הלל

ם בכל לשון אפילו שלא ה, וברכת המצוות

כיצד שייך לצאת ידי , מסברה קשה) ב. מבין

חובת הלל קידוש של שבת ברכת הפירות 

  הרי לא , בלשון שלא מבין אותה, והמצוות

  .ע"מבין מה שמדבר וצ  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

ברכתוקידושדבהלל'תוסדברי

בכליוצא,המצוותוברכתהפירות

הם,הלשוןאתמביןשאינופ"אעלשון

הלכהבביאוריעוייןובאמת.מאודמחודשים

הירושלמיעלעדההקרבן[שהאחרוניםב"סבסימן

,ס"תודבריעלחלקו]לאנדאא"ורגיבוריםלמגן

יוצאאינוהלשוןאתמביןאינודאםוהוכיחו

מגדיםבפריהסתפק,הקודשבלשוןורק.כלל

ובלבוש,הלשוןאתמביןכשאינויוצאהאם

פ"אעיוצא,הקודששבלשוןנוקטקצגבסימן

הלכהבביאורוביאר,הלשוןאתמביןשאינו

לשוןנחשבהקודשבלשוןמשום,החילוק

וגם[.מביןשאינולמיגםמועילולכך,בעצם

כ"ומשא].הלשוןאתמביניםשלאבמקום

ולשוןאומההסכמתרקהם,הלשונותשאר

  שמביןלמירק,לשוןנחשבולכך.כךלדבר

  ].זהבלשוןשמדבריםמדינהובאותה[הלשון  

וסוברים שגם אם לא , נחלקו' תוס

ויוצא ידי , מבין את הלשון נחשב לשון

חובתו בהלל קידוש ברכת הפירות וברכת 

שמועיל ' סוברים תוס, אבל בסוטה. המצוות

ונראה , הקריאה רק אם מבינים את הלשון

היא , הטעם משום דהקריאה בפרשת סוטה

שאם היא , על מנת לאיים עליה ולהפחידה

ואם היא , א ימחקו המיםטמאה תודה ול

שהרי לכך גם מאיימים . טהורה שתשתה

במשנה

וצריך 

:תשובה

אמנם 



                      דוד      סוטה                                                      אוצרות                  רמב

. כדרך שמאיימים על עדי נפשות, עליה

כדי , ואומרים לפניה דברי הודאות הצדיקים

ולכך צריכה . 'כמבואר במשנה סוטה ז. שתודה

וכמו כן בוידוי . להבין את הלשון שאומרים לה

שלכך , מעשר צריך להבין את לשון הוידוי

, ת המקדש שביער את הקודשמודיע בבי

  ואם לא , וקיים את כל הציווים של מעשרות

  . כ אין כאן הודעה לזה"א, מבין את הלשון  

מדין , שמע צריך להבין את הלשון

קבלת עול מלכות שמים וקידוש 

משום , ובתפילה צריך להבין את הלשון. 'ה

וצריך , ה"דתפילה היא בקשת רחמים מהקב

שבועת העדות ושבועת . להבין את זה

הם שבועות על מנת להודיע לבית , הפיקדון

הדין שהוא נקי מפשיעה שלא יודע בעדות 

ובזה צריך , ושלא שלח יד בפיקדון, לפלוני

ולא מועיל בלשון שאינו , להבין את הלשון

פ שנחשבת לשון גם בלא "אע, מבין אותה

מספיק ', אבל בהלל לדעת תוס. להבין אותה

, ה"א מהלל ומשבח את הקבזה שבאמירה הו

כ "וא, כיון שיש בה דין לשון, ונחשבת אמירה

, ה"אמר דיבור שמהלל ומשבח את הקב

מועיל , וכן בקידוש וברכות. פ שאינו מבין"ואע

כיון שבאמירתו , פ שלא מבין את הלשון"אע

  ה על "ומברך את הקב, הוא מקדש את השבת

  .הפירות והמצוות  

שהרי בקריאת שמע , יותרלבאר זה

משום , אליבא דרבנן שהיא בכל לשון

  ויש ". שמע בכל לשון שאתה שומע"דדרשינן 

  

, "בכל לשון) "דנאמרו כאן שני הלכות א, לבאר

וגם אם לא מבין את הלשון נחשב דין לשון 

אותו לשון באותה מדינה שמדברים ב

" שומעשאתה")ב.]הלכהבביאורוכדביאר[

י לן בזה שיש דין לשון באותה והיינו דלא סג

אלא צריך שיהא דין לשון גם כלפי , מדינה

שיהא שומע ומבין את אותו , האדם האומר

וזהו דווקא בקריאת שמע שנאמר דין . לשון

, שיהא דין לשון גם כלפי האומר" אתה שומע"

מטעם קבלת עול מלכות שמים וכמו שנתבאר 

אבל בהלל קידוש ברכת הפירות , לעיל

ומועיל זה " אתה שומע"אין דין של , תוהמצוו

  פ שכלפי "אע, שיש דין לשון באותו מקום

  .האומר אינו לשון וכמו שביארנו לעיל  

פ צריך שידע שבא "האם עכ, יש לעיין

ורק שלא צריך [להלל ולעשות קידוש 

אבל אם הוא סבור , ]להבין הלשון שאומר

לא יוצא ידי , שאומר איזה בקשה או תחינה

וכעין שכתב במשנה ברורה בסימן . חובתו

ק ט דאם אמר את הביטול חמץ בלשון "תלד ס

וסובר , הקודש אבל אינו מבין כלל הלשון

. דלא נחשב ביטול, איזו תחינה ובקשהשאומר 

דאם אינו מבין , והכי נמי בהלל וקידוש וברכות

והוי כמו מתעסק , כלל מה בא לומר דלא מהני

או דיוצא גם באופן זה שלא מבין , אצל ההלל

. פ יש דין לשון גם כשאינו מבין"כיון דעכ, כלל

ושאני מביטול חמץ שאינו מבין דלא הוי [

  ואם לא , הוא מדין הפקרמשום דביטול, ביטול

  . ע"וצ] מבין מה אומר אין כאן הפקר  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  

  

ובקריאת

ויש 

אמנם

רמג                   דוד      סוטה                                                      אוצרות

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  
  .ס"וכטא שלום רב"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בענין אמירה בכל 

ר לדברי "ובמה שביאר כת, לשון

דגם באופן שלא מבין את האמירה ' תוס

משום דהוי דין לשון באותו מקום , מועיל

ורק , ויש כאן דין בכל לשון, שמדברים

,בקריאת שמע ובפרשת סוטה וידוי מעשר

שיהא דין ". אתה שומע"נאמרה הלכה של 

  והוא מטעם דביאר , לשון גם כלפי האומר

  . והוא ביאור נפלא. ר"כת  

, ר מהביאור הלכה"מה שהביא כת

דכל דין לשון הוא רק במקום 

' שבחידושי ר. הוא לא מוסכם, שמדברים כך

ם "הביא מהרמב'ס נדרים סימן א"שמואל עמ

ל "וז'הלכה י'בהלכות קריאת שמע בפרק ב

קורא אדם את שמע בכל לשון שיהיה "

, ם משמע"ומסתימת לשון הרמב". מבינה

גם במקום שלא מבינים את , דמהני בכל לשון

ז "הלכה ט'ובהלכות נדרים בפרק א. הלשון

יש מקומות שאנשים : "ל"ם וז"כתב הרמב

מכנין על דבר עילגים ומפסידין את הלשון ו

כיצד . הולכין שם אחר לשון הכינוי, בדבר אחר

וכל כיוצא בזה הולכים אחר ' כל כינויי קרבן וכו

". לשון כלל העם באותו מקום ובאותו זמן

דכינויין בלשון אומות , ם"ומוכח מהרמב

, זהו רק באותו מקום שמדברים כך, דמועיל

ושונה מנדרים בשאר , ולא במקום אחר

' ובחידושי ר, בכל מקוםלשונות דמהני

משום דלשון , שמואל ביאר הטעם לחילוק

וכל מאי דמהני , עילגים אינו נחשב לשון כלל

ולכך , זהו רק מגזירת הכתוב דלבטא בשפתים

דכל החידושי דמהני זהו רק , ם"ל להרמב"ס

ומה שאינו כן . במקומן ולא במקום אחר

  , דיש לו דין לשון, בכינויין בלשון אומות

  .ם הכי מהני בכל מקוםומשו  

פ "ם ע"את דברי הרמביש לבאר

דלמאן דאמר . 'בנדרים ב' דברי תוס

, כינויין הם לשון שבדו חכמים להיות נודר בו

. כל מאי דמהני זהו רק מדרבנן ולא מהתורה

וסבירא ליה דמהני , ן שם שנחלק"ודלא כהר

ל "משום דלא גרע הסכמת חכמים ז, מהתורה

נראה שרק ' וסברת תוס. תמהסכמת האומו

כי כל אומה יש לה , האומות קובעים דין לשון

י הסכמת האומות "וע, את הלשון שלה

אבל חכמים לא יכולים . מתקבל דין לשון

  כיון שהם אינם אומה בפני , לקבוע דין לשון

  . עצמם  

בין , ם החילוק"דרך זה נראה לבאר ברמב

לשון עילגים דמהני רק במקום 

לבין לשון אומות דמהני בכל . כךשמדברים

כיון , דלשון עילגים לא הוי דין לשון. מקום

ולא , שלא עמדו האומות לקבוע זה לשם לשון

וכל מאי דמהני זהו רק , עדיף מתקנת חכמים

דכל התקנת , ל"ומשום הכי ס. מתקנת חכמים

או . חכמים היתה רק במקום שמדברים כך

, לשוןמשום דלשון עילגים כל מה שמקבל דין

אבל . [הוא רק משום שמדברים כך במקום זה

כיון שלא קבעו זה , לא משום החלטת האומה

ולכך במקום אחר לא מהני דשם , ]לדין לשון

, ומה שאינו כן בלשון אומות. אין לו דין לשון

  שפיר , דכיון דתיקנו האומות זה לדין לשון

  .נקבע כלשון ומהני בכל מקום  

קיבלנו

אמנם

אמנם 

ועל 



                      דוד      סוטה                                                      אוצרות                  רמב

. כדרך שמאיימים על עדי נפשות, עליה

כדי , ואומרים לפניה דברי הודאות הצדיקים

ולכך צריכה . 'כמבואר במשנה סוטה ז. שתודה

וכמו כן בוידוי . להבין את הלשון שאומרים לה

שלכך , מעשר צריך להבין את לשון הוידוי

, ת המקדש שביער את הקודשמודיע בבי

  ואם לא , וקיים את כל הציווים של מעשרות

  . כ אין כאן הודעה לזה"א, מבין את הלשון  

מדין , שמע צריך להבין את הלשון

קבלת עול מלכות שמים וקידוש 

משום , ובתפילה צריך להבין את הלשון. 'ה

וצריך , ה"דתפילה היא בקשת רחמים מהקב

שבועת העדות ושבועת . להבין את זה

הם שבועות על מנת להודיע לבית , הפיקדון

הדין שהוא נקי מפשיעה שלא יודע בעדות 

ובזה צריך , ושלא שלח יד בפיקדון, לפלוני

ולא מועיל בלשון שאינו , להבין את הלשון

פ שנחשבת לשון גם בלא "אע, מבין אותה

מספיק ', אבל בהלל לדעת תוס. להבין אותה

, ה"א מהלל ומשבח את הקבזה שבאמירה הו

כ "וא, כיון שיש בה דין לשון, ונחשבת אמירה

, ה"אמר דיבור שמהלל ומשבח את הקב

מועיל , וכן בקידוש וברכות. פ שאינו מבין"ואע

כיון שבאמירתו , פ שלא מבין את הלשון"אע

  ה על "ומברך את הקב, הוא מקדש את השבת

  .הפירות והמצוות  

שהרי בקריאת שמע , יותרלבאר זה

משום , אליבא דרבנן שהיא בכל לשון

  ויש ". שמע בכל לשון שאתה שומע"דדרשינן 

  

, "בכל לשון) "דנאמרו כאן שני הלכות א, לבאר

וגם אם לא מבין את הלשון נחשב דין לשון 

אותו לשון באותה מדינה שמדברים ב

" שומעשאתה")ב.]הלכהבביאורוכדביאר[

י לן בזה שיש דין לשון באותה והיינו דלא סג

אלא צריך שיהא דין לשון גם כלפי , מדינה

שיהא שומע ומבין את אותו , האדם האומר

וזהו דווקא בקריאת שמע שנאמר דין . לשון

, שיהא דין לשון גם כלפי האומר" אתה שומע"

מטעם קבלת עול מלכות שמים וכמו שנתבאר 

אבל בהלל קידוש ברכת הפירות , לעיל

ומועיל זה " אתה שומע"אין דין של , תוהמצוו

  פ שכלפי "אע, שיש דין לשון באותו מקום

  .האומר אינו לשון וכמו שביארנו לעיל  

פ צריך שידע שבא "האם עכ, יש לעיין

ורק שלא צריך [להלל ולעשות קידוש 

אבל אם הוא סבור , ]להבין הלשון שאומר

לא יוצא ידי , שאומר איזה בקשה או תחינה

וכעין שכתב במשנה ברורה בסימן . חובתו

ק ט דאם אמר את הביטול חמץ בלשון "תלד ס

וסובר , הקודש אבל אינו מבין כלל הלשון

. דלא נחשב ביטול, איזו תחינה ובקשהשאומר 

דאם אינו מבין , והכי נמי בהלל וקידוש וברכות

והוי כמו מתעסק , כלל מה בא לומר דלא מהני

או דיוצא גם באופן זה שלא מבין , אצל ההלל

. פ יש דין לשון גם כשאינו מבין"כיון דעכ, כלל

ושאני מביטול חמץ שאינו מבין דלא הוי [

  ואם לא , הוא מדין הפקרמשום דביטול, ביטול

  . ע"וצ] מבין מה אומר אין כאן הפקר  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  

  

ובקריאת

ויש 

אמנם

רמג                   דוד      סוטה                                                      אוצרות

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  
  .ס"וכטא שלום רב"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

את מכתבו היקר בענין אמירה בכל 

ר לדברי "ובמה שביאר כת, לשון

דגם באופן שלא מבין את האמירה ' תוס

משום דהוי דין לשון באותו מקום , מועיל

ורק , ויש כאן דין בכל לשון, שמדברים

,בקריאת שמע ובפרשת סוטה וידוי מעשר

שיהא דין ". אתה שומע"נאמרה הלכה של 

  והוא מטעם דביאר , לשון גם כלפי האומר

  . והוא ביאור נפלא. ר"כת  

, ר מהביאור הלכה"מה שהביא כת

דכל דין לשון הוא רק במקום 

' שבחידושי ר. הוא לא מוסכם, שמדברים כך

ם "הביא מהרמב'ס נדרים סימן א"שמואל עמ

ל "וז'הלכה י'בהלכות קריאת שמע בפרק ב

קורא אדם את שמע בכל לשון שיהיה "

, ם משמע"ומסתימת לשון הרמב". מבינה

גם במקום שלא מבינים את , דמהני בכל לשון

ז "הלכה ט'ובהלכות נדרים בפרק א. הלשון

יש מקומות שאנשים : "ל"ם וז"כתב הרמב

מכנין על דבר עילגים ומפסידין את הלשון ו

כיצד . הולכין שם אחר לשון הכינוי, בדבר אחר

וכל כיוצא בזה הולכים אחר ' כל כינויי קרבן וכו

". לשון כלל העם באותו מקום ובאותו זמן

דכינויין בלשון אומות , ם"ומוכח מהרמב

, זהו רק באותו מקום שמדברים כך, דמועיל

ושונה מנדרים בשאר , ולא במקום אחר

' ובחידושי ר, בכל מקוםלשונות דמהני

משום דלשון , שמואל ביאר הטעם לחילוק

וכל מאי דמהני , עילגים אינו נחשב לשון כלל

ולכך , זהו רק מגזירת הכתוב דלבטא בשפתים

דכל החידושי דמהני זהו רק , ם"ל להרמב"ס

ומה שאינו כן . במקומן ולא במקום אחר

  , דיש לו דין לשון, בכינויין בלשון אומות

  .ם הכי מהני בכל מקוםומשו  

פ "ם ע"את דברי הרמביש לבאר

דלמאן דאמר . 'בנדרים ב' דברי תוס

, כינויין הם לשון שבדו חכמים להיות נודר בו

. כל מאי דמהני זהו רק מדרבנן ולא מהתורה

וסבירא ליה דמהני , ן שם שנחלק"ודלא כהר

ל "משום דלא גרע הסכמת חכמים ז, מהתורה

נראה שרק ' וסברת תוס. תמהסכמת האומו

כי כל אומה יש לה , האומות קובעים דין לשון

י הסכמת האומות "וע, את הלשון שלה

אבל חכמים לא יכולים . מתקבל דין לשון

  כיון שהם אינם אומה בפני , לקבוע דין לשון

  . עצמם  

בין , ם החילוק"דרך זה נראה לבאר ברמב

לשון עילגים דמהני רק במקום 

לבין לשון אומות דמהני בכל . כךשמדברים

כיון , דלשון עילגים לא הוי דין לשון. מקום

ולא , שלא עמדו האומות לקבוע זה לשם לשון

וכל מאי דמהני זהו רק , עדיף מתקנת חכמים

דכל התקנת , ל"ומשום הכי ס. מתקנת חכמים

או . חכמים היתה רק במקום שמדברים כך

, לשוןמשום דלשון עילגים כל מה שמקבל דין

אבל . [הוא רק משום שמדברים כך במקום זה

כיון שלא קבעו זה , לא משום החלטת האומה

ולכך במקום אחר לא מהני דשם , ]לדין לשון

, ומה שאינו כן בלשון אומות. אין לו דין לשון

  שפיר , דכיון דתיקנו האומות זה לדין לשון

  .נקבע כלשון ומהני בכל מקום  

קיבלנו

אמנם

אמנם 

ועל 



                      דוד      סוטה                                                      אוצרות                  רמד

דלא מהני ,הלכההביאורשהוכיח

. 'מקידושין ו, במקום שלא מדברים כך

דהאומר הרי את חרופתי ביהודה מקודשת 

אבל בגליל , שכן ביהודה קורין לארוסה חרופה

פ ששניהם התכוונו "אע[אינה מקודשת 

כיון דלשון חרופה אינו לשון , ]לקידושין

ומוכח דבמקום שלא מדברים , קידושין בגליל

שהרי , ג"ראיה זו צעו. כך לא הוי דין לשון

בקידושין אין כלל דין לשון לומר הרי את 

שהרי אם היה מדבר עמה על עסקי , מקודשת

פ "אע, קידושיה ונתן לה מעות הרי זו מקודשת

כ תמוה מדוע "וא. של אמר לשון קידושין

הרי , ומר חרופתי בגליל לא מקודשתהא

  גרע מעסוקין ולא,קידושיןלשםכוונושניהם

  

ל דבגליל איכא לספוקי "ועכצ. יןבאותו ענ

  ולא משום , שמא לא כיון כלל לשם קידושין

  . דין לשון  

קושיה זו תלויה בנידון האחרונים

דאבעיא לן האם יש : 'בסוגיא דנדרים ו

ותמהו האחרונים דכיון , יד לקידושין או לא

אם כן , ואין דין לשוןמהנידעסוקין באותו ענין

ובחזון , ידות צריך להועילאפילו אם אין דין 

דאם , ביאר'ק ז"ח ס"איש באבן העזר סימן ל

אין דין ידות גרע ומקלקל את האומדנא של 

אבל אם יש דין ידות , עסוקין באותו ענין

  ז מיושבת הוכחת "ולפ, ונחשב דין לשון מועיל

  .הביאור הלכה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ומה 

אמנם

רמה                      דוד      גיטין                                                      אוצרות          

  סימן עו

  בדין קניין אגב קרקע וקנין חצר
  : גיטין עז                                                                                                                                                                              

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ההוא שכיב מרע דכתב : "ז"בגיטין ע

לה גיטא לדביתהו בהדי פניא דמעלי 

למחר תקף , ולא הספיק למיתבה לה, שבתא

ל זילו אמרו"א, ליה עלמא אתו לקמיה דרבא

ליה דליקניה ניהלה לההוא דוכתא דיתיב ביה 

, ותיזל איהי ותיחוד ותפתח ותחזיק ביה, גיטא

". ז חזקה"דתנן נעל גדר פרץ כל שהוא ה

י דקונה את הגט אגב הקרקע וכדתנן "ופרש

נכסים שאין להם אחריות נקנין . "ו"בקידושין כ

  עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ובשטר 

  ". ובחזקה  

  

דאם קונה הגט , י"אשונים על רשהר

כ למה צריך להקנות "א, אגב הקרקע

הרי , דווקא את החצר שהגט נמצא בתוכו

צ שהמטלטלין יהיו צבורין "בקנין אגב א

, ולכן פרשו דמתגרשת מדין חצר. בקרקע

דמשום ידה אתרבאי ונחשב ונתן בידה ולא 

. דבעינן ונתן בידה וליכא בקנין אגב, מדין אגב

, י לפרש כפשוטו"ט לא ניחא לרש"מ) ב א"וצ

מה ) ב. כ הראשונים"שמגורשת מדין חצר כש

  דבקנין אגב , י על קושיית הראשונים"יענה רש

  .צ צבורין"א  

  .אברכי כולל באר משה אשדוד  

ך"השדבריפ"עלהסבירחשבתי

הניחדאם]'גק"סב"רסימן[מ"בחו

והקנה,המשתמרתקרקעג"עמטלטלין

מדיןהמטלטליןקונהדלא,לחבירוהקרקע

המטלטליןשמקנה,להדיאיאמרכ"אא[.חצר

קונהחצרודאין"הטעםוביאר].הקרקעאגב

דחצירוהכאכ"משא,בחצרוכברכשהואאלא

לאי"דרשנראהט"ומה".כאחדבאיןומתנתו

קונהדלא,חצרומדיןדמתגרשתלפרשרצה

ולאכאחדבאיןומתנתודחצרוכיון,ת"כשנכלל

  ראיתיוכן.אגבמדיןדקונהפרשולכך,מהני

  .לדעתושכוונתיושמחתידודבידכאןשביאר  

, ך"דאפילו להחולקים על השראיתי

ל דאם הניח מטלטלין על גבי קרקע "וס

מ "מ, דקונה המטלטלין והקרקע מדין חצר

כ קונה את "ואח, קונה תחילה את הקרקע

אבל בגט אשה לא מהני . המטלטלין מדין חצר

כ קונה "דאם קונה תחילה הקרקע ואח, ג"כה

. ג קרקע"הוי טלי גיטך מע, את המטלטלין

ולכך לא , י דקונה הגט אגב הקרקע"ולכך פירש

ה "בתודכ"וכש, ג קרקע"חשיב טלי גיטך מע

דכיון שהגט בא מרשות הבעל לרשותה , ותיזל

דשאני טלי , וכוונתם נראה. הוי כאילו נתנו לה

שאת מעשה הקנין עושה , ג קרקע"גיטך מע

כ קנין "משא. ולכך לא מחשיב ונתן, האשה

דמעשה הקנין הוא מחמת הבעל , אגב קרקע

ושוב . ושפיר מחשיב מעשה קנין, שמקנה אגב

שמואל על ' עורי רראיתי שכן ביאר בשי

והקשו:שאלה

:תשובה

ושוב 



                      דוד      סוטה                                                      אוצרות                  רמד

דלא מהני ,הלכההביאורשהוכיח

. 'מקידושין ו, במקום שלא מדברים כך

דהאומר הרי את חרופתי ביהודה מקודשת 

אבל בגליל , שכן ביהודה קורין לארוסה חרופה

פ ששניהם התכוונו "אע[אינה מקודשת 

כיון דלשון חרופה אינו לשון , ]לקידושין

ומוכח דבמקום שלא מדברים , קידושין בגליל

שהרי , ג"ראיה זו צעו. כך לא הוי דין לשון

בקידושין אין כלל דין לשון לומר הרי את 

שהרי אם היה מדבר עמה על עסקי , מקודשת

פ "אע, קידושיה ונתן לה מעות הרי זו מקודשת

כ תמוה מדוע "וא. של אמר לשון קידושין

הרי , ומר חרופתי בגליל לא מקודשתהא

  גרע מעסוקין ולא,קידושיןלשםכוונושניהם

  

ל דבגליל איכא לספוקי "ועכצ. יןבאותו ענ

  ולא משום , שמא לא כיון כלל לשם קידושין

  . דין לשון  

קושיה זו תלויה בנידון האחרונים

דאבעיא לן האם יש : 'בסוגיא דנדרים ו

ותמהו האחרונים דכיון , יד לקידושין או לא

אם כן , ואין דין לשוןמהנידעסוקין באותו ענין

ובחזון , ידות צריך להועילאפילו אם אין דין 

דאם , ביאר'ק ז"ח ס"איש באבן העזר סימן ל

אין דין ידות גרע ומקלקל את האומדנא של 

אבל אם יש דין ידות , עסוקין באותו ענין

  ז מיושבת הוכחת "ולפ, ונחשב דין לשון מועיל

  .הביאור הלכה  

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ומה 

אמנם

רמה                      דוד      גיטין                                                      אוצרות          

  סימן עו

  בדין קניין אגב קרקע וקנין חצר
  : גיטין עז                                                                                                                                                                              

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ההוא שכיב מרע דכתב : "ז"בגיטין ע

לה גיטא לדביתהו בהדי פניא דמעלי 

למחר תקף , ולא הספיק למיתבה לה, שבתא

ל זילו אמרו"א, ליה עלמא אתו לקמיה דרבא

ליה דליקניה ניהלה לההוא דוכתא דיתיב ביה 

, ותיזל איהי ותיחוד ותפתח ותחזיק ביה, גיטא

". ז חזקה"דתנן נעל גדר פרץ כל שהוא ה

י דקונה את הגט אגב הקרקע וכדתנן "ופרש

נכסים שאין להם אחריות נקנין . "ו"בקידושין כ

  עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ובשטר 

  ". ובחזקה  

  

דאם קונה הגט , י"אשונים על רשהר

כ למה צריך להקנות "א, אגב הקרקע

הרי , דווקא את החצר שהגט נמצא בתוכו

צ שהמטלטלין יהיו צבורין "בקנין אגב א

, ולכן פרשו דמתגרשת מדין חצר. בקרקע

דמשום ידה אתרבאי ונחשב ונתן בידה ולא 

. דבעינן ונתן בידה וליכא בקנין אגב, מדין אגב

, י לפרש כפשוטו"ט לא ניחא לרש"מ) ב א"וצ

מה ) ב. כ הראשונים"שמגורשת מדין חצר כש

  דבקנין אגב , י על קושיית הראשונים"יענה רש

  .צ צבורין"א  

  .אברכי כולל באר משה אשדוד  

ך"השדבריפ"עלהסבירחשבתי

הניחדאם]'גק"סב"רסימן[מ"בחו

והקנה,המשתמרתקרקעג"עמטלטלין

מדיןהמטלטליןקונהדלא,לחבירוהקרקע

המטלטליןשמקנה,להדיאיאמרכ"אא[.חצר

קונהחצרודאין"הטעםוביאר].הקרקעאגב

דחצירוהכאכ"משא,בחצרוכברכשהואאלא

לאי"דרשנראהט"ומה".כאחדבאיןומתנתו

קונהדלא,חצרומדיןדמתגרשתלפרשרצה

ולאכאחדבאיןומתנתודחצרוכיון,ת"כשנכלל

  ראיתיוכן.אגבמדיןדקונהפרשולכך,מהני

  .לדעתושכוונתיושמחתידודבידכאןשביאר  

, ך"דאפילו להחולקים על השראיתי

ל דאם הניח מטלטלין על גבי קרקע "וס

מ "מ, דקונה המטלטלין והקרקע מדין חצר

כ קונה את "ואח, קונה תחילה את הקרקע

אבל בגט אשה לא מהני . המטלטלין מדין חצר

כ קונה "דאם קונה תחילה הקרקע ואח, ג"כה

. ג קרקע"הוי טלי גיטך מע, את המטלטלין

ולכך לא , י דקונה הגט אגב הקרקע"ולכך פירש

ה "בתודכ"וכש, ג קרקע"חשיב טלי גיטך מע

דכיון שהגט בא מרשות הבעל לרשותה , ותיזל

דשאני טלי , וכוונתם נראה. הוי כאילו נתנו לה

שאת מעשה הקנין עושה , ג קרקע"גיטך מע

כ קנין "משא. ולכך לא מחשיב ונתן, האשה

דמעשה הקנין הוא מחמת הבעל , אגב קרקע

ושוב . ושפיר מחשיב מעשה קנין, שמקנה אגב

שמואל על ' עורי רראיתי שכן ביאר בשי

והקשו:שאלה

:תשובה

ושוב 



                      דוד      גיטין                                                      אוצרות                  רמו

ש שהוסיף "ועי[ג והנאני "מסכת גיטין דף י

דאמר רבא כתב לה . א"בגיטין כ' לבאר הגמ

, גט ונתנו בחצרו וכתב לה שטר מתנה עליו

שהרי גם , ואינו מדין אגב, קנאתו ומתגרשת בו

בכתב לה גט ונתנו ביד עבדו וכתב לה שטר 

. ל דהיינו מדין חצר"ועכצ, מתנה עליו מגורשת

, יאר דרק כשמקנה לה החצר בקנין שטרוב

דהוא , דקנין שטר הוי מעשה קנין של המקנה

ולכך שפיר מחשיב , נותן השטר והוא מקנה

כ בההוא "ומשא, ונתן גם על הגט שבחצר

שכיב מרע שהאשה קונה החצר על ידי 

  ולכך , דמחשיב מעשה קנין של האשה, החזקה

  ].ה"לא מקרי ונתן עיש  

  

  

,י"רשעלשחולקיםהראשוניםלשאר

ב"צ,חצרקניןמדיןהגטדקונהל"וס

מגורשתדלאקרקעג"מעגיטךטליש"מ

החצרי"עהגטוכשמקנה,מבעלנתינהדליכא

עלהראשוניםשהקשוובמה.דמגורשת

עיין.בחצרוצבוריםצ"אאגבדבקנין,י"פרש

ותירץ,זהעלשעמד'דק"סרבסימןח"בקצוה

,הבעלבידומשיחהבידהדגט.'זמ"ב'הגמפ"ע

דבעינןמשום,מגורשתאינההגטדקנתהג"אע

בגטנ"ה.בעלגבידאגידאכיון,וליכאכריתות

,אחרתקרקעאגבלהומקנההבעלברשות

הגטדאכתיכיון,כריתותדאינומגורשתדלא

  .ה"עישגביהאגידומחשיב,הבעלשלברשותו

.ה דוד חנניה פינטו"ע

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

, את מכתבו היקר בביאור הסוגיא

ובמה . ושמחנו בדברים המאירים

על הראשונים שחולקים על , ר"שהקשה כת

והקשה , ל דקונה הגט מדין חצר"י וס"רש

ג קרקע דאינה "ש מטלי גיטך מע"ר מ"כת

י "שמקנה הגט ע, מגורשת דליכא נתינה דבעל

  נ ליכא נתינה דבעל היא "וה, החצר מגורשת

  . קושיה גדולה  

א החדשים בסוגיא גם עמד "טביבר

ש מטלי גיטך "ת ומ"וא"וכתב , בזה

ג דקניא ליה בהגבהה "דאע, ג קרקע"מע

ל דהתם "וי' לא מיגרשא ביה וכו, מחמת הבעל

לא זכיא ביה מחמת ההיא הנחה דאנחיה בעל 

דהא לא מקנה ליה , ג קרקע כלל"לגיטא ע

בידהונתןובעינן, השתא זכותא בההוא קרקע

כיון דמקני לה ההוא דוכתא הכאאבל,יכאול

אשתכח דאהני ההיא , דאנחיה לגיטא בגויה

הנחה דאנחיה לגיטה בההוא דוכתא למיקני 

  , בההוא דוכתא למיקני לגיטא אגביהלגיטא

  ". ונתן בידה קרינה ביה ונתינה אריכתא היא  

דכל החיסרון בטלי גיטך , דכוונתו

שאין הוא רק בגוונא, ג קרקע"מע

אבל אם ישנה , הבעל שותף כלל בנתינה

שפיר מחשיב ונתן , שותפות של הבעל בנתינה

וקונה , ולכך בגוונא שנתן הגט בחצר. בידה

ז "דעי, ישנה שותפות של הבעל בנתינה, החצר

אבל

קיבלנו

אמנם
ונראה

רמז                    דוד      גיטין                                                      אוצרות

י "דנמצא דע, ומקנה החצר, שמניח הגט בחצר

שאם לא . [הנחת הגט בחצר מקנה לה החצר

  לכך ]. קנה החצרלא היה מ, היה מניח בחצר

  

  

מתחילההגטשלנחשב דתחילת הנתינה

  אריכתאוהכל נתינה, לחצרהנתינהמזמן

  .ת"י ההנחה וכשנ"שותף בה עוהבעל,דמיא  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

  עזסימן 

  צה בשבתהאם גט מוק
  :גיטין עז                                                                                                                                                                               

  

  ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

מרעשכיבההוא":ז"עבגיטין

בהדילדביתהוגיטאלהדכתב

למיתביההספיקולאשבתאדמעליפניא

לקמיהאתועלמאליהתקףלמחר,לה

ניהלהדליקניהליהאמרוזילול"א,דרבא

איהיותיזיל,גיטאביהדיתיבדוכתאלההוא

גדרנעלדתנן,ביהותחזיקותיפתחותיחוד

לפיי"ופרש".חזקהז"השהואכלפרץ

לאולכך,בשבתבטלטולאסורשהגט

החצרהקנאתי"ערק,לגרשלוהתירו

בעללדבריהביאן"ובר.בתוכהשהגט

שמותרל"וס,י"רשעלשחולקהעיטור

לוושהתירכמו[הגטלטלטלמרעלשכיב

  הרביםרשותהיתהוכאן,]בשבתלגרש

  

  

  יכללאלכך,הגטלביןמ"השכביןמפסקת
  .הגטלטלטל  

ל"זהזקןי"רבשםהביאא"הרשב

כיון,מוקצהאינושגטיתכןשבזמננו

ל"חזבזמןורק.גיטיןהלכותממנוללמודשראוי

ולאפהבעלהיהלימודםשכלכיון,מוקצההיה

שהואבגטמודיםע"דכוומשמע.הכתבמתוך

שהתירהעיטורבעלדגם[.ל"חזבזמןמוקצה

דעתותטרףשלאמרעלשכיברקזהו,לטלטל

הגטמדועע"צוזה].מוקצההויאבל,עליו

,בשבתלגרשיכולמרעהשכיבוהרי,מוקצה

בשבילודהגטאנמצ.לגרשלוהתירול"דחזכיון

  כללמוקצהאינוכ"וא,המותרתשמישנחשב

  .ע"צ  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

' פ דברי תוס"ע, חשבתי להסביר זה

דלולב הוי מוקצה : ב"בסוכה מ

ל גזרו "לפני שחז. [ג דחזי למצוה"אע, בשבת

כיון שאינו עשוי ]. שלא ליטול לולב בשבת

כמו סידור הקנים ונטילתן שאינו דוחה , כלי

, ג דחזו ללחם הפנים"אע, שבת דהם מוקצה

מ בלולב התירו "ומ. מ אינם עשויים כלי"דמ

, ג דהוא מוקצה"ל ליטלו בזמן המקדש אע"חז

:שאלה

ובחידושי

:תשובה



                      דוד      גיטין                                                      אוצרות                  רמו
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, יאר דרק כשמקנה לה החצר בקנין שטרוב

דהוא , דקנין שטר הוי מעשה קנין של המקנה

ולכך שפיר מחשיב , נותן השטר והוא מקנה

כ בההוא "ומשא, ונתן גם על הגט שבחצר
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.ה דוד חנניה פינטו"ע
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  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

, את מכתבו היקר בביאור הסוגיא

ובמה . ושמחנו בדברים המאירים
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והקשה , ל דקונה הגט מדין חצר"י וס"רש
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י "שמקנה הגט ע, מגורשת דליכא נתינה דבעל

  נ ליכא נתינה דבעל היא "וה, החצר מגורשת

  . קושיה גדולה  

א החדשים בסוגיא גם עמד "טביבר

ש מטלי גיטך "ת ומ"וא"וכתב , בזה

ג דקניא ליה בהגבהה "דאע, ג קרקע"מע

ל דהתם "וי' לא מיגרשא ביה וכו, מחמת הבעל

לא זכיא ביה מחמת ההיא הנחה דאנחיה בעל 

דהא לא מקנה ליה , ג קרקע כלל"לגיטא ע

בידהונתןובעינן, השתא זכותא בההוא קרקע

כיון דמקני לה ההוא דוכתא הכאאבל,יכאול

אשתכח דאהני ההיא , דאנחיה לגיטא בגויה

הנחה דאנחיה לגיטה בההוא דוכתא למיקני 

  , בההוא דוכתא למיקני לגיטא אגביהלגיטא

  ". ונתן בידה קרינה ביה ונתינה אריכתא היא  

דכל החיסרון בטלי גיטך , דכוונתו

שאין הוא רק בגוונא, ג קרקע"מע

אבל אם ישנה , הבעל שותף כלל בנתינה

שפיר מחשיב ונתן , שותפות של הבעל בנתינה

וקונה , ולכך בגוונא שנתן הגט בחצר. בידה

ז "דעי, ישנה שותפות של הבעל בנתינה, החצר

אבל

קיבלנו

אמנם
ונראה
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שאם לא . [הנחת הגט בחצר מקנה לה החצר
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  ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

מרעשכיבההוא":ז"עבגיטין

בהדילדביתהוגיטאלהדכתב

למיתביההספיקולאשבתאדמעליפניא

לקמיהאתועלמאליהתקףלמחר,לה

ניהלהדליקניהליהאמרוזילול"א,דרבא

איהיותיזיל,גיטאביהדיתיבדוכתאלההוא

גדרנעלדתנן,ביהותחזיקותיפתחותיחוד

לפיי"ופרש".חזקהז"השהואכלפרץ

לאולכך,בשבתבטלטולאסורשהגט

החצרהקנאתי"ערק,לגרשלוהתירו

בעללדבריהביאן"ובר.בתוכהשהגט

שמותרל"וס,י"רשעלשחולקהעיטור

לוושהתירכמו[הגטלטלטלמרעלשכיב

  הרביםרשותהיתהוכאן,]בשבתלגרש

  

  

  יכללאלכך,הגטלביןמ"השכביןמפסקת
  .הגטלטלטל  

ל"זהזקןי"רבשםהביאא"הרשב

כיון,מוקצהאינושגטיתכןשבזמננו

ל"חזבזמןורק.גיטיןהלכותממנוללמודשראוי

ולאפהבעלהיהלימודםשכלכיון,מוקצההיה

שהואבגטמודיםע"דכוומשמע.הכתבמתוך

שהתירהעיטורבעלדגם[.ל"חזבזמןמוקצה

דעתותטרףשלאמרעלשכיברקזהו,לטלטל

הגטמדועע"צוזה].מוקצההויאבל,עליו

,בשבתלגרשיכולמרעהשכיבוהרי,מוקצה

בשבילודהגטאנמצ.לגרשלוהתירול"דחזכיון

  כללמוקצהאינוכ"וא,המותרתשמישנחשב

  .ע"צ  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

' פ דברי תוס"ע, חשבתי להסביר זה

דלולב הוי מוקצה : ב"בסוכה מ

ל גזרו "לפני שחז. [ג דחזי למצוה"אע, בשבת

כיון שאינו עשוי ]. שלא ליטול לולב בשבת

כמו סידור הקנים ונטילתן שאינו דוחה , כלי

, ג דחזו ללחם הפנים"אע, שבת דהם מוקצה

מ בלולב התירו "ומ. מ אינם עשויים כלי"דמ

, ג דהוא מוקצה"ל ליטלו בזמן המקדש אע"חז

:שאלה

ובחידושי

:תשובה



                      דוד      גיטין                                                      אוצרות                  רמח

והתירו לו איסור , כיון שצריך לקיים המצוה

כ בסידור הקנים לא התירו "ומשא. מוקצה

דאינו צורך כל כך כיון , ל לאיסור המוקצה"חז

  קנים טעמא מאי משום . "ד"כ בשבת קכ"כש

  ".בהאי פורתא לא מעפשי, איעפושי  

פ"אעמוקצההויגטדגם,ל"ישפיר

,מרעלשכיבבשבתלגרששמותר

  מוקצההויכלישאינוהיכאוכל,כליינואמ"דמ

  

  

לטלטלכ"כצורךאינווכאן.ומקלותבקניםכמו

בחצרהגטשמניחז"עילגרשהיכולשהרי,הגט

כיון,מוקצהאינוהגטהזהבזמןורק.להומקנה

,כלידאינוג"ואע,הלכותהימנוללמודשראוי

ל"חזדהתירוהקודשלכתבידמימ"דמ

ספריםושארתורהספרוכמו,בשבתלטלטלם

  נ"וה,לימודלצורךשהםכיון,כלידאינםג"אע

  .כלידאינוג"אעמוקצהאינוהזהבזמןגט  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  

  ..ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

ויש , מכתבו היקר בענין מוקצה בגט

מה שביאר . לפלפל בדבריו היקרים

ר הטעם דגט הוי מוקצה גם באופן דחזי "כת

הוא ביאור : ב"סוכה מ' פ תוס"ע, לשכיב מרע

. ב"י סוכה מ"ע בזה מרש"אמנם יל. נפלא

כיון דחזי לנטילת , ל דלולב תורת כלי עליו"דס

ל "וס', י פליג על תוס"כ מוכח דרש"וא. אנשים

ס שבת "י עמ"ז בקה"ועמד ע[. דלולב אינו מוקצה

, נ נימא בגט דשכיב מרע"כ ה"וא.]ג"סימן כ

דהוי כלי כיון דחזי לגירושין דשכיב מרע ואינו 

דלולב ראוי לשימוש , אמנם יש לחלק. מוקצה

, ה פעמים ביום דזמן המצוה הוא כל היוםכמ

כ בגט דשכיב מרע שעומד לשימוש "ומשא

ד "אמנם יל. לא נותן לו שם של כלי, חד פעמי

  , שהרי בשבת מותר לטלטל כלי חד פעמי, בזה

  .פ שלא עומד לשימוש כמה פעמים"אע  

דבזה [יש לחלק בין שימוש מצוה 

לא , י דאם הוא חד פעמי"מודה רש

, מ עצמו"וכן גט שאינו שמוש לשכ, חשיב כלי

ודמי , רק להקל על אשתו שלא תזדקק ליבם

  כמו כלי . [לבין שמוש האדם] לשמוש מצוה

    ].דהוי כלי לענין שבת ולא מוקצה, חד פעמי  

ביורה דעה סימן [א "לפי דעת הגר, לדון בזה

דאוסר לטלטל את הסכין ]'ו סעיף ב"רס

ל "וס, ה להצניעושל המילה לאחר המיל

ודלא . [דמחוייב לזורקו מידו לאחר המילה

, א"ומוכח מדברי הגר]. א שם שהתיר"כהרמ

דגם כשמותר להשתמש בסכין לצורך המילה 

כ "וא, מ לא פקע ממנו שם מוקצה"מ, בשבת

פ שמותר להשתמש בו לצורך "נ בגט אע"ה

  מ לא פקע "מ, מ בשבת"הגירושין של השכ

  .ממנו שם מוקצה  

א הם רק "דכל דברי הגר, יתכן לחלק

דהוא מוקצה מחמת , בסכין של מילה

וגם כשמל בו בשבת לא פקע ממנו , חסרון כיס

ז"ולפי

הגיענו

ואולי

ויש 

אמנם

רמט                    דוד      גיטין                                                      אוצרות

שהרי , שם של מוקצה מחמת חסרון כיס

ולכך , מקפיד מלהשתמש בו דברים אחרים

כ בגט דאינו מוקצה מחמת "ומשא. הוי מוקצה

וכל שם המוקצה הוא מחמת גופו , חסרון כיס

  ל התירו "כ כיון שחז"וא, ראוי לשימושדאינו 

  .שפיר חזי לשימוש, לו לגרש בשבת  

:ו"קכבשבתהמשנהפ"ע,בזהלדוןיש

ומותרת,מוקצהאינהטהורהדתרומה

:ז"קכשם'בגמכ"כש.לישראלגםבטלטול

עלשלשדבגד.ז"מ'מהגמשם'בתוסוהקשו

לעשיריםמוקצההוי]לענייםדחזי[שלש

מתרומהשנאומאי].לעשיריםחזידלאכיון[

גםמוקצהדאינה,לכהןדחזיטהורה

חזולאענייםדבגדי'תוסותירצו.לישראל

מהנילאולכך,גריעותאמחמתלעשירים

איןטהורהתרומהכ"ומשא.לענייםדחזימאי

  אינהלכהניםשראויהוכיון,גריעותאכללבה

  . מוקצה  

דבגדי עניים , סובר]ה"ח סק כ"בסימן ש[

גם באופן , הם מוקצה לעשירים

מ "דמ, ואינו מוקצה לעני. [שהבגד שייך לעני

ק "ג ס"סימן מ[א "ובחזו]. לעשירים הוא מוקצה

וסובר דאם הבגד שייך לעני , ז"חולק על הט]'כ

כיון שיש בו צד , אינו מוקצה לעשיר

ורק אם הבגד שייך [השתמשות אצל העני 

וסברת ]. דלא חזי לבעליו, הלעשיר הוי מוקצ

  דאם יש לבעלים השתמשות , ז היא"הט

  

ואצל האחרים ההשתמשות היא גרועה ,בחפץ

דאצל עשירים הוי , כמו בגדי עניים[

ג החפץ "בכה] 'כ תוס"השתמשות גרועה כש

  ולא אצל האחרים , נחשב מוכן רק לבעליו

  .כיון דאצלם אין זה נחשב שמוש] העשירים[  

דמי,דגט אצל השכיב מרע, לבאריש 

הוי השתמשות   זה  דגט,ענייםלבגדי

כיון שהם לא צריכים , גרועה אצל אחרים

וגם לא יכולים לגרש בגט זה , לגרש נשותיהם

ל דאצל השכיב מרע "כ י"וא. דלא נכתב לשמה

אבל אצל השליח ואצל אחרים , אינו מוקצה

וכל מה שכתבו הראשונים דהגט. הוי מוקצה

זהו רק לשליח שבא לגרש בו ,הוא מוקצה

נ "ואה]. ת"ודמי לבגדי עניים לעשירים וכשנ[

אמנם ביאור . אין הגט מוקצה, מ עצמו"דלשכ

א "אבל לפי החזו, ז"ד הט"זה ניחא רק לפ

כיון , דבגדי עניים אינם מוקצים גם לעשירים

א לפרש כן "א, שיש בהם השתמשות לבעלים

  , קצה גם לאחריםנ הגט לא צריך להיות מו"דה

  .כיון שיש בו השתמשות לבעלים  

שאם יש , א"ל דגם לדברי החזו"י

השתמשות גרועה לבעלים אין החפץ 

זהו רק באופן . מוקצה גם לאחרים

אבל , שההשתמשות של הבעלים היא לזמן רב

באופן שההשתמשות של הבעלים היא פעם 

  מודה החזון איש שהחפץ מוקצה , אחת בלבד

  .לאחרים  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

    

  

  

  

עוד

ז"והט

ז"ולפ

אמנם
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והתירו לו איסור , כיון שצריך לקיים המצוה

כ בסידור הקנים לא התירו "ומשא. מוקצה

דאינו צורך כל כך כיון , ל לאיסור המוקצה"חז

  קנים טעמא מאי משום . "ד"כ בשבת קכ"כש

  ".בהאי פורתא לא מעפשי, איעפושי  

פ"אעמוקצההויגטדגם,ל"ישפיר

,מרעלשכיבבשבתלגרששמותר

  מוקצההויכלישאינוהיכאוכל,כליינואמ"דמ

  

  

לטלטלכ"כצורךאינווכאן.ומקלותבקניםכמו

בחצרהגטשמניחז"עילגרשהיכולשהרי,הגט

כיון,מוקצהאינוהגטהזהבזמןורק.להומקנה

,כלידאינוג"ואע,הלכותהימנוללמודשראוי

ל"חזדהתירוהקודשלכתבידמימ"דמ

ספריםושארתורהספרוכמו,בשבתלטלטלם

  נ"וה,לימודלצורךשהםכיון,כלידאינםג"אע

  .כלידאינוג"אעמוקצהאינוהזהבזמןגט  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  

  ..ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

ויש , מכתבו היקר בענין מוקצה בגט

מה שביאר . לפלפל בדבריו היקרים

ר הטעם דגט הוי מוקצה גם באופן דחזי "כת

הוא ביאור : ב"סוכה מ' פ תוס"ע, לשכיב מרע

. ב"י סוכה מ"ע בזה מרש"אמנם יל. נפלא

כיון דחזי לנטילת , ל דלולב תורת כלי עליו"דס

ל "וס', י פליג על תוס"כ מוכח דרש"וא. אנשים

ס שבת "י עמ"ז בקה"ועמד ע[. דלולב אינו מוקצה

, נ נימא בגט דשכיב מרע"כ ה"וא.]ג"סימן כ

דהוי כלי כיון דחזי לגירושין דשכיב מרע ואינו 

דלולב ראוי לשימוש , אמנם יש לחלק. מוקצה

, ה פעמים ביום דזמן המצוה הוא כל היוםכמ

כ בגט דשכיב מרע שעומד לשימוש "ומשא

ד "אמנם יל. לא נותן לו שם של כלי, חד פעמי

  , שהרי בשבת מותר לטלטל כלי חד פעמי, בזה

  .פ שלא עומד לשימוש כמה פעמים"אע  

דבזה [יש לחלק בין שימוש מצוה 

לא , י דאם הוא חד פעמי"מודה רש

, מ עצמו"וכן גט שאינו שמוש לשכ, חשיב כלי

ודמי , רק להקל על אשתו שלא תזדקק ליבם

  כמו כלי . [לבין שמוש האדם] לשמוש מצוה

    ].דהוי כלי לענין שבת ולא מוקצה, חד פעמי  

ביורה דעה סימן [א "לפי דעת הגר, לדון בזה

דאוסר לטלטל את הסכין ]'ו סעיף ב"רס

ל "וס, ה להצניעושל המילה לאחר המיל

ודלא . [דמחוייב לזורקו מידו לאחר המילה

, א"ומוכח מדברי הגר]. א שם שהתיר"כהרמ

דגם כשמותר להשתמש בסכין לצורך המילה 

כ "וא, מ לא פקע ממנו שם מוקצה"מ, בשבת

פ שמותר להשתמש בו לצורך "נ בגט אע"ה

  מ לא פקע "מ, מ בשבת"הגירושין של השכ

  .ממנו שם מוקצה  

א הם רק "דכל דברי הגר, יתכן לחלק

דהוא מוקצה מחמת , בסכין של מילה

וגם כשמל בו בשבת לא פקע ממנו , חסרון כיס

ז"ולפי

הגיענו

ואולי

ויש 

אמנם
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שהרי , שם של מוקצה מחמת חסרון כיס

ולכך , מקפיד מלהשתמש בו דברים אחרים

כ בגט דאינו מוקצה מחמת "ומשא. הוי מוקצה

וכל שם המוקצה הוא מחמת גופו , חסרון כיס

  ל התירו "כ כיון שחז"וא, ראוי לשימושדאינו 

  .שפיר חזי לשימוש, לו לגרש בשבת  

:ו"קכבשבתהמשנהפ"ע,בזהלדוןיש

ומותרת,מוקצהאינהטהורהדתרומה

:ז"קכשם'בגמכ"כש.לישראלגםבטלטול

עלשלשדבגד.ז"מ'מהגמשם'בתוסוהקשו

לעשיריםמוקצההוי]לענייםדחזי[שלש

מתרומהשנאומאי].לעשיריםחזידלאכיון[

גםמוקצהדאינה,לכהןדחזיטהורה

חזולאענייםדבגדי'תוסותירצו.לישראל

מהנילאולכך,גריעותאמחמתלעשירים

איןטהורהתרומהכ"ומשא.לענייםדחזימאי

  אינהלכהניםשראויהוכיון,גריעותאכללבה

  . מוקצה  

דבגדי עניים , סובר]ה"ח סק כ"בסימן ש[

גם באופן , הם מוקצה לעשירים

מ "דמ, ואינו מוקצה לעני. [שהבגד שייך לעני

ק "ג ס"סימן מ[א "ובחזו]. לעשירים הוא מוקצה

וסובר דאם הבגד שייך לעני , ז"חולק על הט]'כ

כיון שיש בו צד , אינו מוקצה לעשיר

ורק אם הבגד שייך [השתמשות אצל העני 

וסברת ]. דלא חזי לבעליו, הלעשיר הוי מוקצ

  דאם יש לבעלים השתמשות , ז היא"הט

  

ואצל האחרים ההשתמשות היא גרועה ,בחפץ

דאצל עשירים הוי , כמו בגדי עניים[

ג החפץ "בכה] 'כ תוס"השתמשות גרועה כש

  ולא אצל האחרים , נחשב מוכן רק לבעליו

  .כיון דאצלם אין זה נחשב שמוש] העשירים[  

דמי,דגט אצל השכיב מרע, לבאריש 

הוי השתמשות   זה  דגט,ענייםלבגדי

כיון שהם לא צריכים , גרועה אצל אחרים

וגם לא יכולים לגרש בגט זה , לגרש נשותיהם

ל דאצל השכיב מרע "כ י"וא. דלא נכתב לשמה

אבל אצל השליח ואצל אחרים , אינו מוקצה

וכל מה שכתבו הראשונים דהגט. הוי מוקצה

זהו רק לשליח שבא לגרש בו ,הוא מוקצה

נ "ואה]. ת"ודמי לבגדי עניים לעשירים וכשנ[

אמנם ביאור . אין הגט מוקצה, מ עצמו"דלשכ

א "אבל לפי החזו, ז"ד הט"זה ניחא רק לפ

כיון , דבגדי עניים אינם מוקצים גם לעשירים

א לפרש כן "א, שיש בהם השתמשות לבעלים

  , קצה גם לאחריםנ הגט לא צריך להיות מו"דה

  .כיון שיש בו השתמשות לבעלים  

שאם יש , א"ל דגם לדברי החזו"י

השתמשות גרועה לבעלים אין החפץ 

זהו רק באופן . מוקצה גם לאחרים

אבל , שההשתמשות של הבעלים היא לזמן רב

באופן שההשתמשות של הבעלים היא פעם 

  מודה החזון איש שהחפץ מוקצה , אחת בלבד

  .לאחרים  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

    

  

  

  

עוד

ז"והט

ז"ולפ

אמנם
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  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

כיצדרבאהקשה:ז"עבגיטין

,עצמוי"עבשטרעבדמשתחרר

רבאהוכיחומזה,רבוכידעבדידוהרי

  ,ב"צזווסברא.כאחדבאיןוידודגיטו

  

  

  

,לרבושייכתהעבדידמעיקראשהרי

שיבואצריך,השחרורבשטרשיזכהוכדי

  מידהשטריצאלאולעולם,לרשותוהגט

  .רבו  

.הכולל באר משה אשדודאברכי 

כתב דכל ]'ק ה"ס'סימן ר[ח "בקצוה

הוא רק , דין גיטו וידו באין כאחד

. ולא בשטר מתנה, בגט אשה ובשחרור עבד

וכותב שטר , מ בנותן חצרו מתנה לחבירו"ונפ[

ומקנה לחבירו , המתנה ומניחו בתוך החצר

ולא , החצר עם שטר המתנה עליה דלא זכה

וביאר ]. נימא חצירו ושטר מתנתו באין כאחד

צריך הקונה , נהדבכל שטר קנין ומת, החילוק

ולא שייך לומר חצירו , לקנות את השטר עצמו

א לקנות השטר "דא, ושטר מתנתו באין כאחד

. ובמה יקנה את החצר, מתנה רק מכח החצר

צ העבד "דא, כ בגט אשה ושחרור עבד"ומשא

והראיה . והאשה לקנות את השטר עצמו

א "פ שא"אע, דאשה מתגרשת בעל כורחה

על איסורי הנאה וגם גט, לזכות בעל כורחה

ג דאין זכיה באיסורי הנאה ולא זכתה "אע, כשר

שיבוא הגט מיד , ורק צריך נתינה לחודה. בנייר

ז משתחרר "ועי, הבעל ליד האשה והעבד

ג "דאע, י עצמו"ולכך מהני בשטר ע, ומתגרשת

מ הגיע השטר "מ, דלא קנה העבד את הנייר

  ונחשב שיש כאן נתינה מהבעלים ליד , לידו

  .ד"עכ. או האשההעבד  

גיטו "' מלשון הגמ, ז"יש להעיר לפ

דהעיקר חסר ". וידו באין כאחד

לומר דשאני גט דסגי ' דהיה לגמ, מהספר

ס "י עמ"ועיין בקה. צ זכיה"בנתינה בעלמא וא

ח "שתמה על דברי קצוה]'ק ב"ס'סימן ח[גיטין 

ז גיטך והנייר שלי אינה "ר ה"ת. 'גיטין כ' מהגמ

י דכיון שהנייר שלו לא נתן לה "פרשו, מגורשת

ומוכח דאם לא . ואותיות פורחות באויר, כלום

אינו גט דהאותיות פורחות , קנתה את הנייר

, ט מהני גט על איסורי הנאה"כ מ"א. באויר

דאין זכיה באיסורי הנאה [והרי לא זכתה בנייר 

וכן . והאותיות פורחות באויר] ח"כ בקצוה"כש

כורחה או שוטה ט מתגרשת בעל"מ, תקשי

. שמתגרשת גם בלי דעתה מדאורייתא

והרי כיון דלא זכתה . :]ב"כדאיתא ביבמות קי[

  ש מה "עי. האותיות פורחות באויר, בנייר

  . ח"שתירץ לדברי קצוה  

:שאלה

:תשובה

אמנם

רנא                    דוד      גיטין                                                      אוצרות

דגם כשמגרשה בעל , ל"ד די"שם בסו

או , כרחה או גט על איסורי הנאה

, ל דזוכה בגופו של גט"שפיר י, מגרש שוטה

וכן , תורה זכתה לאשה את הגט בעל כורחהדה

שוטה מתגרשת דהתורה מזכה הגט בעל 

ל דשייך בו "י, וגט על איסורי הנאה. כרחה

. י"ד הקה"זכיה דמימילא כמו בירושה עכ

ל "דס, ח"וביאור זה הוא דלא כדברי קצוה

מהי , ז צריך לבאר"ולפ. צ כלל זכיה על גט"דא

יך דלא שי. [סברת גיטו וידו באין כאחד

  שאין צורך זכיה רק נתינה , ח"לסברת קצוה

  ].בעלמא  

דזהו גופא חידוש התורה בשחרור 

שאם לאחר , עבדים וגיטי נשים

שיחול השחרור והגרושין יהיה להם זכיה על 

, התורה נותנת להם מעיקרא כח זכיה, השטר

אבל . וגם זה כלול בחידוש התורה של גיטין

מ גם "ומ. בעי זכיה על עצם השטר, לעולם

  כל דין גיטו וידו באין כאחד הוא רק , לביאור זה

  .בשחרור עבדים וגיטי נשים  

. כתובות יא' זה קשיא לי על תוס

בסוגיא דגר קטן מטבילין אותו על דעת 

' והקשו תוס. משום דזכות הוא לו, בית דין

  דכיון דזכיה מטעם שליחות ואין שליחות 

  

  

ובתירוץ שני . כיצד שייך זכין לקטן, לקטן

דהוי גר מן התורה דבזכות גמורה יש , תירצו

, ם הוא"ג דאכתי עכו"שליחות לקטן ואע

חשיב ישראל כיון דבהך זכיה נעשה ישראל 

ז מדין גיורו "ומשמע מדבריהם דה. גמור

דרק , ת"וזהו תימה כשנ, ויהדותו באין כאחד

נו לחידוש מצי, בשחרור עבדים ובגיטי נשים

מהא דמהני שטר שחרור . [זה דבאין כאחד

ל דחדשה תורה "עכצ, וחצר לאשה, לעבד

אבל בגיור מהכי תיתי , לדינא דבאין כאחד

]. שחדשה תורה כלל לדינא דבאין כאחד

אות [אמנם זה כבר ביאר שם בקובץ שיעורים 

הוא רק בגוונא , ם"דהא דאין זכיה לעכו]ד"ל

אבל בגוונא דאחר ,ם"דגם אחר הזכיה יהא עכו

  ליכא חסרון בזכיה , הזכיה כבר יהא ישראל

  .דשפיר חשיב זכיה לישראל, ויכול לזכות לו  

דחידשו .עוק"בב'התוסדבריקשה לי

מ יכול "מ, א יאוש לא קונה"דגם למד

כיון דהוי יאוש , הגנב להקדיש לאחר יאוש

כיצד , וזהו תימה]. י ההקדש"ע[ושינוי רשות 

כ אין "וא, לחול ההקדש הרי יאוש לא קנייכול 

ומשמע.הגזלן יכול להקדיש דבר שאינו שלו

דהקדשו ורשותו , באים כאחדמדיןדכוונתם

  ג דרק בגיטי נשים ושחרור "וצע, באין כאחד

  .ת"עבדים מצינו זה כשנ  

.דוד חנניה פינטוה "ע

    

  

  

  

  

וכתב

ונראה

ולפי 

אבל
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,עצמוי"עבשטרעבדמשתחרר

רבאהוכיחומזה,רבוכידעבדידוהרי

  ,ב"צזווסברא.כאחדבאיןוידודגיטו

  

  

  

,לרבושייכתהעבדידמעיקראשהרי

שיבואצריך,השחרורבשטרשיזכהוכדי

  מידהשטריצאלאולעולם,לרשותוהגט

  .רבו  

.הכולל באר משה אשדודאברכי 

כתב דכל ]'ק ה"ס'סימן ר[ח "בקצוה

הוא רק , דין גיטו וידו באין כאחד

. ולא בשטר מתנה, בגט אשה ובשחרור עבד

וכותב שטר , מ בנותן חצרו מתנה לחבירו"ונפ[

ומקנה לחבירו , המתנה ומניחו בתוך החצר

ולא , החצר עם שטר המתנה עליה דלא זכה

וביאר ]. נימא חצירו ושטר מתנתו באין כאחד

צריך הקונה , נהדבכל שטר קנין ומת, החילוק

ולא שייך לומר חצירו , לקנות את השטר עצמו

א לקנות השטר "דא, ושטר מתנתו באין כאחד

. ובמה יקנה את החצר, מתנה רק מכח החצר

צ העבד "דא, כ בגט אשה ושחרור עבד"ומשא

והראיה . והאשה לקנות את השטר עצמו

א "פ שא"אע, דאשה מתגרשת בעל כורחה

על איסורי הנאה וגם גט, לזכות בעל כורחה

ג דאין זכיה באיסורי הנאה ולא זכתה "אע, כשר

שיבוא הגט מיד , ורק צריך נתינה לחודה. בנייר

ז משתחרר "ועי, הבעל ליד האשה והעבד

ג "דאע, י עצמו"ולכך מהני בשטר ע, ומתגרשת

מ הגיע השטר "מ, דלא קנה העבד את הנייר

  ונחשב שיש כאן נתינה מהבעלים ליד , לידו

  .ד"עכ. או האשההעבד  

גיטו "' מלשון הגמ, ז"יש להעיר לפ

דהעיקר חסר ". וידו באין כאחד

לומר דשאני גט דסגי ' דהיה לגמ, מהספר

ס "י עמ"ועיין בקה. צ זכיה"בנתינה בעלמא וא

ח "שתמה על דברי קצוה]'ק ב"ס'סימן ח[גיטין 

ז גיטך והנייר שלי אינה "ר ה"ת. 'גיטין כ' מהגמ

י דכיון שהנייר שלו לא נתן לה "פרשו, מגורשת

ומוכח דאם לא . ואותיות פורחות באויר, כלום

אינו גט דהאותיות פורחות , קנתה את הנייר

, ט מהני גט על איסורי הנאה"כ מ"א. באויר

דאין זכיה באיסורי הנאה [והרי לא זכתה בנייר 

וכן . והאותיות פורחות באויר] ח"כ בקצוה"כש

כורחה או שוטה ט מתגרשת בעל"מ, תקשי

. שמתגרשת גם בלי דעתה מדאורייתא

והרי כיון דלא זכתה . :]ב"כדאיתא ביבמות קי[

  ש מה "עי. האותיות פורחות באויר, בנייר

  . ח"שתירץ לדברי קצוה  
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שיחול השחרור והגרושין יהיה להם זכיה על 

, התורה נותנת להם מעיקרא כח זכיה, השטר

אבל . וגם זה כלול בחידוש התורה של גיטין

מ גם "ומ. בעי זכיה על עצם השטר, לעולם
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, ם הוא"ג דאכתי עכו"שליחות לקטן ואע
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דחידשו .עוק"בב'התוסדבריקשה לי

מ יכול "מ, א יאוש לא קונה"דגם למד

כיון דהוי יאוש , הגנב להקדיש לאחר יאוש

כיצד , וזהו תימה]. י ההקדש"ע[ושינוי רשות 

כ אין "וא, לחול ההקדש הרי יאוש לא קנייכול 

ומשמע.הגזלן יכול להקדיש דבר שאינו שלו

דהקדשו ורשותו , באים כאחדמדיןדכוונתם

  ג דרק בגיטי נשים ושחרור "וצע, באין כאחד

  .ת"עבדים מצינו זה כשנ  

.דוד חנניה פינטוה "ע

    

  

  

  

  

וכתב

ונראה

ולפי 

אבל



                      דוד      גיטין                                                      אוצרות                  רנב

  .פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

בעניין גיטו וידו , את מכתבו היקר

ר על "ובמה שהקשה כת. באין כאחד

  כיצד יכול לחול הקדש אם יאוש , ק"בב' תוס

  .לא הוי  

פ הגמרא בבבא מציעא "ע, לבאר זה

, דשניים אוחזין בטלית דיחלוקו. 'ו

ובעי רבי זירא אם תקפה אחד בפנינו האם 

, ואהדהספק' וביארה הגמ. מוצאין אותה מידו

האם אומרים מדשתק , בשתק ולבסוף צווח

או דכיון דצווח , מעיקרא אודויי אודי ליה

, לבסוף אגלאי מילתא דהאי דשתק מעיקרא

ואחר כך . משום דאמר הא קא חזו ליה רבנן

אם תימצי לומר בתקפה אחד , אבעיא לן

כיון דשתק . [בפנינו אין מוציאין אותה מידו

שה בלא הקדי]. מעיקרא אודויי אודי ליה

והיינו באופן ששתק בשעת . [תקפה מהו

ולבסוף כששאלה הגזבר צווח , ההקדש

האם , הספק' וביארה הגמ]. 'כדביארו בתוס

כיון דאמירתו לגבוה , הקדש הוא כתקיפה

כ הקדש הוא "א, כמסירתו להדיוט דמי

, כתקיפה ומדשתק מעיקרא אודויי אודי ליה

  . או דלמא הקדש אינו כתקיפה ואין לו לצווח

מה הצד לומר , תמוהים מאוד' הגמ

ומדשתק . [דהקדש הוא כמו תקיפה

הרי אין אדם מקדיש דבר ]. אודויי אודי ליה

וכשמקדיש את הטלית אין שם , שאינו שלו

ולא , כ מדוע יש לו לצעוק"וא, הקדש עליה

כיון , דמי לתקיפה דבזה ודאי היה לו לצעוק

שהלה חטף ממנו את הטלית ומה ענין הקדש 

י אבוהב והביאו "ועמד על זה מהר. לתקיפה

דהא , יש להקשות: "ל"בשיטה מקובצת שם וז

לא שייך אלא ' דאמרינן אמירתו לגבוה וכו

, בנושא שזה שהקדיש הוא ברשות המקדיש

שאף על פי שלא משכו ההקדש חל עליו כח 

אבל בזה הדבר שאינו ברשותו לא , ההקדש

ונאמר שמה שאמר , שייך אמירתו לגבוה

רוצה לומר שחמור , כאלו תקפה מהוהקדישה 

ובין , שהקדישה כי לא תקפה, כח הקדש

. דצווח ובין דשתיק אי אמרינן שחל ההקדש

והסיבה דיכולין לומר שחל ההקדש שזה 

לפי שאנו רואין חומרא , הנושא אפילו צווח

שכל דבר שבעולם צריך , אחרת בהקדש

ובהקדש אמירתו לגבוה וכיון , משיכה להדיוט

את החומרא אמרינן שיש לו חומרא שיש לו ז

  שאף על פי שלא הודה חל עליו כח , אחרת

  . ב"ד ודבריו צ"עכ". הקדש  

שדין אמירתו לגבוה כמסירתו מדבריו

שמעשה ההקדש , להדיוט פירושו

וכשמקדיש . הוא כמעשה משיכה והקנאה

פ שלא חל על החפץ "אע, דבר שאינו ברשותו

בחפץ מעשה מ נחשב שעשה "מ, חלות הקדש

וכאלו נתן את החפץ ליד , ק"הקדשה לביהמ

, ורק דהחלות הקדש על החפץ לא חלה, הגזבר

והומעט מגזירת הכתוב , כיון דאינה ברשותו

אבל גם כשמקדיש . דאיש כי יקדיש את ביתו

נחשב שעשה מעשה , דבר שאינו ברשותו

ורק,הגזברשללידוהקדשה על החפץ ונתינה

בעיא לן האם הקדש ולכך א. ברשותודאינו

משום שהיה לו לצעוק ולמחות , הוא כתקיפה

ביד המקדיש שלא יעשה מעשה הקדש 

קיבלנו

וחשבנו

ודברי 

ונראה

רנג                    דוד      גיטין                                                      אוצרות

או דלמא . ונתינה ליד הגזבר על החפץ שלו

כיון דבפועל החלות , דלא היה לו למחות

  אין לו לצעוק עליו , על החפץהקדש לא תחול 

  .לחודיהההקדשמעשהעצםמשום  

בבבא'התוסלדבריהיטבלבאריש

,קונהלאיאושא"למדדגם.ו"עקמא

דמועיליאושלאחרהגנבהקדישואםמ"מ

כמסירתולגבוהאמירתומדין,ההקדש

  הרי,לחולההקדשיכולכיצדותמוה,להדיוט

  

.ברשותושאינודברמקדישכ"ואקנילאיאוש

אם,ברשותושאינובדברשגםדלהנתבאר

החפץעלהקדשמעשהשעשהנחשבמקדישו

עלחללאדבפועלורק,הגזברלידונתינה

,שפיראתיזהולפי.הקדשודיןחלותהחפץ

ושינוייאושמדיןמועיליאושלאחרדמקדיש

מעשההחפץעלחלההקדשידישעל,רשות

  דיןהויושפיר,הגזברשללידוונתינההקדש

  .הגזלןשלברשותושאינופ"ואערשותשינוי  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

    

  עטסימן 

  אמות' קנין ד
  .גיטין עח                                                                                                                                                                             

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

עומדתהיתה".ח"עגיטיןבמשנה

להקרוב,להוזרקוהרביםברשות

והיכילהקרובדמיהיכי"שם'ובגמ".מגורשת

  זהושלהאמותארבערבאמר,לוקרובדמי

  

  

  

  

י"ע,אשהלגרשדאפשרמבואר"להקרוב

בקניןב"וצ.שלהאמות'דלתוךהגטאתשזורק

  ,מדרבנןאומדאורייתאהואהאם,אמות'ד

  .בגרושיןמועילכיצד,מדרבנןדהואנאמרואם  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

ל "אמר ר. 'בבא מציעא י' בגמ

א של "ד, משום אבא כהן ברדלא

והוא מתקנת חכמים , אדם קונות לו בכל מקום

דבגט ' וכתבו שם בתוס. דלא לייתו לאינצוי

משום , אמות' י ד"תקנו חכמים דמהני לגרש ע

ובגניבה לא :]ס כתובות לא"ה בתו"וכ[, עיגונא

. א רק במציאה משום אינצויי"ל ד"תקנו חז

הוא רק , א"ג דקנין ד"דאע, ן בהזורק כתב"ובר

, מ מועיל לגירושי אשה"מ, מתקנתא דרבנן

ל הקנו "כיון דחז, ומהתורה חשיבה מגורשת

והפקר , אמותיה עשאוה כחצירה' לה את ד

אבל . ז מדאורייתא"ד הפקר ומגורשת עי"ב

הם , א"י קנין ד"ן סובר דכל הגירושין ע"הרמב

, רבנן מקדשרק מדין כל דמקדש אדעתא ד

ובזה

:שאלה

:תשובה



                      דוד      גיטין                                                      אוצרות                  רנב

  .פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

בעניין גיטו וידו , את מכתבו היקר

ר על "ובמה שהקשה כת. באין כאחד

  כיצד יכול לחול הקדש אם יאוש , ק"בב' תוס

  .לא הוי  

פ הגמרא בבבא מציעא "ע, לבאר זה

, דשניים אוחזין בטלית דיחלוקו. 'ו

ובעי רבי זירא אם תקפה אחד בפנינו האם 

, ואהדהספק' וביארה הגמ. מוצאין אותה מידו

האם אומרים מדשתק , בשתק ולבסוף צווח

או דכיון דצווח , מעיקרא אודויי אודי ליה

, לבסוף אגלאי מילתא דהאי דשתק מעיקרא

ואחר כך . משום דאמר הא קא חזו ליה רבנן

אם תימצי לומר בתקפה אחד , אבעיא לן

כיון דשתק . [בפנינו אין מוציאין אותה מידו

שה בלא הקדי]. מעיקרא אודויי אודי ליה

והיינו באופן ששתק בשעת . [תקפה מהו

ולבסוף כששאלה הגזבר צווח , ההקדש

האם , הספק' וביארה הגמ]. 'כדביארו בתוס

כיון דאמירתו לגבוה , הקדש הוא כתקיפה

כ הקדש הוא "א, כמסירתו להדיוט דמי

, כתקיפה ומדשתק מעיקרא אודויי אודי ליה

  . או דלמא הקדש אינו כתקיפה ואין לו לצווח

מה הצד לומר , תמוהים מאוד' הגמ

ומדשתק . [דהקדש הוא כמו תקיפה

הרי אין אדם מקדיש דבר ]. אודויי אודי ליה

וכשמקדיש את הטלית אין שם , שאינו שלו

ולא , כ מדוע יש לו לצעוק"וא, הקדש עליה

כיון , דמי לתקיפה דבזה ודאי היה לו לצעוק

שהלה חטף ממנו את הטלית ומה ענין הקדש 

י אבוהב והביאו "ועמד על זה מהר. לתקיפה

דהא , יש להקשות: "ל"בשיטה מקובצת שם וז

לא שייך אלא ' דאמרינן אמירתו לגבוה וכו

, בנושא שזה שהקדיש הוא ברשות המקדיש

שאף על פי שלא משכו ההקדש חל עליו כח 

אבל בזה הדבר שאינו ברשותו לא , ההקדש

ונאמר שמה שאמר , שייך אמירתו לגבוה

רוצה לומר שחמור , כאלו תקפה מהוהקדישה 

ובין , שהקדישה כי לא תקפה, כח הקדש

. דצווח ובין דשתיק אי אמרינן שחל ההקדש

והסיבה דיכולין לומר שחל ההקדש שזה 

לפי שאנו רואין חומרא , הנושא אפילו צווח

שכל דבר שבעולם צריך , אחרת בהקדש

ובהקדש אמירתו לגבוה וכיון , משיכה להדיוט

את החומרא אמרינן שיש לו חומרא שיש לו ז

  שאף על פי שלא הודה חל עליו כח , אחרת

  . ב"ד ודבריו צ"עכ". הקדש  

שדין אמירתו לגבוה כמסירתו מדבריו

שמעשה ההקדש , להדיוט פירושו

וכשמקדיש . הוא כמעשה משיכה והקנאה

פ שלא חל על החפץ "אע, דבר שאינו ברשותו

בחפץ מעשה מ נחשב שעשה "מ, חלות הקדש

וכאלו נתן את החפץ ליד , ק"הקדשה לביהמ

, ורק דהחלות הקדש על החפץ לא חלה, הגזבר

והומעט מגזירת הכתוב , כיון דאינה ברשותו

אבל גם כשמקדיש . דאיש כי יקדיש את ביתו

נחשב שעשה מעשה , דבר שאינו ברשותו

ורק,הגזברשללידוהקדשה על החפץ ונתינה

בעיא לן האם הקדש ולכך א. ברשותודאינו

משום שהיה לו לצעוק ולמחות , הוא כתקיפה

ביד המקדיש שלא יעשה מעשה הקדש 

קיבלנו

וחשבנו

ודברי 

ונראה

רנג                    דוד      גיטין                                                      אוצרות

או דלמא . ונתינה ליד הגזבר על החפץ שלו

כיון דבפועל החלות , דלא היה לו למחות

  אין לו לצעוק עליו , על החפץהקדש לא תחול 

  .לחודיהההקדשמעשהעצםמשום  

בבבא'התוסלדבריהיטבלבאריש

,קונהלאיאושא"למדדגם.ו"עקמא

דמועיליאושלאחרהגנבהקדישואםמ"מ

כמסירתולגבוהאמירתומדין,ההקדש

  הרי,לחולההקדשיכולכיצדותמוה,להדיוט

  

.ברשותושאינודברמקדישכ"ואקנילאיאוש

אם,ברשותושאינובדברשגםדלהנתבאר

החפץעלהקדשמעשהשעשהנחשבמקדישו

עלחללאדבפועלורק,הגזברלידונתינה

,שפיראתיזהולפי.הקדשודיןחלותהחפץ

ושינוייאושמדיןמועיליאושלאחרדמקדיש

מעשההחפץעלחלההקדשידישעל,רשות

  דיןהויושפיר,הגזברשללידוונתינההקדש

  .הגזלןשלברשותושאינופ"ואערשותשינוי  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

    

  עטסימן 

  אמות' קנין ד
  .גיטין עח                                                                                                                                                                             

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

עומדתהיתה".ח"עגיטיןבמשנה

להקרוב,להוזרקוהרביםברשות

והיכילהקרובדמיהיכי"שם'ובגמ".מגורשת

  זהושלהאמותארבערבאמר,לוקרובדמי

  

  

  

  

י"ע,אשהלגרשדאפשרמבואר"להקרוב

בקניןב"וצ.שלהאמות'דלתוךהגטאתשזורק

  ,מדרבנןאומדאורייתאהואהאם,אמות'ד

  .בגרושיןמועילכיצד,מדרבנןדהואנאמרואם  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

ל "אמר ר. 'בבא מציעא י' בגמ

א של "ד, משום אבא כהן ברדלא

והוא מתקנת חכמים , אדם קונות לו בכל מקום

דבגט ' וכתבו שם בתוס. דלא לייתו לאינצוי

משום , אמות' י ד"תקנו חכמים דמהני לגרש ע

ובגניבה לא :]ס כתובות לא"ה בתו"וכ[, עיגונא

. א רק במציאה משום אינצויי"ל ד"תקנו חז

הוא רק , א"ג דקנין ד"דאע, ן בהזורק כתב"ובר

, מ מועיל לגירושי אשה"מ, מתקנתא דרבנן

ל הקנו "כיון דחז, ומהתורה חשיבה מגורשת

והפקר , אמותיה עשאוה כחצירה' לה את ד

אבל . ז מדאורייתא"ד הפקר ומגורשת עי"ב

הם , א"י קנין ד"ן סובר דכל הגירושין ע"הרמב

, רבנן מקדשרק מדין כל דמקדש אדעתא ד

ובזה

:שאלה

:תשובה



                      דוד      גיטין                                                      אוצרות                  רנד

וכמו במבטל . [ואפקעינהו רבנן לקידושין מינה

ג דמהתורה "אע, גט שלא בפניה דמהני הגט

  דהוא מדין אפקעינהו לקידושין , הגט בטל

  .].ג"כמבואר בגיטין ל  

דהקשה . ]'ק ה"ס'סימן ל[באבני מילואים 

א בקדושי "ן כיצד מהני קנין ד"לרמב

דמשמע דמקודשת[אשה מדאורייתא 

, א"כשזרק לה כסף או שטר לתוך ד] מהתורה

א לא הקנו "ל דבכל קנין ד"ן ס"וביאר דהרמב

רק הקנו את החפץ לאדם , ל את גוף החצר"חז

ל "ודלא מסתברא שחז. [א"שנמצא בתוך ד
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וכאן הבעל . מ י"אינו קונה כמבואר בב, דליקני

שהרי רוצה לגרש . [ל לקנות הגט"לא ניח

ג "א דאע"רע' ותי. א קונות לו"ט ד"ומ]. האשה

מ גם לא יכולות "מ, א לא קונות לבעל"דד

ם דכל תקנת חכמי, לקנות לאשה את הגט

, א מיוחדים לקונה"א הוא רק כשד"בקנין ד

. לא קונה, א מיוחדים לאשה"וכיון דאין הד

  נתנו  ל"חז  ולפי זה אין ראיה דבמה שתקנו

וכדהוכיח באילת השחר דגם [,מלאות  זכויות

דהבעל לא קונה כלל ].א בגט"הבעל קונה ד

  כ "מגרע את זכויות האשה כשורק,א בגט"ד

  .א"רע  

, ן"ר בדעת הרמב"כ כת"למש

א "חרורי עבדים קנין דדבהקדשות וש

מיושבת . מהתורהאלא,חכמיםאינו מתקנת

י קנין "קושית הקרן אורה דיכול להקדיש ע

  רק דין , דכאן הקנין אינו מתקנת חכמים, א"ד

  .תורה ושפיר יכול להקדיש  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

קיבלנו

ולפי

ויש

אמנם



                      דוד      גיטין                                                      אוצרות                  רנו

  פסימן 

  מתי הותר לאדם לגרש את אשתו
  .גיטין צ                                                                                                                                                                                 

  

  .בדיבוק חברים, א במקסיקו"שאול דניאל מאלח שליט' שדיברתי עם רדברים 

, שיש שנאה גדולה ביניהםאיש ואשה

ואין אפשרות כלל להשכין שלום בית 

והנה במשנה גיטין . ביניהם האם מותר לגרש

מתי מותר נחלקו בית שמאי ובית הלל . 'צ

ש סוברים דלא "ב. לאדם לגרש את אשתו

כ מצא בה דבר "אלא א, יגרש אדם את אשתו

ה סוברים שמותר לגרשה אפילו אם "וב. ערוה

  עקיבא אפילו מצא ' ולר, הקדיחה תבשילו

  .אחרת נאה הימנה מותר לגרשה  

, יוחנן שנאוי המשלח' אמר ר: 'צ

ח בסימן "ופירש הב. בזיווג ראשון

, בזיווג ראשון אם לא הקדיחה תבשילוקיט

כיון דהוא איסור . [כופין אותו שלא לגרשה

שהביאו , ודלא כהכנסת הגדולה. תורה לגרש

במשנה למלך בהלכות גירושין פרק י הלכה 

רק , כא שסובר שאינו איסור מהתורה לגרש

עצה טובה שאם לא מצא בה דבר לא כדאי לו 

, לגרשואם הקדיחה תבשילו ורוצה ]. לגרשה

כיון שמהתורה . [לא כופין אותו שלא לגרש

אבל הוא ]. שהרי מצא בה דבר, מותר לגרשה

על שמגרש אשתו הראשונה ' שנאוי לפני ה

  שבגד באשת , והמזבח מוריד עליו דמעות

  .נעוריו  

אם הקדיחה תבשילו , אם הוא זיווג שני

על זה אמר , או מצא אחרת נאה הימנה

ומוכח שההיתר .חיהודה אם שנאתה של' ר

הוא אם יש שנאה , לגרש את אשתו בזיווג שני

ולכך אם הקדיחה תבשילו ומפני זה , ביניהם

ולכך כתב בחלקת . שונאה הותר לגרשה

ג "אע, ק ג שבזיווג שני"מחוקק בסימן קיט ס

ה שהותר לגרשה אם הקדיחה "דקיימא לן כב

רק אם שנאה , מ אין זה דרך מוסר"מ. תבשילו

אבל אם יכול להעביר על מידותיו , עבור זה

וגם אם לא פשעה כנגדו כלל . הוא משובח

יו או והוא שונא אותה מחמת שנמאסת בעינ

ועל זה . מותר לגרשה, שיש לה איזה מום

מ אם "ומ. נאמר במלאכי ב כי שנא שלח

, השנאה היא שלא כדין כלל אין היתר לגרשה

, כמבואר בדברי הפרי חדש. אפילו בזיווג שני

עקיבא דאם מצא אחרת נאה הימנה ' דגם לר

מ אם מצא אחרת עשירה "מ, מותר לגרשה

היא שלא כיון שהשנאה, הימנה אסור לגרשה

דאין לו לשנואתה מפני שאינה , כדין כלל

  ושאני ממצא אחרת נאה הימנה . עשירה

  . מפני שאינה נאה, שיכול לשנואתה  

שפירש ,י"רשדבריאתגםלבאריש

, יהודה דהיינו כרבי עקיבא' בדעת ר

' ר. דשרי לגרשה אם מצא אחרת נאה הימנה

, והקשו באחרונים". אם שנאתה שלח"יהודה 

עקיבא דמיירי ' י לפרש כר"מדוע הוכרח רש

יכל לפרש בהקדיחה , במצא אחרת נאה הימנה

וכן הוא בטור בסימן קיט , תבשילו וכבית הלל

. ה תבשילוהוא בהקדיח, דאם שנאתה שלח

י דייק מלישנא דאם שנאתה "ונראה דרש

דמשמע דכל שיש שנאה ביניהם הותר , שלח

כ אפילו כשמצא אחרת נאה "וא. לגרשה

בענין

ובגמרא 

אבל

ובזה

רנז                    דוד      גיטין                                                      אוצרות

. דיש שנאה ביניהם, הימנה הותר לגרשה

מדין תורה הותר לגרשה מפני , ובזיווג ראשון

  או מצא , ה"השנאה אם הקדיחה תבשילו לב

  .עקיבא' אחרת נאה הימנה לר  

נאסר לגרשה דשנאוי , מדברי קבלה

, על שבגד באשת בריתו' הוא לפני ה

וזהו בחור בבתולה , והוא מיירי בזיווג הראשון

ועיין בדברי הפרי , ש"כמבואר בדברי הרש

' כי ה"חדש בסימן קיט שדייק זה מהפסוק 

העיד בינך ובין אשת נעוריך והיא חברתיך 

" אשת נעורים"ומדקרי לה ". ואשת בריתך

שמע דמיירי קרא בבחור שנשא שהיא מ

" אשת בריתך"ומדקרי לה , אשתו הראשונה

דאין האשה כורתת , משמע שנשאה בתולה

ברית אלא למי שעשאה כלי כמבואר 

ודלא כנודע בשערים שהביאו : [ב"בסנהדרין כ

ל דבחור "ט דס"בערוך השולחן סימן קי

כ נחשב זיווג "ג, באלמנה ואלמן בבתולה

זה הוא כשבא לגרשה בעל אמנם כל]. ראשון

הותר לגרשה , אבל כשמגרשה מדעתה, כרחה

ואפילו בזיווג . אפילו אם לא הקדיחה תבשילו

מ אין "ומ, א שם"ראשון כמבואר בדברי הרמ

  לו למהר לעשות כן כמבואר בפתחי תשובה 

  .שם  

שעיקר ההיתר לגרש אשה בעל 

ולכך . הוא כשיש שנאה ביניהם, כרחה

מותר , שהקדיחה תבשילוכששונאה מחמת

אבל בזיווג ראשון , וזהו בזיווג שני, לו לגרשה

, ישנו טעם נוסף לאסור לגרש אשה בעל כרחה

  פ "ולכך אע, והוא מדין בוגד באשת נעוריו

  

אסור לו , ששונאה מחמת שהקדיחה תבשילו

שאז , כ שניהם רוצים בגירושין"לגרשה אא

  הותר לו לגרשה שלא נחשב בוגד באשת 

  .כיון שלא מגרשה בעל כרחה, נעוריו  

בנדון איש ואשה שיש שנאה זה

אם , ואין סיכוי לשלום בית, ביניהם

מותר לגרשה בין , שניהם רוצים בגירושין

ואם האשה לא . בזיווג ראשון ובין בזיווג שני

, בזיווג שני מותר לגרשה, רוצה בגירושין

כ מצא בה "אא, ובזיווג ראשון נאסר לגרשה

אמנם היום כבר החרים רבינו . וות דברער

כ היא "גרשום שלא לגרש אשה בעל כרחה אא

א באבן העזר "כמבואר ברמ, עוברת על דת

כ פשיטא דבין בזיווג "וא. 'ט סעיף ו"בסימן קי

  , ראשון ובין בזיווג שני אין לגרשה בעל כרחה

  .אם לא עברה על דת  

דבריאת,הדרושדרךעללבארבזה

שנוהגיםשכתבו.'בבגיטין'תוס

דגטמשוםביארת"ור.בגטשורותב"ילכתוב

דכתיבמשוםביארי"ור,ב"יהואבגימטריא

כנגד,שורותב"יעושיםולכך,כריתותספר

ארבעהביןשמפסיקיןשורותב"ישיעור

וכלהיות,לבארוחשבתי.התורהחומשי

מפנירקהואכרחהבעלאשהלגרשההיתר

ולכך,לעילכמבוארביניהם  שישנההשנאה

ב"יעללרמז,בגטשורותב"ילכתובנהגו

ואחווהבאהבהחייםתמידשהיוישראלשבטי

שישועכשיו.ביניהםשנאההיהולא,ביניהם

  ב"מינפרדיםהם,לאשתוהאישביןשנאה

  .שנאהכללביניהםהיהשלא,שבטים  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

  

  

אבל

נמצא 

ולפי 

וחשבתי



                      דוד      גיטין                                                      אוצרות                  רנו

  פסימן 

  מתי הותר לאדם לגרש את אשתו
  .גיטין צ                                                                                                                                                                                 

  

  .בדיבוק חברים, א במקסיקו"שאול דניאל מאלח שליט' שדיברתי עם רדברים 

, שיש שנאה גדולה ביניהםאיש ואשה

ואין אפשרות כלל להשכין שלום בית 

והנה במשנה גיטין . ביניהם האם מותר לגרש

מתי מותר נחלקו בית שמאי ובית הלל . 'צ

ש סוברים דלא "ב. לאדם לגרש את אשתו

כ מצא בה דבר "אלא א, יגרש אדם את אשתו

ה סוברים שמותר לגרשה אפילו אם "וב. ערוה

  עקיבא אפילו מצא ' ולר, הקדיחה תבשילו

  .אחרת נאה הימנה מותר לגרשה  

, יוחנן שנאוי המשלח' אמר ר: 'צ

ח בסימן "ופירש הב. בזיווג ראשון

, בזיווג ראשון אם לא הקדיחה תבשילוקיט

כיון דהוא איסור . [כופין אותו שלא לגרשה

שהביאו , ודלא כהכנסת הגדולה. תורה לגרש

במשנה למלך בהלכות גירושין פרק י הלכה 

רק , כא שסובר שאינו איסור מהתורה לגרש

עצה טובה שאם לא מצא בה דבר לא כדאי לו 

, לגרשואם הקדיחה תבשילו ורוצה ]. לגרשה

כיון שמהתורה . [לא כופין אותו שלא לגרש

אבל הוא ]. שהרי מצא בה דבר, מותר לגרשה

על שמגרש אשתו הראשונה ' שנאוי לפני ה

  שבגד באשת , והמזבח מוריד עליו דמעות

  .נעוריו  

אם הקדיחה תבשילו , אם הוא זיווג שני

על זה אמר , או מצא אחרת נאה הימנה

ומוכח שההיתר .חיהודה אם שנאתה של' ר

הוא אם יש שנאה , לגרש את אשתו בזיווג שני

ולכך אם הקדיחה תבשילו ומפני זה , ביניהם

ולכך כתב בחלקת . שונאה הותר לגרשה

ג "אע, ק ג שבזיווג שני"מחוקק בסימן קיט ס

ה שהותר לגרשה אם הקדיחה "דקיימא לן כב

רק אם שנאה , מ אין זה דרך מוסר"מ. תבשילו

אבל אם יכול להעביר על מידותיו , עבור זה

וגם אם לא פשעה כנגדו כלל . הוא משובח

יו או והוא שונא אותה מחמת שנמאסת בעינ

ועל זה . מותר לגרשה, שיש לה איזה מום

מ אם "ומ. נאמר במלאכי ב כי שנא שלח

, השנאה היא שלא כדין כלל אין היתר לגרשה

, כמבואר בדברי הפרי חדש. אפילו בזיווג שני

עקיבא דאם מצא אחרת נאה הימנה ' דגם לר

מ אם מצא אחרת עשירה "מ, מותר לגרשה

היא שלא כיון שהשנאה, הימנה אסור לגרשה

דאין לו לשנואתה מפני שאינה , כדין כלל

  ושאני ממצא אחרת נאה הימנה . עשירה

  . מפני שאינה נאה, שיכול לשנואתה  

שפירש ,י"רשדבריאתגםלבאריש

, יהודה דהיינו כרבי עקיבא' בדעת ר

' ר. דשרי לגרשה אם מצא אחרת נאה הימנה

, והקשו באחרונים". אם שנאתה שלח"יהודה 

עקיבא דמיירי ' י לפרש כר"מדוע הוכרח רש

יכל לפרש בהקדיחה , במצא אחרת נאה הימנה

וכן הוא בטור בסימן קיט , תבשילו וכבית הלל

. ה תבשילוהוא בהקדיח, דאם שנאתה שלח

י דייק מלישנא דאם שנאתה "ונראה דרש

דמשמע דכל שיש שנאה ביניהם הותר , שלח

כ אפילו כשמצא אחרת נאה "וא. לגרשה

בענין

ובגמרא 

אבל

ובזה

רנז                    דוד      גיטין                                                      אוצרות

. דיש שנאה ביניהם, הימנה הותר לגרשה

מדין תורה הותר לגרשה מפני , ובזיווג ראשון

  או מצא , ה"השנאה אם הקדיחה תבשילו לב

  .עקיבא' אחרת נאה הימנה לר  

נאסר לגרשה דשנאוי , מדברי קבלה

, על שבגד באשת בריתו' הוא לפני ה

וזהו בחור בבתולה , והוא מיירי בזיווג הראשון

ועיין בדברי הפרי , ש"כמבואר בדברי הרש

' כי ה"חדש בסימן קיט שדייק זה מהפסוק 

העיד בינך ובין אשת נעוריך והיא חברתיך 

" אשת נעורים"ומדקרי לה ". ואשת בריתך

שמע דמיירי קרא בבחור שנשא שהיא מ

" אשת בריתך"ומדקרי לה , אשתו הראשונה

דאין האשה כורתת , משמע שנשאה בתולה

ברית אלא למי שעשאה כלי כמבואר 

ודלא כנודע בשערים שהביאו : [ב"בסנהדרין כ

ל דבחור "ט דס"בערוך השולחן סימן קי

כ נחשב זיווג "ג, באלמנה ואלמן בבתולה

זה הוא כשבא לגרשה בעל אמנם כל]. ראשון

הותר לגרשה , אבל כשמגרשה מדעתה, כרחה

ואפילו בזיווג . אפילו אם לא הקדיחה תבשילו

מ אין "ומ, א שם"ראשון כמבואר בדברי הרמ

  לו למהר לעשות כן כמבואר בפתחי תשובה 

  .שם  

שעיקר ההיתר לגרש אשה בעל 

ולכך . הוא כשיש שנאה ביניהם, כרחה

מותר , שהקדיחה תבשילוכששונאה מחמת

אבל בזיווג ראשון , וזהו בזיווג שני, לו לגרשה

, ישנו טעם נוסף לאסור לגרש אשה בעל כרחה

  פ "ולכך אע, והוא מדין בוגד באשת נעוריו

  

אסור לו , ששונאה מחמת שהקדיחה תבשילו

שאז , כ שניהם רוצים בגירושין"לגרשה אא

  הותר לו לגרשה שלא נחשב בוגד באשת 

  .כיון שלא מגרשה בעל כרחה, נעוריו  

בנדון איש ואשה שיש שנאה זה

אם , ואין סיכוי לשלום בית, ביניהם

מותר לגרשה בין , שניהם רוצים בגירושין

ואם האשה לא . בזיווג ראשון ובין בזיווג שני

, בזיווג שני מותר לגרשה, רוצה בגירושין

כ מצא בה "אא, ובזיווג ראשון נאסר לגרשה

אמנם היום כבר החרים רבינו . וות דברער

כ היא "גרשום שלא לגרש אשה בעל כרחה אא

א באבן העזר "כמבואר ברמ, עוברת על דת

כ פשיטא דבין בזיווג "וא. 'ט סעיף ו"בסימן קי

  , ראשון ובין בזיווג שני אין לגרשה בעל כרחה

  .אם לא עברה על דת  

דבריאת,הדרושדרךעללבארבזה

שנוהגיםשכתבו.'בבגיטין'תוס

דגטמשוםביארת"ור.בגטשורותב"ילכתוב

דכתיבמשוםביארי"ור,ב"יהואבגימטריא

כנגד,שורותב"יעושיםולכך,כריתותספר

ארבעהביןשמפסיקיןשורותב"ישיעור

וכלהיות,לבארוחשבתי.התורהחומשי

מפנירקהואכרחהבעלאשהלגרשההיתר

ולכך,לעילכמבוארביניהם  שישנההשנאה

ב"יעללרמז,בגטשורותב"ילכתובנהגו

ואחווהבאהבהחייםתמידשהיוישראלשבטי

שישועכשיו.ביניהםשנאההיהולא,ביניהם

  ב"מינפרדיםהם,לאשתוהאישביןשנאה

  .שנאהכללביניהםהיהשלא,שבטים  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

  

  

אבל

נמצא 

ולפי 

וחשבתי



                      דוד      קידושין                                                      אוצרות                  רנח

  סימן פא

  נשים בספירת העומר
:קידושין לד                                                                                                                                                                        

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ו כתב דנשים "בחינוך במצוה ש

כיון שהיא , פטורות מספירת העומר

וכן מבואר בפוסקים . מצות עשה שהזמן גרמא

:]ד"קידושין ל[ן "אמנם ברמב. ח סימן תפט"באו

  דמצוות ספירת העומר היא מצוות עשה , כתב

  

  חייבות בספירת נשיםז"ולפ,שאין הזמן גרמא

  .העומר  

, ן לכאורה תמוהים מאוד"הרמב

  פירת העומר תלויה בזמן שהרי ס

  .ומדוע נחשבת מצוה שלא הזמן גרמא, העומר  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

פ "ן ע"חשבתי להסביר דברי הרמב

האם ברכת הלבנה , הנדון בפוסקים

א "והמג. נחשבת מצות עשה שהזמן גרמא

דהויא מצות עשה שהזמן , בסימן תכו סובר

כיון שתלויה בזמן שרק בתחילת , גרמא

. ה"וכך סובר גם השל, החודש מברכין אותה

וסובר דברכת , אמנם בחכמת שלמה שם נחלק

. עשה שאין הזמן גרמאהלבנה הויא מצוות 

כיון שהסיבה שנמנעים מלברך על הלבנה 

, שזמן זה[איננה מחמת הזמן , בסוף החודש

רק מחמת שהלבנה ]. לא ראוי לברכה

וכיון , מתחילה להתקטן ואין על מה לברך

  רק מחמת , שהמניעה מהמצוה לא תלויה בזמן

  . לא נחשב מצות עשה שהזמן גרמא, החפצא  

ן בספירת "יש לבאר דעת הרמב

שהמצוה לספור חמישים יום , העומר

כ הסיבה שלא "וא. תלויה ביום הבאת העומר

היא מחמת שאין , סופרים בשאר ימות השנה

  א להתחיל "וא, לנו עומר בשאר ימות השנה

  .ולספור בלא הבאת עומר התנופה  

המניעה , דגם בספירת העומר

יננה א, מלספור בשאר ימות השנה

ודמי לברכת , רק תלויה בחפצא, תלויה בזמן

, ד החכמת שלמה"הלבנה שאין הזמן גרמא לפ

אתי , אמנם ביאור זה. ן"ז יש לבאר ברמב"ועד

ל דספירת העומר "שפיר רק לראשונים דס

אבל . ז"כיון דאין עומר בזה, בזמן הזה דרבנן

ל דספירת העומר בזמן הזה "לראשונים דס

]ט"הלכה ריש סימן תפעיין באור[, דאורייתא

ל דספירה לא תלויה בהבאת "ל דס"ועכצ

כ הוי מצות עשה "וא, רק בזמן הבאה, העומר

  שהרי תלויה בזמן של מחרת , שהזמן גרמא

  .השבת  

]ד"ח בסימן שפ"או[ר באבני נזר "שו

וביאר , ן"שעמד על דעת הרמב

ל דהבאת העומר וספירת העומר "ן ס"דהרמב

רק תלויים , ז בניסן"לא תלויים בזמן של ט

ט ראשון של "והיינו אחר יו, במחרת השבת

פסח [ט "וכיון שנשים חייבות בדיני היו. פסח

כ "חייבות ג] מצה ומרור וסיפור יציאת מצרים

:שאלה

ודברי 

:תשובה

ז"ולפ

ונמצא

אמנם

רנט                 דוד      קידושין                                                      אוצרות  

יים שהם תלו, בספירת העומר ובהבאת העומר

ל "שצ, והוסיף שם. [ונשים שייכות בו, ט"ביו

כדעת ל דספירה ביום מועילה ו"ן ס"שהרמב

  מחמתכ הוי זמן גרמא"דאל, ם"הרמב

  ].בלילהרקוכשרהביוםשפסולה  

דברי להסבירחשבתיהפלפולדרך

ובהקדים דברי החינוך מצוה , ן"הרמב

לפי שכל , משרשי המצוה על צד הפשט"שו 

והוא . 'ן של ישראל אינו אלא התורה וכועיקר

כדי , העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים

נצטוינו . 'שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה וכו

למנות ממחרת יום טוב של פסח עד יום נתינת 

להראות בנפשנו החפץ הגדול אל , התורה

, כעבד ישאף צל, היום הנכבד הנכסף ללבנו

סף אליו שיצא וימנה תמיד מתי יבא העת הנכ

כי המנין מראה לאדם כי כל ישעו וכל , לחירות

וזהו שאנו מונין , חפצו להגיע אל הזמן ההוא

כי כל , כלומר כך וכך ימים יש לנו לזמן, לעומר

זה מראה בנו הרצון החזק להגיע אל הזמן 

ד החינוך ששרש ספירת "נמצא לפ. ד"עכ

מ להראות את ההשתוקקות "הוא ע, העומר

, ן"ז יש לבאר דברי הרמב"ולפ. הלקבלת התור

דספירת העומר היא מצות עשה שאין הזמן 

  כיון שתכלית הספירה היא משום , גרמא

  

  

ומצות תלמוד תורה היא מצוה . קבלת התורה

  ולכך גם ספירת העומר, הזמן גרמאשאין

  .גרמאהזמןשאין מצוה נחשבת  

, מ נשים פטורות"ז יש לדון דמ"לפ

, כיון שתכלית הספירה משום תורה

נ פטורות "וה, ונשים פטורות מתלמוד תורה

ן עצמו לא הזכיר "וברמב. [מספירת העומר

אלא ]. להדיא בדבריו דנשים חייבות בספירה

שהרי נשים מברכות , ל דחייבות"מ י"דמ

ח סימן "או[. ע"ברכת התורה וכמו שפסק בשו

ובעמק ברכה . ]ש בבאור הלכה"ד עי"ף יז סעי"מ

חיים לבאר ' הביא בשם ר] בתחילת הספר[

ג דפטורות ממצוות "אע, הטעם דמברכות

כיון דברכת התורה אינה ברכת . תלמוד תורה

רק הוא דין שתורה טעונה ברכה , המצוות

מנין לברכת התורה . "א"כ בברכות כ"כש

אקרא הבו ' שנאמר כי שם ה, לפניה מן התורה

ובפסוק התחדש זה שהתורה ". ודל לאלוהינוג

וכיון שנשים באות לעסוק , טעונה ברכה

ל שגם "ז י"ולפ. ד"בתורה צריכות לברך עכ

בספירת העומר התחדש שתורה טעונה 

מ "וכל שנה מחוייבים לספור ע, ספירה

  וחיוב זה . להראות השתוקקות וחיבה לתורה

  .כמו בברכת התורה, שייך גם בנשים  

  .חנניה פינטודוד ה "ע

    

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

בעניין נשים ,את מכתבו היקר

ר "כ כת"ובמש. בספירת העומר

פ דברי החכמת "ע, ן"לבאר סברת הרמב

ואמנם . ו הוא ביאור נחמד"שלמה בסימן תכ

חולקים על סברת . ס בקידושין לו"נראה דתו

, שהרי הקשו על המשנה שם. החכמת שלמה

דסמיכות ותנופות והגשות וקמיצות והקטרות 

מרא שם ובג, נוהגות באנשים ולא בנשים' וכו

ועל  

אמנם 

קיבלנו



                      דוד      קידושין                                                      אוצרות                  רנח

  סימן פא

  נשים בספירת העומר
:קידושין לד                                                                                                                                                                        

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

ו כתב דנשים "בחינוך במצוה ש

כיון שהיא , פטורות מספירת העומר

וכן מבואר בפוסקים . מצות עשה שהזמן גרמא

:]ד"קידושין ל[ן "אמנם ברמב. ח סימן תפט"באו

  דמצוות ספירת העומר היא מצוות עשה , כתב

  

  חייבות בספירת נשיםז"ולפ,שאין הזמן גרמא

  .העומר  

, ן לכאורה תמוהים מאוד"הרמב

  פירת העומר תלויה בזמן שהרי ס

  .ומדוע נחשבת מצוה שלא הזמן גרמא, העומר  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

פ "ן ע"חשבתי להסביר דברי הרמב

האם ברכת הלבנה , הנדון בפוסקים

א "והמג. נחשבת מצות עשה שהזמן גרמא

דהויא מצות עשה שהזמן , בסימן תכו סובר

כיון שתלויה בזמן שרק בתחילת , גרמא

. ה"וכך סובר גם השל, החודש מברכין אותה

וסובר דברכת , אמנם בחכמת שלמה שם נחלק

. עשה שאין הזמן גרמאהלבנה הויא מצוות 

כיון שהסיבה שנמנעים מלברך על הלבנה 

, שזמן זה[איננה מחמת הזמן , בסוף החודש

רק מחמת שהלבנה ]. לא ראוי לברכה

וכיון , מתחילה להתקטן ואין על מה לברך

  רק מחמת , שהמניעה מהמצוה לא תלויה בזמן

  . לא נחשב מצות עשה שהזמן גרמא, החפצא  

ן בספירת "יש לבאר דעת הרמב

שהמצוה לספור חמישים יום , העומר

כ הסיבה שלא "וא. תלויה ביום הבאת העומר

היא מחמת שאין , סופרים בשאר ימות השנה

  א להתחיל "וא, לנו עומר בשאר ימות השנה

  .ולספור בלא הבאת עומר התנופה  

המניעה , דגם בספירת העומר

יננה א, מלספור בשאר ימות השנה

ודמי לברכת , רק תלויה בחפצא, תלויה בזמן

, ד החכמת שלמה"הלבנה שאין הזמן גרמא לפ

אתי , אמנם ביאור זה. ן"ז יש לבאר ברמב"ועד

ל דספירת העומר "שפיר רק לראשונים דס

אבל . ז"כיון דאין עומר בזה, בזמן הזה דרבנן

ל דספירת העומר בזמן הזה "לראשונים דס

]ט"הלכה ריש סימן תפעיין באור[, דאורייתא

ל דספירה לא תלויה בהבאת "ל דס"ועכצ

כ הוי מצות עשה "וא, רק בזמן הבאה, העומר

  שהרי תלויה בזמן של מחרת , שהזמן גרמא

  .השבת  

]ד"ח בסימן שפ"או[ר באבני נזר "שו

וביאר , ן"שעמד על דעת הרמב

ל דהבאת העומר וספירת העומר "ן ס"דהרמב

רק תלויים , ז בניסן"לא תלויים בזמן של ט

ט ראשון של "והיינו אחר יו, במחרת השבת

פסח [ט "וכיון שנשים חייבות בדיני היו. פסח

כ "חייבות ג] מצה ומרור וסיפור יציאת מצרים

:שאלה

ודברי 

:תשובה

ז"ולפ

ונמצא

אמנם

רנט                 דוד      קידושין                                                      אוצרות  

יים שהם תלו, בספירת העומר ובהבאת העומר

ל "שצ, והוסיף שם. [ונשים שייכות בו, ט"ביו

כדעת ל דספירה ביום מועילה ו"ן ס"שהרמב

  מחמתכ הוי זמן גרמא"דאל, ם"הרמב

  ].בלילהרקוכשרהביוםשפסולה  

דברי להסבירחשבתיהפלפולדרך

ובהקדים דברי החינוך מצוה , ן"הרמב

לפי שכל , משרשי המצוה על צד הפשט"שו 

והוא . 'ן של ישראל אינו אלא התורה וכועיקר

כדי , העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים

נצטוינו . 'שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה וכו

למנות ממחרת יום טוב של פסח עד יום נתינת 

להראות בנפשנו החפץ הגדול אל , התורה

, כעבד ישאף צל, היום הנכבד הנכסף ללבנו

סף אליו שיצא וימנה תמיד מתי יבא העת הנכ

כי המנין מראה לאדם כי כל ישעו וכל , לחירות

וזהו שאנו מונין , חפצו להגיע אל הזמן ההוא

כי כל , כלומר כך וכך ימים יש לנו לזמן, לעומר

זה מראה בנו הרצון החזק להגיע אל הזמן 

ד החינוך ששרש ספירת "נמצא לפ. ד"עכ

מ להראות את ההשתוקקות "הוא ע, העומר

, ן"ז יש לבאר דברי הרמב"ולפ. הלקבלת התור

דספירת העומר היא מצות עשה שאין הזמן 

  כיון שתכלית הספירה היא משום , גרמא

  

  

ומצות תלמוד תורה היא מצוה . קבלת התורה

  ולכך גם ספירת העומר, הזמן גרמאשאין

  .גרמאהזמןשאין מצוה נחשבת  

, מ נשים פטורות"ז יש לדון דמ"לפ

, כיון שתכלית הספירה משום תורה

נ פטורות "וה, ונשים פטורות מתלמוד תורה

ן עצמו לא הזכיר "וברמב. [מספירת העומר

אלא ]. להדיא בדבריו דנשים חייבות בספירה

שהרי נשים מברכות , ל דחייבות"מ י"דמ

ח סימן "או[. ע"ברכת התורה וכמו שפסק בשו

ובעמק ברכה . ]ש בבאור הלכה"ד עי"ף יז סעי"מ

חיים לבאר ' הביא בשם ר] בתחילת הספר[

ג דפטורות ממצוות "אע, הטעם דמברכות

כיון דברכת התורה אינה ברכת . תלמוד תורה

רק הוא דין שתורה טעונה ברכה , המצוות

מנין לברכת התורה . "א"כ בברכות כ"כש

אקרא הבו ' שנאמר כי שם ה, לפניה מן התורה

ובפסוק התחדש זה שהתורה ". ודל לאלוהינוג

וכיון שנשים באות לעסוק , טעונה ברכה

ל שגם "ז י"ולפ. ד"בתורה צריכות לברך עכ

בספירת העומר התחדש שתורה טעונה 
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  וחיוב זה . להראות השתוקקות וחיבה לתורה
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  .חנניה פינטודוד ה "ע

    

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

בעניין נשים ,את מכתבו היקר

ר "כ כת"ובמש. בספירת העומר
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                      דוד      קידושין                                                      אוצרות                  רס

אמאי אצטריך ' והקשו תוס. ילפינן לה מקראי

ותיפוק ליה דהוי מצות , קרא למעוטי נשים

שהרי נוהגים רק ביום , עשה שהזמן גרמא

  . דכתיב ביום צוותו להקריב את קרבניהם

  .ותירצו דקרא גלי לן דהעבודה פסולה  

דברכת הלבנה , סברת החכמת שלמה

כיון , נחשבת מצוה שלא הזמן גרמא

  רק משום שהלבנה , שאין החסרון בזמן

  

  

כ גם סמיכות"א. מתמעטת בסוף החדש

שאין הזמן עשהמצוותנחשביםותנופות

שאין מהכי,בזמןאיננושהחסרוןכיון,גרמא

הוא מחמת שאין קרבנות , סמיכות בלילה

. שלילה איננו זמן סמיכהולא מחמת , בלילה

דכל מצוה שמופקעת באיזה ' ומוכח דלתוס

  פ שההפקעה "אע, נחשבת זמן גרמא, זמן

  .איננה מחמת הזמן  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

    

  פבסימן 

  עשה דוחה לא תעשה
  .קידושין לח                                                                                                                                                                         

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' רצ"ר הרה"מולכבוד 

מבואר שבני . ח"בגמרא קידושין ל

לא אכלו , ישראל כשנכנסו לארץ

ז בניסן משום איסור "תבואה חדשה עד ט

. כיון שעדיין לא הקריבו את העומר, חדש

למה , לדברי הירושלמי שהקשה' והביאו תוס

ויבוא עשה , לא אכלו מצה מהתבואה החדשה

וידחה לא תעשה ] ערב תאכלו מצותדב[

  , ומתרץ דאין עשה דקודם הדיבור. דחדש

  . דוחה לא תעשה דאחר הדיבור  

מה שייך ] א. בדברי הירושלמיעיון

י "עשה של אכילת מצה עלקיים 

  מצוה הבאההואולכאורה,איסור חדש

  

  

.'לסוכה'בתוסכתבוזהוכעין.בעבירה

משום , שמצות טבל לא יוצאים בה ידי החובה

כ גם מצה "וא, דהוי מצוה הבאה בעבירה

] ב. מאיסור חדש הוי מצוה הבאה בעבירה

הסתפקנו לפי הירושלמי שלא אכלו מצות 

האם קיימו את קרבן הפסח או שלא , בפסח

כיון שנאמר על מצות ומרורים , קיימוהו

שהתורה תלתה את מצוות קרבן , יאכלוהו

וכיון שלא קיימו , במצוות מצות ומרוריםפסח 

מצוות אכילת מצה לא שייך לקיים קרבן פסח 

  או דלמא קיימו מצוות קרבן פסח , בלי מצה

  .ע"ואין המצה מעכבת על הקרבן וצ  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

ולפי

: שאלה

וצריך 

רסא                 דוד      קידושין                                                      אוצרות  

במה , באחרונים עמדו על שאלה זו

שונה איסור חדש ששייך בו עשה 

מאיסור טבל שלא שייך בו , דוחה לא תעשה

: כמבואר בפסחים לה, עשה דוחה לא תעשה

, ח במצות טבל"שמעון לא יוצא יד' דלר

לא תאכל עלי חמץ שבעת "מגזירת הכתוב 

מי שאיסורו משום בל , "תאכל מצותימים

לאפוקי מצת , ח במצה"תאכל חמץ יוצא יד

. טבל דאין איסור חמץ חל על איסור טבל

, ח"שמעון לא יוצא יד' מ גם לרבנן דר"ומ

משום מצוה הבאה בעבירה כמבואר 

וקשה מאי שנא ממצה של איסור . בראשונים

עיין . ת"מדין עשה דוחה ל, ח"חדש שיוצא יד

שחילק בין טבל ]ו"סימן צ[יה בשאגת אר

לבין חדש , דחייבים עליו מיתה בידי שמים

וכמו . שאין חייבים עליו מיתה בידי שמים

כמבואר , ת שיש בו כרת"דאין עשה דוחה ל

  ת שיש בו "דוחה לעשהאיןנ"ה:'ביבמות ג

  .מיתה בידי שמים  

ומצהחמץמהלכות'ובפרקשמח

,חפצאאיסורשאיסורוטבלבין,חילק

דבאיסורכמו.גבראאיסוררקדהואחדשלבין

עלחפצאאיסורשאיןהכיפוריםביוםאכילה

לרסןהגבראעלאיסורישרק,המאכליםכל

נמיוהכי,הכיפוריםביוםהאכילהתאוות

לעכבוהאדםעלאיסורהואחדשבאיסור

קרבןה"לקבשיביאעד,החדשמאכילת

וכלאיכערלההחפצאעלאיסורואינו,העומר

רק,תעשהלאדוחהעשהדיןשייךולא.הכרם

כיון,חפצאבאיסורולאגבראבאיסור

בהלקייםשייךלאומאוסהפגומהשהחפצא

היאשהמצוהדבאופניםשחילקש"עי[.מצוה

  שייךשפיר,לאויןבחייבייבוםכמוהחפצאעל

  ].חפצאבאיסורגםתעשהלאדוחהעשה  

לחלק בין איסור חדש לבין איסור 

' גבי ר: בברכות מז' פ הגמ"ע. טבל

מ להשלימו "אליעזר ששחרר את עבדו ע

' כיצד שחרר והאמר ר' ומקשה הגמ, לעשרה

יהודה כל המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר 

לדבר ' ומתרצת הגמ, לעולם בהם תעבודו

ומקשה . מצוה שונה הדבר ומותר לשחרר

' ומתרצת הגמ, ירה היאמצוה הבאה בעב' הגמ

והקשה במגן אברהם . מצוה דרבים שאני

לדעת הראשונים שכל איסור ]'ק ל"ס' בסימן צ[

, של לעולם בהם תעבודו הוא כעין לא תחנם

ולכך באופן . שאסור לתת להם מתנת חינם

י שחרור "שהישראל נהנה או מקיים מצוה ע

אין איסור כיון שלא עושה ליתן להם , העבד

כ לבתר "א. רק לצורך עצמומתנת חינם

מאי פריך תו דהוי מצוה , דמשנינן מצוה שאני

  כיוןעבירההרי אין כאן, הבאה בעבירה

  . והשחרור אינו בחינם, שהרויח מצוה  

ביאר ]ד"ז סימן כ"ס ע"עמ[יעקב 

דעל ידי שחרור העבד מרוויח 

וכנגד זה יש , קיום מצוה של תפילה בציבור

הפסד שמבטל קיום עשה דלעולם בהם 

של [ולכך לא נחשב שיש כאן רווח . תעבודו

ולכך , י שחרור העבד"ע] תפילה בציבור

. דהוי מצוה הבאה בעבירה' מקשה הגמ

שמצוה דרבים , ותירצה דמצוה דרבים שאני

ולכך , ה דלעולם בהם תעבודועדיפא על עש

  לא ולא נחשב, י השחרור"נחשב שיש רווח ע

  .תחנם  

בין איסור חדש , יש לבאר החילוק

שבאיסור טבל לא שייך . לאיסור טבל

שאין עדיפות לעשה , ת"לומר עשה דוחה ל

והוי מצוה הבאה בעבירה כי , מהלא תעשה

, מצד אחד מרוויח מצוה של אכילת מצה

:תשובה

ובאור

וחשבתי 

ובקהילות 

ז"ועד
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הפסד שמבטל קיום עשה דלעולם בהם 

של [ולכך לא נחשב שיש כאן רווח . תעבודו

ולכך , י שחרור העבד"ע] תפילה בציבור

. דהוי מצוה הבאה בעבירה' מקשה הגמ

שמצוה דרבים , ותירצה דמצוה דרבים שאני

ולכך , ה דלעולם בהם תעבודועדיפא על עש

  לא ולא נחשב, י השחרור"נחשב שיש רווח ע

  .תחנם  

בין איסור חדש , יש לבאר החילוק

שבאיסור טבל לא שייך . לאיסור טבל

שאין עדיפות לעשה , ת"לומר עשה דוחה ל

והוי מצוה הבאה בעבירה כי , מהלא תעשה

, מצד אחד מרוויח מצוה של אכילת מצה

:תשובה

ובאור

וחשבתי 

ובקהילות 

ז"ועד
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סיד שעושה עבירה של אכילת ומצד שני מפ

ורק . ולכך נחשב מצוה הבאה בעבירה, טבל

נחשב כעין , בחדש שהוא איסור לכל ישראל

ולא דמי , כי לכולם נאסר החדש, מצוה דרבים

וכיון שיש כאן מעלה . לטבל שנאסר רק לאחד

שפיר עדיף על לא תעשה , בעשה דרבים

אמנם כלאיים בציצית . ועשה דוחה לא תעשה

חייבי לאוין שייך דין עשה דוחה לא ויבום ב

כיון , פ שאין כאן מצוה דרבים"אע, תעשה

שהעשה הוא בגופה של החפצא לעשות 

שפיר חשיב , ולייבם אשה זו, ציצית בבגד זה

וכעין שביאר , דין בחפצא עצמה לקיים המצוה

ורק . ו מהלכות חמץ ומצה"באור שמח פ

שהרי יכול , במצה שאין המצוה בגוף החפצא

בזה שייך . בכל מצה שהיא, ים אכילת מצהלקי

  רק כשיש עדיפות , ת"לומר דעשה דוחה ל

  . לעשה שהוא עשה דרבים  

שכל שכתב'על תוסא"במהרש

קושיית הירושלמי דיבא עשה וידחה 

: לז' י בתוס"היא רק לפרוש ר, לא תעשה

, ו בניסן לא אכלו כלל מהתבואה"שפרש שבט

ולכן שייך ]. שלא היה להם[לא חדש ולא ישן 

דאי אפשר , ת"לומר שיבא עשה וידחה ל

ת שסבר שאכלו ישן "אבל לר. לקיים שניהם

וחה כ פשיטא דלא שייך עשה ד"א, ו בניסן"בט

לא , י ישן"כיון דאפשר לקיים שניהם ע, ת"ל

וכדאמר ריש לקיש דבמקום , ת"שייך דין עדל

  לא נאמר דין עשה דוחה , שיכול לקיים שניהם

  . ש"עי: 'ת כמבואר ביבמות כ"ל  

א לא "שדברי המהרש,נראה

' שהרי בחידושי ר. 'מוכרחים בתוס

ל כריש "כתב דלא קיי: ה"ס פסחים ל"דוד עמ

וגם בגוונא דאפשר לקיים , לקיש להלכה

ת כדמוכח בגמרא "שייך דין עדל, שניהם

: ביבמות כ' ונראה שכוונתו לגמ. ביבמות

דאם אפשר לקיים , שמקשה על ריש לקיש

ט "מ. שניהם אין דין עשה דוחה לא תעשה

מדין [חייבי לאוין שנפלו לייבום אם בעלו קנו 

י "ע, והרי אפשר לקיים שניהם]ת"עשה דוחה ל

דוד ' ומפרש ר. תיובתא' ומסיקה הגמ. חליצה

ולא מפרש [דהוי תיובתא על ריש לקיש 

דיש , דהתיובתא רק על הדימיון לריש לקיש

היא רק למאי דדימתה ' לבאר התיובתא בגמ

דין ייבום בחייבי לאוין לדינא דריש ' הגמ

כיון דאפשרת"לדוחהעשהשייךדלא,לקיש

ג דאפשר "דאע' ולזה מוכיחה הגמ. ליצהבח

שחליצה וןכי,לקישלדרישלא שייך, בחליצה

ניחאדוד'רולפי].מצווהלאובמקום ייבום

תם דיכלו לאכול ' קושיית הירושלמי גם לר

יש , מ אם רצו לאכול חדש ולא ישן"דמ, ישן

  ת ודלא כריש "להתיר להם מדין עשה דוחה ל

  . לקיש  

אין מקום לשאלתכם האם אכלו , זה

כיון דאכלו מצות מן , פסח או לא

וקיימו על מצות ומרורים יאכלוהו , הישן

דלא ' י בתוס"ד ר"מ גם לפ"ומ. במצה מן הישן

, פשוט שאכלו קרבן פסח, אכלו כלל מצות

מהלכות קרבן ' ם בפרק ח"שהרי מבואר ברמב

אם , ואין מצה ומרור מעכבין"'פסח הלכה ב

או מצה ומרור יוצאין ידי חובתן לא מצ

  כ ודאי "וא". באכילת בשר הפסח לבדו

  . שהקריבו ואכלו הפסח בלי מצה  

הפסחלאכולשאסור,הדיןהיהשאם

שלהדרשהאלמלי[מצהבלי

אתלהקריבגםלהםאסורהיה,]המכילתא

,נפרדותמצוותשתישהםפ"ואע,הפסח

שניהומצוה,הפסחלהקריבאחתמצוה

,המצוותבמניןמצוותכשתיונמנין.לאוכלו

ועיין 

אמנם 

ולביאור 

ודע 
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ה"נמצוההמצוותבספרם"ברמבכמבואר

בפרקפסקם"שהרמבכיוןמ"מ.ו"נומצוה

אין"'גהלכהומצהחמץמהלכות'ב

,לאכולשראוימיעלאלאהפסחשוחטין

  אוזקןאוקטןהחבורהמבניאחדהיה

  

  

עליושוחטיןכזיתלאכוליכולאם,חולה

לפיאיששנאמר,עליושוחטיןאיןלאוואם

באופןכ"א".לאכולראוישיהאעדאכלו

  לשוחטוגםאפשראי,הפסחלאכולשאסור

  .ופשוט  

.דוד חנניה פינטוה "ע

  הכוללפילפולא דאורייתא מאברכי המשך 
  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

וראינו בחידושי . מכתבו היקר בסוגיא

שהקשה :]ה"פסחים ל[דוד בונפיד ' ר

והיה לומר , ח במצת טבל"מה טעם לא יוצא יד

ועוד הקשה בנשבע או . עשה דוחה לא תעשה

שהדין הוא שחל הנדר , נדר שלא יאכל מצה

ט לא נאמר "ומ. ואסור לאכול מצה, והשבועה

ג בנדרים "ואע. [עשה דוחה לא תעשה

ביאר המגיה , ושבועות הם עשה ולא תעשה

ה לא תעשה שעשה דוח. 'ביבמות ה' פ הגמ"ע

ל "דוד וז' ותירץ ר]. ועשה אם ישנו בשאלה

הוא , מה שאמרו בדין עשה ודחי לא תעשה"

אלא כשעשה ולא , כשאין עליו עבירה כלל

תעשה פוגעין זה בזה במקום שאין לתפוס 

כגון מילה בצרעת שאם יש לו , אותו בדבר כלל

אין לתפוס עליו כלום , צרעת במקום המילה

, לאכול מצה או כאוכל טבלשאין זה כגוזל', וכו

שיהיה אפשר לעשות המצוה שלא בעבירה 

אבל זה אי אפשר . והוא עושה אותה בעבירה

ואין להטיל עליו עונש עבירה , לו אלא בכך

אינו עושה עבירה כלל , וכן סדין בציצית. כלל

והוא , דין לפניו הוא חייב בציציתאלא שהס

דין , שואל אם יתן בו ציצית של צמר אם לא

אין לך , תורה שאין כלאיים במקום מצוה

וכן יבמה . להטיל עליו עונש עבירה כלל

הזכירו בה חכמים , במקום שהיא עליו ערוה

שאין עליו צד , דין אתי עשה ודחי לא תעשה

אלא שהעשה ולא תעשה פוגעין זה. עבירה

פ "אע, והנשבע או הנודר שלא יאכל מצה, בזה

מ מטילין "מ, שאי אפשר לו לאכול בענין אחר

עליו עונש עבירה כשנשבע או נדר במקום 

, וטוב היה לו שלא להשבע ולא לדור, מצוה

והוא הביא עצמו לידי עבירה זו ונמצא עושה 

' והוא בכלל בוצע ברך ניאץ ה, מצוה בעבירה

ולא סוף , שלא נתנה עבירה להדחות בענין הזה

אלא אף מה , דבר שהוא אסור עליו מן התורה

  ו מדברי סופרים כמו שהוא אסור עלי

  ". שאמרנו  

ובמגיה פירש כוונתו שאם פשע , ב"צ

, לא אומרים עשה דוחה לא תעשה

ורק באופן שאנוס נאמר דין עשה דוחה לא 

ולכן בנדר או נשבע שפשע לא נאמר , תעשה

' שהרי ר, והוקשה למגיה. ת"דין עשה דוחה ל

קיבלנו

ודבריו 
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סיד שעושה עבירה של אכילת ומצד שני מפ

ורק . ולכך נחשב מצוה הבאה בעבירה, טבל

נחשב כעין , בחדש שהוא איסור לכל ישראל

ולא דמי , כי לכולם נאסר החדש, מצוה דרבים

וכיון שיש כאן מעלה . לטבל שנאסר רק לאחד

שפיר עדיף על לא תעשה , בעשה דרבים

אמנם כלאיים בציצית . ועשה דוחה לא תעשה

חייבי לאוין שייך דין עשה דוחה לא ויבום ב

כיון , פ שאין כאן מצוה דרבים"אע, תעשה

שהעשה הוא בגופה של החפצא לעשות 

שפיר חשיב , ולייבם אשה זו, ציצית בבגד זה

וכעין שביאר , דין בחפצא עצמה לקיים המצוה

ורק . ו מהלכות חמץ ומצה"באור שמח פ

שהרי יכול , במצה שאין המצוה בגוף החפצא

בזה שייך . בכל מצה שהיא, ים אכילת מצהלקי

  רק כשיש עדיפות , ת"לומר דעשה דוחה ל

  . לעשה שהוא עשה דרבים  

שכל שכתב'על תוסא"במהרש

קושיית הירושלמי דיבא עשה וידחה 

: לז' י בתוס"היא רק לפרוש ר, לא תעשה

, ו בניסן לא אכלו כלל מהתבואה"שפרש שבט

ולכן שייך ]. שלא היה להם[לא חדש ולא ישן 

דאי אפשר , ת"לומר שיבא עשה וידחה ל

ת שסבר שאכלו ישן "אבל לר. לקיים שניהם

וחה כ פשיטא דלא שייך עשה ד"א, ו בניסן"בט

לא , י ישן"כיון דאפשר לקיים שניהם ע, ת"ל

וכדאמר ריש לקיש דבמקום , ת"שייך דין עדל

  לא נאמר דין עשה דוחה , שיכול לקיים שניהם

  . ש"עי: 'ת כמבואר ביבמות כ"ל  

א לא "שדברי המהרש,נראה

' שהרי בחידושי ר. 'מוכרחים בתוס

ל כריש "כתב דלא קיי: ה"ס פסחים ל"דוד עמ

וגם בגוונא דאפשר לקיים , לקיש להלכה

ת כדמוכח בגמרא "שייך דין עדל, שניהם

: ביבמות כ' ונראה שכוונתו לגמ. ביבמות

דאם אפשר לקיים , שמקשה על ריש לקיש

ט "מ. שניהם אין דין עשה דוחה לא תעשה

מדין [חייבי לאוין שנפלו לייבום אם בעלו קנו 

י "ע, והרי אפשר לקיים שניהם]ת"עשה דוחה ל

דוד ' ומפרש ר. תיובתא' ומסיקה הגמ. חליצה

ולא מפרש [דהוי תיובתא על ריש לקיש 

דיש , דהתיובתא רק על הדימיון לריש לקיש

היא רק למאי דדימתה ' לבאר התיובתא בגמ

דין ייבום בחייבי לאוין לדינא דריש ' הגמ

כיון דאפשרת"לדוחהעשהשייךדלא,לקיש

ג דאפשר "דאע' ולזה מוכיחה הגמ. ליצהבח

שחליצה וןכי,לקישלדרישלא שייך, בחליצה

ניחאדוד'רולפי].מצווהלאובמקום ייבום

תם דיכלו לאכול ' קושיית הירושלמי גם לר

יש , מ אם רצו לאכול חדש ולא ישן"דמ, ישן

  ת ודלא כריש "להתיר להם מדין עשה דוחה ל

  . לקיש  

אין מקום לשאלתכם האם אכלו , זה

כיון דאכלו מצות מן , פסח או לא

וקיימו על מצות ומרורים יאכלוהו , הישן

דלא ' י בתוס"ד ר"מ גם לפ"ומ. במצה מן הישן

, פשוט שאכלו קרבן פסח, אכלו כלל מצות

מהלכות קרבן ' ם בפרק ח"שהרי מבואר ברמב

אם , ואין מצה ומרור מעכבין"'פסח הלכה ב

או מצה ומרור יוצאין ידי חובתן לא מצ

  כ ודאי "וא". באכילת בשר הפסח לבדו

  . שהקריבו ואכלו הפסח בלי מצה  

הפסחלאכולשאסור,הדיןהיהשאם

שלהדרשהאלמלי[מצהבלי

אתלהקריבגםלהםאסורהיה,]המכילתא

,נפרדותמצוותשתישהםפ"ואע,הפסח

שניהומצוה,הפסחלהקריבאחתמצוה

,המצוותבמניןמצוותכשתיונמנין.לאוכלו
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עליושוחטיןכזיתלאכוליכולאם,חולה

לפיאיששנאמר,עליושוחטיןאיןלאוואם

באופןכ"א".לאכולראוישיהאעדאכלו

  לשוחטוגםאפשראי,הפסחלאכולשאסור

  .ופשוט  

.דוד חנניה פינטוה "ע

  הכוללפילפולא דאורייתא מאברכי המשך 
  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

וראינו בחידושי . מכתבו היקר בסוגיא

שהקשה :]ה"פסחים ל[דוד בונפיד ' ר

והיה לומר , ח במצת טבל"מה טעם לא יוצא יד

ועוד הקשה בנשבע או . עשה דוחה לא תעשה

שהדין הוא שחל הנדר , נדר שלא יאכל מצה

ט לא נאמר "ומ. ואסור לאכול מצה, והשבועה

ג בנדרים "ואע. [עשה דוחה לא תעשה

ביאר המגיה , ושבועות הם עשה ולא תעשה

ה לא תעשה שעשה דוח. 'ביבמות ה' פ הגמ"ע

ל "דוד וז' ותירץ ר]. ועשה אם ישנו בשאלה

הוא , מה שאמרו בדין עשה ודחי לא תעשה"

אלא כשעשה ולא , כשאין עליו עבירה כלל

תעשה פוגעין זה בזה במקום שאין לתפוס 

כגון מילה בצרעת שאם יש לו , אותו בדבר כלל

אין לתפוס עליו כלום , צרעת במקום המילה

, לאכול מצה או כאוכל טבלשאין זה כגוזל', וכו

שיהיה אפשר לעשות המצוה שלא בעבירה 

אבל זה אי אפשר . והוא עושה אותה בעבירה

ואין להטיל עליו עונש עבירה , לו אלא בכך

אינו עושה עבירה כלל , וכן סדין בציצית. כלל

והוא , דין לפניו הוא חייב בציציתאלא שהס

דין , שואל אם יתן בו ציצית של צמר אם לא

אין לך , תורה שאין כלאיים במקום מצוה

וכן יבמה . להטיל עליו עונש עבירה כלל

הזכירו בה חכמים , במקום שהיא עליו ערוה

שאין עליו צד , דין אתי עשה ודחי לא תעשה

אלא שהעשה ולא תעשה פוגעין זה. עבירה

פ "אע, והנשבע או הנודר שלא יאכל מצה, בזה

מ מטילין "מ, שאי אפשר לו לאכול בענין אחר

עליו עונש עבירה כשנשבע או נדר במקום 

, וטוב היה לו שלא להשבע ולא לדור, מצוה

והוא הביא עצמו לידי עבירה זו ונמצא עושה 

' והוא בכלל בוצע ברך ניאץ ה, מצוה בעבירה

ולא סוף , שלא נתנה עבירה להדחות בענין הזה

אלא אף מה , דבר שהוא אסור עליו מן התורה

  ו מדברי סופרים כמו שהוא אסור עלי

  ". שאמרנו  

ובמגיה פירש כוונתו שאם פשע , ב"צ

, לא אומרים עשה דוחה לא תעשה

ורק באופן שאנוס נאמר דין עשה דוחה לא 

ולכן בנדר או נשבע שפשע לא נאמר , תעשה

' שהרי ר, והוקשה למגיה. ת"דין עשה דוחה ל

קיבלנו

ודבריו 



                      דוד      קידושין                                                      אוצרות                  רסד

דוד כתב להדיא שגם באופן שאין לו מצה 

ק מצת טבל לא נאמר לדין עשה ר, כשרה

שהרי כאן , וזה צריך ביאור מדוע. ת"דוחה ל

ולכך ביאר המגיה . ת"הוא אנוס ושייך עדל

הוא רק , ת"דוד דכל עשה דוחה ל' סברת ר

י דחיית "באופן שעיקר קיום העשה הוא ע

שבבגד פשתן , כגון כלאיים בציצית. הלאו

כ באופן "ומשא, עיקר מצוות ציצית הוא בצמר

לא , י דחיית הלאו"עיקר העשה הוא שלא עש

ולכך בנדר או נשבע , ת"נאמר דין עשה דוחה ל

ת שעיקר העשה של "לא שייך עשה דוחה ל

  הוא לא בנדר או נשבע על המצה אלא , מצה

  . ד"עכ, בסתם מצה שאינה אסורה לו  

יבמות ' מהגמ, גם קשהביאור המגיה

ת בחייבי "ששייך דין עשה דוחה ל: 'כ

ולפי דברי המגיה לא , לאוין שנופלות לייבום

כיון שעיקר , ת"שייך כאן דין עשה דוחה ל

שהרי , י דחיית הלאו עצמו"עשה דייבום אינו ע

עיקר מצוות יבום היא באשה המותרת לו ולא 

שביאר , דוד' ועוד קשה מדברי ר. בחייבי לאוין

לא , הטעם שנדר או נשבע שלא לאכול מצה

. כיון שפשע בשבועתו, ת"שייך עשה דוחה ל

לא שייך לומר , והרי גם אם לא פשע בשבועתו

כיון שעיקר קיום , בזה עשה דוחה לא תעשה

  הוא לא במצה שנדר ונשבע , העשה של מצה

  .עליה  

ד דברי הטורי "ע, דוד' סברת רלבאר

שהקשה על . אבן בראש השנה לג

שסובר מצוות : ריש לקיש בפסחים קיד

אמר ריש . ובנזיר כג, צריכות כוונה לגבי מרור

לקיש שהאוכל קרבן פסח אכילה גסה 

היינו . בבא קמא קי' ולפרוש אחד בתוס[

קיים מצות הפסח ויצא , ]שאכלו בלא כוונה

ט קיים "ומ. המובחררק שלא מן, ידי חובתו

הרי מצוות , מצוות אכילת הפסח בלא כוונה

, ותירץ בטורי אבן. צריכות כוונה לריש לקיש

דבאכילת הפסח מודה ריש לקיש שמצוות אין 

, כיון שמצוות אכילת הפסח. צריכות כוונה

היא דווקא בחפצא מסויימת של הקרבן ולא 

  לכך מודה ריש לקיש שמצוות , בקרבן אחר

  . נהצ כוו"א  

שכל דין עשה דוחה , דוד' פ דברי ר"יל

הוא רק כשקיום העשה הוא , ת"ל

, וכמו כלאיים בציצית. בחפצא מסויימת

וכן יבום . שהעשה הוא רק בסדין מסויים זה

היאשהמצוה, חייבי לאוין ומילה בצרעתב

ולא שייך לקיים את .המסויימתבחפצא

בזה שייך דין עשה , המצוה בחפצא אחרת

אפילו באופנים שאפשר , וחה לא תעשהד

כמבואר ברבינו דוד דלא קיימא , לקיים שניהם

שאין , כ במצת טבל"ומשא. לן כריש לקיש

לא שייך לדין , קיום המצוה דווקא במצה זו

שהרי יכול ליקח מצות , ת"עשה דוחה ל

פ שאנוס ואין לו "ולכך אע, אחרות כשירות

ה לא שייך בזה דין עשה דוח, מצות אחרות

היה , ובנדר או נשבע שלא יאכל מצה, ת"ל

כיון שאסר עליו , ת"שייך לומר עשה דוחה ל

נמצא שלא שייך . את כל המצות שבעולם

ושייך דין , לקיים את המצוה במצה המותרת

מ לא "דוד דמ' ובזה חידש ר. ת"עשה דוחה ל

כיון שפשע בנדרו , ת"אומרים עשה דוחה ל

  ייך דין שפיר ש, אבל אם לא פשע, ושבועתו

  .ת"עשה דוחה ל  

בין מצת טבל , מיושב היטב החילוקזה

דרק במצת טבל לא . לבין מצת חדש

כיון ששייך לקיימו , ת"שייך עשה דוחה ל

מ "מ, פ שכעת אין לו"אע. [בחפצא המותרת

שייך לקיים בה , צה מעושרתאם היה לו מ

אמנם 

ונראה 

ז "ועד

ולפי 

רסה                 דוד      קידושין                                                      אוצרות  

שלא שייך כלל , כ במצת חדש"ומשא]. העשה

  כיון שכל התבואה , רתלקיים במצה המות

  

  , ודמי לנשבע ונדר, שהיתה היא מן החדש

  .ת אם לא פשע"ששייך דין עשה דוחה ל  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

  

  פגסימן 

  אין שליח לדבר עבירה
  .קידושין מב                                                                                                                                                                       

  

  .ס"טא שלום רב וכ"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

, הקשה. ב"ד קידושין מ"בתוספות רי

ל בכל התורה כולה שלוחו "כיון דקיי

ט לא מועיל שליח "כ מ"א, של אדם כמותו

. להניח תפילין ולישב בסוכה עבור המשלח

שהמצוה שחייבנו המקום לעשות : "ל"וז' ותי

י שלוחו והוא לא "היאך יפטור הוא ע, בגופו

ודאי בגירושין וקידושין מהני כי , יעשה כלום

שכותב בגט אנא ,הוא המגרש ולא השליח

וכן נמי האשה למי היא . פלונית פטרית

וכן בתרומה הוא נותן , מקודשת כי אם לו

ועל , וכן בפסח הוא אוכל. והתרומה מפרותיו

נ יכול "ה, אבל בסוכה. שמו ישחט ויזרק הדם

. לומר לשלוחו עשה לי סוכה והוא יושב בה

וכן , אבל אם ישב בה חבירו לא קיים הוא כלום

, ומשמע מדבריו". המצותציצית וכל

דשליחות מועילה רק בדברים שהתכלית היא 

כמו קידושין וגירושין , התוצאה של המעשה

  שהתכלית היא התוצאה שהיא החלות 

  

  

זה מייחסים אל , שמקודשת או מגורשת

שהתכלית היא וסוכהאבל בתפילין.המשלח

מהדהיינו , הסוכהוישיבתהנחת התפילין

ולזה לא ' למצוות הגופו משועבדשבפועל

פ אין גופו משועבד "דעכ, מהני שליחות

כי תכלית , ולכן בצדקה מהני שליחות. למצוה

  אלא שיהא , המצוה היא לא מעשה הנתינה

  .י שליח"לעני כסף ומועיל שמתקיים זה גם ע  

' הקשה על התוס]ב"סימן קפ[

דלשמאי הזקן יש שליח , ד"רי

. ג"לדבר עבירה ברציחה כדאיתא בקידושין מ

, וגם להלכה דלעולם אין שליח לדבר עבירה

. ולא שלוחו" הוא"הוא מגזירת הכתוב 

, ד דמצוות דבגופו לא מהני שליחות"ולתורי

דעבירה . [כ גם בעבירות לא יועיל שליחות"א

ך פסוק שאין ט צרי"ומ]. היא היפך ממצוה

  ב "וצ, והיא קושיה גדולה, שליח לדבר עבירה

  .ד"מה יענה התורי  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

: שאלה

ח"ובקצוה
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דוד כתב להדיא שגם באופן שאין לו מצה 

ק מצת טבל לא נאמר לדין עשה ר, כשרה

שהרי כאן , וזה צריך ביאור מדוע. ת"דוחה ל

ולכך ביאר המגיה . ת"הוא אנוס ושייך עדל

הוא רק , ת"דוד דכל עשה דוחה ל' סברת ר

י דחיית "באופן שעיקר קיום העשה הוא ע

שבבגד פשתן , כגון כלאיים בציצית. הלאו

כ באופן "ומשא, עיקר מצוות ציצית הוא בצמר

לא , י דחיית הלאו"עיקר העשה הוא שלא עש

ולכך בנדר או נשבע , ת"נאמר דין עשה דוחה ל

ת שעיקר העשה של "לא שייך עשה דוחה ל

  הוא לא בנדר או נשבע על המצה אלא , מצה

  . ד"עכ, בסתם מצה שאינה אסורה לו  

יבמות ' מהגמ, גם קשהביאור המגיה

ת בחייבי "ששייך דין עשה דוחה ל: 'כ

ולפי דברי המגיה לא , לאוין שנופלות לייבום

כיון שעיקר , ת"שייך כאן דין עשה דוחה ל

שהרי , י דחיית הלאו עצמו"עשה דייבום אינו ע

עיקר מצוות יבום היא באשה המותרת לו ולא 

שביאר , דוד' ועוד קשה מדברי ר. בחייבי לאוין

לא , הטעם שנדר או נשבע שלא לאכול מצה

. כיון שפשע בשבועתו, ת"שייך עשה דוחה ל

לא שייך לומר , והרי גם אם לא פשע בשבועתו

כיון שעיקר קיום , בזה עשה דוחה לא תעשה

  הוא לא במצה שנדר ונשבע , העשה של מצה

  .עליה  

ד דברי הטורי "ע, דוד' סברת רלבאר

שהקשה על . אבן בראש השנה לג

שסובר מצוות : ריש לקיש בפסחים קיד

אמר ריש . ובנזיר כג, צריכות כוונה לגבי מרור

לקיש שהאוכל קרבן פסח אכילה גסה 

היינו . בבא קמא קי' ולפרוש אחד בתוס[

קיים מצות הפסח ויצא , ]שאכלו בלא כוונה

ט קיים "ומ. המובחררק שלא מן, ידי חובתו

הרי מצוות , מצוות אכילת הפסח בלא כוונה

, ותירץ בטורי אבן. צריכות כוונה לריש לקיש

דבאכילת הפסח מודה ריש לקיש שמצוות אין 

, כיון שמצוות אכילת הפסח. צריכות כוונה

היא דווקא בחפצא מסויימת של הקרבן ולא 

  לכך מודה ריש לקיש שמצוות , בקרבן אחר

  . נהצ כוו"א  

שכל דין עשה דוחה , דוד' פ דברי ר"יל

הוא רק כשקיום העשה הוא , ת"ל

, וכמו כלאיים בציצית. בחפצא מסויימת

וכן יבום . שהעשה הוא רק בסדין מסויים זה

היאשהמצוה, חייבי לאוין ומילה בצרעתב

ולא שייך לקיים את .המסויימתבחפצא

בזה שייך דין עשה , המצוה בחפצא אחרת

אפילו באופנים שאפשר , וחה לא תעשהד

כמבואר ברבינו דוד דלא קיימא , לקיים שניהם

שאין , כ במצת טבל"ומשא. לן כריש לקיש

לא שייך לדין , קיום המצוה דווקא במצה זו

שהרי יכול ליקח מצות , ת"עשה דוחה ל

פ שאנוס ואין לו "ולכך אע, אחרות כשירות

ה לא שייך בזה דין עשה דוח, מצות אחרות

היה , ובנדר או נשבע שלא יאכל מצה, ת"ל

כיון שאסר עליו , ת"שייך לומר עשה דוחה ל

נמצא שלא שייך . את כל המצות שבעולם

ושייך דין , לקיים את המצוה במצה המותרת

מ לא "דוד דמ' ובזה חידש ר. ת"עשה דוחה ל

כיון שפשע בנדרו , ת"אומרים עשה דוחה ל

  ייך דין שפיר ש, אבל אם לא פשע, ושבועתו

  .ת"עשה דוחה ל  

בין מצת טבל , מיושב היטב החילוקזה

דרק במצת טבל לא . לבין מצת חדש

כיון ששייך לקיימו , ת"שייך עשה דוחה ל

מ "מ, פ שכעת אין לו"אע. [בחפצא המותרת

שייך לקיים בה , צה מעושרתאם היה לו מ

אמנם 

ונראה 

ז "ועד

ולפי 

רסה                 דוד      קידושין                                                      אוצרות  

שלא שייך כלל , כ במצת חדש"ומשא]. העשה

  כיון שכל התבואה , רתלקיים במצה המות

  

  , ודמי לנשבע ונדר, שהיתה היא מן החדש

  .ת אם לא פשע"ששייך דין עשה דוחה ל  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

  

  פגסימן 

  אין שליח לדבר עבירה
  .קידושין מב                                                                                                                                                                       

  

  .ס"טא שלום רב וכ"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

, הקשה. ב"ד קידושין מ"בתוספות רי

ל בכל התורה כולה שלוחו "כיון דקיי

ט לא מועיל שליח "כ מ"א, של אדם כמותו

. להניח תפילין ולישב בסוכה עבור המשלח

שהמצוה שחייבנו המקום לעשות : "ל"וז' ותי

י שלוחו והוא לא "היאך יפטור הוא ע, בגופו

ודאי בגירושין וקידושין מהני כי , יעשה כלום

שכותב בגט אנא ,הוא המגרש ולא השליח

וכן נמי האשה למי היא . פלונית פטרית

וכן בתרומה הוא נותן , מקודשת כי אם לו

ועל , וכן בפסח הוא אוכל. והתרומה מפרותיו

נ יכול "ה, אבל בסוכה. שמו ישחט ויזרק הדם

. לומר לשלוחו עשה לי סוכה והוא יושב בה

וכן , אבל אם ישב בה חבירו לא קיים הוא כלום

, ומשמע מדבריו". המצותציצית וכל

דשליחות מועילה רק בדברים שהתכלית היא 

כמו קידושין וגירושין , התוצאה של המעשה

  שהתכלית היא התוצאה שהיא החלות 

  

  

זה מייחסים אל , שמקודשת או מגורשת

שהתכלית היא וסוכהאבל בתפילין.המשלח

מהדהיינו , הסוכהוישיבתהנחת התפילין

ולזה לא ' למצוות הגופו משועבדשבפועל

פ אין גופו משועבד "דעכ, מהני שליחות

כי תכלית , ולכן בצדקה מהני שליחות. למצוה

  אלא שיהא , המצוה היא לא מעשה הנתינה

  .י שליח"לעני כסף ומועיל שמתקיים זה גם ע  

' הקשה על התוס]ב"סימן קפ[

דלשמאי הזקן יש שליח , ד"רי

. ג"לדבר עבירה ברציחה כדאיתא בקידושין מ

, וגם להלכה דלעולם אין שליח לדבר עבירה

. ולא שלוחו" הוא"הוא מגזירת הכתוב 

, ד דמצוות דבגופו לא מהני שליחות"ולתורי

דעבירה . [כ גם בעבירות לא יועיל שליחות"א

ך פסוק שאין ט צרי"ומ]. היא היפך ממצוה

  ב "וצ, והיא קושיה גדולה, שליח לדבר עבירה

  .ד"מה יענה התורי  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

: שאלה

ח"ובקצוה



                      דוד      קידושין                                                      אוצרות                  רסו

עלח"הקצוהשהקשהובמה

לדברשליחישט"מ,ד"התורי

מעשההיאהתכליתוהרי,ברציחהעבירה

היאהתכליתדברציחה,לתרץונראה.הרציחה

נפששחסרזהאלאהרציחהמעשהלא

.'כדושבתמחילולרציחהושונה,בעולם

מחמתהואהאיסורשרש,שבתדבחילול

.בשבתחדשיםדבריםיצורשלא"הגברא"

מחמתהואהאיסורשורש,ברציחהאבל

מןשאבדהנרצחמחמתדהוא,"החפצא"

המצוהשורש"]ד"למצוה[בחינוךעיין.העולם

יתברךהשםכי,השמשרואהלכלונגלהידועזו

ליישבוכדיולרבותלפרותוציונוהעולםברא

ולאבדלהרוגבידנו,נחריבנושלאומנענו,לפניו

  ".העולםאתהמיישבותשהןהבריות

צריךט"מ,ד"לתוריתיקשיאכתי

ללמדינו דאין ,שלוחוולא"הוא"פסוק

תיפוק ליה דבשאר , שליח לדבר עבירה

ונראה . לא שייך שליחות, עבירות דהם בגופו

ולא שלוחו דאין שליח " הוא"דהפסוק דמיעט 

הוא בסוג העבירות שתכליתם , לדבר עבירה

, רק תכליתם היא התוצאה, אינה עצם המעשה

שנפסד , שתכליתה התוצאה. [כמו מעילה

. בעירה ביד פקחוכמו שולח את ה]. ההקדש

וכן ]. שתכליתה התוצאה שנפגע בחבירו[

שתכליתה התוצאה שנפסד . [בשחוטי חוץ

אבל בעבירות שתכליתם היא ]. הקרבן בחוץ

שהתכלית [כמו חילול שבת , עצם מעשה

  וכמו ]. שהגברא לא יצור דברים חדשים

  

  

שהגברא מבטל את . [אכילה ביום הכיפורים

פשיטא דלא שייך כלל לדינא ]. העינוי

, ולא שלוחו" הוא"ובלא קרא ד, דשליחות

כיון שהם עבירות . ממעטינן דליכא שליחות

  ובזה מסברה לא שייך שליחות , שבגופו

  .ד"רי' כמבואר בדברי תוס  

ל דיש שליח לדבר "שמאי הזקן ס

מקור לדבריו הוא וה, עבירה ברציחה

וחשבתי ". אותו הרגת בחרב בני עמון"מקרא ד

. ט"דבסנהדרין כ. ד הדרש"ביאור נחמד ע

יכל לטעון , מבואר דהנחש שהחטיא את חוה

ורק , דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין

ב "וצ. כ לא טען לו"ה ג"הקב, כיון שלא טען זה

ולשמאי.זוטענההנחשטעןלאט באמת"מ

לבאר הטעם מדוע לא טען הנחש יש , ןהזק

כיון דמבואר .'וכוהתלמידודבריהרבדברי

הוא אמר אהרוג את אדם ואשא : "'בסוטה ט

ל "כ י"א. 'עכשיו איבה אישית וכו, את חוה

, דהנחש סבר דיש לו דין של משלח לרצוח

ולשמאי הזקן דיש שליח לדבר עבירה 

ל דאין המשלח יכול לטעון "ועכצ, ברציחה

דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין 

אבל .'ולכך לא טען דברי הרב וכו. ברציחה

יכל באמת לטעון דברי , לקושטא דמילתא

כיון דעיקר עוונו הוא , כמבואר בגמרא' הרב וכו

וההריגה , במה שהחטיא אותם באכילה מהעץ

ולכך יכל , לאדם היא תוצאה מאכילת העץ

  להם לאכול שלא היה ' לטעון דברי הרב וכו

  .מהעץ  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  

:תשובה

אמנם

והנה

רסז                 דוד      קידושין                                                      אוצרות  

  .פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

ויש לדון בהם , את דבריו היקרים

ר "כ כת"במש. כדרכה של תורה

, ד דרק ברציחה וכדומה"רי' דדעת התוס

מהעבירות דעניינם פגיעה וקלקול בנעשה 

שייך לדון ] כרציחה ומעילה ומזיק לחברו[

ולא בעבירות שעניינם , בשליח לדבר עבירה

כמו . [איסור מחמת עצם המעשה של העושה

]. ב"חילול שבת ואכילה ביום הכיפורים וכיו

דאיש : 'בבבא מציעא י' יש לדון בזה מהגמ

יש שליח לדבר , שאמר לאשה אקפי לי קטן

, ד דהיכא דשליח לאו בר חיובא"למ[עבירה 

ולכאורה איסור ]. יש שליח לדבר עבירה

על דהאיסור, הקפת הראש דמי לחילול שבת

ולא , הגברא שלא יעשה מעשה הקפת הראש

  לדברשליחשייךלאכ"או.מחמת הנעשה

  . ד"ד התורי"לפעבירה  

, לבאר דבאיסור הקפת הראש

שהתחדש דאחד המקיף ואחד הניקף 

פ דהתחדש "יל, "לא תקיפו"באזהרה מדכתיב 

דאסור להכשיל את הניקף " מקיף"באיסור של 

לפני "וגדרו כעין , באיסור של הקפת הראש

, ורק דבהקפה התחדש". עיור לא תתן מכשול

. איסור מיוחד להמקיף שמכשיל את הניקף

מ נחשב "מ, פ שהניקף הוא קטן"ואע

כיון דקטן שעשה עבירה נחשב לו . שמכשילו

  וכמבואר , רק פטור מן העונש, מעשה עבירה

  

  

כיון "בסוגיא דתקלה וקלון : ה"בסנהדרין נ

תקלה נמי איכא ורחמנא הוא דחס , דמזיד הוא

כ "דבקטן ג, והאריכו בזה האחרונים". עילויה

ולפי זה אתי שפיר דברי . נחשב מעשה עבירה

דשפיר שייך , ד גם בהקפת הראש"התורי

  ר דברי "וכדביאר כת, שליח לדבר עבירה

  .ד"התורי  

, ד באופן נוסף"י התורייש לבאר דבר

המוצא ":]ט"י[ברכות ' פ הגמ"והוא ע

ט אין "מ, כלאים בבגדו פושטן אפילו בשוק

כל מקום ', חכמה ואין תבונה ואין עצה נגד ה

ומשמע ". אין חולקין כבוד לרב' שיש חילול ה

שנוצר"'החילול"דשרש כל האיסורים הוא 

מחוייב לפשוט הכלאים ולכך,העבירהמחמת

, ל"כ שפיר י"א. שבעבירה' מחמת החילול ה

כיון , בכל האיסורים יש שליח לדבר עבירה

שהתכלית ושרש האיסור אינו עצם מעשה 

שנוצר ' אלא התוצאה של חילול ה, העבירה

כ "ומשא. ושפיר שייך בזה שליחות, ממנה

זהו , בתפילין ומצוות דבגופו לא מהני שליחות

עשה תכליתן ושרשן אינו משום דבמצות

רק דעצם , שהם יוצרים' מחמת קידוש ה

מלבד מצוות . ['המעשה מצוה רצוי לפני ה

כמו צדקה , עשה שתכליתן היא התוצאה

  י "שתכליתה שיהא לעני ומתקיים גם ע

  ].שליחות  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

קיבלנו

ויתכן 

אמנם



                      דוד      קידושין                                                      אוצרות                  רסו

עלח"הקצוהשהקשהובמה

לדברשליחישט"מ,ד"התורי

מעשההיאהתכליתוהרי,ברציחהעבירה

היאהתכליתדברציחה,לתרץונראה.הרציחה

נפששחסרזהאלאהרציחהמעשהלא

.'כדושבתמחילולרציחהושונה,בעולם

מחמתהואהאיסורשרש,שבתדבחילול

.בשבתחדשיםדבריםיצורשלא"הגברא"

מחמתהואהאיסורשורש,ברציחהאבל

מןשאבדהנרצחמחמתדהוא,"החפצא"

המצוהשורש"]ד"למצוה[בחינוךעיין.העולם

יתברךהשםכי,השמשרואהלכלונגלהידועזו

ליישבוכדיולרבותלפרותוציונוהעולםברא

ולאבדלהרוגבידנו,נחריבנושלאומנענו,לפניו

  ".העולםאתהמיישבותשהןהבריות

צריךט"מ,ד"לתוריתיקשיאכתי

ללמדינו דאין ,שלוחוולא"הוא"פסוק

תיפוק ליה דבשאר , שליח לדבר עבירה

ונראה . לא שייך שליחות, עבירות דהם בגופו

ולא שלוחו דאין שליח " הוא"דהפסוק דמיעט 

הוא בסוג העבירות שתכליתם , לדבר עבירה

, רק תכליתם היא התוצאה, אינה עצם המעשה

שנפסד , שתכליתה התוצאה. [כמו מעילה

. בעירה ביד פקחוכמו שולח את ה]. ההקדש

וכן ]. שתכליתה התוצאה שנפגע בחבירו[

שתכליתה התוצאה שנפסד . [בשחוטי חוץ

אבל בעבירות שתכליתם היא ]. הקרבן בחוץ

שהתכלית [כמו חילול שבת , עצם מעשה

  וכמו ]. שהגברא לא יצור דברים חדשים

  

  

שהגברא מבטל את . [אכילה ביום הכיפורים

פשיטא דלא שייך כלל לדינא ]. העינוי

, ולא שלוחו" הוא"ובלא קרא ד, דשליחות

כיון שהם עבירות . ממעטינן דליכא שליחות

  ובזה מסברה לא שייך שליחות , שבגופו

  .ד"רי' כמבואר בדברי תוס  

ל דיש שליח לדבר "שמאי הזקן ס

מקור לדבריו הוא וה, עבירה ברציחה

וחשבתי ". אותו הרגת בחרב בני עמון"מקרא ד

. ט"דבסנהדרין כ. ד הדרש"ביאור נחמד ע

יכל לטעון , מבואר דהנחש שהחטיא את חוה

ורק , דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין

ב "וצ. כ לא טען לו"ה ג"הקב, כיון שלא טען זה

ולשמאי.זוטענההנחשטעןלאט באמת"מ

לבאר הטעם מדוע לא טען הנחש יש , ןהזק

כיון דמבואר .'וכוהתלמידודבריהרבדברי

הוא אמר אהרוג את אדם ואשא : "'בסוטה ט

ל "כ י"א. 'עכשיו איבה אישית וכו, את חוה

, דהנחש סבר דיש לו דין של משלח לרצוח

ולשמאי הזקן דיש שליח לדבר עבירה 

ל דאין המשלח יכול לטעון "ועכצ, ברציחה

דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין 

אבל .'ולכך לא טען דברי הרב וכו. ברציחה

יכל באמת לטעון דברי , לקושטא דמילתא

כיון דעיקר עוונו הוא , כמבואר בגמרא' הרב וכו

וההריגה , במה שהחטיא אותם באכילה מהעץ

ולכך יכל , לאדם היא תוצאה מאכילת העץ

  להם לאכול שלא היה ' לטעון דברי הרב וכו

  .מהעץ  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  

:תשובה

אמנם

והנה

רסז                 דוד      קידושין                                                      אוצרות  

  .פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

ויש לדון בהם , את דבריו היקרים

ר "כ כת"במש. כדרכה של תורה

, ד דרק ברציחה וכדומה"רי' דדעת התוס

מהעבירות דעניינם פגיעה וקלקול בנעשה 

שייך לדון ] כרציחה ומעילה ומזיק לחברו[

ולא בעבירות שעניינם , בשליח לדבר עבירה

כמו . [איסור מחמת עצם המעשה של העושה

]. ב"חילול שבת ואכילה ביום הכיפורים וכיו

דאיש : 'בבבא מציעא י' יש לדון בזה מהגמ

יש שליח לדבר , שאמר לאשה אקפי לי קטן

, ד דהיכא דשליח לאו בר חיובא"למ[עבירה 

ולכאורה איסור ]. יש שליח לדבר עבירה

על דהאיסור, הקפת הראש דמי לחילול שבת

ולא , הגברא שלא יעשה מעשה הקפת הראש

  לדברשליחשייךלאכ"או.מחמת הנעשה

  . ד"ד התורי"לפעבירה  

, לבאר דבאיסור הקפת הראש

שהתחדש דאחד המקיף ואחד הניקף 

פ דהתחדש "יל, "לא תקיפו"באזהרה מדכתיב 

דאסור להכשיל את הניקף " מקיף"באיסור של 

לפני "וגדרו כעין , באיסור של הקפת הראש

, ורק דבהקפה התחדש". עיור לא תתן מכשול

. איסור מיוחד להמקיף שמכשיל את הניקף

מ נחשב "מ, פ שהניקף הוא קטן"ואע

כיון דקטן שעשה עבירה נחשב לו . שמכשילו

  וכמבואר , רק פטור מן העונש, מעשה עבירה

  

  

כיון "בסוגיא דתקלה וקלון : ה"בסנהדרין נ

תקלה נמי איכא ורחמנא הוא דחס , דמזיד הוא

כ "דבקטן ג, והאריכו בזה האחרונים". עילויה

ולפי זה אתי שפיר דברי . נחשב מעשה עבירה

דשפיר שייך , ד גם בהקפת הראש"התורי

  ר דברי "וכדביאר כת, שליח לדבר עבירה

  .ד"התורי  

, ד באופן נוסף"י התורייש לבאר דבר

המוצא ":]ט"י[ברכות ' פ הגמ"והוא ע

ט אין "מ, כלאים בבגדו פושטן אפילו בשוק

כל מקום ', חכמה ואין תבונה ואין עצה נגד ה

ומשמע ". אין חולקין כבוד לרב' שיש חילול ה

שנוצר"'החילול"דשרש כל האיסורים הוא 

מחוייב לפשוט הכלאים ולכך,העבירהמחמת

, ל"כ שפיר י"א. שבעבירה' מחמת החילול ה

כיון , בכל האיסורים יש שליח לדבר עבירה

שהתכלית ושרש האיסור אינו עצם מעשה 

שנוצר ' אלא התוצאה של חילול ה, העבירה

כ "ומשא. ושפיר שייך בזה שליחות, ממנה

זהו , בתפילין ומצוות דבגופו לא מהני שליחות

עשה תכליתן ושרשן אינו משום דבמצות

רק דעצם , שהם יוצרים' מחמת קידוש ה

מלבד מצוות . ['המעשה מצוה רצוי לפני ה

כמו צדקה , עשה שתכליתן היא התוצאה

  י "שתכליתה שיהא לעני ומתקיים גם ע

  ].שליחות  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

קיבלנו

ויתכן 

אמנם
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  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

]ז"אות ט'בפרק ד[ש בקידושין "ברא

ומתוך זה דקדק רבינו "ל "כתב וז

, דגוסס אינו מגרש את אשתו, א"יואל מבונ

כיון דאינו יכול , פ שהוא מיושב בדעתו"אע

דונתן בידה כתיב ובעינן דחזי , ליתן מתנה

]. שהגוסס נחשב שאינו ראוי ליתן גט[לנתינה 

הגוסס הרי הוא כחי לכל , והא דתנן בתוספתא

ם ופוטר מן דבריו נוחל ומנחיל וזוקק ליבו

היינו במידי דמימילא ולא שיעשה , היבום

דלענין זה הוי , מעשה כמו נתינת גט ומתנה

, והא דאמרינן בפרק כל הגט. כמת גמור

נותן לה בחזקת , המביא גט והניחו זקן או חולה

לא שנו אלא , שהוא קיים וקאמר עלה בגמרא

זקן שלא הגיע לגבורות וחולה שרוב חולים 

לגבורות וגוסס שרוב גוססים אבל הגיע, לחיים

דמכאן משמע , וכוונתו להקשות[לא , למיתה

, שכל החשש כשהבעל גוסס הוא שמא מת

אבל אם הבעל לפנינו והוא גוסס משמע 

ולדברי רבינו יואל אפילו אם , שאפשר לגרש

מיירי שקיבל השליח ].לא מת אינו יכול לגרש

וכשהלך השליח נעשה , הגט קודם שהיה גוסס

אבל בשעה שהיה גוסס לא היה יכול , גוסס

והוא עצמו הקשה . לעשות שליח לגרשה

דגוסס נודר , ק דערכין"מהא דאמר בפ, לדבריו

, ותירץ דשמא התם חומרא. ומקדיש ומעריך

והיינו [דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט 

, שבהקדש אין צריך לעשות מעשה קנין

ובזה יכול גוסס, ומועיל קנין מיד על פי דיבורו

וגיטו , י אומר שהוא כחי לכל דבריו"ור]. ליתן

והא דכל הגט ראיה גדולה , גט ומתנתו מתנה

דדווקא בגוסס חיישינן שמא מת משום , היא

אבל אם יודע שהוא , דרוב גוססים למיתה

פ שהוא "עדיין חי כמו שהניחו היה נותנו אע

ואם לאו בר נתינה הוא משום דחשיב . גוסס

לא מצי יהיב ליה אפילו שלוחו נמי , כמת

, והיינו דלא ניחא ליה תירוץ רבינו יואל[

שמדובר שהבעל מינה השליח לפני שהיה 

ומה ]. פ עכשיו הבעל גוסס"כיון שעכ, גוסס

משום דאמירה לגבוה , שדחה ההיא דערכין

שהרי לדבריו , לאו כלום היא. כמסירה להדיוט

וכוונתו . [אין להדיוט כלום דחשיב כמת

שהטעם , ו של רבינו יואללהקשות על תירוצ

שהגוסס יכול להקדיש הוא משום שאין צריך 

, י"ועל זה מקשה הר. מעשה קנין וסגי באמירה

שהרי בגמרא מבואר אמירתו לגבוה כמסירתו 

שדיבור להקדש הוא כמו מעשה קנין , להדיוט

, וכיון שגוסס מופקע ממעשה קנין. אצל חבירו

  ]. כ מופקע גם מדיבור ואמירה להקדש"א

  .ד"עכ  

שיש כאן מחלוקת גדולה בין רבינו 

האם גוסס יכול ליתן , י"יואל לבין הר

רבינו יואל סובר . מתנות או לגרש את אשתו

יכול לגרש ואינומתנותליתןיכולשגוסס אינו

ורק . שכלפי זה הוא נחשב כמו מת, את אשתו

לפטורכמו[מעשהכלפי דברים שאין צריכים

י "והר. נחשב כמו חיהוא]מהיבוםאמואת

וסובר שהגוסס יכול , חולק על רבינו יואל

  לגרש את אשתו ויכול ליתן מתנות שהרי הוא 

  . כחי לכל דבריו  

:שאלה

נמצא

רסט                 דוד      קידושין                                                      אוצרות  

, מהו חילוקו של רבינו יואל] ביאור א

, בין מעשה לבין דבר שהוא מימילא

, הרי לכאורה הנידון האם גוסס הוא חי או מת

שהרי ההורג , ואם רואים שהגוסס הוא חי

גוסס הרי זה שופך דמים וחייב מיתה כמבואר 

כ מדוע לא יוכל ליתן "א. בגמרא סנהדרין עח

ק של עצם החילו] ב. מתנות ולגרש את אשתו

  שדיבור של הקדש יכול הגוסס , רבינו יואל

  

י חולק עליו צריך ביאור במה "והר, להקדיש

שגוסס לא , גם חילוקו של רבינו יואל] ג. נחלקו

ולא יכול למנות שליח , יכול לגרש את אשתו

אבל אם מינה שליח בהיותו בריא יכול , לגרש

, פ שעכשיו הבעל גוסס"אע, השליח לגרש

, שאם גוסס אינו יכול לגרשי הקשה עליו"ור

  כ גם באופן זה שמינה שליח בהיותו בריא "א

  .צריך ביאור במה נחלקו, לא יוכל לגרש  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

יעויין בספר קובץ הערות בסימן 

ח שעמד בזה על דברי רבינו "ס

והרי , דמה בכך שגוסס נחשב כמת, יואל

זהו משום שאין , הטעם שמת הוא לא בר קנין

וגם הנכסים אינן , בו כח ולא דעת להקנות

אבל בגוסס שיש לו כח ודעת להקנות . שלו

מה אכפת לן שהוא חשוב , והנכסים הם שלו

אמנם נראה לבאר את דברי רבינו . ד"כמת עכ

יורה דעה [על פי המבואר בשולחן ערוך , יואל

הגוסס הרי הוא כחי לכל "]'ט סעיף א"סימן של

ואין , ואין סכין אותו, אין קושרין לחייו, דבריו

ואין , ואין פוקקין את נקביו, מדיחין אותו

ואין נותנין אותו על גבי , שומטין הכר מתחתיו

וכל המעמץ עם ' חול ולא על גבי חרסית וכו

והכל הוא ". הרי זה שופך דמים,יציאת הנפש

,י זה שיזיזו אותו יקרבו את מיתתו"מטעם דע

  בגוסס יכול לקרב מעשהשכל,מזהומשמע

  . את מיתתו  

ג דהגוסס הוא כחי "דאע, רבינו יואל

מ "מ. לכל דבריו וההורגו כשופך דמים

כיון שכל מעשה , לענין מעשים נחשב כמת

נמצא שהגוסס , של הגוסס מקרב את מיתתו

ונחשב כמת לענין קנינים , מופקע ממעשה

ורק לענין חלויות . וחלויות שצריך להם מעשה

נחשב כחי , וקנינים שלא צריך בשבילם מעשה

ולכך לענין גירושין . יכול לעשות חלויות אלוו

נחשב כמת ואינו , שצריך מעשה של ונתן בידה

אבל לענין . יכול לגרש או למנות שליח לגרש

ג דאמירתו לגבוה "אע, הקדשות נחשב כחי

מ עצם ההקדש לא "מ, כמסירתו להדיוט דמי

ורק , צריך מעשה בפועל המקרב מיתתו

נחשב כחי ובזה, שלאמירה יש דין של מעשה

י שהקשה על רבינו יואל "והר. לרבינו יואל

כ "א, דאם הגוסס מופקע ממעשה קנין, סבר

הוא בכל אופן שיש דין מעשה קנין צריך 

וכיון דאמירתו לגבוה כמסירתו , להיות מופקע

  , ויש דין מעשה על עצם אמירתו, להדיוט דמי

  .צריך להיות מופקע מאמירתו  

גוסס לא יכול ש, של רבינו יואל

לגרש את אשתו ולא יכול למנות 

אבל אם מינה שליח בהיותו . שליח לגרש

פ שעכשיו "יכול השליח לגרש אע, בריא

נראה לבאר על פי דברי קצות . המשלח גוסס

שהביא למחלוקת ]'ק ב"ח ס"סימן קפ[החושן 

בענין בעל שמינה שליח , ם והטור"הרמב

האם, כ נשתטה הבעל"לגרש את אשתו ואח

וצריך 

:תשובה

וסובר

וחילוקו
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  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

]ז"אות ט'בפרק ד[ש בקידושין "ברא

ומתוך זה דקדק רבינו "ל "כתב וז

, דגוסס אינו מגרש את אשתו, א"יואל מבונ

כיון דאינו יכול , פ שהוא מיושב בדעתו"אע

דונתן בידה כתיב ובעינן דחזי , ליתן מתנה

]. שהגוסס נחשב שאינו ראוי ליתן גט[לנתינה 

הגוסס הרי הוא כחי לכל , והא דתנן בתוספתא

ם ופוטר מן דבריו נוחל ומנחיל וזוקק ליבו

היינו במידי דמימילא ולא שיעשה , היבום

דלענין זה הוי , מעשה כמו נתינת גט ומתנה

, והא דאמרינן בפרק כל הגט. כמת גמור

נותן לה בחזקת , המביא גט והניחו זקן או חולה

לא שנו אלא , שהוא קיים וקאמר עלה בגמרא

זקן שלא הגיע לגבורות וחולה שרוב חולים 

לגבורות וגוסס שרוב גוססים אבל הגיע, לחיים

דמכאן משמע , וכוונתו להקשות[לא , למיתה

, שכל החשש כשהבעל גוסס הוא שמא מת

אבל אם הבעל לפנינו והוא גוסס משמע 

ולדברי רבינו יואל אפילו אם , שאפשר לגרש

מיירי שקיבל השליח ].לא מת אינו יכול לגרש

וכשהלך השליח נעשה , הגט קודם שהיה גוסס

אבל בשעה שהיה גוסס לא היה יכול , גוסס

והוא עצמו הקשה . לעשות שליח לגרשה

דגוסס נודר , ק דערכין"מהא דאמר בפ, לדבריו

, ותירץ דשמא התם חומרא. ומקדיש ומעריך

והיינו [דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט 

, שבהקדש אין צריך לעשות מעשה קנין

ובזה יכול גוסס, ומועיל קנין מיד על פי דיבורו

וגיטו , י אומר שהוא כחי לכל דבריו"ור]. ליתן

והא דכל הגט ראיה גדולה , גט ומתנתו מתנה

דדווקא בגוסס חיישינן שמא מת משום , היא

אבל אם יודע שהוא , דרוב גוססים למיתה

פ שהוא "עדיין חי כמו שהניחו היה נותנו אע

ואם לאו בר נתינה הוא משום דחשיב . גוסס

לא מצי יהיב ליה אפילו שלוחו נמי , כמת

, והיינו דלא ניחא ליה תירוץ רבינו יואל[

שמדובר שהבעל מינה השליח לפני שהיה 

ומה ]. פ עכשיו הבעל גוסס"כיון שעכ, גוסס

משום דאמירה לגבוה , שדחה ההיא דערכין

שהרי לדבריו , לאו כלום היא. כמסירה להדיוט

וכוונתו . [אין להדיוט כלום דחשיב כמת

שהטעם , ו של רבינו יואללהקשות על תירוצ

שהגוסס יכול להקדיש הוא משום שאין צריך 

, י"ועל זה מקשה הר. מעשה קנין וסגי באמירה

שהרי בגמרא מבואר אמירתו לגבוה כמסירתו 

שדיבור להקדש הוא כמו מעשה קנין , להדיוט

, וכיון שגוסס מופקע ממעשה קנין. אצל חבירו

  ]. כ מופקע גם מדיבור ואמירה להקדש"א

  .ד"עכ  

שיש כאן מחלוקת גדולה בין רבינו 

האם גוסס יכול ליתן , י"יואל לבין הר

רבינו יואל סובר . מתנות או לגרש את אשתו

יכול לגרש ואינומתנותליתןיכולשגוסס אינו

ורק . שכלפי זה הוא נחשב כמו מת, את אשתו

לפטורכמו[מעשהכלפי דברים שאין צריכים

י "והר. נחשב כמו חיהוא]מהיבוםאמואת

וסובר שהגוסס יכול , חולק על רבינו יואל

  לגרש את אשתו ויכול ליתן מתנות שהרי הוא 

  . כחי לכל דבריו  

:שאלה

נמצא

רסט                 דוד      קידושין                                                      אוצרות  

, מהו חילוקו של רבינו יואל] ביאור א

, בין מעשה לבין דבר שהוא מימילא

, הרי לכאורה הנידון האם גוסס הוא חי או מת

שהרי ההורג , ואם רואים שהגוסס הוא חי

גוסס הרי זה שופך דמים וחייב מיתה כמבואר 

כ מדוע לא יוכל ליתן "א. בגמרא סנהדרין עח

ק של עצם החילו] ב. מתנות ולגרש את אשתו

  שדיבור של הקדש יכול הגוסס , רבינו יואל

  

י חולק עליו צריך ביאור במה "והר, להקדיש

שגוסס לא , גם חילוקו של רבינו יואל] ג. נחלקו

ולא יכול למנות שליח , יכול לגרש את אשתו

אבל אם מינה שליח בהיותו בריא יכול , לגרש

, פ שעכשיו הבעל גוסס"אע, השליח לגרש

, שאם גוסס אינו יכול לגרשי הקשה עליו"ור

  כ גם באופן זה שמינה שליח בהיותו בריא "א

  .צריך ביאור במה נחלקו, לא יוכל לגרש  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

יעויין בספר קובץ הערות בסימן 

ח שעמד בזה על דברי רבינו "ס

והרי , דמה בכך שגוסס נחשב כמת, יואל

זהו משום שאין , הטעם שמת הוא לא בר קנין

וגם הנכסים אינן , בו כח ולא דעת להקנות

אבל בגוסס שיש לו כח ודעת להקנות . שלו

מה אכפת לן שהוא חשוב , והנכסים הם שלו

אמנם נראה לבאר את דברי רבינו . ד"כמת עכ

יורה דעה [על פי המבואר בשולחן ערוך , יואל

הגוסס הרי הוא כחי לכל "]'ט סעיף א"סימן של

ואין , ואין סכין אותו, אין קושרין לחייו, דבריו

ואין , ואין פוקקין את נקביו, מדיחין אותו

ואין נותנין אותו על גבי , שומטין הכר מתחתיו

וכל המעמץ עם ' חול ולא על גבי חרסית וכו

והכל הוא ". הרי זה שופך דמים,יציאת הנפש

,י זה שיזיזו אותו יקרבו את מיתתו"מטעם דע

  בגוסס יכול לקרב מעשהשכל,מזהומשמע

  . את מיתתו  

ג דהגוסס הוא כחי "דאע, רבינו יואל

מ "מ. לכל דבריו וההורגו כשופך דמים

כיון שכל מעשה , לענין מעשים נחשב כמת

נמצא שהגוסס , של הגוסס מקרב את מיתתו

ונחשב כמת לענין קנינים , מופקע ממעשה

ורק לענין חלויות . וחלויות שצריך להם מעשה

נחשב כחי , וקנינים שלא צריך בשבילם מעשה

ולכך לענין גירושין . יכול לעשות חלויות אלוו

נחשב כמת ואינו , שצריך מעשה של ונתן בידה

אבל לענין . יכול לגרש או למנות שליח לגרש

ג דאמירתו לגבוה "אע, הקדשות נחשב כחי

מ עצם ההקדש לא "מ, כמסירתו להדיוט דמי

ורק , צריך מעשה בפועל המקרב מיתתו

נחשב כחי ובזה, שלאמירה יש דין של מעשה

י שהקשה על רבינו יואל "והר. לרבינו יואל

כ "א, דאם הגוסס מופקע ממעשה קנין, סבר

הוא בכל אופן שיש דין מעשה קנין צריך 

וכיון דאמירתו לגבוה כמסירתו , להיות מופקע

  , ויש דין מעשה על עצם אמירתו, להדיוט דמי

  .צריך להיות מופקע מאמירתו  

גוסס לא יכול ש, של רבינו יואל

לגרש את אשתו ולא יכול למנות 

אבל אם מינה שליח בהיותו . שליח לגרש

פ שעכשיו "יכול השליח לגרש אע, בריא

נראה לבאר על פי דברי קצות . המשלח גוסס

שהביא למחלוקת ]'ק ב"ח ס"סימן קפ[החושן 

בענין בעל שמינה שליח , ם והטור"הרמב

האם, כ נשתטה הבעל"לגרש את אשתו ואח

וצריך 

:תשובה

וסובר

וחילוקו



                      דוד      קידושין                                                      אוצרות                  רע

ם "דהרמב. השליח יכול לגרש מהתורה או לא

כיון , סובר שהשליחות קיימת מן התורה

בטלהורק מדרבנן, שמינהו בזמן שהיה בריא

]. יאמרו ששוטה בר גירושין  שלא[  השליחות

וסובר שמן התורה בטילה , אבל הטור חולק

כיון שהבעל נשתטה שוב אין , השליחות

בעלבשבילחלות גירושיןהשליח יכול לפעול

י "דייק גם מדברי רשהחושןובקצות.שוטה

שביאר , ם"דסבירא ליה כהרמב. ג"בגיטין י

הטעם שהאומר תנו גט זה לאשתי ושטר 

. שחרור לעבדי ומת לא יתנו לאחר מיתה

ואין , משום דכיון שמת הבעל פקעה רשותו

שכבר אינה [השליח יכול לגרש את האשה 

י "ש רשט לא פיר"ומ]. אשת איש רק אלמנה

משום דכיון דמת , הטעם דלא יתן לאחר מיתה

שהרי מת לא בר , הבעל פקע השליחות

י סבירא "כ דרש"וע. שליחות ודמי לנשתטה

דגם באופן שנשתטה הבעל , ם"ליה כהרמב

  ולכך פירש דאם , יכול השליח לגרש מן התורה

  

  

  כיון דפקעה , הבעל מת אין השליח יכול לגרש

  .ליה רשותיה  

, ארים היטב דברי רבינו יואלמתב

ם שאם נשתטה "שסובר כדעת הרמב

ולכך באופן , המשלח יכול השליח לגרש

יכול השליח , שמינה הבעל שליח בהיותו בריא

פ שהבעל גוסס ואינו יכול לגרש "לגרש אע

כיון דמינוי השליחות . ולמנות שליח לגרש

וכאן לא פקעה רשותיה , נעשה כשהיה בריא

דיין נחשבת האשה אשת של הגוסס שהרי ע

אבל . ולכך שפיר יכול השליח לגרשה, איש

י שהקשה על רבינו יואל שאם גוסס אינו "הר

כ גם באופן שמינה שליח "א, יכול לגרש

י "משום דהר. בהיותו בריא לא יוכל לגרש

שאם הבעל נשתטה , סבירא ליה כדעת הטור

דאי אפשר לפעול , אין השליח יכול לגרש

,יכול לעשותה עכשיוחלות שאין המשלח 

, שפיר דאם גוסס אינו יכול לגרשהקשהולכך

  לשליח לפעול חלות גירושין א"אכ"א

  .בשבילו  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' רר"מולכבוד 

ובמה , את מכתבו היקר בענין גוסס

שביאר לדעת רבינו יואל דאם מינה 

פ "דיכול השליח לגרש אע, שליח בהיותו בריא

משום דרבינו יואל אזיל . שהבעלים גוסס

, י בנשתטה המשלח"ם ורש"בשיטת הרמב

ולכך יכול השליח לגרש , כול השליח לגרששי

אמנם . פ שהבעל גוסס והוא ביאור נפלא"אע

במשנה : י בכתובות ב"יש לעיין בזה מדברי רש

דהרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד שנים 

ומת בתוך שנים עשר חדש דאינו , עשר חדש

דהא לא שויא גיטא עד "ל "י וז"ופרש רש. גט

ומאן קא מגרש , ןוהוא מת בתוך הזמ, ב חדש"י

ומשמע ". אין המתים מגרשים, לה מהשתא

משום דאי אפשר לייחס , דהטעם דאינו גט

ובזה

קיבלנו

רעא                 דוד      קידושין                                                      אוצרות  

  חלות גירושין לבעל כיון שהוא מת ואין 

  . ומופקע מגירושין, המתים מגרשים  

י הטעם "מדוע לא פירש רש, תימה

משום דכיון שמת הבעל , דאינו גט

את פקעה רשותו ואין השליח יכול לגרש

, האשה שכבר אינה אשת איש רק גרושה

  דלא יתנו לאחר . ג"י בגיטין י"וכדפירש רש

  . משום דפקעה ליה רשותיה, מיתה  

הוא רק , ל דכל מאי דפקע רשותיה"י

באלמנה שיש לה בנים ואינה זקוקה 

אבל באלמנה . ליבום ופקעה ממנה זיקת המת

שאין לה בנים שעדיין אסורה לעולם מכח 

ולכך , לא חשוב פקעה רשותיה, זיקת הראשון

י הטעם דאינו גט משום דאין "פירש רש

  דאי אפשר לייחס מעשה , המתים מגרשים

  . על מתגירושין לב  

הוצרך ט"מכ"דא,תימהזהועדיין

י לומר דלא יתנו לאחר מיתה "רש

הרי יכל לומר דאי , משום דפקעה רשותיה

וכמו , אפשר לייחס מעשה גירושין למת

בהאומר הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד 

י "דפירש רש, ב חדש"ב חדש ומת בתוך י"י

, הטעם דאינו גט משום דאין המתים מגרשים

ואי אפשר לייחס מעשה גירושין לבעל מת 

כ הכי נמי כשנותן גט "וא. המופקע מקניינים

דאי אפשר לייחס , לשליח ומת הבעל דאינו גט

  משום דמת מופקע , למת מעשה גירושין

  .מקניינים ואין המתים מגרשים  

על מנת , י נקט את העיקר"לבאר דרש

ללמדנו דאם מת הבעל והאשה כבר 

לא שייך כאן כלל מעשה , ואינה אשתואלמנה 

, גירושין דאין כאן חפצא של אשת איש לגרש

רק , נ יכל לומר דאין המתים מגרשים'אבל אה

בא לומר דאין כאן כלל התחלה של גירושין 

ורק בשומרת יבם דיש , דאין כאן אשת איש

כאן חפצא של אשת המת כיון שזקוקה ליבום 

י הטעם דאינה"בזה ביאר רש, מחמתו

  ואי , משום דאין המתים מגרשים, מגורשת

  .אפשר ליחס חלות גירושין למת  

, י היא כדעת הטור"זה מוכח דדעת רש

דאם נשתטה המשלח אין השליח יכול 

כיון דשוטה מופקע , לגרשה מן התורה

פ "ולכך אע, מקנינים ואין השוטים מגרשים

אי אפשר , שיש כאן חפצא של אשת איש

חלות של , לייחס לשוטהלגרשה דאי אפשר 

דלא מהני , ודמי ממש לשומרת יבם. גירושין

, הגט לאחר מיתה משום דאין המתים מגרשים

וכמו שנתבאר לעיל דאי אפשר ליחס חלות 

, ודלא כדברי קצות החושן. גירושין לבעל מת

וכן יש . ם"י סבירא ליה כהרמב"שדייק דהרש

המביא גט "דתנן . י בגיטין כח"להוכיח זה מרש

נותן לה בחזקת שהוא , הניחו זקן או חולהו

ולא חיישינן שמא מת "י "ופירש רש" קיים

י סבירא ליה "ומוכח דרש". ובטל שליחותו

דאם מת המשלח דנתבטלה , כדעת הטור

ולהמבואר לעיל יש לבאר הטעם , השליחות

ולא נקט משום , י דבטל השליחות"דנקט רש

. דפקע ליה רשותיה ואינה יותר אשת איש

ג ליכא "דבכה, קא מינא לשומרת יבםדנפ

כיון שנשאר , חסרון של פקעה ליה רשותיה

מ בטלה השליחות דאין "מ, עדיין זיקה עליה

  דהוא מופקע , ליחס מעשה גירושין למת

  .מקנינים  

ץ בהלכות "יעבבמשנתשביארמהלפי

ם "שכל דברי הרמב, שלוחין ושותפין

ה דלא בטלה השליחות הם רק בנשתט

הומעטוכיון דחרש שוטה וקטן לא, המשלח

ולכאורה

ואולי 

אמנם

וצריך 

ולפי 

וגם 



                      דוד      קידושין                                                      אוצרות                  רע

ם "דהרמב. השליח יכול לגרש מהתורה או לא

כיון , סובר שהשליחות קיימת מן התורה

בטלהורק מדרבנן, שמינהו בזמן שהיה בריא

]. יאמרו ששוטה בר גירושין  שלא[  השליחות

וסובר שמן התורה בטילה , אבל הטור חולק

כיון שהבעל נשתטה שוב אין , השליחות

בעלבשבילחלות גירושיןהשליח יכול לפעול

י "דייק גם מדברי רשהחושןובקצות.שוטה

שביאר , ם"דסבירא ליה כהרמב. ג"בגיטין י

הטעם שהאומר תנו גט זה לאשתי ושטר 

. שחרור לעבדי ומת לא יתנו לאחר מיתה

ואין , משום דכיון שמת הבעל פקעה רשותו

שכבר אינה [השליח יכול לגרש את האשה 

י "ש רשט לא פיר"ומ]. אשת איש רק אלמנה

משום דכיון דמת , הטעם דלא יתן לאחר מיתה

שהרי מת לא בר , הבעל פקע השליחות

י סבירא "כ דרש"וע. שליחות ודמי לנשתטה

דגם באופן שנשתטה הבעל , ם"ליה כהרמב

  ולכך פירש דאם , יכול השליח לגרש מן התורה

  

  

  כיון דפקעה , הבעל מת אין השליח יכול לגרש

  .ליה רשותיה  

, ארים היטב דברי רבינו יואלמתב

ם שאם נשתטה "שסובר כדעת הרמב

ולכך באופן , המשלח יכול השליח לגרש

יכול השליח , שמינה הבעל שליח בהיותו בריא

פ שהבעל גוסס ואינו יכול לגרש "לגרש אע

כיון דמינוי השליחות . ולמנות שליח לגרש

וכאן לא פקעה רשותיה , נעשה כשהיה בריא

דיין נחשבת האשה אשת של הגוסס שהרי ע

אבל . ולכך שפיר יכול השליח לגרשה, איש

י שהקשה על רבינו יואל שאם גוסס אינו "הר

כ גם באופן שמינה שליח "א, יכול לגרש

י "משום דהר. בהיותו בריא לא יוכל לגרש

שאם הבעל נשתטה , סבירא ליה כדעת הטור

דאי אפשר לפעול , אין השליח יכול לגרש

,יכול לעשותה עכשיוחלות שאין המשלח 

, שפיר דאם גוסס אינו יכול לגרשהקשהולכך

  לשליח לפעול חלות גירושין א"אכ"א

  .בשבילו  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' רר"מולכבוד 

ובמה , את מכתבו היקר בענין גוסס

שביאר לדעת רבינו יואל דאם מינה 

פ "דיכול השליח לגרש אע, שליח בהיותו בריא

משום דרבינו יואל אזיל . שהבעלים גוסס

, י בנשתטה המשלח"ם ורש"בשיטת הרמב

ולכך יכול השליח לגרש , כול השליח לגרששי

אמנם . פ שהבעל גוסס והוא ביאור נפלא"אע

במשנה : י בכתובות ב"יש לעיין בזה מדברי רש

דהרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד שנים 

ומת בתוך שנים עשר חדש דאינו , עשר חדש

דהא לא שויא גיטא עד "ל "י וז"ופרש רש. גט

ומאן קא מגרש , ןוהוא מת בתוך הזמ, ב חדש"י

ומשמע ". אין המתים מגרשים, לה מהשתא

משום דאי אפשר לייחס , דהטעם דאינו גט

ובזה

קיבלנו

רעא                 דוד      קידושין                                                      אוצרות  

  חלות גירושין לבעל כיון שהוא מת ואין 

  . ומופקע מגירושין, המתים מגרשים  

י הטעם "מדוע לא פירש רש, תימה

משום דכיון שמת הבעל , דאינו גט

את פקעה רשותו ואין השליח יכול לגרש

, האשה שכבר אינה אשת איש רק גרושה

  דלא יתנו לאחר . ג"י בגיטין י"וכדפירש רש

  . משום דפקעה ליה רשותיה, מיתה  

הוא רק , ל דכל מאי דפקע רשותיה"י

באלמנה שיש לה בנים ואינה זקוקה 

אבל באלמנה . ליבום ופקעה ממנה זיקת המת

שאין לה בנים שעדיין אסורה לעולם מכח 

ולכך , לא חשוב פקעה רשותיה, זיקת הראשון

י הטעם דאינו גט משום דאין "פירש רש

  דאי אפשר לייחס מעשה , המתים מגרשים

  . על מתגירושין לב  

הוצרך ט"מכ"דא,תימהזהועדיין

י לומר דלא יתנו לאחר מיתה "רש

הרי יכל לומר דאי , משום דפקעה רשותיה

וכמו , אפשר לייחס מעשה גירושין למת

בהאומר הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד 

י "דפירש רש, ב חדש"ב חדש ומת בתוך י"י

, הטעם דאינו גט משום דאין המתים מגרשים

ואי אפשר לייחס מעשה גירושין לבעל מת 

כ הכי נמי כשנותן גט "וא. המופקע מקניינים

דאי אפשר לייחס , לשליח ומת הבעל דאינו גט

  משום דמת מופקע , למת מעשה גירושין

  .מקניינים ואין המתים מגרשים  

על מנת , י נקט את העיקר"לבאר דרש

ללמדנו דאם מת הבעל והאשה כבר 

לא שייך כאן כלל מעשה , ואינה אשתואלמנה 

, גירושין דאין כאן חפצא של אשת איש לגרש

רק , נ יכל לומר דאין המתים מגרשים'אבל אה

בא לומר דאין כאן כלל התחלה של גירושין 

ורק בשומרת יבם דיש , דאין כאן אשת איש

כאן חפצא של אשת המת כיון שזקוקה ליבום 

י הטעם דאינה"בזה ביאר רש, מחמתו

  ואי , משום דאין המתים מגרשים, מגורשת

  .אפשר ליחס חלות גירושין למת  

, י היא כדעת הטור"זה מוכח דדעת רש

דאם נשתטה המשלח אין השליח יכול 

כיון דשוטה מופקע , לגרשה מן התורה

פ "ולכך אע, מקנינים ואין השוטים מגרשים

אי אפשר , שיש כאן חפצא של אשת איש

חלות של , לייחס לשוטהלגרשה דאי אפשר 

דלא מהני , ודמי ממש לשומרת יבם. גירושין

, הגט לאחר מיתה משום דאין המתים מגרשים

וכמו שנתבאר לעיל דאי אפשר ליחס חלות 

, ודלא כדברי קצות החושן. גירושין לבעל מת

וכן יש . ם"י סבירא ליה כהרמב"שדייק דהרש

המביא גט "דתנן . י בגיטין כח"להוכיח זה מרש

נותן לה בחזקת שהוא , הניחו זקן או חולהו

ולא חיישינן שמא מת "י "ופירש רש" קיים

י סבירא ליה "ומוכח דרש". ובטל שליחותו

דאם מת המשלח דנתבטלה , כדעת הטור

ולהמבואר לעיל יש לבאר הטעם , השליחות

ולא נקט משום , י דבטל השליחות"דנקט רש

. דפקע ליה רשותיה ואינה יותר אשת איש

ג ליכא "דבכה, קא מינא לשומרת יבםדנפ

כיון שנשאר , חסרון של פקעה ליה רשותיה

מ בטלה השליחות דאין "מ, עדיין זיקה עליה

  דהוא מופקע , ליחס מעשה גירושין למת

  .מקנינים  

ץ בהלכות "יעבבמשנתשביארמהלפי

ם "שכל דברי הרמב, שלוחין ושותפין

ה דלא בטלה השליחות הם רק בנשתט

הומעטוכיון דחרש שוטה וקטן לא, המשלח

ולכאורה

ואולי 

אמנם

וצריך 

ולפי 

וגם 
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ורק שאין להם דעת למנות , שליחותמפרשת

אבל זה שייך שיהא להם שליח , שליח

ולכך לא בטלה השליחות בנשתטה , מהתורה

דבזה , ומה שאינו כן במת המשלח. המשלח

כיון דמת אינו בכלל שליחות , בטלה השליחות

ומופקע ] כול למנות שליחולא רק שאינו י[

ם דמת "ובזה מודה הרמב, שליחותמכל דיני 

ודלא כדברי קצות , המשלח בטלה השליחות

ם לא בטלה "החושן שסובר דלדעת הרמב

  י "מ דעת הרש"ומ. השליחות גם במת

  

  

י "שהרי רש. ם"שאינה כדעת הרמב, מוכרחת

כתב דקטן מופקע : א"בבבא מציעא ע

כ "וא. משום דכתיב איש ולא קטן, משליחות

, י הוא מופקע משליחות"לרשנ בשוטה"ה

כ באופן "וא. מקרא דאיש ולא שוטה

, לא יוכל השליח לגרש, שנשתטה המשלח

כיון דפקעה השליחות דומיא דמת המשלח 

ואין המתים והשוטים , דפקעה השליחות

  א ליחס אליהם חלות של "וא, מגרשים

  .גירושין  

  .אשדודהכולל באר משהאברכי 

    

  סימן פה

  בדין איסור יחוד
  .קידושין פא                                                                                                                                                                        

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

רבהאמר".א"פקידושיןבגמרא

,יחודמשוםחוששיןאיןבעירבעלה

משוםחוששיןאיןהרביםלרשותפתוחפתח

מבעלדמסתפי,להלקותו"י"ופרש".יחוד

אסורבעירבעלהדאםוהיינו[".אתיהשתא

התייחדהאםמ"ומ,אחרעםלהתייחדלאשה

כךכלכאןשאיןכיון,אותומלקיןלא,עמו

מפחדשהאישכיון,ביניהםתקלהשלחשש

'תוסוהקשו].עכשיויבואשמאמבעלה

אסורהבעירבעלהאםשגםי"רשלשיטת

בהמשךשהרי].זהעללוקהלארק[להתייחד

'רשללביתוהגיעביבישרב,מובאהגמרא

אתליטוליוסףרבאמרהאוכלולאחר,יוסף

אכלושהםי"רשוביאר[ביבי'רמתחתהסולם

ואשתויוסףרבירדושאכלוולאחר,בעליה

אתליטוליוסף'רואמר,בעליהביבי'רונשאר

שלאכדי,והביתהעליהאתשמחברהסולם

'רשלאשתועםולהתייחדלירדביבי'ריוכל

בעלהרבהוהאמר"הגמראושואלת].יוסף

הוצרךומדוע["יחוד"משוםחוששיןאיןבעיר

ביבי'רשאני"הגמראותירצה].הסולםליטול

,לובריתבעלתי"ופרש["הואידשושבינתיה

].בעירבעלהאםגםלייחודחוששיןולכך

אסורהבעירבעלהדאםי"לפרש'תוסוהקשו

שאלתמהיכןאם,זהעללוקיןשלאורק,ביחוד

מ"מוהרי,בעירבעלהשהרי,ביבי'רעלהגמרא

  וסוברים',תוסנחלקוולכך.ביחודזהגםנאסר

  .לגמרייחודמשוםמותריםבעירבעלהשאם  

:שאלה

רעג                 דוד      קידושין                                                      אוצרות  

ביאר "]איסורי ביאה"סוף הלכות [עזרי 

שבאיסור יחוד עם , י"לדברי רש

איסור ) א. הערווה ישנם שני דינים חלוקים

שנלמד במסכת עבודה , יחוד בעצם עם הערוה

בן " כי יסיתך אחיך בן אימך"מהפסוק : זרה לו

ואין אחר מתייחד עם כל , מתייחד עם אמו

, וזהו איסור יחוד בעצם עם הערווה. העריות

והוא . בלי כל קשר לחשש מכשול עבירה אתה

ם "ולהרמב. שבת יג' איסור דאורייתא לתוס

איסור יחוד ) ב. הוא איסור מדברי קבלה

, מחשש תקלה ומכשול עבירה עם הערווה

סייג לתורה שלא , יסור יחוד דרבנןוהוא א

ואם מתייחד עם שתי נשים .יכשל בעוון

משום שנשים :]'כמבואר בקידושין פ[שנאסר 

הוא רק מההלכה , דעתן קלה ויתפתו לעבירה

אבל לא נאסר , של יחוד דרבנן מחשש מכשול

כיון , מהתורה מדין יחוד בעצם עם הערווה

, שיחוד הוא רק עם אשה אחת ולא שניים

  ולכך נאסר מהדין השני של יחוד דרבנן של 

  .חשש מכשול  

בעיר שאם בעלה,י"ביאר לדברי רש

אין את הדין השני של יחוד דרבנן 

כיון שהאיש מפחד מבעלה , מחשש מכשול

, אבל עדיין שייך לאסור את היחוד. שבעיר

פ שאין חשש "מדין יחוד בעצם עם ערווה אע

י שאם בעלה בעיר אין "ולכך כתב רש. מכשול

כיון שהמלקות הם רק כשיש חשש , מלקות

ש וכשבעלה בעיר אין חש, של מכשול ועבירה

ונפקא מינה שאם . ולכך אין מלקות, מכשול

מותר להתייחד עם שתי נשים , בעלה בעיר

כיון דכל שני נשים אין ] כשבעל שניהם בעיר[

]. כיון שהם כאן שניים[כאן איסור יחוד בעצם 

וכל איסור היחוד הוא רק מחמת מכשול 

  , ואם בעלה בעיר שאין חשש מכשול, העוון

  .מותר להתייחד עמהן  

' ביבי שהיה בעליה ואשת ר' של ר

לא שייך לאסור מדין , יוסף למטה

כיון שלא היו במקום , יחוד בעצם עם הערווה

וכל . רק הוא בעליה והאשה בבית, אחד

הוא מחשש , האיסור של יחוד במצב כזה

וכאן מועיל ]. ומאיסור דרבנן[מכשול עבירה 

שהרי אם בעלה , להתיר לגמרי אם בעלה בעיר

אין כלל חשש , האיש מפחד מהבעלבעיר ו

ובזה מובנת היטב קושיית הגמרא . מכשול עוון

  שהיה להתיר יחוד כזה מדין בעלה , ביבי' על ר

  .ד האבי עזרי הנפלאים"עכ, בעיר  

: הוקשה לנו מהגמרא עבודה זרה לו

שאומרת שדוד ובית דינו גזרו על יחוד 

באותה שעה של מעשה של אמנון [של פנויה 

, ושואלת הגמרא יחוד דאורייתא הוא]. רותמ

מכאן " כי יסיתך אחיך בן אימך"שהרי נאמר 

, שבן מתייחד רק עם אמו ולא עם שאר עריות

שמן התורה נאסר רק יחוד , ומתרצת הגמרא

ובא דוד המלך וגזר על יחוד , של אשת איש

כי "שהפסוק , ולפי דברי האבי עזרי. של פנויה

ל איסור יחוד מדבר ע" יסיתך אחיך בן אמך

אם כן יכלה הגמרא , בעצם בלי חשש מכשול

לתרץ שדוד המלך גזר יחוד מחשש מכשול 

שתיעםונפקא מינא שגם להתייחד. עבירה

ונפקא מינא שאם , אסור מחשש מכשולנשים

האיש בעליה והאשה בבית אסור להתייחד 

או להתייחד עם נדה אם לא , מחשש מכשול

שש מכשול שהוא רק מח, בעל פעם ראשונה

שבנדה אם לא [כמבואר בדברי האבי עזרי שם 

כיון שלא דומה , בעל אין איסור יחוד בעצם

ורק , לשאר העריות שהם אסורות לעולם

, נאסר מחשש מכשול כיון שלא בעל כלל

]. חוששים שמא יתקפנו יצרו לבעול באיסור

  ומדוע נדחקה הגמרא לתרץ שדוד המלך גזר 

  .ע"לא וצרק על יחוד של פנויה ותו   

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

ובאבי 

ובזה

הובמעש

אמנם 
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ורק שאין להם דעת למנות , שליחותמפרשת

אבל זה שייך שיהא להם שליח , שליח

ולכך לא בטלה השליחות בנשתטה , מהתורה

דבזה , ומה שאינו כן במת המשלח. המשלח

כיון דמת אינו בכלל שליחות , בטלה השליחות

ומופקע ] כול למנות שליחולא רק שאינו י[

ם דמת "ובזה מודה הרמב, שליחותמכל דיני 

ודלא כדברי קצות , המשלח בטלה השליחות

ם לא בטלה "החושן שסובר דלדעת הרמב

  י "מ דעת הרש"ומ. השליחות גם במת

  

  

י "שהרי רש. ם"שאינה כדעת הרמב, מוכרחת

כתב דקטן מופקע : א"בבבא מציעא ע

כ "וא. משום דכתיב איש ולא קטן, משליחות

, י הוא מופקע משליחות"לרשנ בשוטה"ה

כ באופן "וא. מקרא דאיש ולא שוטה

, לא יוכל השליח לגרש, שנשתטה המשלח

כיון דפקעה השליחות דומיא דמת המשלח 

ואין המתים והשוטים , דפקעה השליחות

  א ליחס אליהם חלות של "וא, מגרשים

  .גירושין  

  .אשדודהכולל באר משהאברכי 

    

  סימן פה

  בדין איסור יחוד
  .קידושין פא                                                                                                                                                                        

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

רבהאמר".א"פקידושיןבגמרא

,יחודמשוםחוששיןאיןבעירבעלה

משוםחוששיןאיןהרביםלרשותפתוחפתח

מבעלדמסתפי,להלקותו"י"ופרש".יחוד

אסורבעירבעלהדאםוהיינו[".אתיהשתא

התייחדהאםמ"ומ,אחרעםלהתייחדלאשה

כךכלכאןשאיןכיון,אותומלקיןלא,עמו

מפחדשהאישכיון,ביניהםתקלהשלחשש

'תוסוהקשו].עכשיויבואשמאמבעלה

אסורהבעירבעלהאםשגםי"רשלשיטת

בהמשךשהרי].זהעללוקהלארק[להתייחד

'רשללביתוהגיעביבישרב,מובאהגמרא

אתליטוליוסףרבאמרהאוכלולאחר,יוסף

אכלושהםי"רשוביאר[ביבי'רמתחתהסולם

ואשתויוסףרבירדושאכלוולאחר,בעליה

אתליטוליוסף'רואמר,בעליהביבי'רונשאר

שלאכדי,והביתהעליהאתשמחברהסולם

'רשלאשתועםולהתייחדלירדביבי'ריוכל

בעלהרבהוהאמר"הגמראושואלת].יוסף

הוצרךומדוע["יחוד"משוםחוששיןאיןבעיר

ביבי'רשאני"הגמראותירצה].הסולםליטול

,לובריתבעלתי"ופרש["הואידשושבינתיה

].בעירבעלהאםגםלייחודחוששיןולכך

אסורהבעירבעלהדאםי"לפרש'תוסוהקשו

שאלתמהיכןאם,זהעללוקיןשלאורק,ביחוד

מ"מוהרי,בעירבעלהשהרי,ביבי'רעלהגמרא

  וסוברים',תוסנחלקוולכך.ביחודזהגםנאסר

  .לגמרייחודמשוםמותריםבעירבעלהשאם  

:שאלה

רעג                 דוד      קידושין                                                      אוצרות  

ביאר "]איסורי ביאה"סוף הלכות [עזרי 

שבאיסור יחוד עם , י"לדברי רש

איסור ) א. הערווה ישנם שני דינים חלוקים

שנלמד במסכת עבודה , יחוד בעצם עם הערוה

בן " כי יסיתך אחיך בן אימך"מהפסוק : זרה לו

ואין אחר מתייחד עם כל , מתייחד עם אמו

, וזהו איסור יחוד בעצם עם הערווה. העריות

והוא . בלי כל קשר לחשש מכשול עבירה אתה

ם "ולהרמב. שבת יג' איסור דאורייתא לתוס

איסור יחוד ) ב. הוא איסור מדברי קבלה

, מחשש תקלה ומכשול עבירה עם הערווה

סייג לתורה שלא , יסור יחוד דרבנןוהוא א

ואם מתייחד עם שתי נשים .יכשל בעוון

משום שנשים :]'כמבואר בקידושין פ[שנאסר 

הוא רק מההלכה , דעתן קלה ויתפתו לעבירה

אבל לא נאסר , של יחוד דרבנן מחשש מכשול

כיון , מהתורה מדין יחוד בעצם עם הערווה

, שיחוד הוא רק עם אשה אחת ולא שניים

  ולכך נאסר מהדין השני של יחוד דרבנן של 

  .חשש מכשול  

בעיר שאם בעלה,י"ביאר לדברי רש

אין את הדין השני של יחוד דרבנן 

כיון שהאיש מפחד מבעלה , מחשש מכשול

, אבל עדיין שייך לאסור את היחוד. שבעיר

פ שאין חשש "מדין יחוד בעצם עם ערווה אע

י שאם בעלה בעיר אין "ולכך כתב רש. מכשול

כיון שהמלקות הם רק כשיש חשש , מלקות

ש וכשבעלה בעיר אין חש, של מכשול ועבירה

ונפקא מינה שאם . ולכך אין מלקות, מכשול

מותר להתייחד עם שתי נשים , בעלה בעיר

כיון דכל שני נשים אין ] כשבעל שניהם בעיר[

]. כיון שהם כאן שניים[כאן איסור יחוד בעצם 

וכל איסור היחוד הוא רק מחמת מכשול 

  , ואם בעלה בעיר שאין חשש מכשול, העוון

  .מותר להתייחד עמהן  

' ביבי שהיה בעליה ואשת ר' של ר

לא שייך לאסור מדין , יוסף למטה

כיון שלא היו במקום , יחוד בעצם עם הערווה

וכל . רק הוא בעליה והאשה בבית, אחד

הוא מחשש , האיסור של יחוד במצב כזה

וכאן מועיל ]. ומאיסור דרבנן[מכשול עבירה 

שהרי אם בעלה , להתיר לגמרי אם בעלה בעיר

אין כלל חשש , האיש מפחד מהבעלבעיר ו

ובזה מובנת היטב קושיית הגמרא . מכשול עוון

  שהיה להתיר יחוד כזה מדין בעלה , ביבי' על ר

  .ד האבי עזרי הנפלאים"עכ, בעיר  

: הוקשה לנו מהגמרא עבודה זרה לו

שאומרת שדוד ובית דינו גזרו על יחוד 

באותה שעה של מעשה של אמנון [של פנויה 

, ושואלת הגמרא יחוד דאורייתא הוא]. רותמ

מכאן " כי יסיתך אחיך בן אימך"שהרי נאמר 

, שבן מתייחד רק עם אמו ולא עם שאר עריות

שמן התורה נאסר רק יחוד , ומתרצת הגמרא

ובא דוד המלך וגזר על יחוד , של אשת איש

כי "שהפסוק , ולפי דברי האבי עזרי. של פנויה

ל איסור יחוד מדבר ע" יסיתך אחיך בן אמך

אם כן יכלה הגמרא , בעצם בלי חשש מכשול

לתרץ שדוד המלך גזר יחוד מחשש מכשול 

שתיעםונפקא מינא שגם להתייחד. עבירה

ונפקא מינא שאם , אסור מחשש מכשולנשים

האיש בעליה והאשה בבית אסור להתייחד 

או להתייחד עם נדה אם לא , מחשש מכשול

שש מכשול שהוא רק מח, בעל פעם ראשונה

שבנדה אם לא [כמבואר בדברי האבי עזרי שם 

כיון שלא דומה , בעל אין איסור יחוד בעצם

ורק , לשאר העריות שהם אסורות לעולם

, נאסר מחשש מכשול כיון שלא בעל כלל

]. חוששים שמא יתקפנו יצרו לבעול באיסור

  ומדוע נדחקה הגמרא לתרץ שדוד המלך גזר 

  .ע"לא וצרק על יחוד של פנויה ותו   

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

ובאבי 

ובזה

הובמעש

אמנם 
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נראה לבאר שבהוא אמינא בגמרא 

סבירא לן שפנויה , בעבודה זרה

ונאסרו שניהם , דינם שווה לגבי יחוד, ונשואה

מדין יחוד בעצם וכדביאר , ביחוד מהתורה

ייחדה ועל זה היה קשה כיצד נת. באבי עזרי

דהא פשיטא שהיא לא תעשה , תמר עם אמנון

ועל זה תירצה . איסור ותתייחד עם האסור לה

דמהתורה נאסר רק יחוד של אשת , הגמרא

מדין יחוד בעצם בלי חשש מכשול, איש

אבל יחוד של פנויה לא נאסר , ותקלה

ובזה מתבאר כיצד נתייחדה תמר . מהתורה

. נויהכיון שעדיין לא נאסר יחוד פ, עם אחיה

ורק דוד המלך גזר על יחוד פנויה והוא מחשש 

שהרי לדברי , יחוד בעצםולא מדין, מכשול

האבי עזרי כל דין יחוד בעצם הוא רק באשת 

עלהבאםונפקא מינה מזה לאסור אפילו, איש

  ]. תקלהחשש של מכשולאיןשבזה[בעיר

  

מ בזה "אין כלל נפ, בפנויה דלית לה בעלכ"וא

ל שרבנן באו "ועכצ. שדין היחוד הוא בעצם

ובזה . רק מחשש מכשול, וגזרו יחוד על פנויה

מבואר מימילא דבכל האופנים שיש חשש 

כמו שתי , גם נאסרו מגזירת דוד המלך, מכשול

. נדה שלא בעל או כשבעלה בעליה, נשים

מ "מ, בעצםג דאין לאסור בזה מדין יחוד"דאע

  הם כלולים בגזירת דוד המלך שכל חשש 

  .מכשול נאסר  

, ניחא מדוע הגמרא נקטה דווקא פנויה

דהוא כדי לבאר הטעם דתמר נתייחדה 

משום דזה לא כייל בעצם יחוד , עם אחיה

ולאחר חידוש הגמרא שדוד המלך . דאורייתא

מובן מימילא , גזר על פנויה מחשש מכשול

  , ם שיש בהם חשש מכשולדגם שאר האופני

  .כלולים בכלל גזירת דוד המלך  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

  

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

עם יחודבסוגייתהיקרמכתבואת

הגמרא ר"כתובמה שביאר. הערוה

אמנם .והוא ביאור נכון, לדברי האבי עזרי

שישנם שני , בעצם חידושו של האבי עזרי

ודין , דין יחוד בעצם, דינים ביחוד עם ערווה

בזה יש לעיין. יחוד מחשש מכשול ותקלה

ב בהלכות איסורי "ם בפרק כ"מדברי הרמב

אסור להתייחד עם ערווה מן "ביאה הלכה א 

בין זקינה בין ילדה שדבר זה גורם , העריות

חוץ מהאם עם בנה והאב עם בתו , לגלות ערוה

וחתן שפרסה אשתו , והבעל עם אשתו נדה

אלא . אסור להתייחד עמה, נדה קודם שיבעול

, ישן בין האנשיםהיא ישנה בין הנשים והוא

  ואם בא עליה ביאה ראשונה ואחר כך נטמאת 

  ". מותר להתייחד עמה  

ם קאי על דין יחוד "הרמב

מ "ומ, דאורייתא דנפקא לן מקרא

שדבר זה גורם לגלות "ם בלישניה "נוקט הרמב

הוא , ומשמע שכל דין יחוד דאורייתא". ערוה

ולא דין , מחשש מכשול ותקלה עם הערוה

דדין, מ יש ליישב"ומ. יחוד בעצם עם הערוה

הוא , יחוד בעצם עם הערוה שחידש באבי עזרי

וכעין שכתב , מחמת קירוב הדעת עם הערוה

:תשובה

ובזה 

קיבלנו

ובפשטות

רעה                 דוד      קידושין                                                      אוצרות  

שאם יש לאדם : ז"א בבא בתרא נ"במהרש

דרך אחרת והולך דווקא על שפת הנהר 

פ שעוצם "נקרא רשע אע, שמצויים שם נשים

וכוונתו שמצב זה שהאדם מתקרב . עיניו

מ עצם "מ, פ שלא רואה אותה"לערוה אע

יכול לגרום לו , הדבר להיות בקירבה לערוה

ולכך נאסר גם כשבעלה . בעתיד מכשול עמהן

, פ שאין חשש שיכשל עמה עכשיו"אע, בעיר

ויתכן שבעתיד , מ כבר התקרב לערווה"מ

הוא , ודין היחוד מחשש מכשול[יכשל עמה 

ובזה ]. חשש שעכשיו יכשל עמה בעבירה

שדבר זה גורם לגלות "ם "חא לשון הרמבני

יכול , שעל ידי זה שמתייחד עם הערוה". ערוה

מ מזה "אבל מ. להכשל בעתיד עמה

ם הזכיר דין יחוד באשתו נדה שלא "שהרמב

עם דין יחוד של , בעל דאסור להתייחד עמה

, משמע דהוא דין אחד של יחוד, כל העריות

שנוקט שדין יחוד עם , ודלא כהאבי עזרי[

ודין יחוד עם , עריות הוא מדין יחוד בעצםה

  אשתו נדה שלא בעל הוא דין יחוד מחשש 

  ]. מכשול  

אסורבעירדבעלה[י"הרשדברי

שדין,נראה]מלקותדאיןורקביחוד

שמירהבלישלבמצבלהיותאיסורהואיחוד

וכמבואר,מכשולמחששוזהו.הערוהמן

ולכך,ערוהלגלותגורםזהשדברם"ברמב

שמורלאהואדאז,הערוהעםלהתייחדנאסר

לאחותומנשקדהוהלעולאגםולכך.מערוה

דזהו,תוספותוביארו.ג"יבשבתכמבואר

שלאבעצמויודעוהיהגמורצדיקשהיהמשום

להתייחדלעולאאסורמ"מ.הרהורלידייבוא

י"עלערוהקריבהדאיסורשרק.הערוהעם

הותרבזה,ותאוהלהרהורחשששענינו,נגיעה

  יבואשלאבעצמויודעשהואכיון,גמורלצדיק

  

יחודבאיסורכןשאינוומה.ותאוההרהורלידי

  כיון,גמורלצדיקגםאסורדזהו,ערוהעם

  .מהערוהשמירהבלינמצאשהוא  

,עצמובפנינידוןהואערוהכלזה

עמהשמירהבלילהיותנאסרהאם

מןיחודמותרבנכריתשהנה.שהותראו

שמאיביתמגזירתעמהיחודנאסרורק,התורה

מהתורהמדוע,תימהזהוולכאורה.הללובית

ראשוניםישוהרי,נכריתעםלהתייחדמותר

כרתאיסורזהונכריתעלשהבאשסוברים

דילפינן..]ב"פסנהדריןן"בריעויין[בצינעאואפילו

מןביחודמותרתמדועכ"וא',הדיכרתמקרא

להיותאיסוראיןדמהתורהל"ועכצ.התורה

דבלאוכיון,מהנכריתשמירהבלישלבמצב

חיישינןולא,עליוומאוסהמינהבדילהכי

עמהלהיותהתורהאסרהלאולכך,בהשיכשל

נחשבעליושמאוסהעצמוזהכי,שמירהבלי

ביחודמותרת,כברשבעלנדהולכך.שמירה

  מהתורהלאנאסרולא,כ"כתוקפויצרודאין

  .שמירהבליעמהלהיותמדרבנןולא  

ואין,ביחודמותרתלתוספותבעירבעלה

כיון,שמירהבלילהיותאיסור

.שמירהנחשבעצמווזהמהבעלשחוששים

שמירההואמהבעלהחששי"לרשאבל

עלמלקיןלאולכך.גמורהשמירהולא,מועטת

נאסרעדייןאבל]מועטתשמירהשישכיון[זה

הגמראהקשתהולכך.שמירהומחוייבתביחוד

שכאן,בביתוהאשהבעליהשהיהביבימרב

כיון.להתייחדלכתחילהשמותרמסתברכבר

וגם,מועטתשמירהוהואעמהבעלהשגם

וכאן,מרוחקיםבמקומותנמצאיםשניהם

אבל[.כללשמירהצריךשאיןלגמראמסתברא

  זהודאז,מלקותאיןבעירשבעלהנאמראםרק

  ].מועטתשמירהנחשבבעירשבעלהמוכח  

.הכולל באר משה אשדודאברכי 

ובביאור 

ובאיסור

ואם
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נראה לבאר שבהוא אמינא בגמרא 

סבירא לן שפנויה , בעבודה זרה

ונאסרו שניהם , דינם שווה לגבי יחוד, ונשואה

מדין יחוד בעצם וכדביאר , ביחוד מהתורה

ייחדה ועל זה היה קשה כיצד נת. באבי עזרי

דהא פשיטא שהיא לא תעשה , תמר עם אמנון

ועל זה תירצה . איסור ותתייחד עם האסור לה

דמהתורה נאסר רק יחוד של אשת , הגמרא

מדין יחוד בעצם בלי חשש מכשול, איש

אבל יחוד של פנויה לא נאסר , ותקלה

ובזה מתבאר כיצד נתייחדה תמר . מהתורה

. נויהכיון שעדיין לא נאסר יחוד פ, עם אחיה

ורק דוד המלך גזר על יחוד פנויה והוא מחשש 

שהרי לדברי , יחוד בעצםולא מדין, מכשול

האבי עזרי כל דין יחוד בעצם הוא רק באשת 

עלהבאםונפקא מינה מזה לאסור אפילו, איש

  ]. תקלהחשש של מכשולאיןשבזה[בעיר

  

מ בזה "אין כלל נפ, בפנויה דלית לה בעלכ"וא

ל שרבנן באו "ועכצ. שדין היחוד הוא בעצם

ובזה . רק מחשש מכשול, וגזרו יחוד על פנויה

מבואר מימילא דבכל האופנים שיש חשש 

כמו שתי , גם נאסרו מגזירת דוד המלך, מכשול

. נדה שלא בעל או כשבעלה בעליה, נשים

מ "מ, בעצםג דאין לאסור בזה מדין יחוד"דאע

  הם כלולים בגזירת דוד המלך שכל חשש 

  .מכשול נאסר  

, ניחא מדוע הגמרא נקטה דווקא פנויה

דהוא כדי לבאר הטעם דתמר נתייחדה 

משום דזה לא כייל בעצם יחוד , עם אחיה

ולאחר חידוש הגמרא שדוד המלך . דאורייתא

מובן מימילא , גזר על פנויה מחשש מכשול

  , ם שיש בהם חשש מכשולדגם שאר האופני

  .כלולים בכלל גזירת דוד המלך  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

  

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

עם יחודבסוגייתהיקרמכתבואת

הגמרא ר"כתובמה שביאר. הערוה

אמנם .והוא ביאור נכון, לדברי האבי עזרי

שישנם שני , בעצם חידושו של האבי עזרי

ודין , דין יחוד בעצם, דינים ביחוד עם ערווה

בזה יש לעיין. יחוד מחשש מכשול ותקלה

ב בהלכות איסורי "ם בפרק כ"מדברי הרמב

אסור להתייחד עם ערווה מן "ביאה הלכה א 

בין זקינה בין ילדה שדבר זה גורם , העריות

חוץ מהאם עם בנה והאב עם בתו , לגלות ערוה

וחתן שפרסה אשתו , והבעל עם אשתו נדה

אלא . אסור להתייחד עמה, נדה קודם שיבעול

, ישן בין האנשיםהיא ישנה בין הנשים והוא

  ואם בא עליה ביאה ראשונה ואחר כך נטמאת 

  ". מותר להתייחד עמה  

ם קאי על דין יחוד "הרמב

מ "ומ, דאורייתא דנפקא לן מקרא

שדבר זה גורם לגלות "ם בלישניה "נוקט הרמב

הוא , ומשמע שכל דין יחוד דאורייתא". ערוה

ולא דין , מחשש מכשול ותקלה עם הערוה

דדין, מ יש ליישב"ומ. יחוד בעצם עם הערוה

הוא , יחוד בעצם עם הערוה שחידש באבי עזרי

וכעין שכתב , מחמת קירוב הדעת עם הערוה

:תשובה

ובזה 

קיבלנו

ובפשטות

רעה                 דוד      קידושין                                                      אוצרות  

שאם יש לאדם : ז"א בבא בתרא נ"במהרש

דרך אחרת והולך דווקא על שפת הנהר 

פ שעוצם "נקרא רשע אע, שמצויים שם נשים

וכוונתו שמצב זה שהאדם מתקרב . עיניו

מ עצם "מ, פ שלא רואה אותה"לערוה אע

יכול לגרום לו , הדבר להיות בקירבה לערוה

ולכך נאסר גם כשבעלה . בעתיד מכשול עמהן

, פ שאין חשש שיכשל עמה עכשיו"אע, בעיר

ויתכן שבעתיד , מ כבר התקרב לערווה"מ

הוא , ודין היחוד מחשש מכשול[יכשל עמה 

ובזה ]. חשש שעכשיו יכשל עמה בעבירה

שדבר זה גורם לגלות "ם "חא לשון הרמבני

יכול , שעל ידי זה שמתייחד עם הערוה". ערוה

מ מזה "אבל מ. להכשל בעתיד עמה

ם הזכיר דין יחוד באשתו נדה שלא "שהרמב

עם דין יחוד של , בעל דאסור להתייחד עמה

, משמע דהוא דין אחד של יחוד, כל העריות

שנוקט שדין יחוד עם , ודלא כהאבי עזרי[

ודין יחוד עם , עריות הוא מדין יחוד בעצםה

  אשתו נדה שלא בעל הוא דין יחוד מחשש 

  ]. מכשול  

אסורבעירדבעלה[י"הרשדברי

שדין,נראה]מלקותדאיןורקביחוד

שמירהבלישלבמצבלהיותאיסורהואיחוד

וכמבואר,מכשולמחששוזהו.הערוהמן

ולכך,ערוהלגלותגורםזהשדברם"ברמב

שמורלאהואדאז,הערוהעםלהתייחדנאסר

לאחותומנשקדהוהלעולאגםולכך.מערוה

דזהו,תוספותוביארו.ג"יבשבתכמבואר

שלאבעצמויודעוהיהגמורצדיקשהיהמשום

להתייחדלעולאאסורמ"מ.הרהורלידייבוא

י"עלערוהקריבהדאיסורשרק.הערוהעם

הותרבזה,ותאוהלהרהורחשששענינו,נגיעה

  יבואשלאבעצמויודעשהואכיון,גמורלצדיק

  

יחודבאיסורכןשאינוומה.ותאוההרהורלידי

  כיון,גמורלצדיקגםאסורדזהו,ערוהעם

  .מהערוהשמירהבלינמצאשהוא  

,עצמובפנינידוןהואערוהכלזה

עמהשמירהבלילהיותנאסרהאם

מןיחודמותרבנכריתשהנה.שהותראו

שמאיביתמגזירתעמהיחודנאסרורק,התורה

מהתורהמדוע,תימהזהוולכאורה.הללובית

ראשוניםישוהרי,נכריתעםלהתייחדמותר

כרתאיסורזהונכריתעלשהבאשסוברים

דילפינן..]ב"פסנהדריןן"בריעויין[בצינעאואפילו

מןביחודמותרתמדועכ"וא',הדיכרתמקרא

להיותאיסוראיןדמהתורהל"ועכצ.התורה

דבלאוכיון,מהנכריתשמירהבלישלבמצב

חיישינןולא,עליוומאוסהמינהבדילהכי

עמהלהיותהתורהאסרהלאולכך,בהשיכשל

נחשבעליושמאוסהעצמוזהכי,שמירהבלי

ביחודמותרת,כברשבעלנדהולכך.שמירה

  מהתורהלאנאסרולא,כ"כתוקפויצרודאין

  .שמירהבליעמהלהיותמדרבנןולא  

ואין,ביחודמותרתלתוספותבעירבעלה

כיון,שמירהבלילהיותאיסור

.שמירהנחשבעצמווזהמהבעלשחוששים

שמירההואמהבעלהחששי"לרשאבל

עלמלקיןלאולכך.גמורהשמירהולא,מועטת

נאסרעדייןאבל]מועטתשמירהשישכיון[זה

הגמראהקשתהולכך.שמירהומחוייבתביחוד

שכאן,בביתוהאשהבעליהשהיהביבימרב

כיון.להתייחדלכתחילהשמותרמסתברכבר

וגם,מועטתשמירהוהואעמהבעלהשגם

וכאן,מרוחקיםבמקומותנמצאיםשניהם

אבל[.כללשמירהצריךשאיןלגמראמסתברא

  זהודאז,מלקותאיןבעירשבעלהנאמראםרק

  ].מועטתשמירהנחשבבעירשבעלהמוכח  

.הכולל באר משה אשדודאברכי 

ובביאור 

ובאיסור

ואם
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  ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

, א דן בשאלה"בספר אור לציון ח

באדם שהיה לו שתי מטבעות 

וכל אחת שווה , עתיקות של לירה שטרלינג

ובא ]. מחמת נדירותם בעולם[מאתיים לירות 

ז עלה "אבל עי, חבירו והזיק לו מטבע אחת

כי [ערכה של המטבע השניה לארבע מאות 

האם נחייב את המזיק ]. נהייתה יחידה בעולם

כיון שהזיק מטבע , רותלשלם מאתיים לי

או שנפטור אותו . השווה מאתיים לירות

שהרי , כיון שלא נגרם נזק לבעלים, מלשלם

. עלה ערכה של המטבע השניה לארבע מאות

והוכיח באור לציון שאדם המזיק מחוייב 

. פ שלא נגרם לבסוף נזק לבעלים"אע, לשלם

שכתבו אם ראובן זרק חץ על : ק יז"ב' מתוס

, ובא לוי ושבר את הכלי,כלי של שמעון

פ "אע. כי הוא הזיק, שמשלם לוי ולא ראובן

שהרי גם , שבנדון זה לא נגרם הפסד לבעלים

היה נשבר מכח , אם לא היה שובר החפץ

ומוכח שמזיק חייב גם בלי הפסד , זריקת החץ

ואם כן הכי נמי בנדון דידן משלם , לבעלים

  . פ שלא נגרם הפסד לבעלים"אע, מאתיים

  .האור לציוןד "עכ  

מהגמרא , להביא ראיה נוספת לדין זה

בהדליק אש ובא אחר והוסיף בה : ק י"ב

והלכה האש והזיקה ואם בלי התוספת , עצים

הדין , הזיקלא היה האש יכולה ל, של השני

  אבל.שנגרםהזקכלפשוט שמחוייב השני על

  

היה נגרם נזק , השנישלהתוספתבליגםאם

שכוונת ' וכתבו תוס. ניאין לחייב את הש

שאין לחייב את השני על כל הנזק , הגמרא

והחצי , אבל צריך לשלם חצי מהנזק, שנגרם

מה סברה ' והקשו תוס. הנוסף ישלם הראשון

האם גם , לחייב את השני מחצה, היא זו

נחייב , כשיזרוק קיסם קטן למדורה של חבירו

א הטעם "ותירץ הרשב. אותו מחצה

כי הוסיף זמורות ,שמחייבים את השני

, שיכלו לעשות את הנזק בפני עצמם, מרובים

וגם אם הראשון לא היה נותן חבילי זמורות 

וכיון שמחמת ריבוי , לאש היו מזיקות

לכך , החבילות שהניח השני יכל להגרם הנזק

וזה דומה לחופר בור . מחוייב השני מחצה

ובא אחר והעמיקו לעשרים , עשרה טפחים

ששניהם , שור או חמורונפל שמה , טפחים

כי כל אחד עשה שיעור , צריכים לשלם מחצה

  יכול להמית , שבור עשרה טפחים[של נזק 

  .ד"עכ] שור  

א מוכח שמזיק בלי הפסד "גם מהרשב

, כי השני לא עשה הפסד, לבעלים חייב

שהרי גם אם לא היה מוסיף הרבה חבילי 

אמנם . מ מחוייב לשלם"ומ, זמורות היה נזק

שהרי מזיק , מסברה לכאורה דין זה תמוה

חיובו בפשוטו הוא על ההפסד שעשה 

  ט נחייב "ואם לא הפסיד לבסוף מ, לבעלים

  .אותו  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי

:שאלה

ויש 

כ"וא

רעזדוד      בבא קמא                                                      אוצרות                   

פ מה "ע, חשבתי להסביר זה

מהו המקור , שחקרו האחרונים

שהרי בפסוק . שאסור לאדם להזיק לחבירו

אבל לא נאמר , נאמר מכה בהמה ישלמנה

ס "י עמ"עיין בקה[. שאסור להזיק את הבהמה

הביא , אמנם במנחת שלמה. ]'בבא קמא סימן א

משה "יונה בפרקי אבות שכתב ' את דברי ר

בין תורה , קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושוע

שהתורה , שבכתב ובין תורה שבעל פה

, א למידע ביה"שאם לא כן א, בפירושה נתנה

שהרי כתוב לא תגזול וכל נזיקין בכלל אותו 

והן הן התורה שהיה קבלת משה בסיני , הלאו

' מוכח להדיא מדברי ר". שלא נכתבופ "אע

  שהאיסור להזיק נכלל בלאו של לא , יונה

  .וזה לימד משה בסיני בתורה שבעל פה, תגזול  

הגדר , שהשרש של מזיק הוא מדין גזלן

. בהם הוא פגיעה בממונו של חבירו

ודאי שיש כאן , וכשגוזל מטבע או מזיקה

של כיון שפוגע בחפץ, פגיעה בממון של חבירו

, דהא פשיטא שאם יגזול מטבע אחת. חבירו

ז יעלה ערכה של המטבע הנשארת דהוי "ועי

וכיון שחיובו על . כיון שגזל חפץ מחבירו, גזלן

יש לדונו לפי , פגיעה בחפץ שקלקל מטבע

  . והיא שווה מאתיים, ערכה של המטבע שהזיק

  

לא , המטבע האחרתומה שעלה ערכה של 

  , עליומזיק וגזלןשםמ"דמ,מעלה ולא מוריד

  .ומחוייב לפי מה שהזיק או גזל  

האם יש למזיק או הגזלן , מ יש לדון"דמ

. זכות במה שהשביח את המטבע השניה

שאין , וזה כבר הוכיח באור לציון שם היטב

. למזיק כלל זכות בשבח של המטבע השניה

' יהודה ור' נחלקו ר: ק לד"פ בגמרא ב"אע

. ניזק הוי או במזיקהאם ד, מאיר בשבח נבילה

' ור, ל דשבח נבילה הוי דמזיק"יהודה ס' ור

ולהלכה . ל דשבח נבילה הוי דניזק"מאיר ס

, יהודה דשבח נבילה הוי דמזיק' קיימא לן כר

בין ]'ג סעיף ב"מ סימן ת"חו[ע "כמו שפסק בשו

מ בנדון דידן לא "מ. בשור תם ובין שור מועד

, שייך לזכות את שבח המטבע השניה למזיק

רק בשור המזיק התחדש דין ] א. מתרי טעמי

אבל באדם המזיק , דשבח נבילה הוי דמזיק

והוי , ע לא זוכה המזיק בשבח נבילה"לכו

הוא רק , כל דין שבח נבילה דמזיק] ב. דניזק

אבל אין למזיק , תהבנבילה עצמה שהזיק או

וכיון שהמטבע השניה היא לא , בשבח אחר

ע לא התחדש "לכו, החפץ שנזוק רק חפץ אחר

  ואתי , אלא שייך לניזק, דין שבח נבילה למזיק

  .שפיר שמחוייב לשלם לו מאתיים  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

  מאברכי הכוללפילפולא דאורייתא המשך 

.ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

את דבריו היקרים בסוגיית מזיק 

ובמה שביאר . שאין הפסד לבעלים

מ "מ, ג דאין הפסד לבעלים"דאע, ר"כת

  שיש כאן פגיעה , מחוייבים לשלם כדין גזלן

  . בגוף החפץ של חבירו וכדמוכח מרבינו יונה  

בעצם ההוכחה של האור לציון 

דזרק חץ ובא אחר : ז"ק י"מהגמרא ב

יש לדון בה מתרי . דחייב השובר, ושברו במקל

ג דבלי השבירה במקל היה "חדא דאע, טעמי

, מ כיון שהאחר שברו במקל"מ, החפץ נפסד

:תשובה

וכיון

ורק 

מ "ומקיבלנו



                      דוד      קידושין                                                      אוצרות                  רעו

  פוסימן 

  מזיק שלא הפסיד לניזק
  :בבא קמא יז                                                                                                                                                                       

  ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

, א דן בשאלה"בספר אור לציון ח

באדם שהיה לו שתי מטבעות 

וכל אחת שווה , עתיקות של לירה שטרלינג

ובא ]. מחמת נדירותם בעולם[מאתיים לירות 

ז עלה "אבל עי, חבירו והזיק לו מטבע אחת

כי [ערכה של המטבע השניה לארבע מאות 

האם נחייב את המזיק ]. נהייתה יחידה בעולם

כיון שהזיק מטבע , רותלשלם מאתיים לי

או שנפטור אותו . השווה מאתיים לירות

שהרי , כיון שלא נגרם נזק לבעלים, מלשלם

. עלה ערכה של המטבע השניה לארבע מאות

והוכיח באור לציון שאדם המזיק מחוייב 

. פ שלא נגרם לבסוף נזק לבעלים"אע, לשלם

שכתבו אם ראובן זרק חץ על : ק יז"ב' מתוס

, ובא לוי ושבר את הכלי,כלי של שמעון

פ "אע. כי הוא הזיק, שמשלם לוי ולא ראובן

שהרי גם , שבנדון זה לא נגרם הפסד לבעלים

היה נשבר מכח , אם לא היה שובר החפץ

ומוכח שמזיק חייב גם בלי הפסד , זריקת החץ

ואם כן הכי נמי בנדון דידן משלם , לבעלים

  . פ שלא נגרם הפסד לבעלים"אע, מאתיים

  .האור לציוןד "עכ  

מהגמרא , להביא ראיה נוספת לדין זה

בהדליק אש ובא אחר והוסיף בה : ק י"ב

והלכה האש והזיקה ואם בלי התוספת , עצים

הדין , הזיקלא היה האש יכולה ל, של השני

  אבל.שנגרםהזקכלפשוט שמחוייב השני על

  

היה נגרם נזק , השנישלהתוספתבליגםאם

שכוונת ' וכתבו תוס. ניאין לחייב את הש

שאין לחייב את השני על כל הנזק , הגמרא

והחצי , אבל צריך לשלם חצי מהנזק, שנגרם

מה סברה ' והקשו תוס. הנוסף ישלם הראשון

האם גם , לחייב את השני מחצה, היא זו

נחייב , כשיזרוק קיסם קטן למדורה של חבירו

א הטעם "ותירץ הרשב. אותו מחצה

כי הוסיף זמורות ,שמחייבים את השני

, שיכלו לעשות את הנזק בפני עצמם, מרובים

וגם אם הראשון לא היה נותן חבילי זמורות 

וכיון שמחמת ריבוי , לאש היו מזיקות

לכך , החבילות שהניח השני יכל להגרם הנזק

וזה דומה לחופר בור . מחוייב השני מחצה

ובא אחר והעמיקו לעשרים , עשרה טפחים

ששניהם , שור או חמורונפל שמה , טפחים

כי כל אחד עשה שיעור , צריכים לשלם מחצה

  יכול להמית , שבור עשרה טפחים[של נזק 

  .ד"עכ] שור  

א מוכח שמזיק בלי הפסד "גם מהרשב

, כי השני לא עשה הפסד, לבעלים חייב

שהרי גם אם לא היה מוסיף הרבה חבילי 

אמנם . מ מחוייב לשלם"ומ, זמורות היה נזק

שהרי מזיק , מסברה לכאורה דין זה תמוה

חיובו בפשוטו הוא על ההפסד שעשה 

  ט נחייב "ואם לא הפסיד לבסוף מ, לבעלים

  .אותו  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי

:שאלה

ויש 

כ"וא
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פ מה "ע, חשבתי להסביר זה

מהו המקור , שחקרו האחרונים

שהרי בפסוק . שאסור לאדם להזיק לחבירו

אבל לא נאמר , נאמר מכה בהמה ישלמנה

ס "י עמ"עיין בקה[. שאסור להזיק את הבהמה

הביא , אמנם במנחת שלמה. ]'בבא קמא סימן א

משה "יונה בפרקי אבות שכתב ' את דברי ר

בין תורה , קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושוע

שהתורה , שבכתב ובין תורה שבעל פה

, א למידע ביה"שאם לא כן א, בפירושה נתנה

שהרי כתוב לא תגזול וכל נזיקין בכלל אותו 

והן הן התורה שהיה קבלת משה בסיני , הלאו

' מוכח להדיא מדברי ר". שלא נכתבופ "אע

  שהאיסור להזיק נכלל בלאו של לא , יונה

  .וזה לימד משה בסיני בתורה שבעל פה, תגזול  

הגדר , שהשרש של מזיק הוא מדין גזלן

. בהם הוא פגיעה בממונו של חבירו

ודאי שיש כאן , וכשגוזל מטבע או מזיקה

של כיון שפוגע בחפץ, פגיעה בממון של חבירו

, דהא פשיטא שאם יגזול מטבע אחת. חבירו

ז יעלה ערכה של המטבע הנשארת דהוי "ועי

וכיון שחיובו על . כיון שגזל חפץ מחבירו, גזלן

יש לדונו לפי , פגיעה בחפץ שקלקל מטבע

  . והיא שווה מאתיים, ערכה של המטבע שהזיק

  

לא , המטבע האחרתומה שעלה ערכה של 

  , עליומזיק וגזלןשםמ"דמ,מעלה ולא מוריד

  .ומחוייב לפי מה שהזיק או גזל  

האם יש למזיק או הגזלן , מ יש לדון"דמ

. זכות במה שהשביח את המטבע השניה

שאין , וזה כבר הוכיח באור לציון שם היטב

. למזיק כלל זכות בשבח של המטבע השניה

' יהודה ור' נחלקו ר: ק לד"פ בגמרא ב"אע

. ניזק הוי או במזיקהאם ד, מאיר בשבח נבילה

' ור, ל דשבח נבילה הוי דמזיק"יהודה ס' ור

ולהלכה . ל דשבח נבילה הוי דניזק"מאיר ס

, יהודה דשבח נבילה הוי דמזיק' קיימא לן כר

בין ]'ג סעיף ב"מ סימן ת"חו[ע "כמו שפסק בשו

מ בנדון דידן לא "מ. בשור תם ובין שור מועד

, שייך לזכות את שבח המטבע השניה למזיק

רק בשור המזיק התחדש דין ] א. מתרי טעמי

אבל באדם המזיק , דשבח נבילה הוי דמזיק

והוי , ע לא זוכה המזיק בשבח נבילה"לכו

הוא רק , כל דין שבח נבילה דמזיק] ב. דניזק

אבל אין למזיק , תהבנבילה עצמה שהזיק או

וכיון שהמטבע השניה היא לא , בשבח אחר

ע לא התחדש "לכו, החפץ שנזוק רק חפץ אחר

  ואתי , אלא שייך לניזק, דין שבח נבילה למזיק

  .שפיר שמחוייב לשלם לו מאתיים  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

  מאברכי הכוללפילפולא דאורייתא המשך 

.ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

את דבריו היקרים בסוגיית מזיק 

ובמה שביאר . שאין הפסד לבעלים

מ "מ, ג דאין הפסד לבעלים"דאע, ר"כת

  שיש כאן פגיעה , מחוייבים לשלם כדין גזלן

  . בגוף החפץ של חבירו וכדמוכח מרבינו יונה  

בעצם ההוכחה של האור לציון 

דזרק חץ ובא אחר : ז"ק י"מהגמרא ב

יש לדון בה מתרי . דחייב השובר, ושברו במקל

ג דבלי השבירה במקל היה "חדא דאע, טעמי

, מ כיון שהאחר שברו במקל"מ, החפץ נפסד

:תשובה

וכיון

ורק 

מ "ומקיבלנו
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כ "וא, נמצא שאת מעשה השבירה עשה האחר

כיון , הנזק שיש לבעלים מתייחס להשובר

ולא דמי , שהוא עשה את מעשה השבירה

למזיק מטבע אחת שעלה ערכה של המטבע 

  דבזה אין כלל הפסד לבעלים ויש לומר , השניה

  .דפטור  

ח "יש לדון בזה שהרי בחדושי הגר

ק "הקשה מה הנדון בסוגיא ב, סטנסל

בזרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו: יז

, דאי אזלינן בתר מעיקרא פטור השובר, במקל

ותיפוק . ואי אזלינן בתר תבר מנא חייב השובר

  שהרי , ליה דפטור השובר מדין זוטו של ים

  

שייךולאץ הזרוק באויר כבר אבודהחפ

ותירץ דמיירי . לזוטו של יםודמי,לבעלים

י "בגוונא שהבעלים יכלו להציל את הכלי ע

מ התחדש "ומ, ל יםולא נחשב זוטו ש, הדחק

מנא "כיון שהכלי הוא , בגמרא דפטור השובר

. ד"שנעשה בו מעשה שבירה עכ, "תבירא

כתבו שזרק חץ על כלי ודאי ' כ כשתוס"וא

כ בגוונא "מיירי ג, שחייב השובר האחר

כ "דאל[י הדחק "שיכולים הבעלים להציל ע

כ יש כאן הפסד "וא]. ל זוטו של ים"שוב הו

שהבעלים יכלו להציל , י השובר"לבעלים ע

  ואין ראיה לחייב מזיק כשאין , י הדחק"ע

  .הפסד לבעלים  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

    

  ס"אברכי הכולל היקרים שלום רב וכטלכבוד 

ובמה שהערתם על , את מכתבכם

ונראה שהאור לציון . הרב אור לציון

, דבזרק חץ על כלי ובא אחר ושברו במקל, ל"ס

כיון שבמציאות היה נשבר , אין הפסד לבעלים

פ שמייחסים את "ואע. י החץ הראשון"הכלי ע

ת השני לא מ במציאו"מ, מעשה השבירה לשני

כי . ודמיא למזיק מטבע, י מעשיו"הפסיד ע

  הפסד נקבע לפי המציאות ולא לפי הדין ועיין 

  .בזה  

חיים הלוי ' להסביר שכל דברי ר

] י הדחק"דמיירי ביכול להציל ע[

שגופו של כלי , הוא רק בזרק כלי מראש הגג

וזה דמיא לזוטו של ים , נמצא במצב אבוד

' וכעין שכתבו תוס. םשהחפץ עצמו אבוד בי

שנוטל שכרו [דשטף נהר חמורו . ק נח"ב

, י הדחק"מיירי דוקא ביכול להציל ע] בלבד

כיון שגוף , כ נחשב כמציל מזוטו של ים"דאל

כ בזרק חץ "ומשא. החמור נמצא במצב אבוד

ורק החץ , שגופו של החפץ אינו אבוד, על כלי

  פ "לא חשיב כזוטו של ים אע, הוא מחוצה לו

  .עלים אינם יכולים כלל להצילושהב  

הואשהנזקבמצבשגםראיתישוב

שלמזוטוכמצילנחשב,לחפץמחוץ

דרבבחמריה.קטזק"בבגמראשהרי,ים

וכשראה,האריהלאכילתחמורושנתןספרא

לווהקשה.בווזכהספרארבקדם,אכלושלא

,בחמורושובלזכותלולמה,מדיפתיאחארב

אדעתאולא,דאריהאדעתארקהפקירוהרי

ורקנ"אה,ספרארבל"וא.עלמאדכולי

ט"מ'תוסוהקשו.בווזכהחזרדמלתאלרווחא

שלמזוטוהמצילוהרי,בולזכותלאחריםאסור

שהאריכיוןותירצו.שלוז"הומהדבומהאריים

לאלכך,שבעשהיהופעמיםאותםמלוההיה

'תוסמדבריומוכח.יםשלכזוטוממשנחשב

ועוד 

קיבלתי

חשבתי 

אמנם
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ז"ה,לחפץמחוץהואוהנזקכשהחץשגם

  שהרי[.ברורהנזקאם.יםשלכזוטונחשב

  ].להחפץחיצונישהואחץכמוהואהאריה  

]ב"סימן רס[מוכח מדברי נתיבות המשפט 

ג דהארי "דאע', שתירץ לקושיית תוס

ז רק היתר לזכות "מ ה"מ, נחשב זוטו של ים

ולכך כשפסק הזוטו , בחפץ ואין החפץ הפקר

  ,בחפץשוב אסור לאחרים לזכות, של ים

  

רק,כהפקרדיאוש אינוכיון[.למריהדהדר

וכשפסק היאוש אסור ,בחפץלזכותהיתר

ל דנזק "מוכח גם מהנתיבות דס]. לזכות בו

. ז כזוטו של ים ומותר לזכות בו"מחוץ לחפץ ה

כ מסתברא דאם הזיקו במצב שהיה בזוטו "וא

כ הטענה על האור "וא. דפטור מלשלם, של ים

שגם בזרק חץ מוכרח להעמיד , לציון נכונה

  כ יש כאן הפסד "וא, י הדחק"באפשר להציל ע

  .י מעשה השבירה"ע  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  פזסימן 

  התראת ספק
  :בבא קמא מד                                                                                                                                                                     

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"מולכבוד 

ואיכא , מבואר בסוגיא בזורק אבן לגו

, וחמשה נכריםחמשה ישראלים

ספק "מטעם ] כשהרג ישראל לבסוף[דפטור 

התראת "ל "דאי ס' והקשו תוס". נפשות להקל

כ בלאו טעמא "א, לא שמה התראה" ספק

וכמו , דספק נפשות להקל איכא למיפטריה

דמפטר מטעם , בהכה לזה וחזר והכה לזה

ל "ואי ס. התראת ספק לא שמה התראה

ט פטור "מ, שמה התראה" התראת ספק"

דמאי שנא מהכה זה , כשהרג ישראל לבסוף

שאני "ותירצו תוספות . וחזר והכה זה דחייב

' התם דיודע בבירור שיבא לידי איסור ודאי וכו

אבל , אם יכה שניהם משום הכי שמה התראה

  הכא בזורק אבן אין ידוע שיבא לידי איסור 

  ".שאין יודע את מי יכה, ודאי  

  

וכן[יבמותסוףהערותבקובץדבריהם

איבעקברביבדבריהםשהביןמשמע

ספקהתראתד"למדגם].ו"טכתובותאיגר

ל"דסורק".ודאיהתראת"צריך,התראהשמה

התראתדחשיב,שניהםתכהאלבודכשמתרין

ל"ס,התראהשמהלאספקהתראתד"ומ.וודאי

עלולא,אחדמעשהעלודאיהתראתדבעינן

התראתחשיבלגואבןבזורקולכך.מעשיםשני

  שהעבירהכיון,]התראהשמהד"למגם[ספק

  .ד"עכם"עכויהרוגשמאספקממשהיא  

כ הדרא "דא', ביאור זה תמוה בתוס

ט צריך לומר "מ, קושיא לדוכתא

, "ספק נפשות להקל"הטעם דפטור משום 

  ע לא "דלכו, תיפוק ליה משום התראת ספק

  . שמה התראה בזה  

.הכולל באר משה אשדודאברכי

וכן 

וביאר :שאלה

ולכאורה
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כ "וא, נמצא שאת מעשה השבירה עשה האחר

כיון , הנזק שיש לבעלים מתייחס להשובר

ולא דמי , שהוא עשה את מעשה השבירה

למזיק מטבע אחת שעלה ערכה של המטבע 

  דבזה אין כלל הפסד לבעלים ויש לומר , השניה

  .דפטור  

ח "יש לדון בזה שהרי בחדושי הגר

ק "הקשה מה הנדון בסוגיא ב, סטנסל

בזרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו: יז

, דאי אזלינן בתר מעיקרא פטור השובר, במקל

ותיפוק . ואי אזלינן בתר תבר מנא חייב השובר

  שהרי , ליה דפטור השובר מדין זוטו של ים

  

שייךולאץ הזרוק באויר כבר אבודהחפ

ותירץ דמיירי . לזוטו של יםודמי,לבעלים

י "בגוונא שהבעלים יכלו להציל את הכלי ע

מ התחדש "ומ, ל יםולא נחשב זוטו ש, הדחק

מנא "כיון שהכלי הוא , בגמרא דפטור השובר

. ד"שנעשה בו מעשה שבירה עכ, "תבירא

כתבו שזרק חץ על כלי ודאי ' כ כשתוס"וא

כ בגוונא "מיירי ג, שחייב השובר האחר

כ "דאל[י הדחק "שיכולים הבעלים להציל ע

כ יש כאן הפסד "וא]. ל זוטו של ים"שוב הו

שהבעלים יכלו להציל , י השובר"לבעלים ע

  ואין ראיה לחייב מזיק כשאין , י הדחק"ע

  .הפסד לבעלים  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

    

  ס"אברכי הכולל היקרים שלום רב וכטלכבוד 

ובמה שהערתם על , את מכתבכם

ונראה שהאור לציון . הרב אור לציון

, דבזרק חץ על כלי ובא אחר ושברו במקל, ל"ס

כיון שבמציאות היה נשבר , אין הפסד לבעלים

פ שמייחסים את "ואע. י החץ הראשון"הכלי ע

ת השני לא מ במציאו"מ, מעשה השבירה לשני

כי . ודמיא למזיק מטבע, י מעשיו"הפסיד ע

  הפסד נקבע לפי המציאות ולא לפי הדין ועיין 

  .בזה  

חיים הלוי ' להסביר שכל דברי ר

] י הדחק"דמיירי ביכול להציל ע[

שגופו של כלי , הוא רק בזרק כלי מראש הגג

וזה דמיא לזוטו של ים , נמצא במצב אבוד

' וכעין שכתבו תוס. םשהחפץ עצמו אבוד בי

שנוטל שכרו [דשטף נהר חמורו . ק נח"ב

, י הדחק"מיירי דוקא ביכול להציל ע] בלבד

כיון שגוף , כ נחשב כמציל מזוטו של ים"דאל

כ בזרק חץ "ומשא. החמור נמצא במצב אבוד

ורק החץ , שגופו של החפץ אינו אבוד, על כלי

  פ "לא חשיב כזוטו של ים אע, הוא מחוצה לו

  .עלים אינם יכולים כלל להצילושהב  

הואשהנזקבמצבשגםראיתישוב

שלמזוטוכמצילנחשב,לחפץמחוץ

דרבבחמריה.קטזק"בבגמראשהרי,ים

וכשראה,האריהלאכילתחמורושנתןספרא

לווהקשה.בווזכהספרארבקדם,אכלושלא

,בחמורושובלזכותלולמה,מדיפתיאחארב

אדעתאולא,דאריהאדעתארקהפקירוהרי

ורקנ"אה,ספרארבל"וא.עלמאדכולי

ט"מ'תוסוהקשו.בווזכהחזרדמלתאלרווחא

שלמזוטוהמצילוהרי,בולזכותלאחריםאסור

שהאריכיוןותירצו.שלוז"הומהדבומהאריים

לאלכך,שבעשהיהופעמיםאותםמלוההיה

'תוסמדבריומוכח.יםשלכזוטוממשנחשב

ועוד 

קיבלתי

חשבתי 

אמנם

רעטדוד      בבא קמא                                                      אוצרות                   

ז"ה,לחפץמחוץהואוהנזקכשהחץשגם

  שהרי[.ברורהנזקאם.יםשלכזוטונחשב

  ].להחפץחיצונישהואחץכמוהואהאריה  

]ב"סימן רס[מוכח מדברי נתיבות המשפט 

ג דהארי "דאע', שתירץ לקושיית תוס

ז רק היתר לזכות "מ ה"מ, נחשב זוטו של ים

ולכך כשפסק הזוטו , בחפץ ואין החפץ הפקר

  ,בחפץשוב אסור לאחרים לזכות, של ים

  

רק,כהפקרדיאוש אינוכיון[.למריהדהדר

וכשפסק היאוש אסור ,בחפץלזכותהיתר

ל דנזק "מוכח גם מהנתיבות דס]. לזכות בו

. ז כזוטו של ים ומותר לזכות בו"מחוץ לחפץ ה

כ מסתברא דאם הזיקו במצב שהיה בזוטו "וא

כ הטענה על האור "וא. דפטור מלשלם, של ים

שגם בזרק חץ מוכרח להעמיד , לציון נכונה

  כ יש כאן הפסד "וא, י הדחק"באפשר להציל ע

  .י מעשה השבירה"ע  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  פזסימן 

  התראת ספק
  :בבא קמא מד                                                                                                                                                                     

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"מולכבוד 

ואיכא , מבואר בסוגיא בזורק אבן לגו

, וחמשה נכריםחמשה ישראלים

ספק "מטעם ] כשהרג ישראל לבסוף[דפטור 

התראת "ל "דאי ס' והקשו תוס". נפשות להקל

כ בלאו טעמא "א, לא שמה התראה" ספק

וכמו , דספק נפשות להקל איכא למיפטריה

דמפטר מטעם , בהכה לזה וחזר והכה לזה

ל "ואי ס. התראת ספק לא שמה התראה

ט פטור "מ, שמה התראה" התראת ספק"

דמאי שנא מהכה זה , כשהרג ישראל לבסוף

שאני "ותירצו תוספות . וחזר והכה זה דחייב

' התם דיודע בבירור שיבא לידי איסור ודאי וכו

אבל , אם יכה שניהם משום הכי שמה התראה

  הכא בזורק אבן אין ידוע שיבא לידי איסור 

  ".שאין יודע את מי יכה, ודאי  

  

וכן[יבמותסוףהערותבקובץדבריהם

איבעקברביבדבריהםשהביןמשמע

ספקהתראתד"למדגם].ו"טכתובותאיגר

ל"דסורק".ודאיהתראת"צריך,התראהשמה

התראתדחשיב,שניהםתכהאלבודכשמתרין

ל"ס,התראהשמהלאספקהתראתד"ומ.וודאי

עלולא,אחדמעשהעלודאיהתראתדבעינן

התראתחשיבלגואבןבזורקולכך.מעשיםשני

  שהעבירהכיון,]התראהשמהד"למגם[ספק

  .ד"עכם"עכויהרוגשמאספקממשהיא  

כ הדרא "דא', ביאור זה תמוה בתוס

ט צריך לומר "מ, קושיא לדוכתא

, "ספק נפשות להקל"הטעם דפטור משום 

  ע לא "דלכו, תיפוק ליה משום התראת ספק

  . שמה התראה בזה  

.הכולל באר משה אשדודאברכי

וכן 

וביאר :שאלה

ולכאורה



                      דוד      קידושין                                                      אוצרות                  רפ

לגודזורק אבן',תוסבדברינראה

שהרי יתכן ,ספקהתראתישבעצם

ד התראת "ולמ. ם ולא ישראל"שיהרוג עכו

, צריך לחייבו מיתה, ספק שמה התראה

ורק דבקרא דוהצילו . ישראל לבסוףכשהרג 

. שהתחדש בו ספק נפשות להקל, העדה

פירושו לחפש סיבות לפטור את הנדון 

כ מה המיוחד בספק נפשות "דאל, ממיתה

. א להלקות מספק"הרי גם במלקות א, להקל

דהתחדש בנפשות דבעינן ' ל לתוס"ולכך ס

ולתלות שאם היה יודע שיש , התראת ודאי

שמא היה פורש מן , א ספקכאן ודאי עבירה ול

שפיר פטור , ולכך בזורק אבן לגו. העבירה

ממיתה מדין ספק נפשות להקל כמבואר 

דזה גופא חידש הכתוב דבעינן , בגמרא

כ בהכה זה וחזר "ומשא. התראת ודאי בנפשות

ד התראת ספק שמה "אין לפטור למ, והכה זה

כיון שמעיקרא מתרינן בו אל תכה . התראה

מוכח , כ מכה זה"ה זה ואחומיד מכ, שניהם

שהרי יודע ,דאינו פורש גם מודאי עבירה

  שמכה שניהם ועובר ודאי על איסור של מכה 

  .ק"אביו ודו  

  

  

' ב מהלכות סנהדרין הל"פרק י[ם "גם ברמב

צריך הארץעםואחדח"תאחד"]'ד
התראה אלא להבחין בין ניתנהשלא,התראה

ותמה בקצות ". שמא שוגג היה, שוגג למזיד
שהרי תלמיד חכם ]'ח אות ח"סימן כ[החושן 

יוסי ' ולכך ר, יודע את הדין שאסור לעשות
צ "דחבר א: ר יהודה סובר בסנהדרין ח"ב

כיון שלא נתנה התראה אלא כדי , התראה
ח יודע דהוא "ות[להבחין בין שוגג למזיד 

דגם רבנן , אר בקצות החושןובי]. מזיד
ל דחבר צריך "וס[שנחלקו על רבי יוסי 

מודים להאי כללא דלא נתנה , ]התראה
ורק . התראה אלא כדי להבחין בין שוגג למזיד

דבעינן , דהתחדש בדין התראה, ל"דרבנן ס
ח "ודאי מזיד ולא לסמוך על אומדנא שת

וכעין זה מבואר . [מסתמא יודע הדין שאסור
וזהו על דרך ]. סנהדרין שם' לבאבי עזרי ה

ד התראת ספק "דגם למ', שבארנו לדעת תוס
מ בנפשות בעינן התראת "מ, שמה התראה

דבקרא דוהצילו העדה התחדש דבעינן . ודאי
חסר , ואם ההתראה היא רק בספק, ודאי מזיד

כיון שיתכן שאם היה יודע דהוא [בוודאי מזיד 
  ר ואתי שפי]. ת"היה פורש וכשנ, ודאי עבירה

  ".ספק נפשות להקל"לשון הגמרא   

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"מולכבוד 

". התראת ספק"מכתבו היקר בעניין 

. ויש לפלפל בהם כדרכה של תורה

דבקרא דוהצילו העדה ', כ לבאר בתוס"במש

ולא " התראת ודאי"דבנפשות בעינן , התחדש

שמא אם היה יודע דהוא ודאי [התראת ספק 

רא ואתי שפיר לשון הגמ]. עבירה היה פורש

  והוא ביאור . ר"ד כת"עכת. ספק נפשות להקל

  . 'נכון בדברי תוס  

ויעויין: תשובה

קיבלנו

רפאדוד      בבא קמא                                                      אוצרות                   

. דברי הקובץ הערות עצמו זה תיקשיב

במה [' שהרי כתב על פי דברי תוס

ד התראת ספק לא שמה "שחידשו דגם למ

]. זהו כשמתרה על שניהם כאחד, התראה

' ה מהלכות שבועות הל"פ[ם "לבאר דברי הרמב

על אחרים שיעשו כך וכך וכל מי שנשבע "]'א

אינו , אפילו היו בניו או אשתו, או שלא יעשו

שהרי אין בידו לקיים או , חייב בשבועת ביטוי

ולמה אינו לוקה משום "' ובהלכה ב". לבטל

שהרי אפשר לאותן אחרים , שבועת שווא

ונמצא , שישמעו ממנו ותתקיים שבועתו

התראת ספק שאין , כשמתרין בו בעת שנשבע

שהרי , ג"ם צע"ודברי הרמב". ליהלוקין ע

, ל להלכה דהתראת ספק שמה התראה"קיי

  ' מהלכות שבועות הל' פרק ד[ם "וכדמוכח מהרמב

  .]ז"י  

דגם ', פ דברי תוס"בקובץ הערות ע

זהו , ד התראת ספק שמה התראה"למ

כגון אל תכה [רק כשמתרין בו על שניהם 

לא שמה , אבל התראת ספק ממש]. שניהם

ולכך כשנשבע על אחרים שיעשו . התראה

כיון דהיא , אינו לוקה משום שבועת שווא

ומוכח מדברי הקובץ . ממש התראת ספק

הוא לא רק ' וסדהבין דיסוד הת, הערות

  אלא גם , בנפשות מדין ספק נפשות לקל

  .במלקות  

יש לבאר באופן ', בעצם דברי תוס

דבשיטה מקובצת כתב . קצת שונה

אבל הכא כשזורק אבן ', עוד כתוב בתוס"ל "וז

  נחשב , לגו היינו משום ספק נפשות להקל

  

דאי ספיקא לחומרא חשוב , כאילו אינו יודע

  משמע  ".שיזרוק לישראלכאילו יודע 

,לגואבןדהפטור בזורק,מקובצת  מהשיטה

ופירוש . נפשות להקל בלבדספקמדיןהיא

כיון שבשעה , הדברים דחסר במעשה הרציחה

וזה , שזורק אבן לגו לא ברור שיהרוג ישראל

שאין להרוג על , לומדים מקרא דוהצילו העדה

שהמעשה הרציחה שבה לא היה , כזו רציחה

ולבסוף , ולא דמי להורג ספק טריפה. יודא

דשפיר חשיב , אגלאי מילתא שלא היה טריפה

, דכאן הספק הוא על העבר. מעשה רציחה

מילתא וכיון דאיגלאי. האם הוא טריפה או לא

. חשיב מעשה רציחה ודאי, שלא היה טריפה

כ בזורק אבן לגו דהספק הוא על "ומשא

  צא נמ, כ או לא"האם האבן תהרוג אח, העתיד

  . דגוף המעשה הוא ספק  

סימן [חילוק זה מבואר בביאור הלכה 

ל דבר שאינו "ג דקיי"דאע]'ז סעיף ג"שט

מ זה הוא "מ, מכוון מותר אם אינו פסיק רישא

, שמא יעשה חריץ[רק כשהספק על העתיד 

אבל כשהספק על ]. שמא לא יעשה חריץ

ומסופק שמא יש שם , כמו סוגר תיבה[העבר 

כיון [חשיב פסיק רישא ]. זבובים שמא אין

וכך ]. ודאי צד אותם, שאם יש שם זבובים

. ]'ק ג"א ס"סימן כ[בדברי יחזקאל נראה שהבין

דודאי יבא ' דמה שכתבו תוס, פ"ז צל"ולפי

הוא שיגרא דלישנא , לידי איסור אם יותיר

אבל אין צריך לזה כיון , ולרווחא דמילתא

  וכל דין והצילו , דבנותר הנדון הוא למלקות

  .הוא רק בנפשות  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

  

אמנם

וביאר 

אמנם 

וכעין 
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לגודזורק אבן',תוסבדברינראה

שהרי יתכן ,ספקהתראתישבעצם

ד התראת "ולמ. ם ולא ישראל"שיהרוג עכו

, צריך לחייבו מיתה, ספק שמה התראה

ורק דבקרא דוהצילו . ישראל לבסוףכשהרג 

. שהתחדש בו ספק נפשות להקל, העדה

פירושו לחפש סיבות לפטור את הנדון 

כ מה המיוחד בספק נפשות "דאל, ממיתה

. א להלקות מספק"הרי גם במלקות א, להקל

דהתחדש בנפשות דבעינן ' ל לתוס"ולכך ס

ולתלות שאם היה יודע שיש , התראת ודאי

שמא היה פורש מן , א ספקכאן ודאי עבירה ול

שפיר פטור , ולכך בזורק אבן לגו. העבירה

ממיתה מדין ספק נפשות להקל כמבואר 

דזה גופא חידש הכתוב דבעינן , בגמרא

כ בהכה זה וחזר "ומשא. התראת ודאי בנפשות

ד התראת ספק שמה "אין לפטור למ, והכה זה

כיון שמעיקרא מתרינן בו אל תכה . התראה

מוכח , כ מכה זה"ה זה ואחומיד מכ, שניהם

שהרי יודע ,דאינו פורש גם מודאי עבירה

  שמכה שניהם ועובר ודאי על איסור של מכה 

  .ק"אביו ודו  

  

  

' ב מהלכות סנהדרין הל"פרק י[ם "גם ברמב

צריך הארץעםואחדח"תאחד"]'ד
התראה אלא להבחין בין ניתנהשלא,התראה

ותמה בקצות ". שמא שוגג היה, שוגג למזיד
שהרי תלמיד חכם ]'ח אות ח"סימן כ[החושן 

יוסי ' ולכך ר, יודע את הדין שאסור לעשות
צ "דחבר א: ר יהודה סובר בסנהדרין ח"ב

כיון שלא נתנה התראה אלא כדי , התראה
ח יודע דהוא "ות[להבחין בין שוגג למזיד 

דגם רבנן , אר בקצות החושןובי]. מזיד
ל דחבר צריך "וס[שנחלקו על רבי יוסי 

מודים להאי כללא דלא נתנה , ]התראה
ורק . התראה אלא כדי להבחין בין שוגג למזיד

דבעינן , דהתחדש בדין התראה, ל"דרבנן ס
ח "ודאי מזיד ולא לסמוך על אומדנא שת

וכעין זה מבואר . [מסתמא יודע הדין שאסור
וזהו על דרך ]. סנהדרין שם' לבאבי עזרי ה

ד התראת ספק "דגם למ', שבארנו לדעת תוס
מ בנפשות בעינן התראת "מ, שמה התראה

דבקרא דוהצילו העדה התחדש דבעינן . ודאי
חסר , ואם ההתראה היא רק בספק, ודאי מזיד

כיון שיתכן שאם היה יודע דהוא [בוודאי מזיד 
  ר ואתי שפי]. ת"היה פורש וכשנ, ודאי עבירה

  ".ספק נפשות להקל"לשון הגמרא   

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"מולכבוד 

". התראת ספק"מכתבו היקר בעניין 

. ויש לפלפל בהם כדרכה של תורה

דבקרא דוהצילו העדה ', כ לבאר בתוס"במש

ולא " התראת ודאי"דבנפשות בעינן , התחדש

שמא אם היה יודע דהוא ודאי [התראת ספק 

רא ואתי שפיר לשון הגמ]. עבירה היה פורש

  והוא ביאור . ר"ד כת"עכת. ספק נפשות להקל

  . 'נכון בדברי תוס  

ויעויין: תשובה

קיבלנו

רפאדוד      בבא קמא                                                      אוצרות                   

. דברי הקובץ הערות עצמו זה תיקשיב

במה [' שהרי כתב על פי דברי תוס

ד התראת ספק לא שמה "שחידשו דגם למ

]. זהו כשמתרה על שניהם כאחד, התראה

' ה מהלכות שבועות הל"פ[ם "לבאר דברי הרמב

על אחרים שיעשו כך וכך וכל מי שנשבע "]'א

אינו , אפילו היו בניו או אשתו, או שלא יעשו

שהרי אין בידו לקיים או , חייב בשבועת ביטוי

ולמה אינו לוקה משום "' ובהלכה ב". לבטל

שהרי אפשר לאותן אחרים , שבועת שווא

ונמצא , שישמעו ממנו ותתקיים שבועתו

התראת ספק שאין , כשמתרין בו בעת שנשבע

שהרי , ג"ם צע"ודברי הרמב". ליהלוקין ע

, ל להלכה דהתראת ספק שמה התראה"קיי

  ' מהלכות שבועות הל' פרק ד[ם "וכדמוכח מהרמב

  .]ז"י  

דגם ', פ דברי תוס"בקובץ הערות ע

זהו , ד התראת ספק שמה התראה"למ

כגון אל תכה [רק כשמתרין בו על שניהם 

לא שמה , אבל התראת ספק ממש]. שניהם

ולכך כשנשבע על אחרים שיעשו . התראה

כיון דהיא , אינו לוקה משום שבועת שווא

ומוכח מדברי הקובץ . ממש התראת ספק

הוא לא רק ' וסדהבין דיסוד הת, הערות

  אלא גם , בנפשות מדין ספק נפשות לקל

  .במלקות  

יש לבאר באופן ', בעצם דברי תוס

דבשיטה מקובצת כתב . קצת שונה

אבל הכא כשזורק אבן ', עוד כתוב בתוס"ל "וז

  נחשב , לגו היינו משום ספק נפשות להקל

  

דאי ספיקא לחומרא חשוב , כאילו אינו יודע

  משמע  ".שיזרוק לישראלכאילו יודע 

,לגואבןדהפטור בזורק,מקובצת  מהשיטה

ופירוש . נפשות להקל בלבדספקמדיןהיא

כיון שבשעה , הדברים דחסר במעשה הרציחה

וזה , שזורק אבן לגו לא ברור שיהרוג ישראל

שאין להרוג על , לומדים מקרא דוהצילו העדה

שהמעשה הרציחה שבה לא היה , כזו רציחה

ולבסוף , ולא דמי להורג ספק טריפה. יודא

דשפיר חשיב , אגלאי מילתא שלא היה טריפה

, דכאן הספק הוא על העבר. מעשה רציחה

מילתא וכיון דאיגלאי. האם הוא טריפה או לא

. חשיב מעשה רציחה ודאי, שלא היה טריפה

כ בזורק אבן לגו דהספק הוא על "ומשא

  צא נמ, כ או לא"האם האבן תהרוג אח, העתיד

  . דגוף המעשה הוא ספק  

סימן [חילוק זה מבואר בביאור הלכה 

ל דבר שאינו "ג דקיי"דאע]'ז סעיף ג"שט

מ זה הוא "מ, מכוון מותר אם אינו פסיק רישא

, שמא יעשה חריץ[רק כשהספק על העתיד 

אבל כשהספק על ]. שמא לא יעשה חריץ

ומסופק שמא יש שם , כמו סוגר תיבה[העבר 

כיון [חשיב פסיק רישא ]. זבובים שמא אין

וכך ]. ודאי צד אותם, שאם יש שם זבובים

. ]'ק ג"א ס"סימן כ[בדברי יחזקאל נראה שהבין

דודאי יבא ' דמה שכתבו תוס, פ"ז צל"ולפי

הוא שיגרא דלישנא , לידי איסור אם יותיר

אבל אין צריך לזה כיון , ולרווחא דמילתא

  וכל דין והצילו , דבנותר הנדון הוא למלקות

  .הוא רק בנפשות  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

  

אמנם

וביאר 

אמנם 

וכעין 
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  פחסימן 

  ל"עוד בענין הנ
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  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"מולכבוד 

דבזורק אבן , א בסוגיא כתב"ברשב

בגו לא שייך כלל למיפטריה מדין 

ד "דלמ' ודלא כמשמעות תוס" [התראת ספק"

פטור מטעם , ש התראה"התראת ספק ל

ש "ד התראת ספק ל"דגם למ]. התראת ספק

אי לאו [בזורק אבן לגו יש לחייבו , התראה

א "וביאר הרשב]. טעמא דספק נפשות להקל

  היה מקום לחייב עלדברוב ישראל , הטעם

  

אי לאו סברת כל [בתר רובא דזילהרציחה

ם "וברוב עכו, ]קבוע כמחצה על מחצה דמי

. ם"ורובא עכו, פטור מדינא דזיל בתר רובא

ל דמחצה "י, ם"ובמחצה ישראל ומחצה עכו

ולכך גלי .ז כרוב ישראל ומחוייב"על מחצה ה

". ספק נפשות להקל"קרא דוהצילו העדה 

  ב באיזה "וגם צ, ב כוונתו"א וצ"ד הרשב"את

  .'סברא נחלק עם תוס  

  .כולל באר משה אשדודאברכי ה

, נחלקו' א ותוס"נראה דהרשב

בזורק אבן לגו ויש מחצה ישראל 

" מעשה הרציחה"ב האם נחש, ם"ומחצה עכו

ואם לבסוף . רק על הישראל שימות לבסוף

אבל אם , הרג ישראל נחשב מעשה רציחה

אגלאי מילתא למפרע דלא , ם"לבסוף הרג עכו

או דלמא בזריקת . היה כלל מעשה רציחה

על כל , האבן נחשב שישנו מעשה רציחה

ם "וגם אם לבסוף נהרג עכו. הנמצאים בחצר

הרציחה לא מתבטל מעשה, ולא ישראל

מ פטור מעונש כיון "ורק דמ, שעשה בכולם

אבל מעשה רציחה , דבפועל לא נהרג ישראל

ודומה זה לזורק תינוק מראש הגג ובא . יש

" מעשה רציחה"דודאי דחשיב , אחר והצילו

  מ כיון דבפועל לא נהרג "ומ, בזריקתו מהגג

  .לא הורגים את הזורק, התינוק  

' סדתו. א"והרשב' נחלקו תוסזו

הוא רק " דמעשה הרציחה"ל "ס

  ,ם"עכוכשנהרגאבל,לבסוףישראלנהרגאם

אגלאי מילתא למפרע דליכא כלל מעשה 

ל דזורק אבן לגו הרי זה "ולכך ס. הרציחה

. ד לא שמה התראה"ופטור למ, התראת ספק

, כיון דלא ברור כאן דישנו מעשה רציחה

ם לבסוף "דתלוי מי יהרג לבסוף שאם יהרג עכו

. והכל עדיין בספק, כ אין כלל מעשה רציחה"א

" רציחהמעשה "דודאי יש , ל"א ס"אבל הרשב

ד התראת ספק לא "גם למ, ל דחייב"ולכך ס

אילולי הדין של ספק נפשות . [שמה התראה

  על , כיון דיש כאן התראת וודאי]. להקל

  .מעשה הרציחה שעשה  

מעשה "דכולי עלמא מודו דחשיב 

ורק , מייד בזריקת האבן" רציחה

כיון שיש , דנחלקו האם חשיב התראת ודאי

. א"והיא סברת הרשב, כאן ודאי מעשה רציחה

כיון דסוף סוף לא , או דלא חשיב התראת ודאי

  דשמא , ברירא לן שתהא כאן רציחה בפועל

     .'ם ולא ישראל והיא סברת תוס"ימות עכו  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

:שאלה

:תשובה

ובחקירה 

ל"ועוי

רפגדוד      בבא קמא                                                      אוצרות                   

  סימן פט

  ל"עוד בענין הנ
  :קמא מדבבא                                                                                                                                                                     

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"לכבוד מו

מבואר דאם לא הביא . 'ביבמות פ

ח "ולבסוף כשהיה בן י, שתי שערות

, נעשה גדול למפרע, שנים הביא סימני סריס

ט "מ' והקשו תוס. ולוקה על החלב שאכל

דבשעה שאכל , והא התראת ספק היא,לוקה

ושמא לא , עדיין לא נולדו בו סימני סריס

כיון דהשתא הביא ' ותירצו תוס. יוולדו לו

כ איגלאי מילתא למפרע "א, סימני סריס

ונחשב התראת , שהיה גדול בשעת ההתראה

דחשיב , ולא דמי להכה זה וחזר והכה זה.וודאי

  כיון דגם לאחר ההכאה אינו, התראת ספק

  . יודע מי אביו  

זה סותר לדברי ' שתוס, הפני יהושע

דבגמרא מוכיחה : א"בחולין י' תוס

ומוכיחה הגמרא , מנא לן דאזלינן אחר הרוב

ט לא חיישינן "ומ, מזה שהורגים את הרוצח

והורג טריפה פטור , שהנרצח היה טריפה

והרוב לא , ל דאזלינן אחר הרוב"עכצ, ממיתה

דלעולם לא אזלינן אחר וכי תימה . טריפה

  הוא רק באופן ,וברוצח שהורגים אותו, הרוב

  

' ודוחה הגמ, טרפהשאינו הנהרגשבודקים את

והקשו . כיון שיש כאן נוול המת, דזה לא יתכן

דאפילו אם יבדקו את הנהרג שאינו ' תוס

מכל מקום אי אפשר להרוג את , טריפה

דבשעה שהרג היה , דהוי התראת ספק, הרוצח

, ל"שמא י' תוס' ותי. ספק שמא הנהרג טריפה

. ל דהתראת ספק שמה התראה"דהגמרא ס

ו נימא דהתראת ספק לא י דאפיל"והקשה הפנ

מ נימא כיון שבדקנו את "מ, שמה התראה

כ איגלאי "א, הנהרג ונמצא שאינו טריפה

' כ תוס"וכש, מילתא למפרע שהרג שלם

  דאם אגלאי מילתא למפרע דהוא . 'ביבמות פ

  .חשיב התראת ודאי לכולי עלמא, גדול  

עלדהנדוןדביבמותיהושעבפני

הואהאם,העבירההעושה"גברא"ה

דאגלאילומרשייךבזה,לאאועונשיןבר

דהנדוןבחוליןאבל.הואדגדוללמפרעמילתא

שלםהואהנרצחהאם"עבירהשלגופה"על

  למפרעמילתאאגלאינאמרלאכאן,טריפהאו

  .ע"וצ.פירושצריךזהוחילוק.שלםדהוא  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

נראה בפשיטות שהחילוק של הפני 
דכל , הוא ברור' יהושע בתוס

. שעושה עבירה ישנה התראת ודאי" גברא"
כ ישנה התראת "ג, עושה עבירהוכן בקטן ש

נחשב , כיון שגם קטן שעושה עבירה, וודאי
רק[.ה"נמעשה עבירה כמבואר בסנהדרין

וכיון דאיגלאי מילתא ]. רחמנא עליהחסד
  הוי שפיר,שעהלמפרע שהיה גדול באותה

  

שהרי נעשית התראה על , "התראת ודאי"

דבין היה גדול ובין היה , מעשה העבירה ודאית

ולא דמי להכה ספק . קטן הוא מעשה עבירה

, טריפה ולבסוף איגלאי מילתא דהיה בריא

כיון שהאדם לא ידע. דחשיב התראת ספק

  ] טריפהשמא הלה[שעושה מעשה עבירה 

  .ק"ודו. ולכך חשיב התראת ספק  

  .דוד חנניה פינטוה "ע                    

: שאלה

והקשה
וחילק 

: תשובה
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  פחסימן 

  ל"עוד בענין הנ
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  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"מולכבוד 

דבזורק אבן , א בסוגיא כתב"ברשב

בגו לא שייך כלל למיפטריה מדין 

ד "דלמ' ודלא כמשמעות תוס" [התראת ספק"

פטור מטעם , ש התראה"התראת ספק ל

ש "ד התראת ספק ל"דגם למ]. התראת ספק

אי לאו [בזורק אבן לגו יש לחייבו , התראה

א "וביאר הרשב]. טעמא דספק נפשות להקל

  היה מקום לחייב עלדברוב ישראל , הטעם

  

אי לאו סברת כל [בתר רובא דזילהרציחה

ם "וברוב עכו, ]קבוע כמחצה על מחצה דמי

. ם"ורובא עכו, פטור מדינא דזיל בתר רובא

ל דמחצה "י, ם"ובמחצה ישראל ומחצה עכו

ולכך גלי .ז כרוב ישראל ומחוייב"על מחצה ה

". ספק נפשות להקל"קרא דוהצילו העדה 

  ב באיזה "וגם צ, ב כוונתו"א וצ"ד הרשב"את

  .'סברא נחלק עם תוס  

  .כולל באר משה אשדודאברכי ה

, נחלקו' א ותוס"נראה דהרשב

בזורק אבן לגו ויש מחצה ישראל 

" מעשה הרציחה"ב האם נחש, ם"ומחצה עכו

ואם לבסוף . רק על הישראל שימות לבסוף

אבל אם , הרג ישראל נחשב מעשה רציחה

אגלאי מילתא למפרע דלא , ם"לבסוף הרג עכו

או דלמא בזריקת . היה כלל מעשה רציחה

על כל , האבן נחשב שישנו מעשה רציחה

ם "וגם אם לבסוף נהרג עכו. הנמצאים בחצר

הרציחה לא מתבטל מעשה, ולא ישראל

מ פטור מעונש כיון "ורק דמ, שעשה בכולם

אבל מעשה רציחה , דבפועל לא נהרג ישראל

ודומה זה לזורק תינוק מראש הגג ובא . יש

" מעשה רציחה"דודאי דחשיב , אחר והצילו

  מ כיון דבפועל לא נהרג "ומ, בזריקתו מהגג

  .לא הורגים את הזורק, התינוק  

' סדתו. א"והרשב' נחלקו תוסזו

הוא רק " דמעשה הרציחה"ל "ס

  ,ם"עכוכשנהרגאבל,לבסוףישראלנהרגאם

אגלאי מילתא למפרע דליכא כלל מעשה 

ל דזורק אבן לגו הרי זה "ולכך ס. הרציחה

. ד לא שמה התראה"ופטור למ, התראת ספק

, כיון דלא ברור כאן דישנו מעשה רציחה

ם לבסוף "דתלוי מי יהרג לבסוף שאם יהרג עכו

. והכל עדיין בספק, כ אין כלל מעשה רציחה"א

" רציחהמעשה "דודאי יש , ל"א ס"אבל הרשב

ד התראת ספק לא "גם למ, ל דחייב"ולכך ס

אילולי הדין של ספק נפשות . [שמה התראה

  על , כיון דיש כאן התראת וודאי]. להקל

  .מעשה הרציחה שעשה  

מעשה "דכולי עלמא מודו דחשיב 

ורק , מייד בזריקת האבן" רציחה

כיון שיש , דנחלקו האם חשיב התראת ודאי

. א"והיא סברת הרשב, כאן ודאי מעשה רציחה

כיון דסוף סוף לא , או דלא חשיב התראת ודאי

  דשמא , ברירא לן שתהא כאן רציחה בפועל

     .'ם ולא ישראל והיא סברת תוס"ימות עכו  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

:שאלה

:תשובה

ובחקירה 

ל"ועוי
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  סימן פט

  ל"עוד בענין הנ
  :קמא מדבבא                                                                                                                                                                     

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"לכבוד מו

מבואר דאם לא הביא . 'ביבמות פ

ח "ולבסוף כשהיה בן י, שתי שערות

, נעשה גדול למפרע, שנים הביא סימני סריס

ט "מ' והקשו תוס. ולוקה על החלב שאכל

דבשעה שאכל , והא התראת ספק היא,לוקה

ושמא לא , עדיין לא נולדו בו סימני סריס

כיון דהשתא הביא ' ותירצו תוס. יוולדו לו

כ איגלאי מילתא למפרע "א, סימני סריס

ונחשב התראת , שהיה גדול בשעת ההתראה

דחשיב , ולא דמי להכה זה וחזר והכה זה.וודאי

  כיון דגם לאחר ההכאה אינו, התראת ספק

  . יודע מי אביו  

זה סותר לדברי ' שתוס, הפני יהושע

דבגמרא מוכיחה : א"בחולין י' תוס

ומוכיחה הגמרא , מנא לן דאזלינן אחר הרוב

ט לא חיישינן "ומ, מזה שהורגים את הרוצח

והורג טריפה פטור , שהנרצח היה טריפה

והרוב לא , ל דאזלינן אחר הרוב"עכצ, ממיתה

דלעולם לא אזלינן אחר וכי תימה . טריפה

  הוא רק באופן ,וברוצח שהורגים אותו, הרוב

  

' ודוחה הגמ, טרפהשאינו הנהרגשבודקים את

והקשו . כיון שיש כאן נוול המת, דזה לא יתכן

דאפילו אם יבדקו את הנהרג שאינו ' תוס

מכל מקום אי אפשר להרוג את , טריפה

דבשעה שהרג היה , דהוי התראת ספק, הרוצח

, ל"שמא י' תוס' ותי. ספק שמא הנהרג טריפה

. ל דהתראת ספק שמה התראה"דהגמרא ס

ו נימא דהתראת ספק לא י דאפיל"והקשה הפנ

מ נימא כיון שבדקנו את "מ, שמה התראה

כ איגלאי "א, הנהרג ונמצא שאינו טריפה

' כ תוס"וכש, מילתא למפרע שהרג שלם

  דאם אגלאי מילתא למפרע דהוא . 'ביבמות פ

  .חשיב התראת ודאי לכולי עלמא, גדול  

עלדהנדוןדביבמותיהושעבפני

הואהאם,העבירההעושה"גברא"ה

דאגלאילומרשייךבזה,לאאועונשיןבר

דהנדוןבחוליןאבל.הואדגדוללמפרעמילתא

שלםהואהנרצחהאם"עבירהשלגופה"על

  למפרעמילתאאגלאינאמרלאכאן,טריפהאו

  .ע"וצ.פירושצריךזהוחילוק.שלםדהוא  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

נראה בפשיטות שהחילוק של הפני 
דכל , הוא ברור' יהושע בתוס

. שעושה עבירה ישנה התראת ודאי" גברא"
כ ישנה התראת "ג, עושה עבירהוכן בקטן ש

נחשב , כיון שגם קטן שעושה עבירה, וודאי
רק[.ה"נמעשה עבירה כמבואר בסנהדרין

וכיון דאיגלאי מילתא ]. רחמנא עליהחסד
  הוי שפיר,שעהלמפרע שהיה גדול באותה

  

שהרי נעשית התראה על , "התראת ודאי"

דבין היה גדול ובין היה , מעשה העבירה ודאית

ולא דמי להכה ספק . קטן הוא מעשה עבירה

, טריפה ולבסוף איגלאי מילתא דהיה בריא

כיון שהאדם לא ידע. דחשיב התראת ספק

  ] טריפהשמא הלה[שעושה מעשה עבירה 

  .ק"ודו. ולכך חשיב התראת ספק  

  .דוד חנניה פינטוה "ע                    

: שאלה

והקשה
וחילק 

: תשובה



                      דוד      בבא קמא                                                     אוצרות                רפד

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

. מכתבו היקר בענין התראת ספק

ר לבאר סברת הפני "כ כת"ובמש

שעושה עבירה נחשב " גברא"דבכל , יהושע

פ שישנו ספק על הגברא "אע, התראת ודאי

מעשה "ז "כיון דגם קטן ה, שמא הוא קטן

וכאן אגלאי ,ורק פטור מן העונש" עבירה

  למפרע דהוא גדול ובר עונש היא מילתא

  . סברא נפלאה  

דזורק אבן ' יש לדון בזה לפי דברי תוס

, ר סברתם"וביאר כת, לגו דפטור

דזורק אבן לגו בזמן הזריקה היה ספק שמא לא 

  אםשהרי[מזידולכך פטור דחסר בשם, יהרוג

  

שמא היה פורש , יהרוגדודאייודעהיה

כ לכאורה יש לפטור גם בספק "וא]. מהרציחה

פ "דאע, אם הוא גדול או קטן" גברא"על ה

מ שמא אם "מ, "מעשה עבירה"שיודע דזהו 

היה יודע דהוא ודאי גדול היה פורש 

אבל החילוק . כדי שלא יענש עליה, מהעבירה

שלא " מזיד"דזורק אבן לגו חסר בשם , פשוט

כ בספק על "ומשא. ירהברור שיעשה עב

דבין אם הוא גדול ובין " מזיד"הוי ודאי , הגברא

ולכך אין . הוי מעשה עבירה, אם הוא קטן

  ש "ואת. דהיה פורש מן העונש, לפוטרו מטעם

  .ר"ביאורו של כת  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

    

  צסימן 

  כלאים דהנהגה וכלאיים דהרבעה
  .א קמא נהבב                                                                                                                                                                       

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"מולכבוד 

בהמתך לא תרביע "נאמר בפסוק 

ומכאן לומדים דאסור , "כלאים

להרביע שני מינים בין בהמות ובין עופות ובין 

דחיה ועוף , דילפינן מבהמתך דשבת[דגים 

לא תחרוש בשור וחמור "ונאמר ]. כיוצא בהם

ולומדים למנהיג שני מינים דאסור ". יחדיו

אלא כל עול שמושכים , דחרישה לאו דווקא[

בעי רחבא המנהיג בעיזא "ובסוגיא . ]יחדיו

י עז "י מנהיג ע"ופירש רש[ושיבוטא מהו 

מי ] מהיבשה ודג שבים שמושכים קרון יחדיו

כיון דעיזא לא נחית בים ושיבוטא לא , אמרינן

או דלמא השתא , סליק ליבשה לא כלום עביד

מתקיף לה רבינא אלא מעתה . מיהת קא מנהיג

יטה בארץ וזרע ח, חיבר חטה ושעורה בידו

' ופי. [ושעורה בחוצה לארץ הכי נמי דמחייב

לזריעת , י עז ודג"דרבינא מדמה הנהגה ע

, ל"כלאים כשהחיטה בארץ והשעורה בחו

ומתרץ הכי ]. דפשיטא דלא חשיבא כלאים

חוצה לארץ , התם ארץ מקום חיובא, השתא

ולכן פטור כשזורע חיטה [לא מקום חיובא 

קיבלתי

אמנם

: שאלה

רפהדוד      בבא קמא                                                      אוצרות                   

ואידי חיובא הכא אידי, ]ל"בארץ ושעורה בחו

וכן , פירוש דכלאים נוהג בשני מיני יבשה[הוא 

לכך יש להסתפק האם נוהג , נוהג בשני מיני ים

  כ "ע] כלאים במין אחד דיבשה ומין אחד ים

  .דברי הגמרא  

מה )א.טובאצריך ביאורהגמרא

  , הסברא בזה דעיזא לא יורד לים

  

והשיבוטא לא עולה ליבשה לא יהיו כלאים 

מ מנהיג בכלאים שנוהגים בין בים ובין "י מהר

מה שואל רבינא ) ב. ביבשה ומה הטעם להתיר

כמו זורע , שעז ודג פשיטא דאינם כלאים

מה שייך , ל"חיטה בארץ ישראל ושעורה בחו

זה לגוף האיבעיא דהיא משום דעז לא יורד 

  ומה הדמיון , ושיבוטא לא עולה ליבשה, לים

  .ל"בחולחיטה בארץ ישראל ושעורה   

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

על פי ' חשבתי להסביר דברי הגמ

מהלכות כלאים ' פרק ט[הכסף משנה 

דמנהיג שני מיני בהמה שאינם קשורים ]'ז' הל

כיון , פשוט שפטור, יחד והנהיגם בקול

וכל שאינם קשורים " יחדיו"דבפסוק נאמר 

ונראה דזהו תוכן הספק . לא נחשב יחדיו, יחד

האם מנהיג בעז ושיבוטא נקרא , של הגמרא

" יחדיו"והטעם דלא נחשב . או לא" יחדיו"

חית משום דעיזא לא נ', הוא כדביארה הגמ

ולכך פעולה , בימא ושיבוטא לא סליק ליבשה

זו של משיכת הקרון לא נחשבת פעולה 

דהעיזא נקרא , משותפת יחדיו של שניהם

ואין כל . והשיבוטא נקרא שט במים, הולך

  דלעולם זה לא יכול לעשות , קשר ביניהם

  .פעולה של חברו ולא הוי יחדיו  

כ "עפמש, להטעים עוד את הסברא

כי מטעמי "]נ"מצוה תק[ך בחינו

שהוא אסור מן , מצוה זו ענין צער בעלי חיים

  וידוע שיש למיני הבהמות ולעופות,התורה

  

וכל שכן ,שאינן מינןעםלשכוןגדולהדאגה

וכמו שאנו רואים , לעשות עמהן מלאכה

כי כל עוף , בענינו באותם שאינם תחת ידינו

גם ,וכל הבהמות ושאר המינים, למינהו ישכון

ויסוד דברי . ל"עכ" כן ידבקו לעולם במיניהם

שהאיסור הוא ". יחדיו"הוא מהפסוק , החינוך

ולכך יש . ז יש להם צער"לחברם יחדיו דעי

דמין חית הים והיבשה כיון שלא , לומר

ליכא צערא , מתחברים כלל ולא שוכנים יחדיו

ל דגם מין ים"די, והצד לאסור. ל דשרי"וי

ולפי זה מובן היטב מה ".יחדיו"ויבשה נחשב 

דכמו בחיבר חיטה בארץ , שמדמה רבינא

, דפשיטא דלא חשיב כלאים, ל"ושעורה בחו

". יחדיו"ל הטעם הוא מחמת דלא חשיב "ועכצ

דלעולם ארץ ישראל וחוץ לארץ נחשבים שני 

ואין כל קשר וכל חיבור , מקומות שונים לגמרי

בארץ ישראל " יחדיו"וכמו דלא חשיב . ביניהם

  במין ים ומין " יחדיו"נ לא חשיב "ה, ץ לארץוחו

  .והכל אתי שפיר, יבשה  

  .פינטודוד חנניהה "ע

    

  

ודברי 

:תשובה

וחשבתי
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  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

. מכתבו היקר בענין התראת ספק

ר לבאר סברת הפני "כ כת"ובמש

שעושה עבירה נחשב " גברא"דבכל , יהושע

פ שישנו ספק על הגברא "אע, התראת ודאי

מעשה "ז "כיון דגם קטן ה, שמא הוא קטן

וכאן אגלאי ,ורק פטור מן העונש" עבירה

  למפרע דהוא גדול ובר עונש היא מילתא

  . סברא נפלאה  

דזורק אבן ' יש לדון בזה לפי דברי תוס

, ר סברתם"וביאר כת, לגו דפטור

דזורק אבן לגו בזמן הזריקה היה ספק שמא לא 

  אםשהרי[מזידולכך פטור דחסר בשם, יהרוג

  

שמא היה פורש , יהרוגדודאייודעהיה

כ לכאורה יש לפטור גם בספק "וא]. מהרציחה

פ "דאע, אם הוא גדול או קטן" גברא"על ה

מ שמא אם "מ, "מעשה עבירה"שיודע דזהו 

היה יודע דהוא ודאי גדול היה פורש 

אבל החילוק . כדי שלא יענש עליה, מהעבירה

שלא " מזיד"דזורק אבן לגו חסר בשם , פשוט

כ בספק על "ומשא. ירהברור שיעשה עב

דבין אם הוא גדול ובין " מזיד"הוי ודאי , הגברא

ולכך אין . הוי מעשה עבירה, אם הוא קטן

  ש "ואת. דהיה פורש מן העונש, לפוטרו מטעם

  .ר"ביאורו של כת  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

    

  צסימן 

  כלאים דהנהגה וכלאיים דהרבעה
  .א קמא נהבב                                                                                                                                                                       

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"מולכבוד 

בהמתך לא תרביע "נאמר בפסוק 

ומכאן לומדים דאסור , "כלאים

להרביע שני מינים בין בהמות ובין עופות ובין 

דחיה ועוף , דילפינן מבהמתך דשבת[דגים 

לא תחרוש בשור וחמור "ונאמר ]. כיוצא בהם

ולומדים למנהיג שני מינים דאסור ". יחדיו

אלא כל עול שמושכים , דחרישה לאו דווקא[

בעי רחבא המנהיג בעיזא "ובסוגיא . ]יחדיו

י עז "י מנהיג ע"ופירש רש[ושיבוטא מהו 

מי ] מהיבשה ודג שבים שמושכים קרון יחדיו

כיון דעיזא לא נחית בים ושיבוטא לא , אמרינן

או דלמא השתא , סליק ליבשה לא כלום עביד

מתקיף לה רבינא אלא מעתה . מיהת קא מנהיג

יטה בארץ וזרע ח, חיבר חטה ושעורה בידו

' ופי. [ושעורה בחוצה לארץ הכי נמי דמחייב

לזריעת , י עז ודג"דרבינא מדמה הנהגה ע

, ל"כלאים כשהחיטה בארץ והשעורה בחו

ומתרץ הכי ]. דפשיטא דלא חשיבא כלאים

חוצה לארץ , התם ארץ מקום חיובא, השתא

ולכן פטור כשזורע חיטה [לא מקום חיובא 

קיבלתי

אמנם

: שאלה

רפהדוד      בבא קמא                                                      אוצרות                   

ואידי חיובא הכא אידי, ]ל"בארץ ושעורה בחו

וכן , פירוש דכלאים נוהג בשני מיני יבשה[הוא 

לכך יש להסתפק האם נוהג , נוהג בשני מיני ים

  כ "ע] כלאים במין אחד דיבשה ומין אחד ים

  .דברי הגמרא  

מה )א.טובאצריך ביאורהגמרא

  , הסברא בזה דעיזא לא יורד לים

  

והשיבוטא לא עולה ליבשה לא יהיו כלאים 

מ מנהיג בכלאים שנוהגים בין בים ובין "י מהר

מה שואל רבינא ) ב. ביבשה ומה הטעם להתיר

כמו זורע , שעז ודג פשיטא דאינם כלאים

מה שייך , ל"חיטה בארץ ישראל ושעורה בחו

זה לגוף האיבעיא דהיא משום דעז לא יורד 

  ומה הדמיון , ושיבוטא לא עולה ליבשה, לים

  .ל"בחולחיטה בארץ ישראל ושעורה   

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

על פי ' חשבתי להסביר דברי הגמ

מהלכות כלאים ' פרק ט[הכסף משנה 

דמנהיג שני מיני בהמה שאינם קשורים ]'ז' הל

כיון , פשוט שפטור, יחד והנהיגם בקול

וכל שאינם קשורים " יחדיו"דבפסוק נאמר 

ונראה דזהו תוכן הספק . לא נחשב יחדיו, יחד

האם מנהיג בעז ושיבוטא נקרא , של הגמרא

" יחדיו"והטעם דלא נחשב . או לא" יחדיו"

חית משום דעיזא לא נ', הוא כדביארה הגמ

ולכך פעולה , בימא ושיבוטא לא סליק ליבשה

זו של משיכת הקרון לא נחשבת פעולה 

דהעיזא נקרא , משותפת יחדיו של שניהם

ואין כל . והשיבוטא נקרא שט במים, הולך

  דלעולם זה לא יכול לעשות , קשר ביניהם

  .פעולה של חברו ולא הוי יחדיו  

כ "עפמש, להטעים עוד את הסברא

כי מטעמי "]נ"מצוה תק[ך בחינו

שהוא אסור מן , מצוה זו ענין צער בעלי חיים

  וידוע שיש למיני הבהמות ולעופות,התורה

  

וכל שכן ,שאינן מינןעםלשכוןגדולהדאגה

וכמו שאנו רואים , לעשות עמהן מלאכה

כי כל עוף , בענינו באותם שאינם תחת ידינו

גם ,וכל הבהמות ושאר המינים, למינהו ישכון

ויסוד דברי . ל"עכ" כן ידבקו לעולם במיניהם

שהאיסור הוא ". יחדיו"הוא מהפסוק , החינוך

ולכך יש . ז יש להם צער"לחברם יחדיו דעי

דמין חית הים והיבשה כיון שלא , לומר

ליכא צערא , מתחברים כלל ולא שוכנים יחדיו

ל דגם מין ים"די, והצד לאסור. ל דשרי"וי

ולפי זה מובן היטב מה ".יחדיו"ויבשה נחשב 

דכמו בחיבר חיטה בארץ , שמדמה רבינא

, דפשיטא דלא חשיב כלאים, ל"ושעורה בחו

". יחדיו"ל הטעם הוא מחמת דלא חשיב "ועכצ

דלעולם ארץ ישראל וחוץ לארץ נחשבים שני 

ואין כל קשר וכל חיבור , מקומות שונים לגמרי

בארץ ישראל " יחדיו"וכמו דלא חשיב . ביניהם

  במין ים ומין " יחדיו"נ לא חשיב "ה, ץ לארץוחו

  .והכל אתי שפיר, יבשה  

  .פינטודוד חנניהה "ע

    

  

ודברי 

:תשובה

וחשבתי



                      דוד      בבא קמא                                                     אוצרות                רפו

  .פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

האם , ר הספק בגמרא"מה שהסביר כת

או , ואסור" יחדיו"עיזא ושיבוטא חשיב 

מאי , יש לבאר היטב לפי זה. דלא חשיב יחדיו

אלא מעתה חיבר חיטה , דמתקיף לה רבינא

ל "וזרע חיטה בארץ ושעורה בחו, ושעורה בידו

דכוונתו להקשות על עצם . הכי נמי דמחייב

ק דהספ, "]מתקיף"וכלשון הגמרא [הספק 

. או לא" יחדיו"הוא האם עיזה ושיבוטא נחשב 

חיטה דזה פשוט דאם זרע , ומקשה רבינא

  ,כלאיםהויבארץ ושעורה בחוצה לארץ דלא

  

דמשמעותו ". [יחדיו"שלהפסוקבליגם

ל מנותקים לגמרי "י וחו"כיון דא. ]חיבור גדול

אין קשר כלל בין החיטה שבארץ , זה מזה

מקומות שבונח,ל"שבחולשעורהישראל

נ פשיטא דעיזא ושיבוטא "וה. שונים לחלוטין

דאין קשר כלל , לא חשיב הנהגה של כלאים

אלא דלא חשיב [ובלא קרא דיחדיו . בין זה לזה

דלא שייכי כלל , כלל לא תחרוש בשור וחמור

  שבא , "מתקיף"ומובן היטב הלשון ]. אהדדי

  .ולא לפושטו, לפרוך את הספק מטעם אחר  

  .באר משה אשדודהכולל אברכי 

    

  צאסימן 

  ל"עוד בענין הנ
  .נהבבא קמא                                                                                                                                                                      

  

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"מולכבוד 

כתבו . ט"עבודה זרה ל' בתוס

. של יםדשיבוטא הוא עז, להוכיח

  דאבעיא לן הנהיג בעיזא , מהגמרא דידן

  . ומוכח דשיבוטא הוא עז של ים, ושיבוטא מהו  

שלעזהואדשיבוטאהראיהמה,עיון

  דגמיןהואדשיבוטאיתכןהרי,ים

  

אותולהנהיגמותרהאםלןאבעיאועליו,שבים

,בסוגייתינודודבידהקשהוכן.יבשהשלעזעם

הוא,בסוגיאהספקדכלהבינו'דתוסל"ועכצ

עזאבל.שהנהיגויםשלועזיבשהשלעזעלרק

  ב"וצ,ספקאיןשביםמיניםשארעםיבשהשל

  .ביניהםלחלקהטעםמהטובא  

  .משה אשדודהכולל באר אברכי 

לומדים'שתוסלהסבירחשבתי

עזהאם,הואהגמראשלשהספק

כיון,אחדמיןנחשביבשהשלועזיםשל

וזהביםזהאםלןאכפתולא,עזמיןדשניהם

דלמאאו.כללכלאיםליכאולכך,ביבשה

,"יםשלעז"נחשבדזה,מיניןכשנידחשיב

.שוניםמיניםוכשני"יבשהשלעז"נחשבוזה

דיש,בחינוךשנתבארהסבראלפיובפרט[

שייךשלאסוגעםלשכוןחייםבעליצערכאן

לוניחאלאיםשלעזדגםל"יכ"א,אליו

לפי 

:שאלה

וצריך 

: תשובה

רפזדוד      בבא קמא                                                      אוצרות                   

'לתוספשיטאולכך].יבשהעזעםלשכון

דגאבל,"יםשלזע"עלרקהואהספקדכל

  וליכאכלאיםבהודאיכאפשיטאשביםאחר

  .ספקכלל  

כ "דא, שוב ראיתי דביאור זה קשה

היא , הסיבה להחשיב אותם כשני מינים

משום דהעז של ים לא עולה ליבשה והעז של 

וזהו גופא לסיבת היותם , היבשה לא יורד לים

. שני מינים וסיבה לאסור אותם בכלאים

מי אמרינן כיון דעיזא לא נחית "ובלשון הגמרא 

לאו כלום, בים ושיבוטא לא סליק ליבשה

מוכח ". או דלמא השתא מיהא קמנהיג, עביד

הוא מחמת דעיזא לא , דהטעם להתיר' מהגמ

  ולפי הביאור דלעיל , נחית ושיבוטא לא סליק

  

לא ושיבוטאנחיתכיון דעיזא לא, אדרבה

  זהו סיבה להיותם שני מינים שונים , סליק

  . ואסור  

פ "ע', חשבתי להסביר דברי תוס

דהספק , תהנתבאר בתשובה הקודמ

היה האם עז של ים ושל יבשה נחשב ' של הגמ

דכל הצד ' וסוברים תוס. או לא" יחדיו"

שונים שהםפ"אע[יחדיואותםלהחשיב

זהו רק , ]דעיזא לא נחית ושיבוטא לא סליק

דלזה , משום דעל כל פנים הם שוים בשמם

אבל . ויש כאן קצת יחדיו, ולזה קורין עז

, עם דג אחרמושך בקרון כשהעז של יבשה

  פשיטא , כיון שאין כל קשר בין המינים כלל

  .והבן. דלא חשיב יחדיו  

.דוד חנניה פינטוה "ע

    

  צבסימן 

  סוגיית יאוש
  .בבא קמא סו                                                                                                                                                                      

  

.ס"א שלום רב וכט"ליטצ רבי דוד חנניה פינטו ש"ר הרה"מולכבוד 

ל יאוש "דרבה ס, מבואר בגמרא

דאם התייאשו [קונה בגניבה 

פטור הגזלן להחזיר את גופו של , הבעלים

ומחוייב להחזיר רק את דמיו , החפץ

והמקור לדין יאוש קונה הוא ]. י"כדפרש

נ "ה, וכמו שבאבידה יאוש קונה, מאבידה

, ידהי דהראיה מאב"ופרש.בגניבה יאוש קונה

היא מאבידה ששטפה נהר בזוטו של ים שהיא 

דהדין דמותר לכל מי , אבודה מכל העולם

ולומדים זה מן הפסוק , שמוצא אותה ליקחנה

דווקא אבודה ממנו חייב , "אשר תאבד ממנו"

אבל אבידה שאבודה ממנו ומכל , להחזיר

, נחלקו' תוס. ז הפקר"אין דין להשיב וה, אדם

מזוטו ה הוא אינווכתבו דהראיה דיאוש קונ

שלומדים מה , "שמלה"אלא מקרא ד, של ים

דסתם[מיוחדיםשמלה היא עם סימנים

אבל , חייב להחזיר] סימניםלהיששמלה

פטור מלהחזיר , אבידה שאין לה כלל סימנים

  כיון , כי מסתמא הבעלים מתייאשים ממנה[

  ].שאין בה סימנים  

אבל 
ולכך

: שאלה
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  .פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

האם , ר הספק בגמרא"מה שהסביר כת

או , ואסור" יחדיו"עיזא ושיבוטא חשיב 

מאי , יש לבאר היטב לפי זה. דלא חשיב יחדיו

אלא מעתה חיבר חיטה , דמתקיף לה רבינא

ל "וזרע חיטה בארץ ושעורה בחו, ושעורה בידו

דכוונתו להקשות על עצם . הכי נמי דמחייב

ק דהספ, "]מתקיף"וכלשון הגמרא [הספק 

. או לא" יחדיו"הוא האם עיזה ושיבוטא נחשב 

חיטה דזה פשוט דאם זרע , ומקשה רבינא

  ,כלאיםהויבארץ ושעורה בחוצה לארץ דלא

  

דמשמעותו ". [יחדיו"שלהפסוקבליגם

ל מנותקים לגמרי "י וחו"כיון דא. ]חיבור גדול

אין קשר כלל בין החיטה שבארץ , זה מזה

מקומות שבונח,ל"שבחולשעורהישראל

נ פשיטא דעיזא ושיבוטא "וה. שונים לחלוטין

דאין קשר כלל , לא חשיב הנהגה של כלאים

אלא דלא חשיב [ובלא קרא דיחדיו . בין זה לזה

דלא שייכי כלל , כלל לא תחרוש בשור וחמור

  שבא , "מתקיף"ומובן היטב הלשון ]. אהדדי

  .ולא לפושטו, לפרוך את הספק מטעם אחר  

  .באר משה אשדודהכולל אברכי 

    

  צאסימן 

  ל"עוד בענין הנ
  .נהבבא קמא                                                                                                                                                                      

  

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"מולכבוד 

כתבו . ט"עבודה זרה ל' בתוס

. של יםדשיבוטא הוא עז, להוכיח

  דאבעיא לן הנהיג בעיזא , מהגמרא דידן

  . ומוכח דשיבוטא הוא עז של ים, ושיבוטא מהו  

שלעזהואדשיבוטאהראיהמה,עיון

  דגמיןהואדשיבוטאיתכןהרי,ים

  

אותולהנהיגמותרהאםלןאבעיאועליו,שבים

,בסוגייתינודודבידהקשהוכן.יבשהשלעזעם

הוא,בסוגיאהספקדכלהבינו'דתוסל"ועכצ

עזאבל.שהנהיגויםשלועזיבשהשלעזעלרק

  ב"וצ,ספקאיןשביםמיניםשארעםיבשהשל

  .ביניהםלחלקהטעםמהטובא  

  .משה אשדודהכולל באר אברכי 

לומדים'שתוסלהסבירחשבתי

עזהאם,הואהגמראשלשהספק

כיון,אחדמיןנחשביבשהשלועזיםשל

וזהביםזהאםלןאכפתולא,עזמיןדשניהם

דלמאאו.כללכלאיםליכאולכך,ביבשה

,"יםשלעז"נחשבדזה,מיניןכשנידחשיב

.שוניםמיניםוכשני"יבשהשלעז"נחשבוזה

דיש,בחינוךשנתבארהסבראלפיובפרט[

שייךשלאסוגעםלשכוןחייםבעליצערכאן

לוניחאלאיםשלעזדגםל"יכ"א,אליו

לפי 

:שאלה

וצריך 

: תשובה

רפזדוד      בבא קמא                                                      אוצרות                   

'לתוספשיטאולכך].יבשהעזעםלשכון

דגאבל,"יםשלזע"עלרקהואהספקדכל

  וליכאכלאיםבהודאיכאפשיטאשביםאחר

  .ספקכלל  

כ "דא, שוב ראיתי דביאור זה קשה

היא , הסיבה להחשיב אותם כשני מינים

משום דהעז של ים לא עולה ליבשה והעז של 

וזהו גופא לסיבת היותם , היבשה לא יורד לים

. שני מינים וסיבה לאסור אותם בכלאים

מי אמרינן כיון דעיזא לא נחית "ובלשון הגמרא 

לאו כלום, בים ושיבוטא לא סליק ליבשה

מוכח ". או דלמא השתא מיהא קמנהיג, עביד

הוא מחמת דעיזא לא , דהטעם להתיר' מהגמ

  ולפי הביאור דלעיל , נחית ושיבוטא לא סליק

  

לא ושיבוטאנחיתכיון דעיזא לא, אדרבה

  זהו סיבה להיותם שני מינים שונים , סליק

  . ואסור  

פ "ע', חשבתי להסביר דברי תוס

דהספק , תהנתבאר בתשובה הקודמ

היה האם עז של ים ושל יבשה נחשב ' של הגמ

דכל הצד ' וסוברים תוס. או לא" יחדיו"

שונים שהםפ"אע[יחדיואותםלהחשיב

זהו רק , ]דעיזא לא נחית ושיבוטא לא סליק

דלזה , משום דעל כל פנים הם שוים בשמם

אבל . ויש כאן קצת יחדיו, ולזה קורין עז

, עם דג אחרמושך בקרון כשהעז של יבשה

  פשיטא , כיון שאין כל קשר בין המינים כלל

  .והבן. דלא חשיב יחדיו  

.דוד חנניה פינטוה "ע

    

  צבסימן 

  סוגיית יאוש
  .בבא קמא סו                                                                                                                                                                      

  

.ס"א שלום רב וכט"ליטצ רבי דוד חנניה פינטו ש"ר הרה"מולכבוד 

ל יאוש "דרבה ס, מבואר בגמרא

דאם התייאשו [קונה בגניבה 

פטור הגזלן להחזיר את גופו של , הבעלים

ומחוייב להחזיר רק את דמיו , החפץ

והמקור לדין יאוש קונה הוא ]. י"כדפרש

נ "ה, וכמו שבאבידה יאוש קונה, מאבידה

, ידהי דהראיה מאב"ופרש.בגניבה יאוש קונה

היא מאבידה ששטפה נהר בזוטו של ים שהיא 

דהדין דמותר לכל מי , אבודה מכל העולם

ולומדים זה מן הפסוק , שמוצא אותה ליקחנה

דווקא אבודה ממנו חייב , "אשר תאבד ממנו"

אבל אבידה שאבודה ממנו ומכל , להחזיר

, נחלקו' תוס. ז הפקר"אין דין להשיב וה, אדם

מזוטו ה הוא אינווכתבו דהראיה דיאוש קונ

שלומדים מה , "שמלה"אלא מקרא ד, של ים

דסתם[מיוחדיםשמלה היא עם סימנים

אבל , חייב להחזיר] סימניםלהיששמלה

פטור מלהחזיר , אבידה שאין לה כלל סימנים

  כיון , כי מסתמא הבעלים מתייאשים ממנה[

  ].שאין בה סימנים  

אבל 
ולכך

: שאלה



                      דוד      בבא קמא                                                     אוצרות                רפח

י מוכיח מזוטו של "כיצד רש] אביאור

יאוש שלא "הרי , ים דיאוש קונה

כיון שהאדם לא ידע מזה , "מדעת לא הוי יאוש

עד שידע להדיא ויתיאש וצריך , לא הוי יאוש

אבל לגבי אבידה שאבדה . ידיעה מפורשת

  הוי יאוש ליקחנה גם כשהבעלים , בזוטו של ים

  

ו ועל כרחך דזוט. לא יודע שנפלה לזוטו של ים

, של ים הוא יאוש יותר אלים מסתם יאוש רגיל

מיאוש , כ כיצד אפשר ללמוד שיאוש קונה"וא

גם צריך ביאור בדעת ) ב. ע"וצ. של זוטו של ים

  במה נחלקו ,י"כרשפרשושלאתוספותה

  .עליו  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

י דכל "חשבתי להסביר דעת רש

ל יאוש שלא מדעת לא "מאי דקיי

אבל בגניבה יאוש , זהו רק באבידה, הוי יאוש

דרק, וטעמא דמילתא. שלא מדעת הוי יאוש

מכל העולם שהרי באבידה שהחפץ אינו אבוד

ים וכל היאוש הוא מחמת הבעל, ר"מונח ברה

ובזה בעינן יאוש , שמתייאשים מן החפץ

. ויאוש שלא מדעת לא הוי יאוש, להדיא

, כ בגניבה דהחפץ נמצא אצל הגנב"ומשא

ולכך רק בזמן שהבעלים לא נתייאשו מן 

לא חשיב , ודעתם לבקש ולחפש אחריו, החפץ

אבל כשהבעלים התייאשו מן . החפץ אבוד

, נחשב החפץ אבוד ממנו ומכל אדם, החפץ

ואין מי , שהבעלים לא יחפשו אחר הגנבכיון

ולכך. שיחפש אחריו שפיר חשיב כזוטו של ים

  נתייאשו להדיא מן לאדהבעליםבגוונאגם

  

  

שפיר , ורק דיש כאן יאוש שלא מדעת, החפץ

דאם הבעלים היו יודעים את , ע"הוי יאוש לכו

הוי כ"א,מתייאשיםהיוהחפץמצבו של

  דהחפץ אבוד מכולי , דומיא דזוטו של ים

  .עלמא  

דילפינן יאוש , י"ניחא היטב דברי רש

דגדר שניהם , בגניבה מדין זוטו של ים

, דאחר היאוש החפץ אבוד מכולי עלמא, שווה

שנחלקו על ' ותוס. ואפילו ביאוש שלא מדעת

ל דיאוש לומדים משמלה ולא מדין "וס, י"רש

ל דגניבה לא דמי לזוטו "אה דסנר. זוטו של ים

דרק בזוטו של ים דהחפץ אבוד מכולי , של ים

כיון , כ בגניבה"ומשא. עלמא שרי לזכות בו

, דהגנב מחוייב במצוות והשיב את הגזילה

  רק כדין , נחשב דהחפץ אינו אבוד מכולי עלמא

  .יאוש של אבידה  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  

  

  

  

וצריך 

:תשובה

ז"ולפי

רפטדוד      בבא קמא                                                      אוצרות                   

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל באר משההמשך 

  .ס"א וכט"א שליט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"מולכבוד 

את דבריו היקרים בסוגיית יאוש ויש 

. לדון בדברים כדרכה של תורה

דגניבה שונה , י"ר לתרץ דברי רש"כ כת"מש

דבגניבה מהני גם ביאוש שלא , מאבידה

ובהא נחלקו . כיון דדמי לזוטו של ים, מדעת

ל דיאוש בגניבה לא דמי לזוטו של "וס', תוס

ולפי זה אתי שפיר גם , הוא ביאור נפלא. ים

ל דגם בגניבה יאוש שלא "דס:]ח"ס[ק "ב'תוס

  ל "דס, וזהו לשיטתם, מדעת לא הוי יאוש

  .דיאוש בגניבה ילפינן מיאוש באבידה  

ש "ת: "מ כא"ב' הוקשה לנו מהגמ

וכן גזלן , הגנב שנטל מזה ונתן לזה

וכן ירדן שנטל מזה ונתן , שנטל מזה ונתן לזה

בשלמא . מה שנטל נטל ומה שנתן נתן, לזה

אלא גנב מי , גזלן וירדן דקא חזי להו ומיאש

, והוי יאוש שלא מדעת' פי[קחזי ליה דמיאש 

סטים תרגמא רב פפא בלי]. ומוכח דהוי יאוש

ד יאוש שלא "דלמ', ומוכח מדברי הגמ". מזויין

גם בגנב ] וכן הוא להלכה[מדעת לא הוי יאוש 

חשיב יאוש שלא , וגזלן אם לא ראה אותם

  ר לבאר "כ כת"ודלא כש. ולא הוי יאוש, מדעת

  .ע"י וצ"בדברי רש  

ר "היה מקום לבאר על דרך שביאר כת

פ "והוא ע, רק באופן קצת שונה

דתרנגולת של הקדש . ולין קלטהגמרא ח

דמהכא ', וכתבו תוס, שמרדה פקעה קדושתה

שמעינן דאווזין ותרנגולים של חולין שמרדו 

הם הפקר וכל המחזיק , מן הבעלים והלכו להם

ומוכח דכל חפץ שהוא מרוחק מן . בהם זכה

וזהו , הופך להיות הפקר, הבעלים ומכל אדם

ון כי, היסוד בזוטו של ים דהמחזיק בו זכה

  דהחפץ מרוחק מכולי עלמא פקעה הבעלות 

  . ממנו  

כ בתרומת הכרי "בזה הוא עפמש

דיאוש לא חשיב כהפקר ]ב"סימן רס[

ישנו , י יאוש בעלים"אלא דע, ולא כמתנה

ובזה . [היתר מיוחד מן התורה לזכות בחפץ

ו אסורה רק מפני דרכי "ט מציאת חש"ביאר מ

י "כאורה עדל, שלום ולא אסורה מן התורה

הבעלים מקנים החפץ למוצא , יאוש בעלים

ג זוכה "דבכה" דעת אחרת מקנה"והוי כמו 

ולפי יסוד התרומת הכרי . הקטן מן התורה

, כיון דיאוש אינו הקנאה של הבעלים, תירץ זה

רק דכשישנו יאוש בעלים ישנו היתר מיוחד מן 

ו זוכין רק "ולכך בחש, התורה לזכות החפץ

ג "דאע, יסוד בזוטו של יםוזהו ה]. מדרבנן

, דלא ידעו מזה[דהבעלים לא התייאשו להדיא 

מ "מ, ]ל דיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש"וקיי

  כיון שהחפץ במצב של , מותר לזכות בחפץ

  .בולזכותתורהשוב ישנו היתר, "אבוד"  

דיאוש באבידה דלומדים , יש לפרש

הוא ילפותא מזוטו , מדין זוטו של ים

כמו בזוטו של ים התירה התורה לזכות .של ים

שרי " אבוד"כיון דהחפץ במציאות , בחפץ

אינו "נ בגוונא דהחפץ מצד עצמו"ה. לזכות בו

חשוב , מ כיון דהבעלים התייאשו"מ, "אבוד

דהסיחו דעתם לגמרי מן " אבוד מהבעלים"

ולכך בעינן ". אבוד מבעלים"שפיר הוי , החפץ

הדעת מן דבעינן הסחת, דווקא יאוש מדעת

". אבוד מבעלים"מ למחשביה "הבעלים ע

קיבלנו

אמנם

אמנם 

והביאור 

ז"ולפ
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י מוכיח מזוטו של "כיצד רש] אביאור

יאוש שלא "הרי , ים דיאוש קונה

כיון שהאדם לא ידע מזה , "מדעת לא הוי יאוש

עד שידע להדיא ויתיאש וצריך , לא הוי יאוש

אבל לגבי אבידה שאבדה . ידיעה מפורשת

  הוי יאוש ליקחנה גם כשהבעלים , בזוטו של ים

  

ו ועל כרחך דזוט. לא יודע שנפלה לזוטו של ים

, של ים הוא יאוש יותר אלים מסתם יאוש רגיל

מיאוש , כ כיצד אפשר ללמוד שיאוש קונה"וא

גם צריך ביאור בדעת ) ב. ע"וצ. של זוטו של ים

  במה נחלקו ,י"כרשפרשושלאתוספותה

  .עליו  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

י דכל "חשבתי להסביר דעת רש

ל יאוש שלא מדעת לא "מאי דקיי

אבל בגניבה יאוש , זהו רק באבידה, הוי יאוש

דרק, וטעמא דמילתא. שלא מדעת הוי יאוש

מכל העולם שהרי באבידה שהחפץ אינו אבוד

ים וכל היאוש הוא מחמת הבעל, ר"מונח ברה

ובזה בעינן יאוש , שמתייאשים מן החפץ

. ויאוש שלא מדעת לא הוי יאוש, להדיא

, כ בגניבה דהחפץ נמצא אצל הגנב"ומשא

ולכך רק בזמן שהבעלים לא נתייאשו מן 

לא חשיב , ודעתם לבקש ולחפש אחריו, החפץ

אבל כשהבעלים התייאשו מן . החפץ אבוד

, נחשב החפץ אבוד ממנו ומכל אדם, החפץ

ואין מי , שהבעלים לא יחפשו אחר הגנבכיון

ולכך. שיחפש אחריו שפיר חשיב כזוטו של ים

  נתייאשו להדיא מן לאדהבעליםבגוונאגם

  

  

שפיר , ורק דיש כאן יאוש שלא מדעת, החפץ

דאם הבעלים היו יודעים את , ע"הוי יאוש לכו

הוי כ"א,מתייאשיםהיוהחפץמצבו של

  דהחפץ אבוד מכולי , דומיא דזוטו של ים

  .עלמא  

דילפינן יאוש , י"ניחא היטב דברי רש

דגדר שניהם , בגניבה מדין זוטו של ים

, דאחר היאוש החפץ אבוד מכולי עלמא, שווה

שנחלקו על ' ותוס. ואפילו ביאוש שלא מדעת

ל דיאוש לומדים משמלה ולא מדין "וס, י"רש

ל דגניבה לא דמי לזוטו "אה דסנר. זוטו של ים

דרק בזוטו של ים דהחפץ אבוד מכולי , של ים

כיון , כ בגניבה"ומשא. עלמא שרי לזכות בו

, דהגנב מחוייב במצוות והשיב את הגזילה

  רק כדין , נחשב דהחפץ אינו אבוד מכולי עלמא

  .יאוש של אבידה  

  .דוד חנניה פינטוה "ע
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רפטדוד      בבא קמא                                                      אוצרות                   

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל באר משההמשך 

  .ס"א וכט"א שליט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"מולכבוד 

את דבריו היקרים בסוגיית יאוש ויש 

. לדון בדברים כדרכה של תורה

דגניבה שונה , י"ר לתרץ דברי רש"כ כת"מש

דבגניבה מהני גם ביאוש שלא , מאבידה

ובהא נחלקו . כיון דדמי לזוטו של ים, מדעת

ל דיאוש בגניבה לא דמי לזוטו של "וס', תוס

ולפי זה אתי שפיר גם , הוא ביאור נפלא. ים

ל דגם בגניבה יאוש שלא "דס:]ח"ס[ק "ב'תוס

  ל "דס, וזהו לשיטתם, מדעת לא הוי יאוש

  .דיאוש בגניבה ילפינן מיאוש באבידה  

ש "ת: "מ כא"ב' הוקשה לנו מהגמ

וכן גזלן , הגנב שנטל מזה ונתן לזה

וכן ירדן שנטל מזה ונתן , שנטל מזה ונתן לזה

בשלמא . מה שנטל נטל ומה שנתן נתן, לזה

אלא גנב מי , גזלן וירדן דקא חזי להו ומיאש

, והוי יאוש שלא מדעת' פי[קחזי ליה דמיאש 

סטים תרגמא רב פפא בלי]. ומוכח דהוי יאוש

ד יאוש שלא "דלמ', ומוכח מדברי הגמ". מזויין

גם בגנב ] וכן הוא להלכה[מדעת לא הוי יאוש 

חשיב יאוש שלא , וגזלן אם לא ראה אותם

  ר לבאר "כ כת"ודלא כש. ולא הוי יאוש, מדעת

  .ע"י וצ"בדברי רש  

ר "היה מקום לבאר על דרך שביאר כת

פ "והוא ע, רק באופן קצת שונה

דתרנגולת של הקדש . ולין קלטהגמרא ח

דמהכא ', וכתבו תוס, שמרדה פקעה קדושתה

שמעינן דאווזין ותרנגולים של חולין שמרדו 

הם הפקר וכל המחזיק , מן הבעלים והלכו להם

ומוכח דכל חפץ שהוא מרוחק מן . בהם זכה

וזהו , הופך להיות הפקר, הבעלים ומכל אדם

ון כי, היסוד בזוטו של ים דהמחזיק בו זכה

  דהחפץ מרוחק מכולי עלמא פקעה הבעלות 

  . ממנו  

כ בתרומת הכרי "בזה הוא עפמש

דיאוש לא חשיב כהפקר ]ב"סימן רס[

ישנו , י יאוש בעלים"אלא דע, ולא כמתנה

ובזה . [היתר מיוחד מן התורה לזכות בחפץ

ו אסורה רק מפני דרכי "ט מציאת חש"ביאר מ

י "כאורה עדל, שלום ולא אסורה מן התורה

הבעלים מקנים החפץ למוצא , יאוש בעלים

ג זוכה "דבכה" דעת אחרת מקנה"והוי כמו 

ולפי יסוד התרומת הכרי . הקטן מן התורה

, כיון דיאוש אינו הקנאה של הבעלים, תירץ זה

רק דכשישנו יאוש בעלים ישנו היתר מיוחד מן 

ו זוכין רק "ולכך בחש, התורה לזכות החפץ

ג "דאע, יסוד בזוטו של יםוזהו ה]. מדרבנן

, דלא ידעו מזה[דהבעלים לא התייאשו להדיא 

מ "מ, ]ל דיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש"וקיי

  כיון שהחפץ במצב של , מותר לזכות בחפץ

  .בולזכותתורהשוב ישנו היתר, "אבוד"  

דיאוש באבידה דלומדים , יש לפרש

הוא ילפותא מזוטו , מדין זוטו של ים

כמו בזוטו של ים התירה התורה לזכות .של ים

שרי " אבוד"כיון דהחפץ במציאות , בחפץ

אינו "נ בגוונא דהחפץ מצד עצמו"ה. לזכות בו

חשוב , מ כיון דהבעלים התייאשו"מ, "אבוד

דהסיחו דעתם לגמרי מן " אבוד מהבעלים"

ולכך בעינן ". אבוד מבעלים"שפיר הוי , החפץ

הדעת מן דבעינן הסחת, דווקא יאוש מדעת

". אבוד מבעלים"מ למחשביה "הבעלים ע

קיבלנו

אמנם

אמנם 

והביאור 

ז"ולפ



                      דוד      בבא קמא                                                     אוצרות                רצ

ל "ס, י"דלא ניחא להו בפירוש רש' אבל תוס

  דאין ללמוד מזוטו של ים שהחפץ בעצמותו 

  .ליאוש דהוי רק יאוש לבעלים, אבוד  

סימן [כ בנתיבות המשפט "יש לתרץ מש

בחמריה דרב . ט"ק ק"בגמרא ב]ב"רס

] אותםשליווה[ספרא שנתנו לאכילת האריה 

קדם רב ספרא , וכשלא אכל האריה את חמורו

והקשה לו רב אחא מדיפתי . וזכה בחמורו

הרי כל מה , למה ליה לזכות שוב בחמורו

שהפקירו הוא רק על דעתא דאריה ולא על 

נ רק לרווחא "ותירץ לו אה. דעתא דכולי עלמא

אבל [דמילתא שלא יערערו חזר וזכה בו 

' והקשו תוס]. מדינא אין צריך לחזור ולזכות

ל "הא קיי, ט אסור לאחרים לזכות בו"מ

דהמציל מזוטו של ים או מהארי ומהדוב הרי 

ותירצו כיון דהאריה היה מלווה , אלו שלו

  לכך לא חשיב , אותם ופעמים שהיה שבע

  .ממש כזוטו של ים  

', המשפט תירץ קושיית תוס

ל דהמציל מהאריה "ג דקיי"דאע

  הני מילי כשזוכה , אלו שלוומזוטו של ים הרי

  

  

דבזמן שהחפץ בפי האריה , מיד מפי האריה

ובכל יאוש ישנו היתר , הבעלים מתייאשים

ספרא ' אבל בחמורו של ר. תורה לזכות בו

כ פסק היאוש של "א, שהאריה לא אכל

ושוב מיד פסק היתר התורה לזכות , הבעלים

וכמו שביאר בנתיבות שם דכל יאוש [בחפץ 

ורק רשות לזכות מכח המצב , אינו הפקר

  ולכך כשפסק הזוטו של ים אסור , ודהאב

  .ד"עכ] לזכות בו  

דלא ניחא להו בתירוצו של ' תוס

הולכים ' נראה דתוס, הנתיבות

אוש לבין זוטו שמחלקים בין י, לשיטתם כאן

שהחפץ ,יםשלדבזוטו'ל לתוס"דס. של ים

ויצא " הפקר"חשיב , לי עלמאבעצם אבוד מכו

ק הזוטו ולכך אפילו כשפס, הבעליםמרשות 

כ "ומשא. של ים הוי הפקר ומותר לזכות בו

אינו , יאוש שהוא רק דין בבעלים שנתייאשו

' כ תוס"וכש, הפקר רק היתר תורה לזכות בו

ל "ולכך ס. ש"עיכהפקראינודיאוש.]ו"ס[ק "ב

אז , דאם ברור שהאריה היה אוכל את החמור

  הוי הפקר מדינא דהוי כזוטו של ים ומותר 

  .פ שלא אכל האריה לבסוף"אע, ע"לזכות לכו  

.הכולל באר משה אשדודאברכי 

  צגסימן 

  ל"עוד בענין הנ
  .א קמא סובב                                                                                                                                                                      

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"מולכבוד 

בגמרא מבואר דיאוש מועיל על 

מ מחוייב להשיב את "ומ, גזילה

נ אם יאוש מועיל על "דממוצריך ביאור. דמיו

  כ כמו שלא מחזיר את גופו של "א,הגזילה

  

ואם יאוש לא . נ לא יחזיר את הדמים"ה, החפץ

את הגזילה כ יחזיר ממש "א, מועיל על הגזילה

  של החפץ ומה הטעם לחלק בין גופו, שגזל

  .לבין דמיו  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

ובזה

ובנתיבות 

אבל 

: שאלה

רצאדוד      בבא קמא                                                      אוצרות                   

חשבתי להסביר הטעם דיאוש 

ולא , מועיל רק לקנות גוף החפץ

י "על פי דברי רש. מועיל לקנות את דמיו

י "ונתבאר דרש, דיאוש לומדים מזוטו של ים

לאחר [ל דכל חפץ גזול חשיב כזוטו של ים "ס

וזהו רק לגבי גופו של ]. שנתייאשו הבעלים

דהגנב יכול להבריחו וחשיב כזוטו של , חפץ

אבל לגבי דמיו של חפץ לא חשיב כזוטו , ים

דלעולם יכול למצוא את הגנב ולתבעו , של ים

ולכך לא חשיב כזוטו של ים , את דמי החפץ

דיאוש בגניבה ', וגם לפי דברי תוס.וכלפי דמי

מפני , דבלי סימנים מותרת, לומדים מאבידה

דבגניבה היאוש . שהבעלים מתייאשים

כ מדמיו "ומשא, מעיקרו הוא מגופו של חפץ

  לעולם לא מתייאש דסבר אתבעיה לגנב 

  .בדינא  

  

]ב"סימן רס[עיין בזה בתרומת הכרי 

שעמד על שאלה זו והביא בזה שני 

כיון דסתם גניבה מונח בה ) א. ביאורים אחרים

פ "מ חייבה תורה להשיב עכ"ומ, יאוש בעלים

, ל דיש כאן גזירת הכתוב"עכצ, את הדמים

כיון [דלגבי חיוב הדמים לא מועיל היאוש 

יאוש הוא היתר ) ב]. דבאיסורא אתא לידיה

דאם הבעלים , מיוחד של התורה לזכות בחפץ

וזה שייך בגוף.מותר לזכות בחפץנתייאשו

. היאוש של הבעליםמכחבודזוכההחפץ

אין , כ לגבי דמי החפץ דאינם לפנינו"ומשא

דזהו רק חוב ממוני , יכול הגזלן לזכות בהם

שחל על קרקפתא דגברא ולא שייך בו זכיה 

  ז חידש דגם יאוש על חוב לא "ש דלפי"עיי[

  ].דאין במה לזכות, ט"מועיל מה  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

  סימן צד

  בדין שינוי קונה
  .בבא קמא סו                                                                                                                                                                      

  

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"מולכבוד 

ואם , מבואר בגמרא דשינוי קונה

פטור , הגזלן שינה את החפץ

. מלהשיב את גופו של החפץ ונותן דמיו

, וילפינן זה מקרא והשיב את הגזילה אשר גזל

ואם אינה , ]שלא נשתנית[אם כעין שגזל יחזיר 

  פטור מלהשיב את ] שנשתנית[כעין שגזל 

  .החפץ  

היכן מפורש בפסוק השגזלן ביאור

שבפסוק רק נאמר , את החפץקונה

דהגזלן פטור מלטרוח , שאם הגזילה נשתנית

ל שהוא קונה "אבל מנ, להשיבה לבעלים

אות [אלחנן בקובץ שיעורים ' וביאר ר. החפץ

דכל גזלן מיד בשעת הגזילה צריך לקנות ]ד"י

, ורק הסיבה שלא קונה מיד, את הגזילה לעצמו

ר והשיב את הגזילה אש"זהו מחמת החיוב של 

ומחמת חיוב ההשבה לא קונה את , "גזל

אבל כשנשתנית הגזילה שפקע דין , הגזילה

מיד קונה אותה , להשיב את גוף הגזילה

  ]. ת דבגניבה בעצם היא סיבה לקנותה"וכשנ[

  .ד"עכ  

,זהביאורעלמאודלתמוהיש

ורבאאביינחלקו.'הבתמורה'דבגמ

אמנם: תשובה

: שאלה

וצריך 

ולכאורה
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ל "ס, י"דלא ניחא להו בפירוש רש' אבל תוס

  דאין ללמוד מזוטו של ים שהחפץ בעצמותו 

  .ליאוש דהוי רק יאוש לבעלים, אבוד  

סימן [כ בנתיבות המשפט "יש לתרץ מש

בחמריה דרב . ט"ק ק"בגמרא ב]ב"רס

] אותםשליווה[ספרא שנתנו לאכילת האריה 

קדם רב ספרא , וכשלא אכל האריה את חמורו

והקשה לו רב אחא מדיפתי . וזכה בחמורו

הרי כל מה , למה ליה לזכות שוב בחמורו

שהפקירו הוא רק על דעתא דאריה ולא על 

נ רק לרווחא "ותירץ לו אה. דעתא דכולי עלמא

אבל [דמילתא שלא יערערו חזר וזכה בו 

' והקשו תוס]. מדינא אין צריך לחזור ולזכות

ל "הא קיי, ט אסור לאחרים לזכות בו"מ

דהמציל מזוטו של ים או מהארי ומהדוב הרי 

ותירצו כיון דהאריה היה מלווה , אלו שלו

  לכך לא חשיב , אותם ופעמים שהיה שבע

  .ממש כזוטו של ים  

', המשפט תירץ קושיית תוס

ל דהמציל מהאריה "ג דקיי"דאע

  הני מילי כשזוכה , אלו שלוומזוטו של ים הרי

  

  

דבזמן שהחפץ בפי האריה , מיד מפי האריה

ובכל יאוש ישנו היתר , הבעלים מתייאשים

ספרא ' אבל בחמורו של ר. תורה לזכות בו

כ פסק היאוש של "א, שהאריה לא אכל

ושוב מיד פסק היתר התורה לזכות , הבעלים

וכמו שביאר בנתיבות שם דכל יאוש [בחפץ 

ורק רשות לזכות מכח המצב , אינו הפקר

  ולכך כשפסק הזוטו של ים אסור , ודהאב

  .ד"עכ] לזכות בו  

דלא ניחא להו בתירוצו של ' תוס

הולכים ' נראה דתוס, הנתיבות

אוש לבין זוטו שמחלקים בין י, לשיטתם כאן

שהחפץ ,יםשלדבזוטו'ל לתוס"דס. של ים

ויצא " הפקר"חשיב , לי עלמאבעצם אבוד מכו

ק הזוטו ולכך אפילו כשפס, הבעליםמרשות 

כ "ומשא. של ים הוי הפקר ומותר לזכות בו

אינו , יאוש שהוא רק דין בבעלים שנתייאשו

' כ תוס"וכש, הפקר רק היתר תורה לזכות בו

ל "ולכך ס. ש"עיכהפקראינודיאוש.]ו"ס[ק "ב

אז , דאם ברור שהאריה היה אוכל את החמור

  הוי הפקר מדינא דהוי כזוטו של ים ומותר 

  .פ שלא אכל האריה לבסוף"אע, ע"לזכות לכו  

.הכולל באר משה אשדודאברכי 

  צגסימן 

  ל"עוד בענין הנ
  .א קמא סובב                                                                                                                                                                      

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"מולכבוד 

בגמרא מבואר דיאוש מועיל על 

מ מחוייב להשיב את "ומ, גזילה

נ אם יאוש מועיל על "דממוצריך ביאור. דמיו

  כ כמו שלא מחזיר את גופו של "א,הגזילה

  

ואם יאוש לא . נ לא יחזיר את הדמים"ה, החפץ

את הגזילה כ יחזיר ממש "א, מועיל על הגזילה

  של החפץ ומה הטעם לחלק בין גופו, שגזל

  .לבין דמיו  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

ובזה

ובנתיבות 

אבל 

: שאלה

רצאדוד      בבא קמא                                                      אוצרות                   

חשבתי להסביר הטעם דיאוש 

ולא , מועיל רק לקנות גוף החפץ

י "על פי דברי רש. מועיל לקנות את דמיו

י "ונתבאר דרש, דיאוש לומדים מזוטו של ים

לאחר [ל דכל חפץ גזול חשיב כזוטו של ים "ס

וזהו רק לגבי גופו של ]. שנתייאשו הבעלים

דהגנב יכול להבריחו וחשיב כזוטו של , חפץ

אבל לגבי דמיו של חפץ לא חשיב כזוטו , ים

דלעולם יכול למצוא את הגנב ולתבעו , של ים

ולכך לא חשיב כזוטו של ים , את דמי החפץ

דיאוש בגניבה ', וגם לפי דברי תוס.וכלפי דמי

מפני , דבלי סימנים מותרת, לומדים מאבידה

דבגניבה היאוש . שהבעלים מתייאשים

כ מדמיו "ומשא, מעיקרו הוא מגופו של חפץ

  לעולם לא מתייאש דסבר אתבעיה לגנב 

  .בדינא  

  

]ב"סימן רס[עיין בזה בתרומת הכרי 

שעמד על שאלה זו והביא בזה שני 

כיון דסתם גניבה מונח בה ) א. ביאורים אחרים

פ "מ חייבה תורה להשיב עכ"ומ, יאוש בעלים

, ל דיש כאן גזירת הכתוב"עכצ, את הדמים
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  .דוד חנניה פינטוה "ע

  סימן צד

  בדין שינוי קונה
  .בבא קמא סו                                                                                                                                                                      

  

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"מולכבוד 
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  ]. ת דבגניבה בעצם היא סיבה לקנותה"וכשנ[

  .ד"עכ  

,זהביאורעלמאודלתמוהיש

ורבאאביינחלקו.'הבתמורה'דבגמ

אמנם: תשובה

: שאלה

וצריך 

ולכאורה
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.הכולל באר משה אשדודאברכי 

' כ תוס"עפמש, חשבתי להסביר זה

דכל שינוי חשיב כאחר :]ה"ס[ק "ב

ולכך ]. ד שינוי קונה"למ[ואין זה אותו חפץ 

כיון , י שינוי"מסברה צריך לקנות את החפץ ע

. ופנים חדשות באו לכאן, דהוא כחפץ אחר

כ נימא שינוי קונה בכל אדם "ולפי זה תקשי דא

ולאו דווקא ] אם שינה את חפצו של חבירו[

כב וחשבתי להסביר דהנה כל חפץ מור. בגזלן

השווי . ב. גופו של החפץ. משני חלקים א

עיין לעיל בדין [הממוני של החפץ שמונח בו 

דבאיסורי הנאה ישנה , זכיה באיסורי הנאה

בעלות על גופו של החפץ ולא על השווי 

כיון שלא שווה כלום שהרי אסור , הממוני

והבעלות של המוחזק בו היא על שני ]. בהנאה

  וגם על , חפץגם על גופו של ה, חלקים אלו

  .השויות הממונית  

דכל שינוי בחפץ חשיב כחפץ ' תוס
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  .ומי שנוטלו חשיב גזלן, לבעלים  

מרגע שגזל את החפץ , בגזלןשאינו כן

, התחייב ליתן הגזילה או את דמיה

הוא , לזכות בגופו של חפץוהטעם שאינו יכול 

וזה,גוף החפץ עדיין שייך לבעליםמחמת ד

אבל לא מחמת [מונע מן הגזלן לזכות בו 

, השוויות הממונית והבעלות על גוף הממון

ולכך ]. כיון דבזה כבר נתחייב הגזלן ליתן דמים

שוב אין כל , כשעושה הגזלן שינוי בחפץ

שהרי מחמת הבעלות על , מניעה לזכות בחפץ

ד "ולפ

: תשובה

כ "ומש

ומה 

רצגדוד      בבא קמא                                                      אוצרות                   

כיון שנשתנה , פו של חפץ אין מניעה לזכותגו

ומחמת הבעלות . 'וחשיב כאחר כמבואר בתוס

שהרי מעיקרא , כ אין מניעה"הממונית שבו ג

  נתחייב הגזלן ליתן את דמי החפץ משעת 

  .ושוב יכול לזכות בחפץ, הגזילה  

. 'אתי שפיר הגמרא בתמורה ו

  וכל מאי , דמשמע דמסברא שינוי קונה

  

, ן קרא הוא רק לרבא דאי עביד לא מהנידבעינ

אלחנן ' ודלא כר. וכאן גלי קרא דאי עביד מהני

כ שמפקיעה את דין "שכתב דשינוי קונה מגזיה

אלא , ומימילא קונה מדין הגזילה, ההשבה

ר "ושו, מסברא קונה וכדמוכח מתמורה

  ז "שביאר עד.]ו"ק ס"ב[ם "בחידושי הרי

  .ושמחתי שכוונתי לדבריו  

  .ד חנניה פינטודוה "ע

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

. את מכתבו היקר בעניין שינוי

, ר לבאר דין שינוי קונה"כ כת"ובמש

, י הגזילה מיד נתחייב בגזילה או בדמיה"דע

ומיד כששינה אותו החפץ נחשב כחפץ אחר 

ח "כ בקצוה"נראה בזה לבאר מש. זוכה בו

החפץ לא יצא , להוכיח דכל יאוש]ו"סימן ת[

מהגמרא , ]ואינו כהפקר[מרשותו של הבעלים 

מהא דגזל , דמוכיחה דיאוש לא קונה: ו"סק "ב

, ל הרי שלך לפניך"חמץ ועבר עליו הפסח א

ט אומר לו הרי "כ מ"ד דיאוש קונה א"ואי ס

והרי הבעלים התייאשו מהחמץ , שלך לפניך

. לפניך" שלך"ל הרי "ט א"בזמן איסורו ומ

ושאני , ומתרצת הגמרא דלעולם יאוש קונה

  ולכך , יהכא דהגזלן לא רוצה לקנות בשינו

  .אומר לו הרי שלך לפניך  

יוצאדביאושנימאדאיח"בקצוה

כ"א,הבעליםשלמרשותםהחפץ

לומריוכללא,לקנותרוצהלאכשהגזלןאפילו

מרשותיצאכברשהחפץכיון,לפניךשלךהרי

]ב"רססימן[הכריתרומתעלובמגיה.הבעלים

דאם,זהרזח"לקצוההגידמייודעדאינוכתב

יכולהגזלןשאין,הבעליםמרשותיצאהחפץ

לאשהגזלןכיוןמ"דמ.לפניךשלךהרילומר

דכל.לפניךשלךהרילומריכול,החפץקנה

,החפץשלגופואתלהחזירהגזלןשיכולהיכא

פ"אעולכך,הדמיםחזרתכללעליוחללא

מ"מ,מרשותםיצאוהחפץהתייאשושהבעלים

שלאכיון,לפניךשלךהרילבעליםלומריכלו

  .ד"עכ.דמיםחובעליוחללאועדייןהגזלןקנאן

ר ובחידושי "מה שנתבאר בדברי כת

דיסוד הדין דגזלן קונה בשינוי, ם"הרי

התחייב דמי הגזילה  דבשעת  ,מסברא  הוא

וכשנעשה שינוי והוי , החפץ או גופו של חפץ

ונשאר , כחפץ אחר קונה את גופו של חפץ

, כ זהו גופא הראיה לדין"א. עליו רק חיוב דמים

שחפץ שיצא מרשות הבעלים אין הגזלן יכול 

דכל גזלן מיד מתחייב . לומר לו הרי שלך לפניך

כ לא יקנה "דאל, את דמי החפץ לבעלים

ת "דהדמים שייכים לבעלים וכשנ, בשינוי כלל

, וכיון דכבר נתחייב בדמי החפץ. ר"בדברי כת

ובהכי 

קיבלנו

והקשה 

ולפי 
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כ שמפקיעה את דין "שכתב דשינוי קונה מגזיה

אלא , ומימילא קונה מדין הגזילה, ההשבה

ר "ושו, מסברא קונה וכדמוכח מתמורה

  ז "שביאר עד.]ו"ק ס"ב[ם "בחידושי הרי

  .ושמחתי שכוונתי לדבריו  

  .ד חנניה פינטודוה "ע

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

. את מכתבו היקר בעניין שינוי

, ר לבאר דין שינוי קונה"כ כת"ובמש

, י הגזילה מיד נתחייב בגזילה או בדמיה"דע

ומיד כששינה אותו החפץ נחשב כחפץ אחר 

ח "כ בקצוה"נראה בזה לבאר מש. זוכה בו

החפץ לא יצא , להוכיח דכל יאוש]ו"סימן ת[

מהגמרא , ]ואינו כהפקר[מרשותו של הבעלים 

מהא דגזל , דמוכיחה דיאוש לא קונה: ו"סק "ב

, ל הרי שלך לפניך"חמץ ועבר עליו הפסח א

ט אומר לו הרי "כ מ"ד דיאוש קונה א"ואי ס

והרי הבעלים התייאשו מהחמץ , שלך לפניך

. לפניך" שלך"ל הרי "ט א"בזמן איסורו ומ

ושאני , ומתרצת הגמרא דלעולם יאוש קונה

  ולכך , יהכא דהגזלן לא רוצה לקנות בשינו

  .אומר לו הרי שלך לפניך  

יוצאדביאושנימאדאיח"בקצוה

כ"א,הבעליםשלמרשותםהחפץ

לומריוכללא,לקנותרוצהלאכשהגזלןאפילו

מרשותיצאכברשהחפץכיון,לפניךשלךהרי

]ב"רססימן[הכריתרומתעלובמגיה.הבעלים

דאם,זהרזח"לקצוההגידמייודעדאינוכתב

יכולהגזלןשאין,הבעליםמרשותיצאהחפץ

לאשהגזלןכיוןמ"דמ.לפניךשלךהרילומר
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,החפץשלגופואתלהחזירהגזלןשיכולהיכא

פ"אעולכך,הדמיםחזרתכללעליוחללא

מ"מ,מרשותםיצאוהחפץהתייאשושהבעלים
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  .ד"עכ.דמיםחובעליוחללאועדייןהגזלןקנאן

ר ובחידושי "מה שנתבאר בדברי כת

דיסוד הדין דגזלן קונה בשינוי, ם"הרי

התחייב דמי הגזילה  דבשעת  ,מסברא  הוא

וכשנעשה שינוי והוי , החפץ או גופו של חפץ

ונשאר , כחפץ אחר קונה את גופו של חפץ

, כ זהו גופא הראיה לדין"א. עליו רק חיוב דמים
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, וכיון דכבר נתחייב בדמי החפץ. ר"בדברי כת

ובהכי 

קיבלנו

והקשה 

ולפי 
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והרי החפץ , כיצד יוכל לומר לו הרי שלך לפניך

אי נימא דביאוש [כבר יצא מרשות הבעלים 

  וכיצד מחזירו ] יוצא החפץ מרשות הבעלים

  

, ח"ומזה הוכיח בקצוה. ונפטר מחיוב הממון

  ולכך , הבעליםדביאוש אין החפץ יוצא מרשות 

  .יכול לומר לו הרי שלך לפניך  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

    

  צהסימן 

  זרק כזרוק דמיכל העומד לה
  :בבא קמא עו                                                                                                                                                                       

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"מולכבוד 

כלל"סשמעון'דרבסוגיאמבואר

ונפקא,דמיכזרוקלהזרקהעומד

שחייבוטבחוהקדששלשורלגנבמינא

ולאנשפךהדםאםאפילו,וחמשהבארבעה

דשחיטהל"סשמעון'דרג"ואע.לזורקוהספיק

השחיטהוכאן[שחיטהשמהלאראויהשאינה

העומדכלמ"מ,]הדםנשפךשהרי,ראויהלא

בכליהתקבלשהדםומזמן[דמיכזרוקלהזרק

וכל].זרקושלאפ"אע,דמיכזרוקנחשב

שורלגנבמ"ונפ,דמיכפדוילהפדותהעומד

  בארבעהדחייב,ושחטוהקדששלמוםבעל

  .דמיכפדוילהפדותהעומדדכל,וחמשה  

' זה של רהרבו לתמוה על דין 

, בכלי חמדה שאל) א. שמעון

' והרי לר, מדוע מותר לשחוט בהמה מסוכנת

. כל העומד למות כמת דמי, שמעון צריך לומר

על , דפסחים' א בפרק ח"בחידושי רע) ב

המשנה שסוברת שאפשר להמנות או למשוך 

דמפרש [ידו מקרבן הפסח עד השחיטה 

פירושו מחיותיה דשה כל זמן " מהיות משה"

' ור]. דמותר להמנות ולמשוך ידו, חישהוא

  ל"דס[הדםל במשנה עד שיזרק"שמעון ס

  

דהיינו גמר , מהוייתו של שה"משהמהיות"

' א לר"והקשה רע]. עבודותיו דהיינו זריקה

, ל כל העומד להזרק כזרוק דמי"דס, שמעון

פ שלא "כ מיד שנתקבל הדם בכוס אע"וא

, דמיכל העומד להזרק כזרוק, נזרק היה לומר

) ג. א להמנות עליו או למשוך ידו ממנו"ושוב א

ם "הקשה על שיטת הרמב, בתפארת ישראל

דחציו עבד וחציו בן חורין דאינו אוכל בקרבן 

דהאדון מחוייב [פסח לפי משנה אחרונה 

, כדי שיוכל לקיים פריה ורביה, לשחרר אותו

, ואי אפשר להמנות על החלק של חצי עבד

מחוייבבד בו שהרישהאדון לא יכול להשתע

ולכך , אינו משוחררעדייןעצמווהוא,לשחררו

והקשה ]. אינו יכול להמנות על קרבן פסח

שמעון היה לומר כל ' לר, בתפארת ישראל

ויכול , העומד להשתחרר כמשוחרר דמי

כיון שהוא [להמנות גם על החצי עבד 

ועוד הקשה מדוע ערל לא ) ד]. כמשוחרר

ן היה לומר כל שמעו' דלר, אוכל בתרומה

ע בכל "וצ. העומד לימול כנמול דמי ואינו ערל

  ולגבי מה ', זה לגבי מה אומרים כל העומד וכו

  .שמעון' לר' לא אומרים כל העומד וכו  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

:שאלה

ובאחרונים

רצהדוד      בבא קמא                                                      אוצרות                   

כעין זה יש לתמוה על הגמרא 

שהיו מעמידים לחמי : ג"בפסחים י

. ג האיצטבא בהר הבית"תודה פסולות ע

ז שנשחט עליהם "שנפסלו עי, וביארה הגמרא

א "וקדשו קדושת הגוף וא, הזבח ונשפך הדם

ט קדשו קדושת "ופרכינן בגמרא מ. לפדותן

הרי קדושת הגוף של הזבח תלויה , הגוף

וכיון שלא , גם בשחיטה וגם בזריקה, בתרתי

' ומשני דאתי כר. דוש הזבחט ק"נזרק הדם מ

, ל כל העומד להזרק כזרוק דמי"דס, שמעון

כזרוק לחול עליו "י "ופרש. וחשיב כנזרק הדם

אבל לאשתרויי , כל שם פסול קדשי קדשים

ל "דאי ס, ב"וגם זה צ". לא משתרי עד דזריק

  כ "א, כזרוק דמי ומתקדש הזבח קדושת הגוף

  .מיט לא ניתר הזבח באכילה מדין כזרוק ד"מ  

כל העומד להזרק כזרוק "נראה שהגדר 

, כתחילת מעשה הזריקה, פירושו" דמי

ודומיא דישנה לשחיטה [אבל לא כגמר זריקה 

דמעשה השחיטה מתחיל , מתחילה ועד סוף

מ גמר השחיטה הוא רק "ומ, מרגע ראשון

וכל מקרה הוא נדון בפני ]. ברוב שני סימנים

או , עשההאם מספיק לו את תחילת המ, עצמו

ד ישנה מתחילה "וכמו בשחיטה למ[רק בסופו 

דלענין פיגול נקבע מתחילת , ועד סוף

ולענין היתר אכילה נקבע רק בגמר , השחיטה

  י תחילת זריקה "ע, ולגבי קרבנות]. השחיטה

  

, אבל לענין להתירו באכילה, מתקדש הזבח

ובזה מיושבת . י גמר הזריקה"הוא רק ע

מותר לשחוט מדוע , קושיית הכלי חמדה

ולא נימא עומד למות כמת, מסוכנתבהמה

בחיותה של תלוישחיטההיתרדלענין.דמי

פ שסופה למות וחשיב כתחילת "ואע, בהמה

  שפיר , מ כיון שלא נגמרה המיתה"מ, מיתה

  .חשיבה כחי והשחיטה מתרת באכילה  

ט יכול "מ, א"מיושבת קושיית רע

נימא ולא , למשוך ידיו עד שעת הזריקה

ל מהווייתו של "שמעון ס' כיון דר, כזרוק דמי

כ "א, ופרושו עד גמר עבודותיו של השה, שה

שפיר , כל היכא שלא נגמרה ממש הזריקה

, דאכתי חשיב הוייתו של שה, יכול למשוך ידיו

וגם מיושבת . כל זמן שלא נגמרה הזריקה

ט לא נימא בעבד "מ, קושיית התפארת ישראל

דלענין , ר דמיהעומד לשחרור כמשוחר

להמנות על הפסח בעינן גמר השחרור ולא 

וגם ניחא קושייתו מערל דלא אוכל . תחילתו

כיון דלענין , ולא נימא כנימול דמי, בתרומה

ולאהמילהגמרבעי,תרומה וקדשים

, שהרי אפילו אם מל ולא פרע, תחילת מילה

. ל דבעינן גמר המילה"הוי כאלו לא מל עכצ

דפסול הוא מחמת שאינו ובפרט דבערל[

  ומסתברא דבעי גמר המילה , מקושר ליהדות

  ].מ לקשרו ליהדות"ע  

.דוד חנניה פינטוה "ע

    

  

  

  

:תשובה

ולכך 

ובזה 
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כל העומד להזרק כזרוק "נראה שהגדר 

, כתחילת מעשה הזריקה, פירושו" דמי

ודומיא דישנה לשחיטה [אבל לא כגמר זריקה 

דמעשה השחיטה מתחיל , מתחילה ועד סוף

מ גמר השחיטה הוא רק "ומ, מרגע ראשון

וכל מקרה הוא נדון בפני ]. ברוב שני סימנים

או , עשההאם מספיק לו את תחילת המ, עצמו

ד ישנה מתחילה "וכמו בשחיטה למ[רק בסופו 

דלענין פיגול נקבע מתחילת , ועד סוף

ולענין היתר אכילה נקבע רק בגמר , השחיטה

  י תחילת זריקה "ע, ולגבי קרבנות]. השחיטה

  

, אבל לענין להתירו באכילה, מתקדש הזבח

ובזה מיושבת . י גמר הזריקה"הוא רק ע

מותר לשחוט מדוע , קושיית הכלי חמדה

ולא נימא עומד למות כמת, מסוכנתבהמה

בחיותה של תלוישחיטההיתרדלענין.דמי

פ שסופה למות וחשיב כתחילת "ואע, בהמה

  שפיר , מ כיון שלא נגמרה המיתה"מ, מיתה

  .חשיבה כחי והשחיטה מתרת באכילה  

ט יכול "מ, א"מיושבת קושיית רע

נימא ולא , למשוך ידיו עד שעת הזריקה
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.דוד חנניה פינטוה "ע

    

  

  

  

:תשובה

ולכך 

ובזה 
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  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"פינטו שלום רב וכטדוד חנניה ' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

ויש לפלפל , את מכתבו היקר בסוגיא

כ "ובמש. בדברים כדרכה של תורה

נראה דגם מחוור , ר לבאר בדין כזרוק דמי"כת

יוסי ' ל לר"דס: ד"היטב הגמרא בכריתות כ

אם [כ נודע לו "ואח, דאשם תלוי ששחטו

ופרכינן והאיכא , דיזרוק הדם]חטא או לא

דכבר יודע בשעת [ידיעה בשעת סליחה 

, ומשני כל העומד לזרוק כזרוק דמי] הזריקה

יכול , וכיון דבתחילת הזריקה הוי כזרוק דמי

מ אם זרק "ומ. להמשיך ולגמור את הזריקה

לא נאמר כזרוק דמי , את הדם שלא לשמו

. ב מאי שנא זה מזה"וצ: פסחים יג' כ תוס"כש

דכזרוק דמי , ר הוא מחוור היטב"כ כת"למשו

ואם נתקלקלה הזריקה , ז כתחילת זריקה"ה

לא נחשב מעיקרא , לבסוף שזרק שלא לשמו

וכמו בדינא דישנה לשחיטה . כתחילת זריקה

דחשיב מההתחלה , מתחילה ועד סוף

מ אם נתקלקלה "ומ, כתחילת שחיטה

לא נאמר לדינא דישנה , השחיטה לבסוף

גם בזה מחוור . ועד סוףלשחיטה מתחילה

דלרבנן ]ה"סימן כ[ס סוכה "י עמ"כ בקה"מש

  פירושו , ל כל העומד להשרף כשרוף דמי"דס

  

אבל לא , ז כטחון וליכא שיעור כאחד"דה

ולכך תרומה טמאה , כעפרא בעלמאחשיב

ג דעומדת"אע, מטמאה טומאת אוכלין

. כיון דחשיב כטחון יחד, להשרף וכשרוף דמי

ז חשיב "ה, ל כשרוף דמי"ן דסשמעו' אבל לר

דפרכינן : כדמוכח ממנחות קב, ממשכעפר

והרי כל , אוכליןמטמאה טומאתפרהט"מ

ומשני דחיבת , העומד להשרף כשרוף דמי

ז "ומוכח דדין כשרוף ה. הקדש משווי לה אוכל

דכיון דהוא , ולהמבואר פירושו. ד"עכ. כעפרא

היינו כתחילת מעשה , שמעון' כשרוף דמי לר

ורק לרבנן . שריפה ושפיר מחשיב כאפרה

ש דלית להו לדינא דכשרוף דמי ולא חשיב "דר

ורק דאין להם חשיבות , כתחילת השריפה

' ע לר"ויל. י"כ בקה"כמחובר וכטחון דמי כש

כ כל הנשרפין "א, ל כשרוף דמי"שמעון דס

:]ג"כמבואר בתמורה ל[, ל דאפרן מותר"דקיי

מהן עוד ט לא נתיר בכל הנשרפין להנות"ומ

ל "וי. מחמת דין כשרוף דמי, לפני השריפה

הוא מחמת , דדינא דהנשרפין אפרן מותר

  : ג"בתמורה ל' כ תוס"כש, שנעשית מצוותן

  .דזהו מצוותן, ולכך בעינן שריפה ממש  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

  

  

  

  

  

קיבלנו

רצזדוד      בבא קמא                                                      אוצרות                   

  צוסימן 

  התקנהבטל הטעם האם בטלה
  .בבא קמא פב                                                                                                                                                                      

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"מולכבוד 

מבואר שעזרא . ב"בבא קמא פ

ואחת , הסופר תיקן עשר תקנות

. מהתקנות היא לאכול שום בערב שבת

משום דעונת תלמידי , וביארה הגמרא הטעם

והשום מרבה , חכמים מערב שבת לערב שבת

הובאו דבריו בספר חוט [א "ואמר הגר. את הזרע

שלא שייך אצלו , שגם מי שהוא רווק]המשולש

מ הרי הוא "מ, הטעם לאכול שום בערב שבת

. מחוייב בתקנה של לאכול שום בערב שבת

קשה מדוע מלין , א דאם לא כן"ואמר הגר

וסתם דבריו ולא פירש , לשמונה ימים התינוק

אברהם דנציג ' וביאר דבריו תלמידו ר. כוונתו

מבואר : א"שבנדה ל, ה בעל החיי אדם"ע

היא מפני שלא , הטעם שמילה לשמונה ימים

ואביו ואמו עצבים , יהיו כולם שמחים בברית

ולכך , ]שהיולדת טמאה נדה שבעה ימים[

ואם כן היום שכל . אמרה תורה מילה לשמונה

יולדת מחמירים עליה שהיא טמאה שבועיים 

נמצא דלעולם האם טמאה ] כמו יולדת בזוב[

עושים המילה כ מדוע"וא, בזמן המילה

א שבכל דבר "ומזה הוכיח הגר. לשמונה ימים

לא בטל , פ שבטל טעם אחד"אע, של תורה

כיון שישנם טעמים נוספים נסתרים , הדין

א שגם רווק מחוייב "ולכך סובר הגר, לדין

  כיון שישנם טעמים נוספים , לאכול שום

  .נסתרים לתקנה  

מהגמרא בשבת , א"לעיין בדברי הגר

מחוייב , שחצר שיש לה שני פתחים. ג"כ

, להדליק נר חנוכה משני הפתחים של הבית

שיאמרו , וביארה הגמרא הטעם משום חשד

כשם שלא הדליק בפתח זה כך לא הדליק 

שבזמנינו אינו , וכתבו הפוסקים. בפתח זה

כיון שיש , צריך להדליק בשתי הפתחים

כ "א, אנשים שמדליקין הנרות בתוך בתיהם

ולפי דברי . אים שהדליק בפנים ביתויתלו הרו

א שאפילו באופנים שלא שייך הטעם "הגר

כיון שישנם טעמים נוספים , מ שייך התקנה"מ

  כ מדוע לא ידליק בשתי הפתחים "א, נסתרים

  .גם בזמן הזה  

דמבואר . 'יש לעיין מהגמרא ביצה ל

, דביום טוב אין מטפחין ואין מרקדין

' התוסוכתבו .יתקן כלי שירגזירה שמא

,שירכליבתיקוןשבזמן הזה שאין אנו בקיאין

, א"ולפי דברי הגר. ט"ולרקד ביומותר לטפח

  , הרי גם באופנים שבטל הטעם לא בטל הדין

  .כיון שישנם טעמים נוספים  

דביום טוב . 'יש לעיין מהגמרא ביצה ו

שני מותר מעיקר הדין לקבור מתים 

ט שני לגבי מת "דיוכיון, אפילו על ידי ישראל

כיון , ואמר רבינא שבזמן הזה. כחול שויוה רבנן

ט שני "שישנם חברי אסור לקבור מתים ביו

י אומה רשעה שהיו בימי הפרסים והיו "ופרש[

ט היו "וביו, כופין את ישראל לעשות מלאכתם

ישראל משתמטין מהם שאומרים להם אסור 

ואם יראו החברים . לנו לעשות מלאכה

יבואו , ט שני"וברים מתים ביושישראל ק

ולכן אסור בזמן הזה , לכופן לעשות מלאכה

בגמרא

ויש 

ועוד 

ועוד 
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כשם שלא הדליק בפתח זה כך לא הדליק 

שבזמנינו אינו , וכתבו הפוסקים. בפתח זה

כיון שיש , צריך להדליק בשתי הפתחים

כ "א, אנשים שמדליקין הנרות בתוך בתיהם

ולפי דברי . אים שהדליק בפנים ביתויתלו הרו

א שאפילו באופנים שלא שייך הטעם "הגר

כיון שישנם טעמים נוספים , מ שייך התקנה"מ

  כ מדוע לא ידליק בשתי הפתחים "א, נסתרים

  .גם בזמן הזה  

דמבואר . 'יש לעיין מהגמרא ביצה ל

, דביום טוב אין מטפחין ואין מרקדין

' התוסוכתבו .יתקן כלי שירגזירה שמא

,שירכליבתיקוןשבזמן הזה שאין אנו בקיאין

, א"ולפי דברי הגר. ט"ולרקד ביומותר לטפח

  , הרי גם באופנים שבטל הטעם לא בטל הדין

  .כיון שישנם טעמים נוספים  

דביום טוב . 'יש לעיין מהגמרא ביצה ו

שני מותר מעיקר הדין לקבור מתים 

ט שני לגבי מת "דיוכיון, אפילו על ידי ישראל

כיון , ואמר רבינא שבזמן הזה. כחול שויוה רבנן

ט שני "שישנם חברי אסור לקבור מתים ביו

י אומה רשעה שהיו בימי הפרסים והיו "ופרש[

ט היו "וביו, כופין את ישראל לעשות מלאכתם

ישראל משתמטין מהם שאומרים להם אסור 

ואם יראו החברים . לנו לעשות מלאכה

יבואו , ט שני"וברים מתים ביושישראל ק

ולכן אסור בזמן הזה , לכופן לעשות מלאכה

בגמרא

ויש 

ועוד 

ועוד 
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' וכתבו התוס]. ט שני"לקבור מתים ביו

ט "שעכשיו בזמנינו מותר לקבור מתים ביו

  וכיון שעבר החשש , כיון שאין לנו חברים, שני

  

א "ויש לעיין לדברי הגר. עבר הטעם ומותר

  , בטל הדיןלאהטעםשבטלשאפילו באופנים

  .ג"וצעבזמנינוגםכ היה לנו לאסור"א  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

שהביא , א"חשבתי בעצם דברי הגר

פ שבטל "ראיה ממילה לשמונה אע

ומזה הוכיח שתקנת שום , הטעם לא בטל הדין

שמעון ' שהרי ר, ויש לדון בזה. היא גם על רווק

ר בגמרא בבא דורש טעמא דקרא כמבוא

ולכך סובר שמותר לחבול בגד . מציעא קטו

כיון שכל הטעם שאסרה , אלמנה עשירה

הוא באלמנה עניה , תורה לחבול בגד אלמנה

שאתה צריך להשיב לה את העבוט ואתה 

ולכך בעשירה , משיאה שם רע בין שכינותיה

. שלא שייך טעם זה מותר למשכן אותה

א שייך פ של"שהרי אע, ולכאורה צריך ביאור

ישנם טעמים נסתרים כמו שכתב , טעם זה

. ואולי הם שייכים גם באלמנה, א במילה"הגר

, שמעון שדורש טעמא דקרא' וצריך לומר דלר

וכל , עיקר הטעם הוא הטעם הנגלה לנו

הטעמים הנסתרים מחוייבים להתאים גם 

וכשלא שייך את , לטעם הנגלה שהוא העיקרי

הטעמים לא שייך כלל גם את, הטעם הנגלה

שמעון שדורש טעמא ' ואם כן לר. הנסתרים

הוא כדי שיהיו אביו , דקרא במילה לשמונה

כ קטן יתום שאין לו אב או "א, ואמו שמחים

  הרי לא , אם מדוע צריך למולו לשמונה ימים

  .שייך בו את הטעם  

מוכח שהטעם שנקטה הגמרא במילה 

לשמונה מפני שיהיו אביו ואמו 

, יקר הטעם והוא טעם טפלאינו ע, שמחים

כ "וא. וישנם טעמים נוספים ושייכים גם ביתום

פ "שאע, א ממילה לשמונה"כיצד הוכיח הגר

ל "הרי בשום י, שבטל הטעם לא בטל הדין

ח מליל "דזהו עיקר הטעם משום עונה של ת

  ל "י, וברווק שלא שייך הטעם, שבת לליל שבת

  .דאינו מחוייב בתקנה זו  

שאפשר לומר כוותיה חשבתי 

שגם רווק מחוייב לאכול , א"דהגר

אפילו אם נאמר שבאופנים שבטל , שום

ל דתקנת עזרא "מ י"מ. הטעם בטל הדין

י זה שיודע "כי ע, לאכול שום שייכת גם ברווק

ויש , שאם יאכל שום הוא ירבה את הזרע

חשש שיבוא לידי מכשול של קרי לכך יזדרז 

ם ברווק ולכך שייך גם הטע, לישא אשה

פ "א סובר שאע"אמנם הגר. לאכול שום

.מ מחוייב בתקנה"מ, שברווק לא שייך הטעם

ובחצר שיש לה שתי פתחים שמחוייב 

ל שאינו תקנת "י, להדליק בשתי הפתחים

ורק . חכמים מיוחדת להדליק בשני פתחים

שלא , דהוא דין לחשוש לחשד מצד העולם

ן וכ. יבואו לחשוד בו שאינו מדליק נר חנוכה

שלאחר שהביאה , משמע מהגמרא בשבת שם

חצר משום הדין להדליק בשני הפתחים של ה

,לחשדדחיישינןמנלןשואלת הגמרא, חשד

שביאר הטעם , שמעון' מדברי רומביאה

, שחייבה התורה להניח פיאה בסוף שדהו

שלא יחשדוהו שלא נתן [דהוא מפני החשד 

, ומוכח דדין חשד הוא דין דאורייתא, ]פאה

גמרא ביארה שגם בחדר עם שני פתחים וה

:תשובה

כ "וע

אמנם
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ולכך פשיטא . ולכך מחוייב להדליק, ישנו חשד

לפוסקים שאם בטל החשד בטל ההדלקה 

כיון שלא היתה בזה תקנת , משני הפתחים

  , חכמים להדיא רק הדין הכללי של חשד

  .צ להדליק"וכשבטל החשד א  

זה יש לבאר הטעם שהותר לקבור מת 

כיון שהאיסור לקבור מת , ט שני"ביו

רק , ט שני לא היה תקנת חכמים להדיא"ביו

אמרו שמשום חשש חברי ראוי לכל אחד 

והעובר על זה וקובר מת , להמנע מקבורת מת

, לא נחשב עובר על תקנת חכמים, ט שני"ביו

  ל "רק עובר על הנהגה לא ראויה שאמרו חז

  

ולכך . ראוי להתנהג כך משום חשששלא 

  אין טעם לאסור לקבור שובהחששכשבטל

  .ט שני"ביו  

דרך זה יש לבאר הדין שאין מטפחין ואין 

שלא , מרקדין גזירה שמא יתקן כלי שיר

היתה תקנה מפורשת של חכמים שלא 

ל דכיון "רק אמרו חז, מטפחין ולא מרקדין

, ירדישנו חשש המצוי שיבוא ויתקן כלי ש

ולכך סוברים . ראוי להמנע מלתקן כלי שיר

  , חזר הדין לקדמותו, דכיון דבטל החשש' תוס

  .ט"שמותר לטפח ולרקד ביו  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"צ רבי דוד חנניה פינטו שלום רב וכט"ר הרה"מולכבוד 

את מכתבו היקר בביאור דברי 

ר עליו "ובמה שתמה כת, א"הגר

' ט מלין אותו לשמונה לר"מ, מקטן יתום

  והרי לא שייך בו את הטעם של אביו , שמעון

  . להוהיא קושיה גדו, ואמו שמחים  

מההוכחה , א"יש להקשות על דברי הגר

שהרי בביצה , שהביא ממילה לשמונה

מבואר שכל דבר שבמנין צריך מנין אחר . 'ה

יוסף לדין זה מדכתיב לך ' להתירו והוכיח ר

ומכדי כתיב היו . אמור להם שובו לאהליכם

, נכונים לשלושת ימים אל תגשו אל אשה

, הותרוומימילא ידעינן דאחר שלשת ימים

והוא , מ נאמר להדיא שובו לאהליכם"ומ

דכל הטעם לפרוש מהנשים [לכאורה מיותר 

ומימילא ידעינן דאחר , הוא משום מתן תורה

דכל דבר , יוסף' ומזה מוכיח ר]. מתן תורה שרי

  פ שבטל "אע, שבמנין צריך מנין אחר להתירו

  .הטעם לאיסור  

, דקראטעמאדדריששמעון' לתמוה לר

צריך להתירו להדיא הרי דרשינן למה

' דגם לר] ל"ועכצ. טעמא דקרא ומתירים

הוא בא רק , שמעון דדריש טעמא דקרא

כמו באיסור לחבול בגד . לפרש את המצווה

שמוען דהוא רק בעניה ולא ' דביאר ר, אלמנה

אי , אבל באופן שנאמרה מצוה. בעשירה

, פ כשבטל הטעם"כ לבטלה אע"אפשר אח

, יר להם להדיא ליגש לאשהולכך הוצרך להת

האיסור היה עומד , מתיר להדיאואם לא היה

י טעמא דקרא אפשר לפרש "כי ע. במקומו

ואם כן במילה . ולא לבטל אותה, את ההלכה

וכעין 

ועל 

קיבלנו 

ועוד 

ויש 
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' וכתבו התוס]. ט שני"לקבור מתים ביו

ט "שעכשיו בזמנינו מותר לקבור מתים ביו

  וכיון שעבר החשש , כיון שאין לנו חברים, שני

  

א "ויש לעיין לדברי הגר. עבר הטעם ומותר

  , בטל הדיןלאהטעםשבטלשאפילו באופנים

  .ג"וצעבזמנינוגםכ היה לנו לאסור"א  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

שהביא , א"חשבתי בעצם דברי הגר

פ שבטל "ראיה ממילה לשמונה אע

ומזה הוכיח שתקנת שום , הטעם לא בטל הדין

שמעון ' שהרי ר, ויש לדון בזה. היא גם על רווק

ר בגמרא בבא דורש טעמא דקרא כמבוא

ולכך סובר שמותר לחבול בגד . מציעא קטו

כיון שכל הטעם שאסרה , אלמנה עשירה

הוא באלמנה עניה , תורה לחבול בגד אלמנה

שאתה צריך להשיב לה את העבוט ואתה 

ולכך בעשירה , משיאה שם רע בין שכינותיה

. שלא שייך טעם זה מותר למשכן אותה

א שייך פ של"שהרי אע, ולכאורה צריך ביאור

ישנם טעמים נסתרים כמו שכתב , טעם זה

. ואולי הם שייכים גם באלמנה, א במילה"הגר

, שמעון שדורש טעמא דקרא' וצריך לומר דלר

וכל , עיקר הטעם הוא הטעם הנגלה לנו

הטעמים הנסתרים מחוייבים להתאים גם 

וכשלא שייך את , לטעם הנגלה שהוא העיקרי

הטעמים לא שייך כלל גם את, הטעם הנגלה

שמעון שדורש טעמא ' ואם כן לר. הנסתרים

הוא כדי שיהיו אביו , דקרא במילה לשמונה

כ קטן יתום שאין לו אב או "א, ואמו שמחים

  הרי לא , אם מדוע צריך למולו לשמונה ימים

  .שייך בו את הטעם  

מוכח שהטעם שנקטה הגמרא במילה 

לשמונה מפני שיהיו אביו ואמו 

, יקר הטעם והוא טעם טפלאינו ע, שמחים

כ "וא. וישנם טעמים נוספים ושייכים גם ביתום

פ "שאע, א ממילה לשמונה"כיצד הוכיח הגר

ל "הרי בשום י, שבטל הטעם לא בטל הדין

ח מליל "דזהו עיקר הטעם משום עונה של ת

  ל "י, וברווק שלא שייך הטעם, שבת לליל שבת

  .דאינו מחוייב בתקנה זו  

שאפשר לומר כוותיה חשבתי 

שגם רווק מחוייב לאכול , א"דהגר

אפילו אם נאמר שבאופנים שבטל , שום

ל דתקנת עזרא "מ י"מ. הטעם בטל הדין

י זה שיודע "כי ע, לאכול שום שייכת גם ברווק

ויש , שאם יאכל שום הוא ירבה את הזרע

חשש שיבוא לידי מכשול של קרי לכך יזדרז 

ם ברווק ולכך שייך גם הטע, לישא אשה

פ "א סובר שאע"אמנם הגר. לאכול שום

.מ מחוייב בתקנה"מ, שברווק לא שייך הטעם

ובחצר שיש לה שתי פתחים שמחוייב 

ל שאינו תקנת "י, להדליק בשתי הפתחים

ורק . חכמים מיוחדת להדליק בשני פתחים

שלא , דהוא דין לחשוש לחשד מצד העולם

ן וכ. יבואו לחשוד בו שאינו מדליק נר חנוכה

שלאחר שהביאה , משמע מהגמרא בשבת שם

חצר משום הדין להדליק בשני הפתחים של ה

,לחשדדחיישינןמנלןשואלת הגמרא, חשד

שביאר הטעם , שמעון' מדברי רומביאה

, שחייבה התורה להניח פיאה בסוף שדהו

שלא יחשדוהו שלא נתן [דהוא מפני החשד 

, ומוכח דדין חשד הוא דין דאורייתא, ]פאה

גמרא ביארה שגם בחדר עם שני פתחים וה

:תשובה

כ "וע

אמנם

     רצטדוד                              אמקבבא                               אוצרות               

ולכך פשיטא . ולכך מחוייב להדליק, ישנו חשד

לפוסקים שאם בטל החשד בטל ההדלקה 

כיון שלא היתה בזה תקנת , משני הפתחים

  , חכמים להדיא רק הדין הכללי של חשד

  .צ להדליק"וכשבטל החשד א  

זה יש לבאר הטעם שהותר לקבור מת 

כיון שהאיסור לקבור מת , ט שני"ביו

רק , ט שני לא היה תקנת חכמים להדיא"ביו

אמרו שמשום חשש חברי ראוי לכל אחד 

והעובר על זה וקובר מת , להמנע מקבורת מת

, לא נחשב עובר על תקנת חכמים, ט שני"ביו

  ל "רק עובר על הנהגה לא ראויה שאמרו חז

  

ולכך . ראוי להתנהג כך משום חשששלא 

  אין טעם לאסור לקבור שובהחששכשבטל

  .ט שני"ביו  

דרך זה יש לבאר הדין שאין מטפחין ואין 

שלא , מרקדין גזירה שמא יתקן כלי שיר

היתה תקנה מפורשת של חכמים שלא 

ל דכיון "רק אמרו חז, מטפחין ולא מרקדין

, ירדישנו חשש המצוי שיבוא ויתקן כלי ש

ולכך סוברים . ראוי להמנע מלתקן כלי שיר

  , חזר הדין לקדמותו, דכיון דבטל החשש' תוס

  .ט"שמותר לטפח ולרקד ביו  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"צ רבי דוד חנניה פינטו שלום רב וכט"ר הרה"מולכבוד 

את מכתבו היקר בביאור דברי 
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, נכונים לשלושת ימים אל תגשו אל אשה

, הותרוומימילא ידעינן דאחר שלשת ימים
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אם נפרש טעמא דקרא דהוא משום , בזמן הזה

ובזמן הזה לא שייך ואין , שמחה דאביו ואמו

' זה לא יתכן אפילו לר, דין מילה לשמונה

דאז הוא בא , ן דדריש טעמא דקראשמעו

ומה הוכיח , לבטל את המצוה של המילה

, לרווק שמחוייב לאכול שום, א ממילה"הגר

בא לפרש את ] ח"של עונת ת[והרי כאן הטעם 

  שכל התקנה היא רק בנשוי ולא ברווק , ההלכה

  .ולא לבטל אותה לגמרי  

' דהרי רק ר, א"יש לתמוה על דברי הגר
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ויעויין בתוספות [לא דרשי טעמא דקרא 

ולכך , דגם רבנן דרשי טעמא דקרא. ד"סוטה י

, דורשים דנותן את מנחתה על ידה כדי לייגעה

הוא , דכל מאי דלא דרשי רבנן טעמא דקרא

שלא שייך [רק כדי לשנות את ההלכה ולהתיר 

וקיימא לן כרבנן ]. וקרא סתמא כתיב, הטעם

כ מה הוכיח "וא, רשינן טעמא דקראדלא ד

דלא , א ממילה לשמונה גם בזמן הזה"הגר

על תקנת עזרה לאכול שום דזהו , שייך הטעם

ל דבתקנות חכמים שפיר "והרי י. גם ברווק

  וכשבטל הטעם בטלה , דרשינן טעם התקנה

  .ג"התקנה וצע  
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  חששדאיןהזהבזמןולכך,לנפשותיכם

  .ד"עכמותר  

שכתבו דהאידנא . 'כן תוספות בביצה ו

, ט שני"דליכא חברי שרי לקבור מת ביו

והשתא בזמן הזה שאין "ל "וביארו תוספות וז

ואין לומר שצריך מנין אחר , חברי מותר

דכיון דזה הטעם משום חששא ועבר , להתירו

והכי נמי אמרינן גבי מים , החששא עבר הטעם

ועכשיו , הןמגולין דאסורים שמא שתה נחש מ

שאין נחשים מצויין בינינו אנו שותין מהן 

". פ שהוא דבר שבמניין"אע, אפילו לכתחילה

דומה , ט שני"וכונתם שהחשש של חברי ביו

ולדברי המחצית . לדין גילוי שהיתה בזמן הזה

השקל דגילוי איננה תקנת חכמים רק חשש 

כ הכי נמי חשש חברי אינו תקנת "א, המצוי

  טל הטעם בטל הדין ולכך כשב, חכמים

  .ר"וכדביאר כת  

לשון תוספות קצת קשה לביאור זה 

ועכשיו שאין נחשים מצויין "שכתבו 

פ "אע, אנו שותין מהן אפילו לכתחילה, בינינו

משמע שהיתה תקנת ". שהוא דבר שבמנין

  ודלא , חכמים במנין להדיא על יין ומים מגולים

  . כמחצית השקל  
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מדוע , ת דברי תוספותצריך להבין א

, ט שני"הותר היום לקבור מת ביו

והרי מבואר , ומותר לשתות מים ויין מגולים

דכל דבר שבמנין צריך מנין אחר . בביצה ה

ויעויין . פ שבטל טעם האיסור"אע, להתירו

בפרי חדש ביורה דעה סימן קטז שכתב דכל 

הוא רק בתקנות , מאי דצריך מנין אחר להתירו

חילקו בין המקומות וגזרו על ל שלא "של חז

כמו בהלכה של שואלין ודורשין . כל המקומות

וטעם , יום לפני הפסח' בהלכות הפסח ל

מ גם היום "ומ, התקנה היה משום קרבן פסח

כיון שלא , שאין קרבן פסח לא בטלה התקנה

ולבטל זה , ל מעיקרא בין המקומות"חילקו חז

ל"אבל בתקנות שחז. צריך מנין אחר להתירו

מגולים כמו במים ויין, חילקו בין המקומות

שגזרו רק על המקומות שהיו מצויים בהם 

, וכן מים אחרונים משום מלח סדומית, נחשים

ל רק על המקומות הסמוכים לסדום "דגזרו חז

בזה כשבטל הטעם , שמצוי שם מלח סדומית

  . ואין צריך מנין אחר להתירו, בטל הדין מאיליו

  

מקומותינו כאותם המקומות כיון שנעשה 

ובמטה . ל"שמלכתחילה לא גזרו עליהם חז

דאם בגוף התקנה מצינו , יהונתן שם חילק

,מסויימים  באופניםרקואסרול חילקו"שחז

ם "כמו בחלב עכו, והתירו באופנים מסויימים

ובזה , ל גזרו משום חשש עירוב חלב טמא"דחז

התירו שהרי , ל חילקו בין האופנים"מצינו שחז

בזה יש , ם אם ישראל רואהו"ל חלב עכו"חז

להתיר במקומות שאין חלב טמא מצוי 

  כמו , כיון שמעיקרא לא גזרו עליהם, ביניהם

  .שלא גזרו על ישראל רואהו  

מדוע , מבוארים היטב דברי תוספות

, ט שני"בזמן הזה מותר לקבור מת ביו

שביארו תוספות משום דדמי לגילוי דשרי 

ל לא גזרו על "וכוונתם שמעיקרא חז. הזהבזמן 

בהםשמצוייםרק על המקומות, כל המקומות

וכמו , אבל שאר מקומות מותרים,חברים

  בגילוי שגזרו רק על המקומות שמצויים בהם 

  .ל דהאידנא שרי"ובזה י, נחשים  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

    

  צזסימן 

  בענין אינו מצווה ועושה
  .בבא קמא פז                                                                                                                                                                      
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ל"אבל בתקנות שחז. צריך מנין אחר להתירו

מגולים כמו במים ויין, חילקו בין המקומות

שגזרו רק על המקומות שהיו מצויים בהם 

, וכן מים אחרונים משום מלח סדומית, נחשים

ל רק על המקומות הסמוכים לסדום "דגזרו חז

בזה כשבטל הטעם , שמצוי שם מלח סדומית

  . ואין צריך מנין אחר להתירו, בטל הדין מאיליו

  

מקומותינו כאותם המקומות כיון שנעשה 

ובמטה . ל"שמלכתחילה לא גזרו עליהם חז

דאם בגוף התקנה מצינו , יהונתן שם חילק

,מסויימים  באופניםרקואסרול חילקו"שחז

ם "כמו בחלב עכו, והתירו באופנים מסויימים

ובזה , ל גזרו משום חשש עירוב חלב טמא"דחז

התירו שהרי , ל חילקו בין האופנים"מצינו שחז

בזה יש , ם אם ישראל רואהו"ל חלב עכו"חז

להתיר במקומות שאין חלב טמא מצוי 

  כמו , כיון שמעיקרא לא גזרו עליהם, ביניהם

  .שלא גזרו על ישראל רואהו  

מדוע , מבוארים היטב דברי תוספות

, ט שני"בזמן הזה מותר לקבור מת ביו

שביארו תוספות משום דדמי לגילוי דשרי 

ל לא גזרו על "וכוונתם שמעיקרא חז. הזהבזמן 

בהםשמצוייםרק על המקומות, כל המקומות

וכמו , אבל שאר מקומות מותרים,חברים

  בגילוי שגזרו רק על המקומות שמצויים בהם 

  .ל דהאידנא שרי"ובזה י, נחשים  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

    

  צזסימן 

  בענין אינו מצווה ועושה
  .בבא קמא פז                                                                                                                                                                      

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

רבאמר".ז"פקמאבבאבגמרא

דאמרמאןאמינאהואמרישיוסף

מןפטורסומאדאמריהודהכרביהלכה

מאי,לרבנןטבאיומאעבידנאקא,המצוות

'רדהיה[ועבידנאמיפקידנאדלאטעמא

שלנהגהבהלעמודיכלשלאנהורסגייוסף

וקיבל,אמותיו'לדחוץלהסתכלשלארב

ן"הרוכדהביא.נהורסגילהיותעליו

דשמעיתוהשתא]ף"הרימדפי.ג"יבקידושין

המצווהגדולחנינא'רדאמרחנינא'דרלהא

ובאמת 

ובזה 

:שאלה



                      דוד      בבא קמא                                                     אוצרות                שב

דאמרמאן,ועושהמצווהשאינוממיועושה

טבאיומאעבידנאיהודהכרביהלכהאיןלי

לי  איתמפקידנאדכיטעמאמאי,לרבנן

  ".טפיאגרא  

בסלקא דעתך של רב יוסף ] ביאור א

  כ מדוע "א, דאינו מצווה ועושה עדיף

  

  

, שמחה בזמן שהבן הגיע לגיל מצוותעושים 

ולכאורה הוא מפסיד שעד עכשיו הוא אינו 

] ב. ועכשיו הוא מצווה ועושה, מצווה ועושה

כ מדוע "א, לסלקא דעתך דאינו מצווה עדיף

  הרי עדיף להיות , מברכין שלא עשני אשה

  . כאשה אינה מצווה ועושה  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

פ המבואר "ע, חשבתי לבאר זה

שמצוות בטילות לעתיד : בנדה סא

דהוא בזמן תחיית ' ופרשו התוס, לבוא

ויקיימו אז את כל המצוות מדין אינו , המתים

דף ' חלק ב[והקשה ביערות דבש . מצווה ועושה

א דנמצא דלעתיד לבוא נהיה "למהרי]ריז

שהרי גדול המצווה ועושה מאינו , נפסדין

וביאר שמסברה אינו מצווה . מצווה ועושה

ורק הטעם . שעושה מעצמו בלא ציווי, עדיף

' הוא כדביארו תוס, דגדול המצווה ועושה

מפני שהוא דואג תמיד "ל "וז. בעבודה זרה ג

כ "וא". ולקיים מצוות בוראו, לבטל יצרו

חזרה הסברה , לעתיד לבוא שיפסוק יצר הרע

  שכבר אין מעלה לכוף , דאינו מצווה עדיף

  .ד"עכ. יצרו שפסק כברל  

דרב יוסף סבר בתחילה , זה יש לבאר

שניהם שווים , שאינו מצווה ומצווה

. דלכל אחד בפני עצמו יש מעלה. במעלה

, למצווה יש מעלה שכופה ומבטל את יצרו

ולאינו מצווה יש מעלה שעושה מעצמו בלי 

ובזה מובן שהיה שמח בקטן שהגיע לגיל . ציווי

סיד את המעלה של עושה פ שהפ"אע, מצוות

  היתהשלאמ זכה למעלה חדשה"מ, בלא ציווי

  

וזוכה עכשיו לעבוד , את יצרולכוףוהוא,לו

והיה מברך שלא . ה באופן חדש"את הקב

כיון שזוכה למעלה חדשה שאין , עשני אשה

שבזה משבחים , והוא לכוף את יצרו, לאשה

מ לכוף את "ה שנתן לנו ציווים ע"את הקב

פ שאינו מצווה יש לו מעלה "אע[, יצרנו

מ שמחים ומשבחים על מעלה של "מ, אחרת

ל שלא "והברכה שתקנו חז].לכוף את יצרנו

מ להודיע שאנו שמחים "היא ע, עשני אשה

, ה נתן לנו לכוף את היצר"פ בנסיון שהקב"עכ

  פ שהוא קשה יותר והיה קל יותר להשאר "אע

  .מצווה ועושהאינו  

ושה יומא טבא לרבנן רב יוסף שהיה ע

בתחילה כשאמרו לו שסומא פטור מן 

הוא על מנת להודיע שהוא שמח , המצוות

ה נתן לו לעובדו מתוך אינו "בנסיון שהקב

פ "ואע, שהוא מעלה בפני עצמו, מצווה ועושה

שהרי הוא סומא , שהוא אצלו נסיון יותר קשה

ורק לאחר . וקל יותר להיות פיתח ומצווה

ה ועושה מאינו מצווה ששמע שגדול המצוו

יותר להיות מצווה ושוב יש מעלה, ועושה

  לכך היה שמח יותר כשהיו אומרים לו , ועושה

  .שהוא מצווה ועושה והבן  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

וצריך 

:תשובה

ולפי 

וכן 

     שגדוד                              אמקבבא                               אוצרות               

  הכוללפילפולא דאורייתא מאברכי המשך 

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

בענין אינו מצווה , את מכתבו היקר

דגם , ר"ובמה שביאר כת. ועושה

יש מעלה בפני , לסלקא דעתא דרב יוסף

עשהולכך ,מ לכוף את יצרו"עצמה למצווה ע

  שלא עשני ובירךלמצוותהקטןבהגיעשמחה

  .והוא ביאור נפלא, אשה  

חשבנו לבאר באופן נוסף דהרי בחולין 

מבואר דקטן יש לו מעשה . ג"י

ומחשבתו ניכרת מתוך מעשיו , מדאורייתא

הוא כשעושה , י מעשה"ולפרש. מדרבנן

יש ' סולתו, מעשה ומפרשו לשם מה עושהו

  עצמומצדלקטן מעשה רק באופן שהמעשה

  

אבל אם המעשה , כוונתועללהדיאמוכיח

לא מהני , מצד עצמו לא מוכיח על כוונתו

ויעויין בקהילות [דיבורו ופירושו של הקטן 

]. ה שפלפל בזה"ס יבמות סימן מ"יעקב עמ

דלכולי עלמא יש חסרון דעת , פ מוכח"עכ

שהמעלה שיש ,ל"יכ"וא.הקטןומחשבה אצל

דעת שאז מקבל, כשמגיע הקטן לגיל מצוות

ונפקא מינא שכל , ויש לו מחשבה בפני עצמו

המעשה מצוות שלו נעשים יותר בדעת 

פ "יל, והטעם שבירך שלא עשני אשה. ובכוונה

משום דאשה פטורה מתלמוד תורה ואסור לה 

  ורק האיש : א"וכמבואר בסוטה כ, ללמוד תורה

  .יכול ללמוד תורה  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

    

  צחסימן 

  שלא תהא קלה בעיניו להוציאה
  .בבא קמא פט                                                                                                                                                                     

  .ס"צ רבי דוד חנניה פינטו שלום רב וכט"ר הרה"מולכבוד 

מבואר דחכמים . ט"ק פ"בגמרא ב

כדי שלא תהא , תקנו כתובה לאשה

באבן העזר [א "וכתב ברמ. קלה בעיניו להוציאה

שהיום לאחר חרם דרבנו ]'ו סעיף ג"סימן ס

דאין לגרש אשה בעל , גרשום מאור הגולה

ואין את החשש שמא תהא קלה בעיניו . כרחה

כ מעיקר הדין לא חייבים לכתוב "א, להוציאה

, מ המנהג לכתוב כתובה גם כהיום"ומ[, כתובה

והראיה מהגמרא ]. פ שאין חיוב מדינא"אע

, ל דאונס נערה בתולה"דרבנן ס. ד"כתובות נ

כיון שכל הטעם , צ לכתוב לה כתובה"א

שכותבים כתובה הוא שלא תהא קלה בעיניו 

שהרי , ובאונס דאינו יכול לגרשה, להוציאה

ה אינו "נאמר לא יוכל לשלחה כל ימיו משו

ה לאחר "כ ה"וא. מחוייב לכתוב לה כתובה

ובמשנה .צ כתובה"א, חרם דרבנו גרשום

ק על חל]'מהלכות אשות הלכה י'פרק י[למלך 

, וסובר דגם לאחר חרם דרבנו גרשום, א"הרמ

.וייבים לכתוב כתובה מתקנת חכמיםמח

על  שהקשו  ,מהראשונים  זה  והוכיח

קיבלנו

אמנם

:שאלה



                      דוד      בבא קמא                                                     אוצרות                שב

דאמרמאן,ועושהמצווהשאינוממיועושה

טבאיומאעבידנאיהודהכרביהלכהאיןלי

לי  איתמפקידנאדכיטעמאמאי,לרבנן

  ".טפיאגרא  

בסלקא דעתך של רב יוסף ] ביאור א

  כ מדוע "א, דאינו מצווה ועושה עדיף

  

  

, שמחה בזמן שהבן הגיע לגיל מצוותעושים 

ולכאורה הוא מפסיד שעד עכשיו הוא אינו 

] ב. ועכשיו הוא מצווה ועושה, מצווה ועושה

כ מדוע "א, לסלקא דעתך דאינו מצווה עדיף

  הרי עדיף להיות , מברכין שלא עשני אשה

  . כאשה אינה מצווה ועושה  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

פ המבואר "ע, חשבתי לבאר זה

שמצוות בטילות לעתיד : בנדה סא

דהוא בזמן תחיית ' ופרשו התוס, לבוא

ויקיימו אז את כל המצוות מדין אינו , המתים

דף ' חלק ב[והקשה ביערות דבש . מצווה ועושה

א דנמצא דלעתיד לבוא נהיה "למהרי]ריז

שהרי גדול המצווה ועושה מאינו , נפסדין

וביאר שמסברה אינו מצווה . מצווה ועושה

ורק הטעם . שעושה מעצמו בלא ציווי, עדיף

' הוא כדביארו תוס, דגדול המצווה ועושה

מפני שהוא דואג תמיד "ל "וז. בעבודה זרה ג

כ "וא". ולקיים מצוות בוראו, לבטל יצרו

חזרה הסברה , לעתיד לבוא שיפסוק יצר הרע

  שכבר אין מעלה לכוף , דאינו מצווה עדיף

  .ד"עכ. יצרו שפסק כברל  

דרב יוסף סבר בתחילה , זה יש לבאר

שניהם שווים , שאינו מצווה ומצווה

. דלכל אחד בפני עצמו יש מעלה. במעלה

, למצווה יש מעלה שכופה ומבטל את יצרו

ולאינו מצווה יש מעלה שעושה מעצמו בלי 

ובזה מובן שהיה שמח בקטן שהגיע לגיל . ציווי

סיד את המעלה של עושה פ שהפ"אע, מצוות

  היתהשלאמ זכה למעלה חדשה"מ, בלא ציווי

  

וזוכה עכשיו לעבוד , את יצרולכוףוהוא,לו

והיה מברך שלא . ה באופן חדש"את הקב

כיון שזוכה למעלה חדשה שאין , עשני אשה

שבזה משבחים , והוא לכוף את יצרו, לאשה

מ לכוף את "ה שנתן לנו ציווים ע"את הקב

פ שאינו מצווה יש לו מעלה "אע[, יצרנו

מ שמחים ומשבחים על מעלה של "מ, אחרת

ל שלא "והברכה שתקנו חז].לכוף את יצרנו

מ להודיע שאנו שמחים "היא ע, עשני אשה

, ה נתן לנו לכוף את היצר"פ בנסיון שהקב"עכ

  פ שהוא קשה יותר והיה קל יותר להשאר "אע

  .מצווה ועושהאינו  

ושה יומא טבא לרבנן רב יוסף שהיה ע

בתחילה כשאמרו לו שסומא פטור מן 

הוא על מנת להודיע שהוא שמח , המצוות

ה נתן לו לעובדו מתוך אינו "בנסיון שהקב

פ "ואע, שהוא מעלה בפני עצמו, מצווה ועושה

שהרי הוא סומא , שהוא אצלו נסיון יותר קשה

ורק לאחר . וקל יותר להיות פיתח ומצווה

ה ועושה מאינו מצווה ששמע שגדול המצוו

יותר להיות מצווה ושוב יש מעלה, ועושה

  לכך היה שמח יותר כשהיו אומרים לו , ועושה

  .שהוא מצווה ועושה והבן  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

וצריך 

:תשובה

ולפי 

וכן 

     שגדוד                              אמקבבא                               אוצרות               

  הכוללפילפולא דאורייתא מאברכי המשך 

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

בענין אינו מצווה , את מכתבו היקר

דגם , ר"ובמה שביאר כת. ועושה

יש מעלה בפני , לסלקא דעתא דרב יוסף

עשהולכך ,מ לכוף את יצרו"עצמה למצווה ע

  שלא עשני ובירךלמצוותהקטןבהגיעשמחה

  .והוא ביאור נפלא, אשה  

חשבנו לבאר באופן נוסף דהרי בחולין 

מבואר דקטן יש לו מעשה . ג"י

ומחשבתו ניכרת מתוך מעשיו , מדאורייתא

הוא כשעושה , י מעשה"ולפרש. מדרבנן

יש ' סולתו, מעשה ומפרשו לשם מה עושהו

  עצמומצדלקטן מעשה רק באופן שהמעשה

  

אבל אם המעשה , כוונתועללהדיאמוכיח

לא מהני , מצד עצמו לא מוכיח על כוונתו

ויעויין בקהילות [דיבורו ופירושו של הקטן 

]. ה שפלפל בזה"ס יבמות סימן מ"יעקב עמ

דלכולי עלמא יש חסרון דעת , פ מוכח"עכ

שהמעלה שיש ,ל"יכ"וא.הקטןומחשבה אצל

דעת שאז מקבל, כשמגיע הקטן לגיל מצוות

ונפקא מינא שכל , ויש לו מחשבה בפני עצמו

המעשה מצוות שלו נעשים יותר בדעת 

פ "יל, והטעם שבירך שלא עשני אשה. ובכוונה

משום דאשה פטורה מתלמוד תורה ואסור לה 

  ורק האיש : א"וכמבואר בסוטה כ, ללמוד תורה

  .יכול ללמוד תורה  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

    

  צחסימן 

  שלא תהא קלה בעיניו להוציאה
  .בבא קמא פט                                                                                                                                                                     

  .ס"צ רבי דוד חנניה פינטו שלום רב וכט"ר הרה"מולכבוד 

מבואר דחכמים . ט"ק פ"בגמרא ב

כדי שלא תהא , תקנו כתובה לאשה

באבן העזר [א "וכתב ברמ. קלה בעיניו להוציאה

שהיום לאחר חרם דרבנו ]'ו סעיף ג"סימן ס

דאין לגרש אשה בעל , גרשום מאור הגולה

ואין את החשש שמא תהא קלה בעיניו . כרחה

כ מעיקר הדין לא חייבים לכתוב "א, להוציאה

, מ המנהג לכתוב כתובה גם כהיום"ומ[, כתובה

והראיה מהגמרא ]. פ שאין חיוב מדינא"אע

, ל דאונס נערה בתולה"דרבנן ס. ד"כתובות נ

כיון שכל הטעם , צ לכתוב לה כתובה"א

שכותבים כתובה הוא שלא תהא קלה בעיניו 

שהרי , ובאונס דאינו יכול לגרשה, להוציאה

ה אינו "נאמר לא יוכל לשלחה כל ימיו משו

ה לאחר "כ ה"וא. מחוייב לכתוב לה כתובה

ובמשנה .צ כתובה"א, חרם דרבנו גרשום

ק על חל]'מהלכות אשות הלכה י'פרק י[למלך 

, וסובר דגם לאחר חרם דרבנו גרשום, א"הרמ

.וייבים לכתוב כתובה מתקנת חכמיםמח

על  שהקשו  ,מהראשונים  זה  והוכיח

קיבלנו

אמנם

:שאלה



                      דוד      בבא קמא                                                     אוצרות                שד

דמוחלת כתובתה : ט"ק פ"המבואר בגמרא ב

והקשו כיצד מוחלת הרי אסור לשהות , לבעלה

שלא תהא קלה בעיניו , עם אשתו בלי כתובה

ור ותירצו דבאמת עושה איס. להוציאה

נ דמיירי במוחלת על התוספת "א, במחילה

, ף"מה שהביא מהרי: ט"ן כתובות י"עיין בר[, כתובה

ט לא תרצו דיכולה למחול "ומ:]ט"ק פ"ב' ובתוס

באופן שאומרת לבעלה שישבע , כתובהעל ה

ושוב אינה קלה בעיניו , לה שלא יגרשנה

  . ומותר להשהותה בלי כתובה, להוציאה

  

של קלה בעיניו ומוכח דגם כשאין חשש

ב "וצ.אסור להשהותה בלי כתובה, להוציאה

לפי המשנה למלך שתמיד מחוייבים ] א

גם כשאין חשש של קלה בעיניו , בכתובה

צ "כ מדוע אונס נערה בתולה א"א, להוציאה

, ל תקנו כתובה"מ חז"הרי מ, לכתוב לה כתובה

מה יענה ] ב. גרשום' כמו בשבועה ובחרם דר

דמחוייב , מ משבועה"מלא על קושיית ה"הרמ

  ט לאחר חרם "ומ, בכתובה גם שנשבע

  .צ כתובה"ה א"דרגמ  

.אשדודהכולל באר משהאברכי 

,למלךהמשנהבדעתלבארחשבתי

גרשוםדרבינוחרםלאחרדגם

מ"מ,כרחהבעלהאשהלגרשיכולדאינו

לאמדין,חכמיםמתקנתכתובהלכתובחייבים

וכמו.בתקונתיהםחילקוולא,רבנןפלוג

,בכתובהדמחוייביגרשנהשלאהבעלבנשבע

כ"ומשא.בכתובהרבנןפלוגלאמדיןוהוא

שייךולא,כללכתובהרבנןתקנולאבאונס

מצדהנישואיןדבאונסכיון,רבנןפלוגלאלומר

דכל,לנתקםא"דאאלימיםנישואיןהםעצמם

  אלימיםנישואיןועל,קאיוהחזרבעמודימיו

  .ל"חזתקנתכללחלהולא,כתובהצ"א  

שעצם , דמי לנשבע שלא יגרשנה

, הנישואין צריכים כתובה שמא יגרשנה

הוא מחמת , ורק דהטעם דאינו יכול לגרשה

ולכך בזה , השבועה ולא מחמת עצם הנישואין

וכן.ל של כתובה מדין לא פלוג"חלה תקנת חז

  מ דדמי "למלל"סגרשוםדרבינוחרםאחר

  

כיון שמחמת עצם הנישואין יכול , לשבועה

ודמי , ורק דאם יגרש עובר על חרם, לגרשה

ל לכתוב "ושפיר כייל בכלל תקנת חז, לשבועה

  שהכתובה תמנע את הגירושין ולא , כתובה

  .סיבות צדדיות  

ל דנישואין לאחר"ל דס"יא"הרמ

צ "דאלאונסדמי,גרשוםדרבינוחרם

כיון שנשאה מעיקרא על דעת החרם . כתובה

כ מעיקרא לא חל עליו תקנת "א, שלא יגרשנה

כ נושא אשה "ומשא. ל של כתובה"חז

שוב לא יפקע חיוב , שנתחייב בכתובה

כיון דחל על נישואין . הכתובה מחמת השבועה

ולא דמי לאונס . תו לא פקע, ל"אלו תקנת חז

קלה נושאה בלי חשש שתהא, דהתם מעיקרא

ז אם ישבע לה שלא "ולפ. בעיניו להוציאה

יהא פטור מכתובה , יגרשנה לפני שישא אותה

  כמו בחרם דרבינו , א"מעיקר הדין לדעת הרמ

  .גרשום  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

:תשובה

ולא 

ובדעת 

     שהדוד                              אמקבבא                               אוצרות               

  צטסימן 

  קל שאסור בהנאהבדין שור הנס
  :בבא קמא צ                                                                                                                                                                        

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"מולכבוד 

מבואר דשור : 'בבא קמא צ' בגמ

] שחייב להסקל[מועד שהמית אדם 

ד דנים אותו "ב] שחייב לשלם נזק[וגם הזיק 

כ דנין "ורק אח, תחילה דיני ממונות לשלם

אבל אם . אותו דיני נפשות לסקילת השור

ידונו לא , דנוהו נפשות לסקילת השור בתחילה

ושואלת . כ דיני ממונות לשלם הנזק"אותו אח

והגמרא מבארת . הגמרא מה הטעם לזה

שמיד צריכים להרגו לאחר , משום עינוי הדין

    אפשר  אי  ולכך,סקילהשנפסק על השור

  .ממונותלדונו  

בשם אחיו רבי ]י"סימן ת[ח "בקצוה

' מהגמ, יהודה כהן קושיה נפלאה

ר רבי יוחנן שור הנסקל אמ. "ד"כריתות כ

י "ופרש". כל המחזיק בו זכה בו, שהוזמו עדיו

דמסתמא אפקריה מיניה דסבר עדי "ל "וז

נמצא דכל שור , "אמת הן הלכך הפקר הוא

ושואל ". הפקר"שנגמר דינו לסקילה יש לו דין 

יתר על "מבואר : ג"יק"דבגמרא ב, ח"הקצוה

, כ הקדיש"אפילו נגח ואח, יהודה' כן אמר ר

שנאמר והועד , כ הפקיר פטור"נגח ואח

עד שתהא מיתה והעמדה , בבעליו והמית איש

נמצא דאי אפשר לחייב ". בדין שווין כאחד

באופן שאינו , תשלומין את בעל השור המזיק

פ שהיה "ואע, בעלים בשעת העמדה בדין

ואם כך כיצד . בעלים על השור בשעה שהזיק

שואלת שלאחר : 'הגמרא בבבא קמא צ

נבוא ונדון אותו דיני , ו על השור להסקלשפסק

, ד נפשות"והרי משעה שפסקו עליו ב, ממונות

ושור הפקר אי . יות הפקרנהפך השור לה

  נזק שישלמוהבעליםאתולדוןאפשר לבא

  .:]ג"ק י"כמבואר בגמרא ב[  

תירץ קושיה זו וחידש שני , החושן

כל איסורי הנאה שייכים ) א. יסודות

, א בסוכה"והוכיח זה מהרשב, לבעליהםעדיין 

כיון , "לכם"שסובר שאתרוג של ערלה נחשב 

פ "אע) ב. פ שאסור בהנאה"ששייך לבעליו אע

מ "מ, שאיסורי הנאה נחשבים של הבעלים

, ח"והוכיח זה בקצוה" אינו ברשותו"נחשבים 

דשור הנסקל לאחר גמר . ה"ק מ"מהגמרא ב

י "ופרש, שוב אי אפשר לבעלים להקדישו, דינו

דלאו ברשותיה דמריה קאי "הטעם 

ולפי שני יסודות אלו תירץ ". לאקדושיה

דשור הנסקל שייך , בקצות החושן הקושיה

: 'כקושיית הגמרא צ, לבוא ולדונו דיני ממונות

" שלו"נחשב , כיון דשור הנסקל נאסר בהנאה

כ הבעלים אינם יכולים "א, "אינו ברשותו"אבל 

שאינו "כור דבר כמו שאי אפשר למ, להפקירו

א להפקיר דבר שאינו "הכי נמי א, "ברשותו

  ולכך שפיר שייך במצב זה לדונו . ברשותו

  .ממונות  

דשור.ד"ככריתותבגמראשמבוארמה

זהו,"הפקר"הואעדיושהוזמונסקל

מילתאאיגלאיכ"וא,עדיושהוזמומשום

היהלאשמעולםנמצא,שקרעדישהםלמפרע

דיןהפסקכלכי,בהנאהשאסורהשורשלדינו

הויהנאהאיסורעליושאיןוכיון.שקרפ"עהיה

:שאלה

והקשה

ובקצות 

וכל 



                      דוד      בבא קמא                                                     אוצרות                שד

דמוחלת כתובתה : ט"ק פ"המבואר בגמרא ב

והקשו כיצד מוחלת הרי אסור לשהות , לבעלה

שלא תהא קלה בעיניו , עם אשתו בלי כתובה

ור ותירצו דבאמת עושה איס. להוציאה

נ דמיירי במוחלת על התוספת "א, במחילה

, ף"מה שהביא מהרי: ט"ן כתובות י"עיין בר[, כתובה

ט לא תרצו דיכולה למחול "ומ:]ט"ק פ"ב' ובתוס

באופן שאומרת לבעלה שישבע , כתובהעל ה

ושוב אינה קלה בעיניו , לה שלא יגרשנה

  . ומותר להשהותה בלי כתובה, להוציאה

  

של קלה בעיניו ומוכח דגם כשאין חשש

ב "וצ.אסור להשהותה בלי כתובה, להוציאה

לפי המשנה למלך שתמיד מחוייבים ] א

גם כשאין חשש של קלה בעיניו , בכתובה

צ "כ מדוע אונס נערה בתולה א"א, להוציאה

, ל תקנו כתובה"מ חז"הרי מ, לכתוב לה כתובה

מה יענה ] ב. גרשום' כמו בשבועה ובחרם דר

דמחוייב , מ משבועה"מלא על קושיית ה"הרמ

  ט לאחר חרם "ומ, בכתובה גם שנשבע

  .צ כתובה"ה א"דרגמ  

.אשדודהכולל באר משהאברכי 

,למלךהמשנהבדעתלבארחשבתי

גרשוםדרבינוחרםלאחרדגם

מ"מ,כרחהבעלהאשהלגרשיכולדאינו

לאמדין,חכמיםמתקנתכתובהלכתובחייבים

וכמו.בתקונתיהםחילקוולא,רבנןפלוג

,בכתובהדמחוייביגרשנהשלאהבעלבנשבע

כ"ומשא.בכתובהרבנןפלוגלאמדיןוהוא

שייךולא,כללכתובהרבנןתקנולאבאונס

מצדהנישואיןדבאונסכיון,רבנןפלוגלאלומר

דכל,לנתקםא"דאאלימיםנישואיןהםעצמם

  אלימיםנישואיןועל,קאיוהחזרבעמודימיו

  .ל"חזתקנתכללחלהולא,כתובהצ"א  

שעצם , דמי לנשבע שלא יגרשנה

, הנישואין צריכים כתובה שמא יגרשנה

הוא מחמת , ורק דהטעם דאינו יכול לגרשה

ולכך בזה , השבועה ולא מחמת עצם הנישואין

וכן.ל של כתובה מדין לא פלוג"חלה תקנת חז

  מ דדמי "למלל"סגרשוםדרבינוחרםאחר

  

כיון שמחמת עצם הנישואין יכול , לשבועה

ודמי , ורק דאם יגרש עובר על חרם, לגרשה

ל לכתוב "ושפיר כייל בכלל תקנת חז, לשבועה

  שהכתובה תמנע את הגירושין ולא , כתובה

  .סיבות צדדיות  

ל דנישואין לאחר"ל דס"יא"הרמ

צ "דאלאונסדמי,גרשוםדרבינוחרם

כיון שנשאה מעיקרא על דעת החרם . כתובה

כ מעיקרא לא חל עליו תקנת "א, שלא יגרשנה

כ נושא אשה "ומשא. ל של כתובה"חז

שוב לא יפקע חיוב , שנתחייב בכתובה

כיון דחל על נישואין . הכתובה מחמת השבועה

ולא דמי לאונס . תו לא פקע, ל"אלו תקנת חז

קלה נושאה בלי חשש שתהא, דהתם מעיקרא

ז אם ישבע לה שלא "ולפ. בעיניו להוציאה

יהא פטור מכתובה , יגרשנה לפני שישא אותה

  כמו בחרם דרבינו , א"מעיקר הדין לדעת הרמ

  .גרשום  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

:תשובה

ולא 

ובדעת 

     שהדוד                              אמקבבא                               אוצרות               

  צטסימן 

  קל שאסור בהנאהבדין שור הנס
  :בבא קמא צ                                                                                                                                                                        

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"מולכבוד 

מבואר דשור : 'בבא קמא צ' בגמ

] שחייב להסקל[מועד שהמית אדם 

ד דנים אותו "ב] שחייב לשלם נזק[וגם הזיק 

כ דנין "ורק אח, תחילה דיני ממונות לשלם

אבל אם . אותו דיני נפשות לסקילת השור

ידונו לא , דנוהו נפשות לסקילת השור בתחילה

ושואלת . כ דיני ממונות לשלם הנזק"אותו אח

והגמרא מבארת . הגמרא מה הטעם לזה

שמיד צריכים להרגו לאחר , משום עינוי הדין

    אפשר  אי  ולכך,סקילהשנפסק על השור

  .ממונותלדונו  

בשם אחיו רבי ]י"סימן ת[ח "בקצוה

' מהגמ, יהודה כהן קושיה נפלאה

ר רבי יוחנן שור הנסקל אמ. "ד"כריתות כ

י "ופרש". כל המחזיק בו זכה בו, שהוזמו עדיו

דמסתמא אפקריה מיניה דסבר עדי "ל "וז

נמצא דכל שור , "אמת הן הלכך הפקר הוא

ושואל ". הפקר"שנגמר דינו לסקילה יש לו דין 

יתר על "מבואר : ג"יק"דבגמרא ב, ח"הקצוה

, כ הקדיש"אפילו נגח ואח, יהודה' כן אמר ר

שנאמר והועד , כ הפקיר פטור"נגח ואח

עד שתהא מיתה והעמדה , בבעליו והמית איש

נמצא דאי אפשר לחייב ". בדין שווין כאחד

באופן שאינו , תשלומין את בעל השור המזיק

פ שהיה "ואע, בעלים בשעת העמדה בדין

ואם כך כיצד . בעלים על השור בשעה שהזיק

שואלת שלאחר : 'הגמרא בבבא קמא צ

נבוא ונדון אותו דיני , ו על השור להסקלשפסק

, ד נפשות"והרי משעה שפסקו עליו ב, ממונות

ושור הפקר אי . יות הפקרנהפך השור לה

  נזק שישלמוהבעליםאתולדוןאפשר לבא

  .:]ג"ק י"כמבואר בגמרא ב[  

תירץ קושיה זו וחידש שני , החושן

כל איסורי הנאה שייכים ) א. יסודות

, א בסוכה"והוכיח זה מהרשב, לבעליהםעדיין 

כיון , "לכם"שסובר שאתרוג של ערלה נחשב 

פ "אע) ב. פ שאסור בהנאה"ששייך לבעליו אע

מ "מ, שאיסורי הנאה נחשבים של הבעלים

, ח"והוכיח זה בקצוה" אינו ברשותו"נחשבים 

דשור הנסקל לאחר גמר . ה"ק מ"מהגמרא ב

י "ופרש, שוב אי אפשר לבעלים להקדישו, דינו

דלאו ברשותיה דמריה קאי "הטעם 

ולפי שני יסודות אלו תירץ ". לאקדושיה

דשור הנסקל שייך , בקצות החושן הקושיה

: 'כקושיית הגמרא צ, לבוא ולדונו דיני ממונות

" שלו"נחשב , כיון דשור הנסקל נאסר בהנאה

כ הבעלים אינם יכולים "א, "אינו ברשותו"אבל 

שאינו "כור דבר כמו שאי אפשר למ, להפקירו

א להפקיר דבר שאינו "הכי נמי א, "ברשותו

  ולכך שפיר שייך במצב זה לדונו . ברשותו

  .ממונות  

דשור.ד"ככריתותבגמראשמבוארמה

זהו,"הפקר"הואעדיושהוזמונסקל

מילתאאיגלאיכ"וא,עדיושהוזמומשום

היהלאשמעולםנמצא,שקרעדישהםלמפרע

דיןהפסקכלכי,בהנאהשאסורהשורשלדינו

הויהנאהאיסורעליושאיןוכיון.שקרפ"עהיה

:שאלה

והקשה

ובקצות 

וכל 
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  כלולכך.להפקירויכולושפיר,"ברשותו"

  .ח"הקצוהד"עכזכהבוהקודם  

הקשה על ]'סימן ל[יעקב 

במה שחידש דכיון , ח"הקצוה

, דהוזמו העדים והתברר שהפסק דין טעות

ומימילא , "שור הנסקל"ואין על השור דין 

מ "והקשה בקהילות יעקב דמ. מותר בהנאה

דכל זמן , היה אסור לאדם ליהנות מן השור

ד "שלא הוזמו העדים הייתה הוראה של ב

ואם נהנה ממרה את , שלא להנות מהשור

ג דאין דין של איסורי "אע[ד "של הבפיהם 

כיון שהכל , "שור הנסקל"הנאה בחפצא מכח 

  ד ולא "מ ישנו דין לשמוע לב"מ, טעות

  

, ושוב השור נאסר בהנאה]. להמרות פיהם

  ושוב אינו יכול להפקירו , ושוב אינו ברשותו

  .י"ד הקה"עכ. ג"ומדוע כל הקודם זכה וצע  

, יש לטעון על דברי הקצות החושן

, ד"בשם הראב:]ד"סוכה ל[א "מהריטב

כיון , "לכם"ל דאתרוג של ערלה לא חשיב "דס

שאין לבעלים בו שום זכות ומותר לאחרים 

ל דאין זכיה "ד ס"ומשמע דהראב. ליקחנו

. וכך למדו האחרונים בדבריו, באיסורי הנאה

, ח למקומה"כ שוב חוזרת קושיית הקצוה"וא

כ ברגע "א. ון דאין שום זכיה באיסורי הנאהכי

  א לדונו "א, שפסקו על השור דין סקילה

  .ג"וצע, ממונות דהבעלים מפקירו  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

דגם , ח"בעצם החידוש של הקצוה

ל דיש זכיה "להראשונים דס

מ "מ, "שלו"באיסורי הנאה והחפץ נחשב 

י "והוכיח זה מרש". אינו ברשותו"נחשב החפץ 

דביאר הטעם דאי אפשר להקדיש . ה"ק מ"ב

דלאו ברשותיה דמריה "כיון , את שור הנסקל

  דכל , ח"ומזה הוכיח בקצוה, "קאי לאקדושיה

  .נחשבים לא ברשותואיסורי הנאה   

' אמר ר: "ח"ק ס"לדון בזה דבגמרא ב

יוחנן גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם 

זה לפי שאינו שלו וזה , אינם יכולים להקדיש

ומוכח דחפץ גזול נקרא ". לפי שאינו ברשותו

ונמצא ברשותו , של הבעלים" אינו ברשותו"

הוא " ברשותו"ומוכח דעניין . של הגזלן

ואם החפץ גזול , רה על החפץשליטה ושמי

נחשב , דהשליטה והשמירה היא אצל הגזלן

א "פ[ועיין בדברות משה . של הגזלן" ברשותו"

י "לדעת רש, דזהו גם עניין ביטול חמץ]'ענף ב

ז "דעי. דנפקא ליה מקרא דתשביתו: 'פסחים ד

, שאומר שאינו חושש כלל על החמץ לשומרו

ד ולא אכפת לו אם יגזלו ממנו או שיפס

" אינו ברשותו"נהפך החמץ להיות , ויתקלקל

  ולכך לא עובר בבל יראה ובל , של הבעלים

  .ימצא  

דלעולם כל איסורי הנאה , ל"י

הם גם נחשבים , "שלו"דחשיבי 

וכדמוכח . ח"כ בקצוה"ודלא כש, "ברשותו"

דגט שכתבו על איסורי . 'בפשוטו מגיטין כ

לא "ואי נימא דאיסורי הנאה הם , הנאה כשר

ויש לפלפל [כ כיצד מגורשת "א" רשותו

, ורק שור הנסקל שאני]. ל"בראיה זו ואכמ

ק "י בב"כ רש"כש, "תואינו ברשו"דנחשב 

ובעל , כיון דנגמר דינו של השור לסקילה. ה"מ

, ד יסקלו את השור"כרחו ושלא בטובתו ב

בקהילות 
ועוד 

:תשובה

ויש 
ז"ולפי
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. ויעשו זה באותו יום כדי שלא יענו את דינו

ד "שב, שוב השור אינו בשליטתו של הבעלים

ודמי , כבר שולטים עליו לבערו מן העולם

  של הבעלים " אינו ברשותו"לחפץ גזול דנחשב 

  .דאינו שולט עליו  

, ח נשאר קיים"תירוצו של הקצוה

, דלגבי שור הנסקל לאחר גמר דין

ולכך אינו יכול , "אינו ברשותו"נחשב 

ולכך שפיר שייך לדונו נפשות , להפקירו

אילולי החסרון של עינוי [כ לדונו ממונות "ואח

ורק בשור הנסקל שהוזמו עדיו כל ]. הדין

ון שהוזמו העדים כי, הקודם זכה והוי הפקר

  , ואגלאי מילתא למפרע שלא היה שור הנסקל

  .ושוב מועיל הפקר, ונמצא שהשור ברשותו  

שיש חובה , שהקשה בקהילות יעקב

לשמוע לקול הבית דין שפסקו סקילה 

ושוב נאסר השור בהנאה מכח פסק , על השור

כ השור "וא, ד שמחוייבים לשמוע בקולם"ב

, ואינו יכול להפקירואינו ברשותו של הבעלים 

פ "יש לדון בזה ע. ומדוע כל הקודם בו זכה

ז מהלכות סנהדרין "ם פרק ט"כ הרמב"מש

אין צריך שני עדים למלקות אלא בשעת "ל "וז

, אבל האיסור עצמו בעד אחד יוחזק, מעשה

גרושה , כיצד אמר עד אחד חלב כליות הוא זה

ואכל או בעל בעדים לאחר , או זונה אשה זו

  פ שעיקר האיסור "אע, בו הרי זה לוקהשהתרו 

  ".בעד אחד  

א "הביא לדברי רע]'שער ג[יושר 

דעד אחד לא , ם"שביאר דברי הרמב

שמא טועה או , נאמן להעיד על חיוב מלקות

מ כשהעיד על חתיכה שאסורה "ומ. משקר

כיון שעד אחד נאמן , ובא אחר ואכלה לוקה

יסור נמצא דישנו א. באיסורים מדין תורה

דמחוייבים לנהוג , תורה לאכול את החתיכה

שהרי פסק עליה , פ דברי העד"בה איסור ע

כיון , ולכך כשבא אחר ואכלה לוקה. איסור

, והקשה בשערי יושר. שעבר על פסק העד

כ באו "ט באופן שאכל החתיכה ואח"כ מ"דא

, שני עדים שהיא כשרה ואינה חלב כדברי העד

מ היה "א מ"עקולפי דברי ר, הדין שלא לוקה

  כיון שבשעה שאכל עבר על , לאוכל ללקות

  .פסק העד שהעיד שהיא אסורה  

ם "דכוונת הרמב, על קושיה זו נראה

". האיסור עצמו בעד אחד יוחזק"

פירוש דישנו פסק דין על פי דברי העד שלא 

וכל זמן שאין סתירה לדברי , לאכול חתיכה זו

אבל אם הובררה טעותו של . העד הפסק קיים

נמצא , פ שני עדים"שדבריו נסתרו ע, העד

שכל פסק הדין היה , דאגלאי מלתא למפרע

ולכך לא לוקה האוכל , ובטל למפרעטעות

. לאחר שבאו שני עדים והכחישו דברי העד

דשם פסק דין שייך רק באופן שלא הובררה 

אבל כשהובררה טעותו בטל פסק הדין , טעותו

ועיין עוד בהקדמה לספר אגרות . למפרע

מה שביאר על דרך זה הגמרא בשבת , משה

אליעזר היו כורתים עצים ' במקומו של ר. ל"ק

א "שסובר ר, מ למול בשבת"לפחמים ע

ומבואר . דמכשירי מילה דוחין את השבת

א "א היו עושים כר"בגמרא דבמקומו של ר

ופעם אחת גזרה המלכות , והיו מתים בזמנן

ועל אותה העיר לא גזרה , גזירה על המילה

ג "ומבואר דאע. בזכות זריזותם על המילה

דמכשירי מילה לא דוחין , דהלכה היא כרבנן

א "מ באתריה דר"מ, ז חילול שבת"בת והש

א והיו "כיון דהמרא דאתרא היה ר, קיבלו שכר

פ שכלפי שמיא "אע, א"מחוייבים לנהוג כר

, גליא דהאמת היא כרבנן שלא דוחה שבת

מ"ומ

ומה 

ובשערי 

והתירוץ 
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  כלולכך.להפקירויכולושפיר,"ברשותו"

  .ח"הקצוהד"עכזכהבוהקודם  

הקשה על ]'סימן ל[יעקב 

במה שחידש דכיון , ח"הקצוה

, דהוזמו העדים והתברר שהפסק דין טעות

ומימילא , "שור הנסקל"ואין על השור דין 

מ "והקשה בקהילות יעקב דמ. מותר בהנאה

דכל זמן , היה אסור לאדם ליהנות מן השור

ד "שלא הוזמו העדים הייתה הוראה של ב

ואם נהנה ממרה את , שלא להנות מהשור

ג דאין דין של איסורי "אע[ד "של הבפיהם 

כיון שהכל , "שור הנסקל"הנאה בחפצא מכח 

  ד ולא "מ ישנו דין לשמוע לב"מ, טעות

  

, ושוב השור נאסר בהנאה]. להמרות פיהם

  ושוב אינו יכול להפקירו , ושוב אינו ברשותו

  .י"ד הקה"עכ. ג"ומדוע כל הקודם זכה וצע  

, יש לטעון על דברי הקצות החושן

, ד"בשם הראב:]ד"סוכה ל[א "מהריטב

כיון , "לכם"ל דאתרוג של ערלה לא חשיב "דס

שאין לבעלים בו שום זכות ומותר לאחרים 

ל דאין זכיה "ד ס"ומשמע דהראב. ליקחנו

. וכך למדו האחרונים בדבריו, באיסורי הנאה

, ח למקומה"כ שוב חוזרת קושיית הקצוה"וא

כ ברגע "א. ון דאין שום זכיה באיסורי הנאהכי

  א לדונו "א, שפסקו על השור דין סקילה

  .ג"וצע, ממונות דהבעלים מפקירו  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

דגם , ח"בעצם החידוש של הקצוה

ל דיש זכיה "להראשונים דס

מ "מ, "שלו"באיסורי הנאה והחפץ נחשב 

י "והוכיח זה מרש". אינו ברשותו"נחשב החפץ 

דביאר הטעם דאי אפשר להקדיש . ה"ק מ"ב

דלאו ברשותיה דמריה "כיון , את שור הנסקל

  דכל , ח"ומזה הוכיח בקצוה, "קאי לאקדושיה

  .נחשבים לא ברשותואיסורי הנאה   

' אמר ר: "ח"ק ס"לדון בזה דבגמרא ב

יוחנן גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם 

זה לפי שאינו שלו וזה , אינם יכולים להקדיש

ומוכח דחפץ גזול נקרא ". לפי שאינו ברשותו

ונמצא ברשותו , של הבעלים" אינו ברשותו"

הוא " ברשותו"ומוכח דעניין . של הגזלן

ואם החפץ גזול , רה על החפץשליטה ושמי

נחשב , דהשליטה והשמירה היא אצל הגזלן

א "פ[ועיין בדברות משה . של הגזלן" ברשותו"

י "לדעת רש, דזהו גם עניין ביטול חמץ]'ענף ב

ז "דעי. דנפקא ליה מקרא דתשביתו: 'פסחים ד

, שאומר שאינו חושש כלל על החמץ לשומרו

ד ולא אכפת לו אם יגזלו ממנו או שיפס

" אינו ברשותו"נהפך החמץ להיות , ויתקלקל

  ולכך לא עובר בבל יראה ובל , של הבעלים

  .ימצא  

דלעולם כל איסורי הנאה , ל"י

הם גם נחשבים , "שלו"דחשיבי 

וכדמוכח . ח"כ בקצוה"ודלא כש, "ברשותו"

דגט שכתבו על איסורי . 'בפשוטו מגיטין כ

לא "ואי נימא דאיסורי הנאה הם , הנאה כשר

ויש לפלפל [כ כיצד מגורשת "א" רשותו

, ורק שור הנסקל שאני]. ל"בראיה זו ואכמ

ק "י בב"כ רש"כש, "תואינו ברשו"דנחשב 

ובעל , כיון דנגמר דינו של השור לסקילה. ה"מ

, ד יסקלו את השור"כרחו ושלא בטובתו ב

בקהילות 
ועוד 

:תשובה

ויש 
ז"ולפי
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. ויעשו זה באותו יום כדי שלא יענו את דינו

ד "שב, שוב השור אינו בשליטתו של הבעלים

ודמי , כבר שולטים עליו לבערו מן העולם

  של הבעלים " אינו ברשותו"לחפץ גזול דנחשב 

  .דאינו שולט עליו  

, ח נשאר קיים"תירוצו של הקצוה

, דלגבי שור הנסקל לאחר גמר דין

ולכך אינו יכול , "אינו ברשותו"נחשב 

ולכך שפיר שייך לדונו נפשות , להפקירו

אילולי החסרון של עינוי [כ לדונו ממונות "ואח

ורק בשור הנסקל שהוזמו עדיו כל ]. הדין

ון שהוזמו העדים כי, הקודם זכה והוי הפקר

  , ואגלאי מילתא למפרע שלא היה שור הנסקל

  .ושוב מועיל הפקר, ונמצא שהשור ברשותו  

שיש חובה , שהקשה בקהילות יעקב

לשמוע לקול הבית דין שפסקו סקילה 

ושוב נאסר השור בהנאה מכח פסק , על השור

כ השור "וא, ד שמחוייבים לשמוע בקולם"ב

, ואינו יכול להפקירואינו ברשותו של הבעלים 

פ "יש לדון בזה ע. ומדוע כל הקודם בו זכה

ז מהלכות סנהדרין "ם פרק ט"כ הרמב"מש

אין צריך שני עדים למלקות אלא בשעת "ל "וז

, אבל האיסור עצמו בעד אחד יוחזק, מעשה

גרושה , כיצד אמר עד אחד חלב כליות הוא זה

ואכל או בעל בעדים לאחר , או זונה אשה זו

  פ שעיקר האיסור "אע, בו הרי זה לוקהשהתרו 

  ".בעד אחד  

א "הביא לדברי רע]'שער ג[יושר 

דעד אחד לא , ם"שביאר דברי הרמב

שמא טועה או , נאמן להעיד על חיוב מלקות

מ כשהעיד על חתיכה שאסורה "ומ. משקר

כיון שעד אחד נאמן , ובא אחר ואכלה לוקה

יסור נמצא דישנו א. באיסורים מדין תורה

דמחוייבים לנהוג , תורה לאכול את החתיכה

שהרי פסק עליה , פ דברי העד"בה איסור ע

כיון , ולכך כשבא אחר ואכלה לוקה. איסור

, והקשה בשערי יושר. שעבר על פסק העד

כ באו "ט באופן שאכל החתיכה ואח"כ מ"דא

, שני עדים שהיא כשרה ואינה חלב כדברי העד

מ היה "א מ"עקולפי דברי ר, הדין שלא לוקה

  כיון שבשעה שאכל עבר על , לאוכל ללקות

  .פסק העד שהעיד שהיא אסורה  

ם "דכוונת הרמב, על קושיה זו נראה

". האיסור עצמו בעד אחד יוחזק"

פירוש דישנו פסק דין על פי דברי העד שלא 

וכל זמן שאין סתירה לדברי , לאכול חתיכה זו

אבל אם הובררה טעותו של . העד הפסק קיים

נמצא , פ שני עדים"שדבריו נסתרו ע, העד

שכל פסק הדין היה , דאגלאי מלתא למפרע

ולכך לא לוקה האוכל , ובטל למפרעטעות

. לאחר שבאו שני עדים והכחישו דברי העד

דשם פסק דין שייך רק באופן שלא הובררה 

אבל כשהובררה טעותו בטל פסק הדין , טעותו

ועיין עוד בהקדמה לספר אגרות . למפרע

מה שביאר על דרך זה הגמרא בשבת , משה

אליעזר היו כורתים עצים ' במקומו של ר. ל"ק

א "שסובר ר, מ למול בשבת"לפחמים ע

ומבואר . דמכשירי מילה דוחין את השבת

א "א היו עושים כר"בגמרא דבמקומו של ר

ופעם אחת גזרה המלכות , והיו מתים בזמנן

ועל אותה העיר לא גזרה , גזירה על המילה

ג "ומבואר דאע. בזכות זריזותם על המילה

דמכשירי מילה לא דוחין , דהלכה היא כרבנן

א "מ באתריה דר"מ, ז חילול שבת"בת והש

א והיו "כיון דהמרא דאתרא היה ר, קיבלו שכר

פ שכלפי שמיא "אע, א"מחוייבים לנהוג כר

, גליא דהאמת היא כרבנן שלא דוחה שבת

מ"ומ

ומה 

ובשערי 

והתירוץ 
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ולא הובררה , א פסק שדוחה"מ כיון שר"מ

  רבנן להכריעו הצליחוטעותו שהרי לא

  .שפיר נחשב פסק דין, בראיות  

ד "פ שהב"דאע, ל גם בשור הנסקל"י

וישנו פסק דין , פסקו דינו לסקילה

, מ לאחר שהוזמו העדים"מ. האוסרו בהנאה

אגלאי מילתא למפרע דכל פסק הדין היה 

, נמצא דשם פסק הדין בטל למפרע. בטעות

כמו [ומי שנהנה מן השור לא יעבור כלל איסור 

כ "ואח, באוכל חלב שהעד העיד שאסור

  ושפיר ]. עדים דאינו לוקה'י ב"הוכחש ע

  .נחשב דהשור שווה ממון  

ל "ד דס"הראבלפי, הלומדיםשהקשו

כיון , "לכם"דאתרוג של ערלה לא נחשב 

כ הכי נמי בשור הנסקל "א. שאסור בהנאה

כ "וא, דאין בו זכיה דגם הוא איסור הנאה

כיצד , הדרא קושיית קצות החושן לדוכתא

שייך לדון שור הנסקל דיני ממונות הרי אין לו 

נראה לחלק בין דין אתרוג שצריך . בעלים

. נאה לא חשיבא לכםדאז איסורי ה, "לכם"

ושור הנסקל , לבין שור הנסקל שצריך בעלים

פ מה "ע, ושורש החילוק הוא. נחשב בעלים

, שהקשו האחרונים בדין זכיה באיסורי הנאה

סתירה בדברי הגמרא דלכאורה יש בכתובות 

פטור , גבי גנב ששחט השור לעבודה זרה. ד"ל

וביארה הגמרא . מחיוב ארבעה וחמישה

חט בה פורתא אסרה אידך כיון דש"הטעם 

ומשמע מדברי הגמרא , "לאו דמרא קטבח

דכיון דהשור נאסר בהנאה לא נחשב שייך 

ובגמרא . דאין זכיה באיסורי הנאה, לבעלים

מבואר דגט שנכתב על איסורי הנאה . 'גיטין כ

  ט "מ, ואי נימא דאין זכיה באיסורי הנאה, כשר

  

  והאשה גם, כשר הרי אין הגט כלל של הבעל

  .בגטזכתהלא  

] לחלק דבכל חפץ ישנם שני חלקים א

השווי הממוני ] ב. גופו של חפץ בעצמו

ויש בעלות לאדם על שני חלקים . שיש לחפץ

בעלות ] ב. בעלות על גופו של החפץ] אלו א

ובאיסורי הנאה . על הערך הממוני שבחפץ

כיון שאסור בשימוש , שאין לחפץ ערך ממוני[

, יא רק על גופו של החפץכל הבעלות ה] כלל

ושוחט . ולא על הערך הממוני שאינו קיים כלל

, לעבודה זרה דפטור מחיוב ארבעה וחמישה

, "לאו דמרא קטבח"ביארה הגמרא הטעם 

כוונת הגמרא דלא שוחט לבעלים שור שיש בו 

ובחיוב . דלא שווה ממון, ממון של הבעלים

ארבעה וחמישה צריך שישחט ממונו של 

. ך פטור בשוחט לעבודה זרהולכ, הבעלים

כיון . כשר, מ גט של איסורי הנאה"אבל מ

שגופו של חפץ שייך לבעל דיש בעלות על 

, פ שאין בעלות על הערך הממוני"אע, הנייר

  מ לגבי גט העיקר שיתן לאשה דבר של "מ

  .וזה שייך גם בנייר של איסורי הנאה, הבעל  

דרק , ד"זה מיושבים היטב דברי הראב

אתרוג סובר דאיסורי הנאה לא י לגב

בעלות על ערך עניינודלכםכיון"לכם"נחשב

ולא מספיק שיהא בעלים , הממוני של האתרוג

רק צריך בעלות על הממונות , על גופו של חפץ

וזה לא שייך באיסורי הנאה ולא נקרא , שבו

שהעיקר הוא , אבל לגבי שור שנגח". לכם"

ים על שיהא שם של בעל, "והועד בבעליו"

מועיל גם כשהשור , השור בשעה שדנים אותו

  מ יש כאן "דמ. הוא שור הנסקל ואסור בהנאה

  .והוי והועד בבעליו, בעלים על גופו של שור  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

ז "ועד

ומה 

וצריך 

ולפי 
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  .אשדוד שיחיואברכי הכולל של לכבוד 

לכםשכתבתיהתשובותמןשתהנומקוה

קצרותתשובותשנתתימקומותיש.כאן

  ,בהםשהארכתימקומותויש.הפשטדרךעל

  

ואם,הגמראבהבנתאחרתדרךלקחתיוקצת

  דרךורק.נקנימנסתרותיביןמישגיאותטעיתי

  .האמתדרךאלנבאוהעיוןהפלפול  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"מולכבוד 

. יקרת מכתבו בעניין שור הנסקל

ר בדברי קצות "בתשובה של כת

. חשבנו להוסיף על זה נקודה אחת, החושן

ל דרק בשור הנסקל נחשב "במה שכתב די

, כ בשאר איסורי הנאה"ומשא, "אינו ברשותו"

כיון דהשור כבר לא בשליטת , וביאר טעמא

ד שולטים בו לעשות בו דין "ורק הב, יםהבעל

כ "ומשא, סקילה ומחוייבים משום עינוי הדין

  , שריפהג דבעינן"בשאר איסורי הנאה דאע

  . והוא חילוק יפה. מ זה הבעלים עושה"מ  

דשור הנסקל ,ז"עדנוסףחילוק

אבן העזר [ע "כ בשו"שאני עפמש

גט שכתבו על איסורי "]ד"הלכות גיטין בסימן קכ

ודנו בפוסקים מדוע לא נפסול ". הנאה כשר

דכיון ". כתותי מכתת שיעוריה"את הגט מדין 

, דאיסורי הנאה דינם בשריפה אין כאן שיעור

משום , וכמו בלולב של עבודה זרה לא יטול

דאין , שיעוריהדעומד לשריפה וכתותי מכתת

וכתב על זה בביאור . טפחים' בו שיעור ד

ס שאמרו "הא לא מצינו בש"]'ק ב"ס[א "הגר

, ז"אלא באותן שצריכין לבער כגון ע, כתותי

, טעם אחר לערלה. ה"לכן הצריכו בסוכה ל

ומוכח מהגאון דכל ". ג שמצוותו בשריפה"אע

מ "מ, ג דטעונים שריפה"איסורי הנאה אע

  ורק עבודה זרה טעונה , אינם טעונים ביעור

  .ביעור  

דגם איסורי הנאה , ביאור מאי שנא

עיין תמורה [. מצוותן בשריפה מהתורה

דערלה וכלאי , ומבארים העולם. ]'ובתוס: ג"ל

מ עיקר "מ, פ שדינם בשריפה"אע, הכרם

לכן גזרה תורה , השריפה משום חשש תקלה

ובזה לא נחשב . לשרוף כדי שלא יכשלו בה

כ לגבי עבודה"ומשא, כתותי מכתת שיעוריה

אלא , מחשש תקלהאינוהשריפהדין  ,זרה

היא גרועה , שעצם מציאות העבודה זרה

ולכך שריפתה היא , שממעטת כבוד שמים

ועל זה אומרים דין כתותי , ביעור מן העולם

דעוד לפני שנשרף רואים , מכתת שיעוריה

  בעצם היא לא כי מציאותו, חפץ זה כשרוף

  .רצויה בעולם  

תורה דגם בשור הנסקל שגזרה , ל"י

אינו מחשש תקלה , שדינו בסקילה

ק "ב' שהרי דעת רבינו תם מובאת בתוס. כלל

אסור כלל דשור הנסקל מחיים אינו. ד"כ

ל דדין "ועכצ. רק אחר סקילה נאסר, בהנאה

שמציאות , "ביעור"סקילתו היא מחמת דין 

אני

הגיענו

וחשבנו

וצריך 

ז "ולפי
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ולא הובררה , א פסק שדוחה"מ כיון שר"מ

  רבנן להכריעו הצליחוטעותו שהרי לא

  .שפיר נחשב פסק דין, בראיות  

ד "פ שהב"דאע, ל גם בשור הנסקל"י

וישנו פסק דין , פסקו דינו לסקילה

, מ לאחר שהוזמו העדים"מ. האוסרו בהנאה

אגלאי מילתא למפרע דכל פסק הדין היה 

, נמצא דשם פסק הדין בטל למפרע. בטעות

כמו [ומי שנהנה מן השור לא יעבור כלל איסור 

כ "ואח, באוכל חלב שהעד העיד שאסור

  ושפיר ]. עדים דאינו לוקה'י ב"הוכחש ע

  .נחשב דהשור שווה ממון  

ל "ד דס"הראבלפי, הלומדיםשהקשו

כיון , "לכם"דאתרוג של ערלה לא נחשב 

כ הכי נמי בשור הנסקל "א. שאסור בהנאה

כ "וא, דאין בו זכיה דגם הוא איסור הנאה

כיצד , הדרא קושיית קצות החושן לדוכתא

שייך לדון שור הנסקל דיני ממונות הרי אין לו 

נראה לחלק בין דין אתרוג שצריך . בעלים

. נאה לא חשיבא לכםדאז איסורי ה, "לכם"

ושור הנסקל , לבין שור הנסקל שצריך בעלים

פ מה "ע, ושורש החילוק הוא. נחשב בעלים

, שהקשו האחרונים בדין זכיה באיסורי הנאה

סתירה בדברי הגמרא דלכאורה יש בכתובות 

פטור , גבי גנב ששחט השור לעבודה זרה. ד"ל

וביארה הגמרא . מחיוב ארבעה וחמישה

חט בה פורתא אסרה אידך כיון דש"הטעם 

ומשמע מדברי הגמרא , "לאו דמרא קטבח

דכיון דהשור נאסר בהנאה לא נחשב שייך 

ובגמרא . דאין זכיה באיסורי הנאה, לבעלים

מבואר דגט שנכתב על איסורי הנאה . 'גיטין כ

  ט "מ, ואי נימא דאין זכיה באיסורי הנאה, כשר

  

  והאשה גם, כשר הרי אין הגט כלל של הבעל

  .בגטזכתהלא  

] לחלק דבכל חפץ ישנם שני חלקים א

השווי הממוני ] ב. גופו של חפץ בעצמו

ויש בעלות לאדם על שני חלקים . שיש לחפץ

בעלות ] ב. בעלות על גופו של החפץ] אלו א

ובאיסורי הנאה . על הערך הממוני שבחפץ

כיון שאסור בשימוש , שאין לחפץ ערך ממוני[

, יא רק על גופו של החפץכל הבעלות ה] כלל

ושוחט . ולא על הערך הממוני שאינו קיים כלל

, לעבודה זרה דפטור מחיוב ארבעה וחמישה

, "לאו דמרא קטבח"ביארה הגמרא הטעם 

כוונת הגמרא דלא שוחט לבעלים שור שיש בו 

ובחיוב . דלא שווה ממון, ממון של הבעלים

ארבעה וחמישה צריך שישחט ממונו של 

. ך פטור בשוחט לעבודה זרהולכ, הבעלים

כיון . כשר, מ גט של איסורי הנאה"אבל מ

שגופו של חפץ שייך לבעל דיש בעלות על 

, פ שאין בעלות על הערך הממוני"אע, הנייר

  מ לגבי גט העיקר שיתן לאשה דבר של "מ

  .וזה שייך גם בנייר של איסורי הנאה, הבעל  

דרק , ד"זה מיושבים היטב דברי הראב

אתרוג סובר דאיסורי הנאה לא י לגב

בעלות על ערך עניינודלכםכיון"לכם"נחשב

ולא מספיק שיהא בעלים , הממוני של האתרוג

רק צריך בעלות על הממונות , על גופו של חפץ

וזה לא שייך באיסורי הנאה ולא נקרא , שבו

שהעיקר הוא , אבל לגבי שור שנגח". לכם"

ים על שיהא שם של בעל, "והועד בבעליו"

מועיל גם כשהשור , השור בשעה שדנים אותו

  מ יש כאן "דמ. הוא שור הנסקל ואסור בהנאה

  .והוי והועד בבעליו, בעלים על גופו של שור  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

ז "ועד

ומה 

וצריך 

ולפי 

     שטדוד                              אמקבבא                               אוצרות               

  .אשדוד שיחיואברכי הכולל של לכבוד 

לכםשכתבתיהתשובותמןשתהנומקוה

קצרותתשובותשנתתימקומותיש.כאן

  ,בהםשהארכתימקומותויש.הפשטדרךעל

  

ואם,הגמראבהבנתאחרתדרךלקחתיוקצת

  דרךורק.נקנימנסתרותיביןמישגיאותטעיתי

  .האמתדרךאלנבאוהעיוןהפלפול  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"א שלום רב וכט"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"ר הרה"מולכבוד 

. יקרת מכתבו בעניין שור הנסקל

ר בדברי קצות "בתשובה של כת

. חשבנו להוסיף על זה נקודה אחת, החושן

ל דרק בשור הנסקל נחשב "במה שכתב די

, כ בשאר איסורי הנאה"ומשא, "אינו ברשותו"

כיון דהשור כבר לא בשליטת , וביאר טעמא

ד שולטים בו לעשות בו דין "ורק הב, יםהבעל

כ "ומשא, סקילה ומחוייבים משום עינוי הדין

  , שריפהג דבעינן"בשאר איסורי הנאה דאע

  . והוא חילוק יפה. מ זה הבעלים עושה"מ  

דשור הנסקל ,ז"עדנוסףחילוק

אבן העזר [ע "כ בשו"שאני עפמש

גט שכתבו על איסורי "]ד"הלכות גיטין בסימן קכ

ודנו בפוסקים מדוע לא נפסול ". הנאה כשר

דכיון ". כתותי מכתת שיעוריה"את הגט מדין 

, דאיסורי הנאה דינם בשריפה אין כאן שיעור

משום , וכמו בלולב של עבודה זרה לא יטול

דאין , שיעוריהדעומד לשריפה וכתותי מכתת

וכתב על זה בביאור . טפחים' בו שיעור ד

ס שאמרו "הא לא מצינו בש"]'ק ב"ס[א "הגר

, ז"אלא באותן שצריכין לבער כגון ע, כתותי

, טעם אחר לערלה. ה"לכן הצריכו בסוכה ל

ומוכח מהגאון דכל ". ג שמצוותו בשריפה"אע

מ "מ, ג דטעונים שריפה"איסורי הנאה אע

  ורק עבודה זרה טעונה , אינם טעונים ביעור

  .ביעור  

דגם איסורי הנאה , ביאור מאי שנא

עיין תמורה [. מצוותן בשריפה מהתורה

דערלה וכלאי , ומבארים העולם. ]'ובתוס: ג"ל

מ עיקר "מ, פ שדינם בשריפה"אע, הכרם

לכן גזרה תורה , השריפה משום חשש תקלה

ובזה לא נחשב . לשרוף כדי שלא יכשלו בה

כ לגבי עבודה"ומשא, כתותי מכתת שיעוריה

אלא , מחשש תקלהאינוהשריפהדין  ,זרה

היא גרועה , שעצם מציאות העבודה זרה

ולכך שריפתה היא , שממעטת כבוד שמים

ועל זה אומרים דין כתותי , ביעור מן העולם

דעוד לפני שנשרף רואים , מכתת שיעוריה

  בעצם היא לא כי מציאותו, חפץ זה כשרוף

  .רצויה בעולם  

תורה דגם בשור הנסקל שגזרה , ל"י

אינו מחשש תקלה , שדינו בסקילה

ק "ב' שהרי דעת רבינו תם מובאת בתוס. כלל

אסור כלל דשור הנסקל מחיים אינו. ד"כ

ל דדין "ועכצ. רק אחר סקילה נאסר, בהנאה

שמציאות , "ביעור"סקילתו היא מחמת דין 

אני

הגיענו

וחשבנו

וצריך 

ז "ולפי



                      דוד      בבא קמא                                                     אוצרות                שי

. שור שהרג לא רצויה בעולם כמו עבודה זרה

, ברשותול דכל איסורי הנאה נחשבים"ז י"ולפי

נחשבים אינו , אבל שור הנסקל ועבודה זרה

  , מן העולם" ביעור"כיון דהם טעונים . ברשותו

  

והם לא , והם כתותי מכתת שיעורייהו

שעצם , בשליטת בעליהם רק עומדים לשריפה

  ולכך חשיבי , מציאותם בעולם לא רצויה כלל

  ".אינם ברשותו"  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

    

  קסימן 

  "חובל בעצמו"
  :בבא קמא צא                                                                                                                                                                     

  

  .ס"צ רבי דוד חנניה פינטו שלום רב וכט"ר הרה"מולכבוד 

מהלכות חובל ' ם בפרק ה"ברמב

אסור לאדם לחבול "' ומזיק הלכה א

ולא החובל בלבד אלא , בין בעצמו בין בחבירו

כל המכה אדם כשר מישראל בין קטן בין גדול 

עובר בלא תעשה , בין איש בין אשה דרך ניציון

זהירה התורה אם ה, שנאמר לא יוסיף להכותו

ו למכה את "ק, שלא להוסיף בהכאת החוטא

מהלכות ' והקשה באבי עזרי בפרק ג". הצדיק

שנחלקו תנאים האם : א"ק צ"דעות מהגמרא ב

א בריבי "ותנא דר. אדם רשאי לחבול בעצמו

ולומד זה , סובר שאסור לאדם לחבול בעצמו

וכיפר עליו מאשר "מהפסוק שנאמר בנזיר 

  מצער עצמו מן היין ומה ה, "חטא על הנפש

  . ו המצער עצמו בכל דבר ודבר"ק, נקרא חוטא  

שהאיסור לחבול בעצמו נלמד 

ולמה ". חטא על הנפש"מהפסוק 

שהחובל בעצמו עובר על לאו , ם"כתב הרמב

שבלי , ותירץ באבי עזרי". לא יוסיף"של 

א שהאדם "היה הו, "חטא על הנפש"הפסוק 

ל בו ולא כלול בלאו ויכול לחבו, בעלים על גופו

, שזה מיירי רק בהכאת חבירו[של לא יוסיף 

" חטא על הנפש"אבל הפסוק ]. שאינו בעלים

  ומימילא גם , גילה שהאדם אינו בעלים על גופו

  .ד"בו כלול הלאו של לא יוסיף עכ  

ם שכתב "יש לתמוה מאוד על הרמב

אסור לאדם לחבול בין בעצמו ובין "

בלבד אלא כל המכה אדם ולא החובל, בחבירו

שכל , ם"ומוכח מהרמב". כשר מישראל

ופירושו [האיסור הוא רק לחבול בעצמו 

בלי חבלה לא הכאהאבל,]י מכה"לפצוע ע

מכה [ובחבירו אסור אפילו הכאה , נאסרה

כיון שלומדים שגם על , ע"וזה צ]. בעלמא

כ"א,להכותויוסיףל לאעצמו נאמר הלאו ש

  בעצמו נאסר רק עם ש, לחלקתיתימהיכי

  .ע"וצ. חבלה ובחבירו נאסר כל מכה  

ב מהלכות רוצח הלכה ב כתב "בפ

אבל השוכר הורג להרוג את חבירו "

או שכפתו והניחו , או ששלח עבדיו והרגוהו

וכן ההורג את , ב והרגתהו חיה"לפני הארי וכיו

:שאלה

ומוכח

ז "ולפ

ם"ברמב

     שיאדוד                              אמקבבא                               אוצרות               

ועון , כל אחד מאלו שופך דמים הוא, עצמו

ואין בהם , הריגה בידו וחייב מיתה לשמים

  ם "ב מה צריך הרמב"וצ". מיתת בית דין

  

  

, פטור ממיתת בית דין, לכתוב שההורג עצמו

  את מי יהרגו בית , והרי כיון שהרג את עצמו

  .ג"הדין וצע  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

אחר , הנראה בזה דיש לחקור

אשר חטא על "חידוש התורה 

האם , שהאדם אינו בעלים על עצמו, "הנפש

התחדש שהאדם אינו בעלים כלל בין על גופו 

ובין על , ]שאינו יכול לחבול ולפצוע את גופו[

שלא גם כ, שאינו יכול לצער את עצמו[נפשו 

או שכל חידוש התורה ]. פוצע וחובל את גופו

ואינו[רק שהאדם אינו בעלים על גופו , הוא

אבל על נפשו נשאר ] יכול לחבול בעצמו

בלא פציעה , ומותר לו לצער עצמו[בעלים 

ל דחידוש "ם ס"ונראה שהרמב]. וחבלה

אבל על , רק שאינו בעלים על גופו, התורה הוא

, ם"ל להרמב"סולכך. נפשו שפיר הוי בעלים

אבל , שרק פציעה וחבלה כייל בלאו דלא יוסיף

כי על זה נשאר , צער בעלמא לא כייל בקרא

, ורק בחבירו שאינו בעלים עליו כלל. בעלים

אסור גם הכאה , בין על גופו ובין על נפשו

  כיון שאינו , בעלמא שכלולה בלאו דלא יוסיף

  .בעלים עליו ואין לו רשות לצערו  

דאין אדם בגמראכ"משלפרשיךצרזה

ו מנזיר שציער "ק, רשאי לחבול בעצמו

והמצער עצמו , עצמו מן היין דנקרא חוטא

מיירי . ו דהוא חוטא ואסור"מכל דבר ודבר ק

ז מכחיש "ועי, בגוונא שמצער עצמו מן היין

ורק מצטער , אבל אם לא נכחש גופו, גופו

  כיון . דלא נקרא חוטא, מחמת שמתאוה ליין

  

דלא , לא גרע ממכה עצמו, שלא הוכחש גופו

  כיון דהוא בעלים לענין , ם"הוי חוטא להרמב

  .והבן, צער גופו כשלא ניזוק גופו  

ואין בהם "ם "כ הרמב"פ דמש"יל

זה קאי על השוכר , "ד"מיתת ב

או שכפתו והניחו לפני , הורג להרוג את חבירו

לא ד, נ דלא קאי על הורג עצמו"אבל אה, הארי

. כיון שכבר נהרג, ד"שייך לפוטרו ממיתת ב

בגוונא שעשה את , אבל עוד חשבתי לבאר זה

ל דרוב "והרי קיי, ועדיין לא מת, עצמו גוסס

וכיון דהולכים .]ח"גיטין כ[גוססין למיתה 

כ היה "א.]ט"עיין סנהדרין ס[בנפשות אחר הרוב 

, ד על רציחת עצמו"מקום לחייבו מיתת ב

, ד"שעשה עצמו גוסס בפני בומיירי[ולהורגו 

, דאז שייך לדונו מדין ובערת הרע מכל מקום

,ד"בבפניאבל באופן שעשה עצמו גוסס שלא

א לקבל עליו "כיון דא, א לדונו"דאפשיטא

עיין , עדים דהוי עדות שאי אתה יכול להזימה

ם שאינו "וזה חידש הרמב.]. ח"סנהדרין ע

ו אם שהרי אפיל, ר דזה אינו"אמנם שו. נהרג

עליו כל זמן נהרגלאגוססרועשה את חבי

וכדמוכח . ס בסנהדרין עח"כ תו"כש, שלא מת

דאותו שעשאו גוסס היינו , מהסוגיא שם

כ כל שכן "וא. ה"הראשון שהכהו לא נהרג עיש

  , דלא שייך לחייב מיתה בעשה את עצמו גוסס

  .פ כביאורנו הראשון"ולכך צל  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

:תשובה

ולפי 

ובפשוטו



                      דוד      בבא קמא                                                     אוצרות                שי

. שור שהרג לא רצויה בעולם כמו עבודה זרה

, ברשותול דכל איסורי הנאה נחשבים"ז י"ולפי

נחשבים אינו , אבל שור הנסקל ועבודה זרה

  , מן העולם" ביעור"כיון דהם טעונים . ברשותו

  

והם לא , והם כתותי מכתת שיעורייהו

שעצם , בשליטת בעליהם רק עומדים לשריפה

  ולכך חשיבי , מציאותם בעולם לא רצויה כלל

  ".אינם ברשותו"  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

    

  קסימן 

  "חובל בעצמו"
  :בבא קמא צא                                                                                                                                                                     

  

  .ס"צ רבי דוד חנניה פינטו שלום רב וכט"ר הרה"מולכבוד 

מהלכות חובל ' ם בפרק ה"ברמב

אסור לאדם לחבול "' ומזיק הלכה א

ולא החובל בלבד אלא , בין בעצמו בין בחבירו

כל המכה אדם כשר מישראל בין קטן בין גדול 

עובר בלא תעשה , בין איש בין אשה דרך ניציון

זהירה התורה אם ה, שנאמר לא יוסיף להכותו

ו למכה את "ק, שלא להוסיף בהכאת החוטא

מהלכות ' והקשה באבי עזרי בפרק ג". הצדיק

שנחלקו תנאים האם : א"ק צ"דעות מהגמרא ב

א בריבי "ותנא דר. אדם רשאי לחבול בעצמו

ולומד זה , סובר שאסור לאדם לחבול בעצמו

וכיפר עליו מאשר "מהפסוק שנאמר בנזיר 

  מצער עצמו מן היין ומה ה, "חטא על הנפש

  . ו המצער עצמו בכל דבר ודבר"ק, נקרא חוטא  

שהאיסור לחבול בעצמו נלמד 

ולמה ". חטא על הנפש"מהפסוק 

שהחובל בעצמו עובר על לאו , ם"כתב הרמב

שבלי , ותירץ באבי עזרי". לא יוסיף"של 

א שהאדם "היה הו, "חטא על הנפש"הפסוק 

ל בו ולא כלול בלאו ויכול לחבו, בעלים על גופו

, שזה מיירי רק בהכאת חבירו[של לא יוסיף 

" חטא על הנפש"אבל הפסוק ]. שאינו בעלים

  ומימילא גם , גילה שהאדם אינו בעלים על גופו

  .ד"בו כלול הלאו של לא יוסיף עכ  

ם שכתב "יש לתמוה מאוד על הרמב

אסור לאדם לחבול בין בעצמו ובין "

בלבד אלא כל המכה אדם ולא החובל, בחבירו

שכל , ם"ומוכח מהרמב". כשר מישראל

ופירושו [האיסור הוא רק לחבול בעצמו 

בלי חבלה לא הכאהאבל,]י מכה"לפצוע ע

מכה [ובחבירו אסור אפילו הכאה , נאסרה

כיון שלומדים שגם על , ע"וזה צ]. בעלמא

כ"א,להכותויוסיףל לאעצמו נאמר הלאו ש

  בעצמו נאסר רק עם ש, לחלקתיתימהיכי

  .ע"וצ. חבלה ובחבירו נאסר כל מכה  

ב מהלכות רוצח הלכה ב כתב "בפ

אבל השוכר הורג להרוג את חבירו "

או שכפתו והניחו , או ששלח עבדיו והרגוהו

וכן ההורג את , ב והרגתהו חיה"לפני הארי וכיו

:שאלה

ומוכח

ז "ולפ

ם"ברמב

     שיאדוד                              אמקבבא                               אוצרות               

ועון , כל אחד מאלו שופך דמים הוא, עצמו

ואין בהם , הריגה בידו וחייב מיתה לשמים

  ם "ב מה צריך הרמב"וצ". מיתת בית דין

  

  

, פטור ממיתת בית דין, לכתוב שההורג עצמו

  את מי יהרגו בית , והרי כיון שהרג את עצמו

  .ג"הדין וצע  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

אחר , הנראה בזה דיש לחקור

אשר חטא על "חידוש התורה 

האם , שהאדם אינו בעלים על עצמו, "הנפש

התחדש שהאדם אינו בעלים כלל בין על גופו 

ובין על , ]שאינו יכול לחבול ולפצוע את גופו[

שלא גם כ, שאינו יכול לצער את עצמו[נפשו 

או שכל חידוש התורה ]. פוצע וחובל את גופו

ואינו[רק שהאדם אינו בעלים על גופו , הוא

אבל על נפשו נשאר ] יכול לחבול בעצמו

בלא פציעה , ומותר לו לצער עצמו[בעלים 

ל דחידוש "ם ס"ונראה שהרמב]. וחבלה

אבל על , רק שאינו בעלים על גופו, התורה הוא

, ם"ל להרמב"סולכך. נפשו שפיר הוי בעלים

אבל , שרק פציעה וחבלה כייל בלאו דלא יוסיף

כי על זה נשאר , צער בעלמא לא כייל בקרא

, ורק בחבירו שאינו בעלים עליו כלל. בעלים

אסור גם הכאה , בין על גופו ובין על נפשו

  כיון שאינו , בעלמא שכלולה בלאו דלא יוסיף

  .בעלים עליו ואין לו רשות לצערו  

דאין אדם בגמראכ"משלפרשיךצרזה

ו מנזיר שציער "ק, רשאי לחבול בעצמו

והמצער עצמו , עצמו מן היין דנקרא חוטא

מיירי . ו דהוא חוטא ואסור"מכל דבר ודבר ק

ז מכחיש "ועי, בגוונא שמצער עצמו מן היין

ורק מצטער , אבל אם לא נכחש גופו, גופו

  כיון . דלא נקרא חוטא, מחמת שמתאוה ליין

  

דלא , לא גרע ממכה עצמו, שלא הוכחש גופו

  כיון דהוא בעלים לענין , ם"הוי חוטא להרמב

  .והבן, צער גופו כשלא ניזוק גופו  

ואין בהם "ם "כ הרמב"פ דמש"יל

זה קאי על השוכר , "ד"מיתת ב

או שכפתו והניחו לפני , הורג להרוג את חבירו

לא ד, נ דלא קאי על הורג עצמו"אבל אה, הארי

. כיון שכבר נהרג, ד"שייך לפוטרו ממיתת ב

בגוונא שעשה את , אבל עוד חשבתי לבאר זה

ל דרוב "והרי קיי, ועדיין לא מת, עצמו גוסס

וכיון דהולכים .]ח"גיטין כ[גוססין למיתה 

כ היה "א.]ט"עיין סנהדרין ס[בנפשות אחר הרוב 

, ד על רציחת עצמו"מקום לחייבו מיתת ב

, ד"שעשה עצמו גוסס בפני בומיירי[ולהורגו 

, דאז שייך לדונו מדין ובערת הרע מכל מקום

,ד"בבפניאבל באופן שעשה עצמו גוסס שלא

א לקבל עליו "כיון דא, א לדונו"דאפשיטא

עיין , עדים דהוי עדות שאי אתה יכול להזימה

ם שאינו "וזה חידש הרמב.]. ח"סנהדרין ע

ו אם שהרי אפיל, ר דזה אינו"אמנם שו. נהרג

עליו כל זמן נהרגלאגוססרועשה את חבי

וכדמוכח . ס בסנהדרין עח"כ תו"כש, שלא מת

דאותו שעשאו גוסס היינו , מהסוגיא שם

כ כל שכן "וא. ה"הראשון שהכהו לא נהרג עיש

  , דלא שייך לחייב מיתה בעשה את עצמו גוסס

  .פ כביאורנו הראשון"ולכך צל  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

:תשובה

ולפי 

ובפשוטו
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  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

. את מכתבו היקר בענין חובל בעצמו

, ם"ר לבאר בדעת הרמב"כ כת"ומש

ל דרק בהכאה ופציעת הגוף גלי קרא "דס

אבל צער בעלמא בלא פציעה , דאינו בעלים

שפיר הוי בעלים , ]או תאוה ליין, כמו הכאה[

נראה בפשוטו . יוסיףולא כייל בלאו דלא

' שהרי בתוס, שבחקירה זו נחלקו ראשונים

כתבו דשינויי דשנינן " אלא"ה "ד: ק צא"ב

ולבייש , לחלק דחבלה בעצמו אסור[תנהו לי

. ולמסקנה הכל מחלוקת תנאים, ]עצמו מותר

א הקפר בריבי שאוסר לחבול "כ לר"וא

אמנם . אוסר גם לבייש את עצמו, בעצמו

כתב דלמסקנה אסור לאדם .]ק צא"ב[במאירי 

  אבל מותר לאדם לבייש את , לחבול בעצמו

  .עצמו  

א על גופו ל, ס אינו בעלים כלל"דלתו

ולא על נפשו , ]כמו לחבול בעצמו[

אבל למאירי אינו ]. כמו לבייש את עצמו[

אבל על נפשו שפיר הוי , בעלים רק על גופו

ונמצא . ייש את עצמוויכול לב, בעלים

  שאינו [ם"הרמבשדברי,לבארר"כתכ"לפמש

  

] אבל הוא בעלים על נפשו, בעלים רק על גופו

, ס"ת תואבל לדע. הם כדברי המאירי

שאינו , שלמסקנה אסור גם לבייש את עצמו

, כ אסור גם להכות את עצמו"א, בעלים כלל

  דלא עדיף הכאה , פ שלא חובל בעצמו"אע

  .מבושה דאסור  

שלא הורגים את , ם"שכתב הרמב

מ "אולי אפשר לבאר דנפ. ההורג עצמו

וכגון שבזמן שהרג , לדין קים ליה בדרבה מיניה

דאי נימא דחייב , מון של אחראת עצמו הזיק מ

כ פטור "א, ד על רציחת עצמו"מיתת ב

מ שהניזק "ונפ[, מלשלם את הממון שהזיק

]. לשלם לו הנזק, אינו יכול לתבוע מהיורשים

ל דרק מיתת "דס, נחוניה בן הקנה' וכרבנן דר

ל בדרבה מינה ולא "ד פוטרת בדין קימ"ב

.]. כמבואר בכתובות ל[מיתה בידי שמים 

מ לא גרע"מ, ד"י ב"שלא נהרג עפ "ואע

חיובעליום דאין"ולכך כתב הרמב, משוגג

ואין דין קים , ד רק מיתה בידי שמים"במיתת

  ומחוייבים היורשים לשלם את , מ"ליה בדר

  .הנזק שעשה כשמת  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

    

  

  

  

  

קיבלנו

ומוכח

ובמה 
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  קאסימן 

  "טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו"
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  ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

אלא "שאלה : י"הגמרא בבא קמא ק

מעתה יבמה שנפלה לפני מוכה 

דאדעתא דהכי לא , שחין תיפוק בלא חליצה

אנן "ומתרצת הגמרא , "קדשה את עצמה

וכדריש לקיש , סהדי דניחא לה בכל דהוא

". טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו, ל"דאמר ר

י שהאשה נח לה להתקדש לבעלה "ופרש

על ספק זה שאם ימות , שהוא שלם ובריא

, י"ומשמע מהרש. לאחיו המוכה שחיןתזקק

שבאמת האשה לא רוצה בעל שהוא מוכה 

פ שיש "אע, ורק רוצה את בעלה השלם, שחין

שמא ימות ותפול לפני , בזה סכנה במקצת

י שאשה "מ מרש"ונפ. המוכה שחין

ונמצא שהיה מוכה שחין , שנתקדשה לבעלה

  והקידושין , בזמן הקידושין הוי מקח טעות

  .מתבטלין  

שהביאו : א"לעיין בזה מתוספות בגיטין י

להירושלמי ששואל מה הדין באשתו 

האם יכול הבעל לזכות לה את , של מוכה שחין

כיון שזכין לאדם שלא , י שליח קבלה"הגט ע

  ש שם הביא שהירושלמי "רא' ובתוס, בפניו

  

טב"הואאבל התירוץ,לא תירץ קושיה זו

שהאשה רוצה , "ארמלומלמיתבדוטןלמיתב

ואין זה זכות , גם את הבעל שהוא מוכה שחין

ע על "כ צ"וא. לה להתגרש מהמוכה שחין

שסובר שבעל מוכה שחין האשה לא , י"רש

  טב "ועל זה לא נאמר , רוצה והוא מקח טעות

  .ע"וצ". למיתב טן דו מלמיתב ארמלו  

, שואלת הגמרא: יש לעיין בקידושין יג

את האשה [בעל מתרת מנלן דמיתת ה

ומביאה הגמרא ראיה ]. לנישואין לאדם אחר

מי האיש אשר ארס אשה ולא , מהפסוק

ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה , לקחה

ומוכח דאם מת הבעל . ואיש אחר יקחנה

. שמותרת האשה לאיש אחר, במלחמה

סימן [והקשה בחלקת יואב בקבא דקשייתא 

מה הראיה שהאשה מותרת במיתת ]ב"ל

ל דהאשה אסורה במיתת "לעולם י, הבעל

ורק דאם ארס אשה ולא לקחה ומת , הבעל

מותרת להנשא לאחר מדין מקח , במלחמה

שימות [שתאמר האשה אדעתא דהכי . טעות

  הארוס במלחמה לפני שאנשא לו ואהנה 

  .ע"וצ. לא התקדשתי לו] ממנו  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

אינם סותרים , י"לדעתי דברי רש

. ש בירושלמי"הרא' לדברי תוס

שיש חילוק גדול בין מקדש אשה ונמצא מוכה 

שמלכתחילה לא התקדשה למוכה , שחין

וכשנמצא מוכה שחין , שחין רק לבעל שלם

, כ בנדון הירושלמי"ומשא. הוי מקח טעות

או שהודיע לה מעיקרא [שה כדין שנתקד

או שנהיה מוכה שחין , שהוא מוכה שחין

והנדון האם זכות הוא לה ]. לאחר הנישואין

ל דאינו זכות "בזה י, להתגרש מהמוכה שחין

:שאלה

ש וי

ועוד 

:תשובה
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  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

. את מכתבו היקר בענין חובל בעצמו

, ם"ר לבאר בדעת הרמב"כ כת"ומש

ל דרק בהכאה ופציעת הגוף גלי קרא "דס

אבל צער בעלמא בלא פציעה , דאינו בעלים

שפיר הוי בעלים , ]או תאוה ליין, כמו הכאה[

נראה בפשוטו . יוסיףולא כייל בלאו דלא

' שהרי בתוס, שבחקירה זו נחלקו ראשונים

כתבו דשינויי דשנינן " אלא"ה "ד: ק צא"ב

ולבייש , לחלק דחבלה בעצמו אסור[תנהו לי

. ולמסקנה הכל מחלוקת תנאים, ]עצמו מותר

א הקפר בריבי שאוסר לחבול "כ לר"וא

אמנם . אוסר גם לבייש את עצמו, בעצמו

כתב דלמסקנה אסור לאדם .]ק צא"ב[במאירי 

  אבל מותר לאדם לבייש את , לחבול בעצמו

  .עצמו  

א על גופו ל, ס אינו בעלים כלל"דלתו

ולא על נפשו , ]כמו לחבול בעצמו[

אבל למאירי אינו ]. כמו לבייש את עצמו[

אבל על נפשו שפיר הוי , בעלים רק על גופו

ונמצא . ייש את עצמוויכול לב, בעלים

  שאינו [ם"הרמבשדברי,לבארר"כתכ"לפמש

  

] אבל הוא בעלים על נפשו, בעלים רק על גופו

, ס"ת תואבל לדע. הם כדברי המאירי

שאינו , שלמסקנה אסור גם לבייש את עצמו

, כ אסור גם להכות את עצמו"א, בעלים כלל

  דלא עדיף הכאה , פ שלא חובל בעצמו"אע

  .מבושה דאסור  

שלא הורגים את , ם"שכתב הרמב

מ "אולי אפשר לבאר דנפ. ההורג עצמו

וכגון שבזמן שהרג , לדין קים ליה בדרבה מיניה

דאי נימא דחייב , מון של אחראת עצמו הזיק מ

כ פטור "א, ד על רציחת עצמו"מיתת ב

מ שהניזק "ונפ[, מלשלם את הממון שהזיק

]. לשלם לו הנזק, אינו יכול לתבוע מהיורשים

ל דרק מיתת "דס, נחוניה בן הקנה' וכרבנן דר

ל בדרבה מינה ולא "ד פוטרת בדין קימ"ב

.]. כמבואר בכתובות ל[מיתה בידי שמים 

מ לא גרע"מ, ד"י ב"שלא נהרג עפ "ואע

חיובעליום דאין"ולכך כתב הרמב, משוגג

ואין דין קים , ד רק מיתה בידי שמים"במיתת

  ומחוייבים היורשים לשלם את , מ"ליה בדר

  .הנזק שעשה כשמת  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

    

  

  

  

  

קיבלנו

ומוכח

ובמה 

     שיגדוד                              אמקבבא                               אוצרות               

  קאסימן 

  "טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו"
  :קמא קיבבא                                                                                                                                                                       

  ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

אלא "שאלה : י"הגמרא בבא קמא ק

מעתה יבמה שנפלה לפני מוכה 

דאדעתא דהכי לא , שחין תיפוק בלא חליצה

אנן "ומתרצת הגמרא , "קדשה את עצמה

וכדריש לקיש , סהדי דניחא לה בכל דהוא

". טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו, ל"דאמר ר

י שהאשה נח לה להתקדש לבעלה "ופרש

על ספק זה שאם ימות , שהוא שלם ובריא

, י"ומשמע מהרש. לאחיו המוכה שחיןתזקק

שבאמת האשה לא רוצה בעל שהוא מוכה 

פ שיש "אע, ורק רוצה את בעלה השלם, שחין

שמא ימות ותפול לפני , בזה סכנה במקצת

י שאשה "מ מרש"ונפ. המוכה שחין

ונמצא שהיה מוכה שחין , שנתקדשה לבעלה

  והקידושין , בזמן הקידושין הוי מקח טעות

  .מתבטלין  

שהביאו : א"לעיין בזה מתוספות בגיטין י

להירושלמי ששואל מה הדין באשתו 

האם יכול הבעל לזכות לה את , של מוכה שחין

כיון שזכין לאדם שלא , י שליח קבלה"הגט ע

  ש שם הביא שהירושלמי "רא' ובתוס, בפניו

  

טב"הואאבל התירוץ,לא תירץ קושיה זו

שהאשה רוצה , "ארמלומלמיתבדוטןלמיתב

ואין זה זכות , גם את הבעל שהוא מוכה שחין

ע על "כ צ"וא. לה להתגרש מהמוכה שחין

שסובר שבעל מוכה שחין האשה לא , י"רש

  טב "ועל זה לא נאמר , רוצה והוא מקח טעות

  .ע"וצ". למיתב טן דו מלמיתב ארמלו  

, שואלת הגמרא: יש לעיין בקידושין יג

את האשה [בעל מתרת מנלן דמיתת ה

ומביאה הגמרא ראיה ]. לנישואין לאדם אחר

מי האיש אשר ארס אשה ולא , מהפסוק

ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה , לקחה

ומוכח דאם מת הבעל . ואיש אחר יקחנה

. שמותרת האשה לאיש אחר, במלחמה

סימן [והקשה בחלקת יואב בקבא דקשייתא 

מה הראיה שהאשה מותרת במיתת ]ב"ל

ל דהאשה אסורה במיתת "לעולם י, הבעל

ורק דאם ארס אשה ולא לקחה ומת , הבעל

מותרת להנשא לאחר מדין מקח , במלחמה

שימות [שתאמר האשה אדעתא דהכי . טעות

  הארוס במלחמה לפני שאנשא לו ואהנה 

  .ע"וצ. לא התקדשתי לו] ממנו  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

אינם סותרים , י"לדעתי דברי רש

. ש בירושלמי"הרא' לדברי תוס

שיש חילוק גדול בין מקדש אשה ונמצא מוכה 

שמלכתחילה לא התקדשה למוכה , שחין

וכשנמצא מוכה שחין , שחין רק לבעל שלם

, כ בנדון הירושלמי"ומשא. הוי מקח טעות

או שהודיע לה מעיקרא [שה כדין שנתקד

או שנהיה מוכה שחין , שהוא מוכה שחין

והנדון האם זכות הוא לה ]. לאחר הנישואין

ל דאינו זכות "בזה י, להתגרש מהמוכה שחין

:שאלה

ש וי

ועוד 

:תשובה



                      דוד      בבא קמא                                                     אוצרות                שיד

כיון שכבר נתקדשה לו ולא רוצה , גמורה

  ורק להנשא לכתחילה למוכה . להתגרש ממנו

  . שחין הוי מקח טעות  

שסריס ]א"סימן רכ[יאיר בתשובת חוות 

ומאי , שאינו יכול לבעול הוי מקח טעות

ע באבן העזר דסריס שקדש "דמבואר בשו

מיירי בסריס שיכול לבעול , קדושין קדושין

או . ]ז"ט י"י בראשית ל"רש' ע[דומיא דפוטיפר 

אבל אם , בהכירה בו ונתקדשה אדעתא דהכי

ועיין . לא ידעה שהוא סריס הוי מקח טעות

דמי ]'ט וסימן פ"ע סימן ע"אה[עוד באגרות משה 

שאינו יכול לבעול מחמת חולי או מחמת 

  ואינה צריכה גט , שטותו הוי מקח טעות

  .ה בדבריו"עישבדיעבד  

של החלקת יואב על הגמרא 

אינה קושיה למאי ,בקדושין

דהאשה נח לה , י טב למיתב טן דו"דפרש

ומשמע מדבריו דנח לאשה , להתקדש לבעלה

אפילו אם ימות ולא , להתקדש לבעל שלם

לא , כ במיתת הבעל"וא. יהא לה בעל כלל

אם נאמר [שייך להתירה מדין מקח טעות 

מ "שהרי מ, ]שמיתת הבעל לא מתרת האשה

דו מלמיתב שייכת הסברה של טב למיתב טן 

היא רק לפי , וכל קושיית החלקת יואב. ארמלו

, מ"שהביא בשם הר, המרדכי בפרק ד ביבמות

דאשה שנפלה ליבום לפני מומר דפטורה מן 

דרק ביבמה , והוכיח זה מסוגייתינו. היבום

שנפלה לפני מוכה שחין צריכה חליצה או 

ל דמוכה "וס[כיון דנח לה בבעל כל דהו , יבום

אבל כשנפלה לפני ]. ל כל דהונחשב בע, שחין

מותרת , מומר דלא חשיב בעל כל דהו כלל

, ל"מ ס"ומוכח דהר. בלא חליצה ובלא יבום

ש היא רק אם י, דכל סברת טב למיתב טן דו

  איןאםאבל, בעל כל דהו אחר מיתת בעלה

  

] כמו בעל מומר[אחר מיתת בעלה כלל בעל

במת בעלה , ולפי זה. ז מקח טעות"ה

ייך להתירה מדין מקח טעות ש, במלחמה

  אפילו אם נאמר שמיתת הבעל לא מתירה [

  .ובחלקת יואב שם עמד בזה, ]להנשא  

ל "מ ס"כיון דהר, יש לדון בקושייתו

דגם באשה נשואה שייכת לסברת 

, אם תאסר לאחר מיתת בעלה[מקח טעות 

ודלא , ]ולא יהא לה כלל בעל כמו בבעל מומר

דבנשואה לא שייכא כלל מקח : ק קי"ס ב"כתו

עיין ]. גם בלא סברת טב למיתב טן דו[טעות 

מ "שדייק דהר]אבן העזר סימן עט[אגרות משה 

ל דגם בנישואין שייכא "וס, ס בזה"לק על תונח

מ מיושבת "כ גם להר"וא. לסברת מקח טעות

דהוכחת הגמרא דאשה , קושיית החלקת יואב

מקרא . [מותרת לאחר מיתת בעלה במלחמה

, פ"ממנ] דפן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה

שפיר הותרה , דאם עצם המיתה מתרת

כ "א, ואם המיתה אינה מתרת. לנשואין לאחר

מותרת מכח מקח טעות בין בארוסה בין 

  מותרת , מ גם בנשואה"כיון דלהר[בנשואה 

  ]מדין מקח טעות וכמבואר  

שעמד על ]ד"סימן נ[עוד באור גדול 

ותירץ דאם היתה מותרת מדין , קושיה זו

נמצא שלא היתה נחשבת כלל , מקח טעות

ושוב לא היה קפידא לתורה שישוב , אשתו

דכל . יש אחר יקחנהפן א, מהמלחמה

ובא אחר , רק אם היתה שייכת לו, הקפידה

, חללוולאדומיא דנטע כרם[ונוטלה ממנו 

אבל אם ]. דהיה שלו עד המיתה במלחמה

  לא היה כלל קפידה , מותרת מדין מקח טעות

  .ק"לשוב מהמלחמה ודו  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

ועיין

והשאלה

אמנם

עיין 

     שטודוד                              אמקבבא                               אוצרות               

  קבסימן 

  ם"גזל עכו
  .בבא קמא קיג                                                                                                                                                                     

  .ס"צ רבי דוד חנניה פינטו שלום רב וכט"ר הרה"מולכבוד 

עקיבא ' סובר ר. ג"בבא קמא קי' בגמ

ולומד זה , ם אסור"שגזל עכו

  אבל ". אחרי נמכר גאולה תהיה לו"מהפסוק 

  .הפקעת הלואתו מותרת  

מדוע צריך פסוק מיוחד ] ביאור א

ם הרי לפני מתן תורה "לאסור גזל עכו

שזהו אחד , ם"את העכוברור שאסור לגזול

' כמבואר בגמ, משבע מצוות בני נח לא לגזול

כ מהיכי "וא, מכל עף הגן ולא גזל: ו"סנהדרין נ

תיתי לומר שלאחר מתן תורה הותר גזל 

ם מותר "ומאן דסבירא ליה דגזל עכו. [ם"עכו

לא תעשוק שכיר עני ואביון "מגזירת הכתוב 

  בבא'בגמכמבואר,ם"למעט עכו" מאחיך

  

כיון דלומד זה מגזירת , ניחא:א"קימציעא

ולא דורש , ם אסור"ד דגזל עכו"אבל מ, הכתוב

כ מדוע צריך פסוק "א, ם"אחיך למעט עכו

מדוע מותר להפקיע את ] ב]. מיוחד לאסור

הרי הישראל גוזלו שלא משלם לו , הלואתו

: בקדושין יג' לפי דברי תוס, וביותר קשה. חובו

נחשבים , ערכין ונזיקיןשרק קרבנות פדיון הבן 

כי התורה חידשה את . מלוה הכתובה בתורה

. ובלי חידוש התורה היה פטור מלשלם, החיוב

אבל הלוואה לא נחשבת מלוה הכתובה 

כי גם בלי חידוש התורה מחוייב , בתורה

  מדוע , כ צריך ביאור"וא. לשלם הלוואתו

  .ם פטור מלשלם לו"בהלוואה לעכו  

  .שדודהכולל באר משה אאברכי 

  

פ המשנה בבא "ע, חשבתי לבאר זה

שור של ישראל שנגח : "ז"קמא ל

ושל כנעני שנגח שור של , שור של כנעני פטור

". ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם

וימודד מהפסוק עמד, הטעם' וביארה הגמ

ראה שבע מצוות , ויתר גוייםארץ ראה

כיון שלא קיימו עמד , שקיבלו עליהם בני נח

דזה אתי ', וכתבו תוס. והתיר ממונן לישראל

ולכך , ם אסור"שפיר למאן דאמר גזל עכו

התחדש בפסוק ששור של ישראל שנגח שור 

ד גזל "אבל למ. ם פטור מלשלם"של עכו

ך פסוק לשור של ישראל אין צרי, ם מותר"עכו

, א"וביאר המהרש.ם"שנגח שור של עכו

ם "שבשור של ישראל שנגח שור של עכו

שהישראל לא משלם . נחשב הפקעת הלוואתו

ד גזל "ולכך למ. ם"שהזיק להעכו, את חובו

בא הפסוק להתיר הפקעת , ם אסור"עכו

צ "א, ם מותר"ד גזל עכו"אבל למ, הלוואתו

, יטא שמותרתפסוק להפקעת הלוואתו ופש

וכן הוא בנמוקי יוסף . קל וחומר מגזילו שמותר

  דהאי עמד והתיר דווקא לענין . ח"בבא קמא ל

  .אבל לענין גזל אסור, נזיקין  

מובן מדוע צריך פסוק מיוחד לאסור 

כי לאחר שהתורה התירה , ם"גזל עכו

:שאלה

וצריך 

:תשובה

ובזה 
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כיון שכבר נתקדשה לו ולא רוצה , גמורה

  ורק להנשא לכתחילה למוכה . להתגרש ממנו

  . שחין הוי מקח טעות  

שסריס ]א"סימן רכ[יאיר בתשובת חוות 

ומאי , שאינו יכול לבעול הוי מקח טעות

ע באבן העזר דסריס שקדש "דמבואר בשו

מיירי בסריס שיכול לבעול , קדושין קדושין

או . ]ז"ט י"י בראשית ל"רש' ע[דומיא דפוטיפר 

אבל אם , בהכירה בו ונתקדשה אדעתא דהכי

ועיין . לא ידעה שהוא סריס הוי מקח טעות

דמי ]'ט וסימן פ"ע סימן ע"אה[עוד באגרות משה 

שאינו יכול לבעול מחמת חולי או מחמת 

  ואינה צריכה גט , שטותו הוי מקח טעות

  .ה בדבריו"עישבדיעבד  

של החלקת יואב על הגמרא 

אינה קושיה למאי ,בקדושין

דהאשה נח לה , י טב למיתב טן דו"דפרש

ומשמע מדבריו דנח לאשה , להתקדש לבעלה

אפילו אם ימות ולא , להתקדש לבעל שלם

לא , כ במיתת הבעל"וא. יהא לה בעל כלל

אם נאמר [שייך להתירה מדין מקח טעות 

מ "שהרי מ, ]שמיתת הבעל לא מתרת האשה

דו מלמיתב שייכת הסברה של טב למיתב טן 

היא רק לפי , וכל קושיית החלקת יואב. ארמלו

, מ"שהביא בשם הר, המרדכי בפרק ד ביבמות

דאשה שנפלה ליבום לפני מומר דפטורה מן 

דרק ביבמה , והוכיח זה מסוגייתינו. היבום

שנפלה לפני מוכה שחין צריכה חליצה או 

ל דמוכה "וס[כיון דנח לה בבעל כל דהו , יבום

אבל כשנפלה לפני ]. ל כל דהונחשב בע, שחין

מותרת , מומר דלא חשיב בעל כל דהו כלל

, ל"מ ס"ומוכח דהר. בלא חליצה ובלא יבום

ש היא רק אם י, דכל סברת טב למיתב טן דו

  איןאםאבל, בעל כל דהו אחר מיתת בעלה

  

] כמו בעל מומר[אחר מיתת בעלה כלל בעל

במת בעלה , ולפי זה. ז מקח טעות"ה

ייך להתירה מדין מקח טעות ש, במלחמה

  אפילו אם נאמר שמיתת הבעל לא מתירה [

  .ובחלקת יואב שם עמד בזה, ]להנשא  

ל "מ ס"כיון דהר, יש לדון בקושייתו

דגם באשה נשואה שייכת לסברת 

, אם תאסר לאחר מיתת בעלה[מקח טעות 

ודלא , ]ולא יהא לה כלל בעל כמו בבעל מומר

דבנשואה לא שייכא כלל מקח : ק קי"ס ב"כתו

עיין ]. גם בלא סברת טב למיתב טן דו[טעות 

מ "שדייק דהר]אבן העזר סימן עט[אגרות משה 

ל דגם בנישואין שייכא "וס, ס בזה"לק על תונח

מ מיושבת "כ גם להר"וא. לסברת מקח טעות

דהוכחת הגמרא דאשה , קושיית החלקת יואב

מקרא . [מותרת לאחר מיתת בעלה במלחמה

, פ"ממנ] דפן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה

שפיר הותרה , דאם עצם המיתה מתרת

כ "א, ואם המיתה אינה מתרת. לנשואין לאחר

מותרת מכח מקח טעות בין בארוסה בין 

  מותרת , מ גם בנשואה"כיון דלהר[בנשואה 

  ]מדין מקח טעות וכמבואר  

שעמד על ]ד"סימן נ[עוד באור גדול 

ותירץ דאם היתה מותרת מדין , קושיה זו

נמצא שלא היתה נחשבת כלל , מקח טעות

ושוב לא היה קפידא לתורה שישוב , אשתו

דכל . יש אחר יקחנהפן א, מהמלחמה

ובא אחר , רק אם היתה שייכת לו, הקפידה

, חללוולאדומיא דנטע כרם[ונוטלה ממנו 

אבל אם ]. דהיה שלו עד המיתה במלחמה

  לא היה כלל קפידה , מותרת מדין מקח טעות

  .ק"לשוב מהמלחמה ודו  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

ועיין

והשאלה

אמנם

עיין 

     שטודוד                              אמקבבא                               אוצרות               

  קבסימן 

  ם"גזל עכו
  .בבא קמא קיג                                                                                                                                                                     

  .ס"צ רבי דוד חנניה פינטו שלום רב וכט"ר הרה"מולכבוד 

עקיבא ' סובר ר. ג"בבא קמא קי' בגמ

ולומד זה , ם אסור"שגזל עכו

  אבל ". אחרי נמכר גאולה תהיה לו"מהפסוק 

  .הפקעת הלואתו מותרת  

מדוע צריך פסוק מיוחד ] ביאור א

ם הרי לפני מתן תורה "לאסור גזל עכו

שזהו אחד , ם"את העכוברור שאסור לגזול

' כמבואר בגמ, משבע מצוות בני נח לא לגזול

כ מהיכי "וא, מכל עף הגן ולא גזל: ו"סנהדרין נ

תיתי לומר שלאחר מתן תורה הותר גזל 

ם מותר "ומאן דסבירא ליה דגזל עכו. [ם"עכו

לא תעשוק שכיר עני ואביון "מגזירת הכתוב 

  בבא'בגמכמבואר,ם"למעט עכו" מאחיך

  

כיון דלומד זה מגזירת , ניחא:א"קימציעא

ולא דורש , ם אסור"ד דגזל עכו"אבל מ, הכתוב

כ מדוע צריך פסוק "א, ם"אחיך למעט עכו

מדוע מותר להפקיע את ] ב]. מיוחד לאסור

הרי הישראל גוזלו שלא משלם לו , הלואתו

: בקדושין יג' לפי דברי תוס, וביותר קשה. חובו

נחשבים , ערכין ונזיקיןשרק קרבנות פדיון הבן 

כי התורה חידשה את . מלוה הכתובה בתורה

. ובלי חידוש התורה היה פטור מלשלם, החיוב

אבל הלוואה לא נחשבת מלוה הכתובה 

כי גם בלי חידוש התורה מחוייב , בתורה

  מדוע , כ צריך ביאור"וא. לשלם הלוואתו

  .ם פטור מלשלם לו"בהלוואה לעכו  

  .שדודהכולל באר משה אאברכי 

  

פ המשנה בבא "ע, חשבתי לבאר זה

שור של ישראל שנגח : "ז"קמא ל

ושל כנעני שנגח שור של , שור של כנעני פטור

". ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם

וימודד מהפסוק עמד, הטעם' וביארה הגמ

ראה שבע מצוות , ויתר גוייםארץ ראה

כיון שלא קיימו עמד , שקיבלו עליהם בני נח

דזה אתי ', וכתבו תוס. והתיר ממונן לישראל

ולכך , ם אסור"שפיר למאן דאמר גזל עכו

התחדש בפסוק ששור של ישראל שנגח שור 

ד גזל "אבל למ. ם פטור מלשלם"של עכו

ך פסוק לשור של ישראל אין צרי, ם מותר"עכו

, א"וביאר המהרש.ם"שנגח שור של עכו

ם "שבשור של ישראל שנגח שור של עכו

שהישראל לא משלם . נחשב הפקעת הלוואתו

ד גזל "ולכך למ. ם"שהזיק להעכו, את חובו

בא הפסוק להתיר הפקעת , ם אסור"עכו

צ "א, ם מותר"ד גזל עכו"אבל למ, הלוואתו

, יטא שמותרתפסוק להפקעת הלוואתו ופש

וכן הוא בנמוקי יוסף . קל וחומר מגזילו שמותר

  דהאי עמד והתיר דווקא לענין . ח"בבא קמא ל

  .אבל לענין גזל אסור, נזיקין  

מובן מדוע צריך פסוק מיוחד לאסור 

כי לאחר שהתורה התירה , ם"גזל עכו

:שאלה

וצריך 

:תשובה

ובזה 



                      דוד      בבא קמא                                                     אוצרות                שטז

. היה מקום להתיר גם גזילו, את ממונן לישראל

  ונשאר כל , גזל ממשולכך בא הפסוק ואוסר

  .ההיתר רק בהפקעת הלוואתו  

. ז"ן בסנהדרין נ"עיין בחידושי הר

ם "שכתב דלהלכה קיימא לן גזל עכו

ורק מדרבנן נאסר מפני חלול [מותר מן התורה 

עמד ויתר . בבא קמא לח' והוכיח זה מהגמ]. 'ה

ומוכח שגזל , גוים שהתיר ממונן לישראל

והנימוקי ' דברי תוסוהוא דלא כ. ם מותר"עכו

שביארו שכל הסוגיא רק למאן דאמר , יוסף

, ן באמת תמוהים"ודברי הר. ם אסור"גזל עכו

הוא , ם מותר"שהרי מאן דסבירא ליה גזל עכו

. למעט עובד כוכבים" אחיך"מגזירת הכתוב 

" עמד ויתר גויים"כ למה צריך הפסוק של "וא

, ן"וצריך לבאר לדעת הר. ם"להתיר גזל עכו

בא לבאר את " עמד ויתר גויים"סוק שהפ

בפסוק [מדוע התירה התורה גזל עכום , הטעם

, וזה ביאר הפסוק]. ם"למעט עכו" אחיך"

שהוא קנס משום שלא קיימו שבע מצוות בני 

ממונן התיר"' ן מדייק מלשון הגמ"והר.נח

  בין על הפקעת , שהוא היתר לגמרי, "לישראל

  .הלוואתם ובין על גזל גמור  

באמת קשה למאן באמר גזל , ן"הר

מדוע צריך פסוק מיוחד , ם אסור"עכו

והרי לפני מתן תורה היה ברור שאסור , לאסור

ומה הוא אמינא שלאחר מתן תורה יהא , לגזול

הרי , ומדוע מותר להפקיע הלוואתם. מותר

  , החוב לשלם מה שלווה הוא חוב מסברה

  :ג"קדושין י' כמבואר בתוס  

בבא 'פ הגמ"ע, ן"דעת הרלבאר 

  שכל האיסור להלוות : 'מציעא ע

  

שנאמר , ם"בריבית הוא רק לישראל ולא לעכו

ורק מדרבנן נאסר להלוותו" י תשיךלנכר"

ולכך , ממעשיוילמודשמאגזירהבריבית

, ם בריבית"לתלמיד חכם מותר להלוות לעכו

וכיון . שאין חשש שימשך אחר מעשיו

, שהאיסור להלוות בריבית הוא כעין גזל

שאפשר היה . בבא מציעא סא' כמבואר בגמ

או , ללמוד הלאו של גזל מהלאו של ריבית

, דוחה' והגמ[הלאו של ריבית מהלאו של גזל 

מינא דשאני שאם היה נאמר ריבית הוא א

ואם היה נאמר גזל הוא אמינא , ריבית דחידוש

מ משמע ששניהם "ומ, משום דבעל כרחיה

דאם לא כן מה שיך , הוא אותו ענין כעין גזל

וכיון שהותר לאו של ]. ק"ללמוד זה מזה ודו

מוכח שהתורה הפקיעה , ם"ריבית אצל העכו

ולכך צריך פסוק מיוחד לאסור לאו , את ממונו

  נשאר , פקעת הלוואתו שאין פסוקובה, של גזל

  .הדין שמותר להפקיע אותה  

ם "שגם למאן דאמר גזל עכו, לומר

הוא לא מחמת עצם ההפסד , אסור

שהרי התורה הפקיעה . ם וגוזלו"שעושה לעכו

ראה ויתר "מהפסוק ' לתוס, את הממון שלהם

ן מהפסוק "ולהר". גויים שהפקיע את ממונם

וכל . הלוותם בריביתשהתיר ל" לנכרי תשיך"

, הוא מחמת הישראל, ם"האיסור של גזל עכו

ם קונה לעצמו "שעל ידי זה שגוזל את העכו

ועל ידי זה יבא לשאר , מידה רעה של ערמה

ולכך התורה , מידות רעות או לגזול מישראל

ומה . אסרה בפסוק אחרי נמכר גאולה תהיה לו

שאין , שאין כן בהפקעת הלוואתו שמותרת

  ולכך לא אסרה זה , מש בידיםבה גזל מ

  .התורה  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

אמנם

ולדעת

וחשבתי

וחשבתי 

     שיזדוד                              אמקבבא                               אוצרות               

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  

.ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

ומה , את מכתבו היקר בסוגיא

שהתורה הפקיעה את זכויות , שביאר

או מקרא דראה ויתר [ם "הממון אצל העכו

]. ם"או מקרא דריבית שהותרה לעכו, גויים

  שמתרגל , וכל האיסור הוא מחמת הישראל

  .לערמה הוא ביאור נפלא  

כעין זה מבואר במנחת חינוך במצוה 

ה ם בריש הלכות גזיל"רכד שמהרמב

ם מותר מהתורה "שגזל עכו, משמע שפוסק

, ם"אבל בגניבה של עכו]. ורק מדרבנן נאסר[

]. ם מותר"ד גזל עכו"גם למ[נאסר מהתורה 

וביאר המנחת חינוך הטעם לחלק בין גניבה 

גם ] לצערן[מ למיקט "שגונב ע, לבין גזילה

אבל : בבא מציעא סא' כמבואר בגמ, נאסר

והטעם . המ למיקט לא נאסר מהתור"גוזל ע

אינו מחמת , שנאסר גניבה על מנת למיקט

כיון שאין כאן [הפסד הממון שעושה לחבירו 

אלא נאסר ]. כ"הפסד ממון שמחזיר לו אח

והוא , מחמת המדה הגרועה של ערמה וגניבה

ם "ולכך גניבת עכו. איסור מחמת הגברא

, מ למיקט"כמו גניבה ע, נאסרה מהתורה

ל גזל אב. מחמת המדה הגרועה של ערמה

  כמו שלא נאסר גזל , ם מותר מהתורה"עכו

  . ד"מ למיקט עכ"ע  

, ר"כעין היסוד שנתבאר בדברי כת

וכל מה , ם אין זכויות בממון"שלעכו

ורק . שנאסר הוא מחמת הערמה של הישראל

ם "למאן דאמר גזל עכו, שהמנחת חינוך ביאר

מ גניבה נאסרה מחמת "דמ, מותר מהתורה

הוא גם , ר"ביאר כתאבל למה ש. הערמה

שזהו , ם אסור מהתורה"למאן דאמר גזל עכו

  וזה התחדש [גם משום הערמה של הישראל 

  ].אחר נמכר גאולה תהיה לו"בפסוק   

בבא בתרא ' מתבארים היטב דברי הגמ

שאמו של שבור מלכא שלחה ארנק . 'ח

ועיין . מעות לרב יוסף שיעשה בו מצוה רבה

. י יא"והקשה רש, רב יוסף מהו מצוה רבה

ם כמו בעובדא "מדוע לא חילקן לעניי עכו

ותירץ כיון שאמרה למצוה רבה אי , דרבא שם

] שאינו מצוה רבה[ם "אפשר לחלקן לעניי עכו

קשה וה. שאז נמצא גונב דעת הבריות ואסור

י "מדוע רש]ה"בבא בתרא אות נ[בקובץ שיעורים 

משום , ם"לא פירש שאסור לחלקן לעניי עכו

וביאר . ם ורק פירש משום גזל דעת"גזל עכו

הוא רק אם הישראל , ם שנאסר"שכל גזל עכו

אבל אם הישראל מזיק , נוטל הממון לעצמו

כי בפסוק וחישב עם , ם לא נאסר"את העכו

, לגזול וליטול את ממונונאמר רק איסור, קונהו

ולכך אם היה רב . אבל לא נאמר איסור להזיקו

לא היה עובר , ם"יוסף מחלק המעות לעניי עכו

. י"ם רק על גזל דעת וכפירוש רש"על גזל עכו

ר הדברים מחוורים "ולמה שביאר כת. ד"עכ

וכל , ם אין זכויות על הממון"כי לעכו, היטיב

מחמת הוא, האיסור לגוזלו ולגנוב ממנו

  הערמה של הישראל ולכך בהיזק שלא שייך 

  .לא נאסר, זה  

'כלל ו[זה מבואר בקונטרס הספיקות 

. ם"שאין דין חזקת ממון בעכו]'אות ד

שתינוק שנמצא . ה"יומא פ' כמבואר בתוס

דינו , מושלך בעיר שרובה עובדי כוכבים

קיבלנו

ודבר 

וזהו 

ובזה

וכעין 



                      דוד      בבא קמא                                                     אוצרות                שטז

. היה מקום להתיר גם גזילו, את ממונן לישראל

  ונשאר כל , גזל ממשולכך בא הפסוק ואוסר

  .ההיתר רק בהפקעת הלוואתו  

. ז"ן בסנהדרין נ"עיין בחידושי הר

ם "שכתב דלהלכה קיימא לן גזל עכו

ורק מדרבנן נאסר מפני חלול [מותר מן התורה 

עמד ויתר . בבא קמא לח' והוכיח זה מהגמ]. 'ה

ומוכח שגזל , גוים שהתיר ממונן לישראל

והנימוקי ' דברי תוסוהוא דלא כ. ם מותר"עכו

שביארו שכל הסוגיא רק למאן דאמר , יוסף

, ן באמת תמוהים"ודברי הר. ם אסור"גזל עכו

הוא , ם מותר"שהרי מאן דסבירא ליה גזל עכו

. למעט עובד כוכבים" אחיך"מגזירת הכתוב 

" עמד ויתר גויים"כ למה צריך הפסוק של "וא

, ן"וצריך לבאר לדעת הר. ם"להתיר גזל עכו

בא לבאר את " עמד ויתר גויים"סוק שהפ

בפסוק [מדוע התירה התורה גזל עכום , הטעם

, וזה ביאר הפסוק]. ם"למעט עכו" אחיך"

שהוא קנס משום שלא קיימו שבע מצוות בני 

ממונן התיר"' ן מדייק מלשון הגמ"והר.נח

  בין על הפקעת , שהוא היתר לגמרי, "לישראל

  .הלוואתם ובין על גזל גמור  

באמת קשה למאן באמר גזל , ן"הר

מדוע צריך פסוק מיוחד , ם אסור"עכו

והרי לפני מתן תורה היה ברור שאסור , לאסור

ומה הוא אמינא שלאחר מתן תורה יהא , לגזול

הרי , ומדוע מותר להפקיע הלוואתם. מותר

  , החוב לשלם מה שלווה הוא חוב מסברה

  :ג"קדושין י' כמבואר בתוס  

בבא 'פ הגמ"ע, ן"דעת הרלבאר 

  שכל האיסור להלוות : 'מציעא ע

  

שנאמר , ם"בריבית הוא רק לישראל ולא לעכו

ורק מדרבנן נאסר להלוותו" י תשיךלנכר"

ולכך , ממעשיוילמודשמאגזירהבריבית

, ם בריבית"לתלמיד חכם מותר להלוות לעכו

וכיון . שאין חשש שימשך אחר מעשיו

, שהאיסור להלוות בריבית הוא כעין גזל

שאפשר היה . בבא מציעא סא' כמבואר בגמ

או , ללמוד הלאו של גזל מהלאו של ריבית

, דוחה' והגמ[הלאו של ריבית מהלאו של גזל 

מינא דשאני שאם היה נאמר ריבית הוא א

ואם היה נאמר גזל הוא אמינא , ריבית דחידוש

מ משמע ששניהם "ומ, משום דבעל כרחיה

דאם לא כן מה שיך , הוא אותו ענין כעין גזל

וכיון שהותר לאו של ]. ק"ללמוד זה מזה ודו

מוכח שהתורה הפקיעה , ם"ריבית אצל העכו

ולכך צריך פסוק מיוחד לאסור לאו , את ממונו

  נשאר , פקעת הלוואתו שאין פסוקובה, של גזל

  .הדין שמותר להפקיע אותה  

ם "שגם למאן דאמר גזל עכו, לומר

הוא לא מחמת עצם ההפסד , אסור

שהרי התורה הפקיעה . ם וגוזלו"שעושה לעכו

ראה ויתר "מהפסוק ' לתוס, את הממון שלהם

ן מהפסוק "ולהר". גויים שהפקיע את ממונם

וכל . הלוותם בריביתשהתיר ל" לנכרי תשיך"

, הוא מחמת הישראל, ם"האיסור של גזל עכו

ם קונה לעצמו "שעל ידי זה שגוזל את העכו

ועל ידי זה יבא לשאר , מידה רעה של ערמה

ולכך התורה , מידות רעות או לגזול מישראל

ומה . אסרה בפסוק אחרי נמכר גאולה תהיה לו

שאין , שאין כן בהפקעת הלוואתו שמותרת

  ולכך לא אסרה זה , מש בידיםבה גזל מ

  .התורה  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

אמנם

ולדעת

וחשבתי

וחשבתי 

     שיזדוד                              אמקבבא                               אוצרות               

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  

.ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

ומה , את מכתבו היקר בסוגיא

שהתורה הפקיעה את זכויות , שביאר

או מקרא דראה ויתר [ם "הממון אצל העכו

]. ם"או מקרא דריבית שהותרה לעכו, גויים

  שמתרגל , וכל האיסור הוא מחמת הישראל

  .לערמה הוא ביאור נפלא  

כעין זה מבואר במנחת חינוך במצוה 

ה ם בריש הלכות גזיל"רכד שמהרמב

ם מותר מהתורה "שגזל עכו, משמע שפוסק

, ם"אבל בגניבה של עכו]. ורק מדרבנן נאסר[

]. ם מותר"ד גזל עכו"גם למ[נאסר מהתורה 

וביאר המנחת חינוך הטעם לחלק בין גניבה 

גם ] לצערן[מ למיקט "שגונב ע, לבין גזילה

אבל : בבא מציעא סא' כמבואר בגמ, נאסר

והטעם . המ למיקט לא נאסר מהתור"גוזל ע

אינו מחמת , שנאסר גניבה על מנת למיקט

כיון שאין כאן [הפסד הממון שעושה לחבירו 

אלא נאסר ]. כ"הפסד ממון שמחזיר לו אח

והוא , מחמת המדה הגרועה של ערמה וגניבה

ם "ולכך גניבת עכו. איסור מחמת הגברא

, מ למיקט"כמו גניבה ע, נאסרה מהתורה

ל גזל אב. מחמת המדה הגרועה של ערמה

  כמו שלא נאסר גזל , ם מותר מהתורה"עכו

  . ד"מ למיקט עכ"ע  

, ר"כעין היסוד שנתבאר בדברי כת

וכל מה , ם אין זכויות בממון"שלעכו

ורק . שנאסר הוא מחמת הערמה של הישראל

ם "למאן דאמר גזל עכו, שהמנחת חינוך ביאר

מ גניבה נאסרה מחמת "דמ, מותר מהתורה

הוא גם , ר"ביאר כתאבל למה ש. הערמה

שזהו , ם אסור מהתורה"למאן דאמר גזל עכו

  וזה התחדש [גם משום הערמה של הישראל 

  ].אחר נמכר גאולה תהיה לו"בפסוק   

בבא בתרא ' מתבארים היטב דברי הגמ

שאמו של שבור מלכא שלחה ארנק . 'ח

ועיין . מעות לרב יוסף שיעשה בו מצוה רבה

. י יא"והקשה רש, רב יוסף מהו מצוה רבה

ם כמו בעובדא "מדוע לא חילקן לעניי עכו

ותירץ כיון שאמרה למצוה רבה אי , דרבא שם

] שאינו מצוה רבה[ם "אפשר לחלקן לעניי עכו

קשה וה. שאז נמצא גונב דעת הבריות ואסור

י "מדוע רש]ה"בבא בתרא אות נ[בקובץ שיעורים 

משום , ם"לא פירש שאסור לחלקן לעניי עכו

וביאר . ם ורק פירש משום גזל דעת"גזל עכו

הוא רק אם הישראל , ם שנאסר"שכל גזל עכו

אבל אם הישראל מזיק , נוטל הממון לעצמו

כי בפסוק וחישב עם , ם לא נאסר"את העכו

, לגזול וליטול את ממונונאמר רק איסור, קונהו

ולכך אם היה רב . אבל לא נאמר איסור להזיקו

לא היה עובר , ם"יוסף מחלק המעות לעניי עכו

. י"ם רק על גזל דעת וכפירוש רש"על גזל עכו

ר הדברים מחוורים "ולמה שביאר כת. ד"עכ

וכל , ם אין זכויות על הממון"כי לעכו, היטיב

מחמת הוא, האיסור לגוזלו ולגנוב ממנו

  הערמה של הישראל ולכך בהיזק שלא שייך 

  .לא נאסר, זה  

'כלל ו[זה מבואר בקונטרס הספיקות 

. ם"שאין דין חזקת ממון בעכו]'אות ד

שתינוק שנמצא . ה"יומא פ' כמבואר בתוס

דינו , מושלך בעיר שרובה עובדי כוכבים

קיבלנו

ודבר 

וזהו 

ובזה

וכעין 



                      דוד      בבא קמא                                                     אוצרות                שיח

שאם נגח שור תם , כעובד כוכבים לענין נזיקין

משלם לישראל נזק , ישראלשלו שור של

ם שנגח שור של "כדין שור של עכו, שלם

הרי , והקשה בקונטרס הספיקות. ישראל

, קיימא לן דאין הולכים בממון אחר הרוב

, וכיצד יכול הישראל לתבוע ממנו נזק שלם

יאמר לו התינוק אייתי ראיה דעובד כוכבים

מיעוט שמא שישוכיון[שלםנזקוטולאני

נאמר המוציא מחבירו עליו , ישראל הוא

ותירץ כיון שיש רוב שקובע שהוא ]. הראיה

  ותמה מהו , אין לו חזקת ממון, עובד כוכבים

  .טעמא במלתא בזה  

  

איןם"כיון שלעכו,ר מתבאר"דברי כת

האיסור לגזול וכל,הממוןעלזכויות

, מהם הוא מחמת הישראל שמתרגל לערמה

ם מחוייב "שהרוב קובע שהוא עכוולכך כ

ם אין "דלעולם לעכו, לשלם לישראל נזק שלם

וכעין זה הביא במגיה על .לו זכויות על הממון

]'ק ו"ז ס"ד אות י"דף פ[ט אלגזי "המהרי

ם "ג דקיימא לן גזל עכו"דאע, מהאחרונים

, זהו רק לגזול מהם בידים, אסור מן התורה

ו אין הולכין כמ, ם זכויות ממון"אבל אין להעכו

  , בממון אחר הרוב ואוקי ממונא בחזקת מריה

  .ר"והוא כמו שנתבאר לעיל בדברי כת  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ולפי 

שיט                 דוד                              ציעאמאבב                              אוצרות

  סימן קג

  בדין שנים אוחזים בטלית
  .בבא מציעא ב                                                                                                                                                                    

  

  .ס"צ רבי דוד חנניה פינטו שלום רב וכט"ר הרה"מולכבוד 

שנים . "'במשנה בבא מציעא ב

אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה 

זה ישבע שאין לו . 'וכווזה אומר אני מצאתיה 

י "ופרש". ויחלוקו' בה פחות מחציה וכו

ואין לזה , דווקא אוחזין דשניהם מוחזקים בה"

שאילו היתה ביד אחד לבדו , כח בה יותר מזה

ירו ועליו להביא ראיה הוי אידך המוציא מחב

  ליטולזהנאמןואינו,שלובעדים שהיא

  

  

דיחלוקו הואי"רשמדברימשמע".בשבועה

אמנם .כיון שאין לזה כח יותר מלזה, מספק

דאוחזין "שהרי כתבו , מוכח שנחלקו' מתוס

שאני דחשיב כאילו כל אחד יש לו בה בודאי 

דאנן סהדי דמאי דתפיס האי דידיה , החצי

דהיחלוקו הוא מדין ' מוכח מדברי תוס". הוא

  דאנן סהדי דכל חד מאי דתפיס דידיה , ודאי

  .ב במה נחלקו"וצ. הוא  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

חזקה מה "באחרונים חקרו בכל דין 

האם זוהי , "שתחת יד אדם שלו

כיון דלא מחזיקינן , חזקה של בירור והוכחה

וכל אדם :]ו"כמבואר בשבועות מ[אינשי בגנבי 

אנן סהדי וברור לן שהחפץ , שמוחזק בחפץ

י שלו רק יוצר "או דלמא חזקה מה שתח. שלו

, ספק למי שייך החפץ למרא קמא או לתופס

שהרי עד עכשיו היה החפץ . ומועיל תפיסה

ז שרואים אחר תפוס "ועי, שייך למרא קמא

מהיכי תיתי לומר שיוכל לתפוס ולעורר , בה

יון דישנה חזקה מה ורק כ, ספיקות על החפץ

. מתעורר ספק שמא קנה החפץ, י שלו"שתח

מהני תפיסה והמוציא , וכיון שמתעורר ספק

.]ז"ט סימן קס"עיין גרנ[מחבירו עליו הראיה 

י "דרש, ס"י ותו"זו נחלקו רשונראה שבחקירה

הוא רק , י שלו"דכל דין חזקה מה שתחל "ס

ל "ולכך ס, מעורר ספק ומהני תפיסה

דאין לזה כח יותר , רק מספקדהחלוקה היא

י "ולכך ביאר רש, מזה דשניהם תופסים בה

דכל מה שיחלוקו הוא רק מספק ולא מדין 

, י שלו"ל דחזקה מה שתח"ס' אבל תוס. ודאי

ל דהוי "ולכך ס, הוי חזקה של בירור והוכחה

אמנם . הוכחה גמורה והחלוקה היא בתור ודאי

שמקשה מדוע . 'מ ג"ב' הקשו מהגמ' תוס

ט לא נימא יחלוקו "ומ, נה שלישי יהא מונחבמ

הרי במנה ', והקשו תוס. כמו בשנים אוחזין

דהוא [שלישי שנמצא ביד הנפקד אין אוחזין 

שהרי שייך או , אנן סהדי דלכל חד איכא פלגא

ותרצו דמה שהנפקד , ]כולו לזה או כולו לזה

וחשיב כשנים , תופס הוא בשביל שניהם

מ ליכא במנה "דמ, והקשו האחרונים. אוחזין

שלישי לטעמא דאנן סהדי דאיכא פלגא להאי 

  דאדרבה ידוע שאינו שייך רק , ופלגא להאי

  .לאחד מהן  

:שאלה

:תשובה
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שאם נגח שור תם , כעובד כוכבים לענין נזיקין

משלם לישראל נזק , ישראלשלו שור של

ם שנגח שור של "כדין שור של עכו, שלם

הרי , והקשה בקונטרס הספיקות. ישראל

, קיימא לן דאין הולכים בממון אחר הרוב

, וכיצד יכול הישראל לתבוע ממנו נזק שלם

יאמר לו התינוק אייתי ראיה דעובד כוכבים

מיעוט שמא שישוכיון[שלםנזקוטולאני

נאמר המוציא מחבירו עליו , ישראל הוא

ותירץ כיון שיש רוב שקובע שהוא ]. הראיה

  ותמה מהו , אין לו חזקת ממון, עובד כוכבים

  .טעמא במלתא בזה  

  

איןם"כיון שלעכו,ר מתבאר"דברי כת

האיסור לגזול וכל,הממוןעלזכויות

, מהם הוא מחמת הישראל שמתרגל לערמה

ם מחוייב "שהרוב קובע שהוא עכוולכך כ

ם אין "דלעולם לעכו, לשלם לישראל נזק שלם

וכעין זה הביא במגיה על .לו זכויות על הממון

]'ק ו"ז ס"ד אות י"דף פ[ט אלגזי "המהרי

ם "ג דקיימא לן גזל עכו"דאע, מהאחרונים

, זהו רק לגזול מהם בידים, אסור מן התורה

ו אין הולכין כמ, ם זכויות ממון"אבל אין להעכו

  , בממון אחר הרוב ואוקי ממונא בחזקת מריה
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  סימן קג
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  .בבא מציעא ב                                                                                                                                                                    

  

  .ס"צ רבי דוד חנניה פינטו שלום רב וכט"ר הרה"מולכבוד 

שנים . "'במשנה בבא מציעא ב

אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה 

זה ישבע שאין לו . 'וכווזה אומר אני מצאתיה 

י "ופרש". ויחלוקו' בה פחות מחציה וכו

ואין לזה , דווקא אוחזין דשניהם מוחזקים בה"

שאילו היתה ביד אחד לבדו , כח בה יותר מזה

ירו ועליו להביא ראיה הוי אידך המוציא מחב

  ליטולזהנאמןואינו,שלובעדים שהיא

  

  

דיחלוקו הואי"רשמדברימשמע".בשבועה

אמנם .כיון שאין לזה כח יותר מלזה, מספק

דאוחזין "שהרי כתבו , מוכח שנחלקו' מתוס

שאני דחשיב כאילו כל אחד יש לו בה בודאי 

דאנן סהדי דמאי דתפיס האי דידיה , החצי

דהיחלוקו הוא מדין ' מוכח מדברי תוס". הוא

  דאנן סהדי דכל חד מאי דתפיס דידיה , ודאי

  .ב במה נחלקו"וצ. הוא  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

חזקה מה "באחרונים חקרו בכל דין 

האם זוהי , "שתחת יד אדם שלו

כיון דלא מחזיקינן , חזקה של בירור והוכחה

וכל אדם :]ו"כמבואר בשבועות מ[אינשי בגנבי 

אנן סהדי וברור לן שהחפץ , שמוחזק בחפץ

י שלו רק יוצר "או דלמא חזקה מה שתח. שלו

, ספק למי שייך החפץ למרא קמא או לתופס

שהרי עד עכשיו היה החפץ . ומועיל תפיסה

ז שרואים אחר תפוס "ועי, שייך למרא קמא

מהיכי תיתי לומר שיוכל לתפוס ולעורר , בה

יון דישנה חזקה מה ורק כ, ספיקות על החפץ

. מתעורר ספק שמא קנה החפץ, י שלו"שתח

מהני תפיסה והמוציא , וכיון שמתעורר ספק

.]ז"ט סימן קס"עיין גרנ[מחבירו עליו הראיה 

י "דרש, ס"י ותו"זו נחלקו רשונראה שבחקירה

הוא רק , י שלו"דכל דין חזקה מה שתחל "ס

ל "ולכך ס, מעורר ספק ומהני תפיסה

דאין לזה כח יותר , רק מספקדהחלוקה היא

י "ולכך ביאר רש, מזה דשניהם תופסים בה

דכל מה שיחלוקו הוא רק מספק ולא מדין 

, י שלו"ל דחזקה מה שתח"ס' אבל תוס. ודאי

ל דהוי "ולכך ס, הוי חזקה של בירור והוכחה

אמנם . הוכחה גמורה והחלוקה היא בתור ודאי

שמקשה מדוע . 'מ ג"ב' הקשו מהגמ' תוס

ט לא נימא יחלוקו "ומ, נה שלישי יהא מונחבמ
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דהוא [שלישי שנמצא ביד הנפקד אין אוחזין 

שהרי שייך או , אנן סהדי דלכל חד איכא פלגא

ותרצו דמה שהנפקד , ]כולו לזה או כולו לזה

וחשיב כשנים , תופס הוא בשביל שניהם

מ ליכא במנה "דמ, והקשו האחרונים. אוחזין

שלישי לטעמא דאנן סהדי דאיכא פלגא להאי 

  דאדרבה ידוע שאינו שייך רק , ופלגא להאי

  .לאחד מהן  

:שאלה

:תשובה
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כיון דכל דין, י זה ניחא היטב"לרש

ומהני יחלוקו הוא רק מכח ספק

נ במנה שלישי כיון דתופס "וה, תפיסה

י כאן דמייר בהפקידו בכרך "בקה' ע[לשניהם 

שפיר איכא לדינא ] ס לשניהםולכך תופ, אחד

כמו , ומהני תפיסהכיון שיש ספק, דיחלוקו

וזה . בשנים אוחזין והנפקד תופס לשניהם

במנה שלישי שכתב . א ג"נראה כוונת הריטב

דכל שהוא ביד שליש , ל למקשה"דס"ל "וז

כמאן , שהוא תופס בדבר מחמת שניהם

ג דאיהו אינו תופס אלא "דאע, דתפסי בה דמי

דהא מחמת אחד מהם הוא , מהםמחמת אחד

הלכך כאלו תפסי בה תרווייהו , תופס ואין ידוע

ונראה שכוונתו ". שהרי יד כולם שווה בו, דמי

  דדין יחלוקו הוא , י"למה שביארנו בשיטת רש

  

של תפיסהגםולכך,מדין ספק ולא מדין ודאי

  חשיבה תפיסה לשניהם מחמת ,הנפקד

  .הספק  

אומר כולה שלי וזה ט בזה "זה ניחא מ

הדין הוא שזה נוטל , אומר חציה שלי

' ולתוס. שלשה חלקים וזה נוטל רביע

דאנן סהדי דמאי , דהתפיסה היא בתור ודאי

, דתפיס האי דידיה ומאי דתפיס האי דידיה

ט לא יטול "כ תקשי דהאומר חציה שלי מ"א

כיוון דאית ליה אנן סהדי על החצי , חציה

כיון דכל , מידיי לא קשיא"ולרש. שתופס

כ כיון שהספק "א, התפיסה היא רק בתור ספק

  מספק את החצי יחלוקו, מתעורר רק על חציה

  .שעליו דנין  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  הכוללפילפולא דאורייתא בעניין מאברכי המשך 

  .ס"וכטצ רבי דוד חנניה פינטו שלום רב"ר הרה"מולכבוד 

ויש לפלפל בדברי , את יקרת מכתבו

כ "במש. ר כדרכה של תורה"כת

דכל דין חזקה מה , ל"י ס"ר לבאר דרש"כת

זהו רק מכח ספק ומועילה , שלו הוא' שתחי

בבא בתרא ' ז מהגמ"עויש להקשות . תפיסה

דההוא גברא דחטף , אבא' בנסכא דר: ג"ל

, אייתי חד סהדא דחטף מיניה, נסכא מחבריה

ואומרת . אין חטפי ודידי חטפי] החוטף[ואמר 

שלא [דאי אפשר להשביע את החוטף ' הגמ

כיון שמודה שחטף , להכחיש את העד] חטף

י דרק נוצר ספק ומועילה "ולפרש. ל כגזלן"והו

כ מה הטעם נחשיב את החוטף "א, תפיסה

וכל החזקה , הרי טוען שחטף חפץ שלו, כגזלן

גם תקשי . ע"של הראשון היא רק מכח ספק וצ

]. ל דהתפיסה היא רק מדין ספק"דס[י "על רש

א אני "ז, שנים אוחזין בטלית. "'ג' מהגמ

והא הכא כיון דתפיס אנן סהדי ' מצאתיה וכו

פיס ומאי דת, דמאי דתפיס האי דידיה הוא

  ומוכח ', והוא כדברי תוס". האי דידיה הוא

  .שהתפיסה היא מדין אנן סהדי  

דהתפיסה ' לבאר בשיטת תוסר"כת

ב "ב' ויש לעיין שבגמ, היא מדין ודאי

יהודה האי מאן דנקיט מגלא ' אמר ר: ג"ל

ואמר איזל איגדריה לדיקלא דפלניא , ותובליא

זר לא חציף איניש דג, דזבנא ניהלי מהימן

ט "מ', והקשו תוס". דיקלא דלאו דיליה

תיפוק ליה משום , "לא חציף"צריכים לטעם 

אבל 

ולפי 

קיבלנו

כ "ומש

שכא                 דוד                              ציעאמאבב                              אוצרות

ותרצו דליכא תפיסה כגון , דתופס בתמרים

שלקטן והניחן ברשות שאינן שלו דלא תפיס 

ל "ומוכח דס. מ מהני מדין לא חציף"ומ, בהם

דדין חזקה מה שתחת יד אדם שלו ', לתוס

, כשתופס בהולכך זהו רק , הוא רק מדין ספק

ע "כ צ"וא. אבל אם לא תופס לא מהני החזקה

שהרי בפרק שנים אוחזין , סתרו משנתן' דתוס

  סוברים דדין התפיסה הוא מדין ודאי ואנן 

  .ע"סהדי וצ  

בזה אומר כולה , ר לבאר הדין"כת

דזה נוטל , שלי וזה אומר חציה שלי

דזה ניחא רק . שלשה חלקים וזה נוטל רביע

ולכך כיון , תפיסה היא מדין ספקדה, י"לרש

אבל . שהספק הוא רק על החצי שפיר יחלוקו

  . דאיכא אנן סהדי על חצי התפיסה', לתוס

  

. מדוע לא נעשה גם בזה יחלוקו, תקשי

כיון דישנו ספק על ד, י"לכאורה תקשי גם לרש

וזה הטוען חציה , או לזהלזההחצי האם שייך

מחבירוהמוציאנימאכ"א, שלי תופס חציה

כ "וע. ויטול חציה מדין תפיסה, הראיהעליו

כיון שטוען , צריך לומר דזה אומר חציה שלי

לא חשיב כלל תופס החצי שאינו טוען , חציה

, רק דחשיב תופס החצי שטוען עליו, עליו

והטוען כולה שלי חשיב כתופס גם החצי השני 

נמצא דכל ]. מלבד החצי שהלה מודה לו[

היא רק על ] ציה שלישל הטוען ח[התפיסה 

, ניחא' כ גם לתוס"וא. ושפיר נוטל רביע, רביע

מ "מ, ל דמאי דתפיס הוא אנן סהדי"ג דס"דאע

  שפיר איכא אנן סהדי , כיון שתופס רק רביע

  .ולכך לא נוטל חציה רק רביע, רק על רביע  

  .הכולל באר משהאברכי 

    

  .פילפולא דאורייתא בעניין מה שהשבתי לאברכי הכוללהמשך 

י בדין "חשבתי להסביר שיטת רש

דאם התפיסה הראשונה , תפיסה

, כ בא אחר ותפס ממנו"ואח, היתה בלי ערעור

, אדם שלושתחת ידי דחזקה מה"מודה רש

והיינו . היא מדין אנן סהדי ובירור ששייך לו

] החוטף[דכיון דמודה , אבא' נסכא דר

שוב , שהנסכא היתה מוחזקת אצל הראשון

ואנן סהדי , י שלו"נפסק דין חזקה מה שתח

אבל . והתופס נחשב גזלן, דשייך לראשון

כמו , באופן שעצם התפיסה היא מסופקת

דמעיקרא שניהם אוחזין ,בטליתבשנים אוחזין

ת "כאן התפיסה היא רק מדין ספק כשנ, בה

  דלא היתה מעולם תפיסה ברורה של . לעיל

  .אחד  

הסובר דבשנים אוחזין [י "שרש

יפרש , ]היא רק מדין ספקהתפיסה

אנן סהדי דמאי דתפיס . "'מ ג"ב' דברי הגמ

רק . דאינו מדין תפיסה ודאי, "האי דידיה הוא

במנה לי , חיא' להוכיח לדינו של ר' כוונת הגמ

בידך והלה אומר אין לך בידי והעדים מעידים 

נותן לו חמישים זוז , אותו שיש לו חמישים זוז

שלא תהא הודאת פיו , וישבע על השאר

לדינו ' וזה מוכיחה הגמ. גדולה מהעדאת עדים

אנן סהדי , דשנים אוחזין בטלית, חיא' של ר

חיא ' ופירושו דר. דמאי דתפיס האי דידיה הוא

" הודאה"צ דווקא "דבחיוב שבועה א, חידש

אלא כל היכא שמשלם , מפורשת של הבעלים

אפילו על ידי עדים מחוייב , חלק מן הטענה

כ "מש

ונראה:תשובה
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כיון דכל דין, י זה ניחא היטב"לרש

ומהני יחלוקו הוא רק מכח ספק

נ במנה שלישי כיון דתופס "וה, תפיסה

י כאן דמייר בהפקידו בכרך "בקה' ע[לשניהם 

שפיר איכא לדינא ] ס לשניהםולכך תופ, אחד

כמו , ומהני תפיסהכיון שיש ספק, דיחלוקו

וזה . בשנים אוחזין והנפקד תופס לשניהם

במנה שלישי שכתב . א ג"נראה כוונת הריטב

דכל שהוא ביד שליש , ל למקשה"דס"ל "וז

כמאן , שהוא תופס בדבר מחמת שניהם

ג דאיהו אינו תופס אלא "דאע, דתפסי בה דמי

דהא מחמת אחד מהם הוא , מהםמחמת אחד

הלכך כאלו תפסי בה תרווייהו , תופס ואין ידוע

ונראה שכוונתו ". שהרי יד כולם שווה בו, דמי

  דדין יחלוקו הוא , י"למה שביארנו בשיטת רש

  

של תפיסהגםולכך,מדין ספק ולא מדין ודאי

  חשיבה תפיסה לשניהם מחמת ,הנפקד

  .הספק  

אומר כולה שלי וזה ט בזה "זה ניחא מ

הדין הוא שזה נוטל , אומר חציה שלי

' ולתוס. שלשה חלקים וזה נוטל רביע

דאנן סהדי דמאי , דהתפיסה היא בתור ודאי

, דתפיס האי דידיה ומאי דתפיס האי דידיה

ט לא יטול "כ תקשי דהאומר חציה שלי מ"א

כיוון דאית ליה אנן סהדי על החצי , חציה

כיון דכל , מידיי לא קשיא"ולרש. שתופס

כ כיון שהספק "א, התפיסה היא רק בתור ספק

  מספק את החצי יחלוקו, מתעורר רק על חציה

  .שעליו דנין  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  הכוללפילפולא דאורייתא בעניין מאברכי המשך 

  .ס"וכטצ רבי דוד חנניה פינטו שלום רב"ר הרה"מולכבוד 

ויש לפלפל בדברי , את יקרת מכתבו

כ "במש. ר כדרכה של תורה"כת

דכל דין חזקה מה , ל"י ס"ר לבאר דרש"כת

זהו רק מכח ספק ומועילה , שלו הוא' שתחי

בבא בתרא ' ז מהגמ"עויש להקשות . תפיסה

דההוא גברא דחטף , אבא' בנסכא דר: ג"ל

, אייתי חד סהדא דחטף מיניה, נסכא מחבריה

ואומרת . אין חטפי ודידי חטפי] החוטף[ואמר 

שלא [דאי אפשר להשביע את החוטף ' הגמ

כיון שמודה שחטף , להכחיש את העד] חטף

י דרק נוצר ספק ומועילה "ולפרש. ל כגזלן"והו

כ מה הטעם נחשיב את החוטף "א, תפיסה

וכל החזקה , הרי טוען שחטף חפץ שלו, כגזלן

גם תקשי . ע"של הראשון היא רק מכח ספק וצ

]. ל דהתפיסה היא רק מדין ספק"דס[י "על רש

א אני "ז, שנים אוחזין בטלית. "'ג' מהגמ

והא הכא כיון דתפיס אנן סהדי ' מצאתיה וכו

פיס ומאי דת, דמאי דתפיס האי דידיה הוא

  ומוכח ', והוא כדברי תוס". האי דידיה הוא

  .שהתפיסה היא מדין אנן סהדי  

דהתפיסה ' לבאר בשיטת תוסר"כת

ב "ב' ויש לעיין שבגמ, היא מדין ודאי

יהודה האי מאן דנקיט מגלא ' אמר ר: ג"ל

ואמר איזל איגדריה לדיקלא דפלניא , ותובליא

זר לא חציף איניש דג, דזבנא ניהלי מהימן

ט "מ', והקשו תוס". דיקלא דלאו דיליה

תיפוק ליה משום , "לא חציף"צריכים לטעם 

אבל 

ולפי 

קיבלנו

כ "ומש

שכא                 דוד                              ציעאמאבב                              אוצרות

ותרצו דליכא תפיסה כגון , דתופס בתמרים

שלקטן והניחן ברשות שאינן שלו דלא תפיס 

ל "ומוכח דס. מ מהני מדין לא חציף"ומ, בהם

דדין חזקה מה שתחת יד אדם שלו ', לתוס

, כשתופס בהולכך זהו רק , הוא רק מדין ספק

ע "כ צ"וא. אבל אם לא תופס לא מהני החזקה

שהרי בפרק שנים אוחזין , סתרו משנתן' דתוס

  סוברים דדין התפיסה הוא מדין ודאי ואנן 

  .ע"סהדי וצ  

בזה אומר כולה , ר לבאר הדין"כת

דזה נוטל , שלי וזה אומר חציה שלי

דזה ניחא רק . שלשה חלקים וזה נוטל רביע

ולכך כיון , תפיסה היא מדין ספקדה, י"לרש

אבל . שהספק הוא רק על החצי שפיר יחלוקו

  . דאיכא אנן סהדי על חצי התפיסה', לתוס

  

. מדוע לא נעשה גם בזה יחלוקו, תקשי

כיון דישנו ספק על ד, י"לכאורה תקשי גם לרש

וזה הטוען חציה , או לזהלזההחצי האם שייך

מחבירוהמוציאנימאכ"א, שלי תופס חציה

כ "וע. ויטול חציה מדין תפיסה, הראיהעליו

כיון שטוען , צריך לומר דזה אומר חציה שלי

לא חשיב כלל תופס החצי שאינו טוען , חציה

, רק דחשיב תופס החצי שטוען עליו, עליו

והטוען כולה שלי חשיב כתופס גם החצי השני 

נמצא דכל ]. מלבד החצי שהלה מודה לו[

היא רק על ] ציה שלישל הטוען ח[התפיסה 

, ניחא' כ גם לתוס"וא. ושפיר נוטל רביע, רביע

מ "מ, ל דמאי דתפיס הוא אנן סהדי"ג דס"דאע

  שפיר איכא אנן סהדי , כיון שתופס רק רביע

  .ולכך לא נוטל חציה רק רביע, רק על רביע  

  .הכולל באר משהאברכי 

    

  .פילפולא דאורייתא בעניין מה שהשבתי לאברכי הכוללהמשך 

י בדין "חשבתי להסביר שיטת רש

דאם התפיסה הראשונה , תפיסה

, כ בא אחר ותפס ממנו"ואח, היתה בלי ערעור

, אדם שלושתחת ידי דחזקה מה"מודה רש

והיינו . היא מדין אנן סהדי ובירור ששייך לו

] החוטף[דכיון דמודה , אבא' נסכא דר

שוב , שהנסכא היתה מוחזקת אצל הראשון

ואנן סהדי , י שלו"נפסק דין חזקה מה שתח

אבל . והתופס נחשב גזלן, דשייך לראשון

כמו , באופן שעצם התפיסה היא מסופקת

דמעיקרא שניהם אוחזין ,בטליתבשנים אוחזין

ת "כאן התפיסה היא רק מדין ספק כשנ, בה

  דלא היתה מעולם תפיסה ברורה של . לעיל

  .אחד  

הסובר דבשנים אוחזין [י "שרש

יפרש , ]היא רק מדין ספקהתפיסה

אנן סהדי דמאי דתפיס . "'מ ג"ב' דברי הגמ

רק . דאינו מדין תפיסה ודאי, "האי דידיה הוא

במנה לי , חיא' להוכיח לדינו של ר' כוונת הגמ

בידך והלה אומר אין לך בידי והעדים מעידים 

נותן לו חמישים זוז , אותו שיש לו חמישים זוז

שלא תהא הודאת פיו , וישבע על השאר

לדינו ' וזה מוכיחה הגמ. גדולה מהעדאת עדים

אנן סהדי , דשנים אוחזין בטלית, חיא' של ר

חיא ' ופירושו דר. דמאי דתפיס האי דידיה הוא

" הודאה"צ דווקא "דבחיוב שבועה א, חידש

אלא כל היכא שמשלם , מפורשת של הבעלים

אפילו על ידי עדים מחוייב , חלק מן הטענה

כ "מש

ונראה:תשובה
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נ בשנים אוחזין שכל אחד טוען "וה. שבועה

גם כן הוא מחוייב , ומשלם חצי לשני, הכל

שהרי רואים , אנן סהדי' שבועה וכוונת הגמ

אבל אין , צי לחבירו התופסאנו שמשלם ח

רק מדין , הכוונה דהחלוקה היא מדין ודאי

מ כיון שרואים שמשלם מחצה "ומ. ספק

' נ בדינו של ר"ה, ונשבע על השארמהטענה

  כיון שמשלם חלק מהטענה נשבע על , חיא

  .השאר  

שחידש , ש כאן"גם ניחא דברי הרא

הוא מדין ודאי , י שלו"שחזקה מה שתח

בנסכא : ב לג"ב' והוכיח זה מהגמ, ואנן סהדי

ג דאמר "אע, אבא דחשבינן להחוטף גזלן' דר

ט לא הוכיח "מ, והוא תימה. דידי חטפי

אנן סהדי דמאי דתפיס . 'מ ג"ב' ש מהגמ"הרא

שאנן סהדי , ולפי מה שביארתי. האי דידיה

אינה הוכחה , דמאי דתפיס האי דידיה הוא

והוא , מ נוטל מחצה"רק דמ, שמחצה שלו

כ אין כלל הוכחה "א. חיא' ראיה לדינא דר

, מהסוגיא שחזקה מה שתחת יד אדם שלו

  ש "ולכך הוכיח הרא. הוא דין של אנן סהדי

  .אבא' לדינו מנסכא דר  

היא באמת קושיה : ג"ב ל"ב' מתוס

וחשבתי לתרץ סתירת דברי . גדולה

ל דבמנה "דס, בסוגיא' פ דברי תוס"ע', תוס

אנו יודעין שיש לשניהם שלישי חשיב כאלו 

והקשה בקובץ . כיון דתופס לשניהם, חלק בה

מ "מ, דנהי דחשיב דשניהם מוחזקים, שעורים

לא שייך הטעם דאנן סהדי שיש לשניהם חלק 

. ואדרבה יודעים ששייך רק לאחד מהם, בה

י שלו אינו "דחזקה מה שתח, ש"וביאר בקו

אלא , מחמת אומדנא ובירור ששייך למוחזק

, צ לחוש שמא אינו שלו"ן תורה שאדישהוא

והמקור , וכעין דין חזקה מעיקרא באיסורים

כ לא שבקת חיי "דאל, לדין זה הוא מסברה

שכל אחד יחטוף מחבירו ויאמר , לכל בריה

וכתיב דרכיה דרכי , שלי ומלאה כל הארץ חמס

להתנהג עם , כ שדין התורה הוא"וע, נעם

ולכך גם . המוחזק כאלו החפץ ודאי שלו

כיון , י שלו"שייך לדין חזקה מה שתח, נפקדב

  דין התורה קובע ששייך , שתופס לשניהם

  ד"עכ. לתפוס  

י "מה שתחהחזקהדיןדכלניחא

דאז , שלו הוא רק בתפוס בחפץ

א "וא,התחדש דין התורה דשייך למוחזק

ג שהפסיק להחזיק "אבל בכה. לתפוס ממנו

שוב לא שייכא , בחפץ והניחו ברשות אחרת

ויכול , י שלו"לדין התורה של חזקה מה שתח

ולכך בעינן לטעמא דלא , אחר לתפוס ממנו

דאז גם לאחר שפסקה התפיסה , חציף

מקבל את החפץ מסברת לא , והחזקה בחפץ

. לווהרי זו הוכחה וראיה שהחפץ שייך, חציף

]ס בבא בתרא סימן קעט"עמ[ט "עיין גם בגרנ

י שלו "שדין חזקה מה שתח, שביאר על דרך זו

ולכך מיגו דהוא , רק כח על הממון, אינו ברור

וכל . י שלו"הוכחה עדיפא על חזקה מה שתח

אי אמרינן מגו : ב ה"ב' מאי דמספקא לן בגמ

זהו רק בחזקה של ברור כמו חזקת , נגד חזקה

י "כ חזקה דתח"ומשא, ע תוך זמנואין אדם פור

רק חזקה של , שלו אינה חזקה של בירור

וזהו . ולכך מגו דהוא ברור עדיף, הנהגה

  היא , י שלו"דחזקה מה שתח', לשיטת תוס

  .הנהגה  

י דחזקה מה "להנתבאר בדעת רש

, היא חזקה של בירור, י שלו"שתח

, מ כשיש מיגו הוא עדיף על חזקה זו"ומ

דהטעם , אבא' יא דנסכא דרכדמוכח מסוג

דלא נאמן במיגו דלא חטפי הוא מחמת שיש 

ובזה

הקושיה

ז "ולפ

אבל
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ומשמע דאם אין כלל , עד שמעיד שחטף

, היה נאמן לומר דידי חטפי. עדים שחטף

י "ונראה דרש. במיגו דאי בעי אמר לא חטפתי

וזה אומר חציה "שכתב במשנה , אזיל לשיטתו

ואין דנין אלא , שלי מודה הוא שחצי של חבירו

, ב במרומי שדה"ופירש הנצי". יהעל חצ

ט לא נימא "מ', י בא לתרץ קושיית תוס"דרש

ויהא הדין , מיגו דאי בעי אמר כולה שלי

וזה אומר , גם בזה אומר כולה שלי[יחלוקו 

  תרצו דמיגו להוציא לא ' ותוס]. חציה שלי

  

ל דאמרינן מגו "וס, ז"י נחלק ע"ורש, אמרינן

א אמרינן דלי הטעם"ולכך תירץ רש. להוציא

,החציהעלרקדניןמשום שאין, מיגו הוא

שיכל לטעון כולה והוא לטעון על הואוהמיגו

כיון,לממוןולא אמרינן מיגו מממון, ממון אחר

ד "והעסק כלל עכהתביעה בגדרדאינו

י מגו מהני גם להוציא "וכיון דלרש. ב"הנצי

מוכח דמיגו הוא ראיה אלימתא כמו שני , ממון

  דמיגו עדיף על הוכחת , י"ל לרש"ולכך ס, עדים

  .והבן, י שלו"חזקה מה שתח  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  קדסימן 

  בענין שני דינים הסותרים זה את זה
  .א לבבא מציע                                                                                                                                                                    

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

בגמרא בבא מציעא הביאה למשנה 

בפרה שאם נעשית מלאכה בפרה 

מ זהו "ומ. נפסלת] או בעגלה ערופה[אדומה 

ולכן שכן עליה עוף כשירה , רק אם ניחא ליה

אבל עלה עליה זכר ] דלא ניחא זה לבעלים[

. כיון שניחא לבעלים כדי שתתעבר, פסולה

הרי עלה עליה זכר לא ניחא , והקשו תוספות

ותירצו . הרי זה פוסל את הפרהש, לבעלים

דאם היתה כשירה הוה ניחא "ל "תוספות וז

ומשמע שכוונתם ". ולכך אין להכשיר, ליה

, שכאן שני הדינים סותרים זה את זה, לתרץ

מחמת שלא ניחא [שהרי אם נכשיר את הפרה 

אם כן שוב ניחא לו שיעלה , ]לבעלים שתיפסל

ולאחר שניחא ליה שוב יש לפסול, עליה זכר

ולאחר שנפסול ]. מדין מלאכה דניחא ליה[

  , הפרה שוב לא ניחא ליה שיעלה עליה זכר

  .וחוזר חלילה ולכך אי אפשר אותה  

סימן ' חלק ד[לעיין בזה מדברי האחיעזר 

שהקשה כיצד המים בודקים את ]ד"צ

הם רק לאחר , הרי כל מה שבודקים, הסוטה

כמו שנאמר מנחת [הקרבת מנחת הסוטה 

שוב לא , ואם הקרבן נפסל]. ן מזכרת עווןזיכרו

ואם כן לעולם הסוטה תחשוב . בודקים המים

, שדין פיגול תלוי בבעלים[לפגל את הקרבן 

, ופוסלת אותו] וכאן הסוטה היא הבעלים

ותירץ באחיעזר . ושוב לא יבדקו אותה המים

שהמגרש את . ג"פ דברי תוספות גיטין פ"ע

שגם בנידון [אשתו בתנאי שלא תינשא לפלוני 

שהרי , זה ישנם שני חלויות הסותרות זו את זו

אם כן הגט בטל , אם תופסין קידושי הפלוני

ואם הגט בטל למפרע לא תופסין , למפרע

שהרי לא , ושוב הגט כשר, קידושי הפלוני

שוב הרי היא , ואם הגט כשר, נישאת לפלוני

ושוב הגט בטל , ותופסין קידושי הפלוני, פנויה

ויש : שאלה
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נ בשנים אוחזין שכל אחד טוען "וה. שבועה

גם כן הוא מחוייב , ומשלם חצי לשני, הכל

שהרי רואים , אנן סהדי' שבועה וכוונת הגמ

אבל אין , צי לחבירו התופסאנו שמשלם ח

רק מדין , הכוונה דהחלוקה היא מדין ודאי

מ כיון שרואים שמשלם מחצה "ומ. ספק

' נ בדינו של ר"ה, ונשבע על השארמהטענה

  כיון שמשלם חלק מהטענה נשבע על , חיא

  .השאר  

שחידש , ש כאן"גם ניחא דברי הרא

הוא מדין ודאי , י שלו"שחזקה מה שתח

בנסכא : ב לג"ב' והוכיח זה מהגמ, ואנן סהדי

ג דאמר "אע, אבא דחשבינן להחוטף גזלן' דר

ט לא הוכיח "מ, והוא תימה. דידי חטפי

אנן סהדי דמאי דתפיס . 'מ ג"ב' ש מהגמ"הרא

שאנן סהדי , ולפי מה שביארתי. האי דידיה

אינה הוכחה , דמאי דתפיס האי דידיה הוא

והוא , מ נוטל מחצה"רק דמ, שמחצה שלו

כ אין כלל הוכחה "א. חיא' ראיה לדינא דר

, מהסוגיא שחזקה מה שתחת יד אדם שלו

  ש "ולכך הוכיח הרא. הוא דין של אנן סהדי

  .אבא' לדינו מנסכא דר  

היא באמת קושיה : ג"ב ל"ב' מתוס

וחשבתי לתרץ סתירת דברי . גדולה

ל דבמנה "דס, בסוגיא' פ דברי תוס"ע', תוס

אנו יודעין שיש לשניהם שלישי חשיב כאלו 

והקשה בקובץ . כיון דתופס לשניהם, חלק בה

מ "מ, דנהי דחשיב דשניהם מוחזקים, שעורים

לא שייך הטעם דאנן סהדי שיש לשניהם חלק 

. ואדרבה יודעים ששייך רק לאחד מהם, בה

י שלו אינו "דחזקה מה שתח, ש"וביאר בקו

אלא , מחמת אומדנא ובירור ששייך למוחזק

, צ לחוש שמא אינו שלו"ן תורה שאדישהוא

והמקור , וכעין דין חזקה מעיקרא באיסורים

כ לא שבקת חיי "דאל, לדין זה הוא מסברה

שכל אחד יחטוף מחבירו ויאמר , לכל בריה

וכתיב דרכיה דרכי , שלי ומלאה כל הארץ חמס

להתנהג עם , כ שדין התורה הוא"וע, נעם

ולכך גם . המוחזק כאלו החפץ ודאי שלו

כיון , י שלו"שייך לדין חזקה מה שתח, נפקדב

  דין התורה קובע ששייך , שתופס לשניהם

  ד"עכ. לתפוס  

י "מה שתחהחזקהדיןדכלניחא

דאז , שלו הוא רק בתפוס בחפץ

א "וא,התחדש דין התורה דשייך למוחזק

ג שהפסיק להחזיק "אבל בכה. לתפוס ממנו

שוב לא שייכא , בחפץ והניחו ברשות אחרת

ויכול , י שלו"לדין התורה של חזקה מה שתח

ולכך בעינן לטעמא דלא , אחר לתפוס ממנו

דאז גם לאחר שפסקה התפיסה , חציף

מקבל את החפץ מסברת לא , והחזקה בחפץ

. לווהרי זו הוכחה וראיה שהחפץ שייך, חציף

]ס בבא בתרא סימן קעט"עמ[ט "עיין גם בגרנ

י שלו "שדין חזקה מה שתח, שביאר על דרך זו

ולכך מיגו דהוא , רק כח על הממון, אינו ברור

וכל . י שלו"הוכחה עדיפא על חזקה מה שתח

אי אמרינן מגו : ב ה"ב' מאי דמספקא לן בגמ

זהו רק בחזקה של ברור כמו חזקת , נגד חזקה

י "כ חזקה דתח"ומשא, ע תוך זמנואין אדם פור

רק חזקה של , שלו אינה חזקה של בירור

וזהו . ולכך מגו דהוא ברור עדיף, הנהגה

  היא , י שלו"דחזקה מה שתח', לשיטת תוס

  .הנהגה  

י דחזקה מה "להנתבאר בדעת רש

, היא חזקה של בירור, י שלו"שתח

, מ כשיש מיגו הוא עדיף על חזקה זו"ומ

דהטעם , אבא' יא דנסכא דרכדמוכח מסוג

דלא נאמן במיגו דלא חטפי הוא מחמת שיש 

ובזה

הקושיה

ז "ולפ

אבל
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ומשמע דאם אין כלל , עד שמעיד שחטף

, היה נאמן לומר דידי חטפי. עדים שחטף

י "ונראה דרש. במיגו דאי בעי אמר לא חטפתי

וזה אומר חציה "שכתב במשנה , אזיל לשיטתו

ואין דנין אלא , שלי מודה הוא שחצי של חבירו

, ב במרומי שדה"ופירש הנצי". יהעל חצ

ט לא נימא "מ', י בא לתרץ קושיית תוס"דרש

ויהא הדין , מיגו דאי בעי אמר כולה שלי

וזה אומר , גם בזה אומר כולה שלי[יחלוקו 

  תרצו דמיגו להוציא לא ' ותוס]. חציה שלי

  

ל דאמרינן מגו "וס, ז"י נחלק ע"ורש, אמרינן

א אמרינן דלי הטעם"ולכך תירץ רש. להוציא

,החציהעלרקדניןמשום שאין, מיגו הוא

שיכל לטעון כולה והוא לטעון על הואוהמיגו

כיון,לממוןולא אמרינן מיגו מממון, ממון אחר

ד "והעסק כלל עכהתביעה בגדרדאינו

י מגו מהני גם להוציא "וכיון דלרש. ב"הנצי

מוכח דמיגו הוא ראיה אלימתא כמו שני , ממון

  דמיגו עדיף על הוכחת , י"ל לרש"ולכך ס, עדים

  .והבן, י שלו"חזקה מה שתח  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  קדסימן 

  בענין שני דינים הסותרים זה את זה
  .א לבבא מציע                                                                                                                                                                    

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

בגמרא בבא מציעא הביאה למשנה 

בפרה שאם נעשית מלאכה בפרה 

מ זהו "ומ. נפסלת] או בעגלה ערופה[אדומה 

ולכן שכן עליה עוף כשירה , רק אם ניחא ליה

אבל עלה עליה זכר ] דלא ניחא זה לבעלים[

. כיון שניחא לבעלים כדי שתתעבר, פסולה

הרי עלה עליה זכר לא ניחא , והקשו תוספות

ותירצו . הרי זה פוסל את הפרהש, לבעלים

דאם היתה כשירה הוה ניחא "ל "תוספות וז

ומשמע שכוונתם ". ולכך אין להכשיר, ליה

, שכאן שני הדינים סותרים זה את זה, לתרץ

מחמת שלא ניחא [שהרי אם נכשיר את הפרה 

אם כן שוב ניחא לו שיעלה , ]לבעלים שתיפסל

ולאחר שניחא ליה שוב יש לפסול, עליה זכר

ולאחר שנפסול ]. מדין מלאכה דניחא ליה[

  , הפרה שוב לא ניחא ליה שיעלה עליה זכר

  .וחוזר חלילה ולכך אי אפשר אותה  

סימן ' חלק ד[לעיין בזה מדברי האחיעזר 

שהקשה כיצד המים בודקים את ]ד"צ

הם רק לאחר , הרי כל מה שבודקים, הסוטה

כמו שנאמר מנחת [הקרבת מנחת הסוטה 

שוב לא , ואם הקרבן נפסל]. ן מזכרת עווןזיכרו

ואם כן לעולם הסוטה תחשוב . בודקים המים

, שדין פיגול תלוי בבעלים[לפגל את הקרבן 

, ופוסלת אותו] וכאן הסוטה היא הבעלים

ותירץ באחיעזר . ושוב לא יבדקו אותה המים

שהמגרש את . ג"פ דברי תוספות גיטין פ"ע

שגם בנידון [אשתו בתנאי שלא תינשא לפלוני 

שהרי , זה ישנם שני חלויות הסותרות זו את זו

אם כן הגט בטל , אם תופסין קידושי הפלוני

ואם הגט בטל למפרע לא תופסין , למפרע

שהרי לא , ושוב הגט כשר, קידושי הפלוני

שוב הרי היא , ואם הגט כשר, נישאת לפלוני

ושוב הגט בטל , ותופסין קידושי הפלוני, פנויה

ויש : שאלה



                      דוד      בבא מציעא                                                      אוצרות              שכד

וכתבו התוספות שכאן הגט ]. הוחוזר חליל

ועל דרך זה . וקידושי הפלוני לא תופסים, כשר

שהרי הבעל , תירץ באחיעזר הקושיה מסוטה

כדי שתבדוק , מקנה לאשתו את המנחה

, ואם האשה תחשוב מחשבת פיגול. אותה

שהרי לא הקנה לה , שוב לא שייך לה המנחה

ושוב חוזר , הבעל את המנחה על מנת שתפגל

ם לא הקנה לה לפגל לא נפסל חלילה שא

ולאחר שלא נפסל הקרבן שוב הקנה , הקרבן

. ושוב מפגלת ושוב לא הקנה, לה לבדוק אותה

, ואז נשאר הדין שההקנאה של הבעל חלה

  כמו בתנאי שלא תנשא [והפיגול שלה לא חל 

  

שלוהקידושין,וחלכשרשהגט,לפלוני

  האחיעזרדבריד"עכ].חליןלאהפלוני

  .הנפלאים  

מציעאבבאתוספותמדברי,לעייןיש

אדומהבפרהשחידשו,לעילשהזכרנו

ניחאושוב,כשירההפרהליהניחאלאשאם[

לא]ליהניחאלאושוב,פסולהושובליה

באחיעזרשחידשוליסוד.הפרהאתמכשירים

הדיןהיהצריךזהבנידוןגם,תוספותבשם

  מחמת[והפסלות,כשירהשהפרה,להיות

  .ג"וצע.תחוללא]ליהדניחאהמלאכה  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

' תוסחשבתי להסביר את דברי 

בגיטין ודברי האחיעזר במנחת 

שרק באופן שעושה האדם שתי חלויות , סוטה

שאם הראשונה חלה , הסותרות זו את זו

ואם השניה חלה הראשונה לא , השניה גם חלה

דבזה פוסקים את הגלגל , חלה וחוזר חלילה

וכמו . בכשרות ולא בפסול שזהו רצון התורה

, מ שלא תינשא לפלוני"במגרש את אשתו ע

דאם חלין קידושי [והלכה ונישאת לפלוני 

ושוב לא חלין קידושי , כ הגט בטל"הפלוני א

חלין קידושי ושוב , ושוב הגט כשר, הפלוני

כי רצון התורה שהגט ]. הפלוני וחוזר חלילה

מ להתיר "שלכן חידשה התורה ענין גט ע, יחול

, וכיון שהגט הוא הרצוי. אשה מבעלה לשוק

וקידושי , בנידון זה אומרים שהגט כשר וחל

הפלוני לא חלין שפוסק הגלגל בכשרות כרצון 

שאם [ועל דרך זה הוא במנחת סוטה . התורה

שוב יכולה ו, ר הבעל מקנה לאשתוהקרבן כש

  הקרבן כשר ושוב ,להמקנהלפגל ושוב לא

  

שהקרבן בא לברר את ]. וחוזר חלילה

, האם טהורה לבעלה או טמאה, המציאות

מ "ע, ובזה רצון התורה הוא שהקרבן יהא כשר

ולכן פוסקים . שיוכל לפעול ולברר את הספק

  שהקרבן כשר ואינו פיגול , את הגלגל בכשרות

  .כרצון התורה  

שאם נפסלת [שאינו כן בפרה אדומה 

ושוב , בעליית הזכר לא ניחא זה לבעלים

כשרה ושוב ניחא ליה ושוב נפסלת וחוזר 

שבזה אין לומר שלא יחול הפסלות ]. חלילה

כי בנידון זה אין כאן שני חלויות , של העול

' שבזה חידשו תוס[שאחת סותרת את השניה 

שכן הוא רצון , כשרהשמעדיפים את החלות ה

ורק חלות של פסול על הפרה מכח ]. התורה

ועל זה צריכים לדון , המלאכה שעושה בה

. האם ניחא לבעלים במלאכה או לא ניחא ליה

כי אם נכשיר יהא , ובזה אי אפשר להכשיר

  לכן אין אפשרות להכשיר , ניחא לו ויהא פסול

  . ונשארת בפסלותה, את הפרה  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

אמנם

:תשובה

ומה 

שכה                 דוד                              ציעאמאבב                              אוצרות

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

בענין שני דינים , את התשובה

וחשבנו לבאר . הסותרים זה את זה

אמנם ביאורו [את דברי האחיעזר באופן נוסף 

]. הוא ביאור נפלא ויקר, ר בפני עצמו"של כת

הם רק , והאחיעזר' דיש לומר דכל דברי תוס

צריך , בנידון שעל מנת לפעול ולהחל את הדין

ושלא בכל מצב , שיהא לאדם כח להפעיל

מ "וכמו במגרש ע. ים להפעיל את החלותיכול

, והלכה ונישאת לפלוני, שלא תינשאי לפלוני

דהפלוני שבא לקדשה יש לו כח לקדש רק 

אבל אינו . ולהחל עליה דין של מקודשת, פנויה

דבזה לא נתנה לו , יכול לקדש אשת איש

ועכשיו שבא . התורה כח להפעיל חלות

באים לדון האם יש לו כח, הפלוני לקדשה

', ל לתוס"ובזה ס. להחל עליה קידושין או לא

דאם לאחר שיקדשנה הפלוני יהיו הקידושין 

והיא אשת איש , מחמת שהגט בטל[בטלים 

נמצא דיש כאן חסרון כח לפלוני ] של הראשון

המקדש להפעיל חלות קידושין על האשה 

שהרי אם תתקדש היא אשת , המתקדשת

  אן וכ, ושוב אין לו כח לקדש אשת איש, איש

  .ישנו חסרון נח להפעיל חלות הקידושין  

דרך זה הוא במנחת סוטה שהאשה באה 

,ולהחל דין פיגול על הקרבן, לפגל אותה

  ונמצא.הקרבןשללבעליםרקאפשרותהוא

  

, בעלים שיש על הקרבןהוא כחפיגולדדין

, גם בזה שייך לומר. להחל עליו דין של פיגול

יתבטל , דאם לאחר שיחול דין פיגול על הקרבן

כיון שהקרבן נפסל ואדעתא דהכי [דין הפיגול 

ושוב אין היא בעלים כלפי , לא הקנה לה בעלה

נמצא דיש כאן חסרון כח לאשה לפגל ]. פיגול

בעל את שאם תפגל לא הקנה לה ה, את הקרבן

  ונמצא דיש לה חסרון כח , הקרבן ואינה בעלים

  .לפעול חלות הדין של פיגול  

שאינו כן לגבי מלאכה בפרה אדומה 

ז שעלה עליה זכר לא "שאם תפסל עי[

ושוב כשירה ושוב ניחא ליה , ניחא לבעלים

, דאינו ענין של כח]. ושוב נפסלת וחוזר חלילה

בעלים דרק דאם ניחא ל. לפעול חלות הדין

התחדש בתורה פסול על הפרה , מהמלאכה

ואם לא ניחא , מכח המלאכה שנעשית בה

, לא נפסלת מכח המלאכה, לבעלים במלאכה

. אבל לא נחשב זה דין שצריך כח להחל אותו

שהרי מאי דניחא לבעלים אינו פוסל בפני 

ורק דהוא . והמלאכה היא שפוסלת, עצמו

הוא דכל מאי דהמלאכה פוסלת , גזירת הכתוב

ועל זה צריכים לדון , רק באופן דניחא לבעלים

ובזה אי אפשר . האם ניחא לבעלים או לא

  כי אם נכשיר אותה שוב , להכשיר את הפרה

  .תהא פסולה משום דניחא ליה  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

  

  

  

  

קיבלנו

ועל 

ומה 



                      דוד      בבא מציעא                                                      אוצרות              שכד

וכתבו התוספות שכאן הגט ]. הוחוזר חליל

ועל דרך זה . וקידושי הפלוני לא תופסים, כשר

שהרי הבעל , תירץ באחיעזר הקושיה מסוטה

כדי שתבדוק , מקנה לאשתו את המנחה

, ואם האשה תחשוב מחשבת פיגול. אותה

שהרי לא הקנה לה , שוב לא שייך לה המנחה

ושוב חוזר , הבעל את המנחה על מנת שתפגל

ם לא הקנה לה לפגל לא נפסל חלילה שא

ולאחר שלא נפסל הקרבן שוב הקנה , הקרבן

. ושוב מפגלת ושוב לא הקנה, לה לבדוק אותה

, ואז נשאר הדין שההקנאה של הבעל חלה

  כמו בתנאי שלא תנשא [והפיגול שלה לא חל 

  

שלוהקידושין,וחלכשרשהגט,לפלוני

  האחיעזרדבריד"עכ].חליןלאהפלוני

  .הנפלאים  

מציעאבבאתוספותמדברי,לעייןיש

אדומהבפרהשחידשו,לעילשהזכרנו

ניחאושוב,כשירההפרהליהניחאלאשאם[

לא]ליהניחאלאושוב,פסולהושובליה

באחיעזרשחידשוליסוד.הפרהאתמכשירים

הדיןהיהצריךזהבנידוןגם,תוספותבשם

  מחמת[והפסלות,כשירהשהפרה,להיות

  .ג"וצע.תחוללא]ליהדניחאהמלאכה  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

' תוסחשבתי להסביר את דברי 

בגיטין ודברי האחיעזר במנחת 

שרק באופן שעושה האדם שתי חלויות , סוטה

שאם הראשונה חלה , הסותרות זו את זו

ואם השניה חלה הראשונה לא , השניה גם חלה

דבזה פוסקים את הגלגל , חלה וחוזר חלילה

וכמו . בכשרות ולא בפסול שזהו רצון התורה

, מ שלא תינשא לפלוני"במגרש את אשתו ע

דאם חלין קידושי [והלכה ונישאת לפלוני 

ושוב לא חלין קידושי , כ הגט בטל"הפלוני א

חלין קידושי ושוב , ושוב הגט כשר, הפלוני

כי רצון התורה שהגט ]. הפלוני וחוזר חלילה

מ להתיר "שלכן חידשה התורה ענין גט ע, יחול

, וכיון שהגט הוא הרצוי. אשה מבעלה לשוק

וקידושי , בנידון זה אומרים שהגט כשר וחל

הפלוני לא חלין שפוסק הגלגל בכשרות כרצון 

שאם [ועל דרך זה הוא במנחת סוטה . התורה

שוב יכולה ו, ר הבעל מקנה לאשתוהקרבן כש

  הקרבן כשר ושוב ,להמקנהלפגל ושוב לא

  

שהקרבן בא לברר את ]. וחוזר חלילה

, האם טהורה לבעלה או טמאה, המציאות

מ "ע, ובזה רצון התורה הוא שהקרבן יהא כשר

ולכן פוסקים . שיוכל לפעול ולברר את הספק

  שהקרבן כשר ואינו פיגול , את הגלגל בכשרות

  .כרצון התורה  

שאם נפסלת [שאינו כן בפרה אדומה 

ושוב , בעליית הזכר לא ניחא זה לבעלים

כשרה ושוב ניחא ליה ושוב נפסלת וחוזר 

שבזה אין לומר שלא יחול הפסלות ]. חלילה

כי בנידון זה אין כאן שני חלויות , של העול

' שבזה חידשו תוס[שאחת סותרת את השניה 

שכן הוא רצון , כשרהשמעדיפים את החלות ה

ורק חלות של פסול על הפרה מכח ]. התורה

ועל זה צריכים לדון , המלאכה שעושה בה

. האם ניחא לבעלים במלאכה או לא ניחא ליה

כי אם נכשיר יהא , ובזה אי אפשר להכשיר

  לכן אין אפשרות להכשיר , ניחא לו ויהא פסול

  . ונשארת בפסלותה, את הפרה  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

אמנם

:תשובה

ומה 

שכה                 דוד                              ציעאמאבב                              אוצרות

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

בענין שני דינים , את התשובה

וחשבנו לבאר . הסותרים זה את זה

אמנם ביאורו [את דברי האחיעזר באופן נוסף 

]. הוא ביאור נפלא ויקר, ר בפני עצמו"של כת

הם רק , והאחיעזר' דיש לומר דכל דברי תוס

צריך , בנידון שעל מנת לפעול ולהחל את הדין

ושלא בכל מצב , שיהא לאדם כח להפעיל

מ "וכמו במגרש ע. ים להפעיל את החלותיכול

, והלכה ונישאת לפלוני, שלא תינשאי לפלוני

דהפלוני שבא לקדשה יש לו כח לקדש רק 

אבל אינו . ולהחל עליה דין של מקודשת, פנויה

דבזה לא נתנה לו , יכול לקדש אשת איש

ועכשיו שבא . התורה כח להפעיל חלות

באים לדון האם יש לו כח, הפלוני לקדשה

', ל לתוס"ובזה ס. להחל עליה קידושין או לא

דאם לאחר שיקדשנה הפלוני יהיו הקידושין 

והיא אשת איש , מחמת שהגט בטל[בטלים 

נמצא דיש כאן חסרון כח לפלוני ] של הראשון

המקדש להפעיל חלות קידושין על האשה 

שהרי אם תתקדש היא אשת , המתקדשת

  אן וכ, ושוב אין לו כח לקדש אשת איש, איש

  .ישנו חסרון נח להפעיל חלות הקידושין  

דרך זה הוא במנחת סוטה שהאשה באה 

,ולהחל דין פיגול על הקרבן, לפגל אותה

  ונמצא.הקרבןשללבעליםרקאפשרותהוא

  

, בעלים שיש על הקרבןהוא כחפיגולדדין

, גם בזה שייך לומר. להחל עליו דין של פיגול

יתבטל , דאם לאחר שיחול דין פיגול על הקרבן

כיון שהקרבן נפסל ואדעתא דהכי [דין הפיגול 

ושוב אין היא בעלים כלפי , לא הקנה לה בעלה

נמצא דיש כאן חסרון כח לאשה לפגל ]. פיגול

בעל את שאם תפגל לא הקנה לה ה, את הקרבן

  ונמצא דיש לה חסרון כח , הקרבן ואינה בעלים

  .לפעול חלות הדין של פיגול  

שאינו כן לגבי מלאכה בפרה אדומה 

ז שעלה עליה זכר לא "שאם תפסל עי[

ושוב כשירה ושוב ניחא ליה , ניחא לבעלים
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בעלים דרק דאם ניחא ל. לפעול חלות הדין
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. אבל לא נחשב זה דין שצריך כח להחל אותו
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  כי אם נכשיר אותה שוב , להכשיר את הפרה

  .תהא פסולה משום דניחא ליה  
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קיבלנו

ועל 

ומה 
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  .א מראשי הישיבה"דוד חנניה פינטו שליט' ק ר"הגאון הצדיק בנשלכבוד 

כיון שחזקה , ל"דהנה מסקינן כר

דאין אדם פורע תוך זמנו אינו נאמן 

בקדושין ' והנה איתא בגמ, שפרע וחייב לשלם

רובא , ל כותיהו"א דלרבנן דקימ"ע' דף פ

ל כשמואל דאין "וקימ, וחזקה רובא עדיף

, א"ב ע"ק צ"בב[הולכין בממון אחר הרוב 

ואם . ]הלכתא כשמואל בדיני, ב"ט ע"ובבכורות מ

א "ש שא"כ, י רוב"א להוציא ממון ע"א

  י חזקה "ואיך אמרינן דע, י חזקה"להוציא ע

  .שאין אדם פורע מוציאין ממון  

' סי[ז "ט אבהע"ת מהרי"מצאתי בשו

וכתב , שנתקשה כעין קושייתנו]ז"כ

וחזקה רובא דהא דאמרינן רובא, שיש לחלק

היינו חזקה דמעיקרא וכגון העמד טמא , עדיף

' העמד בהמה על חזקתה וכו, חזקתועל 

אך יש . דמהותו להמשיך את המצב הקודם

וכגון . דחשיב כעדים, חזקה שבאה מסברא

  דאנן סהדי שלא , ז"ע תוחזקה שאין אדם פור

  

  

  מרובאדעדיף,בזמנושיפרעפרע ולואי

  .ש"עיי,ז"עיממוןומוציאין  

דיעויין ביבמות , בעיקר דבריו קשה לי

א דאמרינן האשה שאמרה "ז ע"קט

דאין אשה מעיזה , לבעלה גירשתני נאמנת

, והתם הרי הוי חזקה דסברא. פניה בפני בעלה

ו וכן "כ' ז ה"אישות פט' ם בהל"ומבואר ברמב

, ב דחייב ליתן רק עיקר כתובה"גירושין פ' בהל

יה אבל תוספת כתובה פטור עד שתביא רא

ב "ב ע"ף כתובות כ"ן על הרי"ובר. שגירשה

שהטעם שנוטלת עיקר כתובה מפני , כתב

וכדאמרינן , שהוא בתולדה מהיתר נישואין

שחייבו , ז דהוי מדרש כתובה"ביבמות קי

חכמים בכל מצב שנפסק היתר נישואין והוי 

אך תוספת כתובה אינה , מלשון הכתובה

ילה שאין החזקה דאין אשה מעיזה מוע, נוטלת

ט "ע דלדברי המהרי"וצ. ש"להוציא ממון עיי

  כ הכא נמי "וא, חזקה של סברא מוציאה ממון

  .ע"וצ, הוי חזקה של סברא שאין אשה מעיזה  

  ,התורהבברכת 

  .רביבושלמה הרב 

, ט"חשבתי לבאר לדעת המהרי

שכל הסברה דאין האשה מעיזה 

זהו רק באופן , פניה בפני בעלה לומר גרשתני

ורק באה , שלא באה ליטול ממון מהבעל

ובזה נאמנת מסברה דאין , להנשא לאחר

ומסתמא הוא , האשה מעיזה פניה בפני בעלה

לא שייכא , אבל כשבאה ליטול כתובה. אמת

, פניה בפני בעלהלסברת אין האשה מעיזה 

מ ליטול ממון "משום דחיישינן שמא מעיזה ע

ורק לגבי היתר נישואין לאחר לא , מהבעל

אבל לגבי ממון חיישינן , תעיז פניה בפני בעלה

ולכך אי אפשר ליתן לה תוספת. להעזה

דאם תהיה נאמנת ליטול תוספת , כתובה

, שוב תעיז פניה בבעלה לומר גרשתני, כתובה

:שאלה

ובאמת

אולם

: תשובה

שכז                דוד      בבא בתרא                                                      אוצרות

ומאי דנוטלת . פת כתובהמ ליטול תוס"ע

ובזה, בלי תוספת מטעם מדרש כתובהכתובה 

  ליטולכדיפניהותעיזשתשקרחיישינןלא

  . כתובה  

א "בסימן כ[כבר ביאר בקובץ הערות 

, שיסוד הדין של מדרש כתובה]'אות ז

הוא משום דחיוב הכתובה לאשה לא תלוי 

אלא בהיתר האשה , כלל במיתת הבעל

ה נוטלת כתובה אפילו אם "דמשו, להנשא

וכן איפכא דאם היא . הבעל חי כמו בגט

אפילו אם , אסורה להנשא אינה נוטלת כתובה

הבעל מת דעצם מיתת הבעל לא מעלה ולא 

ולכך . יתר הנישואיןוהכל תלוי בה, מורדת

, באופן שמותרת להנשא לעולם נוטלת כתובה

דכתובה , ולא שייך בזה לומר פלגינן נאמנות

ורק לענין נחלה , לא תליא כלל במיתת הבעל

כמו בעד אחד . שייך לומר פלגינן נאמנות

דמותרת להנשא ולא יורדים , אומר מת בעלה

כיון דדין נחלה תלוי , הבנים לנחלה על פיו

, ובזה שייך לומר פלגינן נאמנות, הבעלבמיתת

  דנאמן כלפי האשה ולא כלפי הבנים לנחלה 

  .ד"עכ  

פ "מבואר הטעם דנוטלת כתובה ע

החזקה דאין האשה מעיזה פניה בפני 

כ הנידון הוא "כיון דבאה להנשא א, בעלה

מ "ד ע"וכשאשה באה לב" היתר נישואין"

לא תעיז פניה, להתיר לה הנישואין לאחר

  וגם לאחר שתיטול . בשקר לומר נתגרשתי

  

כיון שלא דנים על , כתובה לא תעיז פניה

היתר "אלא על , הכתובה בפני עצמה

ובאופן,כתובה  דנוטלת  ומימילא  ,"הנישואין

ומה . בעלהפניה בפנימעיזההאשהאיןזה

דלא שייך בה , שאינו כן לענין תוספת הכתובה

, תוספת כתובהל דלענין "ועכצ, מדרש כתובה

ובלא קשר [תליא במעשה הגירושין בפועל 

כ בזה הנידון הוא האם "וא] להיתר הנישואין

ובזה אם תהא נאמנת . מגיע לה כתובה או לא

שוב , לומר גרשתני וליטול תוספת כתובה

  וכמו , בעלהשינן שמא תעיז פניה בפני חיי

  .שנתבאר דלגבי ממונות מעיזה פניה  

דברי המגיד משנה את, גם יש לבאר

ז הלכות אשות הלכה כו "בפרק ט

שהביא מי שסובר דכל מאי דנאמנת להנשא 

הוא רק כשבאה לינשא , וליטול כתובה

אבל אם באה ליטול . ואומרת לבעלה גרשתני

והיינו משום דאם . ד"כתובתה אינה נאמנת עכ

מ "שוב מעיזה פניה ע, באה ליטול כתובה

יזה פניה בפני וכל מאי דאינה מע. ליטול ממון

ואז נוטלת , הוא רק כשבאה לינשא, בעלה

שהוא תוצאה , כתובה מכח מדרש כתובה

ד "והראב. מהיתר הנישואין וכמו שנתבאר

ל דאין לחלק את "וס, ם"שנחלק על הרמב

בפשוטו משום דסובר . הכתובה מהתוספת

שייך מדרש כתובה , דגם על התוספת כתובה

  ק פא ובבית "ן יז סועיין בחלקת מחוקק אבן העזר סימ[

  .]ט והאריכו בזה האחרונים"ק קכ"שמואל שם ס  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע

    

  

  

  

שהרי

ובזה 

ובזה 
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  .ד"עכ  
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ובלא קשר [תליא במעשה הגירושין בפועל 
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  ק פא ובבית "ן יז סועיין בחלקת מחוקק אבן העזר סימ[

  .]ט והאריכו בזה האחרונים"ק קכ"שמואל שם ס  

  .ה דוד חנניה פינטו"ע
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                      דוד                             ארתב  אבב                               אוצרות            שכח

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  .ס"וכטדוד חנניה פינטו שלום רב ' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

חזקהבענין,היקרמכתבואת

קושייתובעיקר,ממוןלהוציא

רובפיעלממוןמוציאיןאיןדאםט"המהרי

פ"עממוןמוציאיןכיצדכ"א,מחזקהדעדיף

ליישביש.זמנותוךפורעאדםדאיןחזקה

דכתבו:'טכתובות'תוסד"עפ,בפשיטות

אדםדאיןחזקהשהרי,שוותהחזקותכלדאין

מיגועלעדיפא,ומפסידהבסעודהטורח

לןדאבעיאג"ואע].עץמוכתלומרשיכלה[

דאיןחזקהמ"מ,חזקהעלעדיףמיגוהאם

עלעדיפא,ומפסידהבסעודהטורחאדם

פורעאדםדאיןדחזקה,ל"ישפירכ"וא.מיגו

חזקההויא,לקישדרישלמסקנהזמנותוך

יהושועבפניאמנם[ממוןומוציאהאלימתא

דאיןחזקהט"מ',תוסעלתמהכברבכתובות

שלעדיפאומפסידהבסעודהטורחאדם

איוהרי,זמנוחזקפורעאדםדאיןחזקה

בחזקההבעלנאמןלאדאורייתאכתובה

,שםכמבוארומפסידהבסעודהטורחדאינו

דאיןוחזקה,דרבנןחזקהרקדהיאל"עכצ

שהרי,דאורייתאהויזמנותוךפורעאדם

דלמסקנהל"יואולי,ש"עימיתמיממוןמוציא

  הוי,ממוןומוציאמיגונגדדנאמןלקישדריש

  ].ע"וצאלימתאחזקה  

, דאין אשה מעיזה פניה בפני בעלה

ה לא "הויא חזקה גרועה ומשו

רק כתובה משום מדרש , מוציאה ממון

אמנם כבר תמה בקובץ שיעורים על . כתובה

ם לא יו' דלאחר ל: א"מיבמות קי' קושיית תוס

משום דחזקה ,נאמנת היבמה לומר לא נבעלתי

, דלא מוקי איניש אנפשיה טפי משלושים יום

ג דאית לה מיגו דאי בעיא אמרה אינו "ואע

ומוכח דלא אמרינן מיגו נגד . יכול לבוא עלי

ט לא תירצו "שיעורים מוהקשה בקובץ , חזקה

כתובות 'בתוסכ"כששוותהחזקותכלדאין

ל דלכל החזקות חד דינא "ס' ומשמע בתוס:'ט

ט "ובזה הדרא קושיית המהרי, אית להו

  פ חזקה דאין "מוציאין ממון עכיצד, לדוכתא

  .אדם פורע תוך זמנו  

ד דלא חילק בין עיקר "הראב

, ל דסבירא ליה"י, לתוספת הכתובה

דכל מאי דמדרש כתובה דתלוי בהיתר 

הוא רק באופן שבית דין התירו לה , הנישואין

או שהיא , פ עדות של עד אחד"להנשא ע

. אומרת מת בעלי ואין כאן הכחשה דאחרים

פ דין ויש כאן היתר "ל דכיון דנישאת ע"ובזה י

כ כשאומרת "ומשא. לת כתובהדנוט, נישואין

לבעלה גרשתני והבעל מכחישה ואומר לא 

נמצא דלפי טענת הבעל כל היתר , גרשתיך

, ונהי דמותרת להנשא, הנישואין הוא בשקר

מ כיון שלטענת הבעל כל היתר הנישואין "מ

דלא , לא שייך בזה מדרש כתובה, בשקר יסודו

  שהוא , פ היתר נישואין"התחייב לה כתובה ע

  . ן שבא מכח שקר שלהטוע  

דחזקה המבררת [ט "דברי המהרי

כמו חזקה דאין , מהניא להוציא ממון

דהנה . לא מוסכמים לכל] אדם פורע תוך זמנו

ו הביא מהדברי "בספר אמרי בינה סימן ט

פ "דמאי דמוציאין ממון ע, משפט שביאר

הוא רק בצירוף , ז"א פורע תו"חזקה דא

  מטעם כתבעצמו ובאמרי בינה . החזקת חיוב

קיבלנו

וחזקה

ובדעת 

ועצם

שכט                דוד      בבא בתרא                                                      אוצרות

דלאחר שיש חזקה דאין אדם פורע תוך , אחר

שמא יתפוס , ז"חושש הלוה לשלם תו, זמנו

  ולכך לעולם לא פורע , המלוה ויטען שלא פרע

  .ל ודאי ולא חזקה"והו, תוך זמנו  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 
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                      דוד                             ןירדהנס                               אוצרות            של

  קוסימן 

  בענין מצוות בניית בית המקדש
  :סנהדרין כ                                                                                                                                                                          

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

מהלכות בית ' ם בפרק א"ברמב

מצוות עשה "'הבחירה הלכה א

מוכן להיות מקריבים בו ' לעשות בית לה

, הקרבנות וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה

וכבר נתפרש בתורה . שנאמר ועשו לי מקדש

והיה לפי שעה , משכן שעשה משה רבינו

ומוכח " 'כי לא באתם עד עתה וכו"שנאמר 

שלומד שיש מצוות עשה , ם"מדברי הרמב

לי ועשו"לבנות בית המקדש מהפסוק 

אמנם בכסף משנה הביא מדברי ". מקדש

ואחר שיניח להם המקום מכל "ל "ג וז"הסמ

שנאמר , אויביהם מסביב לבנות בית הבחירה

ואחר כך , ועברתם את הירדן וישבתם בארץ

אלוהיכם לשכן ' והיה המקום אשר יבחר ה

שמו שם שמה תביאו את כל אשר אנכי מצוה 

צוה זו זמן מ. 'אתכם עולותיכם וזיבחיכם וכו

, של בנין בית הבחירה לא הגיעה עד ימי דוד

וכן הוא אומר בימי דוד ויהי כי ישב המלך 

הניח לו מסביב מכל אויביו ויאמר ' בביתו וה

  המלך אל נתן הנביא ראה נא אנכי יושב בבית 

  ". ארזים וארון האלוהים יושב בתוך היריעה  

שלומד את מצוות , ג"מדברי הסמ

בית המקדש מהפסוק עשה של בנין 

, ם"ודלא כהרמב" 'והיה המקום אשר יבחר ה"

וביאר ". ועשו לי מקדש"שלומד מהפסוק 

ם לא ניחא ליה בפסוק "שהרמב, בכסף משנה

והיה המקום אשר "כי הפסוק , ג"שהביא הסמ

הוא רק סיפור דברים בעלמא שיש " 'יבחר ה

ולא ', להדיא את הקרבנות למקום שבחר ה

, להביא על בנין בית המקדשנאמר כאן ציווי 

שנאמר " ועשו לי מקדש"ולכך לומד מהפסוק 

ג לא "אבל הסמ. בזה ציווי לבנות בית המקדש

ועשו לי "ם "ניחא ליה בפסוק שהביא הרמב

  ולא , כי זה מדבר רק על זמן המדבר, "מקדש

  .ד"על זמן כניסתן לארץ עכ  

ם על "מה יענה הרמב] ביאור א

ועשו לי "פסוק שה, ג"קושיית הסמ

מדבר רק על הזמן שהיו במקדש ולא " מקדש

ם "יש לעיין סתירה בדברי הרמב] ב. בזמן הזה

שלש "הלכה א ' מהלכות מלכים בפרק א

, מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ

ולהכרית זרעו של עמלק ' למנות להם מלך וכו

שנאמר לשכנו , ולבנות להם בית הבחירה' וכו

, ם"מבואר כאן ברמב. "תדרשו ובאת שמה

, שלומדים למצוות עשה של בנין בית המקדש

ולא " לשכנו תדרשו ובאת שמה"מהפסוק 

". ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"מהפסוק 

ובלחם משנה עמד על הסתירה בדברי 

ועשו לי מקדש "ותירץ שהפסוק , ם"הרמב

הוא בזמן המדבר שבנו את " ושכנתי בתוכם

" ו ובאת שמהלשכנו תדרש"והפסוק , המשכן

  י בפרשת "כמו שפרש רש, הוא במשכן שילה

  . ד"עכ. ראה  

אין , לעיין כי לפי דברי הלחם משנה

כי , ג"ם לבין הסמ"מחלוקת בין הרמב

ועשו לי מקדש "ם שהביא הפסוק "הרמב
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והיה המקום אשר "ג שהביא הפסוק "והסמ
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. ג נחלקו"ם והסמ"משנה כתב להדיא שהרמב

ם לומד "הרמב, ומוכח שלדברי הכסף משנה

גם " ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"מהפסוק 

חוזרת קושיית כ"וא, לזמן שנכנסו לארץ

ם בהלכות מלכים "מדוע הרמב, הלחם משנה

  כתב שהמקור למצוות בית המקדש הוא 

עצם ] ג". באת שמהלשכנו תדרשו ו"מהפסוק 

שהרי , תירוצו של הלחם משנה צריך עיון

ם כתב לבאר שנצטוו תחילה למנות "הרמב

ואחר , ואחר כך להכרית זרעו של עמלק, מלך

  ומינוי המלך היה . כך לבנות להם בית הבחירה

  

'ם בהלכה ב"כמו שכתב ברמב, בזמן שאול

שנאמר , מינוי מלך קודם למלחמת עמלק"

והכיתלךעתהחך למלךלמש' אותי שלח ה

והכרתת זרעו של עמלק קודמת ,עמלקאת

שנאמר ויהי כי ישב המלך בביתו , לבנין הבית
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, ם"חשבתי להסביר את דעת הרמב

' שעיקר המצווה לעשות בית לה
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, שזה מדבר על המשכן, ושכנתי בתוכם
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  קוסימן 

  בענין מצוות בניית בית המקדש
  :סנהדרין כ                                                                                                                                                                          

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

מהלכות בית ' ם בפרק א"ברמב
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  המלך אל נתן הנביא ראה נא אנכי יושב בבית 

  ". ארזים וארון האלוהים יושב בתוך היריעה  

שלומד את מצוות , ג"מדברי הסמ

בית המקדש מהפסוק עשה של בנין 
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וביאר ". ועשו לי מקדש"שלומד מהפסוק 

ם לא ניחא ליה בפסוק "שהרמב, בכסף משנה
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  ולא , כי זה מדבר רק על זמן המדבר, "מקדש
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ועשו לי "פסוק שה, ג"קושיית הסמ

מדבר רק על הזמן שהיו במקדש ולא " מקדש

ם "יש לעיין סתירה בדברי הרמב] ב. בזמן הזה

שלש "הלכה א ' מהלכות מלכים בפרק א

, מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ

ולהכרית זרעו של עמלק ' למנות להם מלך וכו

שנאמר לשכנו , ולבנות להם בית הבחירה' וכו

, ם"מבואר כאן ברמב. "תדרשו ובאת שמה

, שלומדים למצוות עשה של בנין בית המקדש

ולא " לשכנו תדרשו ובאת שמה"מהפסוק 

". ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"מהפסוק 

ובלחם משנה עמד על הסתירה בדברי 

ועשו לי מקדש "ותירץ שהפסוק , ם"הרמב

הוא בזמן המדבר שבנו את " ושכנתי בתוכם

" ו ובאת שמהלשכנו תדרש"והפסוק , המשכן

  י בפרשת "כמו שפרש רש, הוא במשכן שילה

  . ד"עכ. ראה  

אין , לעיין כי לפי דברי הלחם משנה

כי , ג"ם לבין הסמ"מחלוקת בין הרמב

ועשו לי מקדש "ם שהביא הפסוק "הרמב
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והיה המקום אשר "ג שהביא הפסוק "והסמ

ובכסף , שנכנסו לארץמדבר בזמן " 'יבחר ה

. ג נחלקו"ם והסמ"משנה כתב להדיא שהרמב

ם לומד "הרמב, ומוכח שלדברי הכסף משנה

גם " ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"מהפסוק 

חוזרת קושיית כ"וא, לזמן שנכנסו לארץ

ם בהלכות מלכים "מדוע הרמב, הלחם משנה

  כתב שהמקור למצוות בית המקדש הוא 

עצם ] ג". באת שמהלשכנו תדרשו ו"מהפסוק 

שהרי , תירוצו של הלחם משנה צריך עיון

ם כתב לבאר שנצטוו תחילה למנות "הרמב

ואחר , ואחר כך להכרית זרעו של עמלק, מלך

  ומינוי המלך היה . כך לבנות להם בית הבחירה

  

'ם בהלכה ב"כמו שכתב ברמב, בזמן שאול

שנאמר , מינוי מלך קודם למלחמת עמלק"

והכיתלךעתהחך למלךלמש' אותי שלח ה

והכרתת זרעו של עמלק קודמת ,עמלקאת

שנאמר ויהי כי ישב המלך בביתו , לבנין הבית

הניח לו מסביב מכל אויביו ויאמר המלך ' וה

" 'אל נתן הנביא אנכי יושב בבית ארזים וכו

ואחר כך נצטוו , נמצא שבזמן שאול מינו מלך

ות ואחר כך נצטוו לבנ, להכרית זרעו של עמלק

, ואם כן תמוה מאוד. להם את בית המקדש

לשכנו "ם את הפסוק "מדוע הביא הרמב

והרי פסוק זה מדבר ". תדרשו ובאת שמה

  שהיה עוד לפני ששאול נתמנה , בזמן שילה

  . ג"להיות מלך וצע  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

, ם"חשבתי להסביר את דעת הרמב

' שעיקר המצווה לעשות בית לה

כמו שנאמר ועשו לי מקדש , היא במשכן

, שזה מדבר על המשכן, ושכנתי בתוכם
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וכשנגנז המשכן ונצטוו , רבינו הוא העיקרי
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קדש ושכנתי נלמדת מהפסוק ועשו לי מ

שהוא מדבר במשכן שעשה משה , בתוכם

" 'והיה המקום אשר יבחר ה"והפסוק . רבינו

  שמצוות בניין בית המקדש , בא רק ללמדנו
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שצריכים,ללמדנובא"שמהובאתתדרשו

שתהא,במשכןשהיתההשכינהאתלדרוש

  שמהובאתואז,המקדשבביתהיאגם

  .קרבנותלהקריב  

אתמלכיםבהלכותם"הרמבשהביא

מ"ע.שמהובאתתדרשולשכנוהפסוק

,למשכןההמשךהואהמקדששביתללמדנו

שהיתהשכינהאותהאתלדרושוצריכים

  ודלא,ם"הרמבדברימיושביםובזה.במשכן

  

לשכנו"שהפסוקשביארמשנהכהלחם

,שילהמשכןעלרקמדבר"שמהובאתתדרשו

זרעומכריתיןשקודםמפורשם"ברמבשהרי

בוניםכךואחר]שאולבזמןהיהוזה[עמלקשל

מהפסוקשלומד,ג"הסמאבל.המקדשביתאת

שהמצווהסובר".'היבחראשרהמקוםוהיה"

,עצמהבפנימצווההיאהמקדשביתאתלבנות

  ולכך.המשכןבנייתשללמצווהקשורהולא

  .המשכןעלנאמרשלא,אחרמפסוקלומד  

.דוד חנניה פינטוה "ע

  

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

בנייתמצוות"בענין,היקרמכתבואת

,ר"כתשביארובמה".המקדשבית

המקדשביתבנייתדמצוותל"סם"דהרמב

שנגנזולאחר.המשכןבבנייתהיאעיקרה

מ"עמקדשביתלבנותנצטווינו,המשכן

  ג"ולהסמ.במשכןשהיתההשכינהאתלהמשיך

  .מקדשביתלבנותעצמהבפנימצווההיא  

ם כאן הולך "שהרמב, לפי זה להוסיף

]'מצוה כ[שבספר המצוות . לשיטתו

שציוונו לבנות בית עבודה יהיה בו "ל "כתב וז

ואיליו יהיה , ההקרבה והבערת האש תמיד

והוא , ההליכה ועליה לרגל והקיבוץ בכל שנה

וכבר ביארנו ', אמרו יתעלה ועשו לי מקדש וכו

ושהמנורה , שזה הכלל הוא כולל חלקים

כולם הם מחלקי , והשולחן והמזבח וזולתם

ן "ברמבו". המקדש והכל יקרא מקדש

ולא יוכשר בעיני "ל "כתב וז]ג"עשה ל[בהשגות 

שאמר שהם חלק , הטעם שכתב בו הרב

לפי שאין הכלים חלק מן . מחלקי המקדש

אבל הם שתיים מצוות ואינן מעכבות זו , הבית

, פ שאין בו כלים"ומקריבין בבית ואע, את זו

  ולכן אצל הארון והכפורת לשום שם העדות 
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. מצוות בניין בית המקדש
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והבאתם שמה עולותיכם וזיבחיכם ואת "
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דברים [" בקרכם וצאנכםונידבותיכם ובכורות

שגם הכלים , ם"ולכך סובר הרמב. ]'ב י"י

כמו המנורה והשולחן [שנצרכים לעבודה 

הם בכלל המצוה של ] והמזבחות ושאר כלים

  כי הכל ניצרך על מנת . בניית בית המקדש

  .שיהא זה בית עבודה  
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ה ובין בכניס, וקרבנות שייך בין בזמן המדבר

וסובר שהפסוק , ג חולק"אבל הסמ. לארץ

, נאמר רק לזמן המדבר" ועשו לי מקדש"

שמצוות עשה של בנין , ן"שסובר כהרמב
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לא שייכת למצוות בניית , בניית בית המקדש

. שהם שני גדרי מצווה שונים זה מזה, המשכן

שמצוות בניית המשכן היא בית להשראת 

  היא בית , ומצוות בניית בית המקדש, השכינה

  .לעבודה ולא שייכי אהדדי  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 
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תימה למה נענש "והקשו תוספות ]. לעצמו

שהרי [רמו כיון שלא רצה למכור לו כ, אחאב

שנבות מורד במלכות שהרי , צדק אחאב
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אבל כרם נבות היה , העיר דלא מעלי כל כך

ל דדוקא "ועוד י. שומרוןאצל היכל אחאב ב

אבל שדה אחוזה שירש , בשדה מקנה

כמו שהשיב נבות חלילה לי , מאבותיו לא

ל דפרשת המלך "עוי, מתתי נחלת אבותי לך

לא נאמרה רק על המלך שנמלך על כל ישראל 

  ואחאב לא מלך על , ויהודה ומאת המקום

  .ד"עכ" יהודה וגם לא מלך מאת המקום  

שהרי מצינו דינא , לעיין בדברי תוספות

כמבואר בבבא קמא , דמלכותא דינא

כי , ולכך אסור להעלים את המכס. [קיג

כ "וא]. מחוייבים לשלם מכס מדינא דמלכותא

אחאב יכל ליקח את כרם נבות מכח הדין 

אבל לתירוץ , הכללי של דינא דמלכותא דינא

  שרצה בשכר ונבות טעה , השני בתוספות

  

  

מובן עוונו של , שיכול להתנגד למכירהוסבר 

וכן . אחאב שנבות לא נחשב מורד במלכות

, לתירוץ השלישי שאחאב רצה לעבודה זרה

אבל לתירוץ . ובודאי שאין לו רשות לזה

וכל פרשת [לעצמו שאחאב רצה,הראשון

, וכן לתירוץ הרביעי] המלך הוא רק לעבדיו

ואין לו זכות [שהשדה היתה קרובה לעיר 

וכן לתירוץ , ]אותה מדין פרשת המלךלקיח

, שהיתה שדה אחוזת אבותיו של נבות

ולתירוץ השישי שאחאב לא מלך על כל 

קשה שהרי מכל מקום יכול . 'ישראל מאת ה

אחאב ליקח את כרם נבות היזרעאלי מדין 

שיש למלך זכות וכח , דינא דמלכותא דינא

ומדוע נחשב , לקבוע חוקים לענין המלכות

  שלא כהוגן ונאמר לו הרצחת וגםשאחאב נהג 

  .ע"וצ. ירשת  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

מצינו , הנה בדינא דמלכותא דינא

ם "דהרמב. מחלוקת בראשונים

דבין, דנדרים כתב' בפירוש המשנה בפרק ג

ם ובין במלך ישראל שייך לדינא "במלך עכו

הביא . ן בנדרים כח"אבל הר, דמלכותא דינא

הוא רק , דכל דינא דמלכותא דינא' מהתוס

ם שהארץ שלו ויכול לומר להם "במלכי עכו

, אם לא תעשו מצותי אגרש אתכם מן הארץ

לפי שכל ישראל , אבל במלכי ישראל לא

חלוקת בין ובפשוטו ביאור המ. שותפין בארץ

ם סבירא ליה "דהרמב, הוא' ם לתוס"הרמב

הוא מדין , דכל מאי דדינא דמלכותא דינא

ם "וכמבואר ברשב. קבלה של בני המלכות

שכל בני המלכות "ל "וז: בבא בתרא נד

, מקבלים עליהם מרצונם חוקי המלך ומשפטיו

, ם"ולכך סובר הרמב". הלכך דין גמור הוא

ם שיך דינא "כודבין במלך ישראל ובין במלך ע

  כיון שבני המלכות מקבלים , דמלכותא דינא

  .עליהם את דיני וחוקי המלך  

שנחלקו וסוברים דכל דינא ' התוס

ם "הוא רק במלכי עכו, דמלכותא דינא

סבירא להו דכל דינא , ולא במלכי ישראל

דמלכותא דינא הוא מחמת שהקרקע שייכת 

למלך ויכול להתנות כיצד מתיר לכולם 

ורק בחוקים ודינים שהוא , להשתמש בארצו

' ש בפרק ג"וכמבואר בפסקי הרא. קובע

, והיינו טעמא דדינו דינא"א "דנדרים אות י

ואף הדיוט שיש לו קרקע , שהארץ שלו היא

שלא יהנה אדם מארצו אלא מדעתו , כך דינו

וכיון דהוא מחמת התנייה ". ובקצבתו

דזה לא ' סבירא לתוס, בהשתמשות הארץ

ויש 

:תשובה

אבל

שלה             דוד                              נהדריןס                              אוצרות              

דאינו יכול להתנות על , ך בארץ ישראלשיי

  שהיא רק על דעת חוקיו , ההשתמשות בארץ

  .כיון דאינו בעלים על הארץ, ודיניו  

דאצל אחאב לא , חשבתי לבאר הטעם

. דינא דמלכותא דינא, שייך לומר

, דינא דמלכותא דינא שייכת' דלשיטת התוס

ויכולים , ם שהארץ שלהם"רק במלכי עכו

כ "ומשא. ההשתמשות בארץלהתנות את 

לא שייך לומר בו , אחאב שהיה מלך ישראל

ם "וגם לשיטת הרמב. דינא דמלכותא דינא

דגם במלכי ישראל שייך לומר דינא דמלכותא 

מ כבר נתבאר דהיינו מדין קבלה של "מ, דינא

ם "וכמבואר ברשב, הדינים והחוקים שקובע

דכל מאי דישראל , ל"כ י"וא. בבבא בתרא

, החוקים והמשפטים של המלךמקבלים את

. פ חוקי התורה"הוא רק במלך צדיק שהולך ע

, פ חוקי התורה"אבל במלך רשע שלא הולך ע

  מן הסתם רוב הציבור לא מקבל את חוקיו 

  

: ט"וכן מצינו בגמרא סנהדרין ל. ומשפטיו

באבוד אחאב בן עמרי , באבוד רשעים רינה

, ומשמע שהציבור לא קיבל את גזרותיו. רינה

פ שאוהביו "אע. [אדרבה שמח כשמת אחאב

.טבמגילהכמבוארד גדולעשו לו הספ

  מ מסתבר "מ.ז"יקמאבבא'בתוסוכמבואר

  ].שרוב הציבור לא קיבלו את גזירותיו  

כיון שהוא , נראה לומר דבמלך ישראל

ואינו , פ דין התורה"מחוייב לפסוק ע

לא מועיל הקבלה . פ דעתו לבד"יכול לפסוק ע

כיון שהוא צריך , של הציבור על חוקיו ודיניו

ם שמצווים "ורק בעכו. פ דין התורה"לפסוק ע

פ "על הדינים ומחוייבים לקבוע להם דינים ע

בלה על חוקיו בזה שייך לומר דמהני ק, השכל

ולא במלך ישראל ולכך אחאב לא נטל , ודיניו

כיון שידע , את כרם נבות בזרוע מיד נבות

  ולא שייך , פ דין לא יכול ליטול את הכרם"שע

  .אצלו דינא דמלכותא דינא  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

דינא "את מכתבו היקר בענין 

ר "ובמה שביאר כת, "דמלכותא דינא

', לדינא במלכותא דינא לתוסדבאחאב ליכא 

ולא שייך דינא , ישראלמשום דהיה מלך

ומשום . ם"דמלכותא דינא רק במלכי עכו

הוא , כל מאי דדינא דמלכותא דינא' דלתוס

מחמת שהארץ שלו ויכול לקבוע חוקים 

ותנאים כיצד מתיר להשתמש בארץ וכדביאר 

ולא שייך זה במלך ישראל דאין , ש"הרא

ם משום דכל מאי "ולהרמב. הארץ שלו

דסבירא ליה דינא דמלכותא דינא גם במלך 

הוא רק מחמת שקיבלו עליהם את , ישראל

ובמלך , ם"גזירות מלכותו וכמו שביאר הרשב

  או,גזירותיועובד עבודה זרה לא מקבלים

  .נפלאביאורוהואגזירותיומהנידלאמשום  

. ס נדרים כח"בשיטה מקובצת עמ

דמבואר , סיקריקוןשהקשה מדין 

משום , בגיטין דהלוקח מן הסיקריקון קנה

בתחילה [דאגב אונסיה גמר ומקנה 

והקשה ]. כשהמלכות התירה להרוג היהודים

ובזה

ויותר 

קיבלנו

וראינו 



                      דוד                             ןירדהנס                               אוצרות            שלד

אבל כרם נבות היה , העיר דלא מעלי כל כך

ל דדוקא "ועוד י. שומרוןאצל היכל אחאב ב

אבל שדה אחוזה שירש , בשדה מקנה

כמו שהשיב נבות חלילה לי , מאבותיו לא

ל דפרשת המלך "עוי, מתתי נחלת אבותי לך

לא נאמרה רק על המלך שנמלך על כל ישראל 

  ואחאב לא מלך על , ויהודה ומאת המקום

  .ד"עכ" יהודה וגם לא מלך מאת המקום  

שהרי מצינו דינא , לעיין בדברי תוספות

כמבואר בבבא קמא , דמלכותא דינא

כי , ולכך אסור להעלים את המכס. [קיג

כ "וא]. מחוייבים לשלם מכס מדינא דמלכותא

אחאב יכל ליקח את כרם נבות מכח הדין 

אבל לתירוץ , הכללי של דינא דמלכותא דינא

  שרצה בשכר ונבות טעה , השני בתוספות

  

  

מובן עוונו של , שיכול להתנגד למכירהוסבר 

וכן . אחאב שנבות לא נחשב מורד במלכות

, לתירוץ השלישי שאחאב רצה לעבודה זרה

אבל לתירוץ . ובודאי שאין לו רשות לזה

וכל פרשת [לעצמו שאחאב רצה,הראשון

, וכן לתירוץ הרביעי] המלך הוא רק לעבדיו

ואין לו זכות [שהשדה היתה קרובה לעיר 

וכן לתירוץ , ]אותה מדין פרשת המלךלקיח

, שהיתה שדה אחוזת אבותיו של נבות

ולתירוץ השישי שאחאב לא מלך על כל 

קשה שהרי מכל מקום יכול . 'ישראל מאת ה

אחאב ליקח את כרם נבות היזרעאלי מדין 

שיש למלך זכות וכח , דינא דמלכותא דינא

ומדוע נחשב , לקבוע חוקים לענין המלכות

  שלא כהוגן ונאמר לו הרצחת וגםשאחאב נהג 

  .ע"וצ. ירשת  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

מצינו , הנה בדינא דמלכותא דינא

ם "דהרמב. מחלוקת בראשונים

דבין, דנדרים כתב' בפירוש המשנה בפרק ג

ם ובין במלך ישראל שייך לדינא "במלך עכו

הביא . ן בנדרים כח"אבל הר, דמלכותא דינא

הוא רק , דכל דינא דמלכותא דינא' מהתוס

ם שהארץ שלו ויכול לומר להם "במלכי עכו

, אם לא תעשו מצותי אגרש אתכם מן הארץ

לפי שכל ישראל , אבל במלכי ישראל לא

חלוקת בין ובפשוטו ביאור המ. שותפין בארץ

ם סבירא ליה "דהרמב, הוא' ם לתוס"הרמב

הוא מדין , דכל מאי דדינא דמלכותא דינא

ם "וכמבואר ברשב. קבלה של בני המלכות

שכל בני המלכות "ל "וז: בבא בתרא נד

, מקבלים עליהם מרצונם חוקי המלך ומשפטיו

, ם"ולכך סובר הרמב". הלכך דין גמור הוא

ם שיך דינא "כודבין במלך ישראל ובין במלך ע

  כיון שבני המלכות מקבלים , דמלכותא דינא

  .עליהם את דיני וחוקי המלך  

שנחלקו וסוברים דכל דינא ' התוס

ם "הוא רק במלכי עכו, דמלכותא דינא

סבירא להו דכל דינא , ולא במלכי ישראל

דמלכותא דינא הוא מחמת שהקרקע שייכת 

למלך ויכול להתנות כיצד מתיר לכולם 

ורק בחוקים ודינים שהוא , להשתמש בארצו

' ש בפרק ג"וכמבואר בפסקי הרא. קובע

, והיינו טעמא דדינו דינא"א "דנדרים אות י

ואף הדיוט שיש לו קרקע , שהארץ שלו היא

שלא יהנה אדם מארצו אלא מדעתו , כך דינו

וכיון דהוא מחמת התנייה ". ובקצבתו

דזה לא ' סבירא לתוס, בהשתמשות הארץ

ויש 

:תשובה

אבל

שלה             דוד                              נהדריןס                              אוצרות              

דאינו יכול להתנות על , ך בארץ ישראלשיי

  שהיא רק על דעת חוקיו , ההשתמשות בארץ

  .כיון דאינו בעלים על הארץ, ודיניו  

דאצל אחאב לא , חשבתי לבאר הטעם

. דינא דמלכותא דינא, שייך לומר

, דינא דמלכותא דינא שייכת' דלשיטת התוס

ויכולים , ם שהארץ שלהם"רק במלכי עכו

כ "ומשא. ההשתמשות בארץלהתנות את 

לא שייך לומר בו , אחאב שהיה מלך ישראל

ם "וגם לשיטת הרמב. דינא דמלכותא דינא

דגם במלכי ישראל שייך לומר דינא דמלכותא 

מ כבר נתבאר דהיינו מדין קבלה של "מ, דינא

ם "וכמבואר ברשב, הדינים והחוקים שקובע

דכל מאי דישראל , ל"כ י"וא. בבבא בתרא

, החוקים והמשפטים של המלךמקבלים את

. פ חוקי התורה"הוא רק במלך צדיק שהולך ע

, פ חוקי התורה"אבל במלך רשע שלא הולך ע

  מן הסתם רוב הציבור לא מקבל את חוקיו 

  

: ט"וכן מצינו בגמרא סנהדרין ל. ומשפטיו

באבוד אחאב בן עמרי , באבוד רשעים רינה

, ומשמע שהציבור לא קיבל את גזרותיו. רינה

פ שאוהביו "אע. [אדרבה שמח כשמת אחאב

.טבמגילהכמבוארד גדולעשו לו הספ

  מ מסתבר "מ.ז"יקמאבבא'בתוסוכמבואר

  ].שרוב הציבור לא קיבלו את גזירותיו  

כיון שהוא , נראה לומר דבמלך ישראל

ואינו , פ דין התורה"מחוייב לפסוק ע

לא מועיל הקבלה . פ דעתו לבד"יכול לפסוק ע

כיון שהוא צריך , של הציבור על חוקיו ודיניו

ם שמצווים "ורק בעכו. פ דין התורה"לפסוק ע

פ "על הדינים ומחוייבים לקבוע להם דינים ע

בלה על חוקיו בזה שייך לומר דמהני ק, השכל

ולא במלך ישראל ולכך אחאב לא נטל , ודיניו

כיון שידע , את כרם נבות בזרוע מיד נבות

  ולא שייך , פ דין לא יכול ליטול את הכרם"שע

  .אצלו דינא דמלכותא דינא  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

דינא "את מכתבו היקר בענין 

ר "ובמה שביאר כת, "דמלכותא דינא

', לדינא במלכותא דינא לתוסדבאחאב ליכא 

ולא שייך דינא , ישראלמשום דהיה מלך

ומשום . ם"דמלכותא דינא רק במלכי עכו

הוא , כל מאי דדינא דמלכותא דינא' דלתוס

מחמת שהארץ שלו ויכול לקבוע חוקים 

ותנאים כיצד מתיר להשתמש בארץ וכדביאר 

ולא שייך זה במלך ישראל דאין , ש"הרא

ם משום דכל מאי "ולהרמב. הארץ שלו

דסבירא ליה דינא דמלכותא דינא גם במלך 

הוא רק מחמת שקיבלו עליהם את , ישראל

ובמלך , ם"גזירות מלכותו וכמו שביאר הרשב

  או,גזירותיועובד עבודה זרה לא מקבלים

  .נפלאביאורוהואגזירותיומהנידלאמשום  

. ס נדרים כח"בשיטה מקובצת עמ

דמבואר , סיקריקוןשהקשה מדין 

משום , בגיטין דהלוקח מן הסיקריקון קנה

בתחילה [דאגב אונסיה גמר ומקנה 

והקשה ]. כשהמלכות התירה להרוג היהודים

ובזה

ויותר 

קיבלנו

וראינו 



                      דוד                             ןירדהנס                               אוצרות            שלו

בשיטה מקובצת דמשמע דכל הזכיה של 

היא משום דאגב אונסיה , הסיקריקון בקרקע

מדינא , ט לא יזכה הסיקרקון"ומ. ומקנהגמר

דרק , מקובצתותירץ בשיטה. דמלכותא דינא

אבל גזילה דמלכותא , דינא דמלכותא הוי דינא

וכן באופן שלא משווה גזירתו , לא הוי דינא

בכל מלכותו לא נחשב דינא דמלכותא והוי 

ובשם רבינו הקדוש . ולא הוי דינא, כעין גזילה

דכל מאי דדינא , תירץ בשיטה מקובצת

דמלכותא דינא הוא רק בקרקעות ובמשפטים 

אבל אם קוצב ' כמו מכס וכדשתלוים בקרקע

או שכובש , גזירות על מלכויות שאינם שלו

לא שייך , מלכויות בגזל כמו ההיא דסיקריקון

דכל הטעם דדינא , דינא דמלכותא דינא

הוא משום דכל הארץ שלו , דמלכותא דינא

פ חוקיו "ויכול לומר שלא ישבו בארצו אלא ע

אבל במקומות שאינם שלו אינו , ומשפטיו

ובמוכס שאין לו , לגזור חוקים ומשפטיםיכול 

קיצבה דלא שייך דינא דמלכותא דינא 

מרבה הטעם משום דהמוכס, כמבואר בגמרא

ואם היה יודע ,לקחת שלא במצוות המלך

ולביאור הראשון .המלך היה קשה בעיניו

הטעם דבמוכס שאין לו קיצבה לא שייך דינא 

, משום בלא השווה גזירותיו, דמלכותא דינא

  פ שהוא במצוות המלך "א הוי דינא אעול

  .ד"עכ  

דלביאור , מדברי השיטה מקובצת

, קמא כל מאי דדינא דמלכותא דינא

, הוא רק בדינים של מלך שנוהגים בכל מלכותו

דכל דינא , ם בבבא בתרא"והוא כדברי הרשב

, דמלכותא הוא מדין קבלה על מצוות המלך

בכל וכל הקבלה היא רק על דינים ששווים 

דינא , אבל לפירוש רבינו הקדוש. המלכות

במלכותא שייך גם בגזילת המלך ודינים שלא 

והוא משום דסבירא ליה . השווה בכל מלכותו

דדינא דמלכותא דינא הוא , ש"כדעת הרא

משום שהקרקע שייכת למלך ויכול להתנות 

  ולכך בכל אופן יכול , כיצד מרשה להשתמש

  .וללגזור דינים וחוקים ואפילו לגז  

ם "ר בדעת הרמב"במה שביאר כת

דסבירא ליה דגם במלך ישראל שייך 

ם יסוד הדין של "דלהרמב, דינא דמלכותא

, הוא מדין קבלת גזירותיו, דינא דמלכותא דינא

ובלבד שלא יהיה , ושייך זה גם במלך ישראל

ם "יש לדון בזה מדברי הרמב. עובד עבודה זרה

הלכה יב מהלכות גזילה ואבידה ' דבפרק ה

, וכן מלך שמשים מס על בני העיר"ל "כתב וז

, או על כל איש ואיש דבר קצוב משנה לשנה

או שגזר שכל מי , או על שדה ושדה דבר קצוב

שיעבור על דבר זה ילקחו כל נכסיו לבית 

או כל מי שימצא בשדה בשעת הגורן . המלך

בין שהיה הוא בעל , הוא יתן המס שעליה

וכל כיוצא , שדההשדה בין שאינו בעל ה

וישראל שגבה אותן . אינו גזל, מדברים אלו

והוא , למלך אינו בחזקת גזלן והרי הוא כשר

". שלא יוסיף ולא ישנה ולא יקח לעצמו כלום

וכן מלך שכעס על אחד מעבדיו "ג "ובהלכה י

ולקח שדהו או חצירו , ושמשיו מבני המדינה

והלוקחה מן המלך , אינה גזל ומותר להנות בה

ואין הבעלים מוציאין אותה , היא שלוהרי

שזה דין המלכים כולם ליקח כל ממון , מידו

שמשיהם כשכועסין עליהם והרי המלך 

ונעשית חצר זו או שדה זו , הפקיע שעבודן

, כהפקר וכל הקונה אותה מן המלך זכה בה

אבל מלך שלקח חצר או שדה של אחד מבני 

, המדינה שלא בדינין שחקק הרי זה גזלן

ובהלכה . וקח ממנו מוציאין הבעלים מידווהל

במה דברים אמורים במלך שמטבעו "ח "י

שהרי הסכימו עליו בני , יוצא באותן הארצות

ומוכח
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וסמכה דעתן שהוא אדוניהם , אותה הארץ

אבל אם אין מטבעו יוצא הרי , והם לו לעבדים

וכמו חבורת ליסטים , הוא כגזלן ובעל זרוע

  מלך זה וכל וכן, המזויינין שאין דיניהן דין

  ". עבדיו גזלנין לכל דבר  

דדינא ליהם סבירא"דהרמב

הוא לא משום , דמלכותא דינא

דהמלך בעלים על הארץ כסברת רבינו הקדוש 

ם דאם לקח המלך "דלכך סובר הרמב, בשיטה

מ משמע מלשון "ומ. שלא בדין הוי גזלן

שדינא במלכותא דינא הוא לא מדין , ם"הרמב

שהרי כתב , של מנהגי המלךקבלת הציבור 

וסמכא , שהרי הסכימו עליו בני אותה הארץ"

". דעתן שהוא אדוניהם והם לו לעבדים

ומשמע דלא סגי בהסכמה וקבלה של דין 

רק שיש קבלה שהוא אדון והם לו , המקום

  וצריך ביאור מה הגדר של דינא , לעבדים

  .ם"דמלכותא דינה להרמב  

'פרק דם ב"פ דברי הרמב"לבאר ע

רשות יש "'מהלכות מלכים הלכה א

למלך ליתן מס על העם לצרכיו או לצורך 

וקוצב לו מכס ואסור להבריח מן , המלחמות

ויש לו לגזור שכל מי שיגנוב המכס , המכס

שנאמר ואתם תהיו לי , ילקח ממונו או יהרג

, ולהלן הוא אומר והיו לך למס ועבדוךלעבדים

' יניו בכל וכומכאן שנותן מס וקוצב מכס וד

". שכל האמור בפרשת המלך מלך זוכה בו

שכל ההיתר למלך , ם"ומשמע מדברי הרמב

, ליתן מס על הציבור הוא מחמת שהם עבדיו

וזה נראה . ונאמר בכתוב והיו לך למס ועבדוך

שיסוד ההלכה של דינא , ם"לבאר דברי הרמב

היא מחמת שהצבור הסכים , דמלכותא דינא

ימילא דשייכא בזה גזירת ומ, להיות לו לעבדים

שיש זכות למלך , הכתוב דוהיו לך למס ועבדוך

. לשעבד את עבדיו בכל חוקיו ודיניו שקובע

  'תשובה א' בחלק א[וכן מבואר בדבר אברהם 

  .ז"ם לדייק עד"בדעת הרמב]בהגהה  

:'כדבסנהדרין,אברהםבדברשם

האמורכלהאםפלוגתאאיכא

בודאסוראו,בומותרמלךהמלךבפרשת

למאןכןואם.עליהםלאייםאלאנאמרולא

בכתובדנאמרמאיכ"ע,בואסורדמלךדאמר

רקמדינאהוילאלעבדיםליתהיוואתם

ליהמנאדאמרמאןלהאיכ"וא,עליהםלאיים

שםהקשהועוד.דינאדמלכותאדדינא

אחאבנענשט"מדהקשו:'כסנהדרין'מתוס

גדרפורץמלךוהרי,נבותכרםכשנטל

בחדותירצו.כדיןעשהכ"אבידווהרשות

פרשתוכלגדרפורץדמלךמאידכל,תירוצא

ישראלכלעלשנמלךמלךעלרקזהו,המלך

כלעלמלךלאואחאב,המקוםומאתויהודה

אי,זהולתירוץ.המקוםמאתולאישראל

דמלכותאדדינאם"הרמבכדברילומראפשר

פרשתדהרי,המלךפרשתמדיןהואדינא

  ישראלכלשלמלךעלרקנאמרההמלך

  .המקוםומאת  

ם לבין מלכי "לחלק בין מלכי עכו

ם דהמלך יכול "דבמלכי עכו, ישראל

ודאי דבני ארצו קיבלו , לגרש אותם מארצו

ובזה שפיר , עליהם את מלכותו והוא אדוניהם

ובזה שייכא הגזירת הכתוב , נחשבים עבדיו

ומה . ם"כמבואר ברמב" והיו לך למס ועבדוך"

דהמלך אינו יכול , שאינו כן במלכי ישראל

כ בני ארצו לא קיבלו "וא, גרשם מארצםל

, ובזה תלוי. עליהם את מלכותו ואינו אדוניהם

דלמאן דאמר דכל האמור בפרשת המלך מלך 

ל דגלי קרא דנחשבים עבדיו גם "עכצ. מותר בו

ומימילא דיכול להטיל , בלי קבלת מלכותו

ומשמע 

ונראה

והקשה

והנראה



                      דוד                             ןירדהנס                               אוצרות            שלו

בשיטה מקובצת דמשמע דכל הזכיה של 

היא משום דאגב אונסיה , הסיקריקון בקרקע

מדינא , ט לא יזכה הסיקרקון"ומ. ומקנהגמר

דרק , מקובצתותירץ בשיטה. דמלכותא דינא

אבל גזילה דמלכותא , דינא דמלכותא הוי דינא

וכן באופן שלא משווה גזירתו , לא הוי דינא

בכל מלכותו לא נחשב דינא דמלכותא והוי 

ובשם רבינו הקדוש . ולא הוי דינא, כעין גזילה

דכל מאי דדינא , תירץ בשיטה מקובצת

דמלכותא דינא הוא רק בקרקעות ובמשפטים 

אבל אם קוצב ' כמו מכס וכדשתלוים בקרקע

או שכובש , גזירות על מלכויות שאינם שלו

לא שייך , מלכויות בגזל כמו ההיא דסיקריקון

דכל הטעם דדינא , דינא דמלכותא דינא

הוא משום דכל הארץ שלו , דמלכותא דינא

פ חוקיו "ויכול לומר שלא ישבו בארצו אלא ע

אבל במקומות שאינם שלו אינו , ומשפטיו

ובמוכס שאין לו , לגזור חוקים ומשפטיםיכול 

קיצבה דלא שייך דינא דמלכותא דינא 

מרבה הטעם משום דהמוכס, כמבואר בגמרא

ואם היה יודע ,לקחת שלא במצוות המלך

ולביאור הראשון .המלך היה קשה בעיניו

הטעם דבמוכס שאין לו קיצבה לא שייך דינא 

, משום בלא השווה גזירותיו, דמלכותא דינא

  פ שהוא במצוות המלך "א הוי דינא אעול

  .ד"עכ  

דלביאור , מדברי השיטה מקובצת

, קמא כל מאי דדינא דמלכותא דינא

, הוא רק בדינים של מלך שנוהגים בכל מלכותו

דכל דינא , ם בבבא בתרא"והוא כדברי הרשב

, דמלכותא הוא מדין קבלה על מצוות המלך

בכל וכל הקבלה היא רק על דינים ששווים 

דינא , אבל לפירוש רבינו הקדוש. המלכות

במלכותא שייך גם בגזילת המלך ודינים שלא 

והוא משום דסבירא ליה . השווה בכל מלכותו

דדינא דמלכותא דינא הוא , ש"כדעת הרא

משום שהקרקע שייכת למלך ויכול להתנות 

  ולכך בכל אופן יכול , כיצד מרשה להשתמש

  .וללגזור דינים וחוקים ואפילו לגז  

ם "ר בדעת הרמב"במה שביאר כת

דסבירא ליה דגם במלך ישראל שייך 

ם יסוד הדין של "דלהרמב, דינא דמלכותא

, הוא מדין קבלת גזירותיו, דינא דמלכותא דינא

ובלבד שלא יהיה , ושייך זה גם במלך ישראל

ם "יש לדון בזה מדברי הרמב. עובד עבודה זרה

הלכה יב מהלכות גזילה ואבידה ' דבפרק ה

, וכן מלך שמשים מס על בני העיר"ל "כתב וז

, או על כל איש ואיש דבר קצוב משנה לשנה

או שגזר שכל מי , או על שדה ושדה דבר קצוב

שיעבור על דבר זה ילקחו כל נכסיו לבית 

או כל מי שימצא בשדה בשעת הגורן . המלך

בין שהיה הוא בעל , הוא יתן המס שעליה

וכל כיוצא , שדההשדה בין שאינו בעל ה

וישראל שגבה אותן . אינו גזל, מדברים אלו

והוא , למלך אינו בחזקת גזלן והרי הוא כשר

". שלא יוסיף ולא ישנה ולא יקח לעצמו כלום

וכן מלך שכעס על אחד מעבדיו "ג "ובהלכה י

ולקח שדהו או חצירו , ושמשיו מבני המדינה

והלוקחה מן המלך , אינה גזל ומותר להנות בה

ואין הבעלים מוציאין אותה , היא שלוהרי

שזה דין המלכים כולם ליקח כל ממון , מידו

שמשיהם כשכועסין עליהם והרי המלך 

ונעשית חצר זו או שדה זו , הפקיע שעבודן

, כהפקר וכל הקונה אותה מן המלך זכה בה

אבל מלך שלקח חצר או שדה של אחד מבני 

, המדינה שלא בדינין שחקק הרי זה גזלן

ובהלכה . וקח ממנו מוציאין הבעלים מידווהל

במה דברים אמורים במלך שמטבעו "ח "י

שהרי הסכימו עליו בני , יוצא באותן הארצות

ומוכח
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וסמכה דעתן שהוא אדוניהם , אותה הארץ

אבל אם אין מטבעו יוצא הרי , והם לו לעבדים

וכמו חבורת ליסטים , הוא כגזלן ובעל זרוע

  מלך זה וכל וכן, המזויינין שאין דיניהן דין

  ". עבדיו גזלנין לכל דבר  

דדינא ליהם סבירא"דהרמב

הוא לא משום , דמלכותא דינא

דהמלך בעלים על הארץ כסברת רבינו הקדוש 

ם דאם לקח המלך "דלכך סובר הרמב, בשיטה

מ משמע מלשון "ומ. שלא בדין הוי גזלן

שדינא במלכותא דינא הוא לא מדין , ם"הרמב

שהרי כתב , של מנהגי המלךקבלת הציבור 

וסמכא , שהרי הסכימו עליו בני אותה הארץ"

". דעתן שהוא אדוניהם והם לו לעבדים

ומשמע דלא סגי בהסכמה וקבלה של דין 

רק שיש קבלה שהוא אדון והם לו , המקום

  וצריך ביאור מה הגדר של דינא , לעבדים

  .ם"דמלכותא דינה להרמב  

'פרק דם ב"פ דברי הרמב"לבאר ע

רשות יש "'מהלכות מלכים הלכה א

למלך ליתן מס על העם לצרכיו או לצורך 

וקוצב לו מכס ואסור להבריח מן , המלחמות

ויש לו לגזור שכל מי שיגנוב המכס , המכס

שנאמר ואתם תהיו לי , ילקח ממונו או יהרג

, ולהלן הוא אומר והיו לך למס ועבדוךלעבדים

' יניו בכל וכומכאן שנותן מס וקוצב מכס וד

". שכל האמור בפרשת המלך מלך זוכה בו

שכל ההיתר למלך , ם"ומשמע מדברי הרמב

, ליתן מס על הציבור הוא מחמת שהם עבדיו

וזה נראה . ונאמר בכתוב והיו לך למס ועבדוך

שיסוד ההלכה של דינא , ם"לבאר דברי הרמב

היא מחמת שהצבור הסכים , דמלכותא דינא

ימילא דשייכא בזה גזירת ומ, להיות לו לעבדים

שיש זכות למלך , הכתוב דוהיו לך למס ועבדוך

. לשעבד את עבדיו בכל חוקיו ודיניו שקובע

  'תשובה א' בחלק א[וכן מבואר בדבר אברהם 

  .ז"ם לדייק עד"בדעת הרמב]בהגהה  

:'כדבסנהדרין,אברהםבדברשם

האמורכלהאםפלוגתאאיכא

בודאסוראו,בומותרמלךהמלךבפרשת

למאןכןואם.עליהםלאייםאלאנאמרולא

בכתובדנאמרמאיכ"ע,בואסורדמלךדאמר

רקמדינאהוילאלעבדיםליתהיוואתם

ליהמנאדאמרמאןלהאיכ"וא,עליהםלאיים

שםהקשהועוד.דינאדמלכותאדדינא

אחאבנענשט"מדהקשו:'כסנהדרין'מתוס

גדרפורץמלךוהרי,נבותכרםכשנטל

בחדותירצו.כדיןעשהכ"אבידווהרשות

פרשתוכלגדרפורץדמלךמאידכל,תירוצא

ישראלכלעלשנמלךמלךעלרקזהו,המלך

כלעלמלךלאואחאב,המקוםומאתויהודה

אי,זהולתירוץ.המקוםמאתולאישראל

דמלכותאדדינאם"הרמבכדברילומראפשר

פרשתדהרי,המלךפרשתמדיןהואדינא

  ישראלכלשלמלךעלרקנאמרההמלך

  .המקוםומאת  

ם לבין מלכי "לחלק בין מלכי עכו

ם דהמלך יכול "דבמלכי עכו, ישראל

ודאי דבני ארצו קיבלו , לגרש אותם מארצו

ובזה שפיר , עליהם את מלכותו והוא אדוניהם

ובזה שייכא הגזירת הכתוב , נחשבים עבדיו

ומה . ם"כמבואר ברמב" והיו לך למס ועבדוך"

דהמלך אינו יכול , שאינו כן במלכי ישראל
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שלט                  דוד      סנהדרין                                                      אוצרות
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,חטאלאהואשעכשיופ"אע,סופושם

  עלגםלומרוהיה,חטאלאהרייהרגומדוע

  .שםהואבאשר,ומורהסוררהבן  

  .אשדודהכולל באר משה אברכי 

א במסכת ראש השנה "במהרש

ותירץ , עמד על שאלה זו: ז"ט

שחלוק בן סורר ומורה שנידון על שם סופו 

שהוא בעצמו עתיד להגיע לידי עוון של , שלו

, יושב בפרשת דרכים ומלסטם את הבריות

ומה . ה דן אות האדם על שם סופו"ובזה הקב

, שאינו כן בישמעאל שלא נידון על שם סופו

כיון שהוא בעצמו לא היה עתיד להגיע לידי 

רק בניו . וון של להמית את בני ישראל בצמאע

ובזה , וצאצאיו עתידים היו לבוא לידי עוון זה

  ה דן את "שאין הקב, נאמר באשר הוא שם

  .האדם בעוון שעדיין לא עשו יוצאי חלציו  

בין דיני שמים לבין דיני , חשבתי לחלק

ה דן "אין הקב, שרק בדיני שמים. אדם

. ק באשר הוא שםר, את האדם לפי העתידות

יכולים בית הדין לדון את , אבל בדיני אדם

וכן מדוייק בלשון . האדם על שם העתידות

אמר להם השעה : "י בראש השנה טז"רש

אמר להם , אמרו לו צדיק, צדיק הוא או רשע

איני דן את העולם אלא , באשר הוא שם

שהוא מדיני , י"ומדוייק מלשון רש". בשעתו

, ת העולם רק בשעתוה דן א"שמים שאין הקב

ולכך ישמעאל לא נידון על . באשר הוא שם
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ה לא דן "הסיבה שהקב[להטעים זה 

רק באשר , בדיני שמים לפי העתידות

פרשת ויצא [ש תנחומא פ המדר"ע]. הוא שם

כי הוא יודע מתי , זהו שאמר הכתוב"]'סימן ח

והיינו שפעמים ". שוא וירא און ולא יתבונן

ולא נותן לבו להעניש , ה רואה את האון"הקב

, ומביא המדרש לזה שתי דוגמאות. עליו

ושלח , האחת מישמעאל שעמד למות בצמא

וכששאל , ה מלאך על מנת להצילו"הקב

ה מדוע שלח אותו להציל "המלאך את הקב

, והרי הוא עתיד להצר לישראל, את ישמעאל

ואיני דן את , ה עכשיו צדיק הוא"אמר לו הקב

. האדם אלא לפי שעה שהוא עומד בה לפני

דוגמא שניה מביא המדרש את לאה אמנו 

אמרו מלאכי , ה ליתן לה בנים"כשביקש הקב"

שעל , ה לזו אתה נותן בנים"השרת לפני הקב

, מרי בן בנה יפלו עשרים וארבע אלףידי זי

ה עכשיו זו הצדקת איני "אמר להו הקב

כי ' לכך נאמר וירא ה'מקפחה מן הבנים וכו

והיינו שהמלאכים טענו . ד"עכ". שנואה לאה

כיון , שלא מגיע ללאה שיוולדו לה בנים

ה "והקב, שעתיד לצאת ממנה זימרי בן סלוא

  י איני דן אלא לפ, השיב להם באשר הוא שם
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בישאעובדילפוםיתיהדןולא"שםעוזיאל

:תשובה

אמנם

ויש 

ובזה 



                      דוד                             ןירדהנס                               אוצרות            קסו

דאברהםזכותיהבגין,למיעבדעתידדהוא

,מדבריוומשמע".תמןדהואבאתרעילויחס

דןולאישמעאלעלחסה"שהקבשהסיבה

שלזכותומחמתהוא,העתידותלפיאותו

זכותומדוע,תימהזהוולכאורה.אברהם

בזכותאדרבה,ינצלשישמעאלהיאדאברהם

עלישמעאלאתלדוןה"לקבהיהאברהם

שלבניואתימיתולא,ינצלשלאהעתיד

שזכותו,ל"יהאמורלפיאבל.בצמאאברהם

באשרישמעאלאתלידוןהיאאברהםשל

  ולא,לבניםלאהגםשתזכהכדי,שםהוא

  

  

  כמבוארלקטרגמקוםהדיןלמידתיהא

  .במדרש  

שםעלנידוןומורהסוררשבןנראה

שאכלזהעלעונשמדיןהוא,סופו

שעתידאדםעצמואתשעשה'וכובשר

כי,ליסטיםכעיןונענש,הבריותאתללסטם

זהולפי.נענשזהועלליסטיםנחשבהוא,בכח

לאשעכשיו,בישמעאלזהשייךשלאפשוט

אתשיהרוגזהלידיאותושמביאמעשהעשה

  רק,העתידעלכללנענשלאולכך,ישראל

  .שםהואבאשר  

.דוד חנניה פינטוה "ע

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

בענין בן סורר , את מכתבו היקר

ובמה . ומורה נידון על שם סופו

שבן סורר ומורה הוא עונש על , ר"שביאר כת

שעשה מעשה המביא את עצמו לידי זה 

ונראה שחידוש זה . שילסטם את הבריות

: שבגמרא סנהדרין סח, תליא באשלי רברבי

שואלת הגמרא מדוע קטן פטור מדין בן סורר 

והרי כיון שנהרג על שם סופו נהרוג גם , ומורה

וזה תירצה הגמרא דישנה גזירת [את הקטן 

והקשה ]. הכתוב בן הסמוך לגבורתו של איש

מהלכות ' בפרק ו[בספר חידושי רבינו חיים הלוי 

הרי אין מקבלים עדות שלא ]'גירושין הלכה ט

וקטן נחשב כשלא בפני בעל דין , בפני בעל דין

  וכיצד שייך לדון . ב"יכדמפורש בבבא קמא ק

  . קטן בדין בן סורר ומורה  

דכיון דבעינן לחייבו "ל "חיים הלוי וז' ר

כ אין זה משום "א, גם כשהוא קטן

וכמבואר בסוגיא שם בטעמא , דחייב מיתה

דבעינן לחייבו הוא משום דכיון דעל שם סופו 

ה "ל דמשו"ור, כ גם קטן נחייביה"א, הוא נהרג

בעלמא שצריך להורגו ולא חיובא הוי דינא 

כ שפיר מקבלין "וע, שמתחייב הוא במיתה

ג גם קטן כבפניו "דכה, עדות גם כשהוא קטן

שבן סורר , חיים הלוי' נמצא מדברי ר". דמי

ומורה שנידון על שם סופו הוא לא עונש על 

רק להצילו מחטאים שבסופו וימות זכאי , עוונו

, גת המזיקיןאו דהוא מדין הרי, ולא ימות חייב

וילסטם את מ שלא יזיק"שהורגים אותו ע

  , פ מוכח מדברי רבנו חיים הלוי"עכ. הבריות

  . שדין בן סורר ומורה הוא לא עונש  

, באבי עזרי בהלכות ממרים חולק

וסובר שבן סורר ומורה הוא עונש על 

  מ שייך להעניש בזה גם "ורק דמ, המראתו

  .כיון דעל שם סופו נהרג, קטן  

ויותר 

קיבלנו

וביאר

אמנם 

שמא                  דוד      סנהדרין                                                      אוצרות

: א"מדברי היד רמה בסנהדרין ע

הוא גם מדין , משמע שבן סורר ומורה

בן "ל "שכתב וז. הריגת המזיקין וגם דין עונש

מפרש לה , סורר ומורה נידון על שם סופו

' בברייתא וכי מפני שאכל זה טרטימר בשר וכו

, כלומר למה חייבה תורה בן סורר ומורה מיתה

ממון שחייב אי משום דגנב לא מצינו גונב

ואי משום שאכל טרטימר בשר ושתה , מיתה

אלא הגיעה , חצי לוג יין אמרה תורה יסקל

ומאחר שהוא צריך ' תורה לסוף דעתו וכו

, לצאת לפרשת דרכים ללסטם את הבריות

ונמצא מתחייב , סוף בא לידי חילול שבת

, סקילה אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב

שבת והעובד ואם תאמר והלא המחלל את ה

שאני הכא , אותו בנפשועבודה זרה אין מצילין

, דלא סגי דלא הוי רודף וניתן להצילו בנפשו

ובדין הוא דאי לא הוה איכא למיחש לה אלא 

  דינא הוה דלא ליקטליה אלא , לשפיכות דמים

  

, שלא תהא תחילתו חמורה מסופו, בסייף

אלא כיון דאיכא למיחש ליה נמי לחילול שבת 

וכי תימה לישבקיה עד ,ליה בסקילהדיינינן

  מוטב ימות זכאי ואל , דרודף הואדמיתברר

  ".ימות חייב שמיתתן של רשעים הנאה להן  

שבית הדין באים מהבעיקרמדבריו

הוא מחמת שסופו ללסטם , להורגו

ולאחר שכבר , ולהזיק ולהיות רודף של הבריות

מענישים אותו גם על חילול , באים להורגו

בכח ולא [הוא נעשה מחלל שבת שהרי, שבת

יש , ולפי דברי היד רמה. ולכך נסקל] בפועל

גם לשאול מדוע בישמעאל לא דן אותו 

, ה על שם סופו כמזיק את הבריות"הקב

ל "וזה צ, ולהציל אותו ואת כלל ישראל

, שזה היה לטובת כלל ישראל, ר"כבביאר כת

  מ שלא יוכל המקטרג לטעון שלא מגיע "ע

  .ים ללאהבנ  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אמנם 

ומשמע
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ומשמע



                      דוד      עבודה זרה                                                      אוצרות            שמב

  קטסימן 

  ל"בענין איסור יציאה לחו
  .עבודה זרה יג                                                                                                                                                                     

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

מבואר.ג"יזרהעבודהבגמרא

ל"לחוישראלמארץלצאתשאסור

וכתבו,מותראשהולישאתורהללמודורק

,אלומצוותמשוםרקדהואדמשמע',תוס

מהגמראכדמשמעחשובותמצוותשהם

כדיתורהספרלמכורשמותר.ז"כבמגילה

מצוותשהם,אשהולישאתורהללמוד

  לצאתאסורמצוותלשאראבל,חשובות

  

השאלתותדעתאתהביאואמנם[,ל"לחו

היאוכן].מצוותשארלכלשמתירג"קבסימן

תורהוללמודאשהלישאשרק,ץ"התשבדעת

.מצוותלשארולא,ל"לחולצאתמותר

שמבואר.ד"יקטןבמועדמהגמראלנווהוקשה

כ"וא,להתפרנסמנתעלל"לחולצאתשמותר

  ,לפרנסהל"לחולצאתשמותריתכןכיצדקשה

  .מצוהלדברלצאתואסור  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

. ד"יעויין בקרן אורה במועד קטן י

ל לדבר "שהוכיח שמותר לצאת לחו

מ "ל ע"מזה שמותר לצאת לחו, מצוה

. כל שכן שמותר לצאת לדבר מצוה, להתפרנס

, ץ"ולא הביא את דעת השאלתות והתשב

והיא באמת . שאוסרים לצאת לדבר מצוה

ל "שאם מותר לצאת לחו, קושיה גדולה

  כ כל שכן שמותר לצאת לדבר "א, לפרנסה

  .מצוה  

,ץ"והתשבהשאלתותשלדעתלבאר

מותרשלזה[פרנסהדעדיפא

].לצאתאסורשלזה[מצוהדברעל]לצאת

  המצוות ביןאתלקייםקשה,פרנסהבלאכי

  

ופעמים ,חמורותמצוותוביןקלותמצוות

רבות שיהא אנוס מלקיים המצוות אם אין לו 

ל "ל לצאת לחו"ולכך התירו חז, פרנסה

חלל : ה"שמבואר ביומא פועל דרך , לפרנסה

, עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה

, פ שכבר יש לו פרנסה"ואע. ולכך מותר לצאת

, מ שיהא לו רווח יותר"ל ע"ורוצה לצאת לחו

י מועד "ל כמבואר ברש"מותר לו לצאת לחו

כיון שעל ידי ריבוי הפרנסה יוכל . ד"קטן י

ולכך עדיף מיוצא , לקיים יותר את המצוות

. ל דאסור כמבואר בסוגיא שם"יל בחולטי

  , ל למצוה אחת"ולכך גם עדיף על יציאה לחו

  .ל לצאת משום מצוה אחת"שלא התירו חז  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

:שאלה

:תשובה

וחשבתי

שמג                           דוד      עבודה זרה                                                      אוצרות                

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

פרנסה מותרשמשוםר"כתשביאר

אפשר איפרנסהבליכי,ל"לחולצאת

ועדיפי , לעשות מצוות לא קלות ולא חמורות

  , ל"על שאר מצוות שבשבילן אסור לצאת לחו

  .ל"לצאת לחוכ לפרנסה הותר"ומשא  

ע בסימן "ר מדברי השו"ד כת"לעיין לפ

שההולך לדבר מצוה יכול ' ג סעיף ה"תרי

בין בהליכתו ובין , לעבור עד צוארו במים

ואינו חושש מושם איסור רחיצה [בחזרתו 

כיון שהולך לדבר מצוה ולא , ביום הכיפורים

דאם לא כן אתה ]. מכוון להנאת רחיצה

. לא ירצה לילך שובש, מכשילו לעתיד לבוא

מותר לו לעבור , אבל ההולך לשמור פירותיו

אבל , במים רק בהליכתו משום הפסד ממונו

כיון שאין , ז הטעם"וביאר הט. לא בחזירתו

  ומוכח שדבר . כאן מצוה שנחוש לעתיד לבוא

  .ע"עדיפא לן על הפסד ממון וצ, מצוה  

,ן בפרק לולב הגזול"ע מדברי הר"יל

  שפסק שאדם מחוייב ליתן כל ממונו

  

ומאידך,תעשהלאעליעבורשלאכדי

ומשמע , קיימא לן דעשה דוחה לא תעשה

כ כיון שהותר "וא, עדיף על פרנסתושעשה 

  כ כל שכן "א, ל משום פרנסה"לצאת לחו

  .שיהא מותר לצאת משום דבר מצוה  

ו "ע מדברי השולחן ערוך בסימן ש"יל

שפסק ממצוא חפציך ודבר 'סעיף א

ולכך אסור לעיין בנכסים לראות מה הם , דבר

או לילך לפתח המדינה כדי , צריכים למחר

למהר ולצאת למוצאי שבת לשכור פועלים 

ע בהלכה "פסק השו, אבל בחפצי שמים. אסור

כגון , חפצי שמים מותר לדבר בהם"'ו

חשבונות של מצוה ולפסוק צדקה ולפקח על 

שדך התינוק ליארס וללמדו עסקי רבים ול

כ שדבר מצוה "ומוכח א". ספר או אומנות

, ומותר לדבר בו בשבת" חפצי שמים"נחשב 

  אבל פרנסה לא נחשב דבר מצוה ואסור לדבר 

  .ע"בו בשבת וצ  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

    

אברכי הכולל היקרים שלום רבלכבוד 

נחלקו , במצוות ישוב הארץ

ראשונים האם נוהגת בזמן הזה או 

ם בספר "ן בהשגות על הרמב"ודעת הרמב, לא

שגם בזמן הגלות נוהגת מצוות ישוב , המצוות

ן את מצוות ישוב "ולכך מנה הרמב, הארץ

, הארץ בתור מצוות עשה במניין המצוות

ם בזמן הגלות אין מצווה מהתורה "ולהרמב

וכבר האריכו בזה . רבנןרק מד, לישב בארץ

]. ועיין בזה עוד בתשובה הבאה[האחרונים 

ן שיש מצוות עשה "אמנם גם להרמב

היא רק מצוות עשה , דאורייתא לישב בארץ

שאם יושב בארץ מקיים מצוות עשה , קיומית

אבל אינו מצוות עשה , של וירישתה וישבת בה

ודמיא למצוות [חיובית שמחוייב לישב בארץ 

במה

ויש 

ועוד 

ועוד 

:תשובה



                      דוד      עבודה זרה                                                      אוצרות            שמב

  קטסימן 

  ל"בענין איסור יציאה לחו
  .עבודה זרה יג                                                                                                                                                                     

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

מבואר.ג"יזרהעבודהבגמרא

ל"לחוישראלמארץלצאתשאסור

וכתבו,מותראשהולישאתורהללמודורק

,אלומצוותמשוםרקדהואדמשמע',תוס

מהגמראכדמשמעחשובותמצוותשהם

כדיתורהספרלמכורשמותר.ז"כבמגילה

מצוותשהם,אשהולישאתורהללמוד

  לצאתאסורמצוותלשאראבל,חשובות

  

השאלתותדעתאתהביאואמנם[,ל"לחו

היאוכן].מצוותשארלכלשמתירג"קבסימן

תורהוללמודאשהלישאשרק,ץ"התשבדעת

.מצוותלשארולא,ל"לחולצאתמותר

שמבואר.ד"יקטןבמועדמהגמראלנווהוקשה

כ"וא,להתפרנסמנתעלל"לחולצאתשמותר

  ,לפרנסהל"לחולצאתשמותריתכןכיצדקשה

  .מצוהלדברלצאתואסור  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

  

. ד"יעויין בקרן אורה במועד קטן י

ל לדבר "שהוכיח שמותר לצאת לחו

מ "ל ע"מזה שמותר לצאת לחו, מצוה

. כל שכן שמותר לצאת לדבר מצוה, להתפרנס

, ץ"ולא הביא את דעת השאלתות והתשב

והיא באמת . שאוסרים לצאת לדבר מצוה

ל "שאם מותר לצאת לחו, קושיה גדולה

  כ כל שכן שמותר לצאת לדבר "א, לפרנסה

  .מצוה  

,ץ"והתשבהשאלתותשלדעתלבאר

מותרשלזה[פרנסהדעדיפא

].לצאתאסורשלזה[מצוהדברעל]לצאת

  המצוות ביןאתלקייםקשה,פרנסהבלאכי

  

ופעמים ,חמורותמצוותוביןקלותמצוות

רבות שיהא אנוס מלקיים המצוות אם אין לו 

ל "ל לצאת לחו"ולכך התירו חז, פרנסה

חלל : ה"שמבואר ביומא פועל דרך , לפרנסה

, עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה

, פ שכבר יש לו פרנסה"ואע. ולכך מותר לצאת

, מ שיהא לו רווח יותר"ל ע"ורוצה לצאת לחו

י מועד "ל כמבואר ברש"מותר לו לצאת לחו

כיון שעל ידי ריבוי הפרנסה יוכל . ד"קטן י

ולכך עדיף מיוצא , לקיים יותר את המצוות

. ל דאסור כמבואר בסוגיא שם"יל בחולטי

  , ל למצוה אחת"ולכך גם עדיף על יציאה לחו

  .ל לצאת משום מצוה אחת"שלא התירו חז  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

:שאלה

:תשובה

וחשבתי

שמג                           דוד      עבודה זרה                                                      אוצרות                

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

פרנסה מותרשמשוםר"כתשביאר

אפשר איפרנסהבליכי,ל"לחולצאת

ועדיפי , לעשות מצוות לא קלות ולא חמורות

  , ל"על שאר מצוות שבשבילן אסור לצאת לחו

  .ל"לצאת לחוכ לפרנסה הותר"ומשא  

ע בסימן "ר מדברי השו"ד כת"לעיין לפ

שההולך לדבר מצוה יכול ' ג סעיף ה"תרי

בין בהליכתו ובין , לעבור עד צוארו במים

ואינו חושש מושם איסור רחיצה [בחזרתו 

כיון שהולך לדבר מצוה ולא , ביום הכיפורים

דאם לא כן אתה ]. מכוון להנאת רחיצה

. לא ירצה לילך שובש, מכשילו לעתיד לבוא

מותר לו לעבור , אבל ההולך לשמור פירותיו

אבל , במים רק בהליכתו משום הפסד ממונו

כיון שאין , ז הטעם"וביאר הט. לא בחזירתו

  ומוכח שדבר . כאן מצוה שנחוש לעתיד לבוא

  .ע"עדיפא לן על הפסד ממון וצ, מצוה  

,ן בפרק לולב הגזול"ע מדברי הר"יל

  שפסק שאדם מחוייב ליתן כל ממונו

  

ומאידך,תעשהלאעליעבורשלאכדי

ומשמע , קיימא לן דעשה דוחה לא תעשה

כ כיון שהותר "וא, עדיף על פרנסתושעשה 

  כ כל שכן "א, ל משום פרנסה"לצאת לחו

  .שיהא מותר לצאת משום דבר מצוה  

ו "ע מדברי השולחן ערוך בסימן ש"יל

שפסק ממצוא חפציך ודבר 'סעיף א

ולכך אסור לעיין בנכסים לראות מה הם , דבר

או לילך לפתח המדינה כדי , צריכים למחר

למהר ולצאת למוצאי שבת לשכור פועלים 

ע בהלכה "פסק השו, אבל בחפצי שמים. אסור

כגון , חפצי שמים מותר לדבר בהם"'ו

חשבונות של מצוה ולפסוק צדקה ולפקח על 

שדך התינוק ליארס וללמדו עסקי רבים ול

כ שדבר מצוה "ומוכח א". ספר או אומנות

, ומותר לדבר בו בשבת" חפצי שמים"נחשב 

  אבל פרנסה לא נחשב דבר מצוה ואסור לדבר 

  .ע"בו בשבת וצ  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

    

אברכי הכולל היקרים שלום רבלכבוד 

נחלקו , במצוות ישוב הארץ

ראשונים האם נוהגת בזמן הזה או 

ם בספר "ן בהשגות על הרמב"ודעת הרמב, לא

שגם בזמן הגלות נוהגת מצוות ישוב , המצוות

ן את מצוות ישוב "ולכך מנה הרמב, הארץ

, הארץ בתור מצוות עשה במניין המצוות

ם בזמן הגלות אין מצווה מהתורה "ולהרמב

וכבר האריכו בזה . רבנןרק מד, לישב בארץ

]. ועיין בזה עוד בתשובה הבאה[האחרונים 

ן שיש מצוות עשה "אמנם גם להרמב

היא רק מצוות עשה , דאורייתא לישב בארץ

שאם יושב בארץ מקיים מצוות עשה , קיומית

אבל אינו מצוות עשה , של וירישתה וישבת בה

ודמיא למצוות [חיובית שמחוייב לישב בארץ 

במה

ויש 

ועוד 

ועוד 

:תשובה



                      דוד      עבודה זרה                                                      אוצרות            שמד

, שלא מחויב ללבוש ציצית, עשה של ציצית

מחוייב בו , כנפות' ורק אם לובש בגד של ד

ן עצמו לא עלה לארץ "ולכך הרמב]. ציצית

כי , ורק בסוף ימיו עלה לארץ[ישראל כל ימיו 

וכמו , ל לארץ ישראל"אין חיוב לעלות מחו

  שביאר זה באגרות משה באבן העזר תשובה 

  ].ב"ק  

שהאיסור לצאת מארץ , לפי זה

הוא לא מחמת ביטול , ל"ישראל לחו

. העשה דאורייתא של וירישתה וישבת בה

ל "שאסרו חז, אלא הוא איסור מדברי סופרים

כי בזה שעוזב את , לעזוב את ארץ ישראל

הארץ מפסיד מלקיים את העשה של ישיבת 

פ שמצד "אע[ל לצאת "ולכך אסרו חז, הארץ

  ה מותר לצאת כיון דאינו עצם ביטול העשה הי

  ].עשה חיובי על הגברא  

  

, ל אסרו חכמים"שאיסור היציאה לחו

, מפני שמפסיד העשה של ישיבת הארץ

כיון , מ להתפרנס"ל ע"ל לצאת לחו"התירו חז

שפרנסה היא צורך חשוב וכמו שהסברתי 

שעל ידי זה יכול לקיים עוד הרבה , לעיל

, ל"ירו חזומפני צורך הפרנסה הת, מצוות

. לבטל העשה הקיומי של ישיבת הארץ ולצאת

, מ לקיים מצווה"ל ע"אבל אם רוצה לצאת לחו

ל את איסור היציאה "בזה לא התירו לו חז

עדיפא לן , כי אם רצונו לקיים מצוה. ל"לחו

. ו של ישוב הארץ שהיא מצוה חשובהמצווה ז

מ לקיים מצווה רבה "ל ע"ורק אם הולך לחו

בזה התירו , או לימוד תורהכמו פריה ורביה

. ל להפקיע את המצוה של ישוב הארץ"חז

  , ץ"ובהכי אתי שפיר דעת השאלתות והתשב

  .ל לדבר מצוה"שאוסרים לצאת לחו  

  ה דוד חנניה פינטו"ע

  

  קיסימן 

  ל"עוד בענין הנ

  .עבודה זרה יג                                                                                                                                                                      

  

.ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

כתבו שעולי בבל . 'גיטין ב' בתוס

וההוכחה לזה , עכוכבשו את 

שמבואר שבני ארץ , מהגמרא בכתובות

ישראל היו מלווים את בני בבל כשהיו חוזרים 

עד ] כשבאו לארץ ישראל למוד תורה[לבבל 

כי אסור , אבל יותר מעכו לא היו יוצאים, עכו

  'ומזה הוכיחו תוס. ל"לצאת מארץ ישראל לחו

  

כבשוה היה לאאםכי,בבלעוליכבשוהשעכו

פ "אע, לצאת מארץ ישראל לעכואסור 

ן שם "אמנם הרמב. שכבשוה עולי מצרים

, וסובר שגם אם לא כבשו עולי בבל, נחלק

מותר לצאת מארץ ישראל למקום שכבשו 

  , פ שלא כבשו עולי בבל"אע, עולי מצרים

  .ה תלוי שרש מחלוקתםוצריך ביאור במ  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

ונמצא

וכיון

:שאלה

      שמהדוד      עבודה זרה                                                      אוצרות                    

' את מחלוקת תוס, חשבתי להסביר

סוברים שקדושת ' שתוס. ן"והרמב

עולי מצרים שייכת רק בזמן שהארץ 

ואז לא נאסר לצאת , בבעלותם של ישראל

אבל בזמן שעזבו עולי , מארץ ישראל לשם

מימילא פקעה , מצרים את הבעלות מהארץ

ולכך , ל"ונחשב המקום כחו, רץהקדושה מהא

ישראל למקום שכבשוהו נאסר לצאת מארץ

, ומה שאינו כן בקדושת עולי בבל.עולי מצרים

ששייכת הקדושה גם לאחר שגלו ממנה עולי 

ולכך מותר לצאת , בבל ולא פקעה הקדושה

מארץ ישראל למקום שכבשו עולי בבל גם 

  מ הקדושה "דמ, לאחר שעולי בבל גלו משם

  .עה ממקום זהלא פק  

מהלכות בית ' ם בפרק ו"ברמב

אבל חיוב הארץ "ז "הבחירה בהלכה ט

אינו אלא מפני שהוא , בשביעית ובמעשרות

, וכיון שנלקחה הארץ מידיהם. כבוש רבים

בטל הכיבוש ונפטרה מן התורה מן המעשרות 

וכין . שהרי אינה ארץ ישראל, ומן השביעית

בכיבוש אלא לא קידשה, שעלה עזרה וקדשה

ולפיכך כל מקום , בחזקה שהחזיקו בה

שהחזיקו בו עולי בבל ונתקדש בקדושת עזרה 

פ "ואע, הרי הוא מקודש היום, השניה

שנלקחה הארץ ממנו וחייב בשביעית 

  על דרך שביארנו בהלכות , ובמעשרות

  ".תרומה  

שקדושת , ם"להדיא בדברי הרמב

אבל , עולי מצרים בטלה בגלות

וביאר , עזרה לא בטלה גם בגלותקדושת 

  י "ם שקדושת עולי מצרים היתה ע"הרמב

  

וכיון שגלו ובטל הכיבוש , כיבוש מלחמה

כ קדושת "ומשא. מלחמה בטלה הקדושה

שהיתה מכח החזקה לא בטלה גם , עזרה

ואינו "ל "מ תמה על סברה זו וז"ובכס. בגלות

ולמה לא , יודע מה כח חזקה גדול מכח כבוש

משנלקחה הארץ מידינו , כ"גנאמר בחזקה

ותו בראשונה שנתקדשה . בטלה חזקה

אטו מי עדיפא , וכי לא היה שם חזקה, בכיבוש

".ע"וצלהכיבושחזקה בלא כיבוש מחזקה עם

דבריביאר'פרק ח משנה ובעדויותט"ובתויו

ל דכיבוש "דס, ל לתרץ"ונ" לשונווזהם"הרמב

כ "ומשא, נכרים אתא ומבטל כיבוש ישראל

בחזקה שהחזיקו מיד מלך פרס שנתן להם 

כיבוש ומבטל לא אתא, רשיון להחזיק בה

אמנם גם דברי ". לחזקה שהיתה מדעת הנותן

במה עדיפא החזקה , ט תמוהים"התויו

הרי , שהחזיקו מיד מלך פרס שנתן להם רשות

כל כחו של מלך פרס היה מכח זה שכבש את 

כ "וא,וכל כחו רק מכח כיבוש, ארץ ישראל

כך גם כיבוש , כשם שכיבוש מבטל כיבוש

ע "צריך לבטל חזקה שבאה מכח כיבוש וצ

שקדושת עולי , ם"פ מבואר להדיא ברמב"עכ

, מצרים פקעה וקדושת עולי בבל לא בטלה

  שנאסר לצאת מארץ ישראל ' ל לתוס"ולכך ס

  .למקומות שכבשו עולי מצרים  

ן סובר "דהרמב, ן אינה כן"דעת הרמב

שקדושת עולי מצרים לא פקעה לעולם 

וכל מה , שתמיד נשארת בקדושתה

שהקדושה פקעה הוא רק כלפי מעשרות 

, אבל עצם חביבות וקדושת הארץ, ותרומות

  שייך גם על מקומות שכבשום עולי מצרים 

  .לחוד  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

:תשובה

ויעויין 

נמצא 

אבל
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, שלא מחויב ללבוש ציצית, עשה של ציצית

מחוייב בו , כנפות' ורק אם לובש בגד של ד

ן עצמו לא עלה לארץ "ולכך הרמב]. ציצית

כי , ורק בסוף ימיו עלה לארץ[ישראל כל ימיו 

וכמו , ל לארץ ישראל"אין חיוב לעלות מחו

  שביאר זה באגרות משה באבן העזר תשובה 

  ].ב"ק  

שהאיסור לצאת מארץ , לפי זה

הוא לא מחמת ביטול , ל"ישראל לחו

. העשה דאורייתא של וירישתה וישבת בה

ל "שאסרו חז, אלא הוא איסור מדברי סופרים

כי בזה שעוזב את , לעזוב את ארץ ישראל

הארץ מפסיד מלקיים את העשה של ישיבת 

פ שמצד "אע[ל לצאת "ולכך אסרו חז, הארץ

  ה מותר לצאת כיון דאינו עצם ביטול העשה הי

  ].עשה חיובי על הגברא  

  

, ל אסרו חכמים"שאיסור היציאה לחו

, מפני שמפסיד העשה של ישיבת הארץ

כיון , מ להתפרנס"ל ע"ל לצאת לחו"התירו חז

שפרנסה היא צורך חשוב וכמו שהסברתי 

שעל ידי זה יכול לקיים עוד הרבה , לעיל

, ל"ירו חזומפני צורך הפרנסה הת, מצוות

. לבטל העשה הקיומי של ישיבת הארץ ולצאת

, מ לקיים מצווה"ל ע"אבל אם רוצה לצאת לחו

ל את איסור היציאה "בזה לא התירו לו חז

עדיפא לן , כי אם רצונו לקיים מצוה. ל"לחו

. ו של ישוב הארץ שהיא מצוה חשובהמצווה ז

מ לקיים מצווה רבה "ל ע"ורק אם הולך לחו

בזה התירו , או לימוד תורהכמו פריה ורביה

. ל להפקיע את המצוה של ישוב הארץ"חז

  , ץ"ובהכי אתי שפיר דעת השאלתות והתשב

  .ל לדבר מצוה"שאוסרים לצאת לחו  

  ה דוד חנניה פינטו"ע

  

  קיסימן 

  ל"עוד בענין הנ

  .עבודה זרה יג                                                                                                                                                                      

  

.ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

כתבו שעולי בבל . 'גיטין ב' בתוס

וההוכחה לזה , עכוכבשו את 

שמבואר שבני ארץ , מהגמרא בכתובות

ישראל היו מלווים את בני בבל כשהיו חוזרים 

עד ] כשבאו לארץ ישראל למוד תורה[לבבל 

כי אסור , אבל יותר מעכו לא היו יוצאים, עכו

  'ומזה הוכיחו תוס. ל"לצאת מארץ ישראל לחו

  

כבשוה היה לאאםכי,בבלעוליכבשוהשעכו

פ "אע, לצאת מארץ ישראל לעכואסור 

ן שם "אמנם הרמב. שכבשוה עולי מצרים

, וסובר שגם אם לא כבשו עולי בבל, נחלק

מותר לצאת מארץ ישראל למקום שכבשו 

  , פ שלא כבשו עולי בבל"אע, עולי מצרים

  .ה תלוי שרש מחלוקתםוצריך ביאור במ  

  .הכולל באר משה אשדודאברכי 

ונמצא

וכיון

:שאלה

      שמהדוד      עבודה זרה                                                      אוצרות                    

' את מחלוקת תוס, חשבתי להסביר

סוברים שקדושת ' שתוס. ן"והרמב

עולי מצרים שייכת רק בזמן שהארץ 

ואז לא נאסר לצאת , בבעלותם של ישראל

אבל בזמן שעזבו עולי , מארץ ישראל לשם

מימילא פקעה , מצרים את הבעלות מהארץ

ולכך , ל"ונחשב המקום כחו, רץהקדושה מהא

ישראל למקום שכבשוהו נאסר לצאת מארץ

, ומה שאינו כן בקדושת עולי בבל.עולי מצרים

ששייכת הקדושה גם לאחר שגלו ממנה עולי 

ולכך מותר לצאת , בבל ולא פקעה הקדושה

מארץ ישראל למקום שכבשו עולי בבל גם 

  מ הקדושה "דמ, לאחר שעולי בבל גלו משם

  .עה ממקום זהלא פק  

מהלכות בית ' ם בפרק ו"ברמב

אבל חיוב הארץ "ז "הבחירה בהלכה ט

אינו אלא מפני שהוא , בשביעית ובמעשרות

, וכיון שנלקחה הארץ מידיהם. כבוש רבים

בטל הכיבוש ונפטרה מן התורה מן המעשרות 

וכין . שהרי אינה ארץ ישראל, ומן השביעית

בכיבוש אלא לא קידשה, שעלה עזרה וקדשה

ולפיכך כל מקום , בחזקה שהחזיקו בה

שהחזיקו בו עולי בבל ונתקדש בקדושת עזרה 

פ "ואע, הרי הוא מקודש היום, השניה

שנלקחה הארץ ממנו וחייב בשביעית 

  על דרך שביארנו בהלכות , ובמעשרות

  ".תרומה  

שקדושת , ם"להדיא בדברי הרמב

אבל , עולי מצרים בטלה בגלות

וביאר , עזרה לא בטלה גם בגלותקדושת 

  י "ם שקדושת עולי מצרים היתה ע"הרמב

  

וכיון שגלו ובטל הכיבוש , כיבוש מלחמה

כ קדושת "ומשא. מלחמה בטלה הקדושה

שהיתה מכח החזקה לא בטלה גם , עזרה

ואינו "ל "מ תמה על סברה זו וז"ובכס. בגלות

ולמה לא , יודע מה כח חזקה גדול מכח כבוש

משנלקחה הארץ מידינו , כ"גנאמר בחזקה

ותו בראשונה שנתקדשה . בטלה חזקה

אטו מי עדיפא , וכי לא היה שם חזקה, בכיבוש

".ע"וצלהכיבושחזקה בלא כיבוש מחזקה עם

דבריביאר'פרק ח משנה ובעדויותט"ובתויו

ל דכיבוש "דס, ל לתרץ"ונ" לשונווזהם"הרמב

כ "ומשא, נכרים אתא ומבטל כיבוש ישראל

בחזקה שהחזיקו מיד מלך פרס שנתן להם 

כיבוש ומבטל לא אתא, רשיון להחזיק בה

אמנם גם דברי ". לחזקה שהיתה מדעת הנותן

במה עדיפא החזקה , ט תמוהים"התויו

הרי , שהחזיקו מיד מלך פרס שנתן להם רשות

כל כחו של מלך פרס היה מכח זה שכבש את 

כ "וא,וכל כחו רק מכח כיבוש, ארץ ישראל

כך גם כיבוש , כשם שכיבוש מבטל כיבוש

ע "צריך לבטל חזקה שבאה מכח כיבוש וצ

שקדושת עולי , ם"פ מבואר להדיא ברמב"עכ

, מצרים פקעה וקדושת עולי בבל לא בטלה

  שנאסר לצאת מארץ ישראל ' ל לתוס"ולכך ס

  .למקומות שכבשו עולי מצרים  

ן סובר "דהרמב, ן אינה כן"דעת הרמב

שקדושת עולי מצרים לא פקעה לעולם 

וכל מה , שתמיד נשארת בקדושתה

שהקדושה פקעה הוא רק כלפי מעשרות 

, אבל עצם חביבות וקדושת הארץ, ותרומות

  שייך גם על מקומות שכבשום עולי מצרים 

  .לחוד  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

:תשובה

ויעויין 

נמצא 

אבל
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  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

בביאור מחלוקת , את מכתבו היקר

ר ביאר בדעת "וכת. ן"והרמב' תוס

ל דקדושת עולי מצרים בטלה "דס', תוס

, ורק קדושת עולי בבל לא בטלה, לגמרי

ן קדושת "ולרמב. ם"וכמבואר בדברי הרמב

  ורק לעניין מעשרות, עולי מצרים לא בטלה

  .בטלהבארץהתלויותמצוותושאר  

ן בהשגות על "הוא משמעות לשון הרמב

ואומר "'המצוות עשה דם בספר "הרמב

והוא , אני כי המצוה שחכמים מפליגים בה

כל : י"דירת ארץ ישראל עד שאמרו כתובות ק

היוצא ממנה ודר בחוצה לארץ יהא בעיניך 

שנאמר כי גרשוני היום , כעובד עבודה זרה

לאמור לך עבוד אלהים ' מהסתפח בנחלת ה

, וזולת זה הפלגות גדולות שאמרו בה, אחרים

ממצוות עשה הוא שנצטוינו לרשת הכל הוא 

כ היא מצוות עשה "א. הארץ לשבת בה

מתחייב כל אחד ממנו ואפילו בזמן , לדורות

". כידוע בתלמוד במקומות הרבה, הגלות

י "שהאיסור לצאת מא, ן"ומשמע מהרמב

הוא מחמת ביטול המצוות עשה של , ל"לחו

יש מצוות , שגם בזמן הגלות. ישיבת הארץ

, פ שהקדושה בטלה"אעי ש"עשה לדור בא

  אבל עצם , זהו רק לענין מצוות התלויות בארץ

  . ר"הקדושה לא בטלה וכדברי כת  

חולקים על ' שתוס, ר"במה שביאר כת

ל דבזמן הגלות בטלה "וס, ן"הרמב

ורק קדושת עולי [לגמרי קדושת עולי מצרים 

מודים ' פ דגם תוס"יל]. בבל לא בטלה

ם לא בטלה שקדושת עולי מצרי, ן"לרמב

]. ורק הקדושה לענין מעשרות בטלה[לגמרי 

שלא מנה , ם"סוברים כדעת הרמב' ורק שתוס

. י כמצות עשה בפני עצמה"את מצוות ישוב א

ם סובר "שהרמב, וביאר הטעם במגילת אסתר

כיון , י"שבזמן הגלות אין מצוות עשה לדור בא

ודלא . [י"שהוא זמן של גלות וריחוק מא

דעה תשובה תנב שלומד כהאבני נזר ביורה

שגם בזמן הגלות יש מצווה , ם"בדעת הרמב

ם "ורק הטעם שלא מנה הרמב, לישב בארץ

הוא , י כמצוה בפני עצמה"את מצוות ישוב א

משום שכבר מנה מצוה להחרים את שבעה 

והתכלית של החרמת שבעה אומות , אומות

  נמצא, הוא כדי שנוכל לכבוש את הארץ

  ]. אומות'זבהחרמתכלולהארץשכיבוש  

לדור , ם יש מצוה מדרבנן"גם להרמב

ם "שהרי הרמב. י גם בזמן הגלות"בא

שהבעל , ג מהלכות אישות"פסק בפרק י

, י"ל לא"והאשה כופין זה את זה לעלות מחו

גם בזמן , י"ומוכח דמדרבנן יש מצוה לדור בא

מהלכות ' ם בפרק ו"וכן מוכח מהרמב. הזה

י "ע[על סוריה בשבת שבת שכותבין אונו

והוא משום , י"משום מצוות ישוב א] נכרי

. י גם בזמן הגלות"דמדרבנן יש מצוה לישב בא

בזמן י גם"והטעם שרבנן תקנו מצוה לדור בא

  היא כדי שיוכל לקיים מצוות התלויות , הגלות

  . בארץ  

א באבן העזר את דעת "ביאר הגר

שבזמן ] המובא בטור[ם "המהר

האיש כופה את האשה , קייםשהמקדש 

וכן האשה כופה את האיש ,י"לעלות לא

קיבלנו

וכך 

אמנם

מ"ומ

ז "ועד

      שמזדוד      עבודה זרה                                                      אוצרות                    

רק האיש יכול , אבל בזמן הזה. י"לעלות לא

אבל האשה , י"לכפות את האשה לעלות לא

וביאר . אינה יכולה לכפות את האיש לעלות

דאין , ל"הטעם נ"ל "א טעם החילוק וז"הגר

דמשום , י"מצוה על האשה עתה לדור בא

שם דווקא האיש מצווה עליו מצוות הנהוגות 

". כ בזמן בית המקדש"משא. לטרוח לקיים

שבזמן המקדש יש מצוה , ד שנתבאר"והוא ע

ולכך בין , י"דאורייתא בעצם הישיבה בא

. האיש ובין האישה כופין זה את זה לעלות

אין מצוה בעצם הישיבה , אבל בזמן הגלות

ורק דמשום שיכול לקיים מצוות , י"בא

תקנו רבנן להאיש מצוה לדור התלויות בארץ 

, אבל לאשה שלא עובדת את האדמה, בארץ

ובזה פליג [ם דלא תקנו מצווה זו "ל למהר"ס

  שפסק שהאשה כופה להבעל גם , ם"על הרמב

  ]. בזמן הזה  

שאסור ', תוס  דעת  היטב  מתבאר

  לצאת מארץ ישראל למקומות שכבשו 

  

,י"פ שנשאר שם קדושת א"אע, עולי מצרים

, י"דבזמן הגלות בעצם אין מצוה לישב בא

ורק תקנו רבנן . ם"כמבואר בשיטת הרמב

מ שיוכל לקיים מצוות "ע, י"מצוה לישב בא

שזה תלוי ' ולכך סוברים תוס. התלויות בארץ

שרק בזה יש קדושה לענין , בקדושת עולי בבל

אבל במקומות שכבשו , מצוות התלויות בארץ

מצוותניןלעהקדושהשפקעה, עולי מצרים

ומימלא,שםלישבהאין מצו, בארץהתלויות

  י למקומות שכבשו עולי "מאלצאתאסור

  .מצרים  

י למקומות "ן שמתיר לצאת מא"הרמב

זהו משום שהולך , שכבשו עולי מצרים

שגם בזמן הגלות יש מצוה דאורייתא , לשיטתו

דגם כיבוש עולי מצרים , ל"ולכך ס, י"לישב בא

י "כיון שקדושת א, י"בכלל מצוות ישיבת א

  שרק לענין מעשרות , ר"עליו וכדביאר כת

  .ומצוות התלויות בארץ פקעה קדושתו  

  .הכולל באר משה אשדודברכי א

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ובזה  

אבל 
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  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

בביאור מחלוקת , את מכתבו היקר

ר ביאר בדעת "וכת. ן"והרמב' תוס

ל דקדושת עולי מצרים בטלה "דס', תוס

, ורק קדושת עולי בבל לא בטלה, לגמרי

ן קדושת "ולרמב. ם"וכמבואר בדברי הרמב

  ורק לעניין מעשרות, עולי מצרים לא בטלה

  .בטלהבארץהתלויותמצוותושאר  

ן בהשגות על "הוא משמעות לשון הרמב

ואומר "'המצוות עשה דם בספר "הרמב

והוא , אני כי המצוה שחכמים מפליגים בה

כל : י"דירת ארץ ישראל עד שאמרו כתובות ק

היוצא ממנה ודר בחוצה לארץ יהא בעיניך 

שנאמר כי גרשוני היום , כעובד עבודה זרה

לאמור לך עבוד אלהים ' מהסתפח בנחלת ה

, וזולת זה הפלגות גדולות שאמרו בה, אחרים

ממצוות עשה הוא שנצטוינו לרשת הכל הוא 

כ היא מצוות עשה "א. הארץ לשבת בה

מתחייב כל אחד ממנו ואפילו בזמן , לדורות

". כידוע בתלמוד במקומות הרבה, הגלות

י "שהאיסור לצאת מא, ן"ומשמע מהרמב

הוא מחמת ביטול המצוות עשה של , ל"לחו

יש מצוות , שגם בזמן הגלות. ישיבת הארץ

, פ שהקדושה בטלה"אעי ש"עשה לדור בא

  אבל עצם , זהו רק לענין מצוות התלויות בארץ

  . ר"הקדושה לא בטלה וכדברי כת  

חולקים על ' שתוס, ר"במה שביאר כת

ל דבזמן הגלות בטלה "וס, ן"הרמב

ורק קדושת עולי [לגמרי קדושת עולי מצרים 

מודים ' פ דגם תוס"יל]. בבל לא בטלה

ם לא בטלה שקדושת עולי מצרי, ן"לרמב

]. ורק הקדושה לענין מעשרות בטלה[לגמרי 

שלא מנה , ם"סוברים כדעת הרמב' ורק שתוס

. י כמצות עשה בפני עצמה"את מצוות ישוב א

ם סובר "שהרמב, וביאר הטעם במגילת אסתר

כיון , י"שבזמן הגלות אין מצוות עשה לדור בא

ודלא . [י"שהוא זמן של גלות וריחוק מא

דעה תשובה תנב שלומד כהאבני נזר ביורה

שגם בזמן הגלות יש מצווה , ם"בדעת הרמב

ם "ורק הטעם שלא מנה הרמב, לישב בארץ

הוא , י כמצוה בפני עצמה"את מצוות ישוב א

משום שכבר מנה מצוה להחרים את שבעה 

והתכלית של החרמת שבעה אומות , אומות

  נמצא, הוא כדי שנוכל לכבוש את הארץ

  ]. אומות'זבהחרמתכלולהארץשכיבוש  

לדור , ם יש מצוה מדרבנן"גם להרמב

ם "שהרי הרמב. י גם בזמן הגלות"בא

שהבעל , ג מהלכות אישות"פסק בפרק י

, י"ל לא"והאשה כופין זה את זה לעלות מחו

גם בזמן , י"ומוכח דמדרבנן יש מצוה לדור בא

מהלכות ' ם בפרק ו"וכן מוכח מהרמב. הזה

י "ע[על סוריה בשבת שבת שכותבין אונו

והוא משום , י"משום מצוות ישוב א] נכרי

. י גם בזמן הגלות"דמדרבנן יש מצוה לישב בא

בזמן י גם"והטעם שרבנן תקנו מצוה לדור בא

  היא כדי שיוכל לקיים מצוות התלויות , הגלות

  . בארץ  

א באבן העזר את דעת "ביאר הגר

שבזמן ] המובא בטור[ם "המהר

האיש כופה את האשה , קייםשהמקדש 

וכן האשה כופה את האיש ,י"לעלות לא

קיבלנו

וכך 

אמנם

מ"ומ

ז "ועד

      שמזדוד      עבודה זרה                                                      אוצרות                    

רק האיש יכול , אבל בזמן הזה. י"לעלות לא

אבל האשה , י"לכפות את האשה לעלות לא

וביאר . אינה יכולה לכפות את האיש לעלות

דאין , ל"הטעם נ"ל "א טעם החילוק וז"הגר

דמשום , י"מצוה על האשה עתה לדור בא

שם דווקא האיש מצווה עליו מצוות הנהוגות 

". כ בזמן בית המקדש"משא. לטרוח לקיים

שבזמן המקדש יש מצוה , ד שנתבאר"והוא ע

ולכך בין , י"דאורייתא בעצם הישיבה בא

. האיש ובין האישה כופין זה את זה לעלות

אין מצוה בעצם הישיבה , אבל בזמן הגלות

ורק דמשום שיכול לקיים מצוות , י"בא

תקנו רבנן להאיש מצוה לדור התלויות בארץ 

, אבל לאשה שלא עובדת את האדמה, בארץ

ובזה פליג [ם דלא תקנו מצווה זו "ל למהר"ס

  שפסק שהאשה כופה להבעל גם , ם"על הרמב

  ]. בזמן הזה  

שאסור ', תוס  דעת  היטב  מתבאר

  לצאת מארץ ישראל למקומות שכבשו 

  

,י"פ שנשאר שם קדושת א"אע, עולי מצרים

, י"דבזמן הגלות בעצם אין מצוה לישב בא

ורק תקנו רבנן . ם"כמבואר בשיטת הרמב

מ שיוכל לקיים מצוות "ע, י"מצוה לישב בא

שזה תלוי ' ולכך סוברים תוס. התלויות בארץ

שרק בזה יש קדושה לענין , בקדושת עולי בבל

אבל במקומות שכבשו , מצוות התלויות בארץ

מצוותניןלעהקדושהשפקעה, עולי מצרים

ומימלא,שםלישבהאין מצו, בארץהתלויות

  י למקומות שכבשו עולי "מאלצאתאסור

  .מצרים  

י למקומות "ן שמתיר לצאת מא"הרמב

זהו משום שהולך , שכבשו עולי מצרים

שגם בזמן הגלות יש מצוה דאורייתא , לשיטתו

דגם כיבוש עולי מצרים , ל"ולכך ס, י"לישב בא

י "כיון שקדושת א, י"בכלל מצוות ישיבת א

  שרק לענין מעשרות , ר"עליו וכדביאר כת

  .ומצוות התלויות בארץ פקעה קדושתו  

  .הכולל באר משה אשדודברכי א

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ובזה  

אבל 
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  .א מראשי הישיבה"דוד חנניה פינטו שליט' ק ר"הגאון הצדיק בנשלכבוד 

ויעקוד את יצחק בנו וישם "פ "עה

" אותו על המזבח ממעל לעצים

אמאי העלה , צריך ביאור. ]'ב ט"בראשית כ[

הרי השחיטה בכל הקרבנות , זבחאותו על המ

  ולא על גבי , מיד בעזרה בצד המזבחתהיא 

  .המזבח  

הרי מיד , ב איך רצה להקריבו"צ

ואונן אסור , ששוחטו נעשה אונן על בנו

אליעזר ' ובאמת מבואר בפרקי דר. בהקרבה

קשר שתי ידיו ושתי רגליו ועקדו "א "פרק ל

והעריך את האש ואת העצים , על גבי המזבח

יו כדרך ונתן רגלו על, והעריך אותו עליהם

שאדם עושה בשעה ששוחט את הבהמה כדי 

ואימץ את זרועו ואת שתי , שלא תבעט

ידו ולקח את ושלח את. ארכובותיו עליו

שנאמר וישלח אברהם את ידו ויקח , המאכלת

וככהן גדול , את המאכלת לשחוט את בנו

אות [ל "וביאר הרד". הגיש את מנחתו ונסכו

  ם שכהן משו, ה כהן גדול"דלכן עשהו הקב]מד

  . גדול יכול להקריב אונן  

  

  

, במתנטמאכששוחטוע שהרי"צ

, כ מה יעזור שהוא כהן גדול"וא

והרי כל ההיתר של כהן גדול הוא רק להקריב 

אבל לא כשהוא טמא בטומאת , כשהוא אונן

ולומר שרצה אברהם לשחוט רק רוב . מת

כמבואר , סימנים ואז הוי מפרנס ולא מטמא

מהלכות טומאת מת הלכה 'בפרק אם "ברמב

המת אינו מטמא עד שתצא נפשו אפילו "ו "ט

אפילו נשחט בו שני הסימנים , מגוייד או גוסס

שנאמר בנפש , אינו מטמא עד שתצא נפשו

כ מדוע "דא, גם זה תקשי". האדם אשר ימות

הרי בשעת , ה לעשותו כהן גדול"הוצרך הקב

ואין . השחיטה אינו אונן ויכל מיד להקריבו

ג דהוא "עדא[לתרץ דבהכי חייביה רחמנא 

והיתה הוראת , ה להקריבו"טמא התיר הקב

, כ שוב תקשי"דא]. שעה להקריב בטומאה

ה לעשותו כהן גדול ולהתיר "מדוע הוצרך הקב

והרי גם כלפי דין אונן היה לומר , לו אנינות

  וכמו שהתיר לו [דבהכי חייביה רחמנא 

  ].יתיר לו להקריב באנינות, להקריב בטומאה  

  ,התורהבברכת 

  .רביבולמה שהרב 

פ המשנה בחולין "ע, חשבתי לבאר

דהשוחט בהמה טריפה : ב"ע

ולא הוי , דשחיטתה מטהרתה מידי נבילה

כבהמה טמאה דאין שחיטתה מטהרתה מידי 

, וביארה המשנה הטעם לחלק ביניהם. נבילה

. משום דטריפה היתה לה שעת הכושר

תו לא , וכיון דחל עליה תורת שחיטה"י "ופרש

". פקעה מיניה והויא בכלל שאר צאן ובקר

: שאלה

עוד 

ולכאורה 

:תשובה

שמט                    דוד      חולין                                                      אוצרות                      

, ל דין שחיטה על הדברדכל שח, ומוכח מכאן

פ "ואע, מטהרת השחיטה מידי טומאת נבילות

ורק ]. דומיא דטריפה[שהדבר אסור באכילה 

  , בבהמה טמאה דלא חל עליה כלל דין שחיטה

  .נבלתה מטמאה טומאת נבילות  

טומאתכעיןהיאמתטומאתדגם

שמתהבהמהבכלוכמו,נבילות

נמיהכי.הטומאהאבוהיא,מטמאהדנבלתה

.הטומאהאבהיאדנבלתוהתחדש,שמתאדם

מידיהבהמהנבלתאתמטהרתדשחיטהוכמו

  לטהרצריכהשחיטהנמיהכי,נבילותטומאת

  

  

דלאכיוןורק.מתטומאתמידיהאדםאת

כנבלתל"הו,אדםעלשחיטהדיןכללהתחדש

ומפקעתמתרתהשחיטהדאיןטמאהבהמה

דסברדלמאי,נראהזהולפי.הטומאהאת

.בנואתלשחוטצווהוה"שהקבאבינואברהם

כמו,ממששחיטהדיןעליוהתחדשכ"א

הנפשיציאתלאחרגםכ"וא.דקרבנותשחיטה

השחיטהדיןי"דע,מתבטומאתיטמאלא

לטריפהממשודמי,טומאהדיןממנופקע

דיןמ"מ,באכילהדאסורהג"דאע,ששחטה

  דיןנ"וה,הטומאהאתממנהמפקיעהשחיטה

  .המתטומאתאתממנומפקיעהשחיטה  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

טומאת "בענין , את מכתבו היקר

ר הטעם דלא "ובמה שביאר כת". מת

משום , היה נטמא אברהם אבינו בשחיטת בנו

לסלקא דעתא [י דין השחיטה שהתחדש "דע

  והוא . פקע ממנו טומאת מת] דאברהם אבינו

  .ביאור נפלא  

שהרי מצינו , יתכן לבאר באופן נוסף

אשר ' אתה הוא וגו, בתפילת נחמיה

בחרת באברהם והוצאתו מאור כשדים ושמת 

אלחנן בקובץ הערות ' וביאר ר, שמו אברהם

היה , דעד ששם שמו אברהם]'ק א"ס' סימן ב[

אבל לאחר , משתייך אל האומה שיצא ממנה

, ששם שמו אברהם נעשה לאומה בפני עצמו

קרא אברהם דהוא אב המון גויים ולכך נ

ולכך בתפילה מזכירים רק שמותיהם , נתתיך

ולא שמות הצדיקים שקדמו להם , של האבות

פ שאנחנו יוצאי "כמו נח שם ועבר ואע

היאהאומהכיון שהתחלת, חלציהם

  .אליהםלאומתינושייכותואין,מאברהם

  .ד"עכ  

ל דאברהם אבינו היה נחשב "זה י

יון שממנו התחיל כלל כ, כציבור

כ כמו דקיימא לן דטומאה הותרה "וא, ישראל

נ הותרה טומאה כלפי אברהם "ה, בציבור

פ "ושפיר יכל להקריב בטומאה אע, אבינו

, ורק לאנינות דלא הותרה בציבור. שנטמא

  מ להתיר "ה לעשותו ככהן גדול ע"הוצרך הקב

  .לו אנינות  

ונראה

קיבלנו

ולפיאמנם
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  :חולין עב                                                                                                                                                                             

  

  .א מראשי הישיבה"דוד חנניה פינטו שליט' ק ר"הגאון הצדיק בנשלכבוד 

ויעקוד את יצחק בנו וישם "פ "עה

" אותו על המזבח ממעל לעצים

אמאי העלה , צריך ביאור. ]'ב ט"בראשית כ[

הרי השחיטה בכל הקרבנות , זבחאותו על המ

  ולא על גבי , מיד בעזרה בצד המזבחתהיא 

  .המזבח  

הרי מיד , ב איך רצה להקריבו"צ

ואונן אסור , ששוחטו נעשה אונן על בנו

אליעזר ' ובאמת מבואר בפרקי דר. בהקרבה

קשר שתי ידיו ושתי רגליו ועקדו "א "פרק ל

והעריך את האש ואת העצים , על גבי המזבח

יו כדרך ונתן רגלו על, והעריך אותו עליהם

שאדם עושה בשעה ששוחט את הבהמה כדי 

ואימץ את זרועו ואת שתי , שלא תבעט

ידו ולקח את ושלח את. ארכובותיו עליו

שנאמר וישלח אברהם את ידו ויקח , המאכלת

וככהן גדול , את המאכלת לשחוט את בנו

אות [ל "וביאר הרד". הגיש את מנחתו ונסכו

  ם שכהן משו, ה כהן גדול"דלכן עשהו הקב]מד

  . גדול יכול להקריב אונן  

  

  

, במתנטמאכששוחטוע שהרי"צ

, כ מה יעזור שהוא כהן גדול"וא

והרי כל ההיתר של כהן גדול הוא רק להקריב 

אבל לא כשהוא טמא בטומאת , כשהוא אונן

ולומר שרצה אברהם לשחוט רק רוב . מת

כמבואר , סימנים ואז הוי מפרנס ולא מטמא

מהלכות טומאת מת הלכה 'בפרק אם "ברמב

המת אינו מטמא עד שתצא נפשו אפילו "ו "ט

אפילו נשחט בו שני הסימנים , מגוייד או גוסס

שנאמר בנפש , אינו מטמא עד שתצא נפשו

כ מדוע "דא, גם זה תקשי". האדם אשר ימות

הרי בשעת , ה לעשותו כהן גדול"הוצרך הקב

ואין . השחיטה אינו אונן ויכל מיד להקריבו

ג דהוא "עדא[לתרץ דבהכי חייביה רחמנא 

והיתה הוראת , ה להקריבו"טמא התיר הקב

, כ שוב תקשי"דא]. שעה להקריב בטומאה

ה לעשותו כהן גדול ולהתיר "מדוע הוצרך הקב

והרי גם כלפי דין אונן היה לומר , לו אנינות

  וכמו שהתיר לו [דבהכי חייביה רחמנא 

  ].יתיר לו להקריב באנינות, להקריב בטומאה  

  ,התורהבברכת 

  .רביבולמה שהרב 

פ המשנה בחולין "ע, חשבתי לבאר

דהשוחט בהמה טריפה : ב"ע

ולא הוי , דשחיטתה מטהרתה מידי נבילה

כבהמה טמאה דאין שחיטתה מטהרתה מידי 

, וביארה המשנה הטעם לחלק ביניהם. נבילה

. משום דטריפה היתה לה שעת הכושר

תו לא , וכיון דחל עליה תורת שחיטה"י "ופרש

". פקעה מיניה והויא בכלל שאר צאן ובקר

: שאלה

עוד 

ולכאורה 

:תשובה

שמט                    דוד      חולין                                                      אוצרות                      

, ל דין שחיטה על הדברדכל שח, ומוכח מכאן

פ "ואע, מטהרת השחיטה מידי טומאת נבילות

ורק ]. דומיא דטריפה[שהדבר אסור באכילה 

  , בבהמה טמאה דלא חל עליה כלל דין שחיטה

  .נבלתה מטמאה טומאת נבילות  

טומאתכעיןהיאמתטומאתדגם

שמתהבהמהבכלוכמו,נבילות

נמיהכי.הטומאהאבוהיא,מטמאהדנבלתה

.הטומאהאבהיאדנבלתוהתחדש,שמתאדם

מידיהבהמהנבלתאתמטהרתדשחיטהוכמו

  לטהרצריכהשחיטהנמיהכי,נבילותטומאת

  

  

דלאכיוןורק.מתטומאתמידיהאדםאת

כנבלתל"הו,אדםעלשחיטהדיןכללהתחדש

ומפקעתמתרתהשחיטהדאיןטמאהבהמה

דסברדלמאי,נראהזהולפי.הטומאהאת

.בנואתלשחוטצווהוה"שהקבאבינואברהם

כמו,ממששחיטהדיןעליוהתחדשכ"א

הנפשיציאתלאחרגםכ"וא.דקרבנותשחיטה

השחיטהדיןי"דע,מתבטומאתיטמאלא

לטריפהממשודמי,טומאהדיןממנופקע

דיןמ"מ,באכילהדאסורהג"דאע,ששחטה

  דיןנ"וה,הטומאהאתממנהמפקיעהשחיטה

  .המתטומאתאתממנומפקיעהשחיטה  

  .דוד חנניה פינטוה "ע

    

  פילפולא דאורייתא מאברכי הכוללהמשך 

  

  .ס"א שלום רב וכט"דוד חנניה פינטו שליט' צ ר"ר הרה"מולכבוד 

טומאת "בענין , את מכתבו היקר

ר הטעם דלא "ובמה שביאר כת". מת

משום , היה נטמא אברהם אבינו בשחיטת בנו

לסלקא דעתא [י דין השחיטה שהתחדש "דע

  והוא . פקע ממנו טומאת מת] דאברהם אבינו

  .ביאור נפלא  

שהרי מצינו , יתכן לבאר באופן נוסף

אשר ' אתה הוא וגו, בתפילת נחמיה

בחרת באברהם והוצאתו מאור כשדים ושמת 

אלחנן בקובץ הערות ' וביאר ר, שמו אברהם

היה , דעד ששם שמו אברהם]'ק א"ס' סימן ב[

אבל לאחר , משתייך אל האומה שיצא ממנה

, ששם שמו אברהם נעשה לאומה בפני עצמו

קרא אברהם דהוא אב המון גויים ולכך נ

ולכך בתפילה מזכירים רק שמותיהם , נתתיך

ולא שמות הצדיקים שקדמו להם , של האבות

פ שאנחנו יוצאי "כמו נח שם ועבר ואע

היאהאומהכיון שהתחלת, חלציהם

  .אליהםלאומתינושייכותואין,מאברהם

  .ד"עכ  

ל דאברהם אבינו היה נחשב "זה י

יון שממנו התחיל כלל כ, כציבור

כ כמו דקיימא לן דטומאה הותרה "וא, ישראל

נ הותרה טומאה כלפי אברהם "ה, בציבור

פ "ושפיר יכל להקריב בטומאה אע, אבינו

, ורק לאנינות דלא הותרה בציבור. שנטמא

  מ להתיר "ה לעשותו ככהן גדול ע"הוצרך הקב

  .לו אנינות  

ונראה

קיבלנו

ולפיאמנם
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שהקשה למה העלה אותו על המזבח 

והרי בכל הקרבנות השחיטה , לשוחטו

ולא על המזבח והיא , היא בעזרה בצד המזבח

פ דברי "ונראה לבאר זה ע. קושיה גדולה

מהלכות בית הבחירה פרק ' ם בפרק ו"הרמב

ואין , המזבח מקומו מכוון ביותר"'הלכה א' ב

שנאמר זה מזבח , משנין אותו ממקומו לעולם

אבינו ובמקדש נעקד יצחק , לעולה לישראל

ונאמר בדברי , שנאמר ולך לך אל ארץ המוריה

' הימים ויחל שלמה לבנות את בית ה

בירושלים בהר המוריה אשר נראה לדוד 

אביהו אשר הכין במקום דוד בגורן ארנן 

, ומסורת ביד הכל"'ובהלכה ב". היבוסי

שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן 

ח הוא המקום שבנה בו אברהם המזב, ארונה

והוא המקום שבנה בו נח , ועקד עליו יצחק

והוא המזבח שהקריב עליו , כשיצא מן התיבה

ובו הקריב אדם הראשון קרבן , קין והבל

  אמרו חכמים אדם . כשנברא ומשם נברא

  ".ממקום כפרתו נברא  

עקידת שעל ידי, ם"בדברי הרמב

יצחק נבחר מקום המזבח למקום 

ם רק שבו "הרמבזכר'ולכך בהלכה א. העבודה

ולא זכר שבו הקריב אדם הראשון , נעקד יצחק

. ם"זכר זה הרמב' ורק בהלכה ב. וקין והבל ונח

י "כי הבחירה של מקום המזבח נעשית ע

ואת הקידוש של מקום המזבח . עקידת יצחק

ם "עשה שלמה כמבואר ברמב, והמקדש

ובמה "הלכה יד ' בהלכות בית הבחירה פרק ו

שקדשה שלמה , ונהנתקדשה בקדושה ראש

שהוא קידש העזרה וירושלים לשעתן וקידשן 

תיו ז באיגרו"ודלא כהגרי" . [לעתיד לבוא

  לדייק צ"הביאו בספר משאת המלך סימן רח

  

שדוד בחר את מקום המזבח , ם"מהרמב

ם משמע דמקום "דמהרמב, ושלמה קידש

ל שאברהם "וי]. המזבח נבחר מזמן העקידה

, לשחוט את בנומצווהוה"שהקב, אבינו סבר

מקום המזבח לקדש אתגםמכוון בזה

והעלהו על אחד וזהו,המקדשביתבקדושת

ה בוחר ומקדש את מקום "היינו שהקב, ההרים

ולכך סבר אברהם אבינו שנאסרו . המזבח

כ אין להקריב בצד המזבח דאינו "וא, הבמות

ולכך . שרק מקום המזבח נתקדש, מקודש

  רצה לשוחטו דווקא במקום המזבח שהוא 

  .שרק שם יכול לשוחטו, מקודש  

ת גם לקושטא דמילתא לא נאסרו הבמו

וכמו שמצינו שהיו , לאחר העקידה

והוא משום , מקריבים בשאר מקומות

, ה לא רצה באמת שישחט את יצחק"שהקב

כ לא קידש את "וא, רק יעלהו על המזבח

  ורק שהיה בחירה של מקום , המזבח לשחיטה

  . ם"וכמו שנתבאר לעיל מדברי הרמב, המזבח  

דבזמן העקידה באמת נתקדש מקום 

פ כדי שיעלהו על מקום "עכ[המזבח 

ורק דהקדושה עצמה היתה רק לזמן ] קדוש

ולאחר שהוריד את יצחק , העקידה ותו לא

וכעין שסובר , מהמזבח פקעה הקדושה

מהלכות בית הבחירה הלכה ' ד בפרק ו"הראב

, ו דאפילו קדושת ירושלים והמקדש"ד ט"י

וגם . נתקדשו רק לשעתן ולא לעתיד לבוא

ת ירושלים והמקדש שקדוש, ם שם"לרמב

זהו רק בקדושת שלמה , ל"נתקדשו לעת

אבל , ושתי תודותשקידש ממש בסנהדרין

  ם היתה רק "קדושת העקידה גם להרמב

  .כ הבמות"ולכך הותרו אח, לשעתו  

.אברכי הכולל באר משה אשדוד

ובמה 

ונראה

אבל

ל"ועוי

שנאדודמכתבי תורה                                                           אוצרות 

  תשע' מר חשון ה' י' אור ליום ד
  

  בענין מצות מילה
  

.א מראשי הישיבה"דוד חנניה פינטו שליט' ק ר"לכבוד הגאון הצדיק בנש

דבר תורה מענין הפרשה ומעניינא 

בסוף . 'דיומא לרגל מילת בני שיחי

ואברהם בן תשעים , פרשת השבוע כתיב

והנה . ותשע שנה בהמולו בשר ערלתו

רבי )ב"א ע"ל(, ם איתאג דנדרי"במתניתין בפ

שכל המצות שעשה אברהם , אמר גדולה מילה

שנאמר התהלך לפני , לא נקרא שלם עד שמל

דבר אחר גדולה מילה . 'והיה תמים וכו

. 'ה את עולמו וכו"לא ברא הקב, שאלמלא היא

ואיתא התם עוד כמה מעלות בעניין חשיבותה 

)א"ב ע"פ(ובסוף קידושין . ש"עיי, של המילה

קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה תנן ש

שנאמר עקב אשר שמע , עד שלא ניתנה

אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי חוקותי 

אמר )ב"ח ע"כ(יומא ' ובמס. ש"עיי, ותורותי

' קיים אברהם אבינו אפי, רבא ואיתימא רב אשי

י שם שאינן הלכה "ופרש, עירובי תבשילין

  דין למשה מסיני אלא תקנת סופרים שעתי

  . ש"עיי, לתקן  

  ט "ע אמאי לא קיים אברהם עד גיל צ"צ   כ"וא

וגדולה , מצות מילה שהיא מדאורייתא  כ"וא

א "ע(ץ חיות ביבמות "ובמהרי. מכל המצוות

דגדול המצווה ' ותי, שיא זועמד בקו)א"ע

כמבואר , יותר משאינו מצווה ועושהועושה 

ובשאר מצוות קיים קודם . )א"ע' ג(ז "ע' במס

משום שיכול לעשותם אף לאחר , שנצטוה

כ "משא', תפילין וכו, הצווי כעירובי תבשילין

לא היה , מילה אם היה עושה קודם שנצטוה

וכיון . מילות' א לעשות ב"יכול שוב לקיימה דא

  , ה"שגדול המצווה המתין עד שיצוהו הקב

  .אוכתירוצו נמי תירץ בשפתי חכמים, ש"עיי  

להלן 

______________________________
  

דהיינו בזמן ' ופרשו בתוס, אמרו מצוות בטילות לעתיד לבוא: א"שהרי בגמרא נדה ס, לדון בתירוץ זהויש א
שכל מה שפירש , א שם"ודלא כהרשב[ויקיימו אז את המצוות בתור אינו מצווה ועושה , תחיית המתים

י אייבשיץ "והקשה מהר]. אבל בתחיית המתים אינן בטילות, שהמצוות בטילות הם רק בזמן הפטירה
ה על "מדוע לא יצווה הקב, דכיון דגדול המצווה ועושה משאינו מצווה ועושה] ז"דף רי'חלק ב[ביערות דבש 

ורק . ה מעצמו בלי ציווישעוש, וביאר שודאי מסברה אינו מצווה ועושה הוא עדיף. המצוות לעתיד לבוא
מ מתגבר "ומ, הוא משום שלאחר שהוא מצווה יש לו יצר הרע שלא לעשות, הטעם שגדול המצווה ועושה

שוב אין , אבל לעתיד לבוא שכבר לא יהא יצר הרע כלל. ר"עליו לכך הוא עדיף משאינו מצווה שאין לו יצה
ולכך לעתיד , שוטה שאינו מצווה ועושה עדיףואז חזרה הסברה הפ, ר"ענין להיות מצווה להתגבר על היצה

, היה לו יצר הרעאאצל אברהם אבינו של, ולפי זה. יםד הנפלא"לבוא נהיה בגדר של אינו מצווה ועושה עכ
. ברך את אברהם בכל' שנאמר בו וה, ר"דאברהם אבינו לא שלט בו יצה. ז"כמבואר בגמרא בבא בתרא י

כ נפל תירוצו של "וא. כמו בזמן תחיית המתים, ווה ועושה עדיףכ שוב אצלו תחזור הסברה דאינו מצ"וא
רק . דלהמבואר אצלו עדיף אינו מצווה ועושה, כי רצה להיות מצווה ועושה, ץ חיות שלא מל עצמו"המהרי

  ברך ' כי הפסוק וה, ר שולט בו"עדיין היה יצהדאולי לפני המילה, דיש עדיין לספק מתי פסק ממנו היצר הרע
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שהקשה למה העלה אותו על המזבח 

והרי בכל הקרבנות השחיטה , לשוחטו

ולא על המזבח והיא , היא בעזרה בצד המזבח

פ דברי "ונראה לבאר זה ע. קושיה גדולה

מהלכות בית הבחירה פרק ' ם בפרק ו"הרמב

ואין , המזבח מקומו מכוון ביותר"'הלכה א' ב

שנאמר זה מזבח , משנין אותו ממקומו לעולם

אבינו ובמקדש נעקד יצחק , לעולה לישראל

ונאמר בדברי , שנאמר ולך לך אל ארץ המוריה

' הימים ויחל שלמה לבנות את בית ה

בירושלים בהר המוריה אשר נראה לדוד 

אביהו אשר הכין במקום דוד בגורן ארנן 

, ומסורת ביד הכל"'ובהלכה ב". היבוסי

שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן 

ח הוא המקום שבנה בו אברהם המזב, ארונה

והוא המקום שבנה בו נח , ועקד עליו יצחק

והוא המזבח שהקריב עליו , כשיצא מן התיבה

ובו הקריב אדם הראשון קרבן , קין והבל

  אמרו חכמים אדם . כשנברא ומשם נברא

  ".ממקום כפרתו נברא  

עקידת שעל ידי, ם"בדברי הרמב

יצחק נבחר מקום המזבח למקום 

ם רק שבו "הרמבזכר'ולכך בהלכה א. העבודה

ולא זכר שבו הקריב אדם הראשון , נעקד יצחק

. ם"זכר זה הרמב' ורק בהלכה ב. וקין והבל ונח

י "כי הבחירה של מקום המזבח נעשית ע

ואת הקידוש של מקום המזבח . עקידת יצחק

ם "עשה שלמה כמבואר ברמב, והמקדש

ובמה "הלכה יד ' בהלכות בית הבחירה פרק ו

שקדשה שלמה , ונהנתקדשה בקדושה ראש

שהוא קידש העזרה וירושלים לשעתן וקידשן 

תיו ז באיגרו"ודלא כהגרי" . [לעתיד לבוא

  לדייק צ"הביאו בספר משאת המלך סימן רח

  

שדוד בחר את מקום המזבח , ם"מהרמב

ם משמע דמקום "דמהרמב, ושלמה קידש

ל שאברהם "וי]. המזבח נבחר מזמן העקידה

, לשחוט את בנומצווהוה"שהקב, אבינו סבר

מקום המזבח לקדש אתגםמכוון בזה

והעלהו על אחד וזהו,המקדשביתבקדושת

ה בוחר ומקדש את מקום "היינו שהקב, ההרים

ולכך סבר אברהם אבינו שנאסרו . המזבח

כ אין להקריב בצד המזבח דאינו "וא, הבמות

ולכך . שרק מקום המזבח נתקדש, מקודש

  רצה לשוחטו דווקא במקום המזבח שהוא 

  .שרק שם יכול לשוחטו, מקודש  

ת גם לקושטא דמילתא לא נאסרו הבמו

וכמו שמצינו שהיו , לאחר העקידה

והוא משום , מקריבים בשאר מקומות

, ה לא רצה באמת שישחט את יצחק"שהקב

כ לא קידש את "וא, רק יעלהו על המזבח

  ורק שהיה בחירה של מקום , המזבח לשחיטה

  . ם"וכמו שנתבאר לעיל מדברי הרמב, המזבח  

דבזמן העקידה באמת נתקדש מקום 

פ כדי שיעלהו על מקום "עכ[המזבח 

ורק דהקדושה עצמה היתה רק לזמן ] קדוש

ולאחר שהוריד את יצחק , העקידה ותו לא

וכעין שסובר , מהמזבח פקעה הקדושה

מהלכות בית הבחירה הלכה ' ד בפרק ו"הראב

, ו דאפילו קדושת ירושלים והמקדש"ד ט"י

וגם . נתקדשו רק לשעתן ולא לעתיד לבוא

ת ירושלים והמקדש שקדוש, ם שם"לרמב

זהו רק בקדושת שלמה , ל"נתקדשו לעת

אבל , ושתי תודותשקידש ממש בסנהדרין

  ם היתה רק "קדושת העקידה גם להרמב

  .כ הבמות"ולכך הותרו אח, לשעתו  

.אברכי הכולל באר משה אשדוד

ובמה 

ונראה

אבל

ל"ועוי
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  תשע' מר חשון ה' י' אור ליום ד
  

  בענין מצות מילה
  

.א מראשי הישיבה"דוד חנניה פינטו שליט' ק ר"לכבוד הגאון הצדיק בנש

דבר תורה מענין הפרשה ומעניינא 

בסוף . 'דיומא לרגל מילת בני שיחי

ואברהם בן תשעים , פרשת השבוע כתיב

והנה . ותשע שנה בהמולו בשר ערלתו

רבי )ב"א ע"ל(, ם איתאג דנדרי"במתניתין בפ

שכל המצות שעשה אברהם , אמר גדולה מילה

שנאמר התהלך לפני , לא נקרא שלם עד שמל

דבר אחר גדולה מילה . 'והיה תמים וכו

. 'ה את עולמו וכו"לא ברא הקב, שאלמלא היא

ואיתא התם עוד כמה מעלות בעניין חשיבותה 

)א"ב ע"פ(ובסוף קידושין . ש"עיי, של המילה

קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה תנן ש

שנאמר עקב אשר שמע , עד שלא ניתנה

אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי חוקותי 

אמר )ב"ח ע"כ(יומא ' ובמס. ש"עיי, ותורותי

' קיים אברהם אבינו אפי, רבא ואיתימא רב אשי

י שם שאינן הלכה "ופרש, עירובי תבשילין

  דין למשה מסיני אלא תקנת סופרים שעתי

  . ש"עיי, לתקן  

  ט "ע אמאי לא קיים אברהם עד גיל צ"צ   כ"וא

וגדולה , מצות מילה שהיא מדאורייתא  כ"וא

א "ע(ץ חיות ביבמות "ובמהרי. מכל המצוות

דגדול המצווה ' ותי, שיא זועמד בקו)א"ע

כמבואר , יותר משאינו מצווה ועושהועושה 

ובשאר מצוות קיים קודם . )א"ע' ג(ז "ע' במס

משום שיכול לעשותם אף לאחר , שנצטוה

כ "משא', תפילין וכו, הצווי כעירובי תבשילין

לא היה , מילה אם היה עושה קודם שנצטוה

וכיון . מילות' א לעשות ב"יכול שוב לקיימה דא

  , ה"שגדול המצווה המתין עד שיצוהו הקב

  .אוכתירוצו נמי תירץ בשפתי חכמים, ש"עיי  

להלן 

______________________________
  

דהיינו בזמן ' ופרשו בתוס, אמרו מצוות בטילות לעתיד לבוא: א"שהרי בגמרא נדה ס, לדון בתירוץ זהויש א
שכל מה שפירש , א שם"ודלא כהרשב[ויקיימו אז את המצוות בתור אינו מצווה ועושה , תחיית המתים

י אייבשיץ "והקשה מהר]. אבל בתחיית המתים אינן בטילות, שהמצוות בטילות הם רק בזמן הפטירה
ה על "מדוע לא יצווה הקב, דכיון דגדול המצווה ועושה משאינו מצווה ועושה] ז"דף רי'חלק ב[ביערות דבש 

ורק . ה מעצמו בלי ציווישעוש, וביאר שודאי מסברה אינו מצווה ועושה הוא עדיף. המצוות לעתיד לבוא
מ מתגבר "ומ, הוא משום שלאחר שהוא מצווה יש לו יצר הרע שלא לעשות, הטעם שגדול המצווה ועושה

שוב אין , אבל לעתיד לבוא שכבר לא יהא יצר הרע כלל. ר"עליו לכך הוא עדיף משאינו מצווה שאין לו יצה
ולכך לעתיד , שוטה שאינו מצווה ועושה עדיףואז חזרה הסברה הפ, ר"ענין להיות מצווה להתגבר על היצה

, היה לו יצר הרעאאצל אברהם אבינו של, ולפי זה. יםד הנפלא"לבוא נהיה בגדר של אינו מצווה ועושה עכ
. ברך את אברהם בכל' שנאמר בו וה, ר"דאברהם אבינו לא שלט בו יצה. ז"כמבואר בגמרא בבא בתרא י

כ נפל תירוצו של "וא. כמו בזמן תחיית המתים, ווה ועושה עדיףכ שוב אצלו תחזור הסברה דאינו מצ"וא
רק . דלהמבואר אצלו עדיף אינו מצווה ועושה, כי רצה להיות מצווה ועושה, ץ חיות שלא מל עצמו"המהרי
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  אברהם אםנ"דממ, ב"בעיקר דבריו צ  והנה

כ לא היה "א, ה יצוהו"היה יודע שהקב  והנה

, צריך לומר הטעם משום גדול המצווה ועושה

  ה רוצה לצוותו בזמן "אלא משום שכיון שהקב

  .באין רוצה שיעשה זה קודם הזמן, מסוים  

  אלא , בהכרח דלא ידע בודאי שיצוהו  אלא
וכן מוכח , ה"נסתפק אולי יצוהו הקב  אלא

דאמנם גדול , כ קשה"וא. ץ חיות"מלשון המהרי
מ איכא "אבל הכא מ, המצוה ממי שאינו מצוה

כנגד ספק מצוה , ודאי מצוה אף דאינו מצווה
ובהא ודאי דהיה לו לקיים , של מצווה ועושה

  ל דאין ספק מוציא "כדקימ, את המצוה הודאית
  .מידי ודאי  

  ח "ת מהר"קשה דידוע מה שכתב בשו  וביותר

חלקים ' דיש ב, א"אור זרוע מצוה י  וביותר

איכא . 'ב, עצם מעשה המילה. 'במצות מילה א

ומצוה זו מקיים האדם כל , מצוה להיות נימול

' מהא דאיתא במס, והוכיח דין זה. רגע ורגע

בשעה שנכנס דוד לבית )ב"ג ע"מ(מנחות

י לי שאעמוד אמר או, המרחץ וראה עצמו ערום

וכיון שנזכר במילה שבבשרו , ערום בלא מצוה

ותמה אמאי . ש"עיי' נתישבה דעתו וכו

והרי באותה שעה לא מקיים , נתיישבה דעתו

  ובהכרח דאיכא בכל רגע ורגע , מצות מילה

  .מצוה במה שהוא מהול  

  ז את קושיית "ז ליישב עפי"ח או"במהר  וכתב

)ה אותו"ד, א"ט ע"כ(בקידושין ' התוס   וכתב

ס למילף דאשה "אמאי איצטריך הש, דהקשו

פטורה ממצות מילה דכתיב כאשר צוה אותו 

ל דהוי "תיפוק, ודרשינן אותו ולא אותה, אלקים

. מצות עשה שהזמן גרמא דביום השמיני כתיב

דכיון דמיום השמיני ואילך אין החיוב ' ותי

' אולם נתקשו התוס, ג"ע שהז"לא הוי מ, נפסק

,  מיני והלאה הוא חיוב רק ביוםדאף מיום הש

דמילה שלא )א"ב ע"ע(ד ביבמות "דקאי כמ' ותי

' ודברי התוס. ש"עיי, בזמנה כשירה אף בלילה

ד דאף מילה שלא בזמנה "ל כמ"דהרי קימ, ב"צ

ז כתב "ח או"אך במהר, אינה כשרה בלילה

דכיון דבכל רגע ורגע איכא , דשפיר מיושב

  לא חשיב לכן, מצוה שמהול והיא אף בלילה

  .ש"עיי, ג"מצות עשה שהז  

  , ם"יש ליישב נמי את דברי הרמב  ד"ועפי

דכל יום , ב"מילה ה' א מהל"שכתב בפ  ד"ועפי

, ויום שיעבור עליו משיגדל ולא ימול את עצמו

אבל אינו חייב כרת עד .  מבטל מצות עשה

ונתקשו . ש"עיי, שימות והוא ערל במזיד

דהרי מצות מילה , ם"האחרונים בדברי הרמב

כ אם כל יום "וא, הוי מצות עשה שיש בה כרת

אף בכרת היה לו לעבור, שמבטלה עובר בעשה

ה "ה, ואם חייב כרת פעם אחת, בכל יום

שלעבור בעשה היה צריך לעבור פעם אחת 

  ל  לחלק  "ע  מנ"וצ,  ואמאי עובר בכל יום  ויום

  .בין העשה לכרת  

__________________________  

  למול , ה רוצה לצוותו על מצוות מילה"שאברהם אבינו ידע שהקב, ץ חיות"ל בכוונת המהרי"בפשוטו י   ב
ב

ה לא "ל דהטעם שהקב"די. מ זה עדיין לא סיבה שלא ימול עצמו"ומ. את כל בני ביתו ועבדיו והוא בכללם   
  שעדיין לא, הוא משום שאינו רוצה לחייב את בני ביתו ועבדיו למול עכשיו, מצווהו עכשיו על מצוות המילה

. לכך לא ציווה אותו למולו, לא רצה לחלק את המילה מאברהם אבינו ומשאר בני ביתוה "והקב.הגיע הזמן
ץ חיות "ולכך הוצרך המהרי. ה"יהא נחת רוח לפני הקב, אם ימול אברהם  אבינו את עצמו לבדמ"אבל מ

  .העורך                    .משום דגדול המצווה ועושה מאינו מצווה ועושה, לבאר הטעם שהמתין מלמול עצמו
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  , ח אור זרוע מיושב שפיר"ד המהר"עפי  אולם

; חלקים' שכיון דבמצות מילה איכא ב  אולם

והוא מתבטל רק , מעשה המילה, חדא

ז שחי יכול "ומשום דכ, מות בעודו ערללכשי

. ובנוסף ישנה מצוה בעצם היותו מהול, לקיימה

, נלמד מקרא המול לכם כל זכר, ומעשה המילה

וכתיב וערל זכר אשר לא , והיינו מעשה המילה

והיינו דהכרת , ימול את בשר ערלתו ונכרתה

אך אם , הוא אם לא עשה את מעשה המילה

ן דעשה מעשה המילה כיו, בסוף ימיו' קיים אפי

כ החלק השני של "משא. שפיר ליכא כרת

וילפינן ליה מקרא , שהוא להיות מהול, המצוה

לאות ברית "ונמלתם את בשר ערלתכם והיה 

והיינו דלאחר שמל יש בבשרו אות ". קדש

בזה כיון , דהיא המצוה להיות מהול, ברית קדש

דכל רגע שאינו מהול הוי מעוות שלא יוכל 

ה כל רגע יש מצוה של אות ברית דבז, לתקון

  ולכן שפיר בכל יום מבטל מצוות עשה , קדש

  .ק"ודו, דמילה  

  , ץ חיות"מתעצמת הקושיא על המהרי  מ"ומ

דאיך אפשר למימר דלא מל אברהם   מ"ומ

והרי מפסיד בודאי , ה"מחשש שמא  יצוהו הקב

ואף דהוי , כל רגע ורגע מצוה של להיות מהול

מ ודאי עדיף אלפי "מ,מצוה של אינו מצווה

  , מצוות של אינו מצווה שהם בתורת ודאי

  .ע"וצ, מספק מצוה ועושה  

  ח אור "דבאחרונים יש שפליגי על המהר   ואף

ל דליכא בכל רגע מצוה להיות "וס, זרוע  ואף

ס במנחות כתבו "ועל ראייתו מהש, מהול

דנתיישבה דעתו דהיה בגופו דבר שהזכיר לו 

מ דבריהם "מ', המצוה של המילה שעשה וכו

דדוד )ב"ע' י(סוטה ' נסתרים מהמבואר במס

כ לא היתה לו כלל  מצות "וא, המלך נולד מהול

ובהכרח , תוואמאי נתיישבה דע, מעשה המילה

ומי דמהול , מ היה מהול"כדאמרינן דכיון דמ

ואין . מקיים בכל רגע מצוה של אות ברית קדש

, לומר דכיון דהטיף  דם הוי מצות מילה

ל דמי שנולד מהול מטיפין ממנו דם "וכדקימ

ו "מילה ה' ג מהל"ם בפ"דיעויין ברמב, ברית

דכתב שקטן שנולד מהול מטיפין ממנו דם ואין 

ומבואר שם דאינה מצוה , ל מילתומברכין ע

  ולכן מי שנולד מהול אין הטפת , גמורה דמילה

  .ק"ודו, דם הברית שלו דוחה שבת  

  ב "קל(יש להקשות מהמבואר בשבת   אולם

ל דמכשירי מצוה דוחין "א דס"דלר)א"ע   אולם

אצטריך ילפותא נמי למכשירי , את השבת

, דלא מצינו למילץ משאר מצוות, מילה שדוחין

ומשום דלולב וסוכה ושופר כיון שעבר זמנן 

כ במילה אפשר לקיימה "משא, בטלה המצוה

ח "והנה לדברי המהר, ש"עיי, אף לאחר השבת

אור זרוע גם במילה נתבטל המצוה של להיות 

ל דאף דלהיות מהול "וי. מהול עד יום ראשון

מ  כיון דמיירי "אך מ, הוא חלק ממצות מילה

מ "ומ, ה דוחהלדחות השבת רק מעשה המיל

  אמאי לא מל אברהם , הדרא קושיא לדוכתא

  .אבינו קודם שנצטווה  

  בשםהביאב"ע'קביבמות   א"ובמהרש

לךלךפרשתבסוףם"הרא   א"ובמהרש

למוליצוהוה"שהקבידעשאברהם,שתירץ

דנתקשהמהש"ועיי',וכוהמצווהוגדול

שהקשנומהתקשיוכן,בדבריוא"המהרש

דאיןמללאזהמשוםאז,שיצוהוידעדאם,לעיל

,המצווהשגדולמחמתולא,שיעשה'הרצון

שידע,כדבריוליישביששפירמ"מאך.ק"ודו

עדמלולאדנמנעמהאך,יצוהוה"שהקב

משוםאלא,המצווהדגדולמצדלא,שנצטווה

  זמןדקודםמוכחומזה,מסויםבזמןשיצונודידע

  .ק"ודו,שיעשהה"הקברוצהלאזה  



דודמכתבי תורה                                                           אוצרות                שנב

  אברהם אםנ"דממ, ב"בעיקר דבריו צ  והנה

כ לא היה "א, ה יצוהו"היה יודע שהקב  והנה

, צריך לומר הטעם משום גדול המצווה ועושה

  ה רוצה לצוותו בזמן "אלא משום שכיון שהקב

  .באין רוצה שיעשה זה קודם הזמן, מסוים  

  אלא , בהכרח דלא ידע בודאי שיצוהו  אלא
וכן מוכח , ה"נסתפק אולי יצוהו הקב  אלא

דאמנם גדול , כ קשה"וא. ץ חיות"מלשון המהרי
מ איכא "אבל הכא מ, המצוה ממי שאינו מצוה

כנגד ספק מצוה , ודאי מצוה אף דאינו מצווה
ובהא ודאי דהיה לו לקיים , של מצווה ועושה

  ל דאין ספק מוציא "כדקימ, את המצוה הודאית
  .מידי ודאי  

  ח "ת מהר"קשה דידוע מה שכתב בשו  וביותר

חלקים ' דיש ב, א"אור זרוע מצוה י  וביותר

איכא . 'ב, עצם מעשה המילה. 'במצות מילה א

ומצוה זו מקיים האדם כל , מצוה להיות נימול

' מהא דאיתא במס, והוכיח דין זה. רגע ורגע

בשעה שנכנס דוד לבית )ב"ג ע"מ(מנחות

י לי שאעמוד אמר או, המרחץ וראה עצמו ערום

וכיון שנזכר במילה שבבשרו , ערום בלא מצוה

ותמה אמאי . ש"עיי' נתישבה דעתו וכו

והרי באותה שעה לא מקיים , נתיישבה דעתו

  ובהכרח דאיכא בכל רגע ורגע , מצות מילה

  .מצוה במה שהוא מהול  

  ז את קושיית "ז ליישב עפי"ח או"במהר  וכתב

)ה אותו"ד, א"ט ע"כ(בקידושין ' התוס   וכתב

ס למילף דאשה "אמאי איצטריך הש, דהקשו

פטורה ממצות מילה דכתיב כאשר צוה אותו 

ל דהוי "תיפוק, ודרשינן אותו ולא אותה, אלקים

. מצות עשה שהזמן גרמא דביום השמיני כתיב

דכיון דמיום השמיני ואילך אין החיוב ' ותי

' אולם נתקשו התוס, ג"ע שהז"לא הוי מ, נפסק

,  מיני והלאה הוא חיוב רק ביוםדאף מיום הש

דמילה שלא )א"ב ע"ע(ד ביבמות "דקאי כמ' ותי

' ודברי התוס. ש"עיי, בזמנה כשירה אף בלילה

ד דאף מילה שלא בזמנה "ל כמ"דהרי קימ, ב"צ

ז כתב "ח או"אך במהר, אינה כשרה בלילה

דכיון דבכל רגע ורגע איכא , דשפיר מיושב

  לא חשיב לכן, מצוה שמהול והיא אף בלילה

  .ש"עיי, ג"מצות עשה שהז  

  , ם"יש ליישב נמי את דברי הרמב  ד"ועפי

דכל יום , ב"מילה ה' א מהל"שכתב בפ  ד"ועפי

, ויום שיעבור עליו משיגדל ולא ימול את עצמו

אבל אינו חייב כרת עד .  מבטל מצות עשה

ונתקשו . ש"עיי, שימות והוא ערל במזיד

דהרי מצות מילה , ם"האחרונים בדברי הרמב

כ אם כל יום "וא, הוי מצות עשה שיש בה כרת

אף בכרת היה לו לעבור, שמבטלה עובר בעשה

ה "ה, ואם חייב כרת פעם אחת, בכל יום

שלעבור בעשה היה צריך לעבור פעם אחת 

  ל  לחלק  "ע  מנ"וצ,  ואמאי עובר בכל יום  ויום

  .בין העשה לכרת  

__________________________  

  למול , ה רוצה לצוותו על מצוות מילה"שאברהם אבינו ידע שהקב, ץ חיות"ל בכוונת המהרי"בפשוטו י   ב
ב

ה לא "ל דהטעם שהקב"די. מ זה עדיין לא סיבה שלא ימול עצמו"ומ. את כל בני ביתו ועבדיו והוא בכללם   
  שעדיין לא, הוא משום שאינו רוצה לחייב את בני ביתו ועבדיו למול עכשיו, מצווהו עכשיו על מצוות המילה

. לכך לא ציווה אותו למולו, לא רצה לחלק את המילה מאברהם אבינו ומשאר בני ביתוה "והקב.הגיע הזמן
ץ חיות "ולכך הוצרך המהרי. ה"יהא נחת רוח לפני הקב, אם ימול אברהם  אבינו את עצמו לבדמ"אבל מ

  .העורך                    .משום דגדול המצווה ועושה מאינו מצווה ועושה, לבאר הטעם שהמתין מלמול עצמו

שנגדודמכתבי תורה                                                           אוצרות 

  , ח אור זרוע מיושב שפיר"ד המהר"עפי  אולם

; חלקים' שכיון דבמצות מילה איכא ב  אולם

והוא מתבטל רק , מעשה המילה, חדא

ז שחי יכול "ומשום דכ, מות בעודו ערללכשי

. ובנוסף ישנה מצוה בעצם היותו מהול, לקיימה

, נלמד מקרא המול לכם כל זכר, ומעשה המילה

וכתיב וערל זכר אשר לא , והיינו מעשה המילה

והיינו דהכרת , ימול את בשר ערלתו ונכרתה

אך אם , הוא אם לא עשה את מעשה המילה

ן דעשה מעשה המילה כיו, בסוף ימיו' קיים אפי

כ החלק השני של "משא. שפיר ליכא כרת

וילפינן ליה מקרא , שהוא להיות מהול, המצוה

לאות ברית "ונמלתם את בשר ערלתכם והיה 

והיינו דלאחר שמל יש בבשרו אות ". קדש

בזה כיון , דהיא המצוה להיות מהול, ברית קדש

דכל רגע שאינו מהול הוי מעוות שלא יוכל 

ה כל רגע יש מצוה של אות ברית דבז, לתקון

  ולכן שפיר בכל יום מבטל מצוות עשה , קדש

  .ק"ודו, דמילה  

  , ץ חיות"מתעצמת הקושיא על המהרי  מ"ומ

דאיך אפשר למימר דלא מל אברהם   מ"ומ

והרי מפסיד בודאי , ה"מחשש שמא  יצוהו הקב

ואף דהוי , כל רגע ורגע מצוה של להיות מהול

מ ודאי עדיף אלפי "מ,מצוה של אינו מצווה

  , מצוות של אינו מצווה שהם בתורת ודאי

  .ע"וצ, מספק מצוה ועושה  

  ח אור "דבאחרונים יש שפליגי על המהר   ואף

ל דליכא בכל רגע מצוה להיות "וס, זרוע  ואף

ס במנחות כתבו "ועל ראייתו מהש, מהול

דנתיישבה דעתו דהיה בגופו דבר שהזכיר לו 

מ דבריהם "מ', המצוה של המילה שעשה וכו

דדוד )ב"ע' י(סוטה ' נסתרים מהמבואר במס

כ לא היתה לו כלל  מצות "וא, המלך נולד מהול

ובהכרח , תוואמאי נתיישבה דע, מעשה המילה

ומי דמהול , מ היה מהול"כדאמרינן דכיון דמ

ואין . מקיים בכל רגע מצוה של אות ברית קדש

, לומר דכיון דהטיף  דם הוי מצות מילה

ל דמי שנולד מהול מטיפין ממנו דם "וכדקימ

ו "מילה ה' ג מהל"ם בפ"דיעויין ברמב, ברית

דכתב שקטן שנולד מהול מטיפין ממנו דם ואין 

ומבואר שם דאינה מצוה , ל מילתומברכין ע

  ולכן מי שנולד מהול אין הטפת , גמורה דמילה

  .ק"ודו, דם הברית שלו דוחה שבת  

  ב "קל(יש להקשות מהמבואר בשבת   אולם

ל דמכשירי מצוה דוחין "א דס"דלר)א"ע   אולם

אצטריך ילפותא נמי למכשירי , את השבת

, דלא מצינו למילץ משאר מצוות, מילה שדוחין

ומשום דלולב וסוכה ושופר כיון שעבר זמנן 

כ במילה אפשר לקיימה "משא, בטלה המצוה

ח "והנה לדברי המהר, ש"עיי, אף לאחר השבת

אור זרוע גם במילה נתבטל המצוה של להיות 

ל דאף דלהיות מהול "וי. מהול עד יום ראשון

מ  כיון דמיירי "אך מ, הוא חלק ממצות מילה

מ "ומ, ה דוחהלדחות השבת רק מעשה המיל

  אמאי לא מל אברהם , הדרא קושיא לדוכתא

  .אבינו קודם שנצטווה  

  בשםהביאב"ע'קביבמות   א"ובמהרש

לךלךפרשתבסוףם"הרא   א"ובמהרש

למוליצוהוה"שהקבידעשאברהם,שתירץ

דנתקשהמהש"ועיי',וכוהמצווהוגדול

שהקשנומהתקשיוכן,בדבריוא"המהרש

דאיןמללאזהמשוםאז,שיצוהוידעדאם,לעיל

,המצווהשגדולמחמתולא,שיעשה'הרצון

שידע,כדבריוליישביששפירמ"מאך.ק"ודו

עדמלולאדנמנעמהאך,יצוהוה"שהקב

משוםאלא,המצווהדגדולמצדלא,שנצטווה

  זמןדקודםמוכחומזה,מסויםבזמןשיצונודידע

  .ק"ודו,שיעשהה"הקברוצהלאזה  
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  , א שם שכתב לתרץ"יעויין במהרש  אולם

דקודם שמל אברהם לא קיים את   אולם

אבל אחר המילה ' התורה ולכן נשא את הגר וכו

  עירובי תבשילין ' ואפי, קיים כל התורה

  .ק"ש ודו"עיי, כדמבואר ביומא  

  מהא דהבאנו לעיל , גם תירוצו זה קשה   אולם

מילה שכל גדולה, המשנה בנדרים  אולם

המצוות שעשה אברהם לא נקרא שלם עד 

  חזינן דקודם המילה נמי קיים ' שמל שנאמר וכו

  .גע"א צ"ודברי המהרש, כל המצוות  

  , ת"כתב בספרו פנים יפות עה  והמקנה

דאברהם לא מל עצמו , בפרשתנו  והמקנה

משום  דבן  נח  מוזהר  לא ,  קודם שנצטווה

לחבול בעצמו כדכתיב ואך את דמכם 

ולכן לא מל )'ה', בראשית ט(, לנפשותיכם אדרוש

דלא רצה לחבול , קודם שנצטווה, אברהם

דיעויין , חדא. ע"ודברי הפנים יפות צ. בעצמו

ס "דאמנם הביא הש)ב"א ע"צ(ק "ב' במס

חילה להאי קרא למילף מינה שאסור לאדם בת

ס דהאי קרא מיירי "אך דחי הש, לחבול בעצמו

ס דהא "ומסיק הש, ברציחה ולא בחבלה

ילפינן ליה מנזיר , דאסור לאדם לחבול בעצמו

, דנקרא חוטא מפני שציער עצמו מן היין

ז בבן נח ליכא מקור דאסור לחבול "ולפי. ש"עיי

בישראל ולא בבן דכל דין נזיר הוא רק , בעצמו

  אמאי לא מל , והדרא קושיא לדוכתא. נח

  .דאברהם קודם שנצטוה  

  יש להקשות על הפנים יפות מהא דכתבו   ועוד

ה לא "ב ד"א ע"יבמות ע' במס' התוס  ועוד

פ שלא ניתנה פריעה לאברהם "דאע, ניתנה

מ אברהם פרע מילתו כדאמרינן קיים "מ, אבינו

, עירובי תבשילין' אברהם כל המצות אפי

ע איך פרע קודם שנצטוה "ולכאורה צ. ש"עיי

___________________________  

ג
היינו כל המצוות שבחר ". שכל המצוות שעשה אברהם לא נקרא שלם עד שמל"פ דכוונת המשנה "יל

היינו המצוות שכן " שעשהולשון כל המצוות , לא הספיקו ליתן לו מעלת השלימות, אברהם אבינו לעשות
  .העורך                                                                                                                                                          .עשה

ד
רגנו כל כי עליך הו"הפסוק מבואר על : ז"בגמרא גיטין נ] אפשר לבאר את דברי המקנה בשני אופנים א

י שלפעמים התינוק מת מחמת מצוות "ופרש רש, דזה קאי על מילה. )ד"תהילים מ(" היום נחשבנו כצאן טבחה
ולהרוג את , י המילה"ל דכוונת המקנה דאברהם אבינו חשש שעלול לגרום מיתה לעצמו ע"כ י"וא.  המילה

פ"עאפשר לבאר את דברי המקנה ]ב.להביא על זהולכך המתין עד שיקבל ציווי, עצמו נאסר גם לבני נח
ולא החובל , אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו"'מהלכות חובל ומזיק הלכה א' ם בפרק ה"רמבה

בן קטן בין גדול בין איש בין אשה דרך נציון הרי זה עובר בלא , בלבד אלא כל המכה אדם כשר מישראל
קל וחומר למכה את , אם הזהירה התורה שלא להוסיף בהכאת החוטא, שנאמר לא יוסיף להכותו, תעשה
והקשה באבי עזרי בפרק ". דהחובל בעצמו עובר על לאו של לא יוסיף להכותו, ם"ומשמע מהרמב". הצדיק

א הקפר ללמוד דאסור לחבול בעצמו מהפסוק של נזיר שחטא על "דאם כן למה צריך ר, מהלכות דעות'ג
שהפסוק אשר חטא על הנפש שנאמר , וביאר באבי עזרי". לא יוסיף להכותו"וק ולא לומד מהפס, הנפש
הוא גילוי שהאדם אינו בעלים על גופו ומימילא יודעים שאם חובל בעצמו עובר על לאו של לא יוסיף , בנזיר

ם לבן דג, ל"ולפי זה י. ד"עכ. כך נאסר על גופו שאינו בעלים על גופו, כמו שנאסר להכות את חבירו, להכותו
מ כאן רק ישנו גילוי של התורה שהאדם לא "מ, פ שלא נאמר אצלו פרשת נזיר"אע, נח אסור לחבול בעצמו

ורק דלא [ואסור לו לחבול בעצמו ,ומימילא דגם לבן נח שייך לומר דאינו בעלים על גופו,בעלים על גופו
דחשש לאיסור חובל בעצמו , עצמומלדאברהם אבינו לא, ובהכי אתי שפיר]. יעבור על לאו דלא יוסיף

.העורך                                                                                                          .   וכדברי המקנהנחשנאסר גם לבן

שנהדודמכתבי תורה                                                           אוצרות 

  ומטעם זה הרי אמר הפנים , והרי חובל בעצמו

  .הג"וצע, כ איך פרע"א, יפות דלא מל אברהם  

  פ "ע, מדוע לא מל אברהם, נראה ליישב  והיה

דאמנם ליכא , דרכו של הפנים יפות  והיה

אך כיון שקיים אברהם כל , נ"איסור חובל בב

אך עדיין , לא רצה לחבול בעצמו, התורה כולה

אמנם יש לדון האם חשיב . קשה איך פרע

דילמא כיון שרוצה לקיים , בכלל איסור חובל

  לא , אף דהוי מצוה דאינו מצווהמצות מילה 

  .חשיב חובל  

  ר המל כל "ת"ב "ג ע"שבת קל' יעויין במס  והנה

בין על , זמן שהוא עסוק במילה חוזר  והנה

ציצין המעכבין את המילה בין על ציצין שאין 

פירש על ציצין המעכבין . מעכבין את המילה

על ציצין שאין מעכבין את . חוזר, את המילה

י שם "ופירש רש. ש"עיי, אינו חוזר, המילה

ולכן כשפירש רק על ציצין , דמיירי במל בשבת

מל ומילה דוחה  דהוי כלא , המעכבין חוזר

אך על ציצין שאין מעכבין אינו חוזר דהוי , שבת

ז לא ניתן לחלל את השבת "וע, ע"כהתחלה בפנ

מילה ' ב מהל"ם פ"אולם יעויין ברמב, ש"עיי

ז שעוסק במילה "המל כ, ד שכתב בסתמא"ה

חוזר בין על ציצין המעכבין ובין על ציצין שאין 

על על ציצין המעכבין חוזר , פירש, מעכבין

  מיירי ' ו' ורק בהל, ציצין שאין מעכבין אינו חוזר

  .ומשמע דהכא מיירי בחול, לגבי שבת  

  אמאי לא יחזור )שבת שם' במס(ס "החת  והקשה

על ציצין שאין מעכבין בחול מדין   והקשה

ם דכיון "ל לרמב"דס, וכתב. הידור מצוה

דפירש אסור לחזור על ציצין שאין מעכבין 

חזינן התם . ש"עיי, חבירומשום איסור חובל ב

דאף דיש לו מצוה דזה קלי ואנוהו להדר 

כ  "א.   ז אסור משום  איסור  חובל"בכ, במצוה

ה  הכא  אף דרוצה לקיים מצות מילה דאינו "ה

  וכדבריו כתב , מ איכא איסור דחובל"מ, מצווה

  .ק"ודו, ם שם"מ על הרמב"המרכה  

  דהיכא דאיהו מל , ס גופיה כתב"החת  אולם
ליכא איסור לחזור כשפירש אף , בעצמו  ולםא

ודוקא היכא דמל , על ציצין שאינן מעכבין
ואברהם אבינו , אחרים כשפירש אסור לחזור

כ דהחילוק בין מל "ע, אמנם. הרי מל בעצמו
דבדידיה יכול לחזור היכא , עצמו למל אחרים

כ "משא, שברצונו  לקיים מצות מילה בהידור
כל , קיים המצוהכשמל אחרים אף אם רוצה ל

. זמן שהנימול אינו רוצה איכא איסור חובל
כשם שבחבירו אסור לחבול כך בעצמו , כ"דאל

נהי דמל , כ אברהם אבינו"וא. אינו רשאי
שוב אינו רשאי , אך כיוון דאינו מצווה, בעצמו

כמו דהמל אחרים ופירש , למול לחבול בעצמו
  , אינו רשאי לחזור על ציצין שאינן מעכבין

  .ם דלדידיה ליכא מצוהמשו  

  ם בחוזר על "דלרמב, ס"דברי החתבעיקר  אך

, ציצין שאינן מעכבין איכא איסור חובל  אך
_____________________________  

דיש חשש של , דכוונת המקנה) דלביאור א. ולפי שני הביאורים דלעיל כדעת המקנה מיושבת גם קושיה זוה
ל דכל החשש של נפשות הוא רק"י. והיה חשש שיהרוג את עצמו. נפשות מקרא כי עליך הורגנו כל היום

) ולביאור ב. ולכך יכל לפרוע ללא כל חשש, אבל בפריעה לבד אין חשש נפשות, בעצם חיתוך המילה
לחבול אסור לוולכך]גופועלבעליםשאינווכמו דילפינן מנזיר[דבן נח אינו בעלים על גופו , דכוונת המקנה

פ שאינו מחוייב "אע[גם לפרוע שוב הותר לו , ל דכיון שכבר קיבל ציווי למול ולחבול בעצמו"ובזה י.בעצמו
. שוב הותר גם חבלה קטנה, ועיקר החבלה שהוא החיתוך הותר, כיון שהפריעה היא חבלה קטנה]. בפריעה
דעל ידי הפריעה יש הדור , שוב הותר לו לפרוע, דכיון שהחיתוך הותר לחבול לצורך המילה, ל"וביותר י

.העורך     .שיש הידור לחתוך אותם, מעכבין את המילהוכמו ציצין שאין ]. פ שאינו מצווה"אע[מצוה יותר 



דודמכתבי תורה                                                           אוצרות                שנד

  , א שם שכתב לתרץ"יעויין במהרש  אולם

דקודם שמל אברהם לא קיים את   אולם

אבל אחר המילה ' התורה ולכן נשא את הגר וכו

  עירובי תבשילין ' ואפי, קיים כל התורה

  .ק"ש ודו"עיי, כדמבואר ביומא  

  מהא דהבאנו לעיל , גם תירוצו זה קשה   אולם

מילה שכל גדולה, המשנה בנדרים  אולם

המצוות שעשה אברהם לא נקרא שלם עד 

  חזינן דקודם המילה נמי קיים ' שמל שנאמר וכו

  .גע"א צ"ודברי המהרש, כל המצוות  

  , ת"כתב בספרו פנים יפות עה  והמקנה

דאברהם לא מל עצמו , בפרשתנו  והמקנה

משום  דבן  נח  מוזהר  לא ,  קודם שנצטווה

לחבול בעצמו כדכתיב ואך את דמכם 

ולכן לא מל )'ה', בראשית ט(, לנפשותיכם אדרוש

דלא רצה לחבול , קודם שנצטווה, אברהם

דיעויין , חדא. ע"ודברי הפנים יפות צ. בעצמו

ס "דאמנם הביא הש)ב"א ע"צ(ק "ב' במס

חילה להאי קרא למילף מינה שאסור לאדם בת

ס דהאי קרא מיירי "אך דחי הש, לחבול בעצמו

ס דהא "ומסיק הש, ברציחה ולא בחבלה

ילפינן ליה מנזיר , דאסור לאדם לחבול בעצמו

, דנקרא חוטא מפני שציער עצמו מן היין

ז בבן נח ליכא מקור דאסור לחבול "ולפי. ש"עיי

בישראל ולא בבן דכל דין נזיר הוא רק , בעצמו

  אמאי לא מל , והדרא קושיא לדוכתא. נח

  .דאברהם קודם שנצטוה  

  יש להקשות על הפנים יפות מהא דכתבו   ועוד

ה לא "ב ד"א ע"יבמות ע' במס' התוס  ועוד

פ שלא ניתנה פריעה לאברהם "דאע, ניתנה

מ אברהם פרע מילתו כדאמרינן קיים "מ, אבינו

, עירובי תבשילין' אברהם כל המצות אפי

ע איך פרע קודם שנצטוה "ולכאורה צ. ש"עיי

___________________________  

ג
היינו כל המצוות שבחר ". שכל המצוות שעשה אברהם לא נקרא שלם עד שמל"פ דכוונת המשנה "יל

היינו המצוות שכן " שעשהולשון כל המצוות , לא הספיקו ליתן לו מעלת השלימות, אברהם אבינו לעשות
  .העורך                                                                                                                                                          .עשה

ד
רגנו כל כי עליך הו"הפסוק מבואר על : ז"בגמרא גיטין נ] אפשר לבאר את דברי המקנה בשני אופנים א

י שלפעמים התינוק מת מחמת מצוות "ופרש רש, דזה קאי על מילה. )ד"תהילים מ(" היום נחשבנו כצאן טבחה
ולהרוג את , י המילה"ל דכוונת המקנה דאברהם אבינו חשש שעלול לגרום מיתה לעצמו ע"כ י"וא.  המילה

פ"עאפשר לבאר את דברי המקנה ]ב.להביא על זהולכך המתין עד שיקבל ציווי, עצמו נאסר גם לבני נח
ולא החובל , אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו"'מהלכות חובל ומזיק הלכה א' ם בפרק ה"רמבה

בן קטן בין גדול בין איש בין אשה דרך נציון הרי זה עובר בלא , בלבד אלא כל המכה אדם כשר מישראל
קל וחומר למכה את , אם הזהירה התורה שלא להוסיף בהכאת החוטא, שנאמר לא יוסיף להכותו, תעשה
והקשה באבי עזרי בפרק ". דהחובל בעצמו עובר על לאו של לא יוסיף להכותו, ם"ומשמע מהרמב". הצדיק

א הקפר ללמוד דאסור לחבול בעצמו מהפסוק של נזיר שחטא על "דאם כן למה צריך ר, מהלכות דעות'ג
שהפסוק אשר חטא על הנפש שנאמר , וביאר באבי עזרי". לא יוסיף להכותו"וק ולא לומד מהפס, הנפש
הוא גילוי שהאדם אינו בעלים על גופו ומימילא יודעים שאם חובל בעצמו עובר על לאו של לא יוסיף , בנזיר

ם לבן דג, ל"ולפי זה י. ד"עכ. כך נאסר על גופו שאינו בעלים על גופו, כמו שנאסר להכות את חבירו, להכותו
מ כאן רק ישנו גילוי של התורה שהאדם לא "מ, פ שלא נאמר אצלו פרשת נזיר"אע, נח אסור לחבול בעצמו

ורק דלא [ואסור לו לחבול בעצמו ,ומימילא דגם לבן נח שייך לומר דאינו בעלים על גופו,בעלים על גופו
דחשש לאיסור חובל בעצמו , עצמומלדאברהם אבינו לא, ובהכי אתי שפיר]. יעבור על לאו דלא יוסיף

.העורך                                                                                                          .   וכדברי המקנהנחשנאסר גם לבן

שנהדודמכתבי תורה                                                           אוצרות 

  ומטעם זה הרי אמר הפנים , והרי חובל בעצמו

  .הג"וצע, כ איך פרע"א, יפות דלא מל אברהם  

  פ "ע, מדוע לא מל אברהם, נראה ליישב  והיה

דאמנם ליכא , דרכו של הפנים יפות  והיה

אך כיון שקיים אברהם כל , נ"איסור חובל בב

אך עדיין , לא רצה לחבול בעצמו, התורה כולה

אמנם יש לדון האם חשיב . קשה איך פרע

דילמא כיון שרוצה לקיים , בכלל איסור חובל

  לא , אף דהוי מצוה דאינו מצווהמצות מילה 

  .חשיב חובל  

  ר המל כל "ת"ב "ג ע"שבת קל' יעויין במס  והנה

בין על , זמן שהוא עסוק במילה חוזר  והנה

ציצין המעכבין את המילה בין על ציצין שאין 

פירש על ציצין המעכבין . מעכבין את המילה

על ציצין שאין מעכבין את . חוזר, את המילה

י שם "ופירש רש. ש"עיי, אינו חוזר, המילה

ולכן כשפירש רק על ציצין , דמיירי במל בשבת

מל ומילה דוחה  דהוי כלא , המעכבין חוזר

אך על ציצין שאין מעכבין אינו חוזר דהוי , שבת

ז לא ניתן לחלל את השבת "וע, ע"כהתחלה בפנ

מילה ' ב מהל"ם פ"אולם יעויין ברמב, ש"עיי

ז שעוסק במילה "המל כ, ד שכתב בסתמא"ה

חוזר בין על ציצין המעכבין ובין על ציצין שאין 

על על ציצין המעכבין חוזר , פירש, מעכבין

  מיירי ' ו' ורק בהל, ציצין שאין מעכבין אינו חוזר

  .ומשמע דהכא מיירי בחול, לגבי שבת  

  אמאי לא יחזור )שבת שם' במס(ס "החת  והקשה

על ציצין שאין מעכבין בחול מדין   והקשה

ם דכיון "ל לרמב"דס, וכתב. הידור מצוה

דפירש אסור לחזור על ציצין שאין מעכבין 

חזינן התם . ש"עיי, חבירומשום איסור חובל ב

דאף דיש לו מצוה דזה קלי ואנוהו להדר 

כ  "א.   ז אסור משום  איסור  חובל"בכ, במצוה

ה  הכא  אף דרוצה לקיים מצות מילה דאינו "ה

  וכדבריו כתב , מ איכא איסור דחובל"מ, מצווה

  .ק"ודו, ם שם"מ על הרמב"המרכה  

  דהיכא דאיהו מל , ס גופיה כתב"החת  אולם
ליכא איסור לחזור כשפירש אף , בעצמו  ולםא

ודוקא היכא דמל , על ציצין שאינן מעכבין
ואברהם אבינו , אחרים כשפירש אסור לחזור

כ דהחילוק בין מל "ע, אמנם. הרי מל בעצמו
דבדידיה יכול לחזור היכא , עצמו למל אחרים

כ "משא, שברצונו  לקיים מצות מילה בהידור
כל , קיים המצוהכשמל אחרים אף אם רוצה ל

. זמן שהנימול אינו רוצה איכא איסור חובל
כשם שבחבירו אסור לחבול כך בעצמו , כ"דאל

נהי דמל , כ אברהם אבינו"וא. אינו רשאי
שוב אינו רשאי , אך כיוון דאינו מצווה, בעצמו

כמו דהמל אחרים ופירש , למול לחבול בעצמו
  , אינו רשאי לחזור על ציצין שאינן מעכבין

  .ם דלדידיה ליכא מצוהמשו  

  ם בחוזר על "דלרמב, ס"דברי החתבעיקר  אך

, ציצין שאינן מעכבין איכא איסור חובל  אך
_____________________________  

דיש חשש של , דכוונת המקנה) דלביאור א. ולפי שני הביאורים דלעיל כדעת המקנה מיושבת גם קושיה זוה
ל דכל החשש של נפשות הוא רק"י. והיה חשש שיהרוג את עצמו. נפשות מקרא כי עליך הורגנו כל היום

) ולביאור ב. ולכך יכל לפרוע ללא כל חשש, אבל בפריעה לבד אין חשש נפשות, בעצם חיתוך המילה
לחבול אסור לוולכך]גופועלבעליםשאינווכמו דילפינן מנזיר[דבן נח אינו בעלים על גופו , דכוונת המקנה

פ שאינו מחוייב "אע[גם לפרוע שוב הותר לו , ל דכיון שכבר קיבל ציווי למול ולחבול בעצמו"ובזה י.בעצמו
. שוב הותר גם חבלה קטנה, ועיקר החבלה שהוא החיתוך הותר, כיון שהפריעה היא חבלה קטנה]. בפריעה
דעל ידי הפריעה יש הדור , שוב הותר לו לפרוע, דכיון שהחיתוך הותר לחבול לצורך המילה, ל"וביותר י

.העורך     .שיש הידור לחתוך אותם, מעכבין את המילהוכמו ציצין שאין ]. פ שאינו מצווה"אע[מצוה יותר 
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וביאר , פליג עליה)ז"מ' ב סי"ח(הנה הבית הלוי 

האם הידור , ם היא"י והרמב"דפלוגתייהו דרש

. ע"או דהוי מצוה בפנ, מצוה הוי חלק מהמצוה

י דבחול חוזר אף על ציצין  שאין "שיטת רש

ל דהידור מצוה הוי מצוה "משום דס, מעכבין

ולכן אף כשפירש יש לו לקיים המצוה , ע"בפנ

י ל דהידור מצוה הו"ם ס"אך הרמב. של ההידור

ואין , ולכן כשפירש גמר המצוה, חלק מהמצוה

ובזה . ולכן לא חוזר, יכול לעשות הידור לבד

חנוכה ' ם בהל"ז את שיטת הרמב"ביאר הגרי

המהדר את המצוה מדליק : א שכתב"ד ה"פ

נרות חנוכה כמנין אנשי הבית נר לכל אחד 

ז ועושה מצוה מן "והמהדר יתר ע' ואחד  וכו

חד ואחד בלילה מדליק נר לכל א, המובחר

. ש"עיי, הראשון ומוסיף והולך בכל לילה עוד נר

ב מדליק כמנין בני "ם שבעה"מבואר ברמב

משום , וטעמו. ומוסיף כל יום על כולם, הבית

ולא , ל דהידור הוא חלק מהמצוה"ם ס"דהרמב

ב יעשה "ולכן לא שייך שבעה, ע"הוי מצוה בפנ

  דהידור הוא , המצוה ובני הבית יעשו הידור

  .ש"עיי, חלק מהמצוה  

  ם "אין טעמו של הרמב, ל"לדברי הביה  מ"ומ

ע ליכא איסור "ולדבריו לכו. משום חובל  מ"ומ

משום דאי הוי מצוה של הידור לא הוי , חובל

כ אפשר דהכא נמי דכיון "וא, בכלל חובל

שרי ולא , דרוצה לקיים מצוה של אינו מצוה

חובל ' ם בהל"וכן יעויין ברמב. חשיב חובל

כל המכה אדם כשר ; ל"א וז"ה ה"ומזיק פ

מישראל בן קטן בין גדול בין איש בין אישה 

ת שנאמר לא יוסיף "הרי זה עובר בל, דרך נציון

, ובפשטות דרך נציון פירושו. ש"עיי, להכותו

אך אם הכהו לשם מצוה , שהוא דרך מריבה

  וכדאמרינן , משמע דלא עובר באיסור חובל

  .ז"בדברי הגרי  

  דיעויין,ב"צם"הרמבדבריבעיקר   אולם

שביקלאדרב)ב"עד"פ(בסנהדרין   אולם

לושנתחבקוץ(סילואליהלמישקללבריה

לבריהשביקלאדרבינאבריהמרוכן)בבשרו

ליחהלהוציאכויה(כוותאליהלמיפתח

'אפיהכיאיס"השופריך,חבילדילמא)ממנה

,לאושגגתחברוחנקשגגתבנוומשני,לחברו

אלאמריבהדרךזהשאיןדאףחזינן.ש"עיי

בזהאיכאז"בכ,לחברולעזוררוצהאדרבא

לחבולדשריראיהליכאז"ולפי,לאושגגת

אולם.מצוהשאינולמיאומצוההידורלשם

דרךנציוןבדרךהביאורדאיןדאף,ליישביש

נציוןדדרךם"הרמבדכונתל"צאך,מריבה

  הויבחבלהתועלתדאיןחבלהשכלהיא,אסור

  .נציוןדרך  

  משום , דלא נתן לבנו להוציא לו הקוץ  ובהא

דחשש שלא ידקדק ויעשה לו חתך גדול   ובהא

ז "לפיו. והאי חבלה ודאי אינה לתועלת, יותר

אף שאינו , שפיר דכל היכא שעושה מצוה

וכן הידור מצוה בציצין , כמילה, מצווה ועושה
_________________________  

כיון שהותר מכללו אצל , מבואר דהלאו של חובל בחבירו הוא לאו קל. ב"דהנה בכתובות ל, יש לדון בזהו
מדוע לא הוכיחה ] 'סימן ע[אלחנן בקובץ הערות ' והקשה ר]. שמכה את המחויב מלקות[שליח בית הדין 

או הרב ] שחובל את הנימול[מזה שהותר הלאו הזה לצורך מילה , שלאו של חובל בחבירו הוא לאו קל' הגמ
כיון דבלאו של חובל בחבירו , אלחנן' וביאר ר].מ לחנכו שילמד יותר טוב"שהותר ע[המכה את תלמידו 

כיון , ל חובלאינו כל, מ לחנך התלמיד"כ כשעושה ברית מילה או הכאה ע"א" דרך נציון"ם "נקט הרמב
וזה לא כלול , ולעשות הבן מחונך, שבא לתקן את הנחבל דעתיד לעשותו מהול, שהוא הפוך מדרך נציון

  שעשהמהעלעונשרקתיקון העתידהוא לא לצורך, ד מכה את הנחבל"אבל כששליח ב. בלאו של חובל

שנזדודמכתבי תורה                                                           אוצרות 

  חשיב עצם החבלה לתועלת , שאין מעכבין

  .ק"ודו, ם"ושרי לרמב  

  , לך לך כתב ליישב' ת פר"ז עה"הגרי  'ובחי

. מדוע אברהם לא מל עד שלא נצטווה  'ובחי

משום שעניינה של מצות מילה הוא סילוק 

לית ליה , וכל זמן דלא נצטווה עליה, הערלה

י "וע. והוי כחתיכת בשר בעלמא, שם ערלה

הציווי חל עליה שם ערל וכשמל ומסלק 

אולם בעיקר . בזה מקיים המצווה, הערלה

ח"סנהדרין ל' מדברי הגמ, דבריו יש להקשות

יצחק אדם הראשון מושך בערלתו ' ב אמר ר"ע

דאף דלא נצטווה , א שם כתב"ובמהרש. היה

אך נברא , על המילה ולא מצינו שמל עצמו

)'ה', נ ב"אדר(כשהוא מהול כדאמרינן במדרש 

ז הרי לא היה "ולדברי הגרי, והיה מושך בערלתו

  ומה , מצוה ומימילא הוי כחתיכת בשר בעלמא

  .גנאי יש בדבר  

  ל מונה גם שנח נולד "נ הנ"קשה דבאדר  ועוד

וגם , ויליף לה מדכתיב ביה תמים, מהול  ועוד

כ "ושת ושם ג, מלכי צדק דכתיב ביה שלם

דמה בכך דנולדו ', ולדבריו ק. נולדו מהולים

דכל זמן שאינו , מהולים הרי מצות מילה שונה

ועוד דיליף מתמים . אין כאן שום עניין, מצווה

וכן יש . אלא חסרוןז"ולדבריו אי, ושלם

פ "אמרינן דאע)'ג' ו פיס"כ' פר(ר "להקשות דבב

כיון , מנאו הכתוב אחריו, שיפת היה גדול משם

איזו מעלה ', ז ק"ולדברי הגרי. ששם היה מהול

  יש  במי  שמהול  בזמן  דליכא  חסרון   של 

  .ב"וצ, ערלה  

  ' וכן תי, ץ חיות"המהרי' דתי, לסיכום   היוצא

הפנים  יפות ' וכן תי. ע"צ, א"המהרש  היוצא

פ דרך הפנים "וכן מה דרצינו ליישב ע, ע"צ

דלא רצה למול משום דקיים התורה , יפות

, גם זה קשה. ולא רצה לחבול, קודם שנתנה

ם חזינן דרק דרך נציון שאין  בחבלתו "דמהרמב

אך מילה שהיא לתועלת מצוה , תועלת אסור

איך כ "ועוד דא, ולא חשיב חובל, שפיר שרי

אך מה . ב"צ, ז"וגם דברי הגרי, ע"וצ, פרע

, ם"ץ חיות והרא"פ דרך המהרי"דתירצנו ע

. ה יצוה אותו למול ולכן לא מל"דידע שקב

ה לצוות אותו בזמן "דהבין שאם רוצה הקב

  סימן שעכשיו לא רוצה שימול שפיר , מסוים

  .מיושב  

  אפשר ליישב הקושיא אמאי לא מל   ועוד

א דפליגי "ז ע"ז כ"ין בעדיעוי, אברהם  ועוד

דרו בר פפא , ם פסולה"בטעמא דמילת עכו

מדכתיב ואתה את בריתי , ל"משמיה דרב ס

ם "ועכו, מי שהוא בן ברית חייב במילה, תשמור

ל דילפינן מדכתיב "יוחנן ס' ור, לא בני ברית

דילפינן מהריבוי דרק מי שמהול , המול ימול

, פפאוהנה לדרו בר . ש"עיי, יכול למול אחרים

אין לתרץ דלכן לא מל אברהם דלא היה בן 

כ איך שחט בשר והרי אינו בר "דא. ברית

ויקח בן בקר ' וכתיב וירץ אל הבקר וכו, זביחה

____________________  

ולכך מזה הוכיחה הגמרא דלאו דחובל בחבירו הוא , וזה כלול בלאו דחובל בחבירו, העתידתיקוןואינו, בעבר
אלא , היא לא דווקא דרך מריבה" דרך נציון"ם "ז דכוונת הרמב"נמצא לפ.ד"ד עכ"כיון שהותר בב, איסור קל

ד שמכה את "כמו שליח ב, ואפילו אם יש בה מצווה, נציוןכל הכאה שאין בה תיקון על העתיד נחשבת דרך 
יעבור על לאו של חובל , שבן נח שמל עצמו לפני הצווי, ולפי זה צדקו היטב דברי המקנה. החייב מלקות

ולא נחשב תיקון  רק אם מחוייב לעשותו , שהרי לא מחוייב למול, כיון שאין בזה תיקון על העתיד, בחבירו
, או אם חותך את בשרו על מנת לרפאותו זה הותר, ווה בה או הרב המכה את תלמידוכמו מילה לאחר שנצט

.העורך                                                                                                                      .שהוא ההיפך הגמור מדרך נציון
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וביאר , פליג עליה)ז"מ' ב סי"ח(הנה הבית הלוי 

האם הידור , ם היא"י והרמב"דפלוגתייהו דרש

. ע"או דהוי מצוה בפנ, מצוה הוי חלק מהמצוה

י דבחול חוזר אף על ציצין  שאין "שיטת רש

ל דהידור מצוה הוי מצוה "משום דס, מעכבין

ולכן אף כשפירש יש לו לקיים המצוה , ע"בפנ

י ל דהידור מצוה הו"ם ס"אך הרמב. של ההידור

ואין , ולכן כשפירש גמר המצוה, חלק מהמצוה

ובזה . ולכן לא חוזר, יכול לעשות הידור לבד

חנוכה ' ם בהל"ז את שיטת הרמב"ביאר הגרי

המהדר את המצוה מדליק : א שכתב"ד ה"פ

נרות חנוכה כמנין אנשי הבית נר לכל אחד 

ז ועושה מצוה מן "והמהדר יתר ע' ואחד  וכו

חד ואחד בלילה מדליק נר לכל א, המובחר

. ש"עיי, הראשון ומוסיף והולך בכל לילה עוד נר

ב מדליק כמנין בני "ם שבעה"מבואר ברמב

משום , וטעמו. ומוסיף כל יום על כולם, הבית

ולא , ל דהידור הוא חלק מהמצוה"ם ס"דהרמב

ב יעשה "ולכן לא שייך שבעה, ע"הוי מצוה בפנ

  דהידור הוא , המצוה ובני הבית יעשו הידור

  .ש"עיי, חלק מהמצוה  

  ם "אין טעמו של הרמב, ל"לדברי הביה  מ"ומ

ע ליכא איסור "ולדבריו לכו. משום חובל  מ"ומ

משום דאי הוי מצוה של הידור לא הוי , חובל

כ אפשר דהכא נמי דכיון "וא, בכלל חובל

שרי ולא , דרוצה לקיים מצוה של אינו מצוה

חובל ' ם בהל"וכן יעויין ברמב. חשיב חובל

כל המכה אדם כשר ; ל"א וז"ה ה"ומזיק פ

מישראל בן קטן בין גדול בין איש בין אישה 

ת שנאמר לא יוסיף "הרי זה עובר בל, דרך נציון

, ובפשטות דרך נציון פירושו. ש"עיי, להכותו

אך אם הכהו לשם מצוה , שהוא דרך מריבה

  וכדאמרינן , משמע דלא עובר באיסור חובל

  .ז"בדברי הגרי  

  דיעויין,ב"צם"הרמבדבריבעיקר   אולם

שביקלאדרב)ב"עד"פ(בסנהדרין   אולם

לושנתחבקוץ(סילואליהלמישקללבריה

לבריהשביקלאדרבינאבריהמרוכן)בבשרו

ליחהלהוציאכויה(כוותאליהלמיפתח

'אפיהכיאיס"השופריך,חבילדילמא)ממנה

,לאושגגתחברוחנקשגגתבנוומשני,לחברו

אלאמריבהדרךזהשאיןדאףחזינן.ש"עיי

בזהאיכאז"בכ,לחברולעזוררוצהאדרבא

לחבולדשריראיהליכאז"ולפי,לאושגגת

אולם.מצוהשאינולמיאומצוההידורלשם

דרךנציוןבדרךהביאורדאיןדאף,ליישביש

נציוןדדרךם"הרמבדכונתל"צאך,מריבה

  הויבחבלהתועלתדאיןחבלהשכלהיא,אסור

  .נציוןדרך  

  משום , דלא נתן לבנו להוציא לו הקוץ  ובהא

דחשש שלא ידקדק ויעשה לו חתך גדול   ובהא

ז "לפיו. והאי חבלה ודאי אינה לתועלת, יותר

אף שאינו , שפיר דכל היכא שעושה מצוה

וכן הידור מצוה בציצין , כמילה, מצווה ועושה
_________________________  

כיון שהותר מכללו אצל , מבואר דהלאו של חובל בחבירו הוא לאו קל. ב"דהנה בכתובות ל, יש לדון בזהו
מדוע לא הוכיחה ] 'סימן ע[אלחנן בקובץ הערות ' והקשה ר]. שמכה את המחויב מלקות[שליח בית הדין 

או הרב ] שחובל את הנימול[מזה שהותר הלאו הזה לצורך מילה , שלאו של חובל בחבירו הוא לאו קל' הגמ
כיון דבלאו של חובל בחבירו , אלחנן' וביאר ר].מ לחנכו שילמד יותר טוב"שהותר ע[המכה את תלמידו 

כיון , ל חובלאינו כל, מ לחנך התלמיד"כ כשעושה ברית מילה או הכאה ע"א" דרך נציון"ם "נקט הרמב
וזה לא כלול , ולעשות הבן מחונך, שבא לתקן את הנחבל דעתיד לעשותו מהול, שהוא הפוך מדרך נציון

  שעשהמהעלעונשרקתיקון העתידהוא לא לצורך, ד מכה את הנחבל"אבל כששליח ב. בלאו של חובל
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  חשיב עצם החבלה לתועלת , שאין מעכבין

  .ק"ודו, ם"ושרי לרמב  

  , לך לך כתב ליישב' ת פר"ז עה"הגרי  'ובחי

. מדוע אברהם לא מל עד שלא נצטווה  'ובחי

משום שעניינה של מצות מילה הוא סילוק 

לית ליה , וכל זמן דלא נצטווה עליה, הערלה

י "וע. והוי כחתיכת בשר בעלמא, שם ערלה

הציווי חל עליה שם ערל וכשמל ומסלק 

אולם בעיקר . בזה מקיים המצווה, הערלה

ח"סנהדרין ל' מדברי הגמ, דבריו יש להקשות

יצחק אדם הראשון מושך בערלתו ' ב אמר ר"ע

דאף דלא נצטווה , א שם כתב"ובמהרש. היה

אך נברא , על המילה ולא מצינו שמל עצמו

)'ה', נ ב"אדר(כשהוא מהול כדאמרינן במדרש 

ז הרי לא היה "ולדברי הגרי, והיה מושך בערלתו

  ומה , מצוה ומימילא הוי כחתיכת בשר בעלמא

  .גנאי יש בדבר  

  ל מונה גם שנח נולד "נ הנ"קשה דבאדר  ועוד

וגם , ויליף לה מדכתיב ביה תמים, מהול  ועוד

כ "ושת ושם ג, מלכי צדק דכתיב ביה שלם

דמה בכך דנולדו ', ולדבריו ק. נולדו מהולים

דכל זמן שאינו , מהולים הרי מצות מילה שונה

ועוד דיליף מתמים . אין כאן שום עניין, מצווה

וכן יש . אלא חסרוןז"ולדבריו אי, ושלם

פ "אמרינן דאע)'ג' ו פיס"כ' פר(ר "להקשות דבב

כיון , מנאו הכתוב אחריו, שיפת היה גדול משם

איזו מעלה ', ז ק"ולדברי הגרי. ששם היה מהול

  יש  במי  שמהול  בזמן  דליכא  חסרון   של 

  .ב"וצ, ערלה  

  ' וכן תי, ץ חיות"המהרי' דתי, לסיכום   היוצא

הפנים  יפות ' וכן תי. ע"צ, א"המהרש  היוצא

פ דרך הפנים "וכן מה דרצינו ליישב ע, ע"צ

דלא רצה למול משום דקיים התורה , יפות

, גם זה קשה. ולא רצה לחבול, קודם שנתנה

ם חזינן דרק דרך נציון שאין  בחבלתו "דמהרמב

אך מילה שהיא לתועלת מצוה , תועלת אסור

איך כ "ועוד דא, ולא חשיב חובל, שפיר שרי

אך מה . ב"צ, ז"וגם דברי הגרי, ע"וצ, פרע

, ם"ץ חיות והרא"פ דרך המהרי"דתירצנו ע

. ה יצוה אותו למול ולכן לא מל"דידע שקב

ה לצוות אותו בזמן "דהבין שאם רוצה הקב

  סימן שעכשיו לא רוצה שימול שפיר , מסוים

  .מיושב  

  אפשר ליישב הקושיא אמאי לא מל   ועוד

א דפליגי "ז ע"ז כ"ין בעדיעוי, אברהם  ועוד

דרו בר פפא , ם פסולה"בטעמא דמילת עכו

מדכתיב ואתה את בריתי , ל"משמיה דרב ס

ם "ועכו, מי שהוא בן ברית חייב במילה, תשמור

ל דילפינן מדכתיב "יוחנן ס' ור, לא בני ברית

דילפינן מהריבוי דרק מי שמהול , המול ימול

, פפאוהנה לדרו בר . ש"עיי, יכול למול אחרים

אין לתרץ דלכן לא מל אברהם דלא היה בן 

כ איך שחט בשר והרי אינו בר "דא. ברית

ויקח בן בקר ' וכתיב וירץ אל הבקר וכו, זביחה

____________________  

ולכך מזה הוכיחה הגמרא דלאו דחובל בחבירו הוא , וזה כלול בלאו דחובל בחבירו, העתידתיקוןואינו, בעבר
אלא , היא לא דווקא דרך מריבה" דרך נציון"ם "ז דכוונת הרמב"נמצא לפ.ד"ד עכ"כיון שהותר בב, איסור קל

ד שמכה את "כמו שליח ב, ואפילו אם יש בה מצווה, נציוןכל הכאה שאין בה תיקון על העתיד נחשבת דרך 
יעבור על לאו של חובל , שבן נח שמל עצמו לפני הצווי, ולפי זה צדקו היטב דברי המקנה. החייב מלקות

ולא נחשב תיקון  רק אם מחוייב לעשותו , שהרי לא מחוייב למול, כיון שאין בזה תיקון על העתיד, בחבירו
, או אם חותך את בשרו על מנת לרפאותו זה הותר, ווה בה או הרב המכה את תלמידוכמו מילה לאחר שנצט

.העורך                                                                                                                      .שהוא ההיפך הגמור מדרך נציון
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דהרי כל שאינו , ואיך הניח תפילין, רך וטוב

ומוכח דכל היכא דבעינן . בקשירה אינו בכתיבה

וכגון בר זביחה , שיהיה בתורת מצוה מסויימת

אבל קודם , ת"הו דוקא לאחר מז, בר קשירה

ולכן קיימו האבות , ת ליכא להאי חסרון"מ

אך . כ קשה אמאי לא מל אברהם"וא, המצוות

כ דרק מי "דהוי גזה, יוחנן יש ליישב' לדעת ר

כ "והתם הוי גזיה, שמהול יכול למול אחרים

, ג הוי מילה"דרק  בכה,  בעיקר  דין  מילה

  קודם ז אתי שפיר אמאי לא מל אברהם"ולפי

  .שנצטוה  

  , איכא בינייהו אשה' ש דאמרי"עיי  אמנם

, ד ואתה את בריתי תשמור ליכא"דלמ  אמנם

  ד המול ימול "ולמ, דאשה לאו בת מילה היא

  והיינו דלא , איכא דאשה כמאן דמהילא דמיא

  

ה "ז כיון דאאע"ולפי, שייך בה חסרון דערלה

ושפיר מצי , כ אינו בכלל ערלות"א, לא נצטווה

  ז קשה אמאי לא "ולפי, י"למול את עצמו אף לר

  .ק"ודו, מל  

  ס "ת חת"דהנה יעויין בשו, נראה ליישב  עוד

כיון דאיכא מיעוטא ', שהק)ה"רמ' ד סי"יו(  עוד

ן והא אי, דמתים מחמת מילה איך מהלינן

ו "בכתובות ט' נ אחר הרוב כמבו"הולכים בפיקו

דעל המצב , דבהכי חייביה רחמנא', ותי. ב"ע

ושאני משאר מצוות , הזה גופא ציוותה התורה

נ דנצטוונו רק היכא דאין "דנדחות מפני פיקו

ז שפיר מיושב אמאי אברהם לא "ולפי. נ"פיקו

  היה אסור לו , נ"כיון דאיכא ספק פיקו, מל עצמו

  .ק"ודו, ה יצווה אותו"עד שהקבלמול   

  , בברכת התורה

  .שלמה רביבו

    

  .לפרשת וארא תשע' יום ד

  

  .ו"שלמה רביבו הי' לכבוד הרב הגאון ר

  ומברך , מכתבי אדרוש בשלומכם  ראשית

אתכם בברכת מזל טוב להולדת הבן   ראשית

ותרוו , ויהי רצון שיהיה גדול בישראל. שיחיה

  , ראיתי את הדבר תורה. ממנו נחת אמן ואמן

  .וכולו אומר כבוד חן חן לכם  

  שלא [ז "שהבאתם להקשות על הגרי  ובמה

] ה מצווה למול"שייך ערלה לפני שהקב  ובמה

יצחק אדם הראשון ' דאמר ר: רין לחמסנהד

א שאדם "וכתב המהרש, מושך בערלתו היה

. והיה גנאי שמשך ערלתו, הראשון נברא מהול

שלפני הציווי למול לא , ז"והקשה לדברי הגרי

כ מה גנאי יש בזה "א, שייך מושג של ערלה

הרי עדיין לא נצטוו על המילה , שנראה ערל

ה מאבות ועוד הקש". ערלה"ואין כאן שם של 

שאומר ששם בן נח ושת נולדו , נתן' דר

וכיון שהיו לפני ציווי המילה מה מעלה , מהולים

  הרי אין עדיין , יש להיות נראים מהולים

  .מציאות של ערלה  

  פ דברי "ע, ז"לבאר את דברי הגרי  חשבתי

משרשי מצוה זו לפי "'החינוך מצווה ב  חשבתי

יתברך לקבוע בעם אשר הבדיל ' שרצה ה

אות קבוע בגופם , להיות נקרא על שמו
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כמו , להבדילם משאר העמים בצורת גופם

שהם מובדלים מהם בצורת נפשותם אשר 

מלבד שיש בו ' מוצאם ומובאם אינו שווה וכו

והעם הנבחר , תשלום צורת הגוף כמו שאמרנו

ורצה , תכונתוחפץ השם יתברך להשלים 

י האדם ולא בראו שלם  "להיות ההשלמה ע

לרמוז אליו כי כאשר תשלום צורת גופו , מבטן

  כן בידו להשלים צורת נפשו בהכשר , על ידו

  ".פעולותיו  

  הואהמילה  שענין  ,החינוך  מדברי   נמצא

אתבראה"והקב,הגוףצורתשלמות   נמצא

לעבודשעליולולרמזמ"ע,ערלהעםהאדם

לדברידגם,ל"יכ"וא.עצמואתולהשלים

הציווילפניערלהמציאותשייךדלאז"הגרי

כשמהולרקהואהגוףצורתשלמותמ"מ,למול

כי,עצמומללאאבינואברהםזהדמשוםורק[

שפירואתי].מעלהרקעצמובפנימצוהלאזה

שאינולולרמזוהוא,מהולנבראהראשוןשאדם

הואאבל,חסריםנבראושהםהנבראיםכשאר

בערלתומשךדווקאוהוא.ומושלםבנפשושלם

חסרהואואדרבה,שלםנבראשלאלהראות

,עליוהקיטרוגאתלהמעיטרצהבכךואולי[

שלםכזההואשאם,הדעתבעץחטאמדוע

דשםמאישפירואתי].הדעתבעץחטאכיצד

הגדולהנפשולמעלתהיהדזה,מהולנולדנחבן

האבותמדוע,ליקשההיהובאמת.שלםשהיה

ודאינפשםמעלתוהרימהוליםנולדולא

שכל,ל"יואולי,נחבןמשםגדולהשהיתה

  עבודתמחמתרקלהםבאההאבותשלמעלתם

  .ע"וצגבולבלישהיתהשלהם'ה  

  . ז"שהבאתם לגמרא בעבודה זרה כ  ובמה

ולדרו בר פפא , ם פסולה"דמילה בעכו  ובמה

משמיה דרב הוא מקרא דאתה את בריתי 

ולאפוקי , תשמור דמי שהוא בן ברית יכול למול

יוחנן הוא ' ולר. ם ואשה דפסולים למול"עכו

ודרשינן המל את עצמו , מקרא דהמול ימול

, ם דפסול"ולאפוקי עכו, הוא ימול את האחרים

כמאן יוחנן כשירה למול ד' אבל אשה לר

מדוע , ובזה באתם ליישב. דמהילא דמיא

, אברהם אבינו לא מל את עצמו לפני שנצטווה

, ם פסול"דלפי דרו בר פפא משמיה דרב דעכו

מקרא דאתה את בריתי תשמור דרק בן ברית 

כ לפני שנצטווה על המילה לא "א, יכול למול

כיון שלא היה בן ברית , יכל למול את עצמו

ושוב הקשתם . מילהשעדיין לא נצטווה על ה

הרי , כ כיצד אכל אברהם אבינו בשר"א, על זה

וכיון שלא נצטווה על , לשחיטה בעינן בר זביחה

ומזה מוכרח לומר שכל , הזביחה אינו בר זביחה

כמו בר זביחה ובר [הדין שיהא בתורת המצוה 

  אבל לפני , הוא רק לאחר  מתן תורה] מילה

  . אין את החסרון הזה, מתן תורה  

  שהרי , ביארתם הטעם לחילוק הזה  ולא

אבל . האבות קיימו את כל התורה כולה  ולא

דכל הפסול במי שאינו בר , החילוק בזה פשוט

הוא מזה שהתורה ציותה , זביחה ובר קשירה

, את הישראל בזביחה ובמילה ולא את הנכרי

מוכח שהתורה מפקיעה אותו מהזביחה 

, ואין רצון התורה שישחט ושימול, ומהמילה

אבל לפני מתן תורה שעדיין התורה לא ציוותה 

  כ אין כלל ראיה "א, כלל את הישראל לשחוט

  .ם מהשחיטה"שהתורה מפקיעה את העכו  

  שרציתם לבאר הטעם שאברהם אבינו   ובמה

יוחנן שמילה ' לפי ר, לא מל את עצמו  ובמה

שרק מי , ם פסולה מדכתיב המול ימול"בעכו

ולכך , האחריםשמל את עצמו יכול למול את 

כיון שלא היה , לא מל אברהם אבינו את עצמו

מ היה "דמ, ולדעתי זה עדיין לא מבאר. מהול

כדי , לאברהם אבינו למול את עצמו תחילה
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דהרי כל שאינו , ואיך הניח תפילין, רך וטוב

ומוכח דכל היכא דבעינן . בקשירה אינו בכתיבה

וכגון בר זביחה , שיהיה בתורת מצוה מסויימת

אבל קודם , ת"הו דוקא לאחר מז, בר קשירה

ולכן קיימו האבות , ת ליכא להאי חסרון"מ

אך . כ קשה אמאי לא מל אברהם"וא, המצוות

כ דרק מי "דהוי גזה, יוחנן יש ליישב' לדעת ר

כ "והתם הוי גזיה, שמהול יכול למול אחרים

, ג הוי מילה"דרק  בכה,  בעיקר  דין  מילה

  קודם ז אתי שפיר אמאי לא מל אברהם"ולפי

  .שנצטוה  

  , איכא בינייהו אשה' ש דאמרי"עיי  אמנם

, ד ואתה את בריתי תשמור ליכא"דלמ  אמנם

  ד המול ימול "ולמ, דאשה לאו בת מילה היא

  והיינו דלא , איכא דאשה כמאן דמהילא דמיא

  

ה "ז כיון דאאע"ולפי, שייך בה חסרון דערלה

ושפיר מצי , כ אינו בכלל ערלות"א, לא נצטווה

  ז קשה אמאי לא "ולפי, י"למול את עצמו אף לר

  .ק"ודו, מל  

  ס "ת חת"דהנה יעויין בשו, נראה ליישב  עוד

כיון דאיכא מיעוטא ', שהק)ה"רמ' ד סי"יו(  עוד

ן והא אי, דמתים מחמת מילה איך מהלינן

ו "בכתובות ט' נ אחר הרוב כמבו"הולכים בפיקו

דעל המצב , דבהכי חייביה רחמנא', ותי. ב"ע

ושאני משאר מצוות , הזה גופא ציוותה התורה

נ דנצטוונו רק היכא דאין "דנדחות מפני פיקו

ז שפיר מיושב אמאי אברהם לא "ולפי. נ"פיקו

  היה אסור לו , נ"כיון דאיכא ספק פיקו, מל עצמו

  .ק"ודו, ה יצווה אותו"עד שהקבלמול   

  , בברכת התורה

  .שלמה רביבו

    

  .לפרשת וארא תשע' יום ד

  

  .ו"שלמה רביבו הי' לכבוד הרב הגאון ר

  ומברך , מכתבי אדרוש בשלומכם  ראשית

אתכם בברכת מזל טוב להולדת הבן   ראשית

ותרוו , ויהי רצון שיהיה גדול בישראל. שיחיה

  , ראיתי את הדבר תורה. ממנו נחת אמן ואמן

  .וכולו אומר כבוד חן חן לכם  

  שלא [ז "שהבאתם להקשות על הגרי  ובמה

] ה מצווה למול"שייך ערלה לפני שהקב  ובמה

יצחק אדם הראשון ' דאמר ר: רין לחמסנהד

א שאדם "וכתב המהרש, מושך בערלתו היה

. והיה גנאי שמשך ערלתו, הראשון נברא מהול

שלפני הציווי למול לא , ז"והקשה לדברי הגרי

כ מה גנאי יש בזה "א, שייך מושג של ערלה

הרי עדיין לא נצטוו על המילה , שנראה ערל

ה מאבות ועוד הקש". ערלה"ואין כאן שם של 

שאומר ששם בן נח ושת נולדו , נתן' דר

וכיון שהיו לפני ציווי המילה מה מעלה , מהולים

  הרי אין עדיין , יש להיות נראים מהולים

  .מציאות של ערלה  

  פ דברי "ע, ז"לבאר את דברי הגרי  חשבתי

משרשי מצוה זו לפי "'החינוך מצווה ב  חשבתי

יתברך לקבוע בעם אשר הבדיל ' שרצה ה

אות קבוע בגופם , להיות נקרא על שמו
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כמו , להבדילם משאר העמים בצורת גופם

שהם מובדלים מהם בצורת נפשותם אשר 

מלבד שיש בו ' מוצאם ומובאם אינו שווה וכו

והעם הנבחר , תשלום צורת הגוף כמו שאמרנו

ורצה , תכונתוחפץ השם יתברך להשלים 

י האדם ולא בראו שלם  "להיות ההשלמה ע

לרמוז אליו כי כאשר תשלום צורת גופו , מבטן

  כן בידו להשלים צורת נפשו בהכשר , על ידו

  ".פעולותיו  

  הואהמילה  שענין  ,החינוך  מדברי   נמצא

אתבראה"והקב,הגוףצורתשלמות   נמצא

לעבודשעליולולרמזמ"ע,ערלהעםהאדם

לדברידגם,ל"יכ"וא.עצמואתולהשלים

הציווילפניערלהמציאותשייךדלאז"הגרי

כשמהולרקהואהגוףצורתשלמותמ"מ,למול

כי,עצמומללאאבינואברהםזהדמשוםורק[

שפירואתי].מעלהרקעצמובפנימצוהלאזה

שאינולולרמזוהוא,מהולנבראהראשוןשאדם

הואאבל,חסריםנבראושהםהנבראיםכשאר

בערלתומשךדווקאוהוא.ומושלםבנפשושלם

חסרהואואדרבה,שלםנבראשלאלהראות

,עליוהקיטרוגאתלהמעיטרצהבכךואולי[

שלםכזההואשאם,הדעתבעץחטאמדוע

דשםמאישפירואתי].הדעתבעץחטאכיצד

הגדולהנפשולמעלתהיהדזה,מהולנולדנחבן

האבותמדוע,ליקשההיהובאמת.שלםשהיה

ודאינפשםמעלתוהרימהוליםנולדולא

שכל,ל"יואולי,נחבןמשםגדולהשהיתה

  עבודתמחמתרקלהםבאההאבותשלמעלתם

  .ע"וצגבולבלישהיתהשלהם'ה  

  . ז"שהבאתם לגמרא בעבודה זרה כ  ובמה

ולדרו בר פפא , ם פסולה"דמילה בעכו  ובמה

משמיה דרב הוא מקרא דאתה את בריתי 

ולאפוקי , תשמור דמי שהוא בן ברית יכול למול

יוחנן הוא ' ולר. ם ואשה דפסולים למול"עכו

ודרשינן המל את עצמו , מקרא דהמול ימול

, ם דפסול"ולאפוקי עכו, הוא ימול את האחרים

כמאן יוחנן כשירה למול ד' אבל אשה לר

מדוע , ובזה באתם ליישב. דמהילא דמיא

, אברהם אבינו לא מל את עצמו לפני שנצטווה

, ם פסול"דלפי דרו בר פפא משמיה דרב דעכו

מקרא דאתה את בריתי תשמור דרק בן ברית 

כ לפני שנצטווה על המילה לא "א, יכול למול

כיון שלא היה בן ברית , יכל למול את עצמו

ושוב הקשתם . מילהשעדיין לא נצטווה על ה

הרי , כ כיצד אכל אברהם אבינו בשר"א, על זה

וכיון שלא נצטווה על , לשחיטה בעינן בר זביחה

ומזה מוכרח לומר שכל , הזביחה אינו בר זביחה

כמו בר זביחה ובר [הדין שיהא בתורת המצוה 

  אבל לפני , הוא רק לאחר  מתן תורה] מילה

  . אין את החסרון הזה, מתן תורה  

  שהרי , ביארתם הטעם לחילוק הזה  ולא

אבל . האבות קיימו את כל התורה כולה  ולא

דכל הפסול במי שאינו בר , החילוק בזה פשוט

הוא מזה שהתורה ציותה , זביחה ובר קשירה

, את הישראל בזביחה ובמילה ולא את הנכרי

מוכח שהתורה מפקיעה אותו מהזביחה 

, ואין רצון התורה שישחט ושימול, ומהמילה

אבל לפני מתן תורה שעדיין התורה לא ציוותה 

  כ אין כלל ראיה "א, כלל את הישראל לשחוט

  .ם מהשחיטה"שהתורה מפקיעה את העכו  

  שרציתם לבאר הטעם שאברהם אבינו   ובמה

יוחנן שמילה ' לפי ר, לא מל את עצמו  ובמה

שרק מי , ם פסולה מדכתיב המול ימול"בעכו

ולכך , האחריםשמל את עצמו יכול למול את 

כיון שלא היה , לא מל אברהם אבינו את עצמו

מ היה "דמ, ולדעתי זה עדיין לא מבאר. מהול

כדי , לאברהם אבינו למול את עצמו תחילה
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, שלכל הפחות יוכל למול את שאר בני ביתו

, ורק דבזה עדיין יש לדון אם היה מל את עצמו

מ עכשיו הוא "כיון דמ, האם היה לו דין מהול

או דנימא דכיון דהוא פסול למול מקרא .מהול

  שוב גם אם מל את עצמו לא , דהמול ימול

  . ופסול למול גם את האחרים, נחשב מהול  

  מהלכות מילה הלכה ' ם בפרק ב"הרמב  והנה

ואפילו ערל , הכל כשרין למול"כתב ' א  והנה

, ועבד ואשה וקטן מלין במקום שאין שם איש

ואם מל אינו צריך , ם לא ימול כלל"אבל עכו

וביאר המגיד משנה הטעם . לחזור ולמול שניה

' משום דר, דבדיעבד אינו צריך לחזור ולמול

ורב פליג , ם כשירה"ל דמילה בעכו"יהודה ס

ם דלכתחילה "רמבולכך פסק ה, ל דפסולה"וס

צ לחזור ולמול "ובדיעבד א, ם"לא ימול עכו

ומשמע . ד"עכ. ר יהודה דכשירה"דסמך אד

ם פסולה צריך לחזור "דלרב דמילה בעכו

ובפשוטו נחשב עדיין ערל ואסור , ולמול

ולפי זה ניחא דגם , בתרומה דאינה מילה כלל

, אם אברהם אבינו היה מל את עצמו בלי ציווי

משום דמילת , ול את בני ביתולא היה יכול למ

  , ונחשב ערל] משום המול ימול[עצמו פסולה 

  .ואינו יכול למול את האחרים  

  עדיין יש לדון בזה לפי מה שכתב   אמנם

דצווי ]ב"ק כ"ס' מצוה ב[במנחת חינוך   אמנם

, התורה למול הערלה הוא דווקא ביש לו ערלה

י "או נחתכה ערלתו ע, אבל אם אין לו ערלה

או שנימול תוך זמנו או נימול , ולים למולהפס

כיון שאין לו , אין עליו מצוות  מילה, בלילה

ואם ירצה לחתוך הערלה תוך שמונה . ערלה

כיון . אין איסור בזה, י הפסולים"ימים ואפילו ע

ובהגיע זמן , שעדיין לא חלה עליו המצוה

משום דאין , השמיני אין למצוה על  מה לחול

לא קיים את המצוות עשה פ ש"ואע. לו ערלה

מ לא נחשב שביטל עשה של "מ, של מילה

אבל  אי, ורק דבעידן ריתחא נענש על זה, מילה

אפשר למחות בו שלא יחתוך הערלה לפני 

דגם , ומשמע מדברי המנחת חינוך. ד"עכ. זמנו

כיון שבמציאות , ם לא נחשב ערל"מילה בעכו

ורק דלא קיים את מצוות המילה , אין לו ערלה

כ דמי לאשה דכמאן דמהילא "וא. קום ועשהב

ועדיין . שיכולה למול את האחרים, דמאי

יוחנן היה לאברהם ' דגם לר, נשארה הקושיה

  כדי שיוכל למול את בניו , אבינו למול את עצמו

  .ושאר בני ביתו  

  הטעם שלא מל , שהבאתם לתרץ  ובמה

פ דברי "ע, אברהם אבינו את עצמו  ובמה

כיון דיש מיעוט שמתים החתם סופר שהקשה 

איך מוהלים והרי קיימא לן דאין , מחמת מילה

ותירץ בחתם , הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב

סופר דבהכי חייביה רחמנא שעל מצב כזה 

כ באברהם אבינו לפני "וא, ציותה התורה

  נאסר לו למול עצמו מחשש נפשות , שנצטווה

  .של עצמו  

  ינו כיצד ירד אברהם אב, כ"לי דא  והוקשה

הרי , למצרים ואמר על שרה אחותי  והוקשה

ואין הולכין , פ חשש סכנה"עדיין יש עכ

, ן"ובפרט לדעת הרמב. בנפשות אחר הרוב

שטוען שחטא אברהם אבינו שירד למצרים 

שמעון ' ד ר"ל עפ"אמנם י. בלי ציוויו של מקום

שקופ בשערי יושר שכתב שיש שני סוגים של 

כמו [ובא פריש רוב של כל דפריש מר] רוב א

, תשע חנויות מוכרות כשר ואחת מוכרת טרף

שהדין לילך , ומצא חתיכת בשר ליד החנויות

, וזהו חידוש התורה וגזירת הכתוב]. אחר הרוב

ליתא "רוב של ] ב. ומסברה לא היינו מתירים

כמו רוב נשים לא עקרות דהוא רוב " [קמן

, ל"כ י"וא. שזהו רוב מסברה שהוא כן] בטבע

שסאדודמכתבי תורה                                                           אוצרות 

של  המיעוט  שינזקו  מהברית  שהחשש 

או חשש המיעוט שינזק אברהם אבינו ,   המילה

" רובא דליתא קמן"הוא כמו , י המצרים"ע

כ "וא. והיינו שמסברה לא צריכים לחשוש לו

לא היה צריך לחשוש , ל דלפני מתן תורה"י

, למיעוט הזה כי מסברה יש לנהוג כמו הרוב

נפל כ"וא, ולכך היה מותר לו לירד למצרים

כיון שלפני מתן , הדימוי לדברי החתם סופר

  " רובא דליתא קמן"תורה היה מותר לילך אחר 

  .ושפיר יכל למול את עצמו  

  מדוע לא מל אברהם אבינו , עצם הקושיה  ועל

, חשבתי לומר. את עצמו לפני שנצטווה  ועל

היא כריתת ברית בין , שמהות מצוות המילה

ולכך אם לא מל כלל. למל את עצמוה"הקב

  , ה"כיון שלא כרת ברית עם הקב, חייב כרת

  

וכמבואר, ים מחוייבים למול תחילהולכך גר

גר "'  מהלכות מילה הלכה ז' ם בפרק א"ברמב

ואם , חילהשנכנס לקהל ישראל חייב מילה ת

ם צריך להטיף ממנו דם ברית "מל כשהיה עכו

כ לא שייך שאברהם אבינו  "וא". ביום שנתגייר

כיון , ה לפני שנצטווה"יכרות ברית עם הקב

ולא , שהמלך הוא שכורת ברית עם עבדו

שהעבד יכריח את אדונו המלך לכרות עמו 

דלפני שאברהם אבינו , ולפי זה מסתבר. ברית

דודאי , ה"לברית עם הקבמל את עצמו ונכנס

היה לו דין של בני נח שהרי עדיין לא כרת ברית 

כ כיצד שמר אברהם "והוקשה לי א, ה"עם הקב

והרי נאסר לבן נח לשמור , אבינו את השבת

דעובד : ח"שבת כמבואר בגמרא סנהדרין נ

  כוכבים ששבת ממלאכה ביום השבת חייב 

  .ע"שנאמר ויום ולילה לא ישביתו וצ, מיתה  

  ,ברכת התורהב

  .וד חנניה פינטודה "ע

    

  חיי שרה' ערב שבת קדש פר

  

  

  .א מראשי הישיבה"ה פינטו שליט'ק רבי דוד חנני"לכבוד הגאון הצדיק בנש

  שמחתי מאוד . דרישת שלומו הטוב  אחר

והואיל , לראות שהרב עבר על מכתבי  אחר

עברתי על דברי הרב . לכבדני חזרה במכתב

  ונהנתי במיוחד הן מהערותיו , א"שליט

  .ת הנפלאים"והן מהד, והארותיו  

  שברית המילה היא כריתת , שתירץ הרב  ובמה

והמלך הוא , ה לאברהם"ברית בין הקב  ובמה

ית עם עבדו ולא שהעבד יכריח את שכורת בר

  כיון בזה לבעל , אדונו המלך לכרות עמו ברית

  . ט"קמ' ב סי"השריד אש ח  

  דאם היה לאברהם דין , במה שהעיר הרב  והנה

האריך בזה , איך שמר שבת, בן נח  והנה

. ז"מ בספרו פרשת דרכים דרוש י"המל

' ותי. ב גם עמד בזה"ז ע"והמקנה בקידושין ל

,   דבדיני ישראל היום הולך אחר הלילה שלפניו

ת   היה   הלילה מתייחס אחר "אולם   קודם   מ

והיינו יום , כדכתיב יום ולילה לא ישבותו, היום

כ שפיר שמר אברהם "וא. כ לילה"ואח, תחילה

. כ לישראל"לפי מה שניתנה אח, את השבת

נ עביד שפיר "וממ, ק עשה מלאכה"ובמוצש
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, שלכל הפחות יוכל למול את שאר בני ביתו

, ורק דבזה עדיין יש לדון אם היה מל את עצמו

מ עכשיו הוא "כיון דמ, האם היה לו דין מהול

או דנימא דכיון דהוא פסול למול מקרא .מהול

  שוב גם אם מל את עצמו לא , דהמול ימול

  . ופסול למול גם את האחרים, נחשב מהול  

  מהלכות מילה הלכה ' ם בפרק ב"הרמב  והנה

ואפילו ערל , הכל כשרין למול"כתב ' א  והנה

, ועבד ואשה וקטן מלין במקום שאין שם איש

ואם מל אינו צריך , ם לא ימול כלל"אבל עכו

וביאר המגיד משנה הטעם . לחזור ולמול שניה

' משום דר, דבדיעבד אינו צריך לחזור ולמול

ורב פליג , ם כשירה"ל דמילה בעכו"יהודה ס

ם דלכתחילה "רמבולכך פסק ה, ל דפסולה"וס

צ לחזור ולמול "ובדיעבד א, ם"לא ימול עכו

ומשמע . ד"עכ. ר יהודה דכשירה"דסמך אד

ם פסולה צריך לחזור "דלרב דמילה בעכו

ובפשוטו נחשב עדיין ערל ואסור , ולמול

ולפי זה ניחא דגם , בתרומה דאינה מילה כלל

, אם אברהם אבינו היה מל את עצמו בלי ציווי

משום דמילת , ול את בני ביתולא היה יכול למ

  , ונחשב ערל] משום המול ימול[עצמו פסולה 

  .ואינו יכול למול את האחרים  

  עדיין יש לדון בזה לפי מה שכתב   אמנם

דצווי ]ב"ק כ"ס' מצוה ב[במנחת חינוך   אמנם

, התורה למול הערלה הוא דווקא ביש לו ערלה

י "או נחתכה ערלתו ע, אבל אם אין לו ערלה

או שנימול תוך זמנו או נימול , ולים למולהפס

כיון שאין לו , אין עליו מצוות  מילה, בלילה

ואם ירצה לחתוך הערלה תוך שמונה . ערלה

כיון . אין איסור בזה, י הפסולים"ימים ואפילו ע

ובהגיע זמן , שעדיין לא חלה עליו המצוה

משום דאין , השמיני אין למצוה על  מה לחול

לא קיים את המצוות עשה פ ש"ואע. לו ערלה

מ לא נחשב שביטל עשה של "מ, של מילה

אבל  אי, ורק דבעידן ריתחא נענש על זה, מילה

אפשר למחות בו שלא יחתוך הערלה לפני 

דגם , ומשמע מדברי המנחת חינוך. ד"עכ. זמנו

כיון שבמציאות , ם לא נחשב ערל"מילה בעכו

ורק דלא קיים את מצוות המילה , אין לו ערלה

כ דמי לאשה דכמאן דמהילא "וא. קום ועשהב

ועדיין . שיכולה למול את האחרים, דמאי

יוחנן היה לאברהם ' דגם לר, נשארה הקושיה

  כדי שיוכל למול את בניו , אבינו למול את עצמו

  .ושאר בני ביתו  

  הטעם שלא מל , שהבאתם לתרץ  ובמה

פ דברי "ע, אברהם אבינו את עצמו  ובמה

כיון דיש מיעוט שמתים החתם סופר שהקשה 

איך מוהלים והרי קיימא לן דאין , מחמת מילה

ותירץ בחתם , הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב

סופר דבהכי חייביה רחמנא שעל מצב כזה 

כ באברהם אבינו לפני "וא, ציותה התורה

  נאסר לו למול עצמו מחשש נפשות , שנצטווה

  .של עצמו  

  ינו כיצד ירד אברהם אב, כ"לי דא  והוקשה

הרי , למצרים ואמר על שרה אחותי  והוקשה

ואין הולכין , פ חשש סכנה"עדיין יש עכ

, ן"ובפרט לדעת הרמב. בנפשות אחר הרוב

שטוען שחטא אברהם אבינו שירד למצרים 

שמעון ' ד ר"ל עפ"אמנם י. בלי ציוויו של מקום

שקופ בשערי יושר שכתב שיש שני סוגים של 

כמו [ובא פריש רוב של כל דפריש מר] רוב א

, תשע חנויות מוכרות כשר ואחת מוכרת טרף

שהדין לילך , ומצא חתיכת בשר ליד החנויות

, וזהו חידוש התורה וגזירת הכתוב]. אחר הרוב

ליתא "רוב של ] ב. ומסברה לא היינו מתירים

כמו רוב נשים לא עקרות דהוא רוב " [קמן

, ל"כ י"וא. שזהו רוב מסברה שהוא כן] בטבע
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של  המיעוט  שינזקו  מהברית  שהחשש 

או חשש המיעוט שינזק אברהם אבינו ,   המילה

" רובא דליתא קמן"הוא כמו , י המצרים"ע

כ "וא. והיינו שמסברה לא צריכים לחשוש לו

לא היה צריך לחשוש , ל דלפני מתן תורה"י

, למיעוט הזה כי מסברה יש לנהוג כמו הרוב

נפל כ"וא, ולכך היה מותר לו לירד למצרים

כיון שלפני מתן , הדימוי לדברי החתם סופר

  " רובא דליתא קמן"תורה היה מותר לילך אחר 

  .ושפיר יכל למול את עצמו  

  מדוע לא מל אברהם אבינו , עצם הקושיה  ועל

, חשבתי לומר. את עצמו לפני שנצטווה  ועל

היא כריתת ברית בין , שמהות מצוות המילה

ולכך אם לא מל כלל. למל את עצמוה"הקב

  , ה"כיון שלא כרת ברית עם הקב, חייב כרת

  

וכמבואר, ים מחוייבים למול תחילהולכך גר

גר "'  מהלכות מילה הלכה ז' ם בפרק א"ברמב

ואם , חילהשנכנס לקהל ישראל חייב מילה ת

ם צריך להטיף ממנו דם ברית "מל כשהיה עכו

כ לא שייך שאברהם אבינו  "וא". ביום שנתגייר

כיון , ה לפני שנצטווה"יכרות ברית עם הקב

ולא , שהמלך הוא שכורת ברית עם עבדו

שהעבד יכריח את אדונו המלך לכרות עמו 

דלפני שאברהם אבינו , ולפי זה מסתבר. ברית

דודאי , ה"לברית עם הקבמל את עצמו ונכנס

היה לו דין של בני נח שהרי עדיין לא כרת ברית 

כ כיצד שמר אברהם "והוקשה לי א, ה"עם הקב

והרי נאסר לבן נח לשמור , אבינו את השבת

דעובד : ח"שבת כמבואר בגמרא סנהדרין נ

  כוכבים ששבת ממלאכה ביום השבת חייב 

  .ע"שנאמר ויום ולילה לא ישביתו וצ, מיתה  

  ,ברכת התורהב

  .וד חנניה פינטודה "ע

    

  חיי שרה' ערב שבת קדש פר

  

  

  .א מראשי הישיבה"ה פינטו שליט'ק רבי דוד חנני"לכבוד הגאון הצדיק בנש

  שמחתי מאוד . דרישת שלומו הטוב  אחר

והואיל , לראות שהרב עבר על מכתבי  אחר

עברתי על דברי הרב . לכבדני חזרה במכתב

  ונהנתי במיוחד הן מהערותיו , א"שליט

  .ת הנפלאים"והן מהד, והארותיו  

  שברית המילה היא כריתת , שתירץ הרב  ובמה

והמלך הוא , ה לאברהם"ברית בין הקב  ובמה

ית עם עבדו ולא שהעבד יכריח את שכורת בר

  כיון בזה לבעל , אדונו המלך לכרות עמו ברית

  . ט"קמ' ב סי"השריד אש ח  

  דאם היה לאברהם דין , במה שהעיר הרב  והנה

האריך בזה , איך שמר שבת, בן נח  והנה

. ז"מ בספרו פרשת דרכים דרוש י"המל

' ותי. ב גם עמד בזה"ז ע"והמקנה בקידושין ל

,   דבדיני ישראל היום הולך אחר הלילה שלפניו

ת   היה   הלילה מתייחס אחר "אולם   קודם   מ

והיינו יום , כדכתיב יום ולילה לא ישבותו, היום

כ שפיר שמר אברהם "וא. כ לילה"ואח, תחילה

. כ לישראל"לפי מה שניתנה אח, את השבת

נ עביד שפיר "וממ, ק עשה מלאכה"ובמוצש
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ואם , דאם דינו כישראל הרי שמר את השבת

  וכיון ,  ק"דינו כבן נח הרי עשה מלאכה  במוצש

  .שהלילה הולך אחר היום עדיין שבת  

  מלאכהעשהשאברהם'תירענןזית   ת"ובשו

ישראלדלדיני,נחבןשהואשליחוי"ע   ת"ובשו

אך.שבתשמרושפיר,ם"לעכושליחותאין

כמו,נחלבןנחמבןשליחותישם"עכולדיני

הויכ"וא,ח"תמ'סיפסח'בהלא"המגשכתב

שהלךשתירצוויש.זבעצמומלאכהעשהכאילו

  הויישראלחשיבואי,ר"ברהאמות'דטליתעם

  .ר"ברהומטלטלבגדהוילאם"עכוואי,בגד  

  דעשה אברהם חצי , ד ליישב בזה"לענ  והנראה

  י דאסור "ל כר"ואף דקימ. שיעור  והנראה

  

א "ד ע"ביומא ע' אך מבואר בגמ, מהתורה

ח "ולכן כתב הצל. משום דחזי לאצטרופי

ש "דברגע אחרון של פסח אי אכל ח, בפסחים

ובאבני , דלא שייך לאצטרופי, לא עבר איסור

כתב כן גבי חצי שיעור ברגע אחרון מילואים 

א להצטרף ולא עבר על איסור "שא, כ"של יוה

דהרי , כ הכא נמי ליכא איסור"וא. ש"יעוי, ש"ח

הוא כדי לקיים , ש"כל מה שעשה איסור ח

ומאידך אי דינו , מצות התורה לא לשבות

ג לא "בכה, כישראל לא רוצה לחלל השבת

ש אי "ובעיקר דינא דח.חחשיב חזי לאצטרופי

ש "ובשאר כל הפרטים דח, שייך בשבת

  וכן כתבתי בזה , הארכתי באמרי שפר על סוכות

  .ס ביצה"חבורה בשלמי יוסף עמ  

  , בברכת התורה

  .שלמה רביבו

    

_____________________  

ז
הטעם דלא מהני שליחות לתפילין ולישיבת שכתב לבאר . ב"ד בקידושין מ"רי' יש לדון בזה לדברי התוס

ודאי , י שלוחו והוא לא יעשה כלום"היאך יפטור הוא ע, שהמצוה שחייבנו המקום לעשות בגופו"ל "סוכה וז
וכן נמי האשה למי היא , שכותב בגט אנא פלוני פטרית, בגירושין וקידושין מהני כי הוא המגרש ולא השליח

וכן בפסח הוא אוכל ועל שמו ישחט ויזרק , א נותן והתרומה מפירותיווכן בתרומה הו, מקודשת כי אם לו
אבל אם ישב בה חבירו לא קיים הוא , נ יכול לומר לשלוחו עשה לי סוכה והוא יושב בה"אבל בסוכה ה, הדם

שרק בדברים שתכליתם היא התוצאה והחלות של , ד"ומשמע מדברי התורי". כלום וכן ציצית וכל המצוות
וכמו בצדקה . שהתכלית הוא לא מעשה הגירושין רק התוצאה שהיא חלות הגירושין, גירושיןהמעשה  כמו 

אבל בסוכה ותפילין שתכלית המעשה הוא , בזה מהני שליחות, שתכלית המצוה היא שהעני יקבל המעות
שנאסר לו לשבות ומחוייב, ם"כ לפי זה בעכו"וא. בזה לא שייך כלל שליחות', שגופו ישתעבד למצוות ה

ומסתבר דדמיא לתפילין , תכלית המעשה הוא שגופו יעשה מלאכה ולא ישבות ממנה, לעשות מלאכה
ח בסימן "ורק לדברי הקצוה. דלא שייך בזה כלל ענין שליחות, שהתכלית בהם היא עצם המעשה, וסוכה

ל משום דבכל שליחות אין גופו ש, שביאר הטעם דלא מועילה שליחות בסוכה ובתפילין'ק א"ב ס"קפ
ואם השליח מניח . ורק דהמעשה שעושה המשלח יכול להתייחס  אל המשלח, השליח כגופו של המשלח

,ל"כ שפיר י"א. נחשב שהמשלח עשה מעשה הנחה של תפילין בגופו של השליח דלא מהני, תפילין בשבילו
ם את וקיי, ם המשלח מלאכה"כיון שמייחסים להעכו, דמהני, ם מינה שליח לעשות מלאכה"דאם העכו

  .העורך                                                                                                              .ולילה לא ישבותוההלכה של יום
ח

מ לעצם החצי "דמ, באופן שלא רוצה לחלל השבתגםהוא,מהתורהאסורשיעורחצידדיןע בזה"יל
.העורך                                                 . נ חזי לאיצטרופי"כ ה"כיון דהוא חזי לאיצטרופי וא, שיעור יש חשיבות
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  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

  את מכתבי התורה ששלח ראש   קיבלנו

, א"הישיבה הרב שלמה רביבו שליט  קיבלנו

ויש . ר ושמחנו  בהם כמוצא שלל רב"ושל כת

ובמה שראש . לפלפל בהם כדרכה של תורה

הטעם שלא מל , א ניסה לתרץ"הישיבה שליט

' פי רל, אברהם אבינו את עצמו לפני שנצטווה

ל מילה בעכום פסולה מדכתיב המול "יוחנן דס

שרק מי שמל את עצמו יכול למול את , ימול

  , לכן אברהם אבינו לא מל את עצמו. האחרים

  .כיון שהוא לא היה מהול  

  מ היה לו למול את "ר על זה דמ"כת  והקשה

ועל ידי זה יוכל למול , עצמו תחילה  והקשה

מהול ודמי שאז הוא היה , את שאר בני ביתו

ובראש . לאשה וכדמשמע מהמנחת חינוך

מהסוגיא , הישיבה הוסיף להקשות על דבריו

ם "יוחנן דמילה בעכו' שמבואר דלטעם דר, שם

כ אשה "א" המול ימול"משום דכתיב , פסולה

דנחשבת כאלו היא , יכולה למול את האחרים

כיון , דלא שייך בה חסרון של ערלה. מהולה

כ "דא, ולפי זה הקשה. שלא מצווה על המילה

, אברהם אבינו לפני שנצטווה למול דמי לאשה

כ שוב אין לו "וא. דלא שייך ביה חסרון ערלה

  והדרא קושיה , "המול ימול"חסרון של 

  .ט לא מל עצמו לפני שנצטווה"מ, לדוכתא  

  דערל שלא מל עצמו , בסוגיא שם מבואר  והנה

' וביארו תוס, יכול למול את האחרים  והנה

ולא רק במתו [א אפיל במומר לערלות דהו

, וביארה הגמרא הטעם]. אחיו מחמת מילה

משום דכל ישראל אפילו אם אינו  מהול נחשב 

, ומשמע מהגמרא". המול ימול"ויש כאן , מהול

הוא כל מי שיש עליו " המול ימול"שענין 

ם שאין "לאפוקי עכו, קדושת ישראל יכול למול

כ "וא. יכול למולולכך אינו , עליו קדושת ישראל

הוא האם לאברהם , כל מה שצריך לדון כאן

  או שלא היתה , אבינו היתה קדושת ישראל

  .עליו קדושת ישראל לפני מתן תורה  

  )לבעל המשנה למלך(בפרשת דרכים   והנה

אשא עיני "ל "בדרוש ראשון כתב וז  והנה

אם קודם  מתן תורה מאחר ' בחקירה אחת וכו

אפילו , שנימול אברהם וקיים כל המצוות

אם יצאו מכלל , ל"ש חז"עירובי תבשילין כמ

וכתב ". בני נח לגמרי ואפילו להקל או לא

דבענין מגדף . דבחקירה זו נחלקו הראשונים

הנים ודרשו בתורת כ, נאמר בתוך בני ישראל

ן למה היה צריך "והקשה הרמב. מלמד שנתגייר

ם ועבד הבא על "והרי קיימא לן דעכו, להתגייר

פ שהיה "כ אע"וא[בת ישראל הולד ישראל 

מ כיון שאמו היתה ישראלית "מ, אביו מצרי

ן בשם חכמי "וכתב הרמב]. הרי הוא ישראל

כיון שלפני מתן תורה היה דינם כאומות , צרפת

דבאומות הלך אחר הזכר וקיימא לן, העולם

לאב מצרי היה נחשב ] המגדף[ולכן כשנולד 

ולא מלו אותו ורק לאחר שגדל נמול , מצרי

ן שאין דעתו "וכתב על זה הרמב. ונתגייר

כי מעת שבא אברהם "ל "כחכמי הצרפתים וז

, היו ישראל ובגויים לא יתחשבו, בברית

  כ בעשו ודילמא ישראל מומר שאני "וכמש

  ..]ח"קידושין י[  

  מתןשלפני,הצרפתיםחכמידלדעת   ומוכח

הולכיםולפיכך,נחכבנידינםהיהתורה   ומוכח
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ואם , דאם דינו כישראל הרי שמר את השבת

  וכיון ,  ק"דינו כבן נח הרי עשה מלאכה  במוצש

  .שהלילה הולך אחר היום עדיין שבת  

  מלאכהעשהשאברהם'תירענןזית   ת"ובשו

ישראלדלדיני,נחבןשהואשליחוי"ע   ת"ובשו

אך.שבתשמרושפיר,ם"לעכושליחותאין

כמו,נחלבןנחמבןשליחותישם"עכולדיני

הויכ"וא,ח"תמ'סיפסח'בהלא"המגשכתב

שהלךשתירצוויש.זבעצמומלאכהעשהכאילו

  הויישראלחשיבואי,ר"ברהאמות'דטליתעם

  .ר"ברהומטלטלבגדהוילאם"עכוואי,בגד  

  דעשה אברהם חצי , ד ליישב בזה"לענ  והנראה

  י דאסור "ל כר"ואף דקימ. שיעור  והנראה

  

א "ד ע"ביומא ע' אך מבואר בגמ, מהתורה

ח "ולכן כתב הצל. משום דחזי לאצטרופי

ש "דברגע אחרון של פסח אי אכל ח, בפסחים

ובאבני , דלא שייך לאצטרופי, לא עבר איסור

כתב כן גבי חצי שיעור ברגע אחרון מילואים 

א להצטרף ולא עבר על איסור "שא, כ"של יוה

דהרי , כ הכא נמי ליכא איסור"וא. ש"יעוי, ש"ח

הוא כדי לקיים , ש"כל מה שעשה איסור ח

ומאידך אי דינו , מצות התורה לא לשבות

ג לא "בכה, כישראל לא רוצה לחלל השבת

ש אי "ובעיקר דינא דח.חחשיב חזי לאצטרופי

ש "ובשאר כל הפרטים דח, שייך בשבת

  וכן כתבתי בזה , הארכתי באמרי שפר על סוכות

  .ס ביצה"חבורה בשלמי יוסף עמ  

  , בברכת התורה

  .שלמה רביבו

    

_____________________  

ז
הטעם דלא מהני שליחות לתפילין ולישיבת שכתב לבאר . ב"ד בקידושין מ"רי' יש לדון בזה לדברי התוס

ודאי , י שלוחו והוא לא יעשה כלום"היאך יפטור הוא ע, שהמצוה שחייבנו המקום לעשות בגופו"ל "סוכה וז
וכן נמי האשה למי היא , שכותב בגט אנא פלוני פטרית, בגירושין וקידושין מהני כי הוא המגרש ולא השליח

וכן בפסח הוא אוכל ועל שמו ישחט ויזרק , א נותן והתרומה מפירותיווכן בתרומה הו, מקודשת כי אם לו
אבל אם ישב בה חבירו לא קיים הוא , נ יכול לומר לשלוחו עשה לי סוכה והוא יושב בה"אבל בסוכה ה, הדם

שרק בדברים שתכליתם היא התוצאה והחלות של , ד"ומשמע מדברי התורי". כלום וכן ציצית וכל המצוות
וכמו בצדקה . שהתכלית הוא לא מעשה הגירושין רק התוצאה שהיא חלות הגירושין, גירושיןהמעשה  כמו 

אבל בסוכה ותפילין שתכלית המעשה הוא , בזה מהני שליחות, שתכלית המצוה היא שהעני יקבל המעות
שנאסר לו לשבות ומחוייב, ם"כ לפי זה בעכו"וא. בזה לא שייך כלל שליחות', שגופו ישתעבד למצוות ה

ומסתבר דדמיא לתפילין , תכלית המעשה הוא שגופו יעשה מלאכה ולא ישבות ממנה, לעשות מלאכה
ח בסימן "ורק לדברי הקצוה. דלא שייך בזה כלל ענין שליחות, שהתכלית בהם היא עצם המעשה, וסוכה

ל משום דבכל שליחות אין גופו ש, שביאר הטעם דלא מועילה שליחות בסוכה ובתפילין'ק א"ב ס"קפ
ואם השליח מניח . ורק דהמעשה שעושה המשלח יכול להתייחס  אל המשלח, השליח כגופו של המשלח

,ל"כ שפיר י"א. נחשב שהמשלח עשה מעשה הנחה של תפילין בגופו של השליח דלא מהני, תפילין בשבילו
ם את וקיי, ם המשלח מלאכה"כיון שמייחסים להעכו, דמהני, ם מינה שליח לעשות מלאכה"דאם העכו

  .העורך                                                                                                              .ולילה לא ישבותוההלכה של יום
ח

מ לעצם החצי "דמ, באופן שלא רוצה לחלל השבתגםהוא,מהתורהאסורשיעורחצידדיןע בזה"יל
.העורך                                                 . נ חזי לאיצטרופי"כ ה"כיון דהוא חזי לאיצטרופי וא, שיעור יש חשיבות

שסגדודמכתבי תורה                                                           אוצרות 

  המשך פילפולא דאורייתא מאברכי הכולל

  .ס"דוד חנניה פינטו שלום רב וכט' צ ר"ר הרה"לכבוד מו

  את מכתבי התורה ששלח ראש   קיבלנו

, א"הישיבה הרב שלמה רביבו שליט  קיבלנו

ויש . ר ושמחנו  בהם כמוצא שלל רב"ושל כת

ובמה שראש . לפלפל בהם כדרכה של תורה

הטעם שלא מל , א ניסה לתרץ"הישיבה שליט

' פי רל, אברהם אבינו את עצמו לפני שנצטווה

ל מילה בעכום פסולה מדכתיב המול "יוחנן דס

שרק מי שמל את עצמו יכול למול את , ימול

  , לכן אברהם אבינו לא מל את עצמו. האחרים

  .כיון שהוא לא היה מהול  

  מ היה לו למול את "ר על זה דמ"כת  והקשה

ועל ידי זה יוכל למול , עצמו תחילה  והקשה

מהול ודמי שאז הוא היה , את שאר בני ביתו

ובראש . לאשה וכדמשמע מהמנחת חינוך

מהסוגיא , הישיבה הוסיף להקשות על דבריו

ם "יוחנן דמילה בעכו' שמבואר דלטעם דר, שם

כ אשה "א" המול ימול"משום דכתיב , פסולה

דנחשבת כאלו היא , יכולה למול את האחרים

כיון , דלא שייך בה חסרון של ערלה. מהולה

כ "דא, ולפי זה הקשה. שלא מצווה על המילה

, אברהם אבינו לפני שנצטווה למול דמי לאשה

כ שוב אין לו "וא. דלא שייך ביה חסרון ערלה

  והדרא קושיה , "המול ימול"חסרון של 

  .ט לא מל עצמו לפני שנצטווה"מ, לדוכתא  

  דערל שלא מל עצמו , בסוגיא שם מבואר  והנה

' וביארו תוס, יכול למול את האחרים  והנה

ולא רק במתו [א אפיל במומר לערלות דהו

, וביארה הגמרא הטעם]. אחיו מחמת מילה

משום דכל ישראל אפילו אם אינו  מהול נחשב 

, ומשמע מהגמרא". המול ימול"ויש כאן , מהול

הוא כל מי שיש עליו " המול ימול"שענין 

ם שאין "לאפוקי עכו, קדושת ישראל יכול למול

כ "וא. יכול למולולכך אינו , עליו קדושת ישראל

הוא האם לאברהם , כל מה שצריך לדון כאן

  או שלא היתה , אבינו היתה קדושת ישראל

  .עליו קדושת ישראל לפני מתן תורה  

  )לבעל המשנה למלך(בפרשת דרכים   והנה

אשא עיני "ל "בדרוש ראשון כתב וז  והנה

אם קודם  מתן תורה מאחר ' בחקירה אחת וכו

אפילו , שנימול אברהם וקיים כל המצוות

אם יצאו מכלל , ל"ש חז"עירובי תבשילין כמ

וכתב ". בני נח לגמרי ואפילו להקל או לא

דבענין מגדף . דבחקירה זו נחלקו הראשונים

הנים ודרשו בתורת כ, נאמר בתוך בני ישראל

ן למה היה צריך "והקשה הרמב. מלמד שנתגייר

ם ועבד הבא על "והרי קיימא לן דעכו, להתגייר

פ שהיה "כ אע"וא[בת ישראל הולד ישראל 

מ כיון שאמו היתה ישראלית "מ, אביו מצרי

ן בשם חכמי "וכתב הרמב]. הרי הוא ישראל

כיון שלפני מתן תורה היה דינם כאומות , צרפת

דבאומות הלך אחר הזכר וקיימא לן, העולם

לאב מצרי היה נחשב ] המגדף[ולכן כשנולד 

ולא מלו אותו ורק לאחר שגדל נמול , מצרי

ן שאין דעתו "וכתב על זה הרמב. ונתגייר

כי מעת שבא אברהם "ל "כחכמי הצרפתים וז

, היו ישראל ובגויים לא יתחשבו, בברית

  כ בעשו ודילמא ישראל מומר שאני "וכמש

  ..]ח"קידושין י[  

  מתןשלפני,הצרפתיםחכמידלדעת   ומוכח

הולכיםולפיכך,נחכבנידינםהיהתורה   ומוכח
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לדעתאבל.למולצריךהיהוהמגדףהאבאחר

ונחשביםנחבנימכלליצאוהאבות,ן"הרמב

ולאהאםהואהיהדותלעניןהקובעולכך,ישראל

'תוסולכך.גרותצריךהיהלאוהמגדף,האב

השיאלאמדועהקשו.קמאבתראבבבא

לושהיתהכדרשינן[בכלביתואתאבינואברהם

מותרנחדבןדאמרלמאן,ליצחק]שמהובכלבת

  דהאבות,לשיטתםהולכים'שתוס.אחותולישא

  .ד"עכנחבנישלדיןלהםהיהתורהמתןלפני  

  , ן"מוכח מדברי הפרשת דרכים והרמב  כ"וא

דכל הנידון האם לאבות היה דין של בני   כ"וא

הוא רק לאחר שמלו את , נח או של ישראל

כמו שדייק הפרשת דרכים בלשונו וכן [עצמם 

פשיטא להו שדינם , אבל לפני המילה]. ן"הרמב

למה לא מל את , כ שוב אתי שפיר"וא. כבני נח

שרק מי שיש " המול ימול"כיון דדרשינן , עצמו

ואברהם אבינו , למולעליו קדושת ישראל יכול

עדיין לא היה עליו קדושת ישראל , לפני המילה

. אינו יכול למול עצמו דאינו בכלל המול ימול

דבזמן , ל כאן דהם באים כאחד"ורק דאולי י

  ל "ושפיר י, המילה בא עליו קדושת ישראל

  .ע"דהוא כייל בהמול ימול וצ  

  שהרי , יש לפקפק בתירוץ זהשעדיין  ורק

מבואר דבני ישמעאל לא : ט"דרין נבסנה  ורק

כי ביצחק "כי הומעטו מהפסוק , חייבים במילה

וכן בני עשו . ולא בישמעאל" יקרא לך זרע

ולא כל " ביצחק"שנאמר , פטורים מהמילה

הם שנולדו לאברהם [אבל בני קטורה . יצחק

זימרן יקשן מדן מדין , אבינו מהגר והם ששה

חייבים . ]'ה ב"מפורש בבראשית כ[. ישבק ושוח

" את בריתי הפר"במילה שהתרבו מהפסוק 

' ם בפרק י"ושיטת הרמב, לרבות בני קטורה

שכל בני קטורה הם 'מהלכות מלכים הלכה ח

וגם לאחר מתן , וצאצאיהם חייבים במילה

]ט"בסימן מ[והקשה בשאגת אריה . תורה

, ם דבני קטורה חייבים במילה"לשיטת הרמב

שלא [הנודר מבואר ד: א"דבמשנה בנדרים ל

אסור בכל האומות ואפילו , מן הערלים] להנות

, ם מהול נחשב ערל ואסור להנות ממנו"עכו

שאין , ומותר בישראל אפילו ישראל ערל

  שנאמר , ם"הערלה נקראת אלא על שם העכו

  ".כי כל הגויים ערלים"  

  שבני,ם"הרמבלשיטתאריהבשאגת   והקשה

,ישראלבניכמובמילהחייביםקטורה   והקשה

,הערליםמןדהנודרלומרלמשנההיהכ"א

לומרואין.נימוליםשהםקטורהבבניגםמותר

בכללשהםכיון,ערליםנחשביםקטורהשבני

.ערליםהגוייםכלכיעליהםשנאמרהגויים

ברשדרו.כזזרהבעבודההגמראתקשיכ"דא

פסולהם"בעכודמילה,ל"סדרבמשמיהפפא

שנכללמישרק,תשמורבריתידאתמקרא

ולאם"עכוולא[למוליכולהמילהשלבציווי

,פסולהם"בעכודמילהל"סיוחנן'ור]אשה

יכולמהולשהואמישרק["ימולהמול"דמקרא

נפקאלומרהגמראורוצה].ם"עכוולאלמול

למוליכולהאםמהולם"עכו,הטעמיםביןמינא

בריתידאתמקראדהפסולדלרב,הישראלאת

כלוללאשהואכיון,מהולם"עכופסול,תשמור

פסולם"דעכויוחנן'לראבל,המילהשלבציווי

יכולנימולשהואמישרק"ימולהמול"משום

.נימולדהואלמוליכולמהולם"עכוכ"א,למול

הואאםאפילום"עכושהרי,הגמראודוחה

הגוייםכלכישנאמרערלנחשבהואהרי,מהול

ביניהםמינהנפקאהגמראומסיקה,ערלים

דבריתידלטעם,למולכשירהאשההאם

כלולהלאשהיאכיון,פסולהאשהתשמור

    ,ימול  דהמול  לטעםאבל,המילהשלבציווי

  .מהולההיאדכאלוכשירהאשה  

שסהדודמכתבי תורה                                                           אוצרות 

  מדוע לא אמרה הגמרא , השאגת אריה  והקשה

האם אחד מבני , נפקא מינא ביניהם  והקשה

דלטעם דרב , קטורה יכול למול את ישראל

ודאי דבני קטורה , משום את בריתי תשמור

שהרי , דהוא כלול בציווי של המילה, יכול למול

ולטעם , ם הם חייבים למול"לדעת הרמב

כיון שנכללים . דהמול ימול הם פסולים למילה

רח לומר ומזה מוכ. בפסוק כי כל הגויים ערלים

לא נכללים , דבני קטורה כיון שמצווים למול

ולכך לכולי ". כי כל הגויים ערלים"בפסוק 

כ הדרא "וא. מילה בבני קטורה כשירה, עלמא

ט לא זכרה המשנה בנדרים "מ, קושיה לדוכתא

דהנודר מן הערלים מותר בבני קטורה : א"ל

  ולא כלולים  בקרא  דכי   כל   , שהם נימולים[

  ].ערליםהגויים    

  בשאגת אריה לתרץ קושיה זו על    וכתב

ג דחייבים "דבני קטורה אע, ם"הרמב   וכתב

מ הם פטורים "מ, ם"במילה לדעת הרמב

שהרי לא נתנה פריעה לאברהם אבינו , מפריעה

ולכן לעולם בני קטורה : א"כמבואר ביבמות ע

שהרי קיימא לן , נחשבים ערלים לגבי ישראל

ולכן הנודר מן , דמל ולא פרע כאלו לא מל

דנחשבים [הערלים אסור גם בבני קטורה 

ולכן בני קטורה פסולים למול את ]. ערלים

בריתי "או מטעם דאינם בכלל [הישראל 

  , או מטעם דאינם בכלל המול ימול" תשמור

  .ד"עכ]. דהם ערלים כמו כל הגויים  

  דאם בני קטורה , מדברי השאגת אריה  ומוכח

היו , למול וגם לפרועהיו מצווים גם   ומוכח

שהרי , וזה צריך ביאור". המול ימול"בכלל 

שהרי , פירושו קדושת ישראל" המול ימול"

כ "וע" המול ימול"אשה וערל ישראל נכללים ב

דמי שיש לו קדושת ישראל הוא , ונהדהכו

כ אם בני קטורה היו מצווים "וא. נחשב מהול

מ ודאי דאין להם "מ, גם למול וגם לפרוע

שהרי כבר נאמר כי ביצחק , שראלקדושת י

כ מדוע הוזקק השאגת אריה "וא. יקרא לך זרע

" המול ימול"שבני קטורה לא בכלל , להדחק

והרי אפילו אם היה , משום דאין להם פריעה

. מ אינם בכלל קדושת ישראל"מ, להם פריעה

א בסוגיא דעבודה "וביותר תיקשי על הרטב

בני ם שפוסק ד"דהוכיח דלא כהרמב. ז"זרה כ

דאם , קטורה חייבים למול גם לאחר מתן תורה

מדוע בני קטורה לא יכולים , ם"כדברי הרמב

  מ אין להם "ב שהרי מ"וצ. למול את הישראל

  .קדושת  ישראל ואינם בכלל המול ימול  

  , א"טבילבאר דהבינו השאגת אריה והר  וצריך

, היינו מי שיש לו קדושה" המול ימול"ד  וצריך

ולכך , ל יש להם קדושהואשה וערל ישרא

אם היו , ובני קטורה". המול ימול"נכללים בכלל 

י המילה היה "כ ע"א, מצווים גם על הפריעה

ג שאינה כקדושת "ואע, עליהם תוספת קדושה

, י המילה היה תוספת קדושה"מ ע"מ. ישראל

ולפי זה מוכח ". המול ימול"ונכללים בכלל 

לא מחייב שיהא תוספת של " המול ימול"ד

שהרי מספיק , דושה גמורה כשל ישראלק

  אם מצוות , אפילו תוספת קדושה לבני קטורה

  . המילה שלהם היתה מושלמת  

  לפניעודאבינודאברהםל"יעדיין  כ"וא

שלאפ"אע,ימולבהמולכלולהמילה  כ"וא

,ישראלבקדושתוחסרישראלדיןממשלוהיה

שאם,קטורהמבניפחותהיהשלאודאימ"מ

וכלוליםקדושהבהםהיההמילהעלנצטוו

שעודמסתבראבינואברהםנ"וה,ימולבהמול

מבניפחותההיתהלאקדושתושמללפני

קראה"שהקבמזמןדהואומסתברא.קטורה

בקובץאלחנן'רכתבכברשהרי,אברהםשמו

,אברהםשמונקראשלאשעד'בבסימןהערות
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לדעתאבל.למולצריךהיהוהמגדףהאבאחר

ונחשביםנחבנימכלליצאוהאבות,ן"הרמב

ולאהאםהואהיהדותלעניןהקובעולכך,ישראל

'תוסולכך.גרותצריךהיהלאוהמגדף,האב

השיאלאמדועהקשו.קמאבתראבבבא

לושהיתהכדרשינן[בכלביתואתאבינואברהם

מותרנחדבןדאמרלמאן,ליצחק]שמהובכלבת

  דהאבות,לשיטתםהולכים'שתוס.אחותולישא

  .ד"עכנחבנישלדיןלהםהיהתורהמתןלפני  

  , ן"מוכח מדברי הפרשת דרכים והרמב  כ"וא

דכל הנידון האם לאבות היה דין של בני   כ"וא

הוא רק לאחר שמלו את , נח או של ישראל

כמו שדייק הפרשת דרכים בלשונו וכן [עצמם 

פשיטא להו שדינם , אבל לפני המילה]. ן"הרמב

למה לא מל את , כ שוב אתי שפיר"וא. כבני נח

שרק מי שיש " המול ימול"כיון דדרשינן , עצמו

ואברהם אבינו , למולעליו קדושת ישראל יכול

עדיין לא היה עליו קדושת ישראל , לפני המילה

. אינו יכול למול עצמו דאינו בכלל המול ימול

דבזמן , ל כאן דהם באים כאחד"ורק דאולי י

  ל "ושפיר י, המילה בא עליו קדושת ישראל

  .ע"דהוא כייל בהמול ימול וצ  

  שהרי , יש לפקפק בתירוץ זהשעדיין  ורק

מבואר דבני ישמעאל לא : ט"דרין נבסנה  ורק

כי ביצחק "כי הומעטו מהפסוק , חייבים במילה

וכן בני עשו . ולא בישמעאל" יקרא לך זרע

ולא כל " ביצחק"שנאמר , פטורים מהמילה

הם שנולדו לאברהם [אבל בני קטורה . יצחק

זימרן יקשן מדן מדין , אבינו מהגר והם ששה

חייבים . ]'ה ב"מפורש בבראשית כ[. ישבק ושוח

" את בריתי הפר"במילה שהתרבו מהפסוק 

' ם בפרק י"ושיטת הרמב, לרבות בני קטורה

שכל בני קטורה הם 'מהלכות מלכים הלכה ח

וגם לאחר מתן , וצאצאיהם חייבים במילה

]ט"בסימן מ[והקשה בשאגת אריה . תורה

, ם דבני קטורה חייבים במילה"לשיטת הרמב

שלא [הנודר מבואר ד: א"דבמשנה בנדרים ל

אסור בכל האומות ואפילו , מן הערלים] להנות

, ם מהול נחשב ערל ואסור להנות ממנו"עכו

שאין , ומותר בישראל אפילו ישראל ערל

  שנאמר , ם"הערלה נקראת אלא על שם העכו

  ".כי כל הגויים ערלים"  

  שבני,ם"הרמבלשיטתאריהבשאגת   והקשה

,ישראלבניכמובמילהחייביםקטורה   והקשה

,הערליםמןדהנודרלומרלמשנההיהכ"א

לומרואין.נימוליםשהםקטורהבבניגםמותר

בכללשהםכיון,ערליםנחשביםקטורהשבני

.ערליםהגוייםכלכיעליהםשנאמרהגויים

ברשדרו.כזזרהבעבודההגמראתקשיכ"דא

פסולהם"בעכודמילה,ל"סדרבמשמיהפפא

שנכללמישרק,תשמורבריתידאתמקרא

ולאם"עכוולא[למוליכולהמילהשלבציווי

,פסולהם"בעכודמילהל"סיוחנן'ור]אשה

יכולמהולשהואמישרק["ימולהמול"דמקרא

נפקאלומרהגמראורוצה].ם"עכוולאלמול

למוליכולהאםמהולם"עכו,הטעמיםביןמינא

בריתידאתמקראדהפסולדלרב,הישראלאת

כלוללאשהואכיון,מהולם"עכופסול,תשמור

פסולם"דעכויוחנן'לראבל,המילהשלבציווי

יכולנימולשהואמישרק"ימולהמול"משום

.נימולדהואלמוליכולמהולם"עכוכ"א,למול

הואאםאפילום"עכושהרי,הגמראודוחה

הגוייםכלכישנאמרערלנחשבהואהרי,מהול

ביניהםמינהנפקאהגמראומסיקה,ערלים

דבריתידלטעם,למולכשירהאשההאם

כלולהלאשהיאכיון,פסולהאשהתשמור

    ,ימול  דהמול  לטעםאבל,המילהשלבציווי

  .מהולההיאדכאלוכשירהאשה  

שסהדודמכתבי תורה                                                           אוצרות 

  מדוע לא אמרה הגמרא , השאגת אריה  והקשה

האם אחד מבני , נפקא מינא ביניהם  והקשה

דלטעם דרב , קטורה יכול למול את ישראל

ודאי דבני קטורה , משום את בריתי תשמור

שהרי , דהוא כלול בציווי של המילה, יכול למול

ולטעם , ם הם חייבים למול"לדעת הרמב

כיון שנכללים . דהמול ימול הם פסולים למילה

רח לומר ומזה מוכ. בפסוק כי כל הגויים ערלים

לא נכללים , דבני קטורה כיון שמצווים למול

ולכך לכולי ". כי כל הגויים ערלים"בפסוק 

כ הדרא "וא. מילה בבני קטורה כשירה, עלמא

ט לא זכרה המשנה בנדרים "מ, קושיה לדוכתא

דהנודר מן הערלים מותר בבני קטורה : א"ל

  ולא כלולים  בקרא  דכי   כל   , שהם נימולים[

  ].ערליםהגויים    

  בשאגת אריה לתרץ קושיה זו על    וכתב

ג דחייבים "דבני קטורה אע, ם"הרמב   וכתב

מ הם פטורים "מ, ם"במילה לדעת הרמב

שהרי לא נתנה פריעה לאברהם אבינו , מפריעה

ולכן לעולם בני קטורה : א"כמבואר ביבמות ע

שהרי קיימא לן , נחשבים ערלים לגבי ישראל

ולכן הנודר מן , דמל ולא פרע כאלו לא מל

דנחשבים [הערלים אסור גם בבני קטורה 

ולכן בני קטורה פסולים למול את ]. ערלים

בריתי "או מטעם דאינם בכלל [הישראל 

  , או מטעם דאינם בכלל המול ימול" תשמור

  .ד"עכ]. דהם ערלים כמו כל הגויים  

  דאם בני קטורה , מדברי השאגת אריה  ומוכח

היו , למול וגם לפרועהיו מצווים גם   ומוכח

שהרי , וזה צריך ביאור". המול ימול"בכלל 

שהרי , פירושו קדושת ישראל" המול ימול"

כ "וע" המול ימול"אשה וערל ישראל נכללים ב

דמי שיש לו קדושת ישראל הוא , ונהדהכו

כ אם בני קטורה היו מצווים "וא. נחשב מהול

מ ודאי דאין להם "מ, גם למול וגם לפרוע

שהרי כבר נאמר כי ביצחק , שראלקדושת י

כ מדוע הוזקק השאגת אריה "וא. יקרא לך זרע

" המול ימול"שבני קטורה לא בכלל , להדחק

והרי אפילו אם היה , משום דאין להם פריעה

. מ אינם בכלל קדושת ישראל"מ, להם פריעה

א בסוגיא דעבודה "וביותר תיקשי על הרטב

בני ם שפוסק ד"דהוכיח דלא כהרמב. ז"זרה כ

דאם , קטורה חייבים למול גם לאחר מתן תורה

מדוע בני קטורה לא יכולים , ם"כדברי הרמב

  מ אין להם "ב שהרי מ"וצ. למול את הישראל

  .קדושת  ישראל ואינם בכלל המול ימול  

  , א"טבילבאר דהבינו השאגת אריה והר  וצריך

, היינו מי שיש לו קדושה" המול ימול"ד  וצריך

ולכך , ל יש להם קדושהואשה וערל ישרא

אם היו , ובני קטורה". המול ימול"נכללים בכלל 

י המילה היה "כ ע"א, מצווים גם על הפריעה

ג שאינה כקדושת "ואע, עליהם תוספת קדושה

, י המילה היה תוספת קדושה"מ ע"מ. ישראל

ולפי זה מוכח ". המול ימול"ונכללים בכלל 

לא מחייב שיהא תוספת של " המול ימול"ד

שהרי מספיק , דושה גמורה כשל ישראלק

  אם מצוות , אפילו תוספת קדושה לבני קטורה

  . המילה שלהם היתה מושלמת  

  לפניעודאבינודאברהםל"יעדיין  כ"וא

שלאפ"אע,ימולבהמולכלולהמילה  כ"וא

,ישראלבקדושתוחסרישראלדיןממשלוהיה

שאם,קטורהמבניפחותהיהשלאודאימ"מ

וכלוליםקדושהבהםהיההמילהעלנצטוו

שעודמסתבראבינואברהםנ"וה,ימולבהמול

מבניפחותההיתהלאקדושתושמללפני

קראה"שהקבמזמןדהואומסתברא.קטורה

בקובץאלחנן'רכתבכברשהרי,אברהםשמו

,אברהםשמונקראשלאשעד'בבסימןהערות
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].ארם[ממנהשיצאלאומהעדייןשייךהיה

נעשהאז,אברהםשמושהושםלאחראבל

נתתיךגוייםהמוןאבוזהו,עצמובפנילאומה

כ"וא.].ב"לברכותלגמראביארובזה[

אברהםקראוה"שהקבדמזמן,מסתברא

עליוחלה,הישראליתאומהממנווהתחיל

  והדרא,ימולהמולבכללנכללואזקדושה

  .עצמומללאמדועלדוכתאקושיא  

  נחלקושהרי,בזהלפלפלישעדיין   אמנם

צריךמהולנולדהאםלדינאראשונים   אמנם

.קלהבשבתן"דהרמב.בריתדםממנולהטיף

דםממנולהטיףצריךאיןמהולדנולדל"ס

כשהואשנתגיירגרדרקן"לרמבל"סולכן.ברית

תחתלהכניסוכדי,בריתדםלהטיףצריךמהול

עלנחלקשםבמאיריאבל.השכינהכנפי

צריךמהולשנולדקטןדגםל"וס,ן"הרמב

תחתלהכניסומנתעל,בריתדםממנולהטיף

ב"להנצישאלהבהעמקוביאר.השכינהכנפי

מילההאם,והמאירין"הרמבשנחלקו]'יסימן[

.לאאוישראלקדושתלומוסיפהלישראל

,ישראלקדושתבומוסיפהדלא,ל"סן"דהרמב

והמאירי.לכלוםצ"אמהולנולדדאםל"סולכך

  ולכך,ישראלקדושתמוספתמילהדכל,ל"ס

  .לקדשומ"עגרכמודםלהטיףדצריךל"ס  

  , לפי המאירי שכל מילה מוספת קדושה  כ"וא

, ניחא הגמרא בעבודה זרה כפשוטו  כ"וא

ולכך , היינו מי שיש לו קדושה" המול ימול"ד

דיש , בהמול ימולאשה וערל ישראל כלולים 

אם היה , וגם בני קטורה. להם קדושת ישראל

  מצוות מילה מושלמת כלולים בהמול להם

דבכל מילה , ן"אבל לרמב. ת לעיל"נימול כש

  כ אי אפשר לבאר "וא, תוספת קדושהאין

  

  

כ "דא, מי שיש לו קדושה, "המול ימול"הכוונה 

אם היה [מדוע בני קטורה נחשבים מהולים 

  מ אין להם "והרי מ] להם מצוות מילה מושלמת

  .י המילה"תוספת קדושה ע  

  , ן הדרשה דהמול ימול"לבאר דלרמב  וצריך

פירושה על דרך שנתבאר בחינוך מצוה   וצריך

ורת כי ידוע למבינים שתשלים צ"ל "וז' ב

בהסיר ממנו אותו ערלה שהוא תוספת , האדם

והיינו שצורת האדם המושלם הוא ". בו

: א"ז מבואר בגמרא נדרים ל"ועד". מהול"

דאברהם אבינו נקרא שלם רק לאחר שמל 

שצורת האדם השלם , ז"ופירושו הוא עד, עצמו

ובזה יש לבאר דזהו . היא רק לאחר המילה

ראל  דרק מי שהוא בכלל יש, "המול ימול"

אבל כל הגוים גם , י המילה"נשלמה  צורתו ע

. לאחר  המילה לא נחשבים צורת האדם השלם

כי " המול ימול"ולכן אשה נחשבת בכלל 

וישראל ערל , צורתה המושלמת היא בלי מילה

כי בכחו למול " המול ימול"נכלל בכלל 

  וכל הראוי לבילה אין , ולהשלים עצמו וצורתו

  .בילה מעכבת בו  

  אם היו מצווים במילה , בבני קטורה  ולכך

שוב היה בכחם , מושלמת עם פריעה  ולכך

. י המילה"להשלים את צורתם המושלמת ע

מיושבת הקושיה מדוע לא מל , ולפי ביאור זה

כי הוא , אברהם אבינו את עצמו לפני שנצטווה

והיינו שעדיין לא היה ". המול ימול"לא בכלל 

בגמרא וכמפורש , בכלל צורת האדם השלם

ה לא "ומשו, נדרים דלא נקרא שלם לפני שמל

  אם , דלענין זה הוא גרע מבני קטורה, מל עצמו

  .ת"היו מצווים על המילה וכשנ  

  , בברכת התורה

  .אברכי הכולל באר משה אשדוד


