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  בהיכלא דמלכאבהיכלא דמלכא

  
  
  

   תירוצים על קושיית
  א"ק שליט"ק רבינו הגה"כ

  

  
  
  

  על ביעור חמץבענין הברכה 
  .)זפסחים (

 
 
 

 
 

 

 :)פסחים ז(מה דאיתא בפני יהושע  פ"ע -  א"ק שליט"נראה לתרץ קושית רבינו הגה
ד דמשמע דקאי הברכה על המעשה שעושה "שכתב טעם לכל הברכות שמברכין בלמ

בלי שום [דהיינו סמוך לעשייתן , שאדם מברך עובר לעשייתן כמו בכל הברכות, עכשיו
על מורה שהברכה היא על המצוה 'והברכות שמברכין ב, ]הפסיק בין הברכה למצוה

  .שרוצה  לעשות למחר

כזיתים והראשון היא לברכת ' שפיר מברכין על אכילת מצה דכיון דאנו אוכלין בולכן 
וכהאי גונא מברכין  , עד שאוכל הכזית" צהעל אכילת מ"כ יש הפסיק משברך "המוציא א

  .על'ב

דעיקר הבדיקה , דלעיל בריש מכילתין' בברכת על ביעור חמץ לפי שיטות התוסוכן 
דאי לענין בל , בעלמא שלא יבא לאכלו משום חומראמדרבנן אינו אלא ' והביעור אפי

  .יראה בביטול בעלמא סגי

היא על הביעור שרוצה לעשות מברכין על ביעור חמץ שזה מורה שהברכה ה "משו
שעל זה עיקר הברכה כיון שהבדיקה , למחר באותו חמץ עצמה שמוצא בשעת הבדיקה

ובודאי אינו מברך על הביטול שעושה בבדיקה שלא תקני חכמים , תחלת הביעור היא
  .ולא מצינן שמברך ברכה על דברים שבלב, שאינו אלא דברים שבלב, ברכה על הביטול

  .ל"כנ, 'על'בין הברכה עד שמבער אותו למחר ולכן שפיר מברכין ביש הפסיק  כ"וא

  

 *  *  *  
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שכתב ) ר"י א"ה אר"ד(פ הפני יהושע "ע -א "ק שליט"נראה לתרץ קושית רבינו הגה
י הבדיקה והוא צורך "כ הא עושה ביעור ע"ג דביטול אינו ביעור אעפ"בתוך דבריו דאע

  .ש"זה לגבי הלשון וצונו עיי' והוא נוטל תיהביעור 

ש אין הביטול הוא ביעור אבל הבדיקה "ג דלהרא"דאע, ל"אבל לתרץ קושית רבינו י
י "הוא ביעור ומדאורייתא צריך לבער דכתיב תשביתו ונמצא שאופן הביעור הוא ע

וב אבל לא יכול לברך על בדיקת חמץ לפי שלא כת, כ שפיר מברך על ביעור"הבדיקה וע
  .בתורה בדיקה

ש בדומה לזה "עיי) ה ומה שתקנו"ד(א "כ בחדושי תלמיד הרשב"וכן מצאתי אח
דתקנו לברך על ביעור חמץ ולא על בדיקת חמץ משום דבביעור  חמץ הכל בכלל בדיקה 

  ".שהבדיקה הוא לשם ביעור"וביטול לפי 

" ביעור שהבדיקה עצמה הוא צורך) "ד"ה הבודק בא"ד(שם ' וכן מצאתי במאירי שכ
  .נמצא מכל הני שהברכה הוא יכול לעלות על הבדיקה שגם כן ביעור הוא

כ שכתב שעולה על הביטול שאחר "ל אינו מדיוק לפי זה כ"ש ז"אבל לשון הרא
  .כ"ע, כ לעיל"ש יכולין לתרץ מש"ואלולי מה שכתב הרא, ע"הבדיקה וצ

  

  

 *  *  *  

 
 

 
  

בשם ) א דפסחים"פ(ש "ש הרא"דלפמ -א "ק שליט"הגהנראה לתרץ קושית רבינו 
" על"בער חמץ ולא 'כ היה צריך לברך ל"ד א"למ'ת דמצוה שיש בו שיהוי מברכין ב"ר

  ,ביעור

מחלקיו ' פ א"ת שיש שיהוי במצוה היינו אחר שנגמר המצוה או עכ"ד כוונת ר"לע
או לכתיבת ספר אבל ביעור חמץ דמי לבנין בית הבחירה , עדיין המצוה לעשותו עוד

אם היה [ה אין מברכין עליו בכל יום "תורה דאינו מצוה כלל עד שנגמרה דלכאורה משו
ק בלילה ובשבת אלא על כרחך משום דלא "פ שאין בונין ביהמ"אע] מצוה לברך עליהן

וכן ביעור חמץ המצוה , חל המצוה רק בסופו וברכה שמברך בתחילתה קאי על הגמר
ברכתו לבטלה ולא כהלל שחל הברכה על חלק שאמר וכן בעת שריפה דאם לא שרפה 

  .בתקיעת שופר

דהם , ק שלא ברכו בתורה תחילה"דחרבה ביהמ :)ה"מ פ"ב(' ל הגמ"ועל דרך אגדה י
כ מברך "ת הוא למען יגמור כל התורה כולה לידע חוקים ומשפטים וא"חשבו דמצות ת

ל יום מברך כמו בציצית כ בכ"ובאמת דעצם הלימוד הוא המצוה וא, א כשמתחיל"רק פ
  .ותפילין

ל "י, א מאכילת מצה שנמשכת עד אחר אפיקומן"גם הקושיא שהביא רבינו שליט
ע בכזית מצה שהאפיקומן לא היה מצה "דהברכות נתקנו עוד בזמן הבית ואז היה סגי לכו

  .אלא קרבן פסח

 *  *  *  
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יש מצוות דיש בהן שיהוי והמשך  הנהד -א "טק שלי"נראה לתרץ קושית רבינו הגה
דהמצוה לא נחשב לכלום רק , מקרא מגילה" על"ועם כל זה מברכין עליו , זמן כגון מגילה

ובודאי לא נחשב למצוה עד זמן , והשיהוי הוא כדי לקיים המצוה, מאחר שגמרא אותו
  .השיהוי

ואף אי לא , עוד מצוהוכל רגע ורגע הוא , יש מצוות שיש בהן שיהוי והמשך זמן אבל
, מזוזה, נר חנוכה, נר שבת, ציצית, כגון תפילין, כ הוי מצוה"ג, נגמר אותו עד זמן השיהוי

, ט ודאי נחשב כמצוה במה שהיה ישב בו עד עכשיו"דאי יצא מהסוכה באמצע היו, וסוכה
  .בו ל וכיוצא"וכן כל מצוות הנ, יש לו עוד מצוה על כל רגע ורגע שישב בו, וכשנכנס עוד

דכבר מקיים המצוה ברגע , ת הוא במצוות שיש בהן המשך זמן כגון זו"דברי ר ד"ולענ
רק יש לו עוד מצוה על , ראשונה שישב בסוכה או ברגע ראשונה שהיה מתעטף בציצית

דאף דיש בו שיהוי , ולכן שפיר מברכין על אכילת מצה, כל רגע ורגע עד זמן השיהוי
ש "כמ, וכן צריך לכוין ברכת המצה גם על אפיקומן, הדאסור להפסיק עד שיאכל הכריכ[

  .מ עד זמן ההוא לא נגמר המצוה"מ, ])ד"ק י"הובא בחק יעקב ס( ק"בשלה

לא צריכין התירוץ של החק יעקב דאנו מברכין על אכילת מרור ומצה משום  לכן
, אכילת מצה" על"דבלאו הכי מברכין , שהוא כלשן המקרא על מצות ומרורים יאכלוהו

במצוות מצה יש בו המשך זמן עד שמקיימם אבל עד זמן השיהוי לא נגמר המצוה והוי ד
  ].א"ותירוץ החק יעקב הוא דוקא לפי תירוץ הריב[כמו על מקרא מגילה 

" נטילת"שכתב לתרץ על מה שאנו אומרין על ) ז"א סימן קנ"ח(א "ת הרשב"בשו 'ועי
ומתרץ שאין , לולב כלשון הכתוב ולקחתם לכם" לקיחת"לולב ואין אנו אומרין על 

שאם כן שאל למה אנו אומרין על נטילת לולב , מקפידין בלשון כל שאנו שומרין הענין
, שופר ובתקיעת, וכן בתפילין. ואין אנו אומרין על נטילת כפות תמרים כלשון הכתוב

וכל ברכת המצות והנהנין , "לא בלשון"ובכל המצות אין ההקפדה רק על שמירת הענין 
טעם החק יעקב , כ לפי זה"וא, א"ש ברשב"עי .)ח"במנחות ל' עי(, נאמרות בכל לשון

כ שייך לומר "דסברא זו ג, ועוד, "על"לחוד ודאי לא סגי לשנות המשמעות הלשון לומר 
וכן , ידך" על"משום שהוא כלשון המקרא וקשרתם לאות , "על"בתפילין דצריך לומר 

  .אלא לאו כדאמרן, ציצית" על"ונתנו , כנפי בגדיהם" על"בציצית דכתוב בו 

דלא נגמר המצוה עד זמן , כ משום האי טעמא"ג, שפיר מברכין על ביעור חמץ ולכן
מפני שקאי גם , דכיון דתקנו חכמים הנוסח על ביעור חמץ ולא על בדיקת חמץ, הביעור

ועד אחר , עד למחר בזמן הביעור" נמשכת"כ מצות הבדיקה "על הביעור שמבער למחר א
  .ל"כנ, דהוי כמו מגילה" על"זו שפיר מברכין  ובמצוות כגון, זמן הביעור לא נגמר המצוה

דכיון דיש בו שיהוי והמשך הזמן , בנר של שבת שמברכין להדליק נר של שבת וכן
דהטעם שמדליקין נר של שבת הוא משום שלום בית , ד"שייך לברך בלמ, ל"כאופן הנ

ר הוא וכל רגע ורגע שהאי, )ד"מ אות רצ"במרדכי פרק ב' עי(שלא יכשול בעץ או באבן 
  .ואף כשמכבה נחשב למצוה במה שהאיר עד עכשיו, עושה הפעולה שלו

על נר של שבת  )ט"א סימן קי"ם שיק ח"ת מהר"בשו' עי(מה שיש להקשות  אבל
לשיטת , ה"ג ס"סימן רס(ע "כדאיתא בשו, דכיון דמברכין אחר הדלקה, ד"שמברכין בלמ

דלקה דאם תברך קבלה דאי אפשר לברך קודם ה, )המרדכי סוף פרק במה מדליקין
ז קשה אמאי "ולפי, לכן מדליקין נר של שבת קודם הברכה, להדליק' לשבת ואסור

.) פסחים ז(' כמבואר בגמ, ע לא פליגי דלהבא משמע"ד והא כהאי גוונא כו"מברכין בלמ
  .דהא באמת כבר הדליק, כ נמצא שקרן במה שאמר להדליק"וא
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דכיון בנר , שכתב לתרץ בשם גיסו )ה"א סימן צ"ח(ת משיב דבר "בספר שו וראיתי
ד דלהבא "כ שפיר מברכין אף אחר הדלקה בלמ"א, של שבת יש בו שיהוי והמשך זמן

אבל , ל שלא יכשול בעץ או באבן"מטעם הנ, דאף מכאן ואילך מצוה הוא להאיר, משמע
ל דלהבא "שפיר י, נר של שבת" להאיר"דבשלמה דמברכין , הוא בעצמו הקשה עליו

נר של " להדליק"אבל כיון דתקנו לברך , כ האיר"דמכאן ואילך ג, אחר הברכהמשמע אף 
מ מעשה "מ, דאף שיש בו שיהוי, ודאי שקר הוא במה שמברך אחר שמדליק, שבת

  .כ הדרא קושיא לדוכתא"וא, הדלקה כבר עשה

ופירוש הנמוקי  , ל אשו משום חציו"דס .)ב"ק כ"בב(יוחנן ' פ שיטת ר"לתרץ ע ונראה
נר של שבת אף " להדליק"ז שפיר יש לברך "כ לפי"וא, ש"עי, "כאילו בידיו הבעירו", יוסף

, "הוא בעצמו מדליק"וכל רגע ורגע , ל דיש בו שיהוי והמשך זמן"אחר שמדליק מטעם הנ
  .ד"כנלע

דהיכי שרינן עם חשיכה להדליק את הנרות , ז"ידוע קושית הנמוקי יוסף ע אבל
ן מאחיזין את האור במדורה והולכת ונגמרה הדלקתה והדלקתה הולכת ונגמרת בשבת וכ

ולפי זה הרי הוא כאילו הבעירה הוא בעצמו בשבת וכל שכן הוא דאילו הכא לא , בשבת
  .והכא עיקר כוונתו היא שתדלק ותלך בשבת, נתכווין להבעיר גדיש של חבירו כלל

יקרא דלאו כמאן דאדליק השתא בידים חשבינן ליה אלא כמאן דאדליק מע ומתרץ
וכן הדין לענין שבת דכי אתחיל מערב שבת אתחיל וכמאן , משעת פשיעה חשבינן ליה

ואפשר לפי דיוק המפרשים [ע "וצ, דאגמריה בידים בההוא עידנא דלית ביה איסור חשוב
  ].ש"עי, הוא ניחא )ה זרק כלי"בד: ז"שם י(' בתוס

  

*  *  *  
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  א"יטליפא ווערצבערגער של' ג ר"הרה
  ראש השיעור

  י"רש לע' ביאור קושית התוס
 )ארבעה עשרלה אור "ד. דף ב(

' בג פרשל אפשר' סקושית התו הנה
נביא מקודם ' קודם שנבאר הגו אופנים

ארבעה לט בודקין אור "י מ"טעמא דרש
א יעבור לש: ה בודקין"ק בד"לוז. עשר

' פי ל"ימצא עכ ליראה ובב ליו בבלע
יראה  ליו בלא יעבור עלדבדיקה מהני ש

  .ימצא לוב

י כיון "רלוקשה  ל"ז וז"ע' הוקשו התוו
הבודק צריך ' כדאמר בגמ לדצריך ביטו

מא סגי לבע לומדאורייתא בביטו לשיבט
  . ללאמרי הצריכו חכמים בדיקה כ

  :אופנים' בג ל"יו

 אלש משום הוא דבדיקה י"רש' כ האיך) א
 אלוה, ימצא לובב יראה לבב יולע יעבור

 אלש מהני אל לביטו ילב בדלבדיקה 
 מצא דאם, ימצא ליראה וב לב יולע יעבור
 הפסח קודם ולביט אלו פסח בתוך חמץ
 ענין לדכ, ימצא לוב יראה לב לע עובר

 מן בדיקה דאין", מדרבנן רק הוא הבדיקה
, ולכו בית לכ ובדק טרח' דאפי, "התורה

, תשביתו מצות קיים אלהחמץ  לביטו אלו
  עשה מצות קייםל ליכו לביטו י"ע דרק

  .ימצא לוב יראה לב עובר כ"א "תשביתו"

י הוא "רש לעא קושיה לואם כן כ
כן בודקין כדי לי ד"ומר רשל לדהאיך יכו

, ימצא ליראה ובב ליו בבלא יעבור עלש
 .א מהניל לי ביטולבד בלא בדיקה  לוה

  )ן"בהר' ועוד עי, ברבינו דוד' עי(

בדיקה "י דחיוב "רש' האיך כ) ב
יו לא יעבור עלהוא משום ש"  דמתניתין

 תיקנו ל"חז אלוה, ימצא ליראה ובב לבב
,  ולשביט מיירי כ"א, לשיבט צריך דהבודק

' אפי ימצא ליראה וב לב עובר אינו כ"א
 דבודקין י"רש 'כ והאיך, יבדוק אל אם

 אינו אלוה, ימצא לובב יראה א יעבורלש
  .ולדביט דמיירי כיון עובר

דמצות בדיקה  ל"ס' ז תו"פילונמצא 
מדהקשו דבדיקה , מדאורייתא הוא

תיקנו  ל"בזמנינו הוא רק מדרבנן  כיון דחז
  )ן"בחידושי הר' עי( . לבטלכ "שצריך ג

 ידי יצא אלש סובר י"הבינו דרש' תו) ג
 עשה אם רק" תשביתו" מצות עשה חובתו
 צריך שאדם מפני ,לוביט בדיקה שניהם

 שניהם עשה ואם, תולשבכי מה עשותל
 חמץ כ"אח אם מצא אז רק לוביטו בדיקה

 לוב יראה לב אינו עבר. איסורו זמן אחרל
   .ימצא

א יצא לי ש"רשל ל"מנ' כ הוקשו תו"וא
רק אם " תשביתו"ידי חובתו מצות עשה 

:  א בדף דלוה, לעשה שניהם בדיקה וביט
, למשמע דיוצא ידי חובתו אף בביטו

  .י דבעינן שניהם"רשל ל"ומנ

 ל"ס' י ותוס"ז דרש"פילונמצא 
קים לא שחולא, דבדיקה הוא מדאורייתא
' או מהני  א לאם צריכים בדיקה וביט

ת לאווה בתחילם ח"במהר' עי( .מהם
  )'המס

  :הוא כהלהל וקלהחי תמציתו

 או, בדל בדיקה מהני י"רשל 'א אופןל
  .מהני לביט רק' תוסלו, בדל לביט

, לבדיקה וביט בעינן י"רשל 'ב אופןל
  .בדל לביט או, בדל בדיקה מהני' תוסלו

, לוביט בדיקה בעינן מהני י"רשל 'ג אופןל
  .בדל לביט או, בדל בדיקה מהני' תוסלו

*  

דהחשש : הסוברים בדף ולחקור ליש 
 לשעובר ב' פי, וסקא יפהלשמא ימצא ג
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א לדאם בדק ו ,מפרעלימצא  ליראה וב
 ל"י, ומצא חמץ בפסח בתוך ביתו לביטו

י  "א קיום על" תשביתו"דמצות  עשה 
 לכ אם  מצא חמץ עובר ע"ע"  בדיקה"
יראה כיון שמצא חמץ בתוך  לאו דבל

 למפרע  עלכ "ומר דעבר גלאו יש . ביתו
כיון שנשאר " תשביתו"מצות עשה 

' ולו, י"רשל' עי( .בטעות חמץ  בתוך ביתו
. בינו דודובר, ן"ובהר' ודף ד' דף ב

  ) אווהלם ח"ובעיקר עיין מהר

*  

ד  דבדיקה מדאורייתא "מלעיין  ליש 
י בדיקה קיים מצות עשה "וע, הוא

או ל לכ בבדיקה ע"האם נפטר ג, דתשביתו
 לא יעבור בלאו כדי ש, ימצא ליראה וב לב

וברבינו , ן"בהר' עי. (יראה בעינן בדיקה
  )דוד

 דבדיקה הוא רק מדרבנן' אופן אל
: סברו בדף ד' דתוס', שיטת תו לג ע"צע

, לא ביטולדתשביתו פירושו ביעור חמץ ו
דמצות עשה דתשביתו הוא  ל"כ ס"א
י "קיים המצוה הוא רק עלבער החמץ ול

י "א עלבער החמץ מן הבית ול' בדיקה פי
בער החמץ מן הבית הוא לנמצא ד, לביטו

בער לד' תוס לי ע"מאי קושיא רש, ת"מה
בדיקה הוא רק י "החמץ מן הבית ע

דהוא :  בדף ד ל"ס' א התוסלוה, מדרבנן
ה ואי "בד. דף כא' בתו' עי( .ת"מה

  .)אשמעינן
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  ו"ח אברהם נטע סופר ני"הבה

  ו"ווידער ני לשמוא' והב

  להפוסקים בדין בדיקה וביטו שיטת
 .)דף ב(

  בדיקה האם הוא מן התורה

ה עיקר לעיין אם בדיקת החמץ יש ליש 
ו לבטלוכגון כשאינו רוצה , מן התורה

או , ובדק כדינו האם יצא חובתו מן התורה
 לב לואם נשאר חמץ בביתו עובר ע  –א ל

  .ימצא ליראה וב

הוא ) ה בודקין"ד. ב(י "והנה שיטת רש
) ריש פירקין(ן "ובר, ת"דבדיקה מה

העמיס לוכן יש , האריך בביאור דבריו
דכוונתם רק  –) ה אור"ד. ב(' בדברי התוס

ו לבטלא יצטרך להקשות דמאחר שממיל
. כ מאיזה סיבה יבדוק"א:) ש בדף ו"כמ(

ן "הר' פ וחי"ר' וכן משמע בדברי התוס
, )ד"בסו(א "וכן בריטב) בקושייתו השני(
א משמע לרבינו דוד ' ן ובחי"מהר לאב[

 ל"י וס"רש ליגי עלפ' א שהתוסלא, הכי
  ].ת"דאינו מה

ו להוא דאין ) דלת' סי(ושיטת הטור 
מ "פ שבדק כדינו מ"ואע, ללת כ"עיקר מה

א מצאו הרי הוא לאם נשאר חמץ בביתו ש
  .יולעובר ע

) ה ואי"ד. (קמן דף כאל' ועיין בתוס
שכתבו דכשאינו ידוע היכן הוא אינו עובר 

' ומשמע דאפי, יו דאין זה נקרא מצוילע
ז "פלונמצא , מ אינו עובר"א בדק מלאם 

א אינו עובר ואינו לת מצד דממי"דאינו מה
קמן עוד לוראה , חפש אחריול ללצריך כ

  .ולא' כ בדברי התוס"מש

  ן והטעם בזהלמנ, האם בבדיקה סגי

ן דבדיקה "י והר"מבואר שיטת רש
דאז שוב  ל"כאורה צלז "פלו, ת הוא"מה

מה אם ל, ב הטעם בזה"וצ, אינו עובר
הרי , כ מצא חמץ בביתו אינו עובר"אח

  .ו חמץלנמצא דעדיין היה 

דכיון שבדק ) שם(ן "זה פירש הר לוע
דשמא ] כ"אף שמצא אח[יו לאינו עובר ע

שהרי , יתאל, יהלמפרע עבר עלתאמר 
שבדק אותן  לוכ  אהחזקות לסמכה תורה ע
המצא בהן חמץ יצא ידי ל למקומות שרגי

דאם ] ד"ועוד הוכיח שם בסו. [חובתו
החמץ אף שהיה חמץ  למפרע עלנחייבו 

ו בדק לכ אפי"נמצא דא, שאינו ידוע
מפני ספק חמץ  לבטל' ת"מה'מחויב 

כ נמצא "שא ל"כנ. [א"וזה א, שאינו ידוע
  ].וםלכ לא הועילד

שכתב ) אלה א"ד(רבינו דוד ' וראה בחי
יראה  לשהבדיקה מוצאתו מידי איסור ב

אכי למלא ניתנה תורה לשהרי , ימצא לוב
פי כחו שוב אינו לוכיון שבדק , השרת
  .עובר

הוסיף ) ג סעיף יבלת' סי(ע הרב "ובשו
דשגיאות מי יבין [כ הרי אנוס הוא "דאח

' ועי(כיון שבדק כדינו )] ג"א שם סק"קו(
  ).קמןלעוד 

  

  ולבטלהא אפשר , גימה באמת סל

, הוסיף בביאור הדבריםליש  לאב
, ומר דסגי בבדיקהלכאורה האיך אפשר לד
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א לואם , ליבט, ולבטלהא כיון שבידו 
   .בו פושע הואלביט

שכוונת התורה בוודאי  ל"כרחך דס לוע
 לא עלהבדיקה וביעור ו להיתה רק ע

דהתורה , )שם(רבינו דוד  ל"וז, לביטו
 לא עלא להביטו לא צותה עלכפשטה 

  . ביעור חמץ במעשה

פ "שאע ל"וז, וכזה כתב גם המאירי
 –' א עצה וכולאין זה א לשדיו בביטו

ועיקר הענין הוא הבדיקה וההוצאה מן 
שון לואף ' ם וכולבערו מן העולהבית 

פ שתרגומה "השבתה האמורה בתורה אע
' הוצאה מן הביתלעיקר הנחתה '. לבביטו

דין  לודם הביטוונמצאת הבדיקה שק. 'וכו
ואף , התורה לגמור וכוונה ראשונה ש

א פטרוהו ל לשתקנו הביטו:) דף ו(חכמים 
הא קודם , לאכולמן הבדיקה שמא יבא 

עיקר כונת התורה בבדיקה וביעור ' לשביט
  .'הוא

מאחר , ומר דעברלא "נמצא מזה דא
כ כוונת "יו וזה גלשעשה כמצווה ע

דמאחר שבדק אף ) שם(ע הרב "השו
מ הרי בדק כפי כוחו "מ, קצת שנשאר

א כפי לעשות אלו לא "דא, כ אנוס הוא"וא
ד לסימן ת(חן לוכן הוא בערוך הש. כוחו

  ).סעיף ו

כ מובן אף שמתוך דבריו "ן ג"ודברי הר
 לשכוונת תשביתו הוא גם ע ל"משמע דס

מ כיון "מ, ושניהם במשמע להביטו
הביעור חזינן דהתורה  לשהכוונה גם ע

  .חזקה לסמכה ע
  

  ת"בביאור שיטת הסוברים דבדיקה אינו מה

' ד וסילת' סי(שיטת הטור  לעילנתבאר 
) ט' סי(ש "וכן הוא שיטת הרא )תמו

אחר לוגם , ת"ו שורש מהלדבדיקה אין 
מפרע אם נמצא ליו להבדיקה עובר ע

) ה"שם סק(א "מ' ועי, כ חמץ ברשותו"אח
 ליה כאכל' כשאינו ידוע חייב דהוי' דאפי

, )א"שם סק(ח "במקו' ועי, ב בשוגגלח

                                                             
 

מה אינו לש "ועיי[, ולבטלדהרי בידו היה 
  ].מתעסק

כאורה קשה דהרי משמע לזה  לאב
ת דאמרינן "דבדיקה יצא מה:) ו(' בגמ

, לבטלא קאמר חייב לו לבטלהבודק צריך 
הקשות מדפריך שם וכי משכחת לועוד יש 

א למפרע ל למוכח מזה דע, יהליבטליה ל
, כ הוא משום הבדיקה"ורה עכאלו[, עבר

  ]. קמןל' ש התוס"או כמ

מה ) א' דיני פסח סי(וראה באמרי בינה 
חדש לורוצה , אלבזה באופן נפ' שתי

מפרע ליהני  להיתה דביטו' דקושיית הגמ
ע במגן "ועיי. ש בדבריו החמודים"עיי
  ).דלת' סילבהפתיחה (ף להא

ד פירשו "הרי' ש ובתוס"הרא' ובתוס
שכוונת ] מדעתו) אות ג(נ "בק' וכן פי[

סמוך  לבטלמה תיקנו להקשות ל' הגמ
מה שימצא  לבטל לוהרי יכו, בדיקהל

דחיישינן שמא ' ז תי"וע, קודם זמן האיסור
גבי לו, ש"אחר זמן האיסור עיילימצא 

או דווקא לומר דלקושיא הראשונה צריך 
  .הוא

  

  יםקלת החועד

) דלת' וסי, אלת' סי(ח "אמנם שיטת הב
ש והטור דאינו עובר "הוא דאף דעת הרא

ג "א כשידוע שיש שם חמץ אעלמפרע אל
' סי(ז "וכן הוא בט, גדאינו יודע היכן הוא

בשם ) שם(א "וכן משמע במג, )ג"ד סקלת
דרק כשבוודאי ויודע , ש"ם והרא"הרמב

וכגון , פ שבדק"שיש שם חמץ עובר אע
כ "וא, בית מוחזק בפירורין לשכפירורין 

אם אינו וודאי  לאב, כחמץ ידוע ל"הו
וראה שם בקרבן . שיש שם חמץ אינו עובר

  . יולכ ע"מש) אות ג( לנתנא
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 עחמץ שאינו ידו לעבביאור שיטת הסוברים ד
  וברעאינו 

. דף כא(' הנה כבר נתבאר שיטת התוס
דחמץ אם הוא אינו ידוע  ל"דס) ה ואי"ד

, בדוקליו ואין צריך לאינו עובר ע
ומפשטות דבריהם נראה דאף אם יודע 

א שאינו יודע היכן הוא לו חמץ אלשיש 
ה לוכן הע, כיון דאינו נקרא מצוי, פטור
וכן כתב ) ה ומאחר"א דלת' סי(ח "הפר

וכתב דנמצא מזה ) א"שם סק(ח "המקו
דאינו , ת ומטעם אחר"דבדיקה אינו מה

  .ללחפש אחריו כלבדוק ולצריך 

כ נמצא "ז דא"שקשה מאוד עא לא
 לעילומ, בדיקה לענין ש ללדאין שייך כ

 לבמה שאמרו דמדאורייתא בביטו:) ד(
' הוי לא ביטולמשמע דב, מא סגילבע

ש "ח ועיי"פר(הבדיקה חיוב דאורייתא 
פני , ש מה שתירץ"ח שם ועיי"מקו, עוד

ועוד הוסיף , )א"בא' ש שתי"יהושע ועיי
מות מכמה מקו) שם(א "הקשות בקול

אף שאינו יודע , א בדקלדמשמע דאם 
הוכיח לוכן האריך , מ חייב"מ, היכן הוא
עצמן ' והעיר דמהתוס, )שם(ף לבמגן הא

ראה [, דבכמה מקומות משמע איפכא
) מאלבע לה בביטו"ד: (בדבריהם דף ד

ודף ) ה היינו"ד: (ודף ט) ה כדי"ד. (ודף ט
דף ' תוסלקצת ראשונים גם לו) לה ע"ד. (י
  )].אור  ה"ד. (ב

שביאר ) 'שם בתוס( ל"מהרש' ם עילאו
היינו , דבריהם דמה שכתבו דאינו עובר

, אם יש שם חמץ ללמכיון שיש ספק בכ
אם יודע בוודאי שיש חמץ בביתו הרי  לאב

עשות לא צריך לואז ממי, הוא עובר
' א ובתוס"הרשב' מ בתוס"וכ, הבדיקה

) במשנה. ב לעילכאן ו(י "כ הפנ"פ וכ"ר
ת צריך אדם "מודי שמה' תוסוהוסיף שה

במקום שמכניסין בו , בדוק את חמצול
יה כמו חמץ ידוע ונחשב ל' חמץ דהוי

                                                             
       

       
 

א מצא והצניעתו לורק בבדק ו. [מצוי בידו
דה הרי זה כמו שאינו יודע שיש לחו

, ונחשב אינו מצוי בידו, במקום זה חמץ
  ).שם(ף לוכן מסיק במגן הא]. ואינו עובר

  

  כהלהלסיכום השיטות ומסקנא 

' שיש כאן ב, האמור לנמצא מבואר מכ
דיעות ' וב, איזה חמץ הוא חייב לדיעות ע

ן הוא "י והר"דעת רש. אם בדיקה מהני
, הו חייבלחמץ שאינו ידוע  לו עלדאפי

ו אם לאם בדק יצא ידי חובתו ואפי לאב
כ בביתו אינו עובר מהטעמים "מצא אח

כ דחייב "ודעת הטור ג. לעילהמבוארים 
א מהני לבדיקה  לאב, חמץ שאינו ידוע לע

ומצא חמץ בביתו הרי הוא  לא ביטלואם 
פי הקרבן לש "וכן הרא, מפרעלעובר 

' ודעת התוס. כן ל"ועוד אחרונים ס לנתנא
חמץ שאינו  לע ללבדוק כלהוא דאין צריך 

א משעת לואם מצא אינו עובר א, ידוע
ועוד  ל"ודעת מהרש. ךלמציאה ואי

וא דרק במקום שאכן אחרונים בשיטתם ה
מקום  לאב, הסתפק אם יש חמץליש 

. ושוודאי שיש שם חמץ הרי הוא עובר
וכן , ז"ח והט"פי הבלש והטור "ודעת הרא

הוא דרק , ש"א בדעת הרא"משמע במג
והיינו כגון בית , בחמץ ידוע כתבו דעובר

  .זשמוחזק בפירורין שוודאי שיש שם חמץ
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' סי(ע הרב "כה כתב בשולענין הלו
דגם אם ) ק ג"א ס"וקו, יג-ג סעיפים יבלת

, בדוק אחריולאינו יודע היכן הוא חייב 
מקום  לבדוק מן התורה בכלכן צריך לו

פ שאינו "השתמש שם חמץ אעל לשרגי
 לא נתפרר ונפלא ש"מפני שא, ולנראה 

 ל"כ הו"וא[, שם פירור חמץ ונשאר שם
אחר לו.)] י דף ב"פנ(כמו חמץ ידוע 

א לזית חמץ בפסח ששבדק אף אם ימצא כ
  .מפרעלא עבר למצא בבדיקתו 

  תשביתו ללואם הוא בכ לביטו לדין והכח ש

 לי משמע שהביטו"הנה שיטת רש
 ל"וז:) דף ד(שכתב , תשביתו הוא ללבכ

א כתיב תבערו לדכתיב תשביתו ו
' והתוס, ל"ב הוא השבתה עכלדהשבתה ב

, זה להקשו ע) ה מדאורייתא"שם ד(
קמן דתשביתו לעקיבא ' דמשמע משיטת ר

קמן לועוד תשביתו אמרינן , הוי הבערה
א לכ "ואז ע, הלמעלדמיירי בשש שעות ו

ו לדכיון דהחמץ שוב אינו ש, למהני ביטו
' ומכח זה הסקו התוס, לבטל לאינו יכו

הוה  לוהביטו, דתשביתו אכן הוא הבערה
ואינו , ולא יהיה שלרק שמפקיר החמץ ש

כדי  לא יעבור בבלמו תצדקי כדי שא כלא
  .ימצא ליראה ובב לא יעבור בבלש

', התוס לן הקשה כמה קושית ע"והרמב
, הוא מכח הפקר לומר דהביטולא "דא

, אינו מכח הפקר לכן מסיק שהביטולו
הוציא מתורת חמץ ל לא שמועילא
, הלאכילהחשיבו כעפר שאינו ראוי לו
 ללדנכנס בכ ל"ז כתב דשפיר י"פלו

, י"תשביתו וכמו שמשמע מדברי רש
י ממה שהקשו "ש שמיישב שיטת רש"ועיי

 לושוב כתב דאפשר שהביטו. 'יו התוסלע

ך שאור לא יראה לנו ממיעוט ולנדרש 
פרשת ראה (בבך כדדרשינן בספרי לב לבט
 לזה הכוונה ש' פילואכן , )קעה' פי

  . הביעור לתשביתו הוא ע

פ דאתי מטעם "ן הוא דאע"ודעת הר
מ הכא שאני משאר דיני הפקר "קר מהפ

אדם רק התורה  לכיון דאינו ברשותו ש
, וי דעת שמפקירולוהוי גי, עשתה ברשותו

  .ו בהחמץלואינו רוצה בזכות ממון שיש 

אוה הוכיח ומסיק כשיטת לם ח"ומהר
 ללאינו בכ לשבוודאי הביטו', התוס

 לדאם תשביתו הוא בין ביטו, תשביתו
כ "עכ היה "ה אובין ביעור דהיינו בדיק

, דוקא מדאורייתא לעשות ביטולצריך 
 לכיון דביטו, א היה מהנילחוד לובדיקה 

 למהני ע להוה עדיף מבדיקה כיון דביטו
כ כיון "וא, החמץ שהוי בחורין ובסדקין

כ "וראה מש( לבטלו לו יש לבטלדבידו 
 ל"ה ס"ומשו, )ן"בריש דברינו בשם הר
 לוביטו, הביעור לשתשביתו הכוונה רק ע

וראה עוד . א עצה ומכח הפקרלאינו א
  . ד"בחידושי ר

 לן שביטו"ז נמצא שיטת הרמב"פלו
 ללואי הוה בכ[הוא שיהא חשוב כעפרא 

פי לו.  ]כים בזהלו שני מהלתשביתו יש 
ה דעתו שאינו לן הוא בעיקר שמג"הר

' פי התוסלו. רוצה בזכות הממון שבו
ואינו  מכח הפקר לאוה ביטולם ח"והמהר

ך ראשון לפי מהלן "והרמב, תשביתו ללבכ
פי כח לך שני כלפי מהלו, י"סבר כמו רש

פי אי הוה מכח לוכ, י"סבר כרש לביטו לש
דאינו  ל"שס, א סבר כוותיהלתשביתו 

  .חודלא דהוי עצה לתשביתו א ללבכ
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  א"יטלשרזעסקי אלוי יצחק ב' ג ר"הרה

  מנהל

  המשכיר בית לחבירוד אסוגיהביאור 
 ).דדף (

מיניה מרב נחמן בר יצחק ' בעי. 'גמ
המשכיר בית לחבירו בארבעה עשר על מי 

על המשכיר לבדוק דחמירא דידיה , לבדוק
הוא או דלמא על השוכר לבדוק דאיסורא 

  .ברשותיה קאי

ובאמת הם . (אופנים באיבעי זו' ויש ג
  ).אחד

אי החיוב חל על המשכיר ובתוך זמן   .א
החיוב נשכר הבית ונמסר מעליו 

או כיון , החיוב הבדיקה לשוכר
שכבר חל על המשכיר נשאר החיוב 

  .הבדיקה על המשכיר

אי החיוב בדיקה הוא חיוב גברא   .ב
או חחיוב ) מלשון חמירא דידיה(

  )ון ברשותי קאימלש(חפצא 

אי החיוב חל על תחילת זמן הבדיקה   .ג
הבית בתום ' או באיזה רשות יהי

 .הפסח

  

  .ל"ואיכא למיפרך כל אחד מהנ

, דחמירא דידיה הוא' דמלשון הגמ  .א
משמע דלא תלוי אי היוב נמסר 

 .לשוכר או נשאר למשכיר

ד "דאי הוה חיוב גברא אמאי נקט י  .ב
 .'כ האיבעי"ג יש ג"בי' אפי

' החיוב באיזה רשות שיהידוודאי חל   .ג
 .איכא' ומה בעי. הבית בתוך הפסח

ז הוא "ל כולן ביחד ועי"כ צ"אלא ע
  : ניחא

המשכיר בית לחבירו על . 'וזהו האיבעי
אי על המשכיר דחמירא דידיה , מי לבדוק

כ החיוב חל על "וא" חיוב גברא"דהיינו 
כ כיון שכבר חל "וא" תחלת זמן הבדיקה"

הבדיקה על  על המשכיר נשאר החיוב
  .המשכיר

על השוכר לבדוק דאיסורא , או דילמא
כ "וא" חיוב חפצא"והוה , ברשותיה קאי

הבית בתוך ' באיזה רשות יהי"החיוב חל 
כ נמסר מאליו החיוב בדיקה "וא, "הפסח

  .לשוכר

* *  

 

  י"סתירת רש

שלא יעבור  .)ב(ה בודקין "י ד"ברש
  .עליו בבל יראה ובבל ימצא

אבל הכא  .)ד(ה חובת הדר "י ד"וברש
  ).עיין שם(בדיקת חמץ דרבנן 

י "ה בודקין מפרש רש"ולא קשה דבד
ה חובת "ובד. המשנה שהם לא היה בטלין

הדר מיירי בזמנינו שכולם עושין ביטול 
לפי שיטת (כ בדיקה הוא רק דרבנן "וא
  ).ן"הר

* *  

 

  'עוד דרך לפרש האבעי

פ "עבאופן אחר ' ואפשר לפרש האבעי
דוקא על ' הגמ' שהקשו לי אמאי בעי

, המשכיר ולא על המקנה בית לחבירו
  .זו' כ שייך האבעי"דג

כיון שאחר , הוא' ל דאבעי"כ צ"וא
כ יש עוד קצת "פסח חוזרין למשכיר וא

כ החיוב בדיקה "וא, בעלות על המשכיר
הוא על המשכיר או דלמא דהוי כמו 
שמכרו כיון שעכשיו אין בו שום בעלות 

כ החיוב "שכיר והוי ברשותו לגמרי ואלמ
וגם לפי לשון . (בדיקה הוא על השוכר

  )ש"ע, הוא ניחא שפיר' הגמ
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דחיוב ' לפי מסקנת הגמ, וגם צריך לדין
אי למעשה לא , בדיקה הוא על המשכיר

   .בדקו המשכיר אי הוה מקח טעות או לא
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  א"יטלש מאיר צוויבל' ג ר"הרה

  'מ בישיבתינו הק"ר

  ע תלת"מ מדר"סוגית שב
 ).הדף (

מ ''אמר רבא ש ).ה(במסכת פסחים 
מ אין ביעור חמץ אלא ''ע תלת ש''מדר

ק ''והקשה הגה', שריפה וכו
ל במאיר עיני חכמים ''מאוסטראווצא זצ

ילפינן הא  ):ז''כ(הא בפסחים  )ד''קי' ע(
דאין ביעור חמץ אלא שריפה במה מצינו 
מנותר דישנו בבל תותירו וחמץ בבל 

והנה ', תותירו מה נותר בשריפה וכו
ש שאור בכזית וחמץ ''ל לב''ס ).ב(בביצה 

כ בל יראה דחמץ דשיעורו ''וא, בככותבות
בככותבות ליכא למילף חמץ מנותר 

דלמה לנותר דבל תותירו היא , דבשריפה
כ ''וא, )כ''שכ' ח מצוה ח''במנ' עי(בכזית 

ע יליף מאך ביום הראשון ''קשה הא ר
, ט''מבתיכם דהוא מעיו" שאור"תשביתו 
ש דחמץ בככותבות ''בע כ''ל לר''ודלמא ס

וליכא למילךף מנותר רק שאור דבשריפה 
ושפיר , כיון דשיעורו בכזית כמו נותר

מוכח דתשביתו דכתיב בשאור הוא 
ש דחמץ ''ע כב''ל לר''ודלמא ס, ט''מעיו

בכתובות וליכא למילף מנותר רק שאור 
, דבשריפה כיון דשיעורו בכזית כמו נותר

הוא  ושפיר מוכח דתשביתו דכתיב בשאור
כ חמץ דשיעורו ''משא, ט''מעיו

, בככותבות וליכא למילף מנותר דבשריפה
ל דהשבתתו בכל דבר ''ע ס''ל דר''י

ש דלא אמרינן ''ע כב''ל לר''ה ס''דבלא
ל דגם בזה דחמץ בככותבות ''וי, מתוך

ולא מוכח דמנותר רק שאור , ש''ל כב''ס
אבל חמץ דשיעורו בככותבות , דבשריפה

, ע דהשבתתו בכל דבר''ל לר''ל דס''י
ל ''ע דס''ל לרבא להוכיח מדברי ר''ומנ

ק ''אלא שריפה עכ" חמץ"אין ביעור 
  .הנפלאה

ש יליף דחמץ ''ל דהנה ב''ואפ
בככותבות משום דשאור מיותר דליכתוב 

ו ''רחמנא חמץ ואנא ידעינן לשאור בק
ח ''והקשה כצל, ש בגמרא''מחמץ עיי

 י דאן שאור מיותר דאי לא כתיב''ובפנ
שאור בהדיא והוי ילפינן לה מחמץ לא 
הוי לקה עלה משום דאין מזהירין מן הדין 
, ולהכי איצטריך למיכתב שאור בהדיא

ה לא לקי אלאו דבל יראה ''דבלא' ותי
ע כמבואר ''משום משום דהוי לאו הנל

ז אפילו דכתיב ''ולפי ,):ט''כ(בפסחים 
ושפיר , כ אין לוקין עליו''שאור בהדיא ג

לכתוב חמץ ולא שאור ויליף  'קאמר הגמ
דהא ממילא אין לוקין , ו מחמץ''שאור בק

אמנם . ד''ע עכ''י דהוי לאו הנל''על ב
 )ג''מ ה''חו' א מהל''בפ(' ם כ''הרמב

דהקונה חמץ בפסח או חימצו בידים לוקה 
ל דלא הוי לאו ''כ משום דס''וע. כ''ע

  .ע ושפיר לוקה על בל יראה''הלנ

ם בפסחים ונקדים עוד מה דאיתא ש
ע אומר דאך ביום הראשון ''שר ).ה(

ט ''תשביתו הוא מערב יום טוב דאי ביו
', הא מצינו להבערה שהוא אב מלאכה וכו

ע ''של ר' ט מאי הראי''והקשה בשמחת יו
לעולם תשביתו , ט''דתשביתו הוא בעיו

, ואי דהבערה הוא אב מלאכה, ט''הוא ביו
, יש עצה שיבערו שנים ביחד את החמץ

  .ם שעשאהו פטוריןושני

ונקדים מה שכתוב ', ויש ליישב הקו
 )ד''סימן קמ(ת האלף לך שלמה ''בשו

דשנים שעושין מלאכה כל אחד נעשה 
) .ח( מ''ס ב''כדאיתא בש, שליח לחבירו

והא , גבי שנים שגנבו ושהגביהו מציאה
ל שנים שעשאוהו פטורין הוא משום ''דקי

  .                     ש''שאין שליח לדבר עבירה עיי

ת שואל ומשיב כתוב לחדש ''והנה בשו
דהיכא דעושה גם מצוה לא אמרינן אין 
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שליח לדבר עבירה דמיגו דיש שליח 
יש שליח לדבר עבירה שבה , להמצוה

' ז מיושב קו''ולפי. מ''ועיין בשדח, ש''עיי
ע דתשביתו ''ט דשפיר אמר ר''השמחת יו

, משום שהבערה הוא אב מלאכה, ט''מעיו
ט לעשות ''ת הא יש עצה אפילו ביו''וא
, ל אין עצה לזה''אבל לפי הנ, י שנים''ע

כיון דשנים שעשאוהו פטור משום אין 
וכיון שתשביתו הוא , שליח לדבר עבירה

אצל המצוה אמרינן שלוחו  כ''א, מצוה
כ גם לעבירה אמרינן ''א, של אדם כמותו

ויש שליח לדבר , שליח של אדם כמותו
. י שניהם''כ אי אפשר לעשות ע''א, עבירה

המפרשים במילה ' וכן מיושב בזה קו
, וקרבנות דאמרה תורה שדוחה שבת

, י שנים''ולכאורה הא אפשר לעשות ע
וה ל לא קשה כיון דהוא מצ''אבל להנ

אמרינן גם לדבר עבירה יש שליח לדבר 
  .עבירה

דאיתא , וידוע דבל יראה הוא חידוש
ר ''דא ):ט''כ(ק ''וב) :ו(שם בפסחים 

אלעזר שני דברים אינן ברשותו של אדם 
ר ''ועשאן הכתוב כאילו ברשותו בור ברה

הראשונים ' וכ, וחמץ משש שעות ולמעלה
ולכאורה . ז בל יראה הוא חידוש''דלפי
ן במסכת קידושין ''דאיתא בר, ז קשה''לפי

, בסוגיא דקדשתי את בתי) .ד''ס(
דבחידוש כיון דאין לך בו אלא חידושי לא 

ע ''ל לר''ל מנ''כ הדק''וא, אמרינן מיגו
, ט''לעולם איירי ביו, ט''דתשביתו מעיו

, י שנים''ויש לקיים מצות תשביתו ע
ושנים פטורים משום אין שליח לדבר 

ל דמיגו דהוה שליח לדבר ''ואי אפ, עבירה
כיון דהוה , מצוה הוה שליח לדבר עבירה

  .חידוש לא אמרינן מיגו

ל ''זצ' ז הקול ארי''ויש ליישב דהנה ק
' י שכ''להעיר על רש' כ )ח''סימן י(בספרו 

ל שני דברים אינו ברשותו ''על הגמרא הנ
' חמץ משש שעות ולמעלה כ' של אדם וכו

בבל יראה ל להתחייב עליהן ''י וז''רש
י ''רש' א למה לא כ''והקשה בקו. כ''ע

ולכאורה . ק''להתחייב משום תשביתו עכ
י דרק בל יראה הוא ''אנו למדין מדברי רש

, אבל תשביתו אינו גדר דבל יראה, חידוש
לדברינו ' וראי. כ תשביתו אינו חידוש''וא

, )ב''כ' סי(עיין בפרישה הובא באור זרוע 
הוא רק  דעשאן הכתוב כאילו ברשותו

לענין הלאו דבל יראה ולא לענין העשה 
ז דתשביתו אינו ''ולפי. ש''של תשביתו עיי

כ אי ''וא, ל מיגו''כ שפיר אפ''א, חידוש
משום דאמרינן , י שנים''אפשר לעשות ע

מיגו דהוי שליח לדבר מצוה הוה שליח 
ע ''כ שפיר אמר ר''וא, לדבר עבירה

  .ט''דתשביתו הוא מעיו

ע דאמר ''להכי דרועכשיו דאתינא 
סובר דתשביתו , ט''דתשביתו הוא מעיו

דתשביתו ובל , אינו חידוש כמו בל יראה
ל ''ולפיכך אפ, דברים נפרדים' יראה הם ב

כ ''א, על תשביתו מיגו כיון דאינו חידוש
ע סובר דבל יראה אינו ''יש מזה הכרח דר
דתשביתו אינו גדר לבל , לאו הניתק לעשה

כ ''וא, קין על יראהכ לו''וא, ל''יראה כנ
ל של מאיר עיני ''הנ' מיושב היטיב קו

ע שאור בכזית ''לר' כ לית לי''דע, חכמים
ע לוקין אלאו ''דהא לר, וחמץ בככותבות

כ אי הוי כתיב חמץ ולא ''וא, דבל יראה
הוי כתיב שאור אלא הוי ילפינן שאור 

אז לא הוי לקי אשאור משום דאין , ו''מק
, ח''י והצל''נהפ' ד כקו''מזהירין מה

כ ''דלוקין עליו וא' ואיצטריך שאור לגופי
וממילא גם חמץ , הוי אידי ואידי בכזית

ילפינן מנותר דהוי בשריפה דליכא שופ 
מ ''ושפיר קאמר רבא ש, פירכא בחמץ

  .ל אין ביעור חמץ אלא שריפה''ע דס''מדר

כ דבל ''ם דסובר ג''וכדי להבין הרמב
נקדים , יראה לא הוי לאו הניתק לעשה

ב מהלכות ''בפ(ם ''נוסחא הישינה ברמב
דאינו מועיל ביטול על ) 'מ הלכה ב''חו

ם ''ל להרמב''ל דהטעם דס''וי, חמץ ידוע
ן בריש פסחים ''הר' ונקדים מה דכ, כן

ג ''אע, דהטעם דמהני ביטול לחמץ
רק , דבעלמא דברים שבלב לא הוי דברים

כיון דבל יראה הוא חידוש דאינו ברשותו 
, ם רק עשאן הכתוב כאילו ברשותושל אד

י ''ובפנ. ש''גילוי מילתא בעלמא מהני עיי
דזה דמהני ביטול הוא רק ' כ) .ד(בפסחים 
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אבל על , לסלק האיסור של בל יראה
  .תשביתו עבר בביטול בעלמא

ל יובן מאוד סברת ''ולפי דברינו הנ
כ ''י דבל יראה כיון דהוה חידוש א''הפנ

, ן''ל בר''כנבגילוי מילתא בעלמא סגי 
אבל תשביתו דאינו חידוש לא מהני 

ז בחמץ שאינו ידוע אינו ''ולפי, ביטול
עובד אפילו על תשביתו כיון דהוא אנוס 

כ בחמץ ''משא, ז דאינו ידוע לו החמץ''ע
אבל , נ דאינו עובר על בל  יראה''ידוע אה

ולכן לא מהני ביטול על , על תשביתו עובר
  ,דעובר על תשביתו, חמץ ידוע

ם סובר כשיטת הכלבו ''וכיון דהרמב
והטעם , דעל חמץ ידוע לא מהני ביטול

כ הוא ''א, משום דעובר על תשביתו' ל'כנ
דסובר דתשביתו אינו , מוכחת' ראי

כ ''וא, ולכן לא מהני גילוי מילתא, חידוש
כ ''וא, כ תשביתו אינו גדר של בל יראה''ע

' ושפיר כ, לא הוי לאו הניתק לעשה
  .ונה חמץ בפסח לוקהם דהק''הרמב

הישועת יעקב ' וארווחנא בזה ליישב קו
אדברי הכלבו  )ב''ד סק''תל' סי(ח ''או

 ).ו''מ(פסחים ' שהקשה אמתני, בעצמו
א ''ט ר''כיצד מפרישין חלה בטומאה ביו
והקשה . לא תקרא לה שם עד שתאפה

והקשו עליו הלא . בכלבו אמאי לא יבטלנו
, ביטול ל דלחמץ ידוע לא מהני''הכלבו ס

  .כ מאי פריך יבטלנו''וא

ל ''דהטעם דס, ל מיושב שפיר''ולהנ
, להלכבו דלא מהני ביטול על חמץ ידוע

וזה רק אי , ל''משום דעובר על תשביתו כנ
' אבל ר, תשביתו אינו גדר של בל יראה

ל ''ש ס''וב, ש''אליעזר דהוא מתלמידי ב
, דשאור הוא מיותר, דחמץ הוא בככותבות

שאור משום דאין מזהירין  וקשה הא צריך
משום , ה אינו לוקה''ל דבלא''וצ, מן הדין

כ ''וא, דבל יראה הוא לאו להניתק לעשה
ואם אינו , תשביתו הוא גדר של בל יראה

גם על , עובר על בל יראה בחמץ ידוע
כ מהני ביטול על ''וא, תשביתו אינו עובר

 'לר בו הכל פריך ושפיר, חמץ ידוע
  .והבן, לנויבט לא אמאי אליעזר
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  א"יטליפא ווערצבערגער של' ג ר"הרה

  ראש השיעור

  "שלו"וחיובו משום , "שברשותו"בנידון חיוב חמץ 
 ):הדף (

בבתיכם , )ש"מובא ברא(במכילתא 
שומע , למה נאמר לפי שנאמר בכל גבולך

מה ביתך , ל בבתיכם"ת, כפשוטואני 
יצא חמצו , ברשותך אף גבולך ברשותך

של נכרי ברשות ישראל שהוא בביתו ואינו 
יצא חמצו של ישראל ברשות , יכול לבערו

  .שהוא שלו ואין ברשותו

, לא יראה לך שאור' שנא:) ה(בגמרא 
שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של 

  .אחרים ושל גבוה

ד אותנו מהמכילתא שמלמ ונראה
 כשהחמץ שחיובו הוא בהאיסור דבל יראה

ולא מדבר , של אדם" ברשותו"בביתו ו
הוא ונכסיו מה " שלו"כלל אם החמץ 

  . אלא בנידון ברשות של מי הוא, דינה

בגמרא דף ה  - חזינן מסוגיא דידן אבל
שנתנה התורה האיסור דבל יראה  - ב"ע

במקום שהחמץ הוא שלו ונכסיו ולא 
  . הוא ברשותו מדבר האם החמץ

האם אמרינן , כן כ יש לדון בהענין"וא
מהם וכגון שהחמץ ' שאם חסר תנאי א

, "ברשותו"עכשיו  הוא אבל שאינה" שלו"
הרי ממילא , וחמצו אינו בביתו בפסח

אמרינן שכבר הוא פטור מחובת בל יראה 
מהפטור שלמד לן  ומתשביתו

  ".  המכילתא"

וכן יש לדון בדבר להיפך מלימוד 
בפטור חמץ שאינו שלו  יא דידןהסוג

" ברשותו"שאף אם החמץ , ולומר כן
ובביתו לא צריך לבערו מן העולם אם 

ויהא מותר להניח " שלו"החמץ אינו 
, חמצו של חבירו בביתו בתוך ימי הפסח

מלא יראה לך  –דהא יש לנו לימוד בסוגין 
שאם החמץ אינו שלו לא מחיוב לבערו  –

כ "וא, ביתומן העולם ואינו מחיוב בתש

הרי התורה , מה לן בזה שהחמץ ברשותו
לא אסרה אלא חמץ שהוא נכסיו שהוא 

  .כ לית לן למיחש עליה"שלו וא

 

  :החיוב בחמץ שלו ומונח ברשות אחרת

יש הסוברים שאם החמץ אינו )   א
, ברשותו והוא מונח בבית של אחרים

וכגון שנתן כל חמצו לפני הפסח ברשות 
פטר בעל החמץ בזה לבד כבר נ. ם"עכו

מכח לימוד שאנו . מהלאו דבל יראה
למדין מהמכילתא דממעטינן לה מלימוד 

דלמידן ממנה שלא חייב באופן ' בבתיכם'
  . שהוא ברשות אחר

ז "אולם מה הדין האם אמרינן לפי -
" ישראל"שיהא פטור אם מונח בבית 

כ הבעלים מחיובו "האם יפטור ג, אחר
פ לא מונח ברשותו של הבעלים והא "דעכ

הלימוד המכילתא פוטר אותו במקום 
ומה לי אם  –שאינו ברשותו של הבעלים 

או שמונח בית , ם"מונח בבית עכו
  א.ישראל

אם הוציא  וגם נשאר לבאר מה הדין
את החמץ מרשותו ומניחו ברשות הרבים 

האם אמרינן גם בזה שאכן , ומפקירו בכך
כבר החמץ אינו ברשותו וממילא לא 

  ב.יעבור על האיסור דבל יראה
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ויש שיטת שסוברים שאף אם חמצו ) ב
מונח ברשות אחרים נמי עוברים הבעלים 

, ה חובת הדר"בד' י דף ד"כמבואר ברש
  . המשכיר לבדוקה על "שם בד' ובתו

  
  

  

  :כשהחמץ אינו שלו אלא שמונח ברשותו

לך ולא 'שיטת הסוברים דלמדין מג)   ג
שמונח "שאף בחמץ ישראל ' לאחרים
דהא כן , לא עוברין על בל יראה" ברשותו

הוא משמעות הפסוק שרק הבעלים עוברין 
וממילא נפטר מהאיסור . עליו מדכתיב לך

ישראל " "הפקר" "ם"עכו"אם הם של 
ולא צרכינן פסוק לכל אחד מהם " אחרים

' ואם כ" לך"דמעולם לא אסרו תורה אלא 
תורה חד לך הרי הוי כדבר ממילא שכל 

  דלא נכלל בהאיסור" לך"שאינו 

לא ממעט " לך"שיטת הסוברים ד)   ד
ואם , ם אבל לא ישראל אחרים"אלא עכו

מונח חמצו של ישראל אחרים בביתו 
מן  וברשותו של אדם מחיוב לבערה

   ה.י שהחמץ אינו שלו"התורה אעפ

                                                             
 

       
  

 

 
 

 

        
 

        
       


       

 

 

 


       
 

       
   

        

  :עיונים בנושא הישיבה

חמץ של : מדרגות בחומרת חמץ' יש ג
כ יש "וא. חמץ נכרי, חמץ הפקר, ישראל

  :לשאול כן

" הפקר"הדין בחמץ ' מה יהי)   א
' דלתו. י"שמונח בביתו של ישראל לרש

הדברים מבוארים דבביטול בעלמא סגי 
שוט הוא כ דינו פ"א, הכוונה על ההפקר

י דאמרינן דחמץ של "אולם לרש. דמהני
הא לא הוי לא  –' לך'ישראל לא אימעט מ

האם חל , ם ולא כחמץ ישראל"כחמץ עכו
י "בפנ' עי. (י"ז לרש"עליו חיוב ביעור ע

  )א"ובגר

הסובר דהפקר ודאי מהני ולא ' לתו)  ב
' מה יהי, עוברים עליה משום בל יראה

יודה האם , הדין בחמץ של ישראל אחר
  .י"בזה לרש
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  ו"נישמואל שטיין ' הב
  ו"יעקב פריעדמאן ני' והב

  בסוגיא דדבר הגורם לממון
 ):הדף (

בסוגייתנו מבואר שישראל שקיבל 
אחריות על חמץ שהפקיד הנכרי ברשותו 

והסיבה , ימצא עובר עליו בל יראה ובל
הוא ) לפני הלימוד של לא ימצא(הפשוטה 

שדבר הגורם לממון כממון דמי וכאילו 
החמץ שלו הוא ונכלל בשלך אי אתה 

  .רואה

, ויש לדון מהו הגדר של גורם לממון
דיש לומר דכיוון שקיבל עליו אחריות על 
החמץ הרי אפשר שחמץ זה יגרום לו 

, ממון כגון אם יאבד או יגנב) לשלם(
דומה חמץ זה , כממון דמי, וכיוון שכן

ע אי שלו "גם בזה יל(, כאילו הוא שלו
ממש ולא של אחר כלל או רק כל הדינים 
המונח על הבעלים מתייחסים לו אבל 

  ).עדיין שייך להמפקיד

נסתפק ) 'ו ז"שפ(ח "והנה בקצוה
בשורף חמץ נוקשה של חבירו בתוך החג 

 דהרי בתוך, אי חייב לשלם לו דמי חמצו
החג אסור בהנאה ואין בו שווית ולא 

אבל לאחר הפסח דמותר בהנאה , הזיקו
ל שיהא חייב לו "כ אפ"וע, ויהא בו שווית

ומייתי ראיה ממה . לשלם גם עכשיו
שהאוכל חמץ .) לקמן כט(' שאמרו בגמ

ד לא מעל "דלחד מ(של הקדש בפסח 
ד מעל "ומסקינן שם דמ, מעל) ד"ולחד מ

ועל זה , מון דמיל דבר הגורם לממון כמ"ס
דאסור (ג דהשתא לא חזי "י דאע"פירש

חזי ) אחר הפסח(הואיל ולקמיה ) בהנאה
גורם לממון הוא וכממון ) מותר בהנאה(

 .וזהו הדין בהקדש, דמי

ומיניה יליף הקצות דהוא הדין לגבי 
ג "שורף חמץ נוקשה של חבירו דאע

דתוך הפסח אסור (דהשתא לא חזי 
יהא מותר  הואיל ולאחר הפסח) בהנאה

רצה לומר , ל גורם לממון"בהנאה הו
וכממון דמי  –לאחר זמן יהא שוה ממון 

הרי , וחייב לשלם ככל מזיק ממון חבירו
מ שגדר זו כולל גם "חדש בגולמכ' לנו פי

דבר שעכשיו אין לו שוית אבל לאחר זמן 
יהא בו שוית וכממון דמי שדומה כאילו 

על ושייך לב(עכשיו כבר יש בו אותו שוית 
  ).החפץ

ז הקצות ממאי דאמרינן "והקשה ע
דראובן שמכר עבדו לשמעון .) צ(ק "בב

, מ שיעבוד לראובן עוד שלשים יום"ע
מ דראובן ישנו בדין יום או "ל לר"ס

יומיים דכיון שיש לו בו הקנין פירות 
כקנין הגוף דמי ומיקרי ) זכות השתמשות(

ולפי מה שאמרנו , ראובן רבו של העבד
ש "מ כר"מ קשה דהלא ר"לפרש בגולמכ

כ העבד הזה "מ כממון דמי וא"ל דגול"ס
כיון דלאחר השלשים השוית שלו יהא 

ג שעכשיו אינו שייך "אע, שייך לשמעון
והרי  -מ מיקרי וכממון דמי "מ גול"מ, לו

הוא דומה כאילו כבר יש לו עכשיו שוית 
  .ושמעון מיקרי רבו ולא ראובן, זו

יאור ומשום קושיא זו חידש הקצות ב
, והוא, אחרת בגורם לממון כממון דמי

דבאופן שבהיזקו גרם שהבעלים יתחייבו 
או יפסדו ממון הרי הוא כאילו הזיק 

כגון , ממונם של הבעלים בפועל ממש
י "האוכל חמץ של הקדש בפסח כיון שע

היזקו יחסר להקדש ממון לאחר הפסח 
ז כאילו הזיק ממונו של הקדש ושפיר "הר

בכל מזיק ממון  מ דמעל כמו"סבר ר
והוא הדין גבי שורף חמצו של , הקדש

חבירו נחשב כהזיק ממונם וחייב 
אבל כל זמן שהוא בעין שלא , בתשלומין
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הזיקו לא מיקרי ממונו כלל  כיון דלא שוי 
  .מידי

: ד"הקצות בסוגיתנו לפי הא' ז פי"ולפ
, א הואיל וכי איתיה הדר בעיניה"סד

מון דכמ(ש לההוא "י וכי אמרה ר"ופירש
אבל החמץ , היכא דאינו בעין) דמי

שהפקיד הנכרי אצל הישראל הרי ישנו 
בעין ולא שייך ביה כלל הדין דכממון דמי 

ושפיר איצטריך ליה לקרא דלא , כדאמרן
פ שאינו ממונו כיון "ימצא לילף מינה דאע

עיין עוד (שקיבל אחריות חייב לבערו 
 ).להלן

*  

לפני (מצינו למידין דבלישנא קמייתא 
דבר הגורם ' פירשה הגמ) האיכא דאמרי

לממון כממון דמי דחמץ זו כיון שקיבלה 
באחריות הרי אפשר שיגורם לו ממון כגון 

דומה  - כממון דמי -אם יאבד או יגנב 
צ קרא "וא(כאילו כבר עכשיו שלו הוא 

ד לאו כממון שפיר "אבל למ, לאוסרו
  .וכדלעיל בתחילת דברינו) איצטריך קרא

) האיכא דאמרי(רייתא וכן בלישנא בת
לא "ד כממון דמי "כשהוקשה הגמרא למ

מ "כ הכי גולמכ"פירשו ג, ל"ל" ימצא

דכיון דדבר זה יהא מחייבו ממון הרי הוא 
 –' ז תירץ הגמ"וע, כאילו עכשיו שלו הוא

מ אינו דין בקבלת "דדהגול - איצטריך 
והיינו , אחריות אלא בחיובי היזקות

ד ממון ז מחייב או מפסי"דכשהזיק ועי
וזה לא שייך רק כשהיזיקו , להבעלים

ואינו בעין אבל בדאיתיה בעיניה לא שייך 
 .כלל גורם לממון כממון

*  

דרכים לבאר גורם לממון ' הנה מצינו ג
  :כממון דמי

י "וע, מי שקיבל עליו אחריות על חפץ  )א
אחריות זה יתחייב תשלומי  ממון 

נחשב כאילו החפץ , כשיאבד החפץ
 .)ממונו(שלו הוא 

, דבר שיהיה שוה ממון לאחר זמן  )ב
דומה כאילו כבר יש בו עכשיו אותו 

דרך הקצות (השוויות של ממון 
 ).בהשקפה ראשונה

, מזיק שגרם לניזק שיתחייב ממון  )ג
דרך (דומה כאילו הזיק ממונו של ניזק 

 ).הקצות למסקנתו

 

 



dddddddddddddddddddddddd  
 

   

 לב

 

  שעשועי אורייתאשעשועי אורייתא

  
  א"יטלש מרדכי דוד קאהן' ג ר"הרה

  'מ בישיבתינו הק"ר
  מ"י השו"נערך ע

  ו"ני יעקב פריעדמאן' ו והב"ני שמואל שטיין' הב

  דדבר הגורם לממון  אסוגיהביאור 
 ):הדף (

ד כממון "א ללישנא קמא למ"דהו 'בגמ
ולאיכא , דמי היינו ממונו ממש לכל דבר

דאמרי אמרינן כיון דגרם הפסד לחבירו 
כאילו גנב מן חבירו אף דגניבה  –ה "ה

וכאן בחמץ שאני , באמת היה מן הקדש
כ "משא, כ אף דאיתיה בעיניה"דהוי גזה

בכל התורה כולה לא אמרינן כממון דמי 
פ דברי "רק כשחבירו הפסידו כבר וזה ע

  . הקצות

ש מביא שיטת יש מן הגאונים "ברא
דישראל שהפקיד אצל נכרי או אצל 

טור רק באופן ישראל חבירו המפקיד פ
מן ' שקיבל הנפקד אחריות ומביא ראי

ח בביאור "ועיין במקו[,  ש"המכילתא עיי
ן נראה דפוטר "ובר] דברי הגאונים

להמפקיד אף בלא קבל הנפקד האחריות 
ן "דלשיטת הר' וכתב השאגת ארי(, עליו

אם ישראל מוציא חמץ בפסח מתוך ביתו 
ר אף דהוי חמץ שלו אינו בבל יראה "לרה

ש יהא "אינו ברשותו אבל להרא דהרי
  .)ג"חייב בכה

ושיטת רבינו יונה הוא דהמפקיד חייב 
מן ההקדיש ' אף דאינו ברשותו ומביא ראי

ש כתב דראייתו אינו מובן ומסבירו "והרא
ח כאן בהגהות דאמרינן דמי שגנב "הב

חזינן ' וה' הקדש מבית בעלים פטור מד
מזה דאף דאינו מונח ברשות הקדש כיון 

ה של הקדש ולא "י הקדש ה"קיד עשהמפ
  , של הנפקד

ז דפשטות דבריו נראין "ועיין בטו
ש דאית "דלר' דאזיל ללישנא קמא בגמ

ליה כממון דמי אינו חידוש כאן דאסור 
כ קאי לא ימצא גם על "בקבלת אחריות א

ז אמרה "ישראל שהפקיד אצל נכרי וע

וכיון דאינו ברשותו אינו " בבתיכם"תורה 
  .עובר עליו

בל לרבנן דאצטריך לא ימצא לחדש א
כאן דנכרי שהפקיד אצל ישראל אסור 
בקבלת אחריות כיון דהוי חידוש לא קאי 

ז אבל היכא דבאמת הוא של "אלא ע
ישראל אף שהוא אצל נכרי חייב עליה 
ובזה מתרץ הרבינו יונה לפי המכילתא 

וזה הפשט הוא מספר אמרי צבי על (ש "עי
  )ק"ב' מס

יא ממשבצות אבל היד אפרים הב
' ס לא קאי בדרך הא"דהקשה דהא הש

ד הוי חידוש כאן "ולדרך השני לשני המ
, ז"אלא מסיק דהכי הוי תוכן דברי הטו

ד לאו כממון דמי נמצא אף בסוף "דלמ
דברי מסקנת הוי כאן בחמץ חידוש מכל 
התורה כולה דכאן חייב באחריות הישראל 
וכאן הוי בממון ואין לך בו אלא חידושו 

כ לדברי "ת אחריות של ישראל משאבקבל
ש דסבר כממון דמי נמצא בעצם הייתי "ר

סבר דדוקא בדליתיה בעין אמרינן כממון 
דמי בא הכתוב לחדש דהיכא דאמרינן 
כממון דמי כגון כאן וכן בכל התורה כולה 

  .אמרינן אף באיתיה בעין אם קבל אחריות

' י ותוס"ועוד יש כאן מחלוקת רש
בייחד אי הוי בקבלת אחריות אי לא 

י סובר דזה דקבל עליו אחריות עובר "דרש
סובר דאף דקבל ' אף בייחד לו בית ותוס

כ שיהא "עליו אחריות ונמצא דהוי צריך ג
התניא שיהא מצוי לטלטלו ' וכי(מצוי 

, ובייחד לו בית אינו מצוי )להיכן שירצה
דכל היכא דקבל אחריות י נמצא "ולרש

הוי שלו לגמרי דדבר הגורם לממון כממון 
כ "ורשאי לעשות בו כל דבר שרוצה וכ
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דהוי מצוי לכל חפצו , ה לעולם אסיפא"בד
וההסבר הוא דהחפץ שלו ואף דמחויב 

ולהכי כיון , להחזיר אינו אלא כחובת הגוף
שהחפץ הוא של גוי ובגוי מותר גניבת 

אן שחייב חפץ שלו בלא היזיק לו וכ
  .לשלם מחובת הגוף מותר ליהנות מהחפץ

וליתר ביאור דברי היש מן הגאונים 
  .ח"ש יש ללמוד המקו"מוביו ברא
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  שעשועי אורייתאשעשועי אורייתא

  
  א"יטלש אהרן קאהן' ג ר"הרה

  'בישיבתינו הקמ "ר
  מ"י השו"נערך ע

  ו"ני נפתלי שמעון אינדיג' ו והב"ני כהנא השלמ' הב

  דדבר הגורם לממון  אסוגיהביאור 
 ):הדף (

הואיל וכי איתא הדר  א"קסד 'בגמ
ל דלאו הכי "ה לאו ברשותי קאי קמיבעינ
ל רצה "דרכים מה הקמ' ואיכא ב, היא

, ג ועוד אחרונים"הקצות ובפרמ, לומר
דבר  יבעין לא הו יפ כשהו"ל דאע"דקמ

הגורם לממון כאן דאיכא גזירת הכתוב 
עובר  כ"ת גיוצא דכשקיבל אחרממלא י

ח ועוד אחרונים "ובצל. ,אהעליו בבל יר
ל רצה לומר דכאן איכא גילו דעת  "דקמ

פ שהו "עעל כל דבר הגורם לממון דא
הטעם דהקצות ו. עדיין בעין דכממון דמי

ח דסבר דכי היכי "לפרש כמו הצל הלא רצ
לא אמרינן דבר הגורם ' לדרבנן דאית לי

כממון דמי הוה כאן עובר על בל  ןלממו
באחריות (, אכ דלא ימצ"זהיראה משום ג

ש לא יהא "כ מה לי לחלק דלר"וא) לחוד
ט "ת עונג יו"ובשו, ל"כ הנ"הזכ הג"הכי ג

דהוה ש "ה כאן סבר ר"ח דמש"לצמתרץ ה
חמץ אחר הפסח  'לי אגורם לממון דסביר
ול ללמוד מזה על כה י"מותר בהנאה ומש
כ לרבנן דסברי "משא, כל התורה כולה

הם צריך  אה דווק"דאסור דהנאה מש
ובאחריות (לגזירת הכתוב דלא ימצא 

  ).לחוד

דבר  פ כשהוא"דאעח "והטעם דהצל
ולמד מכאן על  ,כממון דמי הגורם לממון

' דמצינו בהדיא במס, כל התורה כולה
קדשים בעיר הנידחת דהוה בעין בבכורות 

משום דבר הגורם ' כ דיין שם הגמ"ואעפ
והאחיעזר מתרץ הקצות דבזה , לממון

קדשים היא דגורם דע מודה דכיון "כו
 הדבר בעין כשהוה' לממון כממון דמי אפי

משום דכיון דקאמר הרי עלי מחיוב ליתן 

זו גורם וכשהקדיש הבהמה הרי , מממונו
  .והוה דבר שבעין, לממונו

*  

ד "דבשלמא למ' הראשונה בגמ ד"בא
הא , דבר הגורם לממון כממון דמי שפיר

דדוקא כשלא הוה ' ד שניצאיכה ' לכאו
כ "מ משא"בעין אמרינן דהגלמכד

ד זו סבר "כ צריך לומר דא"וע, כשבעין
ולא משום  בפשטות דהוה כממון גמור

בעין  פ שהוא הדבר עדיין"ואע ,כ"גזה
דלא ' ד השני"ל בא"לפי הקצות דקמ' ואפי

ד "אבל כאן בא, כ"הזהוה אלא משום ג
, הראשונה סבר דזה הוה ממש כממון דמי

ד דלהראשונה "א' החילוק בין הב' וזה יהי
פ שהוא "הוה אע, כממון דמידהוה ד "למ

ק דדוקא כשאינו ימס' ד השני"ולא, בעין
  .בעין

רם עלמא דגובברי סכ ד"ה לרבנן ג"וה
וכאן דאיכא גזירת , לממון לאו כממון דמי

כי הה ל"י ד"ברש, הכתוב דלא ימצא
פ דאינו "משמע דאע, ך לא ימצאיאיצטר

כממון כאן איכא פסוק דבחמץ אסור 
פ "מ כתוב דאע"ת' ז בסי"טהאבל , פ"עכ

מ כאן "מ, דבעלמא לא הוה כממון דמי
ר "בשועהוכן . גלוי לן הקרא דהוה כממון

עלמא לאו בג פסק ד"א סק"ו בק"רמ' סידב
ץ ממ כתוב דבח"וכאן בסי ת, כממון דמי
וטעמא משום דאילו מיגנב או , לבד אסור

דהוה כממון  משמע', כ בגמ"וכמש מיתסר
גלוי לן  ודווקא כאן, ש רבא"דמי וכמ
  .הקרא כן

דגמרא הא דקיבל ' ובפשטות בהתי
ש "עליה אחריות וכדרבא היינו דווקא לר

, דבר הגורם לממון כממון דמי' דסבירה לי
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אחר הפסוק דלא דל "ז הנ"אבל לפי הט
פ הוה "כ מודה דכאן עכ"ימצא הרבנן ג

' אפי' ואפשר לומר התי, כממון דמי
דבל  בוהחילוק אי החיו ש"כדרבנן דר

מונו היא או משום דכמ אכאן הו הירא
זירת הכתוב דלא ימצא דגמשום 

ל אי "החילוק הנ )א) דובאחריות לחו(
) ב, ןכ כדרבנ"ש או ג"דווקא כר 'בגמ' התי

דחמץ שעבר עליו הפסח לא אסרו חכמים 
כ אי הוה "וא, דווקא אלא אם היא שלו

, כממון שלו אסור לו אפילו אחר הפסח
' ואפי(כ דלא ימצא "הזואי משום ג
לאחר הפסח יהא מותר ) דבאחריות לחו

דאיכא מחלוקת הראשונים אי ) ג, בהנאה
, א דאינו עובר"די, גזלן עובר בבל יראה
ב סובר "ע' ק דף ט"ובשיטה מקובצת בב

וכתוב באור שמח , דעובר בבל יראה
גורם  וידגזלן ה, דתלוי בזו המחלוקת

כ חיוב ממונו אינו באה "משא, לממון
שם  וכמו שמצינו, מחמת חיוב באחריות

דשבח גזילה לגזלן היא אם קנא ' בגמ
ממון שגנב  אואינו חייב אל, בשינוי רשות

מהאי טעמא דאינו חייב אלא מכח היזק 
ואי הוה כאן הטעם , ולאו מכח אחריות

דהוה גורם לממון אף גזלן עובר בבל 
ואי הוה הטעם , יראה דגורם לממון היא

, כ משום לא ימצא"הזמשום אחריות דג
ת "ולקמן יבאר בעזהשי. ורכאן הגזלן פט

  .'עוד חילוק ד

*  

פ "דאע' הביא ראי' כאן בגמ ם"הרמב
דמאנס לו הנכרי לקבל אחריות עובר עליו 

בלי קבלה ולכאורה קשה ' ואפי, בבל יראה
. ז הא לא קבלה למעשה אחריות"ע

ק תירצו "ם שי"מ ובמהר"ת שו"ובשו
דהטעם דקבלת אחריות מהני משום 

, א חייב לשלםה יה"קיומו דאלבדרוצה 
פ הא "פ דמאנס עכ"כ אף כאן אע"וא

ז משמע מדעת "רוצה בקיומו ולפ
ש "ם כהראשונים המובא ברא"הרמב

דאי , איירי כאן ש"פ באחריות דש"דעכ
דהא  וח לא שייך רוצה בקיומ"אלא בש

  .בואלא שלא לפשוע  האחריות עליואינו 

ם "מ מתרץ דהרמב"ת' וביד אפרים בסי
, ן לאו כממון דמיסבר דדבר הגורם לממו

כ דלא "כ עובר עליו משום גזה"ואעפ
' וזה הוה אפי) באחריות לחוד(ימצא 

מ "וזה עוד נפק, ל"כ הנ"כ מגזה"באונס ג
ד דכממון דמי דווקא כשקיבל "דלמ

אחריות מעצמו דבאונס לא שייך לומר 
  .ממונו

' ז בסי"טדה, באמת זה תלוי במחלוקתו
ב "ע' דף ה' א הקשה דבגמ"מ סק"ת

ל דאפי "הול, ל"ה לא ימצא למקש
כשמאנס לו דליכא משום גורם לממון 

דלא שייך (כ לעיל "כממון דמי וכמש
ובאמת ) לומר ממונו כשלא קיבל על עצמו

כ בכלל דבר "ס סבר דזה הוה ג"בחת
וביד אפרים שם הסביר , הגורם לממון

ס סבר דכיון דאיכא "המחלוקת דהחת
 כאן החמץ זה היא הפטור לו לשלםעדיין 

ה אינו חילוק אם "ומש. וגורם לו ממונו
הנאה דכיון ' כ אית לי"הא ג' מאנס לי

. אינו צריך לשלם וזה גרם לו ממוןד
ם יאבד החמץ אז סבר דדוקא "כ הט"משא

ה אבידתו זה עושה "צריך לשלם ומש
כ כשמאנס לו כך "משא. הגרמא לממונו

יכול לאנס לו כשעדיין כאן היא ואינו תלוי 
לא הוה הגרמא זו  ה"באבידתו ומש

  .כממונו

ם הולך "והיד אפרים כשמתרץ הרמב
ז דלא הוה במאנס כממונו "כשיטת הט

  .באונס' כ ואז אפי"ודווקא משום גזה

*  

דרכים באחריות ' ש איכא ג"וברא
דווקא הזיקא ו ,ח"כש' א, שקבל כאן

גניבה ' ש והיינו אפי"כש' ב, דפשיעה
' ודיעה ב, אונסין' כשואל ואפי' ג, ואבידה

דסברי דפשיעה מטעם ' לא רצה ללמוד כא
ותירצו . מזיק היא ולא משום חיוב אחריות

כ מדין מזיק היא הא "פ דאח"דאע' הא
דאי לא קיבלה , י שקבלה"מ דווקא ע"מ

הא ביתך קמך ' ח וכגון דאמר לי"מדין ש
  ועוד , בפשיעה' דאינו חייב אפי

ם "א לומר כהרמב"ד דא"הקשה בראב
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מאי פשיעה בבעלים כ א"דא, דמטעם היזק
וכן קרקעות ועבדים דמדין הזיקא , פטור

כ כאן הוה "וע. ומדין שמירה חייב. פטורה
. כ אלא מטעם שמירה וקבלת אחריות"ג

ז איכא תירוץ דהמיעוט דקרקעות "וע
ועבדים לא הוה אלא מדין דתשלומין ולא 

דסוברין דצריך ' ושיטה הג. מדין שומרין
כ "גאחריות אונסין משום דסוברין 

כהשיטה דלא הוה דבר הגורם לממון אלא 
כ ומשום "משום דאיכא כאן אחריות ג

ז "כ דכאן הוה דבר הגורם לממון וע"גזה
  .צריך אחריות גמורסברי ד

*  

א "בריטבמבואר ' האבעי והצדדי
 'דאיירי במקום דלא מצי מסלק לי

הארנונא אי הוה ' והאבעי, 'כ בגמ"וכמש

שותפות בהדיה והוה דינו דיד נכרי כ
 כלל שותפותכאו דלא הוה , באמצע ופטור

והאידך ראשונים סברי . וחייב בבכורה
' והאבעי. ם"העכועם דשפיר הוה שותפות 

אי הוה שותף בכל העדר או אמרינן 
' דהוברר הדבר למפרע דדוקא בזו הוה בי

ה "ומש, שותף במה שנטל ולא בשאר
  .חייב האידך בבכורה

קלא ' ילוק דבבהמה אמרינן דאית ליהח
משום , קלא' ובעיסה אמרינן דלית לי

כשהבהמה  ןה נוטליידבבהמה לעולם ה
מן  ןכ בעיסה בעלמא היה נוטלי"משא, חי

וכשהיה שוכחים היה נוטלין מן , התבואה
העיסה וזה לית ליה קלא דסברינן דנטלו 

  .כבר מן התבואה
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  א"יטלש מרדכי אהרן זאבעל' ג ר"הרה

  'מ בישיבתינו הק"ר
  מ"י השו"נערך ע

  ו"ני פריעדמאן' איתמר טובי' ו והב"ני קלמן אליעזר מאלאח' הב

  דדבר הגורם לממון  אוגיהסביאור 
 ):הדף (

איכא דאמרי הניחא למאן דאמר  'בגמ
יינו ה, דבר הגורם לממון לאו כממון דמי

משום י "פירש(דאיצטריך לא ימצא 
איצטריך קרא , דבעלמא לאו כממון דמי

אלא למאן ) למימר דגבי חמץ מיהא מתסר
 ,לא ימצא למה לי ,דאמר כממון דמי

איצטריך סלקא דעתך אמינא הואיל וכי 
הוא גופיה למריה ( ,איתיה הדר בעיניה

' וכי אמרה ר, וזה עדיין לא נאבד, בעיניה
כגון גבי , שמעון לההוא היכא דאינו בעין

גונב קדשים שהיו הבעלים חייבין 
באחריותן אמר רבי שמעון אף על פי שאין 

להקדש  דכתיב לרעהו ולא, כפל להקדש
דכיון דזה חייב באחריותן , הכא חייב

דהא גרם לו להתחייב , רעהו קרינא ביה
  . ל"לאו ברשותיה קמ) ממון

  

  י"בפשטות לרש' ביאור הגמ

דהקושיא ' והנה בפשטות הפשט בגמ
הרי מצינו ' כממון דמי'ד "דלמ, הוא

שקיבל עליו (דהתורה מחשיב כל דבר 
להוציא ממון שהוא ' שגורם לא )אחריות

, אשהוא שלו ממש' ואין הפי(, כממון שלו

                                                             
 


–

   
        
 





      


 
   

כ איזה אחיזה של שותפות "אלא שיש לו ג
כ הרי זה נכלל בהלאו דלא "א, )בהחפץ

צ קרא "וא ,)שלך אי אתה רואה(יראה לך 
ש ורבנן "דפלוגתת ר' הגמ' ותי, דלא ימצא

בדבר הגורם לממון אינו אלא כשהחפץ 
אז לא , אבל כשהחפץ הוא בעין, אינו בעין

כ "ל דלאו כממון דמי וא"ע ס"י וכופליג
ולכן צריך קרא ' א דהאי לאו ברשותי"הו

  .ג"בכה
  

א הגמרא ובין מסקנת הגמרא "מ בין ההו"והנפק
  :הוא כך

ל דגם כשהחפץ בעין "א היה ס"דבהו
, ש ורבנן אי הוי כגורם לממון"פליגי בה ר
ש דכל חפץ שקיבל עליו "ל לר"ולפי זה ס

אחריות וסוף כל סוף יכול לחייב הנפקד 
ל גם קודם שניזוק "כ הוי"א, ממון אם יוזק

                                                             
 

      



 

      
     

       
       


     
       

      
 

        –
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ונחשב כאילו יש לו איזה , בגורם לממון
ולכן נכלל , אחיזה של שותפות בהחפץ

ובמסקנת הגמרא ', לך'דלא יראה בהלאו 
ל מסברא "דס, ל לומר הכי"ל דאא"ס

דקודם שיוזק החפץ ועדיין לא נתחייב 
שום ממון למה יש להמקבל אחריות איזה 

ש מודי דלאו "ולכן אף ר, אחיזה בזה
כ אחר שכבר ניזוק "משא, כממון דמי

ש דמזה אנו "ל כר"וכבר נתחייב לשלם ס
ין דאז רואין גם למפרע בזמן שהיה בע

כבר היה לו אחיזה בזה לפי שאנו רואין 
דסוף כל סוף בא הביא אותו להוציא 

  .ממונו

  

  ח"לפי הקצוה' ביאור הגמ

' סי(ח "אמנם ממה שחידש הקצוה
יצא לנו דרך אחר בפשט ) ק ז"ו ס"שפ

בדברי הגמרא וקודם נביא דברי הקצות 
כ "כלשונו עם קצת הערות וביאורים ואח

  :'דברי הגמנראה האיך נלמד פשט ב

ואיכא למידק "... :ח"ל הקצוה"וז
ד דבר הגורם "ס הנזכר דלמ"דמשמע בש

ג דהשתא לא חזי כיון "לממון כממון אע
' דהא בפ .ל גורם לממון"דלקמיה חזי ה

תני המוכר עבדו לאחר ) .ק צ"ב( החובל
ופסק עמו על מנת שישמשנו שלשים יום 

מאיר אומר הראשון ישנו בדין יום או ' ר
יהודה אומר ' ר, מפני שהוא תחתיויומים 

' ומפרש לה בגמ. שני מפני שהוא כספו
מאיר סבר קנין פירות כקנין הגוף ' שם דר

שמעון ' מאיר סבר לה כר' וכיון דר. ש"ע
דאמר דבר הגורם לממון כממון וכדאמרי 

. ש"גבי שור הנסקל ע .)ק עא"ב(במרובה 
ל כקנין הגוף הא "כ נהי דקנין פירות ה"וא

כ תוך שלשים "לשים דשני הוי ואלאחר ש
נמי הוי דשני מחמת דבר הגורם 

  .ל"עכ, ..."לממון

ח העיר מעבד דמצינו "הנה הקצוה
, דהראשון ישנו משום יום או יומים' בגמ

                                                             
       
    –   

 

ולמה לא נאמר לגבי השני דהוי דבר 
והנה בהשקפה ראשונה , הגורם לממון

היה נראה לומר שאין כוונתו להקשות 
הגורם לממון אלא יהא דבר ' רק השני'ש

הראשון  –כוונתו להקשות שלגבי שניהם 
כ גם "וא, יהא דבר הגורם לממון –והשני 

דהא , השני ישנו מדין יום או יומים
לכאורה הראשון שיש לו קנין השתמשות 

ל אצלו כפקדון שיש לו עליו "כ הוי"א
ל אצלו דבר הגורם "כ הוי"וא, אחריות
 אמנם שמעתי בשם הראש השיעור, לממון
ל דאף שמותר להראשון "א די"שליט

מ אין לו עליו שום "להשתמש בו מ
ל דהקושיא אינו "כ שפיר י"וא, אחריות

האומנם שבאמת יש (, אלא לגבי השני
להעיר עוד דהא בעבד לא שייך כלל דין 

שהרג את עבדו אינו ' דהא א', אחריות'
ובכלל ', אחריות'חייב או פטור מדין 

וגם , כפקדון שבעבד אין שום דיני שמירה
שעבד אינו כלל מטלטלין שחייבין עליו 

  ).מדין שמירה

אמנם בעיקר קושית הקצות הנה יש 
דהא למה נאמר שיהא העבד , לעיין בזה

הא אין לו , לגבי השני דבר הגורם לממון
ולא קיבל , שום אחריות לגבי הראשון

ואי נימא כיון שיש , עליו שום אחריות
אם יהרגו את דסוף כל סוף ', פסידא'עליו 

כ אין זה "א, העבד נמצא שהרגו את עבדו
והגע , ממש' ממון'אלא ' גורם לממון'

איזה חפץ המושאל ' עצמך שאם יש לא
האם ) באופן שאין עליו אחריות(' אצל א

ואין  –לממון ' גורם'זה מיקרי אצלו דבר ה
  .ע"ויל, זה אלא ממונו ממש

כ לא "ונראה דע"....  : ל"עוד כתב וז
שמעון דבר הגורם לממון כממון  'קאמר ר

כיון דעל ידי היזק  ,אלא שיתחייב בהיזקו
זה יפסדו הבעלים ממון כמו בקדשים 

ש "ט לר"שחייב באחריותן דחייב מה
אבל כל זמן דאיתיה . בהיזקן ובגניבתן

וגבי חמץ של , בעינא לאו ממון הוא כלל
הקדש דמעל נמי כיון דמפסיד ממון הקדש 

ל השתא "פסח השהיה להקדש בו אחר ה
אבל בעינא , דבר הגורם לממון ומעל בו
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  לאסוקי שמעתתאלאסוקי שמעתתא

לאו ממון הוא דלא אמרינן אלא שיתחייב 
... .ש"בהיזקן ובגניבתן דנפסד על ידו וכמ

  .ל"עכ

  :ח חידש כאן שני חידושים"הנה הקצוה

אינו 'ש ורבנן אינו אלא ב"דפלוגתת ר) א 
ש "אף ר' עין'אבל כשהוא ב, דוקא' בעין

ובאמת אין זה (, מודי דלאו כממון דמי
י בסוגיא "חידושו של הקצות דהא ברש

  ).דידן מפורש כן להדיא

ש דבר "פירוש חדש במ -עוד חידוש ) ב
דאין הפירוש ', כממון דמי'הגורם לממון 

אלא שיש עליו , שהוא כממונו ממש
  . התחייבות של תשלומין

ולכאורה יש לדייק דליישב קושיתו 
 וסגי' צ להחידוש הב"באמת א, מעבד

ש ורבנן "דהפלוגתא בין ר' בחידוש הא
ובזה מיושב , אינו אלא כשהחפץ הוא בעין

כ למה צריך "וא, דבעבד הרי הוא בעין
והטעם דלא , עוד לחדש החידוש השני

כמו (ל סברא פשוטה "פליגי בעין י
' שנתבאר לעיל בקצרה בביאור דברי הגמ

דכל דבר שאינו גורם לממון  )בפשטות
לממון אלא אחר עכשיו אלא יהא גורם 

דמי יאמר , א לומר כלל"זה א, שיהא ניזוק
  .וההיזוק עדיין עדיין לא בא לעולם, שיזוק

בריש פרק המפקיד ' עי' וכדמות ראי(
ל דקונין דבר שלא "מ דס"לר' דפריך בגמ

ג שעדיין לא בא לכלל "בא לעולם דבכה
  ).ל דלא קנה"מציאות ס

וכן מוכח מהא  :ל"עוד כתב הקצות וז
אמר רבא  ):ה(ק דפסחים "פ דאמרינן

בעירו חמירא דבני חילא כיון דאלו מיגנב 
או מיתבד ברשותייכו קיימי ובעי שלומי 

ד דבר הגורם "הניחא למ. כדילכון דמי
ד לאו כממון דמי "לממון כממון אלא למ

שאני הכא דאמר קרא , מאי איכא למימר
ד לאו "איכא דאמרי הניחא למ. לא ימצא

לא ימצא אלא  כממון היינו דאצטריך
אצטריך , ד כממון לא ימצא למה לי"למ

ד אמינא הואיל וכי איתיה הדר בעינא "ס
: ל"י ז"וכתב רש. ל"לאו ברשותיה קאי קמ

הואיל וכי איתיה הדר בעינא היא גופה 

' וכי אמר ר, למרה וזה עדיין לא נאבד
שמעון להאי היכא דאינו בעין כגון גבי 
גונב קדשים שהיו הבעלים חייבין 

פ שאין כפל "ש אע"באחריותן אמר ר
בהקדש דכתיב רעהו ולא של הקדש הכא 
חייב כיון דזה חייב באחריות רעהו קרינן 

. ל"ביה דהאי גרס לו להתחייב ממון עכ
שמעון לא קאמר היכא ' ומבואר דר

דאיתיה בעינא וגבי חמץ רבי קרא לעבור 
לדידן דלית לן דבר ' בבל יראה דהא אפי
, חמץ דכתיב לא ימצאהגורם לממון שאני 
ל כממון "שמעון ה' אבל אי נימא דלר

כ תיקשי לא "היכא דאיתיה בעינא א' אפי
  . ל"עכ, ימצא למה לי וזה ברור

  

ועכשיו נבוא לבאר הפשט בגמרא דידן לפי 
  :ח"הקצוה

ד דדבר "דאף למ -דהנה הקצות חידוש 
אין הפירוש , הגורם לממון כממון דמי

ש עליו חיוב אלא שי, שיש לו איזה אחיזה
וכמובן , תשלומין כמו על הניזוק

א אלא כשהחפץ כבר אינו "שפלוגתא זו א
כ "משא, בעין וכבר נתחייב תשלומין

כשעדיין בעין ולא נתחייב בתשלומין לא 
דהא במציאות לא , שייך לפלוג בזה

ע "כ הכא גבי חמץ כו"וא, נתחייב כלל
ש בגמרא הואיל "וזה מ, דלאו כממון דמי

ולא נתחייב כלל ' הדר בעינא'וכי איתיה 
ולכן , ואין כאן מחלוקה כלל, בתשלומין
  .נצרך קרא

  

דברי ' ונמצא דיש שני דרכים בהבנת הפשט בפי
  :הגמרא

בפשטות' דרך א  

ד אמינא הואיל וכי איתיה "איצטריך ס
דכל ' פי, ל"הדר בעיניה לאו ברשותיה קמ

אינו ' ממון'ש ורבנן אי הוי כ"פלוגתת ר
החפץ אינו בעין וכבר אלא כל זמן ש

אז  פליגי אם (, נתחייב לשלם ממון
אמרינן דלמפרע כבר היה לו אחיזה 

אבל כשהחפץ בעין אין , )בהחפץ או לא
ל דלאו כממון דמי "ע ס"כלל מחלוקה וכו

ז "וע –' הדר בעיניה'הואיל וכי איתיה  –
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  שעשועי אורייתאשעשועי אורייתא

נצרך קרא לא ימצא באופן דקיבל עליו 
נתחייב שום אחריות ועדיין הוי בעין ולא 

ל לא "קמ, א דלאו ברשותיה"ממון דהו
  .ימצא

  

  לפי דברי הקצות' דרך ב

ד אמינא הואיל וכי איתיה "איצטריך ס
לפי ' פי, ל"קמ' לאו ברשותי' הדר בעינא'

כ לא נתחייב כלל "כ ע"וא, שעדיין בעין
ואין , כ אין שום התחייבות"וע, בתשלומין
ולכן נצרך ' דבר הגורם לממון'זה בכלל 

  .קרא
  

  מ בפשט בין שני הדרכים"והנפק

מ בין שני "והנה באמת להלכה אין נפק
מ בדיוק "אלא יש קצת נפק, הדרכים

דלפי דברי , בלימוד הפשט בשני הדרכים
הדר 'ש הואיל וכי איתיה "הקצות מ

כ לא נתחייב בתשלומין "דא' הפי' בעיניה
כ "משא, ג"הפלוגתא בכה' שייך'כ לא "וע

הואיל וכי ' רא הפילפי פשטות דברי הגמ
דעדיין לא נתחייב ' הדר בעיניה'איתיה 

ש "שלא פליגי ר' הסיבה'זהו , כלל לשלם
  ז שלא "דכ, ורבנן באופן שהוא בעין
כ לפי "משא, נתחייב בדבר אינו כממון

  הקצות אין האופן שהוא 

שלא פליגי באופן כשהוא ' הסיבה'בעין 
אלא משום , בעין לפי דהדר למריה בעיניה

ן לא בא לכלל מציאות של דעדיי
  .תשלומין

מ בהסבר "ויש להמתיק עוד בההנפק
ל "י –' הדברים דלפי פשטות דברי הגמ

דבר 'עדיין הוי בגדר , דכשהחפץ בעין
דסוף כל סוף יכול לבוא (' הגורם לממון

ג "ל דבכה"ע ס"רק דכו ,)לידי תשלומין
כ לפי דברי "משא, מודי דלאו כממון דמי

אינו בגדר , בעיןהקצות הוי דבר שהוא 
דדבר הגורם , כלל' דבר הגורם לממון'

לממון אינו אלא דבר שיש עליו חיוב 
  .תשלומין

 

*** 
  : בשולי הגליון אכתוב קושיא נאה ששמעתי

דביטול הוא מטעם ' לשיטת התוס
, )י הכי"ל גם רש"ס: ס ה"ולהחת(הפקר 

ולמה לא יהא  -למה מהני ביטול בחמץ 
' דהא כ, מוןכל חמץ בפסח דבר הגורם למ

צ "שאחר הפסח א) ח"תמ' בסי(ח "המקו
, לעשות זכיה דזוכה את החמץ מאליו

ל בתוך הפסח כדבר הגורם "כ הוי"וא
  .והוא קושיא נאה, לממון
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  ו"נפתלי שמעון אינדיג ני' הב

  ו"שמואל שטיין ני' הב
  ו"יעקב פריעדמאן ני' הב

  ו"פריעדמאן ני' טובי איתמר' הב
  ו"קלונימוס אליעזר מאלח ני' הב

  סוגיא של נכרי שהפקיד חמצו אצל ישראלב
 ):הדף (

בא על הפסוק שבעת ימים שאור  'בפ
) ט"ב י"שמות י( לא ימצא בבתיכם

י בבתיכם למה נאמר לפי שנאמר "פירש
ל "ת, בכל גבולך שומע אני כפשוטו

בבתיכם מה ביתך ברשותך אף גבולך 
יצא חמצו של נכרי ברשות , ברשותך

  . כ"ישראל ולא קיבל עליו אחריות ע

ן האיך ממעטינן "והקשה עליו הרמב
מלימוד זה דחמץ של נכרי ברשות ישראל 

 הלא ברשות ישראל הוא מופקד, מותר
ועוד . 'ומיקרי ברשותך ושפיר קעבר עלי

חמץ של נכרי ברשות ישראל ממעטינן 
דשלך , מולא יראה לך שאור בכל גבולך

אי אתה רואה אבל אתה של אחרים 
ש "ומיניה ילפינן בגז,  האמור בגבולין

  .דשאור שאור  לבתים

, ן דברי המכילתא"והביא הרמב 
מה ביתך ברשותך ' בבתיכם למה נאמר וכו

ולך ברשותך יצא חמצו של ישראל אף גב
לפי שנאמר ' פי. שהוא ברשותו של נכרי

א  "סד, ולא יראה לך שאור בכל גבולך
' דחמץ של ישראל אסור בכל מקום אפי

' ועי, י"דגבולך משמע כל א( בבית הנכרי
, )א גבי נכרי שכבשתו"מ סקי"ב ת"משנ

דבתיכם ודאי רשות ', בבתיכם'ל "ת
גבולין לבתים וכיון דאיתקש , ישראל הם

מבתים לגבולין דאף בגבולין צריך ' ילפי
מצינו למידין מכאן דחמץ , להיות ברשותך

  .של ישראל ברשות נכרי מותר

ל "ן דדינא הכי דאת"ומכריח הרמב 
, חמצו של ישראל אסור אף ברשות נכרי

, אמאי הזכירה תורה בגבולך ובבתיכם
  .הלא בכל מקום אסור חמץ של ישראל

שחמצו של ישראל  ומאחרי שידענו
ש מאי דאמרינן "א, ברשות נכרי מותר

ג שקיבל "דייחד לו בית מותר אע' בגמ
עליו הישראל אחריות ונידון כחמץ של 

שכיון שיחד לו בית נעשה ביתו , ישראל
  .כרשות הנכרי ומותר

ומה שממשיך המכילתא יצא חמצו של 
ן "מפרש הרמב -נכרי ברשותו של ישראל 

קיד אצל הישראל דמיירי כשהנכרי הפ –
והישראל לא קיבל עליו אחריות ולא 

ומותר דילפינן בהקישא בתים ', לך'מיקרי 
כמו דילפינן גבולין מבתים מה ( מגבולין

מה גבולך שלך אי  )'ביתך ברשותך וכו
אף בתים שלך אי אתה רואה ' אתה וכו

ולא תטעה , אבל אתה רואה של אחרים
כ דין זה ממה ביתך "לומר דילפינן ג

שותך אף גבולין ברשותך שבהיקש זו בר
אלא יליף  ,י"ש רש"פתחה המכילתא וכמ
  .לך לך בתים מגבולין

ומהלשון מוכרח דהוא ענין חדש ולא 
כמו שיש שרוצים לפרש דקאי אלמעלה 

כ למה מייתי "דא, דבא להתיר ייחד לו בית
ועוד ', כל הענין דשלך אי אתה רואה וכו

ת מדמייתי דין חמץ שנפלה עליו מפול
 .שלך' דלא קרינן בי

ש הביא שיטת הגאונים דישראל "הרא
הנפקד חייב , שהפקיד חמצו אצל אחר

אבל המפקיד אינו עובר עליו , בביעורו
לשיטתם ' דאינו ברשותו והביא ראי

ורבינו יונה כתב , מהמכילתא דלעיל
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  שעשועי אורייתאשעשועי אורייתא

ולא הבנתי ' וראייתו וכו, דהמפקיד עובר
 ראייתו וגם לא כתב לפרש המכילתא

ונראה לי , )שמע דהמפקיד פטורדשם מ(
דכיון שהשאיל הנפקד ביתו לשמירת 

ביתו של מפקיד קרינא , ממונו של מפקיד
וההיא , ומפני זה המפקיד עובר עליו', בי

דמכילתא דהנפקד חייב בביעורו מיירי 
בגוי שנטל משכון מישראל דאז לא שייך 

ד "כ תוכ"ע, לומר שהשאיל לו ביתו
  .ש"הרא

ז כמה "הקשה ע) 'דמ "סימן ת( ז"והט
ר "וכתב לבאר דברי הר, ש"קושיות עיי

ד "דלמ .)ה(' פ מה דאמרינן בגמ"יונה ע
צ קרא לחייב "גורם לממון כממון דמי א

על חמץ של נכרי שקיבל עליו אחריות 
ד גורם "אבל למ, דכממון דמי ושלך מיקרי

לממון לאו כממון דמי ילפינן מלא ימצא 
ו חידוש דחמץ של נכרי שקיבל עלי

פ שלא נחשב שלך "אחריות עובר עליו אע
ועל חידוש זה אמרה , דלאו כממון דמי

תורה בבתיכם דדוקא בבתיכם ולא בבית 
ם אינו חייב "דבבית של עכו( ם"של עכו

אבל על , )על חמץ שקיבל עליו אחריות
חמץ ממש של ישראל אין ההיתר של 

. כשאינו ברשותו' ם וחייב אפי"בבית עכו
לממון כממון דמי אין  ד גורם"כ למ"משא

וכשמיעט רחמנא , בלא ימצא שום חידוש
קאי הן על , ם"בבתיכם ולא בבית עכו

חמץ שלו ממש והן על חמץ שקיבל עליו 
ועל שניהם פטור כשהן בבית , אחריות

  .הנכרי

ל דגורם "ר יונה ס"ש דהר"והשתא א
כ דוקא "וא, לממון לאו כממון דמי

בישראל שהפקיד חמצו אצל הנכרי 
, פ שהוא בבית הנכרי"קיד חייב אעהמפ

דבחמצו ממש ליכא היתר של רשות 
ש "אבל התנא דמכילתא בשיטת ר, ם"עכו

ה קאמר "ומשו, מ כממון דמי"אזיל דגול
' אפי( המכילתא יצא חמצו של ישראל

ברשותו של נכרי דאינו  )חמצו ממש
ברשותו ונתמעט מבבתיכם ולא ברשות 

ויצא , ם דקאי גם על חמצו ממש"עכו
חמצו של נכרי ברשותו של ישראל דאינו 

דתרתי לגריעותא , שלו ונתמעט משלך
מכאן ( בעינן שיהא שלו ושיהא ברשותו

ז נקט בביאור דברי "מוכח להדיא שגם הט
ד "ם ולא כהיחי"המכילתא כשיטת הרבי

  .)ל"וד

ר יונה "של הר' ועל פי זה ניחא הראי
ולא משל ' דכתיב וגונב מבית האיש ודרשי

' ואפי, גונב מהקדש פטור מכפלדה, הקדש
כשהאחריות על המקדיש פטור הגנב 

, מ לאו כממון דמי"על כרחך דגול, מכפל
דאי כממון דמי ליתחייב הגנב כפל 

כ דלאו כממון דמי וכין "אע, למקדיש
מ לאו  כממון איכא חידוש בלא "דגול

ימצא באופן שקיבל אחריות על חמצו של 
כם על כ לא קאי לא ימצא בבתי"וא, נכרי

חמצו של ישראל ממש אלא המפקיד חייב 
  . ברשותו של נכרי' אפי
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  א"יטלש ליפא ווערצבערגער' ג ר"הרה

  ראש השיעור
  מ"י השו"נערך ע

  ו"ני וואלדמאן' משה אלי' ו והב"ני יחזקאל שרגא געלבשטיין' הב

  אבסוגיא של המפרש ויוצא לשייר
 ).ודף (
על מה נחלקו אביי ורבא ואי מדבר בספק אם יש 

לו חמץ או אף בוודאי ואי סובר רבא קודם 
  שלשים יום כאביי תוך שלשים יום

כאן אמר רב יהודה אמר רב  'בגמ
המפרש ויוצא בשיירא תוך שלשים יום 
זקוק לבער קודם שלשים יום אין זקוק 

ומחלוקת אביי ורבא דאביי סובר , לבער
דקודם שלשים יום לעולם אין זקוק לבער 
, ותוך שלשים יום תלי אי דעתו לחזור

ורבא סובר דתוך שלשים יום מחיוב לבער 
  .וקודם שלשים יום תלי אי דעתו לחזור

ל דאביי סובר "ע במאי פליגי וא"וצל
וק דמשה עומד בפסח דכשלומדין מפס

ראשון ומזהיר על פסח שני הכוונה בזה 
דמשלשים יום ואילך צריך לדאוג שלא 
ימצא חמץ ברשותו ויעבור על בל יראה 

ורבא חולק וסובר דכוונת , ובל ימצא
הפסוק דמשלשים יום צריך לבער החמץ 
אף אם לא יעבור דלא יהיה בביתו דאם על 

וב שלא יעבור לא צריך קרא דבוודאי מחי
ואביי מתרץ על זה דאם לא מחיוב , לבער

לבער לא עובר על בל יראה ובל ימצא אם 
ל דיש לו ספק אם יש לו חמץ "כמהרש

א אף בוודאי דיש "ולא וודאי אם כמהרש
וכאן דלא , חמץ אלא מבטלו בלבו ודיו

היה עליו חיוב דקודם שלשים יום לא 

מחיוב לדאוג על חמצו בחג לא עובר על 
  .ימצאבל יראה ובל 

ל דהמחלוקה תלי בזה דלעיל "וא
בסוגיא דבדיקה וביטול למדנו דאם עשה 
מה שיכול לעשות לא עובר שוב על בעל 
יראה ובל ימצא והמחלוקה אי לא מחיוב 
לבדוק הוי כעשה מה שיכול לעשות ולא 
עובר דאביי סבר דקודם שלשים יום לא 
מחיוב לבדוק והוי כעשה מה שיכול 

ט אלא לבער "ו ביולעשות ולא עובר עכשי
ורבא סבר , ברגע ראשונה שחוזר לביתו

דאף קודם שלשים אם דעתו לחזור צריך 
לבער והפסוק בא לומר דתוך שלשים יום 
יש חיוב לבער אף אם אין דעתו לחזור 
' ומקודם שלשים יום צריך לדאוג שלא יהי

  .חמץ בביתו

*  

בשני . אך לכאורה קשה דלעיל דף ד
דמחיוב לבדוק יום האיבעית מבואר שם 

ד והאיך אמרינן כאן דהחיוב חל "י
  משלשים יום קודם החג

ל דשם הוי השאלה מדרבנן על מי "וצ
רמיא החיוב לבדוק ואי הוי בחזקת בדוק 
וכאן הוי השאלה מדאורייתא אי עובר 

  .בפסח על שלא בדק משלשים יום קודם
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  שעשועי אורייתאשעשועי אורייתא

  
  א"יטלש ןדוד קאהדכי מר' ג ר"הרה

  'מ בישיבתינו הק"ר
  מ"י השו"נערך ע

  ו"ני יעקב פריעדמאן' ו והב"ני שמואל שטיין' הב

  אבסוגיא של המפרש ויוצא לשייר
 ).ודף (

י אמר רב המוצא חמץ "אמר ר 'בגמ
י דהא "פירש, ט כופה עליו כלי"בביתו ביו

לא חזי לטולטולי ואפוקי ובל יראה אינו 
משמע מלשונו דאי לא ', עובר דהא בטלי

' וקעבר על בל יראה מותר אפי' בטלי
 ,לטלטלו ולהוציאו החוצה דהוי לצורך

ה לא אמרינן "ד: לעיל ה' תוס' ועי
בער מיקרי הכא מה שמ'דקאמרי נמי 

' אמנם עי, י"ומשמע כשיטת רש' צורך
לא אמרו כן ' ג דתוס"ו סק"תמ' א סי"מג

א דמצות השבתה הוא "אלא אליבא דהו
, מצות היום ואינו שייך רק ביום הראשון

ט "אבל למסקנה דמתחיל המצוה מעריו
, בזה דהוי לצורך' אפשר דלא קאמר התוס

ל דכל היכא "י נראה ברור דס"אבל ברש
  ,על בל יראה הוי לצורך לבערודעובר 

ואם הוא של הקדש אינו צריך דמיבדל 
ם "להלן גבי חמצו של עכו', בדילי מיני

ולכאורה יש , חזינן דצריך לעשות מחיצה
להקשות דהלא פת פלטר נמי אסור ישראל 

וצריך לומר דמיבדל , אם לא בשעת הדחק
לא שייך רק כשאסור באיסור ' בדיל מיני

ו בהקדש אבל הנאה מדאורייתא כמ
באיסור קליש כפת פלטר דאינו אלא 

  ',מדרבנן לא אמרינן מיבדל בדילי מיני

ותוכן , מחלוקת אביי ורבא' עוד בגמ
דלאביי החילוק , מחלקותם להלכה הוא

בין דעתו לחזור לאין דעתו לחזור הוא 
בתוך שלושים יום וקודם לזה אין צריך 

ולרבא החילוק בין דעתו , שום זהירות
אין דעתו לחזור הוא מתחילת לחזור ל

יום בין כך ובין כך חייב ' ובתוך ל, השנה
והטעם במחלקותם הוא דיש כאן , לבדוק

מצות בדיקת חמץ ' הא, שני דברים נפרדים

חיוב זהירות שלא ' והב, שצונו חכמים
ורבא סבר , לעבור על בל יראה בפסח

דחיוב זהירות מחמץ חל עליו כבר 
ו לחזור דאז כ כשדעת"וא,  מתחילת השנה

' יעבור בבל יראה חייב לבדוק אפי
יום ' מתחילת השנה ומצות בדיקה חלה ל

ה כשאין דעתו לחזור "ומשו, קודם הפסח
ואביי , יום' יש עליו מצות בדיקה תוך ל

סבר דחיוב זהירות שלא לעבור בבל יראה 
ומצות בדיקה , יום קודם הפסח' מתחיל ל

  .אינו אלא אור לארבעה עשר

ש דהיכא דדעתו לחזור י מפר"ברש
בתוך החג דצריך לבדוק שמא כשיבוא 
לביתו ימצא חמץ וכשרואהו עובר 

ויש להבין בזה שני חלקים חדא עד ,עליו
ועוד , שלא רואהו אמאי אינו עובר

כשרואהו היאך קעבר הא הוי משהה חמץ 
ל משהה חמץ "י ס"ל דרש"וצ, מ לבערו"ע
מ לבערו נמי עובר עליו וחלק הראשון "ע

ל בזה "אי אינו עובר עליו עד השתא ידאמ
ל דמיירי "אליבא דהמהרש' שני דרכים א

בחמץ שאינו ידוע ואינו עובר עד שיודע 
דהיינו כשיבוא לביתו ואז חיישינן שמא 

א מסביר דאפילו "ומהרש, ישהה מעט
חמץ ידוע כל היכא דאינו במקום החמץ 
ואינו יכול לבערו אינו  מחויב בביעור 

בעל יראה כמו בחמץ ואינו עובר על 
י כיון "שנפלה עליו מפולת שאינו עובר בב
י תלוי "שאינו יכול להשביתו והלאו של ב

ודוגמה לזה מצינו  , בהעשה דתשביתו
דאינו עובר על לא  –. י סנהדרין נז"ברש

תגזול אלא היכא דשייך לקיים העשה 
דוהשיב את הגזילה אבל היכא דמשום 

ה אינו סיבה שהוא אינו יכול לקיים העש
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  לאסוקי שמעתתאלאסוקי שמעתתא

אף כאן אינו עובר על , עובר על לא תגזול
בל יראה כיון דאינו יכול לקיים העשה 

ה חיישינן שמא לא יבטל "ומשו, דתשביתו
קודם החג דאז רחוק הוא מביתו ואינו 

כ כשיראה החמץ ויהא "עובר עליו ואח
ביכולתו לבערו ישהה מעט ויעבור כיון 

י הולך בזה לשיטתו "ורש -, דלא ביטלו
א דחמץ שנפלה עליו מפולת צריך "ל בדף

דוקא משום שמא יפקח הגל אבל , לבטל

עכשיו כמות שהוא אין צריך לביטול והכל 
כמו שכתבנו כיון דאינו יכול לבער אינו 

  ,מחייב לבער ואף לבטל אינו מחויב

י יסברו בהמפולת "והחולקים על רש
עכשיו כמות שהוא תחת דאף , צריך לבטל

ויש , המפולת עובר בבל יראה בחמץ ידוע
ה "ד. דף ח' ות לשיטה זו בתוסמשמע

.הכא
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  שעשועי אורייתאשעשועי אורייתא

  
  א"יטלש אהרן קאהן' ג ר"הרה

  'מ בישיבתינו הק"ר
  מ"י השו"נערך ע

  ו"ני נפתלי שמעון אינדיג' ו והב"ני שלמה כהנא' הב

  אבסוגיא של המפרש ויוצא לשייר
 ).ודף (

י אמר רב המפרש "ואמר ר', בגמ
יום אין זקוק ' והיוצא בשיירא קודם ל

ומחלוקת , יום זקוק לבער' לבער תוך ל
, יום באין דעתו לחזור' אביי ורבא בתוך ל

דלאביי אינו זקוק לבער ולרבא זקוק 
וסברת המחלוקת דאביי סבר דלא , לבער

ה "ומש, ום זמן בדיקה כללי' הוי קודם ל
והא דבדעתו לחזור צריך , אינו זקוק לבער

, לבער משום גזירה שמא יבוא לאכלה
יום קודם ' ורבא סבר דהוי זמן בדיקה מל

דאין דעתו לחזור זקוק ' ה אפי"ומש, החג
  .לבער

  , ענינים' והנה איכא ג

  .מפרש ויוצא בדרך) א

  .עשה ביתו אוצר) ב

  .נפלה עליו מפולת) ג

דבאוצר אמר רבא , ועתה נבאר החילוק
יום אין ' יום זקוק לבער וקודם ל' דתוך ל

ילו נפלה ]ובמפולת דינו דא, זקוק לבער
משום . צ לפנותו"תוך החג הוי כמבוער וא

פ שהוא תחת האוצר או המפולת "דאע
מ לא "מ, וליתא ברשותו לחייב עליו

כ "וא. מקיים בזה המצוה דתשביתו בפועל
יום שעושהו בידים ' בתוך לז באוצר "לפי

דאסר לאדם להפקיע עצמו , אסור
לכתחילה בתוך זמנו מידי מצוות תשביתו 

כ במפולת "משא). ש לעיל לרבא"וכמ(
צ לפנות דהא ליכא "דמאליו נפלה א

, י"למעשה חמץ בתוך ביתו ופטור מב
ואינו מפקיע את עצמו בידים מידי העשה 

  .דתשביתו

' בהע' ו' ג סעי"תל' בסי(ע הרב "ובשו
בהערה ' ו' ו סעי"תל' ובסי, ראשונה שם

מן ' מבואר דהוי כמבוער אפי) שם' שני
התורה ומקיים אפילו מצות תשביתו 

וכן במפולת אם (, כשמניח כל האוצר עליו
אלא דגזירת חכמים ) הפיל הכותל עליו

משום שמא . (אסור באוצר' היא דתוך ל
יתפקח הגל וחייב עליו אז מדאורייתא 

  ).י"בב

של מפרש ויוצא בשיירא ' ודין הא
א סובר דהוי "דהמהרש, איכא מחלוקת

, בחמץ ידוע' דינו כאוצר לגמרי ואפי
משום דמפקיע , אסור' והטעם דתוך ל

, עצמו מידי המצוה דתשביתו דאורייתא
וקודם , ל אינו אלא מדרבנן"ר הנ"ולשועה

ובדעתו לחזור גזרינן , מותר לכתחילה' ל
, ת"י מה"ר על בשמא ישכח לבטלו ויעבו

ל סובר דחמץ ידוע אסרו "כ המהרש"משא
וכאן איירי דווקא , במפרש ויוצא בשיירא

בספק אם איתא שם חמץ אבל בוודאי 
  .חמץ עובר

 טעמים' וסברת המחלוקת היא דאיכא ג
ן כתב משום "בר) אמאי מותר במפולת א

ה "א סבר דה"המהרש, דאינו יכול לבערו
כ אינו "גבמפרש כיון דהוא במקום רחוק 

ל סובר "והמהרש, יכול לבערו מיקרי
מ נגד האינו ביכולת דבמפולת מיקרי "דמ

ב "מ דף מ"ב' י במס"ברש) ב. יכול לבערו
, דאינו נראה לעינים, י"בב' משום דליתבי

פ "ה כאן דאע"א סובר דה"והמהרש
מ היא במקום רחוק "שהחמץ בביתו מ

ל חולק "ובמהרש. ואינו נראה לו לעינים
ז "ים שבעיר יכולין לראותו ועמ אנש"דמ

מ חיוב הביעור על "א דמ"יתרץ המהרש
י אלא "ואינו אסור בב, הבעלים

' ר סי"בשועה) ג. כשהבעלים רואין אותו
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א "וזה א, דדרש מלא ימצא' ו' ו סעי"תל
אי ' למצוא ובזה המחלוקת כבאות ב

כשהעלים בדרך רחוקה מיקרי אינו מצוי 
  .כמו במפולת או לא

הקשה ) 'באות ב(ל "הנ י"ולשיטת רש
מ איכא "י מ"דליכא משום ב' פ דאפי"ר

, בל יטמין' משום בל ימצא דילפינן מיני
ח מחלק דשם "ק ל"ג ס"תל' ב בסי"ובמ

כ כאן "משא, בבל יטמין טומן בידים
ר "ובשעוה. במפולת מאליה היא ניטמן

א "ש בקונט"לא ועיי- ג בסעי ל"תל' בסי
 ט משמע דמחלק דכאן במפולת הוי"סק

כ שם בהטמנה "טפחים משא' הטמנה בג
עושה בידים ' טפחים ואפי' בעלמא ליכא ג

  .מותר

* *  

אמר רב יודא אמר רב המוצא ' בגמ
והחידוש , ט כופה עליו כלי"חמץ ביו

' א, תקנות מה לעשות' דבפשטות איכא ב
ולהשליכו ) ולשרפו שם או(להוציא לחוץ 

בים המלח או לפררו ולזרותו לרוח דאינו 
אלא מדרבנן משום מוקצה ויהא אסור 

דזהו מלאכה , לשורפו במקומו' ב. בטל
י אמר רב "וחידש לנו ר, מדאורייתא

דשניהם אלו אסורין וצריך דווקא כפיית 
  .כלי וסגי בזה

ועתה אבאר אמאי באמת אסור לעשות 
תקנות אלו ומכח זה צריך לחדש דסגי ' ב

ה כופה עליו את "בד(י  "ברש, בכפיית כלי
קים סוגיא זו דאיירי דווקא מו) הכלי

דכתב , במקום דליכא אלא איסור דרבנן
' ומיהו בבל יראה לא עבר דהאי בטלי

מן ' ומשום דבטלי, מאתמול' בליבי
ודווקא מדרבנן לא מהני . התורה סגי בזה

והטעם דאז אסור , ואז סגי בכפיית כלי
ט "לשרוף ולא אמרינן דהוי צורך קצת דיו

דכיון , יראה משום דלא יעבור עליו בבל
' דליכא כאן איסור תורה לא מיקרי אפי

א "ע' כתובות דף ז' ועיין תוס. (צורך קצת
במקום דליכא אלא איסור ' דכתב דאפי

ולהוציא לחוץ ). דרבנן הוי צורך קצת בזה
, ולשליכו לים או לפררו ולזרותו לרוח

כ אסור דהרי "דליכא איסור דאורייתא ג
דהא  ל"י הנ"כ ברש"וכמש(היא מוקצה 

  ).לא חזי לטלטולי

האי דרבנן מהאי ' והטעם דמאי אולמי
דרבנן כתב בראש יוסף דמוטב לעבור על 
איסור דרבנן בשב ואל תעשה דהיינו שלא 
להוציא החמץ מביתו מלעבור על איסור 
דרבנן בקום ועשה דהיינו לטלטל החמץ 

ל צריך לומר "הנ' ולתוס(, שהוא מוקצה
, ומוא לשרוף במק"דאיירי במקום דא

, בכגון זה' ולהוציאו לחוץ אסרי רבנן אפי
ם "כהמהר' ל או דסבירי לי"מהטעם הנ

ג "ו סק"תמ' א בסי"מלובלין המובא במ
דעצים לשרוף והאש לא הוי שם כלי עליו 

ז בשכבר ביטלו "וכ). ואסור משום מוקצה
אבל אם לא ביטלו , דלא הוי אלא דרבנן

י "משמע מרש) פ או שנתחמץ בפסח"בע(
כופה עליו את הכלי מדכתב ומיהו ה "ד(

' בליבי' י לא עבר דהא לא בטלי"בב
דכיון דלא חזי ' ג אמרי"משמע דדוקא כה

פ  ועוד "ור) לטלוטלי סגי בכפיית כלי
לשורפו במקומו ' ראשונים דמותר אפי

והטעם דמותר . ש שמותר להוציאו"וכ
פ דשניהם הוי עשה ולא "לשרוף ואע

ה עשה ואין עשה ולא תעשה דוח, תעשה
ה עובר "דהוי צורך קצת דאל, ולא תעשה

ש דמותר להוציאו "וכ, י מן התורה"בב
, לחוץ דלא העמידו דבריהם במקום תורה

ח כתב דדווקא להשליכו לים או "ובב
לפררו ולזרותו ברוח מותר דאז לא הוי 

אבל באיסור דאורייתא , איסור דאורייתא
  .גמור כגון לשורפו אסור

סי ' מחבר בתים כתב ואחריו ה"והרמב
במקום איסור דאורייתא ' דאפי, ו"תמ

י אמר רב "שלא ביטל אסר ר' דהיינו אפי
והטעם דאסור , לשורפו וסגי בכפיית כלי

להוציאן לחוץ דחכמים עשו חיזוק 
ויש כח לחכמים , לדבריהם במקום תורה

. לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה
והוסיף הכסף משנה טעם אחר דמוטב 

ת מדאורייתא מלעבור "ב ואלעבור על ש
ר שם "ובשועה. על קום ועשה מדרבנן

ר וכן "וסיים שם בשועה, אחד' עושה לתי
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מ דכיון שהוא רוצה לבערו אלא "בכ
שחכמים מונעים אותו הוה האדם אונס 

ושוב (, א לו לעבור על תקנת חכמים"דא
  '??ליכא איסור אפי

ולשורפו במקומו נמי אסור והטעם 
רך דלא הותרה מ משום שלא לצו"בכ

. מתוך אלא במקום דאיכא צורך היום קצת
ועוד , כ כאן ליכא כלל צורך היום"משא

ג למה לא "א סק"מ והובא במ"כתב הכ
הוי צורך דלא מיקרי צורך אלא דברי שיש 

ז כתב דהכא אין בו "והט. בו הנאה לגוף
צורך היום כיון שיכול להמתין עד הערב 

', ה' ר בסעי"ובשועה. וביום יכסהו בכלי
כתוב הטעם דכיון דמן התורה אפשר 

ט דהיינו "לקיים המצווה בלא חילול יו
כ שהרי טלטול "שישליכנה לנהר או לבה

מוקצה אינו אסור אלא מדברי סופרים לא 
פ "ואע. אמרינן מתוך בזה דלא הוי צורך

שעתה אסור לנו חכמים טלטל מקצה 
כ לעיל דהעמידו דבריהם במקום "וכמש(

מ אין "למישרי לשרופו מ' הוי לי) תורה
לשרוף ' לעקור דבר מן התוס, כח לחכמים
א הביא טעם אחר בשם "והמ, בקום ועשה

ט "יהא צורך יו' ם מלובלין דאפי"המהר
דרוצה לשרוף (א לשרוף דהעצים "מ א"מ

א לטלטלם "אין תורת כלי עליהם וא) בהם
ג "א סק"ועיין בקונט. להביאם לשרוף

ז דהוי "ע שהביא מכל האחרונים דחולקים
  .תורת כלי עליהם

*  

י אמר רב חמצו של "ואמר ר' ועוד בגמ
נכרי עושה לו מחיצה עשרה טפחים משום 

ואם של הקדש אינו צריך מאי , היכר
ועוד ' י פי"ורש. 'טעמא מיבדיל בדיל מיני

ראשונים דאיירי דווקא בשלא קיבל עליו 

כ "אחריות דאז מותר להשהותו ואעפ
דצריך לעשות י אמר רב "חידוש לנו ר

ן ועוד "והרמב, היכר שלא ישכח ויאכלנו
דקיבל עליו ' ראשונים כתבו דאיירי אפי

וחידש , אחריות דאסור בעלמא להשהותו
י אמר רב דעשיית מחיצה הוי כיחוד "לנו ר

א כתב "והריטב, לו מקום ומהני בזה
כשניהם דאי מיירי שקיבל עליו אחריות 

ם וא, צריך המחיצה שיהא כיחוד לו בית
לא קיבל עליו אחריות צריך המחיצה שלא 

י אזל "ונראה פשוט דרש, יבוא ויאכלנו
) דסוגיא דיחוד לו בית(דלעיל ' לשיטתי

דמיירי דלא קיבל עליו ' שגם שם פי
  .אחריות

ופלוגתתם נראה אי הקדש נמי אסור 
דבאמת לעיל , באחריות כמו בנכרי או לא

בדף (י "אינו מפורש דין זה אלא דרש' בגמ
ה ועדיין בסופו כתב וזיל "ד) ב"ע 'ה

דמייתי לה של אחריות ושל גבוה 
י דגם של "מ דסבר רש"ש', לאיסורא וכו

ולכן , הקדש אם קבל עליו אחריות אסור
לא יכול לפרש דמיירי כאן כשקבל עליו 

כ מאי זה דקאמר ואם של "דא, אחריות
דאיירי בלא ' כ פי"ע, הקדש הוא אינו צריך

ודווקא . צריךכ מחומרא "קבל ואעפ
כ הקדש דבדיל "בחמץ דלא  בדיל משא

כ שאר הראשונים "צ משא"א' מיני
' י סברי דשל גבוה אפי"החולקים על רש

קבל עליו אחריות נמי מותר ולפי שיטת 
החולקים צריך למחוק התיבות משום 

אינשי ' ט מדבדיל בדילי"הכירה וכן מ
אלא סתם אמר רבא אם של הקדש . 'מיני

י טעמא דלעיל דאינו אסור אינו צריך מהא
  .באחריות
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  א"יטלש מרדכי אהרן זאבעל' ג ר"הרה

  'מ בישיבתינו הק"ר
  מ"י השו"נערך ע

  ו"ני פריעדמאן' איתמר טובי' ו והב"ני קלמן אליעזר מאלח' הב

  בסוגיא של המפרש ויוצא לשיירה
 ).ודף (

ואמר רב יהודה אמר .) ו(' גרסינן בגמ
רב המפרש והיוצא בשיירא קודם שלשים 

, לפסח - קודם שלשים יום י "פירש( ,יום
ולקמן מפרש כנגד ששואלין בהלכות 

ומאז חל , הפסח קודם הפסח שלשים יום
אין זקוק , )עליו להיזהר בצרכי הפסח

אמר  ,ים יום זקוק לבערתוך שלש ,לבער
אביי הא דאמרת תוך שלשים יום זקוק 

אבל  ,לבער לא אמרן אלא שדעתו לחזור
אמר ליה  ,אין דעתו לחזור אין זקוק לבער

רבא ואי דעתו לחזור אפילו מראש השנה 
דכי הדר ביה בימי הפסח י "וברש( ,נמי

וההיא שעתא לאו ברשותיה , עבר עליה
נאה הוא שהרי איסור ה, היא דליבטליה

אלא , )וכשראהו עובר עליה, ואינו שלו
אמר רבא הא דאמרת קודם שלשים יום 
אין זקוק לבער לא אמרן אלא שאין דעתו 

אבל דעתו לחזור אפילו מראש  ,לחזור
ואזדא רבא לטעמיה  ,השנה זקוק לבער

דאמר רבא העושה ביתו אוצר קודם 
שלשים יום אין זקוק לבער תוך שלשים 

וקודם שלשים נמי לא  ,יום זקוק לבער
אמרן אלא שאין דעתו לפנותו אבל דעתו 
לפנותו אפילו קודם שלשים יום נמי זקוק 

  .'כ סוגיות הגמ"ע, לבער

  :והנה בסוגיא זו יש לברר כמה ענינים

מ בין יוצא לדרך קודם "מאי הנפק. א
לאביי דאם  -, שלושים או לאחר שלושים

דעתו לחזור למה מתחייב דוקא אחר 
ולרבא למה חייב לבער אחר , שלשים

י משמע "וברש, שלשים אם אינו חוזר
, דאחר שלשים חל עליו חיוב בדיקה

ולומדין מדין שואלין ודורשין שלשים יום 
ן במאי פליגי ולכאורה יש להבי, לפני החג

ובעיקר יש להבין דעת אביי , אביי ורבא
דאי מודי דלאחר שלשים כבר עלה עליו 

ולכן כשדעתו לחזור זקוק , חיוב ביעור
כ למה פטר אביי באין דעתו "א, לבער
דהא אפילו אין דעתו לחזור הא , לחזור

  .כבר נתחייב

יש לחקור אי איירי הסוגיא בחשש . ב
, דיקה מדרבנןדרבנן דיש חיוב ביעור או ב

או חשש דאורייתא דאם לא יבער או 
  , יבדוק יעבור עליו בבל יראה

י משמע דאיירי כאן בחשש "והנה ברש
שכתב דאם הדר בימי הפסח , דאורייתא

דמיירי כשלא בטלו ' וגם כ –עבר עליו 
, ואם נאמר כן שהחשש דאורייתא, עדיין

  :.'עדיין יש צריך עיון גדול להבין הגמ

צא לדרך קודם שלשים יום כשיו -לאביי 
ודעתו לחזור דאז זקוק לבער ואם לא 

לכאורה , יבער האם יעבור עליו בבל יראה
צריך עיון למה אם יוצא קודם שלשים יום 

ולמה לא , ודעתו לחזור למה לא יעבור
  .ל להצילו מאיסור בל יראה"חששו חז

יש להבין דאם החשש הוא חשש  -ולרבא 
הא , בל יראהדאורייתא שמא יעבור עליו ב

לרבא דעיקר ההיתר תלוי דוקא אם אין 
ולכאורה אם יש חשש בל , דעתו לחזור

מ בין דעתו לחזור לאין "יראה מה הנפק
הא בל יראה עוברין אם יש לו  –דעתו 

וקושיא זו הקשה (, חמץ ברשותו ובביתו
כ צריך להמציא דאיירי "וע, )ל"המהרש

  .באיזה אופן דאינו עובר בבל יראה

לדבריו ' יש להבין דרבא הביא ראיעוד . ג
דהטעם ' י כ"וברש, מדין עושה ביתו אוצר

הוא משום דדומה לחמץ שנפלה עליו 
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דהרי הוא .) לקמן לא(ל "מפולת דקיי
והנה שם בגמרא מבואר , ש"כמבוער עיי

י "ש ברש"ועיי, ר חסדא דחייב לבטלו"דא
שמא יפקח הגל במועד ונמצא עובר ' שכ

, דהוי דין דרבנן ובראשונים משמע, עליו
דאם דומה דין ) 'א, כ יש להבין תרתי"וא

דלכאורה צריך לבטל , זה לאוצר ולמפולת
כ כאן בהמפרש ויוצא "א, החמץ מדרבנן
פ חיוב דרבנן לבטל החמץ "בשיירא יש עכ
כ שוב ליכא חשש "וא, במקום שהוא

י משמע דהחשש "דברש) 'ב, דאורייתא
 ואם יש חיוב, הוא כאן כיון דלא בטלו
ל דאיירי דלא "לבטלו למה חששו חז

  .ביטל החמץ

' והנה מצינו באחרונים לבאר דברי הגמ
ויש להתבונן בכל הדרכים , בכמה אופנים

  . ל"האם יש בהן כדי ליישב כל הנ
  

 ל"ביאור המהרש
לבאר דמיירי בחמץ ' ל כ"והנה המהרש

ולכן , אם יש לו בודאי חמץ אספק ידוע
, אינו עובר עליו בזמן שאין דעתו לחזור

צ לבטל החמץ כלל וכמו שמשמע "וא
אמנם אם דעתו לחזור ויבוא , י"ברש

ל שמא ימצא "לביתו בפסח אזי חששו חז
ואז יבוא לידי איסור בבל יראה , החמץ

ואז אינו יכול לבטלו דבפסח אינו 
  .ד"עכתו, ברשותו

טה זו עדיין יש כמה והנה לכאורה לשי
  :דברים הצריכים ביאור

דהא לא בא לכלל יישוב אלא . א
ל דאם דעתו לחזור זקוק "דס, לשיטת רבא

, לבער בכל אופן דיש חשש דאורייתא
ל דאם יוצא קודם "אמנם לאביי דס

והא אם יבוא , שלשים אין זקוק לבער

                                                             
       

        


       
      

 

והא , לביתו למה לא יעבור בבל יראה
  .איירי דלא בטלו

דלא נתיישב כלל מהו הדמיון ועוד . ב
', לדין מפולת כמבואר באורך באות ג

  .דמפולת הרי יש חיוב ביטול

ועוד יותר קשה בהדמיון לדין . ג
' י כ"דהא רש, מפולת מצד הסבר הדברים

דהפטור למה אינו חייב לבער בעושה 
לא חלה חובת ד'ביתו אוצר קודם שלשים 

וכי מטי ההיא שעתא לא , 'ביעור עליו
 - כדאמרן דהא נפלה עליו מפולת, במחויי

ומשמע דגם הפטור של המפרש ויוצא 
אינו מצד דאיירי בחמץ שאינו ידוע אלא 
מצד ריחוק מקום הוא מטעם זה דבשעה 

ולא , שחל החיוב היה נמצא במקום רחוק
מטעם הפטור של חמץ שאינו ידוע דפטור 
זה אינו מצד זמן החיוב אלא מצד החמץ 

  .עצמו
  

 א"ביאור המהרש
אף "איירי א כתב ד"והנה במהרש

ה "ואפ ,"בשיש לו ודאי חמץ בביתו
כשאין דעתו לחזור אין זקוק לבער 
דעשאוהו כנפלה עליו מפולת דמבטלו 

וכן נראה דמדמי לה לאוצר שאין  , ,ודיו
ל "י בהדיא דה"שפירש ,דעתו לפנותו

כשדעתו לחזור אמנם , כנפלה עליו מפולת
ובמדבר  בימי פסח חששו כיון דהוא בים

בשיירא ואין כאן מקום בדיקה ושמא 
וכשיבא לביתו בימי  ,יפשע ולא יבטל

  .ד"עכתו בהפסח עובר בבל יראה

פ יש "א דעכ"והנה משמע מהמהרש
, חיוב מדאורייתא לבטלו קודם הפסח

, י"כ כשאין דעתו לחזור אינו עובר בב"וא
וכשדעתו לחזור חששו שמא לא יבטלו 

והנה , רךדהרי נמצא בשיירה על אם הד
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 –אף דבמפלת הוי הביטול רק מדרבנן 
מ כאן דכל הדמיון למפולת אינו משום "מ

דנפלה באמת מפולת אלא אלא לפי שהוא 
נתרחק מהחמץ מחמת ריחוק מקום ולכן 

ולכן אין זה מצוי , נמנע ממנו לראותה
ולכן כשיחזור ונתקרב להחמץ , ואינו עובר

, כ נפקע מדין מפולת וכאילו נפקח הגל"ע
, שוב נעשה החיוב לבטל מדאורייתאו

אמנם בסוגייתינו כשאין דעתו לחזור אין 
החשש רק מדרבנן דהא מיירי שכבר 

ואם לא יבוא לביתו הרי לא יבוא , בטלו
  .לאכלו

  -  אמנם עדיין יש להבין

, י"דמשמע שרוצה ליישב דברי רש. א
דכי הדר "מפורש ' י כ"אמנם לכאורה ברש

וההיא שעתא , ביה בימי הפסח עבר עליה
הרי יוצא , "לאו ברשותיה היא דליבטליה

מפורש מפי דבריו דהחשש כאן איירי 
וזה דלא , כשלא בטלו עד אמצע פסח

כ "וא, כדבריו דיש חיוב ביטול מדאורייתא
אינו מובן למה כשאין דעתו לחזור למה 

  .י דלא בטלו"אינו עובר בבל יראה לרש

גם שיטת אביי דיש חילוק בין יצא . ב
הא עדיין יש חשש דרבנן , שלשים קודם

  .שמא לא יבטלו

 –י עצמו "עוד יש להעיר משיטת רש. ג
בריש (י "ן ורש"דהא לפי שיטת הר

דצריך בדיקה וביטול מחשש ) פירקין

' דלא כתוס(, שמא לא יבטלו בלב שלם
לכאורה יש להעיר ) דשמא יבוא לאכלו

טובא דהא למה באין דעתו לחזור סגי אי 
יש חשש שמא לא יבטלו יבטלו בלבו הא 

ולמה אין חיוב בדיקה וביעור , בשלימות
  .כשאין דעתו לחזור

' ל דהקושיא הא"והנה לכאורה י
ל "די, א יש ליישב"על המהרש' וקושיא ג

מ יותר יש "ל דאף דדומה למפולת מ"דס
דהנה גבי מפולת יש , בה מקום גדול להקל

, פ חיוב דרבנן לבטלו שמא יפקח הגל"עכ
מפרש ויוצא בשיירה ונמצא אמנם כאן בה
צ גם מדרבנן לבטלו "ל דא"במקום רחוק י

דגבי , ז שעדיין לא נמצא במקום קרוב"כ
ל שמא יפקח הגל "מפולת עיקר חששו חז

אבל באדם הנמצא רחוק אין , מעצמו
ולכן באין , חשש שמא יתקרב מעצמו

צ ביטול "דעתו לחזור אין זקוק לבער דא
עתו אמנם כשדעתו לחזור דאז ד, כלל

להתקרב לחמצו שוב יפקע עליו הפטור 
כ שפיר חששו שמא יפשע "א, של מפולת

, ולא יבטלו כי טריד במקום רחוק בשיירא
ועוד דהא אין שום חיוב לבטלו כשאין 

כ מהיכא תיתא ליה "וא, דעתו לחזור
 .ק"לבטלו ודו

ובהסבר הדבר במאי פליגי אביי ורבא 
ועוד חזון , נמצא כמה דרכים באחרונים

  .ועדלמ
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  ו"הלל מאשקאוויטש ני' הב

  ו"יוסף יודא ווייס ני' והב

  פלפול בסוגיא דשואלין ודורשין
 ).ודף (

תניא שואלין ודורשין  .)ו(פסחים ' במס
' בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום ר

אומר שתי שבתות מאי שמעון בן גמליאל 
טעמא דתנא קמא שהרי משה עומד בפסח 
ראשון ומזהיר על הפסח שני שנאמר 
ויעשו את הפסח בראשון וכתיב ויהי 
אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם 

ג אמר איידי דאיירי במילי דפסחא "ורשב
  .מסיק להו לכל מילי דפסחא

ק דקאמרי משה רבינו עומד "ומדברי ת
על הפסח שני חזינן בפסח ראשון ומזהיר 

ד בניסן ומכאן "דפרשת פסח שני נאמר בי
יום קודם החג ' ילפי דשואלין ודורשין ל

דהא בו ביום לא היה נוגע להם לשמוע 
אלא שעכשיו לא יעשו פסח ראשון ולא 

ד באייר יעשו פסח "הוצרכו לדעת שבי
ג מתרץ דמתוך שאמר להם "ורשב, שני

שלא יעשו היום מסיק למילתיה ואמר 
הם כל דבריו שלאחר שלשים יום יעשו ל

  .הפסח שני

והא דאמר בהנזיקין ' וכתבו התוס
שמונה פרשיות נאמרו ביום  .)גיטין ס(

שהוקם המשכן והיינו בראש חודש ניסן 
פרשת ' ה דפי"פרשת טמאים לא כפ

טמאים ויהי אנשים דזו הפרשה נאמרה 
בערב הפסח כדמשמע הכא אלא פרשת 

, כ"ים עטמאים טומאת תרומה וקדש
ק "הוא כמו שכתבנו דת' ושיטת התוס

ד בניסן "ל בי"דס' ודאי מוכח מדברי הגמ
ג לא פליג עלייהו "נאמרה הפרשה ורשב

ל דהיתה סיבה מיוחדת על "בהא אלא ס
  .מה שאמר להם אז הפרשה

י וליישב איך "ובכדי לתרץ שיטת רש
ח ניסן נצטרך "כתב בגיטין דנאמרה בר

ק "ליג אתג פ"י פירש דרשב"לומר דרש

והא , ח ניסן נאמרה"ל שפיר דבר"וס
דקאמר איידי דאיירי במילי דפסחא היינו 

ח ניסן שאמר להם משה הלכות פסח "בר
ראשון מסיק להו לכל מילי דפסחא ואמר 

והא דאיתא בגיטין . פסח שני' להם גם הל
דעה יחידאה הוא וכדאיתא התם אמר רבי 

ל "לוי ס' ור' לוי שמונה פרשיות נאמרו וכו
וכדברים האלה , ק"ג הכא דלא כת"כרשב

ש ופשוט "כתב גם בפני יהושע כאן ע
  .הוא

ונראה להביא קצת סמוכין לדברינו 
ל דסבר "ה צ"ולהוכיח דרבי לוי בלא

החג שתי שבתות ' שואלין ודורשין בהל
ג וממילא אין זה "קודם החג כדברי רשב

' דבמס, ק"שום דוחק לאוקמיה דלא כת
ב ולוי חד אמר איתמר ר:) ה"מ(מ "ב

מטבע נעשה חליפין וחד אמר אין מטבע 
ובתר הכי איתא התם אמר , נעשה חליפין
ד אין מטבע נעשה "למ' רב פפא אפי

חליפין מיעבד הוא דלא עביד חליפין 
ועל פי זה כתבו , אקנויי מיקני בחליפין

דאם מסקינן  )ה אלא"ד. ו"מ(שם ' התוס
ש שלא "דאין מטבע נקנה בחליפין כ

ד "הרי רב פפא רצה לומר דאף למנעשה ש
  .ש"מ שפיר נקנה ע"אין נעשה מ

איתמר  :)ה"נ(כתובות ' והנה במס
מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין בבי רב 
משמיה דרב אמרי ארכביה אתרי ריכשי 

צ קנין שתקנו "י דשכיב מרע אי"ופירש
חכמים שדבריו ככתובים וכמסורים ואם 

י "כתוב בה קנין נתן בה שתי כחות ע
שכתוב בה לשון שכיב מרע נתן בה כח 

י קנין שכתוב בה נתן בה כח ,שכיב מרע וע
בריא והשתא מפרש כח מתנת בריא שאם 

כ "עמד מחוליו אינו חוזר ממתנתו משא
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וכח מתנת שכיב מרע שאם , בשכיב מרע
כתב במתנה זו הלואתי שהלויתי לפלוני 
נתונה לפלוני זה הלואתי לפלוני ואילו גבי 

י ביה שאין מטבע נקנה בריא לא זכ
כ תוכן דברי "בהזהב ע' בחליפין כדאמרי

וכתבו ' ונחלקו עליו התוס, י בקיצור"רש
כ "דבלאו הא דאין מטבע נקנה בחליפין ג

לא מצי בריא להקנות הלואתו דלא מהני 
י "והיוצא לנו מזה דרש, ש"קנין להלואה ע

כדאיתא התם משמיה [ל דשיטת רב "ס
נה בחליפין דאין מטבע נק] דרב אמרי

ל גם דאין מטבע נעשה "ל דס"כ צ"וא
ד "בהזהב דמ' חליפין כמו שכתבו התוס

וכן כתב בדעת [ש דאין נעשה "אין נקנה כ
] י במגיני שלמה שם בכתובות"רש

ומדאיפלגי רב ולוי אי מטבע נעשה 
, חליפין ורב סבר אין מטבע נעשה חליפין

  .כ לוי סבר מטבע נעשה חליפין"ע

י "כתב רש :)ו"כ(ן קידושי' וכן במס
דרב סבר אין מטבע נקנה בחליפין דאיתא 
התם אמר רב יהודה אמר רב מעשה באדם 
אחד שהיו לו מטלטלין הרבה וביקש 
ליתנם במתנה אמרו לו אין לו תקנה עד 

' ושקיל וטרי התם בגמ, ג קרקע"שיקנם ע
ומוקי דעובדא דרב מיירי שהקנה דמי 

נ "המטלטלין ולא מטלטלין עצמן וה
ד מאה צאן ומאה חביות "תברא דאי סמס

י "ממש ניקנינהו ניהליה בחליפין ופרש
נ מסתברא דמעות היו ולפיכך לא יכול "ה

ל בפרק הזהב אין "לקנותו בחליפין דקי
י "וגם שם נחלקו רש, מטבע נקנה בחליפין

ל דבמסקנא קאי מאי "י ס"דרש' ותוס
כסבו דברוב ' נ מסתברא והתוס"דקאמר ה

סא אחרת ולפי גירסא זו ספרים כתוב גיר
ושוב , אינה עומדת הכי נמי מסתברא

ל דשיטת רב "י ס"נשמע לנו מזה דרש
ש דאין "דאין מטבע נקנה בחליפין וכ

ומינה דלוי סבר מטבע , נעשה חליפין
  .נעשה חליפין

ו בשבט "לט(וכתב בספר עטרת ישועה 
איתא פלוגתא רב נחמן ורב ששת  )'אות ט

וחד אמר  חד אמר פירי עבדי חליפין
נראה דהנה בענין נס , מטבע עבדי חליפין

שהיה בפורים הוא כעין חליפין כמו 
שנאמר ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים 
המה בשונאיהם והנה המן רצה לעורר 
, חטא עץ הדעת כמו שאיתא בספרים

ואיתא במדרש בשעה שאמר המן ועשרת 
ה כבר "אלפים ככר כסף אשקול אמר הקב

ובזה יתבאר פלוגתתם  ,קדמוך שקלי בני
ל חד אמר פירי עבדי חליפין היינו "הנ

ו בשבט זה היה "הפירות שאוכלין בט
הגורם שנעשו שונאי ישראל חליפין עבור 

א מטבע עבדי חליפין היינו "ישראל וח
, י השקלים נעשו חליפין בעד ישראל"ע

ויהיה תליא פלוגתתם בהא דשואלין 
' יום או ב' ודורשים קודם החג או ל

יום אם כן נעשו ' בתות כי למאן דאמר לש
' ו בשבט שהוא ל"י פירות בט"חליפין ע

י "שבועות דע' ד ב"ולמ, יום קודם הפורים
באדר ' השקלים נעשו חליפין כי בא
שבתות ' משמיעין על השקלים והוא ב

קודם פורים והוא בחינת מטבע עבדי 
  .עד כאן דבריו הנעימים, חליפין

לקו רב נחמן לא נזכר שנח' ובאמת בגמ
ורב ששת אי פירי עבדי חליפין או מטבע 
עבדי חליפין אלא שתי מחלוקות נפרדות 

דרב ולוי איפלגי אי מטבע עבדי , הם
ש איפלגי אי פירי עבדי "נ ור"חליפין ור

ל דכונתו דאי נימא פירי "מ צ"מ, חליפין
תיבות אלו פירושם , עבדי חליפין

 ואי נימא, דשלושים יום שואלין ודורשין
שואלין ודוררשין ' מטבע עבדי חליפין פי

הגם שפירות ומטבע אינם , שבתות' ב
  .תלויים זה בזה כלל

י לשיטתיה "ש היטב רש"והשתא א
ל "כ ס"דשיטת לוי מטבע נעשה חליפין וע

שבתות ' ג דשואלין ודורשין ב"כרשב
' כ אין להקשות על דברי לוי במס"וא

ק דסבירא להו שואלין "גיטין מדברי ת
וכל זה מוכרח דוקא , שין שלשים יוםודור

י בכתובות ובקידושין אבל "פ פירש"ע
לדידהו אפשר , י"שחלקו על רש' התוס

כ "וא, דלוי סבר אין מטבע נעשה חליפין
  .שפיר הקשו מדברי תנא קמא
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אלא שאם באנו לומר דרבי לוי המוזכר 
גיטין הוא הוא אותו האמורא לוי ' במס

" רבי"ר מ שלא נזכר בשם התוא"ב' שבמס
ם "לכאורה עומד לנגדינו דברי הרשב, לוי

ל להדיא "דס :)ו"קנ(בבא בתרא ' במס
דאיתא התם , דלוי לחוד ורבי לוי לחוד

' אמר רבי לוי קונין קנין משכיב מרע אפי
' ופי, שמא תטרוף דעתו עליו' בשבת וכו

ם דמשום שמא תטרוף דעתו עליו "הרשב
דלא סמכיה דעתיה שתתקיים צוואתו 

ה הלכך כדי להפיס דעתו קונין באמיר
והוסיף לבאר דהרבותא בזה , אפילו בשבת

ג דקנין דמי למקח "דמותר לקנות אע
וממכר שהרי קונין בכליו של קונה שמקנה 

והיינו , כ"סודרו כדי לקנות בו המתנה ע
' דאי הוה קונין בכליו של מקנה או שהי

קונה בשאר אופני קנין כגון משיכה 
כ למקח וממכר של "דלא דמו כ[והגבהה 

קנין קרקעות דאסור משום גזירה שמא 
מותר ' ה הי"בלא] להלן' עי, יכתוב

דקנינים כאלו לא נאסרו בשבת כלל אלא 
משום דבקנין חליפין קונין בכליו של קונה 
אשמעינן רבי לוי דגם אם לא שייך לעשות 
קנין משיכה והגבהה כגון שהמטלטלין 

של  אינם לפנינו וצריכין לקנות בסודר
ה קונין "קונה וזה דמי למקח וממכר אפ

, משכיב מרע כדי שלא תטרוף דעתו עליו
ש "ם אלו כתב הרש"ועל דברי הרשב
בכליו  .)ז"מ(מ "ל בב"תמוה דהלא לוי ס
ל דלוי לחוד ורבי לוי "של מקנה ואולי ס

  .כ"לחוד ע

י "אולם האמת יורה דרכו דרש
ם דרבי לוי "צ לפרש כהרשב"לשיטתיה אי

ן בכליו של קונה וזהו הרבותא סבר קוני
ואדרבה , ה קונין"דאשמעינן דאפ

שהרי כתבו , ם יחיד הוא בפירושו"הרשב
, ו"ו סקט"ש' ח סי"א או"מג' עי(הפוסקים 

דבשבת  )ואחריו נמשכו גדולי האחרונים

אסור לקנות אף בקנין משיכה וחזקה בלי 
ושפיר רבותא גדולה היא , קנין סודר

צטרך להכריח מ אף בלי שנ"שקונין משכ
, ל קונין בכליו של קונה"בדברי רבי לוי דס

ב מה שאף אחד מהפוסקים לא "וקצת צ[
ם שמתיר שאר "הזכיר כלל שיטת הרשב

  ].קנינים

י בנידון זה "ועתה נבאר מהו שיטת רש
ו "ש' סי(פ מה שכתב בישועות יעקב "ע

א מביא "שכל הראיות שהמג )א"סק
לדבריו לאסור שום קנין בשבת מיירי 
באופן דאיכא למיחש שמא יכתוב כגון 
בקנין קרקעות דנקנין בשטר וגם צריך 

שני חזקה או בגודרות ' בתוך ג' שטר ראי
כ "משא, דאין להם חזקה וכדומה

במטלטלין דאין נקנין בשטר וגם אין צריך 
דחזקה כל מה שיש תחת ' עליהם שטר ראי

כ "כ ליכא למיחש כ"יד אדם שלו הוא א
דמשום האי טעמא ונמצא , שמא יכתוב

דשמא יכתוב לא נאסר לקנות מטלטלין 
ש בישועות יעקב מה שמבאר "בשבת ע
, :ז"כ(ביצה ' י במס"אמנם רש, באריכות

נתן עוד טעם לאיסור מקח וממכר .) ז"ל
בשבת שנכלל בדברי הכתוב בספר עזרא 

וטעם זה נוהג , ממצוא חפציך ודבר דבר
וכן , גם במטלטלין באיזה קנין שהוא

ל דדוקא "מדברי הישועות יעקב הנמשמע 
בטעם דשמא יכתוב יש לחלק בין קרקע 

כ טעם זה דממצוא "למטלטלין משא
דאיסור ' ם לית לי"ונמצא דהרשב, חפציך

מקח וממכר נכלל בממצוא חפציך ומשום 
אבל , הכי מתיר שאר קנינים במטלטלין

י שהוסיף טעם דממצוא חפציך ואסור "רש
שפיר נשמע כל אופן קנין אף במטלטלין 

ל "רבותא בדברי רבי לוי אף אם נניח דס
מ קונין בכליו של מקנה ואין "כשיטתו בב

שום טעם והכרח לדחוק ולחלק דלוי לחוד 
  .ורבי לוי לחוד
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  ו"יעקב פריעדמאן ני' הב

  ו"שמואל שטיין ני' והב

   ם אי מהני ביטול בחמץ ידוע"ביאור בשיטת הרמב
 ):ודף (

ב "פ(חמץ ומצה ' ם בהל"הרמב כתב
ומה היא השבתה זו האמורה , )ב"ה

היא שיסיר החמץ הידוע לו , בתורה
מרשותו ושאינו ידוע יבטלו בלבו וישים 

, )מ ועוד"כן הגירסא בכס(אותו כעפר 
ו דלא מהני ביטול רק לחמץ משמע מדברי

  ,שאינו ידוע

' עליו הכסף משנה מדברי הגמוהקשה 
אמר רב יהודה אמר רב הבודק :) פסחים ו(

וכי ' ומקשה הגמ' צריך שיבטל וכו
משמע דמהני ביטול ', ליבטלי' משכחת לי

' עוד יש להקשות מהגמ, גם בחמץ ידוע
, מדאורייתא בביטול בעלמא סגי :)ד(

דאורייתא בביטול דמשמע נמי דסגי מ
ואין לתרץ דכאן , לחודיה אף בחמץ ידוע

כ נמצא "מיירי בחמץ שאינו ידוע דא
דדוקא משום שביטל החמץ לא הוי ' מהגמ

הבדיקה מדאורייתא  הא לא ביטל הוי 
ם פסק דבדיקת "והרמב, חיובו מדאורייתא

חמץ במקומות שאינו ידוע אם יש שם הוי 
דוע כ איירי במקומות שי"אלא ע, מדרבנן

כ היאך מהני בזה "שיש שם חמץ וא
  ,ביטול

נ "דאה' ותי, י שהקשה כעין זה"פנ 'ועי
לענין קיום מצות עשה דתשביתו לא מהני 
ביטול בחמץ ידוע דאם ביטלו ולא ביערו 

אבל לענין שלא , ע דתשביתו"לא קיים המ
י לזה סגי בביטול אף בחמץ "יעבור בב

ידוע דהרי כיון שביטלו אין לו חמץ 
דידן מיירי בחמץ ידוע ' וגמ, תוברשו

לענין שלא לעבור בבל יראה שעל לאו זו 
ועשה דתשביתו לא , חייבו חכמים לבדוק

שייך כאן דכל החיוב דתשביתו אינו אלא 
) 'מבתיכם'תשביתו שאור (ב "על הבעה

וכאן מיירי בדין נאמנות אשה וקטן באופן 

, ב לפנינו ואין כאן העשה"שאין הבעה
טול בעלמא סגי ואם לא ומדאורייתא בבי

ביטל חייב מדאורייתא בבדיקה שלא 
  ,י"ד הפנ"עכת, י"יעבור עליו בב

י אינו אלא אליבא "קושית הפנ ובאמת[
ם דחמץ "א בדברי הרמב"מה שלמד המג

שאינו ידוע אינו מחיוב בביעור רק מדברי 
אבל לפי מה שכתב בקונטרס , סופרים

ם דהא דאינו חייב על "אחרון בדברי הרמב
מץ שאינו ידוע אינו כי אם כשבדק ולא ח

איירי ' ז לא קשה מידי דהגמ"לפ, מצא
ה אם לא ביטל "בחמץ שאינו ידוע ואפ

  ],חייב בדיקה מן התורה

בדף ' נשאר לנו לתרץ דברי הגמ ועדיין
פ דברי הראש יוסף שם "ונראה בזה ע, :ו

דאיפסק , ונקדים לזה הסוגיא שם' בגמ
ימצא הבודק צריך שיבטל גזירה שמא 

י "ופירש' עילוי' גלוסקא יפה ודעתי
, חיישינן דילמא יחוס עלה שלא לבערה

' דלפי מה שהקשה הגמ' והקשו עליו בתוס
א "לקמן וכי משכחת ליה ליבטליה א

' כ מה מקשה הגמ"לפרש דחס עלה דא
והלא חס עלה ואינו רוצה ', ליבטלי

' עילוי' דעתי' התוס' ומפרשי, בביטולה
בטל מאיליו כמו שיש בו חשיבות ולא 

שפיר וכי ' ז מקשה הגמ"וע, פירורין
  ,הוא בעצמו' משכחת לה ליבטלי

ז בראש יוסף דלפי דברי "ע והקשה
דלמא משכחת לה ' מה משני הגמ' התוס

קיימא ולא ' לבתר איסורא ולאו ברשותי
והלא יש להקשות וכי , מצי מבטיל

, משכחת לה לבערה דהא אינו חס עלה
עד שיבערו דהלא  ואין לתרץ דילמא ישהה

מ לבערו אינו "ל דהמשהה חמץ ע"ס' תוס
ולזה חידש הראש יוסף דשיטת , עובר
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כשיטת הטור דחמץ שאינו ידוע ' התוס
ולהכי צריך לבטל שמא ימצא ', עובר עלי

ולא בטל ' עילוי' גלוסקא יפה ודעתי
מאיליו ויעבור עליו למפרע ולא מהני מה 

 וכי' והא דמקשה הגמ, שמבערו כשמוצאו
כוונת המקשה הוא ', משכחת ליה ליבטלי

' אמאי הצריך לבטל בשעת בדיקה לבטלי
והיינו לאחר שעה ' מכי משכח זמן איסורי

לבתר איסוריה לא ' הגמ' ז תי"וע, שבע
ומלת דלמא משכחת בתר ', מצי מבטל לי

אלו דברי הראש , לאו דוקא הוא' איסורי
  ,יוסף

אליבא ' זה ננסה לבאר הגמובדרך 
ם דאף שאין לומר דשיטת "דברי הרמב

דזה ברור , ם הוא כשיטת הטור"הרמב
ם דחמץ שלא ידע ממנו "בשיטת הרמב

אבל , לעולם אינו חייב עליו אלא מדרבנן
פ החשש דשמא ימצא גלוסקא יפה "עכ

' י דחס עלי"רש' נפרש כפי' עילוי' ודעתי
ליה וכי משכחת ' וקושית הגמ, מלשורפה

לפי הראש ' נפרש כדברי התוס' לבטלי
יוסף דכי מטי זמן איסוריה ליבטליה דאז 

ם דעדיין "אכתי מהני ביטול אף להרמב
' ואתי שפיר מהלך הגמ, אין החמץ ידוע

  . ק"ודו, ם"אליבא  שיטת הרמב
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  ו"מייזליש ני) צ"בהגרח(ח שמעון "הבה

  ובו פלפול בסוגיא דכבתה -  בעלים אי איסור הנאה יש לו
 ):ודף (

אמר רב הונא .) א"שבת כ(' גרסינן בגמ
פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין 

מדליקין בהן מדליקין בהן בשבת אין 
אמר רבא  ,בחנוכה בין בשבת בין בחול

מאי טעמא דרב הונא קסבר כבתה זקוק 
ורב חסדא  ,לה ומותר להשתמש לאורה

אמר מדליקין בהן בחול אבל לא בשבת 
אין זקוק לה ומותר להשתמש  קסבר כבתה

אמר רבי זירא אמר רב מתנה  ,לאורה
ואמרי לה אמר רבי זירא אמר רב פתילות 

מרו חכמים אין מדליקין בהן ושמנים שא
בשבת מדליקין בהן בחנוכה בין בחול בין 

אמר רבי ירמיה מאי טעמא דרב  ,בשבת
קסבר כבתה אין זקוק לה ואסור להשתמש 

אמרוה רבנן קמיה דאביי משמיה  ,לאורה
כי אתא רבין  ,דרבי ירמיה ולא קיבלה

אמרוה רבנן קמיה דאביי משמיה דרבי 
רו כמה קולמסין וכבר נשתב ,יוחנן וקיבלה

  .'יוחנן קבלי' למה משמיה דר

ואפשר לומר בהקדם פלוגתת 
, האחרונים באיסור הנאה אי יש לה בעלים

ר אמר רב "פסחים א' דהנה שנינו במס
אמר ומסיק בגמרא ד, הבודק צריך שיבטל

רבא גזירה שמא ימצא גלוסקא יפה 
לבתר איסורא לאו ו, ודעתיה עילויה

בטיל דאמר ברשותיה קיימא ולא מצי מ
שני דברים אינן ברשותו של אדם  א"ר

ועשאן הכתוב כאילו ברשותו ואלו הן בור 
ברשות הרבים וחמץ משש שעות 

דאינו ' ש הגמ"והנה בפשטות מ, ולמעלה
ברשותו של אדם לאו למימרא דמשום 
' דאינו ברשותו לא מצי מבטל לי אלא הפי

א לבטל דבר "וא', שלו'דאיסור הנאה אינו 
ת נודע ביהודא "וכן ביאר בשו, שאינו שלו

ל דאיסור הנאה "וס )'כ' ח סי"ק או"מהוד(
, אין לו בעלים ובנה יסודו על סוגיא זו

א לו להפקיר "דמבואר ברור דהטעם דא
את חמצו אחר זמן איסורו משום דאיסור 

  .הנאה אין לו בעלים

חולק ) ב"ו סק"ת' סי(ח "אמנם בקצוה
 ל דאיסור הנאה שפיר אית לו"ז וס"ע

א לבטל חמצו אחר זמן "והא דא, בעלים
לפי שאיסור הנאה אינו ברשותו , איסורו

ואין אדם יכול להפקיר דבר , של אדם
ל "שאינו ברשותו והרי זה דומה למה דקיי

דאמר ) ועוד, :ח"ק ס"ב, .ב"קידושין נ(
רבי יוחנן גזל ולא נתייאשו הבעלים 
שניהם אין יכולין להקדיש זה לפי שאינו 

אמנם שפיר , פי שאינו ברשותושלו וזה ל
הוי דבר שהוא שלו ואית לה בעלים 

' ח סי"ס או"ת חת"עוד בשו' ועי[. ד"עכתו
  .]ד ועוד"י' א סי"ובדברי חיים ח, פ"ק

ב דאיסור הנאה אין "והנה לשיטת הנו
לה בעלים לכאורה יש להעיר דבר חדש 

 :)ד"תענית  כ(ל "דהא קיי, בענינא דחנוכה
כ שוב "וא, יסיםדאסור להנות ממעשה נ

ואם נאמר , ל השמן איסור הנאה"הוי
דאיסור הנאה אין לו בעלים נמצא דלא 

ל "והא קיי, היה להשמן שום בעלים
וכמובן , דהשמן צריך שיהא משל ציבור

ח דאיסור הנאה יש "שלפי שיטת הקצוה
והנה כעין (, לה בעלים לא קשה כלל

ה בדברי "קושיא זו מרן הקדוש מצאנז זלל
שהעיר איך ) 'אמרי חנוכה דף מבמ(חיים 

י הנס הא צריך "הדליקו בשמן הנתוסף ע
שיהא השמן משל ציבור ושמן של נס לא 

ואין הקדש יכול לזכות , הוי משל ציבור
ובענין , ק"לכל ישראל דאין יד להקדש עכ

אסור ליהנות ממעשה ניסים כבר העירו 
בייטב פנים ובספר החיים ובשעשועי 

שו מה הועיל הנס שהק) 'אות ג(רעיונים 
, דהא שמן של נס לא הוי ממשקה ישראל
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, ל דאסור להנות ממעשה נסים"דהא קיי
כ איך הדליקו בדבר שאינו ממשקה "וא

  ).ש"ישראל עיי

' והנה לכאורה הקושיא תלוי בשני תי
שחלקו הפך ' הא' של הבית יוסף דלתי

אז , חלקים ובכל יום נתוסף להשמן' לח
איסור הנאה ל דאף דשמן של הנס הוי "י

מ כיון שנתוסף "ולא היה לו שום בעלות מ
ל קמא קמא בטל "בהשמן של הפך י

אמנם , )ז ובבית יצחק ועוד"ש בטו"וכמ(
השני והשלישי שהפך נתמלא ' להתי

כ "מחדש או שהמנורה נשאר מלאה א
כ הוי כל השמן "נתוסף השמן בפך ריקן וא

  .כ שפיר קשה מה הועיל הנס"של נס וא

' ח סי"או(רוגת הבושם ת ע"והנה בשו
דהפלוגתא כי כבתה זקוק לה או אין ' כ )'כ

דאי , י"של הב' זקוק לה תלוי בשני התי
כ לא "חלקים א' אמרינן דחלקו הפך לח

היה להם שיעור להדליק ונעשה הנס כדי 
ובכן לזכר נס , שיהא להם שיעור להדליק

, זה תיקנו חכמים דאם כבתה זקוק לה
י שיהא דהא מן השמים עשו נס כד

כ הרי לן שכן "וא, בהמנורה שיעור הדלקה
הוא הדין דכתבה זקוק לה דבעינן שיעור 

אמנם אי היה הנס שנתמלא הפך או , מלא
כ הרי לא מצינו שהקפידו מן "המנורה א

השמים שידליקו בשיעור ולכן נפסק 
בעצי ' ועי[, ההלכה דכבתה אין זקוק לה

  .]שכתב להיפך' חיים לחנוכה אות ד

ל "נו מכל המבואר דאם קייהיוצא ל
' דכבתה אין זקוק לה אזי היה הנס כתי

י שנתמלא הפך או "השני והשלישי של הב
ז קשה מה הועיל הנס הא "וע, המנורה

ל שמן של נס דאסור בהנאה ולית לה "הוי
אמנם אי , בעלים ולא היה משל ציבור

, ל דכבתה זקוק לה לא קשה כלום"קיי
שמן של ל דנתבטל השמן של נס ב"דהא י

  .ת"הפך וכמשנ

ובזה יתבאר על נכון דהנה כשאמרוה 
דטעמא דרב ' ירמי' דר' לאביי משמי

', משום דכבתה אין זקוק לה לא קובלי
ל לרב דאיסור הנאה אין "דהא בפשטות ס

דהא פסק רב בפסחים דהבודק , לה בעלים
א לבטל החמץ אחר זמן "צריך שיבטל דא

של והפירוש , איסורו משום דאינו ברשותו
ומשום , אינו ברשותו היינו שאינו שלו

כ "וא, דאיסור הנאה אין לה בעלים
ל כבתה אין זקוק "לשיטתו קשה דאם ס

י "כ דצריך ליישב קושית הב"לה ע
השמן ' ואז הוי לי, שנתמלא הפך מחדש

של נס איסור הנאה ולית לה בעלים ושוב 
אמנם , א להדליק בה דאינו משל ציבור"א

, יוחנן שפיר קובליה' דר' כשאמרוה משמי
ל דגזל ולא נתייאשו "יוחנן ס' דהא ר

הבעלים שניהם אינם יכולין להקדיש זה 
, לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו

ל רב שהבודק "ל דהטעם דס"כ שוב י"א
' שלו'צריך שיבטל אינו משום שאינו 

ל דאיסור "די, בעלים' ואיסור הנאה לית לי
דאינו הנאה שפיר אית ליה בעלים רק 

ואם יש לה בעלים שפיר הוי ', ברשותו'
כ "וא, השמן של איסור הנאה משל ציבור

ושוב , דנתמלא הפך' שפיר יש ליישב התי
' ל שכבתה אין זקוק לה ושפיר קובלי"י

  .ק"ודו, יוחנן' משמיה דר
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  ו"שלמה כהנא ני' הב

  ו"נייחזקאל געלבשטיין ' והב

  בסוגיא דהמקדש באיסורי הנאה דרבנן
 .)זדף (

' דאמר רב גידל אמר ר .)ז(פסחים ' בגמ
שעות ' המקדש בו, חייא בר יוסף אמר רב

בחוטי קורדניתא אין ' ולמעלה אפי
  ובמחבר , חוששין לקידושין

המקדש  ,)א"כ' ח סעי"ע סימן כ"באה(
רבנן לגמרי שאין לו עיקר באיסורי הנאה ד

ואם חמץ דאורייתא , מקודשת, מן התורה
או בחמץ דרבנן ושעות , ושעות דרבנן

ואם באיסורי , ספק מקודשת, דאורייתא
ובחלקת , אינה מקודשת, דאורייתא לגמרי

ובבית שמואל ) ח"שם בסק(מחוקק 
דלכאורה סותר זו למימרא , הקשו )ג"סקנ(

, דרב גידל כאן דכתוב דאין חוששין
  .ובמחבר פסוק דחוששין

' במס' יש להקדים הגמ, וכדי לתרץ
המקדש , שם' במתני :)ו"נ(קידושין 

אינה מקודשת ' בערלה בכלאי כרם וכו
משום דכולהו ' י ותוס"שם רש' ופי

' והקשו שם בתוס, איסורא הנאה נינהו
אמאי אינה  )ערלהה המקדש ב"ד(

מקודשת הא שרי ליהנות שלא כדרך 
' הנאתו כדאמרינן בפרק כל שעה ותוס

ן תירוץ "ובר, ש"תירוצים ע' תירוץ ב
מ "פ שלא כדרך הנאתן שרי מ"דאע

ה אינה "ומש, איסורא דרבנן איכא
פ אסורה לה להנות ממנה "מקודשת דעכ

  .דאסורה דרבנן נינהו

א "ח(, והנה איתא במאיר עיני חכמים
דכמו  )ב"ק' בענין פסח שני סי' אות פ

שמעון דאית ' ל דלר"שחידוש המהרש
ה שלא כדרך "ה, ליה כל שהוא למלקות

נ איכא למימר בחצי "ה, כ אסור"הנאתו ג
ד חצי שיעור אסור מן "דלמ, שיעור
, כ יהיה אסור"שלא כדרך הנאתו ג, התורה

דאיתא , אך תליא בטעמא דחצי שיעור

י סבר הטעמא דחצי "דר.) ד"יומא ע('בגמ
ובברייתא שם , שיעור חזי לאיצטרופי

חלב ושור " כל"כ דרש מריבו הכתוב "אח
חצי ' דכל מרבה אפי, וכבש לא תאכלו

מריבו ' ולפי הטעם השני בגמ, שיעור
כ שלא כדרך הנאתו "ה דמרבה ג"הכתוב ה

פ דליכא שיעורא דשלא "מהאי טעמא דאע
ל לפי "ש רש"וכמ, מ אסור"כדרכו היא מ

כ להטעם הראשון דחזי "משא, ש"ר
, ה אסור חצי שיעור"מש, לאיצטרופי

כ שלא כדרך הנאתו לא שייך "משא
  .לאיצטרופי ומותר

בפתיחה להלכות בשר (ג "והנה בפמ
, מסתפק בטעמא דחזי לאיצטרופי )בחלב

אי הטעם משום דחיישינן שמא יטעה 
כ בתוך כדי אכילת פרס לאכול עוד "אח

משום דחזי , או הטעם, ואתי לאיסורא
לצרף בכזית אחר ויהא שיעור שלם יש לו 

' בחצי שיעור ואפי' חשיבות בזה אפי
מ כגון בבשר "והנ, באמת לא יאכל עוד

בחלב דאסור מן התורה אכילה בישול 
אי , ובחצי שיעור בבישול והנאה, והנאה

טעמא דשמא יטעה ויצרף עוד בכדי 
בבישול והנאה לא שייך בו , אכילת פרס

כ לטעם "משא, די אכילת פרסצירוף בכ
בבישול והנאה ' דחשיבותא איכא אפי

, ד"דהא חזי לצרף לשיעור שלם עכת
דחצי ' כ לטעמא בגמ"ואפשר להוסיף ג

כ "שיעור אסור מן התורה מריבו הכתוב ג
הרבה בישול והנאה כמו אכילה בחצי 

שלשתן בשיעורא ' כמו שאסרה תו, שיעור
  .בו זוכ רי"ה בהחצי כשריבו זו ג"דכזית ה

חולין (ם "וחילוק זו תלוי בחידושי הרי
בחצי זית , במחלוקת רב ולוי שם :)ח"ק

דרב סבר לוקה על , בשר וחצי זית חלב
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ולוי סבר , אכילתן ואינו לוקה על בישולן
, דלוקה בין על על אכילתן ובין על בישולן

דרב סבר דחצי שיעור אסור דוקא באכילה 
ד ומטעמא דשמא יאכל עו, ולא בבישול

בתוך כדי אכילת פרס וזה שייך דוקא 
בבישול איכא ' ולוי סבר דאפי, באכילה

, דנפקא ליה מריבו הכתוב, חצי שיעור
  .בישול אסור' ואפי

דרב , ומעתה יבוא על נכון כמין חומר
סבר דאין לוקין על חצי שיעור דבישול 

דחצי שיעור , ז סבר הטעם"ולפ, והנאה
שמה  ומשום, אסור דחזי לאיצטרופי דוקא
ה אלא "ומש, יטעה בתוך כדי אכילת פרס

, ל"ג הנ"ש בפרמ"וכמ, באכילה לוקה
ולפי זו הטעם לא אסרה תורה שלא כדרך 

דלא שייך ביה טעמא דחזי , הנאתו
, ש במאיר עיני חכמים"וכמ, לאיצטרופי

' דמס' על מתני' כ קשה קושית התוס"וע
, קידושין דיהא מותר לקדש באיסורי הנאה

ן "ז תירוץ הר"וע, רך הנאתוויהנה שלא כד
ואיכא , פ אסור לקדש בו מדרבנן"דעכ
פ דאינו אלא איסור "מזו דאע' ראי

כ שפיר קאמר "ע, א לקדש בזה"א, מדרבנן
, באיסורא דרבנן' דאפי, רב גידל בשם רב

דהיינו דרבנן אין ' כגון חמץ לאחר ו
וכמו דחזינן , חוששין משום קידושין
כ לדידן "משא, משלא כדרך הנאתו דאסר

ש "וכמ, דפסקינן רב ולוי הלכה כלוי
בהלכות מאכלות (ם "בהדיא ברמב

ד "א וכן משמע במחבר יו"ט ה"אסירות פ
על ' דלוקין אפי )ב"ז וצ"ריש סימן ק

כ "וע, בישול דחצי שיעורא דבשר וחלב
הטעם דחצי שיעור דגזירת הכתוב הוא 

, חצי שיעור' וריבו אפי, חלב" כל"ולמד מ
א דיהא אסור שלא כדרך ה מהאי טעמ"וה

כ לא קשה כלל "מן התורה וע, הנאתו
דאסר , דקידושין' על המתני' קושית התוס

כ ליכא "וע, מן התורה אפי שלא כדרכו
, באיסור דרבנן אסר לקדש' כלל דאפי' ראי

כ פסק המחבר דחוששין משום "ע
  .קידושין

כ הסוגיא "ז אפשר לפרש ג"ועפ
ר רב אמ .)א"שבת כ(' דאיתא בגמ, דכבתה

ואמרי אמר רב זירא , זירא אמר רב מתנה
, פתילות ושמנים שאמרו חכמים, אמר רב

אין מדליקין בהם בשבת מדליקין בהם 
' ר ירמי"א, בחנוכה בין בשבת בין בחול

קסבר כבתה זקוק לה , מאי טעמא דרב
' אמרוה רבנן קמי, ואסור להשתמש לאורה

כי , ולא קבליה' ירמי' דאביי משמיה דר
, יוחנן וקבליה' משמיה דר' ן אמריאתי רבי

והקשו המפרשים בטעמא ', ד הגמ"עכ
לא קבליה '  ירמי' דמילתא דמשמיה דר

וכי משוא פנים , יוחנן קבליה' ומשמיה דר
  .יש בדבר

ש בדברי יואל "ונראה לתרץ בהקדם מ
י "דהביא קושית הב) ג"א אות ס"ח( חנוכה

דמה היה הנס ביום הראשון הלא היה להם 
י תירוץ דחלקו "והב, ליום אחדדי שמן 

או דנעשה נס , חלקים' השמן שבפך לח
והקשו , חלקים' ונתחלקו במנורה לח

ז הא איכא מצוה דתן לה כדי "ח ע"הפר
כ תירוץ דיום ראשון קבעו "וע, מדתו

תירוצים ' וכתב דב, משום נצחון המלחמה
ל "לקיש הנ' יוחנן ור' תלוי בפלוגתא דר

שיעור אסור מן י סבר חצי "יומא דר' במס
ל סבר דמותר מן התורה אלא "התורה ור

י דהתורה אחשביה "דלר, דרבנן אסרו
' כ למצווה דמותר אפי"ה ג"לאסרה ה

פ "ואע, חלקים' כ חלקו הפך לח"ש ע"בח
פ "מ יש לו עכ"דצריך ליתן כדי מידתו מ

ל דאין לו "כ לר"משא, כ חשיבות"ג
כ דאין לו "ה ג"ת ה"חשיבות לאסרה מה

ח "כ צריך לתירוץ הפר"חלקו עחשיבות ל
ט זכר לנצחון "דיום ראשון היו עושין יו

  .המלחמה

ועוד אקדים לך טעמא דאסור 
בסוגייא (ן "כתב בר, להשתמש לאורה

משום דנעשה הנס במנורה .) א"דידן כ
, תקנוה כדינה שאסור להשתמש בה

דזה נראה  )ל"הנ(ומחדש לן בדברי יואל 
נוה נגד ימים תק' לכאורה דוקא אי כל הח

דנתחלק השמן , הנס דנעשה במנורה
אז צריך , י"בתוככי המנורה וכטעמא דב

, ימים' לאסור להשתמש לאורה כל ח
ח דיום ראשון "כ לטעם דהפר"משא
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צ "ל דא"תקנוה נגד נצחון המלחמה אפ
לעשותה דומיא דמנורה דהא לא קבע יום 

כ משום לא "וע, ראשון משום זכר דמנורה
צ "גד המנורה אפלוג אף שאר ימים דנ

כ מותר להשתמש "ע, לעשותה דוגמתה
  .לאורה

ולפי מה שהביאנו למעלה דתלוי זה 
יוחנן ' ש דר"תירוצים במחלוקת דח' הב
דכשאמר לקמיה , לקיש מתורץ שפיר' ור

טעמא דרב ' י דפי"דאביי משמיה דר
, משום דאסר להשתמש לאורה לא קבליה

ש "דהטעם דאסור להשתמש לאורה כמ
וזה דוקא , דומיא דמנורה ן דתקנו"הר

י דנתחלק השמן שבמנורה "לתירוץ הב
וזה דוקא אי קסבר דטעמא , חלקים' לח

דחצי שיעור משום דאיכא חשיבות וכמו 
כן לגבי מצוה , דאיכא חשיבות לגבי איסור

ורב סבר , ויכול להדליק בו, איכא חשיבות
דאסור שמא יטעה ואוכל עוד בתוך כדי 

, ג"דפרמ' שיעור אכילת פרס כצד הא
ומהאי , ל"ם הנ"ש בהחידושי הרי"וכמ

טעמא גופא מותר בבישול בחצי שיעור 
דחולין דלא שייך בבישול ' ש בגמ"וכמ

א "כ א"וא, לצרף שיעור כדי אכילת פרס

' לומר דנתחלקו השמן שבמנורה לח
ודוקא להטעם , חלקים דהא לכלום נחשב

דאחשביה יכול לתרץ דנתחלק השמן 
ש משום "ב סבר בחכ ר"משא[, שבמנורה

ט "כ הטעם דעשאו יו"וע]  שמא יאכל עוד
, ביום הראשון משום נצחון המלחמה

דהא , כ אמאי אסור להשתמש לאורה"וא
לא תקנוה בכגון דא דומיא דמנורה ביום 

  .כ בשאר ימים"ומשום לא פלוג ג, ראשון

' כ כשאמרוה לאביי משמיה דר"משא
יוחנן דהיא מימרא דשמעתא דסבר 

עמא דאסור חצי שיעור משום בפשטות דט
' לשיעור שלם וכצד הב' דחזי לאיצטרופי

כ שפיר היה יכולין לחלק "וא, ג"דפרמ
חלקים דכמו דאיכא חשיבות ' השמן לח

לגבי איסור כן לגבי מצוה איכא חשיבות 
פ דצריך ליתן כדי מידתו זה "ואע

אבל בדיעבד חזינן דאיכא , לכתחילה
כ "וא, כ"בחצי שיעור ג' חשיבות אפי

שפיר אסרו להשתמש לאורה דומיא 
' דנעשה נס בזה כל הח, ק"דמנורה דבהמ

יוחנן ' כ שפיר קבליה משמיה דר"וא, ימים
  .דאסור להשתמש לאורה
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  ו"ני ח אברהם נטע סופר"ההב

  גיררה חולדהבסוגיא ד
 .)טדף (

אין חוששין שמא .) דף ט(במשנה 
 לא הועילואז ימצא ד -[ אדהלגיררה חו
דהרי אפשר שתוך כדי בדיקתו , בבבדיקתו

, מקום שכבר בדוקלדה חמץ לגיררה חו
זוית  להעמיד שומרים בכלכ יצטרך "וא

 -[דבר סוף לכ אין "דא .]הבית ויבדקו יחד
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כ דיש "וע, גדבר זה אין תקנהלדהרי 
  .]הבדיקה לסמוך על

-[ לומשמע מזה דאי חזינן דשקי
אז פשוט וברור ד[ ,אסור ],דכאןלוהביאתו 

ואין שייך , בדוקלחזור ולחשוש ולשיש 
ז מקשה הגמרא "וע .]דבר סוףלומר דאין ל
וכמו [דה לתיה החולא יסמוך שאכלמה לד

 ז תירץ רבא"וע, ]מדורה לשמצינו אצ
ויש כאן , לדכיון דוודאי שחזינהו דשקי

כן אמרינן אין ספק  לע, תיהלספק אם אכ
  .מוציא מידי וודאי

מה ל, הגמרא לא ע"ומדקדק המהרש
 ]-להך ספק הרגי לע[א נסמוך לבאמת 

ן למה לכ "וא, א חזינהולתיה כשלדאכ
ו היה להא אפי, דבר סוףלטעמא דאין 

הא , ותו. זהלמיחש לן לית לדבר סוף ל
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תירוץ רבא דהרי אינו וודאי  לא יועילה בז
  .שיש כאן חמץ

התיר לזה תירץ שכוונת התנא היה  לוע
דבר לבית כיון שאין לגם בדחזינהו מבית 

המקומות  ליצטרכו כ, דאם נחשוש, סוף
קיחתם מבית ל לבדיקה כיון שחוששין ע

מקום באותו בית אז לרק ממקום . אחד
ומר לכיון שאי אפשר , אסור כשחזינהו

. בדוקלו לדהא אפשר , דבר סוףלדאין 
 לסמוך עלן לא חזינהו יש לבאמת כש לאב

  .תיהלהא דאכ

אם קאי , נ"דממ, הזה קשה מאוד לאב
חזינא  לדבר סוף עלאין  להך טעמא ש

תוך לדה חמץ וגם הביאה להחו  לדשקי
דבר לומר דאין להא אין שייך , הבית הזה

ובבית , בדוק רק בית זהליו לכיון שע, סוף
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בדוק לא עצמו דשייך "אחד כתב המהרש
ואם הכוונה רק שחזינא . בני ביתו לעם כ
א חזינא דהביאתו ל לבבית אחת אב לדשק

, דבר סוףלזה שייך שפיר דאין  לוע[כאן ל
א חזינא דהביאתו לדכיון ד, קשה ]מ"מ
כ שפיר "וא, אכתי ספק הוא, בית זהל

כ הדרא "וא, תיהלסמוך דאכלאפשר 
  .דוכתיהלקושיא 

 ופרשלדידן לנראה בכוונתו הסתומה ו

פ "אע, דה וחמץ בפיולדכשראה החו ל"דס
חוש גם לן להיה , א ראה אותו בביתולש
, זדבר סוףלאו דאין לחמץ ההוא אי ל
חצר  לפ שהם נכנסים בגדר חמץ ש"אע[
יהם אנו צריכים לדגם ע, עירלחצר ומעיר ל
א שייך לד ],דבר סוףלאין  לסברא של
תיה כיון שהוא להא דאכ לסמוך עלומר ול

, דהרי וודאי ראה שהחמץ בפיו, רק ספק
ן הרי אין זה מוציא לא ראה שאוכלוכיון ש

ומר דהבית לא שייך לפ ש"ואע[. מהוודאי
א ראם לו חשש חזקת חמץ כיון שליש 

או דאין לחוש אי לו למ היה "מ, בביתו
 .]וחידוש הוא. דבר סוףל
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  א"יטלש ליפא ווערצבערגער' ג ר"הרה
  ראש השיעור

  תוכן הסוגיא דתשע ציבורין
 ):טדף (

  'חלק א

   –בהסוגיא ' נידן א

ספק "אם הדין דתשע ציבורין נחשב ל
דאחר שלמדנו בתחילת הסוגיא ": ספיקה

שיש " אין חוששין שמא גיררה חולדה"ד
ודוקא כנגד , ספק בחולדה דלמה אכלתיה

אבל אם האיסור , ודאי לא מהני ספק זו
ספק אמרינן דמותר משום ספק זו דהוי 

כ הוקשו כמה ראשונים "א, ספק ספיקא
תשע ציבורין דמותר למה לא אמרינן בדין 

ספק דילמא  –משום הדין דספק ספיקא 
ומפני  –ודילמא אכלתיה , לאו חמץ הוא

מה פסקינן לחומרא משום הדין דקבוע 
  .דהוי כמחצה על מחצה

  

   –בהסוגיא ' נידן ב

אם איירינן בחיוב ביטול שהוא חיוב 
או , או בבדיקה שהוא מדרבנן, דאורייתא

על החתיכה דכל הענין כאן לא עסקינן רק 
  .אם מותרים לאכלה ולא על הבית

  

   -בהסוגיא' נידן ג

אם שייך לומר שיש חזקה על הבית 
לומר שהוא בחזקת בדוק או בחזקת אינו 

מ להלכה באופן "ויש בה נפק, בדוק
 –שראינו שהעכבר נכנס לבית וכיכר בפיו 

שאם אמרינן שנתחזק הבית שאינו בדוק 
לא אמרינן עוד ספק דילמא , מפני כיכר זו

אבל אם , דהוי ספק כנגד חזקה, אכלתיה
לא נחשב שיש חזקה על הבית יש לומר 
להיפך שיש חזקה על הבית שהוא כבר 
בדוק ואף בספיקא דאורייתא אזלינן 

ז יש לומר הסברא "ועוד דלפי. לקולא
ר משום ספק דדילמא אכלתיה ומות

  .ספיקא

  קושיא בנושא הישיבה

דסוגיא ' כ, ה היינו שתי קופות"בד' תו
מיירי בככר גדול כל כך וליכא למימר 

' אמאי לא מתרץ תו. דילמא אכלתיה
וכמוזכר באריכות (ד "כסברת הראב

ן שאין "וכחידושי הר) ם חלאוה"במהר
לומר באופן זה     שיש ספק דילמה 

ר לבית יש אכלתיה דתיכף שנכנס הכיכ
חזקה עליה שאינו בדוק ושוב לא מהני 

והוא סברא . הספק דדילמא אכלתיה
  .פשוטה ולמה לא סבר לה תוספות

  

  שאלה בנושא הישיבה

בסוגיין מוזכר פסקי הלכות המבואר 
, בענינים אחרים לאו בעניני חמץ ומצה
. ופרטם הגמרא כאן לדמה אותם אליהם
 ויש לשאול האם יש חידוש בענינים אלו

או שהם דומים , יותר בענין חמץ ומצה
בזה אם יש חילוק בין ' עי: ממש להם

  . ל"ולמפרשים הנ' י ותו"רש
*  

  

  'חלק ב

יש לפרט ולשאול לפי כל אחד את כל 
  :אופני הסוגיא

איבעיא ראשונה בהסוגיא הדין דתשע 
  . צבורין שיש לדון בה בכמה דינים

  

  : מתי מתחיל הדין דקבוע

הזמן שלקחו אם כשראה הספק וזה 
מ "או בו בזמן שיש נפק, העכבר מן הבית

להלכה והוא בזמן שנכנס לבית ואנו דנים 
  .אם צריך לבדוק לה עוד מן לחם זה
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קודם שנכנס העכבר להבית , מתי הוא השאלה
  ז"או לאח

יש שני דינים בחמץ מה שאין בה 
לרוב הראשונים ואחרונים  , בשאר דינים

הפני , הם חלוא"והמהר, ן"החדושי הר  –
אמרינן שיש   –ס  "ח והחת"הצל, יהושע

כאן דין מחודש בקבוע דפסקינן בה 
, לאיסור תיכף כשנמצא שאלת האיסור

ופתו "והוא עוד לפני שנכנס העכבר לבית 
בפיו ויש שאלה על הלחם ולא על 

ובא ממקום הקבועת ונקטינן " הבדיקה
בשאלה זו דמכיון דקבוע הוא הולכין בה 

נס לבית הבדוק לחומרא אף אם נכ
  . שחזקתה להיתר שאין בה חמץ

ולפי זה יש חומרא שלא רק דנקטינן 
, לאיסור על עצם החמץ שאסור לאכלה

אלא אף על הבית נמי הולכין בה לאיסור 
שיש לה דין חמץ לפי "כיון שנכנס בה פת 

אנו דנים שיש חמץ ודאי " הדין דקבוע
  . בבית וצריך בדיקה מן התורה

  

  א"שעיון בדברי המהר

אם אמרינן , א"ע לפי דברי המהרש"צ
כ האיך הביאור "דשאני דין שני צבורין א

ואין לומר . לדין דתשע חנויות' ראי' תו
דשאני דין תשע חנויות רק להיתר ואם 
מצינו היתר בשתי צבורין בודאי הוא מותר 

שאם יש , א לומר כן"א. בתשע חנויות
איזה היתר בשתי צבורין יותר משיש 

' ועי. משם' ות אין להביא ראיבתשע חנוי
א "שהוא כעין דברי הרשב –ח  "בזה בצל

  .ביבמות. דף פב

א בשני צבורין האם "להמהרש' מה יהי
ודינו חמור " חזקה להיתר"לא אמרינן שם 

ב אם שני צבורין "וכן צ, מתשע חנויות
  .כמו בתשע חנויות" קבוע"איירינן ב

הדין ' א יש גם לעיין מה יהי"ולהמהרש
בצבור אחד של חמץ ולפניו ' י ותו"לרש

בתים בדוקין ולא ידעינן אי להאי על אי ' ב
האם יש חזקת טהור על האדם , להאי על

וכמשמע  –ה "ומטעם זה דינו לטהרה בר
או , ה הלך באחד מהן"בד' מלשון התו

הטעם משום שכך דינו של תורה דספיקו 
. י כאן"מבואר בלשון רשה מותר כ"בר

י נדה ושאר מקומות "עוד בלשון רש' ועי(
  ).בענין זה

  

  שאלה בנושא הישיבה

ה הלך באחד "ד' יש עיון בשיטת תו
ה "י בדין ר"אם חולקים בזה על רש, מהן

שתלוי בחזקה שהאדם בחזקת היתר הוא 
או שהוא , וזה הסיבה שהולכין בו לקולא

בדרך  רק גזירת הכתוב דנקטינן שהוא הלך
י באמת "ולפי רש, טהור ולא משום חזקה

נקטינן שאם שניהם נגעו בתרומה שטהור 
  . הוא שכך דינו של תורה

ובעיקר יש לעיין אם זה תלוי במחלוקת 
 –בדין חזקה בבית שהוא בדוק ' י ותו"רש

מחדש שיש חזקה על הבית ואין ' שתו
וכל השאלה הוא רק על , לבדוק אותו

ה ששם חולקים נרא' דבפשטת הי –הלחם 
ושאר פוסקים בדין קבוע האם ' י ותו"רש

אולם , כבר יש לה דין ללחם לאיסור
נראה חידוש , ה ספק על"א בד"מהמהרש

בכל דיני חזקה בדיני ספיקות וכל ' לתו
  .הסוגיא הולך וסובב במחלוקה זו
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  שעשועי אורייתאשעשועי אורייתא

  
  א"יטלש ליפא ווערצבערגער' ג ר"הרה

  ראש השיעור
  מ"י השו"נערך ע

  ו"ני אברהם נטע סופר ח"ההב

  סוגיא דתשע ציבורין
 ):טדף (

ספק  לה שלשא :)ט(בגמרא כאן מצינו 
כגון שיש כאן  ,חמץ באופן שקבוע הוא

חמץ  למצה ואחד ש לתשע ציבורין ש
מהם  לובא עכבר ונט, פנינולשהיו מונחים 

ונכנס  לאו מצה נט לידענו אם חמץ נט אלו
אז אמרינן דנידון כמחצה ד, בית בפנינול
בפירוש רבתה ד ,לואינו בט מחצה לע

ינן גם לכ אז"וע ,חומראלינן לתורה שאז
  .חומראלהכא 

הצריך לי דכוונת הגמרא הוא "ופירש
ינן לא אזלכמו התם ד, בדיקה פעם שני

כ פירשו "וע, מיאנו בזה' והתוס, אלקול
דכוונת הגמרא הוא כשמצאו בדין 

  .ת"שאז הוא אסורה מה אתולאכי

י דמיירי "והנה אם נאמר כשיטת רש
כאורה מיירי לואף ש, ענין בדיקהלהכא 

אחר ל ]י"וכן הוא סתימת רש[הגמרא 
כ יש "א, ואינו רק מדרבנן לשכבר ביט

, חומראלמה אמרינן הכא ספיקא ל בעייןל
התם שמדאורייתא לא דמי לכאורה לד

ינן לומר דהתורה אסרו ואזלכ יש "אסור וע
, כ הכא שדרבנן הוא"משא, חומראל

  . אסורלומהיכא תיתא 

באמת הכא בבדיקת חמץ וודאי  לאב
ת לדהרי תח, שאר איסורי דרבנן לשאני מכ

וכמו שכתב , התקנה היתה מפני הספק

                                                             
 



  


       

 

 

 לוכן כתב במגיד משנה ע, ד כאן"ר' בחי
תרץ ל, ה"בשם הרא) י"ב ה"פ(ם "הרמב

  .י"ם שהוא כשיטת רש"שיטת הרמב

דבדיקה נתקנה  גל"ס' אמנם גם התוס
, י"רש לז הוקשו ע"ועם כ ,הספק לע

כאורה לד, דוראייתם הוא מהא דבסמוך
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  לאסוקי שמעתתאלאסוקי שמעתתא

בדין  להקלדבכמה אופנים יש  ל"כ צ"ע
קמן לשהרי בפירוש אמרינן , ספק זה

ינן לדבדיקת חמץ כיון שמדרבנן הוא אז
, קמןלדכ במה הוא שונה מהא "וא, אלקול

או , הלענין אכילה הסקו דמיירי "ומשו
ואז  לדהכא מיירי קודם ביטו הומרלשיש 

וכן כתב באמת , הוא ספיקא דאורייתא
  .ון"בחידושי הר' ועי, המאור לבבע

י וכן הוא שיטת "יישב שיטת רשלו
מאי שנא , ועוד ראשונים )שם(ם "הרמב

ין לותו, א בעי בדיקהלקמן דלהא ד
כאורה מה מהני דיש עוד להא , אלקול

ומר דשם ליש . בית אחרלעכבר שנכנס 
ין עדיף לודין שתו, בוודאי דין מיוחד הוא

שון המאירי שכתב ל' ועי, מסתם ספק
 ללו משיטת הגמרא שזה אינו בכלשנראה 

זה לספק והרי הוא כמו וודאי שזה נכנס 
שאתה  לוכ, להקלין לזה ותולוזה נכנס 

. זצ בדיקה"וא הרי הוא כוודאי להקלה לתו
בשם  )ק ג"ט סלת' סי(ז "ע בט"ועיי

 .בושלה

                                                             
       

 

       
        

       
    

       
       


 


      

      
        

 
 

 

    


 


       
        

 

סמוך לין לעיין אם יכולגם יש 
ספק  לדהנה אף שנתבאר שבכ, תיהלשאכ

תיה לגבי אכלמ "מ, אלקולינן לא אזל
, אלקולינן לשאז לעילמוכח מסוגיא ד

 .ח]תיהלכ מאי מקשה דנימא שאכ"לדא[
 לתיה ספק הרגילשאכ' והטעם כתבו התוס

כ אף שנאמר כדברי המגיד "וע, הוא מאוד
  .ל"מ זה אינו מתורץ כנ"משנה מ

י לדכו) ה היינו"ד(זה  לתירצו ע' והתוס
א "שא לשמעתתא מיירי בככר גדו

נמצא דאכן בככר קטן אפשר . טולאוכל
   .תיהלסמוך שאכל

ק בין ככר לא חיל )שם(ם "רמבם הלאו
ך למלבמשנה ' ועי[ ,ככר קטןל לגדו

' סי(ע "שון השולוכן הוא סתימת ] ,)שם(
א נסמוך למה לע "וצ ,)א"ט סלת

שם (ז "דברי הט לויותר קשה ע, תיהלדאכ
אופן  לם דבכ"שמבאר דברי הרמב) ק ב"ס
כאן בבדיקת  להקלשום צד  לא סמכינן על

כ מאי "דא, תיהלהא דאכ לו עלואפי, חמץ
 לבכשחזינא דשק לעיל' מקשה הגמ

גם הפני  ובאמת שכדבריו כתב. ל"וכנ
, א"תרץ קושית המהרשליהושע בשמעתין 

   .יע"וצ
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  שעשועי אורייתאשעשועי אורייתא

חידש בשיטת  )א"ט סלת' סי(א "בהגרו
א לא כשלתיה אלא אמרינן אכלם ד"הרמב

ד הספק לכ בנו"משא, ד הספק עדייןלנו
מיירי  לעילוהא ד, תיהלא מהני הא דאכל
 לבבע' ועי. ד הספקלא נולא חזינא דאז לב

מפני , כה דאסורלהמאור שכתב באמת דה
  .מקום בפת אמרינן שוודאי הוא לשבכ

, ע"השו ליג עלפ )שם(א "אמנם הרמ
כשיטת הטור דאין זה נקרא שנגרעה  ל"וס

ות בהך לתליש  לכ אם ביט"וא, חזקתו
ע "וראה שו[. תיהלמאד שאכ לספק הרגי

וסעיף כה , ק ו"א ס"קו(ג לת' הרב סי
סעיפים (ט לת' וסי) ג"ס(ח לת' וסי) בהגה

 .)]ב-א
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  לאסוקי שמעתתאלאסוקי שמעתתא

  
  א"יטלש מרדכי דוד קאהן' ג ר"הרה

  מ בישיבתינו הק"ר
  מ"י השו"נערך ע

  ו"ני שמואל ווידער 'הב

  סוגיא דתשע ציבורין
 ):טדף (

תשע ציבורין של מצה ואחד :) ט(' הגמ
מדמי ' הגמ, של חמץ ואתא עכבר ושקל

אופן שלנו לתשע חניות שמכרו בשר 
ושם הוה , שחיטה ואחד מכרו בשר נבילה

הדין אם לקח מאחד מהם אז הוה החתיכה 
דכיון כל קבוע כמחצה על מחצה , אסורה

ונמצא הולכין אחר הרוב דכל דפריש , דמי
  .כ הוא הדין הכי"א, מרובא פריש

כתב ) ה ואתא עכבר ושקל"בד(י "רש
וק הבית פעם שנידון הוא אם צריך לבד

  .אחרת או לא דאפשר מצה הוא

מקשה ) ה היינו תשע חניות"בד(' ותוס
י שנידון "מה שפירוש רש' שתי קושיות א

הוה אם צריך לבדוק או לא קשה דשם 
הוה ספיקא דאורייתא ואזלינן לחומרא 

כ "א, והכי ספיקא דרבנן כדאמרינן בסמוך
' ז מתרץ תוס"ספיקא דרבנן לקולא ע

דם הביטול דאז יש חיוב שכאן מיירי קו
ק דשם גבי תשע "עו, מהתורה על הבדיקה

חניות ליכא חזקת היתר אבל הכי הבית 
כ היאך אפשר לספק "הוא בחזקת היתר א

ז תריץ "ע, איסור גובר על חזקת היתר
שנידון הוה אי מותר לאכול הפרוסה ' תוס

  .צ"נ דא"או לא אבל כלפי הבדיקה אה
  

וכמה ' ותוס י"ביאור מה הוה המחלוקה ברש
  שיטות יש בזה

י סבר "בפשטת המחלוקת הוה שרש
דזאת דאמרינן דכל הקבוע כמחצה על 

לא שהוה אסור מכח שיש , מחצה דמי
כ "ספק אלא דהוה  עכשיו אסור בודאי א

שיש חזקת בדוק על הבית לא מעלה ' אפי
  .ולא מוריד דכיון שיש וודאי איסור

סבר הספק של כל קבוע הוא ' ותוס
מכח זה סבר , כ קשה לו"לם אספק לעו

  .דאין צריך בדיקה

) י"ב ה"מ פ"חמו' ה(ם "ובאמת ברמב
  .י שצריך בדיקה"כתב כמו שיטת רש

מפרש  - בשם רבינו מנוח  -א "ורעק
נ הוה הכא וודאי איסור "ההסבר אמאי אה

כ על הפת "דכיון הספק הוה על הפת א
כ "א, אמרינן לחומרא שהוא אסור בוודאי

כ "הוה וודאי איסור אבשעה שבא לבית 
  . צריך בדיקה אחרת

ה "וגם מגיד משנה מביא שיטות הרא
אם הוה הכא ספיקא דרבנן על ' שאמר אפי
כ יהיה אסור דכיון הענין של "הבדיקה ג

בדיקה הוה מטעם שיש ספק אם יש חמץ 
כ אם יש עכשיו ספק צריך "א, בבית

ט "תל' סי(א "והגם ברמ, לבדוק שנית
יך לעשות בדיקה י שצר"פסק כרש) א"ס

שנית אבל אם הככר הוה קטן שיכול 
העכבר לאכול תלינן להקל דכיון דהוה 

י סובר "ספק ספיקא הגם שאמרינן שרש
אבל לגבי ספק , נ"שהוא וודאי איסור אה

ספיקא יכול לומר שבעצם הוה איסור 
לפי זה יכול לומר שהשיטות , משום ספוק

י הוה לפי המגיד משנה או לפי "הרש
  .מנוחהרבינו 

  

אימתי הוה הדין של כל קבוע כמחצה על מחצה 
  .מדאורייתא

כשראינו , שהובא לעיל כתב' התוס
כ נולד הספק במקום "א, שלקח מן הקבוע

אם הגוי לקח ' ז ראינו אפי"ולפ, קבוע
הבשר וישראל ראה שלקח הבשר או 
בחמץ שראה העכבר לקח מאחד הציבורין 
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  שעשועי אורייתאשעשועי אורייתא

 'ולכאו, הכי הוה אסור מדאורייתא' אפי
בהמות אסורין כגון :) ג"ע(קשה מזבחים 

שור הנסקל אם נתערבו בין אחרים כולם 
אמאי ימותו כולם  ' אסורין ומקשה הגמ

נכבשינהו וניידינהו ונימא כל דפריש 
ג דכבר נולד הספק "מרובא פריש ואע

כ היאך מהני שיפרוש "במקום קבוע א
ששם הוה הקבוע ' מתרץ תוס, הבהמות

ור הנסקל אינו ניכר אלא מדרבנן דכיון הש
הכי סברי רבנן דכיון דהוה בעלי ' אפי

, כ התם שאני"א, חיים וחשיבי ולא בטלי
מסיים ומשום הכי גזרינן התם טפי ' ותוס

כ "באופן שלא ראה שפירוש א' דהיינו אפי
' לכאורה לא נולד הספק במקום קבוע אפי

הכי אסור דכיון דהוה אלא מדרבנן במילא 
ך וילקח מן הקבוע חששו אם מותר בזה יל

  .עצמו

סבר .) חולין צה' במס(ן "אבל הר
שמדאורייתא לא הוה הדין שכל קבוע 
כמחצה על מחצה אלא אם הוא בעצמו 

לקח בשר או הוא נטל הפת אבל אם לא 
י עכבר הוה "י גוי או ע"בא לידו אלא ע

שלנו הוא ' כ בגמ"א, אסור אלא מדרבנן
אסור אלא מדרבנן דמיירי שעכבר הובא 

ן לא הוה החומרא "ולפי הר, הבית אל
בקבועת דרבנן שכתבנו לעיל שאם לא 

כ אסור דכיון דהוה "ראה שפירש הוה ג
שלנו הוה ' ן שהגמ"אבל לפי הר, מדרבנן

כ הכא כתב שפירש הולכין "מדרבנן א
  ,כ התם הוה שווה בדין זה"אחר הרוב א

כתב פרוסה ) ה פירש"ד(י "א ברש"ובד
ל למה נקט "ילכאורה , מאחת מהציבורין

פרוסה ולא נקט דבר שלם אבל לפי מה 
דדבר חשוב יש קבוע בדרבנן ' התוס' שכ

ל "כ אם נאמר דמיירי בדבר שלם הו"א
והגם שיש בזה קבוע , ז"קבוע דרבנן ע

כ מה מוסיף שיש קבוע "דאורייתא וא
' ז דן הגאון יוסף ענגיל במס"דרבנן ע

  .חולין
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  לאסוקי שמעתתאלאסוקי שמעתתא

  
  א"יטלש אהרן קאהן' ג ר"הרה

  מ בישיבתינו הק"ר
  מ"י השו"נערך ע

  ו"ני שמואל אהרן גראסבערג 'הב

  סוגיא דתשע ציבורין
 ):טדף (

ולא ידעינן אי ' תשע ציבורין וכו. 'בגמ
, היינו תשע חניותמצה שקל חמץ שקל אי 

ובפירוש , ה כמחצה על מחצה"בקבוע ה
  .מרובא פריש

י פירוש דלענין בדיקה קא מבעי "רש
ליה דהיינו שאין הלחם בפנינו ואין אנו 
יודעים אם היה פת חמץ או מצה והספק 

ל "חולקים עליו וס' והתוס, הוא על הבית
דמיירי כשהפת לפנינו ומסופקים בו אם 

אוכלו או הוא מצה הוא לחם חמץ ואסור ל
  .ומותר לאכלו

י מחמת "חולקים על רש' התוסהנה ו
כ דרבנן "בדיקה דהכא ע) א. שני קושיות

ולא אמרינן , הוא ובדרבנן אזלינן לקולא
דאי הספק ) ב. קבוע כמחצה על מחצה

ל למיזל בתר חזקה "הוא על הבית הו
  .דביתא דבדקוהו

ולא ' י פליג אתוס"ח דרש"בצל' ועי
דאי  ,ענין אכילה קא מבעיארצה לפרש דל

ל דבר שיש לו מתירין "לענין אכילה הו
ש דחמץ אחר הפסח "ל כר"לדידן דקיי

א "מ ל"וכיון דהוי דשלי, מותר מדינא
  .ש"עיי, ג כל דפריש מרובא פריש"בכה

' י מקושיית התוס"רש יטתולתרץ ש
' דהכא לא אמרי, ן בחידושיו"כתב הר

ר לפי שהולכין אח, ספיקא דרבנן לקולא
נפילת הספק וכיון שאנו רואין לחם זה 

מן הציבורין ונסתפק לנו בו  רשבשעה שפי
על כרחינו , אם הוא של חמץ או של מצה

יש לנו לאוסרו לאוכלו שהוא אסור משום 
ספיקא דאורייתא וכיון שכבר נאסר הלחם 

גם לאחר  ,בודאי קודם כניסתו לבית
ואף שהוא , שנכנס יש לנו להצריכו בדיקה

משום  הפתמ כבר אסרנו "בנן מרק מדר

חמץ לענין שאסור לאוכלו קודם שנכנס 
חזינא נהמא דמיתסר כ נמצא ד"או, לבית

ובדבריו [, ולכן צריך לבדוק, שנכנס לבית
דאף , יובן אמאי אין הולכין אחר החזקה

מ "שיש חזקה על הבית שהוא בדוק מ
. ]ל"אמרינן שעתה נכנס לשם פת חמץ כנ

עכבר שלא כ כשפירש ולקחו ה"משא
צ "אובתר רובא ' נאסר באכילה אזלי

  .בדיקה

לאיזה בית ' ובגוונא תנינא דלא ידעי
, לא דמי לגוונא קמא נכנסו העכברים

לחם קודם ספק על הלא נולד  דהתם
שנכנס לבית כלל שנאמר נהמא דמיתסר 

דהרי אנו , נכנס לשם ונצריכינו בדיקה
, יודעים בבירור שזה לקח חמץ וזה מצה

ן בדיקת הבית בלבד הוא דנפל אלא לעני
ה "ומש, להיכן עייל' הספק דלא ידעי

כיון שאינו , תלינן לקולא בספיקא דרבנן
נוגע לספיקא דאורייתא לענין אכילה 

  .ל"כנ

י שפירש האיבעא "רש' ובזה מובן שי
ג דניזל לקולא "א בה"ול ,לענין בדיקה

  .בספיקא דרבנן

, וזהו העיקר מאי דאשמעינן בשמעתין
אי נימא דאזלינן , דדים לכאן ולכאןדהיה צ

בתר שעה ראשונה מיד כשנולד הספק על 
כ אמרינן שהוא לחם חמץ "כ ע"וא, הלחם

או דילמא כיון , והבית צריך בדיקה
שהספק הוא על הבית אי צריכה בדיקה 

ז קפסיק "וע, נימא ספיקא דרבנן לקולא
ותני ומביא ראיה מקבוע דאף שפירש 

שונה כשנולד כ אזלינן בתר שעה רא"אח
ה הכא "וה, הספק ואז היה עדיין קבוע

כיון שבתחילה נפל הספק על הלחם 
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גם הבית צריך , ואמרנו עליו שהוא חמץ
  .בדיקה

' ויש לתרץ באופן אחר קושיית התוס
דהנה חקרו האחרונים , דניזל בתר חזקה

אי בקבוע הולכים  )י"ראש יוסף ופנ' עי(
פ דאין "ל בקבוע אע"די, אחר חזקה

 הולכים אחר הרוב אבל הולכים אחר
או יש לומר דכוונת קבוע מכרעת , חזקה

דכמו שבקבוע אין הולכין , גם לחומרא
אחר הרוב חזינן מזה שאין כאן הכרעות 

, כ אף חזקה אינה מכרעת"ס וא"שבש
-ל דכיון דיש להמיעוט חשיבות "והטעם י
 -חשבה התורה למחצה על מחצהוכמו ש

ג מצינו בכמה מקומות "וכה[אינו בטל 
וכגון בחתיכה הראויה להתכבד שאף 

  . ]שהוא מועט אינו בטל

א "כ כשהאסור איקבע קמן א"וא
דיש לו , להתעלם ממנו ולומר כאילו אינו

חשיבות ואינו בטל ולכך החמירה התורה 
בקבוע שהאיסור נקבע לקמן אין הולכין 

כ הוא מפני "והטעם ע .אחר הרוב
דאי אינו , שהמועט נחשב כרוב ממש

, ל למימר דיבטל ברוב"כרובא אכתי הו
מ כשאינו חשוב יותר מחבירו בטיל "דבכ

כ הרי הוא כהרוב מחמת "אע, גביה
ד דספיקא "ל להמ"וכן צ[, חשובתו

כ חזינן "ת לקולא ע"דאורייתא מה
דהתורה שבמכוון אסרה כאן הוא משום 

כ מחמת "וע, ם ספקשהכא עדיף מסת
וברוב הרי כללא מסור  ],ל"חשיבותו כנ

כ אין "וע, בידינו דרובא וחזקה רובא עדיף
  .והבן, הולכין כאן אחר הרוב
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  א"יטלש אהרן זאבעלמרדכי ' ג ר"הרה

  מ בישיבתינו הק"ר
  מ"י השו"נערך ע

  ו"ני אברהם ברוך לאנדא 'הב

  סוגיא דתשע ציבורין
 ):טדף (

פסקי " תשע"דידן מבואר ' הנה בגמ
שני ] ב, תשע צבורין] א, ואלו הן, הלכות

צבורין של חמץ ומצה ולפניו שתי בתים 
של ' צבור א] ג, אינו בדוק 'בדוק וא' א

ספק על ספק לא ] ד, חמץ ולפניו שני בתים
על ובדק ] ו, על ובדק ולא אשכח] ה, על

הניח ] ח, הניח תשע ומצא עשר] ז, ואשכח
הניח בזוית זו ומצא ] ט, עשר ומצא תשע
וצריכין להבין בכל , ש"בזוית אחרת עיי

הלכה כמה וכמה ענינים וזה יצא ראשונה 
  :ות הראשונותהלכ' לבאר ד

  

יש לדון בכל הלכה  כלליים הנה שלשה שאלות
  :והלכה בסוגיא זו

מהו כלל הנידון אם יש חיוב בדיקה  )א
ל דספק דרבנן "במקרה של ספק והרי קי

צריך ביאור וטעם לכל חילוקי  )ב, לקולא
כגון מדוע שינה דין שתי  ,הדינים בסוגיא

בתים ושתי קופות מהך דתשע ציבורים 
דהלא  למה לא הוי כספק ספיקא )ג' וכו
  . ספק נוסף שמא אכלתיה יש

ובשאר הההלכות יש עוד כמה ענינים 
  .ונציע כל השאלות במקומה, שיש לשאול

וראשית נבאר שני ההלכות הראשונות 
והחילוקים שיש ביניהן לשיטת 

  :הראשונים
  תשע ציבורין -' הלכה א

תשע ציבורין של :) ט(גרסינן בגמרא 
מץ ואתא עכבר ושקל מצה ואחד של ח

 ,ולא ידעינן אי מצה שקל אי חמץ שקל
פירש ואתא עכבר  ,היינו תשע חנויות

דתנן תשע חנויות כולן  ,היינו סיפא ,ושקל
מוכרין בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר 

ולקח מאחת מהן ואינו יודע מאיזה  ,נבלה

הלך אחר  ,ובנמצא ,ספיקו אסור ,מהן לקח
  .כ"ע, הרוב

ן בסוגיא הלא יש כמה ולכאורה כד נעיי
  :דברים הצריכים ביאור נכון

צריכין לידע מהו השאלה כאן לענין   )א
, או לענין ביטול, בדיקת חמץ

ובפתרון שאלה זו תלוי גם אי מיירי 
כאן בספיקא דאורייתא או ספיקא 

) בהלכה השני(להלן ' ובגמ, דרבנן
גבי שתי קופות מבואר מפורש 
דאיירי בספיקא דרבנן דאיירי לאחר 
ביטול והספק הוא לענין אי צריך 

אמנם בהלכה זו עדיין יש , בדיקה
 .להסתפק בזה

גם יש להבין אי שייך כאן הסברא   )ב
, )'ל באות ג"כנ(' דשמא אכלתי

ל דיש כאן "ובכלל זה יש לברר דאת
הלא הוי ספק ' סברא שמא אכלתי

דספק אי נטל חמץ או נטל , ספיקא
ל דנטל חמץ שמא "ואת, מצה

 . 'אכלתי

במה , יש דבר הצריך תלמודעוד   )ג
' במתני) א"ע(לעיל ' שמבואר בגמ

דאין חוששין שמא גיררה חולדה 
מ דבחזינא "מבואר נפק' ובגמ

ובכן צריכין להבין מהו , חוששין
הרבותא דתשע ציבורין דספיקו 

דהלא איירי כאן בחזינא דשקל , אסור
 .וזה כבר מבואר דחוששין

גם יש לבאר אי יש להבית חזקת   )ד
ו אין להבית חזקת בדוק לפי א, בדוק

שאחר שראינו שנכנס העכבר בהבית 
 .כבר נתבטל החזקה
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 שני צבורין של חמץ ומצה  -' הלכה ב

שני ציבורין אחד של מצה ואחד של 
חמץ ולפניהם שני בתים אחד בדוק ואחד 
שאינו בדוק ואתו שני עכברים אחד שקל 
מצה ואחד שקל חמץ ולא ידעינן הי להאי 

י עייל היינו שתי קופות דתנן עייל והי להא
שתי קופות אחת של חולין ואחת של 
תרומה ולפניהם שני סאין אחד של חולין 
ואחד של תרומה ונפלו אלו לתוך אלו 
מותרין שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו 
ותרומה לתוך תרומה נפלה אימור 
דאמרינן שאני אומר בתרומה דרבנן בחמץ 

בדיקת חמץ אטו  ,דאורייתא מי אמרינן
דאורייתא דרבנן היא דמדאורייתא בביטול 

  .כ"בעלמא סגי ליה ע

וגם בזה יש לדקדק טובא דמשמע דאי 
היה הספק מדאורייתא היה פוסקין 

ולכן צריכין לאוקמי דאיירי אחר , לחומרא
  .ביטול

למה היינו מחמירין בדאורייתא הלא   )א
 .'יש ספק ספיקא דשמא אכלתי

לכל בית גם יש לדקדק דלכאורה יש   )ב
 .ובית חזקת בדוק

  

  :והנה בביאור כל זה פליגי בה הראשונים

 שיטת הבעל המאור

זירא ורבא ליישב ' דמה דפליגי ר
באופן ' למה שונה מתני' קושית הגמ

דמדירת ' ממתני, דחזינא דחוששין
ויוצא מדבריהם , ם דאין חוששין"העכו

מ באופן של המשנה בין חזינא "דיש נפק
זירא ' דלר, א דשקלדשקל ובין לא חזינ

הטעם דחוששין בחזינא דשקל דלחם ודאי 
דזה ודאי , ולכן הוי ודאי נגד ודאי, משיירי
אמנם , וזה ודאי דמשיירי לחם, דחזינא

נ "באופן דיש באמת ספק אי משיירי אה
ל דאין חוששין אף באופן דודאי "די

ולרבא הטעם דחוששין בחזינא , חזינא
אמנם הוי ' ל דאכלתי"די, דאינו אלא ספק

אמנם בדלא , ספק נגד ודאי דהא חזינא
דספק אם , חזינא הלא הוי ספק נגד ספק

ומצד השני יש ספק שמא , היה עכבר
  .'אכלתי

ולפי זה כשאנו חוזרין לבאר סוגיא 
דהנה : הביאור כך, דידן דתשע ציבורין

כ כל "ל דספיקא דרבנן לקולא וא"קיי
כ דלפני "הספיקות דדנין לחומרא ע

דאי לאחר הביטול ספיקו , ייריהביטול א
אך , מותר דאינו כאן אלא חשש דרבנן

, הכא בתשע ציבורין מיירי קודם ביטול
אמנם בדיקה אינו צריך כלל דהוי ספיקא 

זירא בחזינא הוא ' ומה שמחמיר ר, דרבנן
אלא ודאי נגד , לפי שאין זה ספק נגד ספק

  .ודאי

דלפי , כ דלא כרבא"אמנם הסוגיא ע
כ יש "וא', דיש סברא דאכלתידבריו יוצא 
כ בנידון דידן אף שהוא "וא, תרי ספיקא
ואף אם מיירי קודם ביטול , קבוע מותר

ולא צריכין שום ביטול דהוי תרי , מותר
  .ד"ספיקא עכתו

והנה לשיטה זו לא קשה למה מדמי 
תשע ציבורין של חמץ לבשר נבילה שהוא 

דהא איירי לפני ביטול , ספיקא דאורייתא
  .דאורייתאוספיקא 

, ובנוגע אי יש לה להבית חזקת בדוק(
  ) י"לקמן מה שכתבנו בשיטת רש' עי

  

  ד ושאר הראשונים"י והראב"שיטת רש

ל העיר טובא על הבעל "ז אד"והראב
  .המאור

ל דלחם ודאי "זירא צ' כ לר"דא] א
וזה אינו דוודאי דהפירוש  ,משיירא קאמר

 ]ב. אימר משיירא קאמר הוא שיש חשש
מ כל הנידון כאן רק "י הבעהועוד דלפ

אמנם , לענין ביטול ולא לענין בדיקה
' בשאר ההלכות גבי שתי צבורין וכו

משמע דמיירי לענין בדיקה כדאמרינן 
בסמוך בשני צבורין ובשני בתים אחד 
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בדוק ואחד שאינו בדוק דאי לאו משום 
וכן הוא . שאני אומר הוה צריך בדיקה

) לה ואתא עכבר ושק"ד(י "מפורש ברש
וכיון דחזינא , ולא ידעינן אי חמץ שקל

, או דילמא מצה שקל, 'צריכין אנו לבדוק'
, והיינו שהשאלה כאן הוא לענין בדיקה

אלא ודאי דסוגיא דשמעתין הוא בין לרבא 
  .לא פליגי ג"ז אתין דבכה"ובין לר

ולכן כתבו הראשונים דכל הנידון כאן 
והא מה , לא מיירי אלא לענין בדיקה

ספיקא דרבנן לקולא ואכתי איכא ל ד"דקיי
דספק חמץ ספק מצה וחדא , חדא ספיקא

ואי איירי לענין בדיקה דרבנן למה נצריך 
ז מחדשין סברא "ע, ג"בדיקה בכה

דספק לא מפקיע , מחודשת דחמץ שאני
' נתקנה בדעיקר בדיקה על הספק'בדיקה 

והיינו טעמא בכל הנהו דבעי בדיקה אבל 
יה מחזקתיה לא על לא מפיק ל' על ס' ס

. כיון דלאו ודאי עייל ולא בעי בדיקה
והלכך בהא דתשעה צבורין דלא ידעינן 

אבל פירש , מהי עייל צריכה בדיקה
בטול לא צריך ' דאזלינן בתר רובא אפי

ואזלינן ' באיסורא דאורייתא שרי' דאפי
 .בתר רובא וכן עיקר

דכיון , והא דלא חשוב כאן תרי ספיקי] א
כשתמצא לומר דחמץ דחזינן דעל לביתא ל

משום דבית זה יצא  ,עייל בדיקה בעי
לפי שיש שהות עד , מחזקת בדוק

הבית ' ובזמן זה קם לי, שהעכבר אכלו
ותו לא נפיק מהאי ספיקא  ,בצריך בדיקה
דהא קם ליה בחזקת שאינו  ,עד דבדקיניה

  . בדוק

ולשיטה זו מובן היטב למה מדמי תשע ] ב
שע דהא אף דת, ציבורין לתשע חניות

ותשע חניות הוי , ציבורין הוי דרבנן
ולגבי דרבנן אמרינן ספיקא , דאורייתא

מ בבדיקת חמץ יש לנו חומרא "מ, לקולא
, דאף דהוא דרבנן הוא נתקן על הספק

כ הרי זה דומה לספיקא דאורייתא "וא
  .שהוא לחומרא

                                                             


 

וגם לא קשה למה לא הוי בתשע צבורין ] ג
ינו לפי שא, )'כקושית התוס(, חזקת בדוק

דהא , דומה החזקה כאן לשאר חזקות
מיירי דראינו עכבר שנכנס לבית ויש לו 

רק שאנו מסופקין אם הלחם , לחם בפיו
אבל זה ברור , הוי חמץ או או מצה

וכסברא זו כתבו כמה (, שאיתרע החזקה
, ז"א כעי"ט סק"תל' ח סי"פר' אחרונים עי

  ).ועוד

מגיני שלמה ' עי(והנה יש שכתבו 
רייתא לא אמרינן דחזקת דבדאו) ועוד

', י ותוס"ובהא פליגי רש, בדוק עדיף
לא ' אמנם באמת לפי פשטות דברי התוס

י בזה דאמרינן גם "משמע דחולק על רש
אלא , בדאורייתא דיש לו חזקת בדוק

ל דאין כאן חזקה מאיזה "י ס"משמע דרש
  .סיבה שהוא

אמנם באופן של צבור אחד ושני בתים 
  בדוקין עדיין קשה 

ה באמת עדיין קשה להבין לשיטה והנ
למה גבי שני צבורין אין מחמירין , זו

ולמה , משום דבדיקה חמץ על הספק נתקן
, אמנם יש לומר דכאן יש סברא של תולין

ולכן , דאנו תולין שהאיסור נכנס להאיסור
אמנם בשאר ההלכה (, אין זה בכלל ספק

  ). עיין לקמן, עדיין יש להבין
  

  'שיטת התוס

הנדון על הבית יש להבית דאם היה 
כ אף שמיירי לפני "וא, חזקת בדוק

, היינו אומרים דאין צריך בדיקה, הביטול
חזקה , גל דספיקא דאורייתא נגד חזקה"דס
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ל דאין כאן חזקת בדוק לפי "ולכן צ, עדיף
שהנידון הוא על הלחם עצמו אי מותר 

  . באכילה

דהנידון הוא ' אמנם ובשאר האבעי
י כשלא ביטל עדיין לענין הבדיקה אייר

ל "וס, )ה ספק על"א ד"כמבואר במהרש(
  .דיש לכל הבית דין חזקת בדוק

ואין להקשות דהוי ספק ספיקא שמא 
דתשע ' א לומר כן לפי שבגמ"א' אכלתי

א "כ עד שא"ציבורין מיירי שהככר גדול כ
  ).ה שני קופות"ד' תוס' עי(, לאכלו

מבאר , )ה ספק על"ד(' והנה בתוס
מ בין "דיש נפק' דברי התוסא "המהרש
של חמץ ' דשני ציבורין לצבור א' האבעי

ולכן צריכין לשיטת [, בתים' ולפניו ב
צבורין מיירי אחר ' לחלק דבב' התוס
מיירי אף ' כ בשאר האבעי"משא, ביטול

ושני בתים יש ' דבצבור א, ]קודם ביטול
צבורין ליכא חזקת ' אמנם בב, חזקת בדוק

ה בקדירה ובשעת היתר כיון דנפל החתיכ
הנפילה היה בו ספק שוב אין כאן חזקת 

ז גם בתשע "א דלפי"והקשה הרעק, היתר
כ ליכא חזקת היתר דהרי בודאי "צבורין ג

נכנס להבית ומעולם לא היה בו חזקת 
ה היינו "בד(לעיל ' והתוס[, ק"עכ, היתר

העיר דגבי בדיקת חמץ הרי ) תשע חניות
 ,כ בתשע חניות"יש חזקת בדוק משא
א נמצא דאם נכנס "אמנם לסברת המהרש

החתיכה באופן שהיה בו ספק ליכא בו 
  ].חזקת היתר

ן "הר' והנה זה עצמו הוא סברת החי[
דזהו הטעם דיש חומרא בתשע צבורין 
, דאזלינן לחומרא אף דמיירי אחר ביטול

לפי שלעולם לא היה להחתיכה חזקת 
דהחומרא ' אמנם לשיטת התוס, היתר

השאלה הוא לענין בחמץ הוא לפי ש
האכילה ולא לענין הספק עצמו ולענין 

  ].הבדיקה שפיר קשה

  

  ן"הר' שיטת החי

ן מבאר בטוב טעם ודעת כל "הר' בחי
וקאי על ', דהכל מיירי בגוונא א' האיבעי

, דאין חוששין שמא גיררה חולדה' המתני
אבל , מסקינן לפי שלא חזינא' ובגמ

ת ובכן בכל אלו ההלכו, בחזינא חיישינן
ובכל הני  -יש סברא אולי הוי בכלל חזינא 

א "יש סברא לומר למה יהא הדין שונה וא
  .מהשני' לפשוט הלכה א

יש חומרא גדולה  - בתשע צבורין ] א
לפי שבשעת שנכנס העכבר להבית לא 

והחתיכה זו היה אסור , ידענו מה הכניס
ד ספיקא "למ(, לאכל דהוא ספק חמץ

ר ת לחומרא היה אסו"דאורייתא מה
ד ספיקא דאורייתא מדרבנן "ולמ, ת"מה

ולכן כיון , )לחומרא היה אסור מדרבנן
שאנו ידענו בבירור שעכבר נכנס עם 
חתיכה שהוא אסור לאכל ויש לו חזקת 

לכן לא אמרינן , )ואף מדרבנן(חמץ 
והדמיון , ג ספיקא מדרבנן לקולא"בכה

כ אנו רואין שיש "לתשע חניות הוא דשם ג
ת מהן דספיקו אסור מ בין לקח מאח"נפק

מ הוא "דהנפק, ובנמצא שהלך אחר הרוב
דהטעם באופן , באיזה מקום נולד הספק

שאסור הוא משום שנולד הספק במקום 
  .הקבוע שוב לא נפקע מזה ענין הקביעות

תלינן לקולא לפי  -בשני צבורין ] ב
שנפל הספק אחר שכבר נכנס העכברים 
להבתים ולא ידענו איזה עכבר נכנס 

ומעולם לא נאסר החתיכה , להבית
ולכן תלינן , באכילה קודם שנכנס להבית

לחלק ' ובאמת היה יכול הגמ[, לקולא
שנטל ' ועכבר א' באופן דיש גם בית א

אמנם , חמץ ולא ידענו אי נכנס לבית בדוק
יש רבותא בגוונא דנקט לפי שיש לומר 

הוי כאילו אתחזק איסורא דהלא ' דבבית א
' קט חמץ ונכנס לבית אבודאי נ' עכבר א

  ].ל דלא הוי אתחזק איסורא"וקמ

  

ד לפי שיטת -ועכשיו נבוא לבאר הלכה ג
  :הראשונים

  של חמץ ושני בתים' צבור א -' הלכה ג

צבור אחד של חמץ ולפניו שני בתים  
ואתא עכבר ושקל ולא ידעינן אי  ,בדוקין

 ,היינו שני שבילין ,להאי על אי להאי על
חד טמא ואחד טהור דתנן שני שבילין א
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והלך באחד מהן ועשה טהרות ובא חבירו 
רבי יהודה אומר  ,והלך בשני ועשה טהרות

אם נשאלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו 
רבי יוסי  ,שניהן בבת אחת טמאין ,טהורין

ורבא  ,אומר בין כך ובין כך טמאין
, ואיתימא רבי יוחנן מפרש פלוגתתם

חר זה דבבת אחת דברי הכל טמאין בזה א
ולא נחלקו אלא בבא  ,דברי הכל טהורין

רבי יוסי מדמי  ,להשאל עליו ועל חבירו
ליה לבת אחת ורבי יהודה מדמי ליה לזה 

  . אחר זה

  

  ספק על ספק לא על -' הלכה ד

 ,היינו בקעה ,ספק על ספק לא על 
ובפלוגתא דרבי אליעזר ורבנן דתנן הנכנס 
לבקעה בימות הגשמים וטומאה בשדה 

ואמר אחד הלכתי במקום הלז  פלונית
ואיני יודע אם נכנסתי באותה שדה ואם 

רבי אליעזר מטהר וחכמים  ,לא נכנסתי
שהיה רבי אליעזר אומר ספק  ,מטמאין

  .כ"ע, ביאה טהור ספק מגע טומאה טמא

דהגם , והנה יש לדקדק טובא בזה
דלכאורה בשני העובדות בחמץ ובטומאה 

כללים אמנם הטעמים וה, הן דומין זה לזה
, של טומאה ושל חמץ אינם דומין כלל

כ איך מדמה הגמרא ספיקות של "וא
  .טומאה לספיקות של חמץ

משום ' שני שבולין'אי מה דמקילין ב  )א
, ספק טומאה ברשות הרבים טהור

ואי זהו הטעם הא אין זה דומה כלל 
לחמץ ואין הכללים בטומאה דומה 

 .כלל להכללים של חמץ

' עהבבק' 'ותו קשה דבהלכה הד  )ב
מדמה האיסור חמץ לספק טומאה 

והרי , ברשות היחיד דספיקו טמא
דדומה ' סותר עצמו מההלכה הג
 . לספק טומאה ברשות הרבים

דהא , ובכלל מהו הדמיון כאן לחמץ  )ג
 .שם איירי לענין טומאה דאורייתא

  

  י"שיטת רש

י כתב דהכא בבדיקת חמץ "והנה רש
, דרבנן אפילו רבנן מודו דתלינן לקולא

 והא דמדמי, דבדיקת חמץ מדרבנןמשום 
לספק טומאה ברשות הרבים שהוא ' לי

משום דדדומה לענין זה , הלכה דאורייתא
דכמו , עצמו דבשניהם תלינן לקולא

כמו כן , ל דספיקא דרבנן לקולא"דקיי
, ]אף שהוא מדאורייתא[דומה הלכה זו 

, ל ספק טומאה ברשות הרבים טהור"דקיי
ותר בבא ע מודי דמ"והכי גבי חמץ כו

  .לשאול על שני הבתים בבת אחת

בבקעה מדמה לי ' והא דבהלכה הד
לאו משום , לספק טומאה ברשות היחיד

אלא דשם מצינו , דהכללים דומין זה לזה
ביש ספק אי על או לא , עובדא דומה לזה

ושם משום דאיירי בספיקא דאורייתא , על
אמנם הכא דאיירי בבדיקה , יש פלוגתא

, אין צריך בדיקהל ד"ע ס"דרבנן כו
  .דספיקא דרבנן לקולא

  :ב כמה ענינים"י עדיין צ"אמנם לרש

מהלכה ' למה לא נוכל לפשוט הלכה ד] א
דהא בשניהם הטעם דמקילין בחמץ ' ג

ואם מצינו , משום דספיקא דרבנן לקולא
ביש ספק בין שני בתים אי נכנס העכבר 

מן הבתים ' ואף שברור לנו שנכנס בא
ל "א משום דהויכ תלינן לקול"ואעפ

כ למה לא פשיט לן "א, ספיקא דרבנן
ואין , דיש סםק בכלל אי על' בהלכה ד

לומר ' שום הכרח לומר דיש אף צד א
  .צ בדוקה"דברור שעכבר על דפשוט דא

' כן הקשה בתוס(י "גם קשה על רש] ב
משמע ' דמלשון הגמ) ה ספק על"ד

דקאמר , דבבקעה תלוי בפלוגתא
י הכא "לרשו, א ורבנן"ובפלוגתא דר
  .ע דתלינן לקולא"בחמץ מודי כו

עוד יש להעיר דהא בתשע צבורין ] ג
י דלכן יש להחמיר "אמרנו לשיטת רש

, בחמץ לפי שבדיקת חמץ על הספק נתקן
, כ למה אין מחמירין בשתי צבורין"וא

  .ובבספק על', ובצבור א
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ספק על וספק 'גבי ' והנה בהלכה הד
ספק ם חלווא דלפי שה"במהר' כ', לא על

הוא אי נכנס בכלל לכן אינו דומה כלל 
א דמחמרינן ביה משום "לשאר ספיקות ול

וגם בהלכה השני , ש"דעל הספק נתקן עיי
, יש לומר סברא להקל' שני צבורין'גבי 

אינו ' בדוק וא' לפי שמיירי בשני בתים א
וסברא של ', בדוק ולכן יש סברא של תלי

, הוא סברא גדולה שיש להקל בזה' תלי
אמנם בההלכה , ]ז איתא במאירי"כעיו[

עדיין קשה ' ושני בתים' צבור א'גבי ' הג
 )יהודה' ה ר"ד(י "ורש, למה מקילין בזה

דבדיקת חמץ דרבנן תלינן  דכיון' כ
ולכאורה הא , ואמרינן ספקו מותר, לקולא

, יש סברא דבדיקת חמץ על הספק נתקן
ואין לנו סברא למה יש להקל כאן יותר 

  .דשל חמץ מבשאר ספיקות

  

  'שיטת התוס

א "י הביאור של המהרש"עפ(' מתוס
משמע דהטעם ) ה ספק על"ד' בתוס

לאו משום ספק , בטומאה שספיקו טהור
אלא משום דיש , טומאה ברשות הרבים

ובכן בחמץ כמו כן , להאדם חזקת טהרה
כ "וא, יש לומר דיש להבית חזקת בדוק

שפיר דדומה הנידון של טומאה לשל 

                                                             
       

       
      

       


      
     

     
        
        

      


      


      
 
        

      


 

שגם בחמץ יש  ל"דס' מהתוסומוכח , חמץ
ובחמץ איירי קודם  ,י ורבנן"פלוגתא בין ר

, ל ספיקא דאורייתא"ביטול ולכן הוי
  . ודומה ממש לטומאה

ולגבי בקעה גם אין הטעם דרבנן אסרי 
משום דספק טומאה ברשות היחיד ספיקו 

ל דמותר משום "ע ס"ג כו"דבכה, טמא
  .דהוי ספק מגע

 לא ביאור הטעם של' אמנם בתוס
דבספק ' ד שכ"ל כהראב"ל דס"וי, בקעה

על וספק לא על הטעם משום דיש חזקה 
ואף , ג לא מפיק מחזקתה"וכה, על הבית

מ כיון "שבדיקה חמץ על הספק נתקן מ
שיש חזקה ואין שום הכרח לומר שנכנס 

' ד כ"והראב[, צ בדיקה"העכבר לכן א
דכמו כן ביש ספק על שני בתים לאיזה 

וזהו , ספק לא על ספק על' נכנס הוי לי
  ].'כעין סברת התוס

  

  ן"שיטת החידושי הר

דאליבא דאמת לכאורה היה יכולין 
, מהאופנים דלעיל' למפשט ההלכה ג

ג סברא לחומרא "אמנם היות שיש בכה
מן הבתים הבדוקים בודאי נכנס ' דהרי לא

כ דאיתרעא חזקתן של "עכבר עם חמץ וע
ל דדומה לשני "ולכן קמ, הבתים הבדוקים

כמו , ר לקולא"ילין דספק טומאה ברהשב
כן ספיקא דבדיקת חמץ שהוא מדרבנן 

  .לקולא

ספק על ספק לא ' 'ולגבי ההלכה הד
ג הלא יש לפתור "לכאורה בכה -' על

דהלא יש ספק , ההלכה מכל הני דלעיל
ש "בזה עצמו אי נכנס חמץ לאיזה בית וכ

דהא בשאר ההלכות יש , דתלינן לקולא
  .תעכבר שנכנס ודאי לבי

אמנם יש סברא אחרת דיכולין לתלות 
דלעיל דבלא ' דהא קאי אמתני, לחומרא

אמנם כאן , צ בדיקה"ראינו שנכנס לבית א
השאלה דראינו העכבר בחצר וצריכין 

אמנם יש ספק אם צריכין , לבדוק החצר
דיש , לבדוק גם הבית שמפנים החצר

סברא לומר דלפי שנצרך לבדק החצר 
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בית דשמא נכנס אולי צריכין לבדוק גם ה
מבקעה ' ועל זה מביא ראי, גם להבית

ע הוי "דהוי ספק אם נכנס להשדה לכו
ורק דלפי שהוא ספק טומאה , בגדר ספק

י לחומרא לכן פסקינן "וספק טומאה ברה
כ בבדיקת חמץ הוי ספק "משא, לחומרא

  .לקולא
  

  :מ"יש כמה נפק' ותוס -ן "י והר"נמצא דבין רש

על השני אי בחמץ באופן ששואל ] א
י "אי תלוי במחלוקת ר, בתים בבת אחת

ע מודי "ן בחמץ כו"י והר"דלרש, ורבנן
עדיין תלוי ' ולתוס, דתלינן לקולא

  .בפלוגתתם

י "ולרש, יש להבית חזקת בדוק' לתוס] ב
  .ן אין להבית חזקת בדוק"ולהר

' ולתוס, ן איירי אחר ביטול"י והר"לרש] ג
  .איירי קודם ביטול
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  ו"אהרן לייב סטרולאוויטש ני' הב

  ביאורים על סוגיא דעדות
 ):יב-.יאדף (

' אמר אביי כשתמצא לומר וכו: א"י דף
, אביישתים בדברי , מהלכים' ג' יש בגמ

ומחדש , כ בא רבא ופריך על אביי"ואח
יש לדקדק בהשלשה ' ולכאו, דרך שלישית

בשלמא שיטת רבא מובן הטעם , מהלכים
משום , שמדקדקים בדברי עדותן כן

וצריך לחלק ' והצילו העדה'דרחמנא אמר 
וגם ניחא , בכל מה שאתה יכול לחלק

מהלך ראשון של אביי דסובר דצריך 
  .כול לקרבןלקרבן בכל מה שאתה י

מה , ותמוה מאוד בדרך השני של אביי
שיטה הוא זו לא לקרבן כאביי בלשון 

ומה מהלך , ולא לחלקן כדרך רבא, ראשון
  .יש לו לדייק בהני סהדי

דהוא סובר כדרך , ואפשר לומר
אלא , הראשון של אביי דצריך לקרבן

דהדרך הראשון סובר ששניהם יכול 
לטעות דהא אמר דהמעשה היה במיפק 

ז "תרתי ומעייל תלת ומקרבן שניהם זא
והוא אלא אם אינו אומרים ששניהם 

וכאן בדרך השני של אביי צריכים , טעיתי
לומר דהוא סובר שאי אפשר לשניהם 

וגם סובר דצריך לקרבן בכל מה , לטעות
ואם תעיין ותדקדק , שאתה יכול לקרבן

, תמצא שאם אנו אומרין אלא חד טעה
ר שאתה יכול ז ביות"וישתדל לקרבן זא

והוא , לקרבן תמצא מהלך שני של אביי
ה אלא "א ד"ע(להלן ' כמו שכתוב התוס

א "דמתרץ לרבא מכח קשי) אמר רבא
דסובר שאי אפשר לשניהם ) ש"ע(אחרת 
  .והכל על מקומו יבוא בשלום. לטעות

ל הקשו "הנ' אך קשה קצת דהתוס
אמאי עדותן ' אמר בה' וא' אומר בג' כשא

ושניהם ' עשה היה בדלימא דהמ, בטילה
ותירצו דסבר רבא דאין לתלות , טעו

הא , מאי קשה' ולכאו, הטעות בשניהם

לפי רבא צריך לרחקן בכל מה שאתה 
דלמא ', ומן יימר דהמעשה היה בד, יכול

ואלא חד טעה ' או בסוף ה' היה בתחלת ג
ששניהם יכול ' א בתוס"אפילו לפי הו[

ם כבר הקשה "ובאמת המהר, ]לטעות
ומתרץ דאפילו במרחקים זה את , זוקשיא 

ז "עכ' וזה בסוף ה' זה דהיינו זה בתחילת ג
' יכולים אנו אומרים שהמעשה היה בד

  .ושניהם הטעו

ם אינו מובן דהא "אבל דברי המהר
כ מי יאמר "א, צריך לרחקן ביותר לרבא

ם "אפילו לפי המהר[שהמעשה ברביעי 
הא ] דרוחקין זה את זה ושניהם הטעו

או בסוף ' ת שהוא בתחילת גאפשר להיו
  .'ה

' ועדיין קשה על קושית התוס
  .ם על זה"והמהר

  ביאור על עדות מסורה לזריזים חמץ לכל מסור

תרגמה אביי אליבא דרבא : ב"דף י
  .עדות מסורה לזריזים חמץ לכל מסור

יש לדקדק דמצינו הרבה פעמים ' לכאו
וכן בשאר , ס דאביי מתרגם רבא"בש

מ "מ בכ"מ ובב"בכ כגון בשבת[אמוראים 
בכל המקומות ' ופוק ועי, ]ש"עיי

במקום , דכשהאחד מתרץ את חבירו
דהיינו דחבירו לא , חבירו הוא מתרץ

וכאן , ש שאינו חולק עליו"וכ, מתרץ כלום
, כ מתרץ תירוץ"חדא דרבא בעצמו ג

דלא רצה רבא לתרץ ] והוא העיקר[ושנית 
כן והיכא יכול להיות דאביי מתרץ לפי 

  .א ורבא בעצמו לא סבר כןשיטת רב

, ונראה לתרץ בהקדם קושיא אחרת
דלעיל מתרץ אביי לעצמו עדות מסורה 

קשה ' לכאו, לזריזים חמץ לכל מסור
מאיר דמותר בחמש ' בשלמא אליבא דר
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ואסור בשש ניחא התירוץ חמץ לכל מסור 
יהודה דאסור ' אבל לפי ר, לאסור בשש

, אפילו בחמש מאי מתרץ דחמץ לכל מסור
הוא נגד המציאות דבחמש חמה  הא

במזרח ובשבע חמה במערב והיאך יכול 
כ דאביי סבר דהסברא "אלא ע, לטעות

חמץ לכל מסור עדיף טפי מהמציאות של 
  .'חמש חמה וכו

מקשה לפי רבא ' ובזו מתורץ יפה דהגמ
נמי ניכול משום חמש חמה ' יהודה בה' לר
, כ קושיא זו"אמר אביי לדידי קשה ג', וכו

, ז דסברא דחמץ לכל מסור"תרץ עואני מ
' עדיף טפי מהמציאות של חמש חמה וכו

  .אף לדידך יכול לתרץ כן

נמצא דאביי לא חידוש כלום לרבא 
משום הכי אמר תירוץ זו , אלא לעצמו

אף דרבא לא תירוץ כן ואף דרבא , לרבא
לתרץ כן דאביי רוצה לומר ' לא רצה'

  .דיכול לתרץ כן גם לפי רבא
  יומא בקרנתא קאיביאור על שית 

מאיר דאמר ' ורבא אליבא דר', בגמ
' וז' לא ניכול ומשנינן ה' מתחילת ה' וכו

חמה במערב ומקשינן אי הכי בשית נמי 
  .ניכול ומשנינן שית יומא בקרנתא קאי

) ה אי הכי בשית"ד(א "י בהו"ופירש
דהא בשש עדיין לא נטתה חמה לצד 
מערב אלא באמצע הרקיע וזריחתה 

כל אדם ואין צל נוטה לא  תחתיה בראש
  .לכאן ולא לכאן אלא תחתיו

) ה בי קרנתא קאי"ד(י במסקנא "ופירש
באמצע הרקיע קרובה לנטות למזרח 
וקרובה לנטות למערב ואין עומדין עליה 

כ הקשה דאמאי נקט בי "ואח, ל"עכ
קרנתא ולא נקט בי מיצעי דהיינו בפלגא 
דדרום דהא החמה הלכות לדרום ובחצות 

  .באמצע דרוםהוא 

י דאם תעיין "ואינו מחוור דברי רש
, ובמסקנא י תראה דלא חידש כלום"ברש

א אמר במסקנא ומה "דמה שאמר בהו
א ומה היה "שאמר במסקנא אמר בהו

  .'א והמסקנא בגמ"ההו

בי קרנתא דהיה לו 'ק מה שדייק "ועו
הא , מ"ל מאי נפק"עכ' לכתוב בי מיצעי

ובי , בין קרנתא פירוש בין מזרח למערב
וכשהשמש , מיצעי פירוש באמצע דרום

, באמצע דרום הוא בין מזרח למערב
וכשהשמש בין מזרח למערב הוא באמצע 

  .והיינו הך, דרום

א "בהו, י כך הוא"אלא פירשו של רש
לא הרגיש עדיין שהחמה ' מפרש דהגמ

הולך לדרום אלא שהולך ממזרח למערב 
למעלה מראש כל אדם משום הכי אמר 

' ריחתה תחתיה בראש כל אדםוז'א "בהו
אלא תחתיו דצל דהוא בראש ' ואין צל וכו

כל אדם והקשיא הוא דיכול להבחין דהא 
למעלה מראש כל אדם ומבחין בין מזרח 
למערב ובמסקנא מפרש דהחמה הולך 
לדרום ובחצות הוא באמצע דרום בין 
מזרח למערב נמצא דאין יכול להבחין 

זרח כשהוא באמצע דרום אם עבר כבר ממ
באמצע 'י "למערב וזו הוא שאמר רש

קרובה 'פירוש באמצע דרום ' הרקיע
לנטות למזרח וקרובה לנטות למערב ואין 

דהא לאו למעלה מראש כל ' עומדין עליה
  .אדם

כ דהיה לו "י אח"ומשום הכי אמר רש
לנקט בי מיצעי ולא בי קרנתא דאם עצם 
החידוש במסקנא הוא דהחמה הולך 

בי מיצעי פירוש  לדרום היה לו לנקוט
באמצע דרום ולא בי קרנתא דהוא למעלה 

  .מראש כל אדם

ומשני שפיר דבדבר עגול אין חילוק 
 .ארבע רוחות ניכר בו
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  ו"ני ה פריעדמאן"יואל ברנ' הב

  רבי חנינא סגן הכהניםדבסוגיא 
 ):ידדף (

מבאר מה שכתוב ' הגמ: ד"דף י' בגמ
ר מאיר מדבריהם למדני "א, במשנה

ששורפין תרומה טהורה והוא חמץ עם 
' מבאר הגמ, תרומה תמאה בפסח

חנינא ובין ' מדבריהם דמאן תוקמא בין ר
באב הטומאה דאורייתא , ע דמתניתין"ר

הוא וולד הטומאה דרבנן דמדאורייתא 
ומדבריהם היינו מדברי , טהור מעליא הוא

חנינא ' י דר"חנינא סגן הכהנים פירש' ר
מדבר מבשר עם בשר דהיינו אוכל ואוכל 
, ואין אוכל מטמא אוכל אלא מדרבנן

חנינא דמטמינן טומאה ' ואשמעינן ר
' דרבנן בטומאה דאורייתא ומהכא למד ר

מאיר ששורפין חמץ בשש שעות דהוא 
מה טמאה דהוא מדרבנן עם תרו

עקיבא מיירי בנר ' אבל ר, מדאורייתא
  .ושמן

מאיר למד ' אם ר, ז"קשה לפ' ולכאו
מדבריו ', מדבריהם'חנינא בלבד מאי ' מר

פריך לקמן ' כמו שהגמ, מבעי ליה
יהושע שפריך אי ' כשאוקמא שלמדני מר

  .הכי האי מדדבריהם מדבריו מבעי ליה

ל "כ צ"דע, רבינו פרץ' ותירוץ התוס
חנינא ' דמדר, עקיבא נמי' י ארדקא

חנינא מדבר ' לחודיה לא הוי סגי דר
מאיר מדבר מחמץ ' ור, מטמא עם טמא

, עם תרומה טמאה דהוא טהור וטמא
חנינא לא יכול ללמוד אלא ' נמצא דמדר

כ "א, דבר שהוא טמא לשרוף עם טמא
מ דמדבר מטהור עם טמא אינו יכול "ר

דמנא ידע , חנינא לחודיה' ללמוד מר
כ "ע, דאפילו טהור מותר לשרוף עם טמא

עקיבא מיירי בפסול עם ' צריך נמי ר
תרומה טמאה דהפסול אינו יכול לטמא 

כ צריכין "ע, אחרים והוי דומיא דחמץ
חנינא חזינן דאין ' מדברי שניהם דמדר

' אוכל מטמא אוכל אלא מדרבנן ומר
עקיבא חזינן דטהור מתור לשרוף עם 

דקתני  ממילא נמצא שפיר הא, טמא
' דהיינו מדברי שניהם בין ר' מדבריהם'

  .עקיבא' חנינא ובין מר

כ דצריכין שניהם "א, ז קשה"אבל ע
ומאי ' ע אמאי אמר הגמ"ח ובין ר"בין ר

, חנינא סגן הכהנים' מדבריהם מדברי ר
הא מבעי ליה למימר ומאי מדבריהם 

  .מדברי שניהם

דצריכין לדברי שניהם , ל דאמת הוא"וי
חנינא מדבר ' לימוד הוא מדראבל עיקר ה

מבשר עם בשר דהיינו אוכל עם אוכל ואין 
ועיקר , אוכל מטמא אוכל אלא מדרבנן

מאיר סבר דמתניתין ' הרבותא הוא דר
באב הטומאה דאורייתא ובוולד בטומאה 

חנינא הוא דמעקי ליה בוולד ' ור, דרבנן
ממילא נמצא דעיקר הלימוד , ולד דרבנן

א דצריכין אנו חנינא אל' הוא מדברי ר
עקיבא נמי לומר דאפילו דבר ' דברי ר

שאינו מטמא יכול לשרוף עם דבר 
ומאי ', כ שפיר קאמר הגמ"א, המטמא

חנינא סגן הכהנים ' מדבריהם מדברי ר
ובזה שכתוב , דעיקר הלימוד מדבריו

מדבריהם לזכור שצריכין ללמוד מדברי 
  .ק"ודו, שניהם

.ל"וק, עוד בפני יהושע בענין זה' ועי
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  בענין שתיית מים בין מנחה למעריב בשבת
  

דיש  )ב"ס(א "א סימן רצ"ברמ
אומרים דאסור לשתות מים בין מנחה 
למעריב בשבת דאז חוזרים הנשמות 

כ אין לאכול סעודה "וע, לגהינם
שלישית בין מנחה למעריב אלא יאכל 

' זה שיטות תוס(אותה קודם מנחה 
א דיותר "וי ,)פ"ע' ש ומרדכי פ"אוהר

זה שיטות (טוב להתפלל מנחה תחלה 
, )ל ואגור"פ' ם וטור והגהות מיי"הרמב
דמותר לאכול ' ל כדיעה ב"א ס"והרמ

  .סעודה שלישית בין מנחה למעריב

' ולכאורה יש להקשות על דיעה א
ג באותו זמן "דכתב דאסור לאכול ס

והא , משום דאסור אז לשתות מים
כ "וא, אפשר לאכול בלי שתיית מים

אמאי צריך לאכול קודם מנחה והא 
' עי(אדרבה אסור לאכול עד שיתפלל 

 ומצאתי במשנה ברורה, )ה"א סק"מג
ג בזמן "דהא דאסור לאכול ס )ט"סק(

  .יבוא לשתות' פן'ההוא משום 

פ מה "ע, ונראה לתרץ בדרך אחר
אחר כל  .)ברכות מ( 'דאיתא בגמ

ואיתא , ש"ע, שתייתך שתה מים
בשם תיקוני שבת ) ט"סק(א "במג

דצריך לברך על היין בתוך הסעודה 
  .)ואין צריך לקדש(שלישית 

ג "ז שפיר אסור לאכול ס"ולפ
דצריך לברך על היין ואחר , באותו זמן

וזה אסור בזמן , ות מיםכך צריך לשת
  .ההוא

א "ח סימן קע"או(א "והנה ברמ
כתב דהא דצריך לשתות מים  )ב"סכ

זה דוקא שלא שתה , אחר שתייתך
משקה שיש בו מים אבל בלאו הכי 

א בסימן "ל דרמ"כ י"וא, ליכא למיחש
א לשיטתיה אזיל ופסיק דמותר "רצ

ל "דס, ג בין מנחה למעריב"לאכול ס
הסעודה כיון דאף כששתה יין בתוך 

דיש מעט מים בתוך היין אין צריך 
  .כ מים"לשתות אח

ועל המים שבתוך היין ליכא 
למיחש דהטעם דאסור לשתות מים 
באותו זמן הוא דאז קרוב לזמן החזרה 

והמתים הנידונין בחול , לגהינם
, מתקררים בהם והוי גוזל את המתים

ג "א שפסק דמותר לאכול ס"לרמ' ואפי
ל דאין לשתות מים "סמ "באותו זמן מ

דכהאי , מן הנהרות אבל בבית שרי
  .ק"ודו, גוונא לא נקרא גוזל את המתים

  

*  
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י "תמיה בתשובת דברי חיים בענין רבית במי שא
  להתעסק בשלו

' ס סעי"ק' ד סי"יו(ע "כתוב בשו
דמעות של יתומים מותר , )ח"י

א "וכתוב הרמ, להלוותן ברבית דרבנן
דשרי כל זמן שלא הגדיל היתום לעסוק 

פ "אעבמעותיו כדרך שאר אנשים 
ך "ג שנה וכתוב הש"שכבר הוא בן י

ה לגדול שמת אביו ואינו יודע "דה
  .להתעסק בשלו חשוב כיתום

) ט"י' סעי(עוד כתוב המחבר שם 
דאפוטרופס שהלוה מעות היתומים 
ברבית קצוצה אם הלוה נטל לחלקו כל 
כך ריוח כמו שהתנה לתת להם חייב 

' אם  הלוה קצץ ליתן כ' פי[, ליתן להם
דינרים חייב ' רבית והרויח מדינרים 

  ]דינרים  להיתומים' ליתן כ

ת דברי חיים  "וכתוב בשו
ל "וז) ז"ט' בליקוטים  והשמטות סי(

פ "א דאע"מדכתב הרמ[ד הרי "בא
דלאו ] ג שנה נמי מותר"שכבר הוא בן י
ורק דין מפורש שנינן ' דוקא יתום וכו

איש או אשה שיש להם מעות ולא יכלו 

תומים ואם יש להם לעסוק בו דינם כי
הלוה המעות , אפוטרופס ואפוטרופס

מ אם הריוח הלוה "ברבית קצוצה מ
  .ל"במעות צריך ליתן כפי מה שקצץ עכ

' ש' סי(ז דבתרומת הדשן  "וקשה ע
) ט"ק כ"ך ס"ו ובש"ק ט"ז ס"הובא בטו

כתוב בהדיא דדין זה הוא דוקא 
דמיירי שם מגדול שנשא ואין , ליתומים

ל "וכתוב שם  וז, לפרנסואביו מצווה 
ד לאו יתומים הם שהרי אביו "כ בנ"וא

ונהי נמי דאינו יודע , קיים רבנן נמי גזור
פ "ק אע"וכתוב בסמ. להתעסק בצרכו

שהגדיל אם לא הגיע עדיין לכלל דעת 
שיוכל להתעסק בשלו כשאר אנשים 

וכאן נמי אבי החתן , מיקרי עדיין יתום
מסתלק מטרוח בנכסי בנו והוי לן 

אין לומר הכי דכיון , למיחשביה כיתום
ד מצווין לפקח "דאביו קיים עדיין אין ב

על נכסיו דארוד ילדה ואביה דינא 
שדיה ולא כל הימנו שישקט את עצמו 

ש "עי, ל"ויטיל הטורח על בי דינא עכ
  .ע"וצ, עוד
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 ו"משה דאווידאוויטש ני' הב
    

  רכת שבע ברכותבוב, קידושין' דרוש ופלפול בריש מס
  

מקשי וניתני הכא ) שם(' ובגמ, האשה נקנית בשלש דרכים.) ב(קידושין ' מס 
תנא האשה נקנית דמדעתה אין , כ"בע' א אפי"א אי תנא קונה ה"ואב', האיש קונה וכו

  .ש"ע, שלא מדעתה לא

, כ"בע' א אפי"ד אי לא תני האשה נקנית רק האיש קונה דהו"וראיתי להקשות איך ס
י מכאן שאין "ופירש, נקרא לנערה ונשאלה את פיה) ד"אשית כבר(והא כבר כתב בתורה 

כ "וא, כ"דאין לקדש בע' כ כבר יש לנו ראי"א, )ר"ב(משיאין את האשה אלא מדעתה 
  .לדוכתה ניתני האיש קונה' הדרה קושית הגמ

כ לא ידעינן מהתורה דמדעתה אין "וא, וראיתי מתרצים דאין למדין מקודם מתן תורה
  .כתב האשה נקנית ושפיר, כ לא"ובע

הקשה על הירושלמי ) א"א אות שכ"ח(דהא בשדי חמד , ל יש לדחות"אבל התירוץ הנ
דאיך אמרו דאין למדין מקודם מתן תורה וגבי מערבין שמחה בשמחה ילפינן ממלא שבוע 

אלמא דלמדין מקודם מתן , דלבן לא רצה ליתן ליעקב בשבוע אחד את רחל ולאה, זאת
דדבר שאין בו טעם אלא גזירת הכתוב אין ) ק דמועד קטן"פ(הפנים ותירוץ במראה , תורה

אבל , דדילמא ניתנה תורה ונתחדש הלכה ואין גזירת הכתוב הזה לאחר מתן תורה, לומדין
, דבר שיש בו טעם כמו אין מערבין שמחה בשמחה דאין עושין מצוות חבילות חבילות

דאיך נאמר , כ"שלא לקדש בע כ כאן שיש טעם הגון"וא, למדין אף מקודם מתן תורה
בוודאי נוכל ללמוד מקודם , כ"בנות ישראל הפקר וכל אחד יוכל לבוא ולקדשם בע' שיהי

, כ שוב קשה אמאי תנן האשה נקנית ולא האיש קונה"וא, כיון דאיכא סברא, מתן תורה
דזה כתוב בפירוש בתורה דאין מקדשין , כ"בע' ד אפי"דס' ואין לתרץ כמו שמתרץ הגמ

  ].ובדבר שיש בו טעם למדין אף מקודם מתן תורה[, כ"בע

תנן האיש ' ויש מי שהקשה אפי, ל"א בסוגיא וז"פ מה שכתב הרשב"ונראה לתרץ ע
א דהכא מיירי "ומתרץ הרשב] ,כ"ל דאין קונה בע"וקיי[, כ"ד דניקנית בע"היכי הוה ס, קונה

ה "דאפ' ריו אשמעינן מתניולפי דב, ל אונסא אגב זוזא גמר ומקנה"וקיי, באונסא אגב זוזא
  .ש"ע, בקידושין שאני דמדעתה אין שלא מדעתה לא

כ בלא זוזא גמרינן מן התורה דאין "נ בע"דאה, א לא קשה מידי"ולפי שיטת הרשב
א "הו, ל אונסא אגב זוזא גמר ומקני"כיון בכל הקנינים קי, א היה"רק ההו, וזה פשוט, לקדש

דבקידושין , ולא האיש קונה" האשה נקנת"ל "מק, כ אגב זוזא"אף בקידושין מקדשת בע
  ].ל"א הנ"לפי שיטת הרשב[, כ"אגב זוזא לא  מקדשת בע' אפי

דהוקשו המפרשים היאך , כ מובן ברכת יוצר האדם שאומרים בשבע ברכות"ובזה ג
' ואפי, והא נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, מברכים ברכת יוצר האדם

  .ולא תיכף כשנברא, כ קשה אמאי מברכים ברכה זו בשעת נשואין דוקא"ג, דנוח שנברא

ה הללו "ש וב"ר שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ת:) ג"עירובין י(' ונראה בהקדם דברי הגמ
והללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא , אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא
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א "וביאור המהרש, יותר משנברא נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא, יותר משנברא
, הטעם דנמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא.) ג"בחידושי אגדות מכות כ(

, כ קרוב ההפסד יותר מן השכר"א, ה מצות לא תעשין"ח מצות עשין ושס"דכיון שיש רמ
 ו דנוח לו לאדם שלא נברא יותר"ו המנין עשין ולאווין הסכימו וגמר"ולכן אחר שנמנ

ה דסוברים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא "אולם יש להבין סברת הב, כ"ע, משנברא
  .והא קרוב ההפסד יותר מן השכר, נברא

ר אבדימי "א, ויתיצבו בתחתית ההר.) ח"שבת פ(' פ מה דאיתא בגמ"ונראה לתרץ ע
ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם "בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקב

ר חמא בר יעקב מכאן "א, התורה הרי טוב ואם לאו שם תהא קבורתכםמקבלים את 
שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם , י"ופירש[, מודעא רבה לאורייתא

ה דנוח לו לאדם "ולפי זה שפיר מה דסברי ב, כ"ע] ,יש להם תשובה שקבלוה באונס
ת ואין שום עונש עליהם שוב דכיון דאיכא מודעא על העבירו, שנברא יותר משלא נברא

  .ואדרבא אין בו שום הפסד רק שכר, קרוב השכר יותר מן ההפסד

ב "ב(ל "פ מה דקיי"לבטל טענת מודעא ע) מסעי' פ(אך כתב האלגזי בשארית יעקב 
ה "וכיון שהבטיח הקב, דאגב אונסא וזוזא גמר ומקני, תלוהו וזבין זביניה זבינא:) ז"מ

ואגב אונסא וזוזא גמר , כ איכא זוזא דהיינו השכר מצוה"א, יולשומרי מצותיו לשלם כגמול
כ לפי האלגזי דליכא מודעא שוב קרוב "וא, ש"ע, כ ליכא מודעא"ומקני וקבל התורה וא

כ שוב קשה על ברכת יוצר האדם דנוח לו לאדם שלא נברא "וא, ההפסד יותר מן השכר
  .יותר משנברא

באונסא אגב זוזא לא ' דבקידושין אפיא "והנה לפי מה שכתבנו לעיל בשיטת הרשב
בספר המקנה [, כ כיון דהתורה מתקדשי לישראל כדאיתא במפרשים"וא, גמר ומקני

והחופה היה , שהקידושין היה בלוחות הברית במעמד הר סיני) קידושין' בהקדמה למס(
 דהוה אגב' כ אפי"כ כיון דבקידושין לא מהני בע"א, ]ש"ע, י שכפה עליהם הר כגיגית"ע

ולכן , ושפיר נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא, זוזא שוב יש מודעא רבה לאורייתא
באונסא אגב זוזא ' והטעם דאפי, דוקא בשעת נשואין דתנן האשה נקנית ולא האיש קונה

ולכן קרוב השכר יותר , לכן יש מודעא על כפיית ההר אף דהוה  אגב זוזא, לא גמר ומקנא
, ושפיר יש לברך ברכת יוצר האדם, נברא יותר משלא נבראמן ההפסד ונוח לו לאדם ש

  .והבן

  

* * *  

  

והקשו המפרשים , ה יוצר האדם"י אמ"מ שמברכין בברכת חתנים בא"ל ע"ועוד י 
ואין מברכין שעשני , בטעם שמברכין שלא עשני גוי) ו"ח סימן מ"או(ח "מהא דכתב הב

כ האיך תקנו "וא, רא יותר משנבראנוח לו לאדם שלא נב:) ג"עירובין י(ל "דאחז, ישראל
גם קשה אם , כאן לברך על יצירת האדם הא נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא שלא

הרי היה לברך ברכה זו בשעת לידה ולא בשעת , תאמר דנוח לאדם שנברא לפי התירוצים
  .הנשואין
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לא לפרש מאמרם נוח לו לאדם ש) יתרו' פ(ט "ויתבאר בהקדם מה שכתב בקדושת יו
רק , דהנה ידוע שלא יוכל האדם לעבוד עבודת עבודה בתורה ובמצות, נברא יותר משנברא

) ו"ז ט"נ' ישעי(כנאמר ', כי אז יזכה שתשכון עליו ה, אם יש בו מדת שפלות רוח וענוה
לא יוכל לבוא לחצר המלך , אבל לא כן אם האדם מתנהג עצמו בגיאות, אשכון את דכה

ל "ק רגלי השכינה ואין אני והוא יכולין לדור יחד כמאמרם זכי הוא דוח, מלכי המלכים
, איש, אדם, שהאדם נקרא בארבע שמות.) ח"תזריע מ(ק "והנה מבואר בזוה, .)סוטה ה(

בספרים שהאדם ' וכ, ואדם הוא ראש וראשון לכולם וגבוה במדריגה מהם, גבר, אנוש
אבל אדם , גברים, נשיםא, כאשר אישם, לרוממות מעלתו לעולם לא ישתנה ללשון רבים

למי , ם דייקא"וזה הכוונה נוח לו לאד, להורות שהוא יחיד במינו, לא יוכל לומר אדמים
כי הוא דוחק רגלי , בודאי נוח לו שלא נברא, שמחזיק עצמו במדת אדם במדריגה גבוה

  .ד הנחמדים"עכ, השכינה ואינו יכול לקיים מצות השם

ק "דמבואר בזוה, האדם דוקא בשעת הנשואיןובזה יתבאר אמאי אמרינן ברכת יוצר 
היא ' אשה יראת ה) 'א ל"מישלי ל(בסוד הכתוב , דאשה רומזת ליראה.) תקוני זוהר ו(

כ דוקא "וא, )ה ענוה"ד' ש בתוס"ע(דיראה מביאה לידי ענוה :) ז כ"ע(' ואיתא בגמ, תתהלל
לומר ברכת  אפשר, ויראה מביאה לענוה, בשעת הנשואין שנושאין אשה שרמזת ליראה
, שפיר נוח לו שנברא יותר משלא נברא, יוצר האדם דכשיש בו מדת שפלות רוח וענוה

  . והבן, ל"כנ
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 ו"ני יוסף יודא ווייס' הב

  

  מסדר המשניות) ק"רביה(גדלות רבי יהודא הנשיא 
  

והשמיענו בזה שרבינו , כ"הרואה רבי בחלום יצפה לחכמה ע:) נז(ברכות  
הקדוש היה מופלג בחכמה בדורו ובדורות אחרים כמו שהולך ומונה מדותיהם של חכמים 

וראיתי שכן מבואר עוד בכמה מקומות בדברי . שכשרואין אותן בחלום לאיזה דבר רומז
ונזכירם בפרוטרוט  ל שרבינו הקדוש היה חכם וחריף גדול יתר על שאר החכמים"חז

  . ת"בעזהשי

, שרבינו הקדוש מחמת גודל חכמתו דרש בתורה לפני חכמים וחריפים גדולים מצינו
רבינו הוה יתיב לעי באורייתא קמי כנישתא דבבלאי  )ג, ג"נח פל' פר(ש במדרש רבה "כמ

פני היה יושב ועוסק בתורה ל, אבמתנות כהונה רבינו הוא רבי יהודה הנשיא' ופי, בצפורין
איתא אמר אביי וחד מינייהו  .)ה"ע(כתובות ' ובמס, בית המדרש של הבבליים בעיר ציפורי

 )היינו מבני בבל(כתרי מינן  )י פקחים וחריפים"פרש(עדיף  )י מבני ארץ ישראל"פרש(
סנהדרין (א "וביאר במהרש, ש"אמר רבא וחד מינן כי סליק להתם עדיף כתרי מינייהו ע

בני ארץ ישראל אינו מצד טבעם שהם חכמים אלא משום הא  דכל מעלותם של .)ד"כ
וכן מבואר גם בקדושין [אוירא דארץ ישראל מחכים  :)ח"קנ(דאמר רבי זירא בבבא בתרא 

ז ד "ר פט"ע בב"ש וע"ע' י וכו"עשרה קבים חכמה ירדו לעולם תשעה נטלה א :)ט"מ(
מידי חכמים הפקחים נמצא דתל ,ש"אבל מצד הטבע בני בבל חריפי ע] וביפה תואר שם

וחריפים ביותר הם הבני בבל שעלו לארץ ישראל ולפניהם דרש רבי בבית מדרשם לצד 
  .הרי מבואר שמופלג היה רבינו הקדוש בחכמתו היתירה, עומק חריפותו ורוחב בינתו

בשם רבינו תם דמתחילה היה רבי  )ה אילו"ד. א"נ(שבת ' כתבו התוספות במסוכן 
חמא בר ביסנא ' דר :)ד"י(ב דנדה "כ נתחכם רבי כדקאמר בפ"ל אחיוסי אב' תלמידו של ר

יוסי משום דסבר דרבי ריש מתיבתא שכיחי רבנן גביה ' העדיף דברי רבי בהלכה מדברי ר
 )'ח אות ד"סימן ל(ל החדשות "ת מהרי"ז כתב גם בשו"ועפ. ש"ומחדדן שמעתתיה ע

מרבו דמחדדין שמעתתיה  מאיר דהלכתא כרבי מחבירו ושמא אפילו' בפלוגתת רבי ור
ר שדרש במתיבתא דבבלאי ושכיחי "פ מה שהבאנו מב"וזה מובן מאד ע. ש"ש בנדה ע"כמ

  .גביה רבנן של בבל שהיו חריפים וממילא מחדדין שמעתתיה על ידייהו

מצינו עוד שרבינו הקדוש היה חריף ומחודד הרבה כמו שאמר בעצמו עליו  ובאמת
וכענין הזה . דנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריההאי דמחד:) ג"י(עירובין ' במס

, שמסופר שם) ב"ה ה"פ(מהירושלמי , ביצה' ש ריש פרק משילין במס"ף והרא"הביאו הרי
שמעון בנו היו מטפחין בידיהם בשבת ועבר רבי מאיר שם ושמע ' בעת שהשיא רבי את ר

שמע , אמר רבותינו הותרה בשבת אמר רבי מי הוא זה שבא לרדותינו בתוך ביתינו, קולם
והביט רבי בעד החלון , ובברחו הפריח הרוח סודרו מעל צווארו, מ קליה דרבי וברח"ר
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מ "אמר לא זכיתי אנא לאורייתא אלא בגין דחמי קדליה דר, מ מאחוריו"וראה צווארו של ר
שבת לתרץ עוד ולחלק שקודם ' במס' אכן לכאורה לפי זה היו התוס, ש"מן אחוריו ע

יוסי ולאחר שהשיא את בנו וראה קדליה ' ש ברבי היה רבי תלמידו של ר"נישואין של ר
ש בירושלמי "כ צריך לומר דמ"כן עומדלא תירצו , מ מן אחוריו זכה לתורה ונתחכם"דר

מ לא נתכוון על ההוא עובדא "אמר רבי לא זכיתי לאורייתא אלא בגין דחמי קדליה דר
א בספרו מגדים "מ בהילולא דבריה דרבי אלא כמו שהאריך מורי זקני שליט"שברח ר

י "ש רש"כמ' ע מפאנו בתשובה שהפי"פ דברי הרמ"לבאר ע )שם(ס עירובין "חדשים עמ
והיינו , ש"וכן פירש שם רבינו חננאל ע, בין כשלמדתי לפניו ישבתי בשורה של אחריובעירו

ובירושלמי בביצה , מ מאחוריו בישיבה"שמקטנותו של רבי היה רגיל תמיד לראות את ר
מ בהיותו יושב בישיבה "י שראה קדליה דר"מביא הך מימרא דרבי שהיה רגיל לומר כן שע

מ בורח מפניו "י זה הכיר בעת שהיה ר"אותו מאחוריו עזכה לתורה ומשום שהיה רגיל לר
  .ש"שהוא הוא רבי מאיר ע

ל תריהון אמרין אנן לא "ע במה שהזכירו עוד שם בירושלמי רבי יוחנן ורשב"צ, אגב[ 
יוצא מן בית יד ' זכינן לאורייתא אלא בגין דחמינן אצבעתיה דרבי מן גולגיקין דידיה פי

ז הכירו בעת "מ תמיד מאחוריו ועי"ברבי שראה את רובזה אין לפרש כמו , ש"שלו ע
ל את רבינו "י ור"כ הכונה שרק אז ראו ר"שהרי זה לא שייך באצבעתו אלא ע, שברח

לחד גירסא הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דרבי וחד :) ג( ש בפסחים"ע ממ"וצ, הקדוש
ז "ירנא כד הוה יתיבנא אחר ייוחנן דכ' אמר ר :)ז"קל(חולין ' ובמס, ש"מינייהו רבי יוחנן ע

שורן אחוריה דרב קמיה דרבי ונפקי זיקוקין דנור מפומיה דרב לפומיה דרבי ומפומיה דרבי 
ם לספר היד שכתב "בהקדמת הרמב' ועי, ש"לפומיה דרב ולית אנא ידע מה הן אמרין ע

יוחנן ' ר ומנה ביניהם, ואלו הם גדולי החכמים שהיו בבית דינו של רבינו הקדוש וקבלו ממנו
יוחנן תלמיד קבוע היה לרבינו הקדוש ואף גם זאת שהיה ' ומכל זה נוכחנו לדעת שר, ש"ע

אלא שעל דברי , ם ולא שראהו רק פעם אחת באצבעותיו"ש הרמב"מבית דינו של רבי כמ
מבית דינו של ' יוחנן וכו' ור' א לא היה וכו"ד וכתב א"ם שם בהקדמתו השיג הראב"הרמב
בחולין ' ע מהגמ"אמנם גם על דבריו צ, ראייתו מדברי הירושלמי שהבאנו ואולי, ש"רבי ע

פ שלא היה מגדולי המורים בבית דינו של רבי מכל "וכמו שהעיר שם בכסף משנה שאע
ע "הרד' ר בפי"שו, ל לא העיר"בפסחים הנ' ופלא שמדברי הגמ, מקום למד תורה ממנו

פסחים ' וציין להגמ, שהרגיש בזה ם"על הרמב )מהדורת שבתי פרנקל(שבספר הליקוטים 
שנקט בשיטה כזו וחשב  )יוחנן' ערך ר(וכה ראיתי בסדר הדורות , ם"להצדיק דברי הרמב

  .ש"ע' פ כמה ראיות מגמ"את רבינו הקדוש להראשון שברבותיו של רבי יוחנן ע

ועל דבר ריש לקיש אם ראה את רבינו הקדוש ואם למד תורה מפיו דמשמע 
מדברי , ברק ראה פעם אחת אצבעותיו של רבי וזולת זה לא ראהו כללל ש"מהירושלמי הנ
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יוחנן ' שמוכיח שר יוחנן' ל בערך ר"כנ(ד "המובאים בסדה .)ד"נ(במסכת חולין ' הגמ
, ל את רבי בישיבה באופן קבוע"מוכח להדיא דשפיר הכיר ר )תלמיד היה לרבינו הקדוש

ר יוחנן ולא נהירא ליה לאותו "יה אל מנו רב ומנו רב ולא ידענא ל"ל ר"דאיתא התם א
חייא והאלקים כל אותן שנים ששימש אותו תלמיד ' תלמיד ששימש את רבי רבה ור

ל ואמר ברם זכור אותו "בישיבה אני שמשתי בעמידה ומאן גבר הוא גבר בכולא פתח ר
  .] ש"ע, י נהירא לי וזכור הוא לטוב"ופרש, האיש לטוב

סוטה שאמרו בגמרא רבי משתעי בלשון ' סוף מס המשניות' ם בפי"כ הרמב"מש 'ועי
והגם שלאחר החיפוש עד כמה שידינו יד כהה מגעת נראה שלא נמצא בדברי , ש"חכמה ע

כ חזינן כדבר הזה שהמעלה "פ לפי גירסתו וקבלתו ג"אבל עכ, ל שלפנינו מימרא כזה"חז
בסדר הקבלה ועיין , במה שהפליגו את רבינו הקדוש היה בגודל ורוחב חכמתו ובינתו

לרבינו מנחם המאירי כשמגיע לדבר מדור החמישי של תנאים חשב להגדול שבהם את 
רבי יהודה הנשיא וכתב עליו ונקרא בפי כל רבינו הקדוש והוא היה אדם מסויים כללי בכל 

וקבצן בכוחו ובחכמתו ובחר ' ורבינו הקדוש ידע הכל וכו', חכמה ובכל מדה ובכל מעלה וכו
ור מדברי הקודמין עם מה שהוסיף הוא עליהם לפי דעתו הרחבה ושכלו מהם הראוי לבר

וסדר את הכל אחת לאחת לפניו לא היה איש אשר ירקח כמוהו ואשר יעשה , הגדול
כ "ואודות מש, ש שהרחיב בדבריו בחכמת רבינו הקדוש"כן ע' כמתכונתו ואחריו לא יהי

 –י די לאטוש "לר(פר שערי ציון כתב כעין זה גם בס, חכמה' בלשון'ם דרבי משתעי "הרמב
וכתב על סידור המשנה , שספר ומנה סדר קבלת התורה מסיני עד היום הזה) שער ראשון

ה היה תנא והיה צח לשון מאוד ומופלג בלשון הקודש "ל והוא ע"י רבי יהודה הנשיא וז"ע
יותר מכל בני דורו עד שהחכמים היה לומדים פירוש מה שנשבש עליהם מאותיות 

נ לזה "ואולי איה, ש"רא משיחת חולין מעבדיו ואמהותיו כמו שמבואר בתלמוד עהמק
:) ג"נ(לגבי אמתא דבי רבי במסכת עירובין ' ם שכלשונו ממש איתא בגמ"נתכוין הרמב

  .ש"אמהתא דבי רבי כי הוה משתעיא בלשון חכמה ע

רבי :) ז"ט(ברכות ' יובן חלק מתפלתו של רבי בתר צלותיה כמו שאמרו במס ובזה
ה ומעזות "י בד"ופירש, שתצילנו מעזי פנים ומעזות פנים' מ וכו"בתר צלותיה אמר הכי יר

' בחי )ב"פראג תקס(ובספר קול קול יעקב , ש"פנים שלא יוציאו עלי לעז ממזרות ע
כ "ש מש"ע, לברכות כתב לכאורה יפלא מדוע התפלל רבי שלא יוציאו עליו לעז ממזרים

רבינו הקדוש ידוע מדתו ומפורסם מעלתו בהפלגת חכמתו ולפי מה שיצא לנו ש, לבאר
ל מדות בני אדם ואמרו "קידושין כאשר מנו חז' שבסוף מס, יתיישב תפלתו של רבי

הוסיפו בירושלמי ', החמרין רובן רשעים והגמלין רובן כשרים הספנים רובן חסידים וכו
חב חכמתו ובינתו ולזה חשש רבי שמפני פירסום רו, רוב ממזרין פקחין) א"ד הי"פ(
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וממילא התפלל בתר , ל בירושלמי קידושין"ופקחות דעתו שלא יאמרו שזהו כמו שאמרו ז
  .צלותיה שלא יוציאו עליו לעז ממזרות

שאחד בא לפני רבי ואמר לו אשתך :) ל(שבת ' ירווח לנו בזה הא דאיתא במסעוד 
ולפי , מפני מה דוקא לרביולכאורה אינו מובן מהיכי תיתי יאמר כן ו, ש"אשתי ובניך בני ע

דברינו ניחא שהרי הטעם של רוב ממזרין פקחין הוא שהמזנה פיקח הוא לפתות את 
הרי דעיקר החכמה , )כמו שהסבירו שם במפרשים(הנשים ובניו יורשים את חכמתו 

  .כ שפיר קאמר כן דוקא לרבי"וא, והפקחות נמצא בהמזנה עצמו

נזכרו אצל רבינו הקדוש כמה דברים ומדות שיש לקשרם עם הפלגת חכמתו  עוד
  .דמישך שייכי להדדי

, ש והיינו דרבי היה ענוותן גדול"תנן משמת רבי בטלה ענוה ע .)ט"מ( סוטה' מס בסוף
וכן ' ר שהבאנו בריש דברינו שאמרו רבינו הוה ענותן סגי וכו"וכן מפורש מהמשך דברי הב

ש במדרש ובירושלמי מה שסיפרו "רבי הוה ענוון סגי ע )ג"ט ה"פ(אים איתא בירושלמי כל
 .)ט"נ(גיטין ' ותוס .)ו"ל(סנהדרין .) קנב( י שבת"רש .)ד"י(ע הוריות "וע, מגודל ענותנותו

י מדת הענוה זוכים לחכמת "ל שע"וזה מבואר בכמה מקומות בחז, בענין ענותנותו של רבי
אמר רב מתנה מאי דכתיב וממדבר מתנה אם משים אדם עצמו  .)ד"נ(עירובין ' עי, התורה

ן "שם הר' ופי .)ה"נ(וכן בנדרים , ש"ע' כמדבר זה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו וכו
ר יוחנן אין דברי תורה "א :)א"כ(סוטה ' ועי, שיהא שפל רוח ביותר' דכמדבר הזה פי

ע פסחים "וע, חכמה מאין תמצאמתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו שנאמר וה
, ש"אמר רב יהודה אמר רב כל המתיהר אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו ע :)ו"ס(

 :)ט"מ(קידושין ' ועי, ומינה דמי שאינו מתיהר תלמודו מתקיים בידו שמדה טובה מרובה
וביאר בחידושי , סימן לגסות עניות ומפרש התם מאי עניות עניות דתורה .)ד"כ(וסנהדרין 

ל בסנהדרין שהתורה לא תמצא רק בשפלי רוח כי מדת הגאוה היא רחוקה מן "אגדות מהר
הדר תורה  )ה"פ(ע בדרך ארץ זוטא "וע, ש"ע' השכלי ולכך אמרו בפסחים כל המתיהר וכו

על ) ו"ב ה"פי(וגם רבינו הקדוש בעצמו דרש בירושלמי יבמות , חכמה הדר חכמה ענוה
בקרבן העדה שלא ידעת ' פי[לך להתנבל בדברי תורה מי גרם , הפסוק אם נבלת בהתנשא

לפי שהיית מתנשא עצמך וחשבת ' פי[בהן עצמך ' על שנישאת ]להשיב בדברי תורה
  .ש"ע ]להתגאות

אמר רבה בריה דרבא ואיתימא רבי הילל בריה דרבי  .)לו(וסנהדרין  .)ט"נ(גיטין ' במס
אמר רב אחא בריה ' ם אחד וכווולס מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקו

' דרבא אף אני אומר מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד וכו
היוצא מזה שרבינו הקדוש נתברך , ש"י שאין בישראל גדול בתורה ובעושר כמותו ע"ופרש

שאמרו  :)קיג(ושבת  .)פה(מ "ב' במס' וכן מפורש יוצא מדברי הגמ, בעשירות רב
מזבל בהמותיו של רבי ' מ פי"בב' התוס' וכ, יה דבי רבי הוה עתיד משבור מלכאאהורייר

ל בגליון "א ז"והביא שם הגרע, איתא רבי מכבד עשירים .)פו(עירובין ' ובמס, ש"ע' וכו
ל מתוך שרבי עצמו היה עשיר "ל די"ם סג"ל ששמע ממהר"כ בליקוטי מהרי"ס מש"הש

כ אותו בשביל "די להתלמד להעם שיכבדו גמופלג לכך הרגיל עצמו לכבד העשירים כ
עשרו ולא בשביל תורתו שלא רצה להשתמש בכתרה של תורה ליטול עטרה להתגדל בה 

כי בצל ) ז יב(והנה מקרא מלא כתוב בקהלת , בענין עשירותו של רבי :)י(ז "ע ע"וע, ל"עכ
ורמת י כל מי שישנו בצל החכמה ישנו בצל הכסף שהחכמה ג"החכמה בצל הכסף ופירש

אמר רבי  :)ה"כ(ב "בב' עי, וכן הורונו רבותינו דלעשירות זוכין מתוך החכמה. לעושר שיבא
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יצחק הרוצה שיחכים ידרים ושיעשיר יצפין וסימניך שלחן בצפון ומנורה בדרום ורבי 
ז בסנהדרין "וכעי, ש"ע' יהושע בן לוי אמר לעולם ידרים שמתוך שמתחכם מתעשר וכו

כל אדם שיש בו דעה לסוף מתעשר שנאמר ובדעת חדרים ימלאו  אלעזר' ואמר ר.) ב"צ(
ק "וזל )אות א' א מאמר ס"ח( ן"ק ליקוטי מוהר"וככה כתב מפורש בספה, כל הון יקר ונעים

א "א לבא להתבוננות הזאת כ"דע שיש שבילי התורה שיש בהם התבוננות גדול מאד שא
צריך שיהיה לו ' וכו) ג"אבות פ( י עשירות כמו שבפשטי אורייתא אם אין קמח אין תורה"ע

וכן כל מי שעבר דרך ידם התורה היה להם ' עשירות גדול מאוד שיהיה לו הון רב וכו
וכן , ל"עשירות גדול מאד דהיינו משה רבינו שהביא התורה לישראל היה עשיר גדול כשרז

רבי שסידר וחתם המשניות וכן רב אשי שהיה חתימת התלמוד וסידר את כל התלמוד 
' ל וכו"כי צריך עשירות גדול להתבוננות הנ' ל וכו"כ היו עשירים גדולים מאוד כשרז"גש
  .ש בארוכה"ע
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 ו"ני שמואל אהרן גראסבערג' הב

  

  ט"ענינים  נפלאים אודות אליהו הנביא זל
  

ד אליהו הנביא זכור לטוב מלאך הברית מבשר קץ משמיע ישועה מצינו כמה "ע 
  .י"ענינים נפלאים ונזכירם קצת בעזה

 

  מאיזה שבט בא אליהו

מפורש בבעו כען שלח נא ביד , שלח נא ביד תשלח) ג"י' ד( בתרגום יהונתן על הפסוק
כ ביקש "נגאל במהרה עפנחס דחמי למשתלחא בסוף יומיא דכיון שבזכותו נגאלו ובזכותו 

  .ה שישלח נא ביד פנחס"משרע

במעשה  )ט"פרק כ( א"וכן בפרדר, הנה כאן מפורש יוצא מדבריהם דפנחס זה אליהו
ה "נגלה אליו הקב, י ונמלט"דאליהו בהר הכרמל שבקשה איזבל להרוג את אליהו וברח מא

ה לעולם "ל הקב"א, י הפרו בריתך"ל קנא קנאיתי לשמך כי בנ"א, ואמר מה לך פה אליהו
חייך שאין ישראל עושין ברית , אתה מקנא קנאת בשיטים על גילוי עריות וכאן אתה מקנא

ולפי דעה זו  ,)בדברינו להלן בביאור דברי המדרש' עיי(, מילה עד שאתה רואה בעיניך
כ אליהו "וא, ובשאר דוכתי :)ד"דף קי(בבבא מציעא , בכמה דוכתי דאליהו כהן הוא' אמרי

  .ט לויה משב"ה

דורש המדרש אתא , פ ותאמר לאה בא גד"עה )'ט, ט"פרשה ע(אמנם בבראשית רבה 
והשני מלשון , מלשון מזל טוב' א, ומפרש שם דמילת גד יש לו שני פירושים, גדא דעלמא

ואמרה לאה בא גד שנולד מי שעתיד לגדד ולכרות העובדי כוכבים ויביא מזל טוב , כריתה
הוסיף המדרש לפרש  )א"י( ט"ובפרשה צ, ו הרי הוא משבט גדדאליה, ומנו אליהו, לעולם

הגדודות ' פי, והוא יגוד עקב, שיגוד ממנו גדודות למלחמת גוג ומגוג, הפסוק גד גדוד יגודנו
  .בסוף יומיא באחרית הימים קודם הגאולה הננו שולח אותו אליכם, יהיה בעקב

ל דאליהו משל בנימין דבדברי הימים אצל בני "אליעזר וס' א פליג ר"אך בפרשה ע
ומסיים , הרי דאליהו הוא משבט בנימין, ויערשיה ואליה )ז"כ' א ח"דהי(' בנימין כתי

בא , נחלקו רבותינו בדבר אלו אומרים משל גד ואלו אומרים משל בנימין' המדרש פעם א
, אני מבני בניה של רחל, תינו מה אתם נחלקים עליאמר להם רבו, אליהו ועמד לפניהם

  .כ"ע

כהן משבט לוי  ואינו, פ בין למר ובין למר אליהו הוא מגד או מבנימין ולא זהו פנחס"עכ
  .ע בכל זה"וצ, כאמור

פ שקינא "דפנחס אע, ח"מה שכתוב ליישב דאלו ואלו דא )פנחס' פ(בקדושת לוי ' ועי
ויכפר על בני ' רק חסדים גדולים כדכתי, ו"ם דינין חכ לא היה מעורר עליה"אעפ' קנאת ה
שנטל זמרי וכזבי וחבטן  :)ב"פ(סנהדרין ' י כמבואר בגמ"והוא היה המליץ על בנ, ישראל

ז מפני שמדתו היה מידת "וכ, ד אלף מישראל"ע על אלו יפלו כ"על קרקע ואמר רבוש
ומיך ואוריך לאיש וללוי אמר ת )'ג ח"דברים ל(' החסד שהוא מדת שבט לוי כדכתי
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ובזה תבין דבאמת אליהו הוא פנחס מבני , ורק בעת ההוא לבש עצמו בקנאות, ך"חסידי
' אלא בשעה שקינא לאלוקיו באה אליו נשמת רחל שהיתה מדתה כן לקנא קנאת ה, לאה

כ אליהו הוא מבני לאה בנשמה "וא, ותקנא רחל באחותה )'א' בראשית ל(' כדכתי, צבקות
ולא אליהו שהוא שם , מ פנחס זה אליהו"בכ' ובן היטב בזה למה אמריומ, של זרע רחל

ואז ברגע זו באה , דהנה פנחס בשעה שהרג זמרי פרחה ממנו נשמתו, המאוחר זה פנחס
כ כשחזר אל עצמותו אז חזר לקרוא "ואח, לבחינת מזרעה של רחל ונקרא בשם אליהו

מ "בכ' ולכן אמרי, נשמתו ונמצא שם אליהו קדמה לשם פנחס בשעה שפרחה, בשם פנחס
  .ע ליישב המדרש שהוא משבט  גד"מ עדיין צ"ומ, ד"עכ, פנחס זה אליהו

שבעה קפלו את כל העולם כולו , מובא שם ברייתא מסדר עולם :)א"קכ(ב "וראה בב
ואלו הן אליהו , ]שכל ימי שנות העולם מתקפל ומסתובב בחיי שבעה אנשים בלבד' פי[

אחיה השילוני , ראה אחיה השילוני שעוד התנבא בימי אליהו, שהוא עדיין חי וקים אתנו
יעקב שימש , עמרם ראה את יעקב זקינו, שהיה מבני לוי מיוצאי מצרים ראה את עמרם

, ומתושלח ראה את אדם הראשון, שם ראה מתושלח, ד שנים ולמד ממנו"בבית שם י
, כל העולם כולו הרי בחיי רק שבעה אנשים מתקפל, )ם החשבונות בדיוק"ש ברשב"ע(

דאם איתא , דאליהו זה פנחס' ם שם כתב דהאי תנא לא סבירא לי"וברשב', כ דברי הגמ"ע
כ "כתבו ג' ובתוס, ולא צריך לאחיה השילוני, לימא משה ראה עמרם אביו ופנחס נכד אחיו

ל "ב ס"בב' פ על כרחינו המדרש שהוא משבט גד והגמ"עכ, הכי מחמת קושיא אחרת
  .ש הקדושת לוי"א לתרץ דבריהם במ"וא, ליהודפנחס לא זהו א

נוגע להלכה  ,דמחלוקת התנאים אליהו משל מי )ט"י' סי(ם מינץ "ת מהר"בשו' ועיי
י ויערשיה "מקרא דדה' ד שהוא מבני רחל מביא ראי"דהמ, שמות אנשים בגיטין' בהל

מפני ', בו ולדבריהם מי ששמו אליהו כותב שמו אליהו, ל"אצל בני בנימין כנ' ואליה דכתי
אבל המדרשים שהוא מבני גד או הוא פנחס משבט ', בשם אליהו ושמו היה בו' רק א' שהי

מעתה דהוי , ולא באליהו הנביא, י באיש אחר ושמו אליה"לוי על כרחיהם מוקמי קרא דדה
שמא הוא , יש להסתפק כשבא אחד לפנינו ואומר ששמו אליהו, תרי גברי בשם אליהו

או שמא ', כ כותב שמו אליהו בו"ט שהוא משבט לוי או מבני גד וא"למזרע אליהו הנביא ז
ש דמסיק ובזה הענין עסקתי כמה שעות "עיי', מאליה דשבט בנימין בא ושמו אליה בלא ו

  .ולא העליתי מסקנא לדינא האיך כותבין

מ ודוחה "מביא דברי המהרמ )א"רנ' ז סי"ב במפתחות אבהע"ח(ם "אבל המהרש
  .ש ראיותיו"כאשר אנו נוהגין עיי' ע כותבין אליהו בו"ל דלכו"וס, אותם מכל וכל

 

  דינו של אליהו שהוא חי וקים לעולם

י בי רב תמך את יתידותיו בדברי "שהמהר, בעת שנזדעזע העולם בפרשת הסמיכה
שאם הסכימו כל החכמים שבארץ ישראל למנות דיינין  )א"ב הי"פ(סנהדרין ' ם הל"הרמב

ורצה לחדש , ולסמוך אותם הרי אלו סמוכים ויש להם לדון דיני קנסות ולסמוך אחרים
ל כשיבא בן דוד ויגאלינו "ה לעת"וכתב לראיה שיש לחדש סמיכה דאלת, סמיכה בימיו

ער על ח יצא לער"אלא שהמהרלב, כ שיש לחדש סמיכה"אע,האיך יתחדש הסמיכה
ד כתב שהרי "ובתו, ואף הוא הביא ראיות לדבריו, חידוש הסמיכה מפני שאין הדור ראוי לו

ועל ידו יוחזר סמיכה , ה"אליהו הנביא חי וקים בגוף ונפש והוא מוסמך ועומד ממשרע
י בי רב משיג על דבריו וכתב אליהו הרי הוא "אבל המהר,  בלי חידוש סמיכה כלל, לישראל
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והוכיח כן ממה , ואף שעלה חי למרום דינו כמת כיון שאינו בר חיובא, תוככל הצדיקים שמ
שם ' וכ[, לגבי אשת אליהו אי היתה מותרת כשעלה למרום )ב"ק' סי(שדן בתרומת הדשן 

ח "והמהרלב, הרי שדינו כמת, ומסיק דלא חשיב אליהו כחי, ]מ אם יזכה לכך בימינו"ונפק
נוך אף שעלה חי למרום כמאן דמת דמי כיון דח )ב שם"ב(ן "ענה חזרה עם דברי הרמב

, כ"ע' אבל אליהו עדיין מצוי בעולם עם הראוים אליו וכו, שכבר נסתלק לגמרי מן העולם
 ,)ח"ת מהרלב"וכל מעשי תקפם וגבורתם כתובים בקונטרס הסמיכה הנספח בסוף שו(

  .ה"הנה אין הדברים ברורים לגבי מצבו של אליהו הנביא ע

ד אם מונח "ע) ד"רל' ב סי"ג ח"מהדו(ק "טעם ודעת להגאון מהרש ת טוב"בשו' ועיי
דאליהו כהן הוא ' נ או לחוש למה דאמרי"מת בעזרת נשים אם יש לעשות ברית בבהכ

אבל  ,ומחלק שם דכשאליהו מלובש בגופו מחויב לקיים התורה ככל אדם, ואסור ליטמא
כ יכולים לעשות "וא, ם חפשיאם אינו בדמות חי ממש אז אין שייך בו קיום מצוות דבמתי

  .ופטור מן המצוות, ד בא אליהו בלי התלבשות הגוף רק כמלאך"שהרי בני, המילה

, כותב כמה ענינים נפלאים בנוגע לאליהו הנביא )ח"צ' סי(ת "ס בליקוטי שו"והחת
ע "שכתב שם לתרץ דלכאורה קשה איך בא אליהו מג, ק"הגרש' כ כמו שכ"ומדבריו יוצא ג

אך האמת יורה דרכו כי , ק שנה"והולך חוץ לתחומו משמים לארץ מהלך ת לברית בשבת
אלא בנשמתו עולה ומשמש למעלה בין , טפחים' מעולם לא עלה אליהו בגופו למעלה מי

וביום הבשורה במהרה , ז"ע התחתון בעוה"אבל גופו נתדקדק ושורה בג, מלאכי השרת
מחכמי ונביאי ישראל והוא מוסמך ' אככל ' ואז יהי, בימינו תתלבש נשמתו בגופו הקדוש

וכן בכל , והוא יסמוך את חכמי ישראל, ה אם הוא פנחס"מרבו אחיה השילוני או ממשרע
ז בגופו הזך יש לו דין ישראל ותשבי מתרץ קושיות "פעם שמתגלה ומתראה בעוה

אך כשמתגלה בנשמתו כמו ביום המילה אז איננו מחויב במצות והרי הוא , ואיבעיות
ל רק "דהו, פ דבריו"פ שלומד תורה ומגלה דינים אין לקבוע הלכה כמותו ע"ואע כמלאך

  .ש"עיי, כרוח נבואה ואין משגיחין בבת קול

א "כ(חוקת ' בפ' ח הק"באוה' עיי, טפחים' ש שמעולם לא עלה בגופו למעלה מי"ובמ
מו וכ, שכתב דזולת החטא היה האדם עולה לרקיע ודר בשני העולמות כבית ועליה) ז"י

  .ש"עיי, וכשהוא יורד למטה לובשו ויורד בה, שזכה אליהו שהניח גופו אצל גלגל החמה

 

  אליהו מלאך הברית

ה לאליהו חייך שאין ישראל עושין ברית "בתחלת דברינו הבאנו המדרש שאמר הקב
  .עד שאתה רואה בעיניך

שהוא שכר לאליהו על קנאותו שילך אל כל ' במפרשי המדרש שם יש שרוצין לפ
 א"במראית העין להחיד' ועיי, אבל פשטות דברי המדרש נראה שהוא לו לעונש, ברית

וכתב אשר , י צמח מה עונש יש בדבר שילך אל כל ברית"שחקר המהר .)ז"יבמות צ(
והגם שאינו שולח כי אם , בשעה שהולך אל המילות מפסיד החידושים במתיבתא דרקיע

מעין , בכל בחינותיו' דרקיע צריך שיהיאבל ללמוד במתיבתא , ניצוץ אחד אל המילות
ל מאחר דאליהו הוה שכיח אצל התנאים ואמוראים "דוגמה למה שחקרו הראשונים ז

ת תשבי יתרץ קושיות "אמאי לא פשיט כל האיבעיות בתלמוד שנשארו בתיקו שהוא ר
אבל הענין כיון שמתגלה להם אינו בכל חושיו ואינו יכול לומר שמועות , ואיבעיות

  .    תא דרקיעממתיב



dddddddddddddddddddddddd  
 

   

 קד

 

  שעשועי אורייתאשעשועי אורייתא

ר שלמה מקארלין "באגרא דפירקא מביא מדרש שנאמר לו בשם קדוש ישראל מה
אמר , ה לאליהו שיצטרך להיות בכל מילה שבישראל"בשעה שאמר הקב, ד"א הי"זיע

בעל הברית בעל עבירה לא אוכל ' אליהו אתה ידעת שאני מקנא לשמך יתברך הנה אם יהי
המוהל ' והשיב עוד אפשר יהי, יכפר לבעל הבריתת ש"והבטיחו השי, לסבול להיות שם

השיב עוד אפשר יהיו הקהל העומדים שם בעלי , ת שיכפר גם לו"הבטיחו השי, בעל עבירה
ל שזה מרומז בפסוקי "ונ, ת שיכפר לכל הקהל"הבטיחו השי, עבירה ולא אוכל לסבול

, מדתו קנאהכי הואיל ו, י"תחת אשר קינא לאלוקיו ויכפר על בנ, פנחס שהוא אליהו
ז גורם כפרה לישראל כי הוצרך "עי, וכשצריך להיות אצל מילה לא יוכל לסבול בעלי עבירה

  .ד"עכ, ל"ת להבטיחו כנ"השי

כתב חידוש נפלא דמזה שאנו אומרים קודם המילה ) גד' אות ג(ובספר טיול בפרדס 
יהו מסייע נראה הלשון דאל, אליהו מלאך הברית הנה שלך לפניך עמוד על ימיני וסמכני

ז יתפרש "ולפי, כ אליהו הוא המוהל של כל ילדי ישראל"להמוהל בסיוע שיש בו ממש א
  .    י"ד וש"עכ, המוהל של כל בני ישראל' פי, המדרש בא גד אתא גדא דעלמא

ע בחומש היכל "ק מקאמארנא זי"ש הרה"כמ, אולם לא אל כל ברית מילה בא בעצמו
ולשאר , ה"ו אינו בא אלא למי שיש לו ניצוץ משרעאשר אליהו בעצמ )לך' סוף פ(הברכה 

וכן מובא הענין בספר שפת אמת , שולח ניצוצי אורותיו כי בכל נשמה יש בו בחינת אליהו
י שהחזיר את כל ישראל לתשובה ואמרו "שאליהו ע א"אלימלך זיע' ק הרבי ר"בשם הרה

  זכה לנשמה כלליות של כל ישראל, הוא האלוקים' ה

ח לנו את אליהו הנביא במהרה הרחמן הוא ישל
 .ויבשר לנו בשורות טובות ישועות ונחמות
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