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ראב"ד וייצן

 1...והנה חתנו כבנו הרבני הצדיק תמים במעשיו
מו"ה משה אלי' הכהן ז"ל התחיל במצוה רבה ועשה
מטעמים וקיים מצות חותנו הגאון הצדיק זי"ע להדפיס
אדרא אשר השאיר אחריו כהנה ואשר אתו בכתובים
מהמון חידושי תורה שלו ,כי זה רק מעט מן המעט,
בשם "תורת זאב" ,אולם לדאבונינו לא זכה לגמור
בחיים ובניו הנחמדים המופלגים בתורה וביראה נ"י
ובראשם אמם הצדקת מרת צירל תחי' בתו של המחבר
הגאון הצדיק ז"ל גמרו את המצוה רבה הלז ולא חסו
על ממונם לעשות שם וזכר עולם שתהיינה שפתותיו
דובבות בעלמא דקשוט ,ואקוה שכל מי שלומד בספרו
של המחבר הגאון הצדיק ז"ל שיהא לעילוי נשמתו
ולעילוי נשמת חתנו מו"ה משה אלי' הכהן ז"ל ויזכו עוד
להוציא לאור שאר המון חידושי תורה הן בשמעתתא
הן באגדתא להגדיל תורה ולהאדירה ,וזכות המצוה הלז
יעמוד להם שיזכו לכל הברכות האמורות בתורה אורך
ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד ,כן יהי רצון.

ר"מ דישיבה ומתיבתא חתן־סופר
בניו־יארק

ב"ה

נדרשתי לאשר בקשוני ידידי הרב החריף ובקי משנתו
זך ונקי מו"ה אשר זעליג נ"י שטיינמעץ מנכבדי הקהלה
דפה ,ובידו חדושי סוגיות הש"ס מכבוד חו"ז הגאון שמו
הטוב נודע בשערים כש"ת כמו"ה בנימין זאב וואלף
הכהן זצ"ל הראב"ד במקהלות עם ה' בעיר באדען סמוך
לוויען ,עיינתי בהם כפי מיסת הפנאי ומצאתי בהם
סברות והערות חדושים יקרים מפז ומפנינים ,ורבים
יהנו לאורם .והנה זה כמה שיצאו לאור חדושי תורה
מהמחבר הגאון זצ"ל בשם "בזך לבונה" נקובים ,דברים
נחמדים אשר שפתי כהן ישמרו דעת מפיקים נוגה יצאו
מלב טהור ה"ה המחבר הגאון ז"ל ,בדרשותיו הלהיב
לב השומעים לתורה וליראת שמים זכה וזיכה את
הרבים במוסריו היוצאים מלב טהור ,ובפרט השפיעו
הרבה בענין חינוך בנים ברוח ישראל סבא .כזה יראו
איך פרי־צדיק עץ־חיים ה"ה בניו ז"ל ,כולם מופלגים
בתורה ויראת שמים לוחמי מלחמת ה' בכל מקומות
פה וואיטצען ביום ד' לסדר עקב תש יע"א.
מושבותם הרימו קרן התורה והיראה ,מהם מתלמידי
2
דוד יהודה זילבערשטיין
ישיבתינו ישיבת חתן־סופר בק"ק מט"ד יע"א תלמידים
אב"ד דקה"י וואיטצען
חביבים לאאמוה"ג שר התורה מרן בעמח"ס מענה־
שמחה זצוק"ל זי"ע.
ועתה קם ונתעורר נכד המחבר ה"ה הרבני מו"ה יעקב צבי כהן נ"י באה"ק להוציא לאור חדושי תורה על סוגיות
הש"ס בשם תורת־זאב מכונים מקדוש זקנו זצ"ל .הנה הגה"ק המחבר ז"ל שאב מבאר תורת חיים של רב והקדוש
מאוה"ג מרן בעל הכתב־סופר זצוק"ל והיה לתלמיד חביב לו זכותם יגן בעדו שיזכה לברך על המוגמר שיפוצו מעינות
חכמות זקינו זצ"ל ורבים יהנו לאורו בעזהשי"ת.
ובעה"ח פה ברוקלין יע"א לכבוד התורה ולומדיה
ד' לסדר וארא אל האבות תש"ל.

שמואל עהרענפעלד
בלאמ"ו הג' מהו' שמחה בונם זצוק"ל זי"ע
מלפנים אב"ד דק"ק מאטערסדארף יע"א
כעת ר"מ דישיבה ומתיבתא חתן־סופר בניו־יארק יע"א

1
2

3

כך נדפס (גם במהדורה קמא של תורת זאב ,וייצן ה’ת”ש) ,ולא נמצאת ההתחלה.
ממלא מקום אביו בעל ה"מעשי למלך" כרבה של וייצן וראש הישיבה הגדולה והחשובה שם .מח"ס יד־דוד עה"ת ,וייצן ה'תרס"ה .ניו־יורק
ה'תשמ"ד .בראשית חודש ניסן ה'תש"ד נלקח למחנה קישטארצ'ה ומשם הובל לאושוויץ שם נעק"ה .הי"ד .משפחת זילברשטיין היתה מחותנת
עם משפחת זקננו הבז"ך .אבי אמו של רדיל"ז הוא הגאון הצדיק הרב משה צבי שטרן רבה של האלישטאבע אשר היה אחיה של מרת רבקה אם
ר' אליקים ערנסט חתן זקננו הבז"ך.
נפ' ה'תש"ם.
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פתח דבר
ברגשי שמחה של מצוה ותודה לשוכן מרום אשר הפליא חסדו עלינו וזיכנו לדובב שפתי ישנים ,מגישים אנו אל מזבח
עולם התורה את החיבור הגדול והמופלא "בזך לבונה" "בנימין זאב יטרף" על טור שלחן ערוך יורה דעה הלכות איסור
והיתר ,מהגאון הצדיק רבי בנימין זאב כהן זצ"ל (תקצ"ה  -תרע"ג) ,רבה של באדן ומגדולי וחשובי רבני הונגריה ,אשר
הוכר בדורו – דור דעה כסמל וכמופת של גאונות בתורה ושל קדושה נשגבה החופפת על כל מעשיו והליכותיו.
"יש להוכיח חוטאים ...יכול להוכיח רק מי שאין לו הנאה עצמית מן התורה ,שלא יהיה בו גאוה ,או כל
חסרון ומום רוחני אחר" (מתוך כתביו).
מסכת חייו ותולדותיו של הגאון המחבר זצ"ל שזורים ורקומים המה על הקו העדין והדק המפריד בין ענוה והתבטלות
לבין תקיפות ללא חת וללא פשרה .מחד היה ענוותן ושפל ברך אשר התבטל באופן מוחלט לכל יהודי באשר הוא,
ובפרט לגדולי ישראל לדורותיהם ,כפי המתבטא רבות בכתביו .אך מאידך נודע כאחד מגדולי לוחמי מלחמות ה' ,אשר
נאבק במסירות נפש עצומה ועמד בפרץ בנחישות ובאיתנות כנגד כל המחדשים והמתקנים השונים ,אשר ניסו לשלוח
יד בתורת ה' ,להכניס רוחות חדשות וזרות אשר לא שיערום אבותינו ,ולחבל בכל היקר והקדוש לעם ישראל.
  
"כי יובל היא קדש תהיה לכם" (ויקרא כה ,ב)
ספר זה הינו הכרך החמישים הרואה אור במסגרת "מפעל מורשת יהדות הונגריה" שע"י "מכון ירושלים" .מפעל קדוש
זה הוקם ע"י גדולי ומאורי ישראל יוצאי חבל הונגריה זצוק"ל ויבלחטו"א ,בכדי להקים מצבת זכרון מחד וגלעד חי
מאידך ,לאותה מורשת מופלאה של גאוני ומצוקי ארץ ,אשר נגדעה באיבה בידי הצוררים ימ"ש בשנות הזעם ,קהילותיה
חרבו ,ישיבותיה שממו וכל מחמדיה טובעו .בעמדנו עתה על מפתנו של הספר החמישים – כאשר עשרות ספרים נוספים
נמצאים בשלבי תכנון ועריכה שונים – יכולים אנו להכריז קבל עולם ,כי כשם שהגוילים נשרפו אך אותיותיהם פרחו
באוויר ,אף יהודי הונגריה נעקדו ונטבחו הי"ד אולם נשמתם ומורשתם העצומה חיה וקיימת לעד.
  
ברכה והוקרה מיוחדת לעורך הספר ידידי הרב הראל כהן שליט"א נו"נ למחבר זצ"ל ,אשר בכשרון רב ובתבונה מרובה
עסק במלאכת עריכת הספר ,ולא חסך מאומה בכדי להוציא מתחת ידו יצירה הדורה ומושלמת .כן זיכנו עורך הספר
בפרקי מבוא מרתקים ומאלפים ,על תולדותיו והליכותיו של הגאון המחבר זצ"ל.
שלמי תודה ויקר לכל העוזרים והמסייעים בעבודת הקודש ,ובייחוד לידידי הרב דוד ישעיהו שוורץ שליט"א נו"נ
המחבר זצ"ל ,אשר ליוה את המלאכה וסייע רבות למען יצא הספר בתכלית השלמות.
יום טוב הוא ללומדי התורה והוגיה ,יום בו נגלו זרועות עוזו ונפלו ארצה מאורותיו הבהירים של הגאון הגדול והצדיק
האמיתי רבי בנימין זאב הכהן זצ"ל ,ומעתה יתבדרון שמעתתיה בבי מדרשא ,וחידושי תורתו ובירוריו ההלכתיים יאירו
הדרך דרכה של תורה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ,ויתרבו מי הדעת להגדיל תורה ולהאדירה ,ולטהר לבם של
ישראל לאביהם שבשמים.
ברכה ויקר לאיש דגול ונעלה רב פעלים וצדקות ,נין המחבר מר יוסף אלט נ"י ורעייתו חנה תחי' ,אשר מימנו את
הוצאת הספר של זקנם המחבר זצ"ל .זכות רבנו המחבר הגדול תעמוד להם להתברך בכל מילי דמיטב.

הרב יוסף בוקסבוים
מכון ירושלים
ויו"ר המערכת
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ספר זה
אשר נסתיימה עריכתו
עת נטו צללי ערב ורואה אור עם חשיכה
מוקדש לשמו אשר לזכרו תאוות כל נפש
של מנהלנו האהוב והנערץ ,איש החזון והמעש
יחיד בדורנו בדיבוב שפתי ישנים גדולי עולם ובהפצת תורתם ומורשתם
הרב הגאון

רבי יוסף

בוקסבוים זצ"ל

מייסד וראש מכון־ירושלים
נלב"ע ביום י' באדר ה'תשס"ז
תנצב"ה
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בס"ד

הקדמת נין המחבר עורך הספר
ששים ושמחים הננו ומלאי הודיה לאלקי ישראל נותן התורה על שזכינו להגיש לפני מלכי – רבנן ספר זה
שלפנינו הכולל חידושים מכתי"ק זקננו הגאון רבי בנימין זאב כהן זצ"ל אב"ד וינער־באדן (באדן־ע"י־וינה) על
הלכות איסור והיתר שבטור ובשולחן־ערוך יורה־דעה ונושאי־כליהם.
זקננו נולד בשנת ה'תקצ"ה בעיירה ראודניץ הסמוכה לפראג לאביו ר' שמואל כהן .משחר נערותו למד
בישיבות הונגריה אצל גאוניה וגדוליה :אצל בעל ה"כתב סופר" בישיבה הרמה בפרשבורג; אצל הגאון בעל
"מחנה חיים" ביעמרינג; ביארמאטה אצל הגאון בעל ה"גורן דוד"; בפאפא אצל הגאון האב"ד שם ר' שמואל
זומר; ולבסוף בסרדהאל אצל הגאון בעל "יהודה יעלה".
כיהן ברבנות בעיירת המרחץ הסמוכה לוינה הבירה משנת ה'תרל"ח ועד לפטירתו בשנת ה'תרע"ג ,ערב פרוץ
מלחמת העולם הראשונה.
שני חיבורים מזקננו כבר נדפסו ,חידושיו על הש"ס ("תורת זאב" – "בז"ך לבונה") וביאוריו לפרשיות התורה
("בז"ך לבונה" על התורה).
והנה עתה זוכים אנו להדפיס ספרו זה מתוך כתב־יד־קודשו שבקונטרס עבה בן מאה וחמש עשרה שנה.
בקונטרס חידושים לסימנים פא־קיא ,שם ישנו דילוג בחזרה לסי' א ועד סי' כ ואח"כ שוב נמצאים חידושים
מסי' קיא־קיח .בראשיתו של הקונטרס העבה כותב רבנו" :חנני ד' בזה ה' בנימין זאב וואלף חונה פה באדען
אצל ע"מ [עיר מלוכה] וויען יע"א" ,ומיד אחר־כך :עיין בחבורי ראשון על שולחן־ערוך יורה־דעה דף קפג
שהוא הדף האחרון בחבורי שם .וכתבתי שם חדושי שחנני ד' בהם על הטור יורה־דעה סימן פא ואחד משלים
את חבירו בעה"י ,יהיו לרצון אמרי פי ,אמן" .חיבור זה – לא ידענו מקום המצאו!
מסתבר לומר כי החיבור החסר לנו מכתי"ק של רבנו עסק בעיקרו בסימנים כא־פ ,שהרי הוא מספר לנו
שחיבור זה הינו המשך לחיבור קודם.
ואמנם כך משתמע מדברי זקננו בצוואתו שנכתבה בשנת ה'תרמ"ה בבאדן טרם שהושלם הקונטרס העבה
ממנו נדפס ספר זה שלפנינו:
"רב חסד ואמת עשה ד' אתי ,חנני דעה בינה והשכל וכתבתי חידושי תורה איזה קונטרסים .יש
לי שני קונטרסים ,כרך קטן מימי חרפי ,וכרך אחד גדול ממה שחנני ד' חידושי תורה ותשובות,
ויש כתוב בהם גם־כן חידושי תורה מרבותי גאונים ז"ל נוחי נפש ,וכרך אחד ערוך על כמה וכמה
סוגיות מש"ס ,וכרך אחד ערוך חידושי תורה על מסכת חולין ,ושני קונטרסים גדולים על שולחן־
ערוך יורה־דעה מסימן כ למעלה ,ומסימן א עד סימן כ יהיה קצת בין מכתבי חידושי תורה וקצת
נאבד ממנו".
גודלו של החיבור הראשון החסר לנו זהה כמעט בגודלו לקונטרס הנוכחי שבידינו ,שכן הפנקס הראשון היה
כאמור בן קפג דפים (כלומר  366עמודים) .חיבור זה שלפנינו הוא בן קפז דפים ( 374עמודים).
כל חידושיו של רבנו שבחיבור זה עוסקים בהלכות "איסור והיתר" .המעט שנדפס בכרך זה שלפנינו כאן בדיני
נדה ומקוואות הוא מדברי רבנו בפנקסים אחרים .במקומות שכאלה ציינו בסוף הדברים כי נלקחו מחיבור
אחר של רבנו ,גם כשהדברים עוסקים בסימנים מהלכות איסור והיתר שספר זה עוסק בהם ממילא.
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סדר הסימנים הדפסנו כאן על־פי סדרם בשולחן־ערוך אך הסעיפים שבכל סימן הבאנו בסדר שכתבם רבנו.
מיספרנו את הסעיפים על־מנת להועיל לעיון .בכמה מקומות מברר רבנו תיקוני גרסאות בספרי הטור והשו"ע
שלפניו ,ואף במקום שכבר תוקנו הגירסאות במהדורות החדשות של הטור והשו"ע מהד' מכון ירושלים,
לא השמטנו דברי המחבר ,כי אמרנו ,אדרבה ,לכבודו הוא ,כי עמל ,יגע ושקד הרבה להתחקות אחר הגרסה
הנכונה ,והערנו בהערה כי הטעות תוקנה בדפוסים החדשים.
לעיתים מפנה זקננו לכתי"ק שלו עצמו בדף אחר בקונטרסו .אף שכמובן ספרור העמודים שבכתי"ק שונה,
גם זאת לא השמטנו ,כדי לשמור על הדברים כפי שיצאו מקולמוסו.
רבנו מזכיר הרבה את חידושיו למסכת חולין ,ולעיתים הדברים אכן מוכרים מספרו "תורת זאב" ולעיתים
מוכרחים אנו להסיק שגם פנקס נוסף של חידושים על הש"ס חסר בידינו.
רבנו היה כותב גם על גיליונות ספריו ,בעיקר השו"ע ,וכפי שמציין כמה פעמים בחיבורינו ,ש"לפני
שלושים שנה" כתב על גליון השו"ע שלו .מכיון שהחיבור שלפנינו נכתב בשנת ה'תרנ"א (זאת אנו
יודעים לפי אזכורה בספר של ברית־מילה לנכדו [צבי יהודה כהן בי' בטבת ה'תרנ"א]) וסביבתה,
מתברר שרישומים אלו על הגיליון נכתבו בשנת ה'תרכ"א ,סמוך לאחר נישואיו ,שנת לידת בתו
הבכירה לאה (ערנסט) .בשנה זו כנראה עוד התגורר ,ולמד בישיבה ,בסרדהאל.
רבנו פותח בדרך־כלל בדברי הטור־ב"י־שו"ע וממשיך עם נושאי כליהם ,אחר־כך מביא משו"תים שהינם
בדרך־כלל של רבותיו או של רבני הדור שקדם לו כדוגמת הנודע־ביהודה והחת"ם־סופר וכן מן הספרים "בית
יצחק" ו"חכמת אדם" שהם כבר ספרי הלכה .הערות על ספר "חכמת אדם" שנעתקו על ידי נכדו של רבנו
הרב יעקב צבי כהן זצ"ל מהכרך של זקננו בו כתב הערות רבות ,אנו מדפיסים כאן יחד עם חידושי יו"ד ,בסוף
הספר .שם גם הבאנו רשימה של הספרים בהם עיין זקננו המחבר ודן בדבריהם בספר זה ,מקשה ומתרץ,
ופעמים רבות משאיר דבריהם כקשים בעיניו.
במספר מקומות שמזכיר רבנו ספרים שאינם מצויים היום ,ציינו בהערה שם מחברם ,מקום ושנת ההוצאה.
בדרך־כלל כתב־יד־קודשו של רבנו רהוט באופן יוצא דופן ,מבלי שום מחיקה ,כפי שיבחין המעיין בצילום
כתב־היד שנדפס כאן בספרנו .במספר מקומות מועט ביותר ציינו למילה שאינה ברורה.
סימון סוגריים מרובעים מציין למקור מאת העורך ולעיתים רחוקות לציון השלמת תיבה שנשמטה בשטף
הכתיבה שהמחשבה מהירה הימנה ואנו השבנוה למקומה על־פי הסברא.

*
דרכו של זקננו בבירור מקח דברי רבותינו הקדושים נעשית בהיקף גדול אך רצופה ביטויי ענווה עצומה.
מדבריו אנו לומדים על דרכו בקודש ועל דרך לימודו .כמה פעמים מכנה את הראשונים והאחרונים הפוסקים
שדן בדבריהם "חבל נביאים".
והרי רק מקצת מדבריו שליקטנו:
"והנה דעת קדושים היא ,ובודאי דעתו רחבה מדעתי ,כי מי אני זבוב מות ובאוש כנגד מלאך
אלקים קדוש יאמר לו .אבל מכל־מקום תורה היא וללמוד אני צריך .ומחוייב אני לטרוח הרבה
להבין דעת קדושים" (סי' צט ,יד).
"ואבוא אני הקטן והדל היום ואבקש מחילה אלף אלפי פעמים מהאדון הרב ז"ל בעל פרי־מגדים,
כי דברי הפרי־תואר נכונים עד מאוד" (סי' ד ,כא).
"והנה אנן מה נענין אבתריה אדונינו קדוש עליון אשר כמעט כל רז לא אניס ליה זצ"ל .ואני מלא
עוונות משוקע בטנוף סרוח ,מה אענה ומה אדבר .אפילו שרותיה דמר לא נודע לי .מכל־מקום
תורה היא וללמוד אני צריך .ארהב בנפשי לדון לפניו על הקרקע ולישב קצת דברי האיסור־והיתר
שלא תשאר סתירה ממש בדבריו" (סי' צד ,לה).

ה ק ד מ ת נ י ן ה מ ח ב ר   15

"והנה מה אני ומה חיי הבל וריק צעיר זבובים קצוץ כנפים שקוע בכלא ומעוך בכלוב נגד שרי
צבאות ישראל אלו ,אבל תורה היא וללמוד אני צריך ,והרשתי עצמי אחר קידה והשתחויה לדון
על הקרקע להעמיד דברי הרמ"א כאן אף־על־פי שאינו צריך לדידי כי רוח אלוה בקרבו ,ובאתי
להחוות רק דעתי הקלושה בזה" (סי' קי ,כח).
"ועכשיו אחרי מחילת כבודו הרם ירשנו כבוד קדושתו לדון לפניו על גבי קרקע" (סי' ה ,כב).
"ואני זעירא דתלמידיא ,באתי טמון תחת שולי מדיו ומצפצף אני ח"ו לעשות גדולי ישראל מארי
דכולי תלמודאי קדושי עליון ח"ו להחזיקם בטועים" (סי' יג ,יג).
"והנה דל אני בשכלי חסר תבונה ומה אני נגד שר התורה המחבר הנ"ל ,ולא באתי אלא לדון לפניו
על הקרקע כי ודאי תורת משה אמת ,ויש לסמוך עליו בהוראה" (סי' קי ,צז).
"ושארי ליה מאריה ,כי באמת אורייתא הוא דרתחיה ליה מאחר שהוא אחד מיוחד מגדולי נביאים
אחרונים .ואני אני עני בדעת תולעת ולא איש ,ואינני ראוי להיות עפר תחת רגלי הקדוש הנ"ל
ז"ל ,באתי לדון לפניו על הקרקע ,ואברר בעה"י כי כל דברי ראשונים הם אמת ויציב וכל דבריהם
קיימים" (סי' יח ,יז).
"ועכשיו אחרי מחילת כבודו הרם ירשנו כבוד קדושתו לדון לפניו על גבי קרקע" (סי' ה ,כב).
"ואני ננס קטן" (סי' פז ,מו).
"ואם כי אני אפילו כיתוש קטן אינני כנגד הפיל הגדול ,ומי אני לבוא אחרי המלך ,אבל תורה היא
וללמוד אני צריך .לכן אענה גם אני חלקי" (סי' פז ,לה).
"והנה הדבר יצא מפי רבנו הקדוש מי פוער פיו כנגדו .אבל להלכה נראה לי הפעוט לדון לפניו על
הקרקע" (סי' צ ,ח).
מאידך לא נמנע מלהיות בעמדה ממנה תוקף אחרים אבל עושה זאת בנעימות ובענווה בלשון "יש לדקדק
בדבריו" וכו' .או:
"ואני בעניי לדרכי אלך" (סי' ה ,ט).
"ולענ"ד דהרב הפריז כאן על המדה לומר באופן זה" (סי' א ,סז).
רבנו משתף אותנו בתחושותיו בלומדו את דברי הראשונים ובשמחתו המיוחדת ,ולומדים אנו מדבריו על
חיוניות לימודו:
"וכמה צערות נצטערתי לידע ולהבין דבריו הקדושים ,ולמה ועל מה יצא בקשת ובחרב ובחנית
ללחום נגד ראש המדברים בכל מקום ,הוא אדונינו הרשב"א ז"ל ,ולא מצא אלא חץ חרב וחנית
שבורים ומטולאים" (סי' צח ,לו).
"וחדאי נפשי כי תהילה לאל יתברך כוונתי לתירוצו של אדונינו הקדוש בטו"ז כאן" (סי' ה ,יב).
"וחדאי נפשי ,כי כוונתי אני בדברי לעיל על הב"ח" (סי' יח ,כד).
"ושמחתי מאוד וברכתי את ד'" (סי' צב ,כ).
אגב דבריו של רבנו בלמדו סניגוריא על אנשי ירושלים כנגד הפרי־חדש שתמה עליהם איך אוכלים מפת
הערבים ושותים הקפה שלהם ,בלי שהם מסננים את המים הירושלמיים המתולעים ,אנו מגלים את יחסו
המיוחד שהיה לו לאנשי ירושלים:
"ולעניות דעתי אצילי ירושלים ,ח"ו לטעות בדבר איסור כזה המטמא את כל הגוף" (סי' פח ,כח).
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ברוחו

הטהורה מגן על גדולי עולם שגדולים אחרים חלקו עליהם ,ולפני כי יבקש ליישב דבריהם ,הוא

אומר:
על רש"י" :ואין בזה שום סתירה לשיטת רש"י ,וח"ו לומר עליו על אורן של ישראל אשר באורו
נלך ,שלא היה לו ברור דעת עצמו בהאי שמעתא ,ואם יש לשאול עליו הנה שערי תירוצים לא
ננעלו" (סי' פב ,ה).
"וחס לן להעלות על רבן של ישראל כן ולדבר תוהו על למודו" (שם).
"וקשה בעיני מאוד לדחוק דברי מאור עינינו אשר האיר עיני כל ישראל בפירושיו ורוח אלקים דבר
בו רש"י ז"ל ,לדחוק דבריו בדיוקים או באיזה קושיא ולכתוב שדבריו לא נתחוורו כלל ,ושרי ליה
מריה להגאון בפרי־חדש שהפריז כאן על המדה" (סי' קח ,כט).
על הרמ"א" :ולעניות דעתי ,ח"ו לשוויא האי גאון מאור ישראל מורינו הרמ"א ז"ל בטועה ,וכל
קדושים חבל נביאים המתנבאים כמוהו .ואפשר שמן השמים הניחו לי עני בדעת להתגדר בו,
ואענה חלקי" (סי' צח ,כו).
"ואני יתוש קטן ,נבהלתי שכתב על מאורן של ישראל הרב בתורת־חטאת שטעה ח"ו בדינא.
...וח"ו לתפוס בטעות אדונינו הגאון וקדוש ז"ל ,כי משה אמת ותורתו אמת" (סי' קיג ,כא).
על הב"ח" :ואני הפעוט מאוד תמהתי על הפה הקדוש של אדונינו בטו"ז שנקיט נפשיה דחמוה
ז"ל בטעות ח"ו .ועוד ,ידוע הוא דחמוהי הוא הב"ח היה חסיד עליון ,והאיך נחית לנפשיה להתיר
במקום שגדולי עולם ורוב הפוסקים אסרו והוא ז"ל יתיר בלי דייק היטב ,זה ודאי דבר שאי־אפשר,
ואדרבה ,בחלישות תבונתי לא אוכל להבין שהטו"ז מדחה בקש דברי חמיו ז"ל ,כי לכל דברי הטו"ז
כאן אין להם יסוד מוסד ויש לפרוך עליהם... .ודברי הב"ח כראי מוצק אין בהם שום חוסר ,ודוק
מאוד ,כך נראה לעניות דעתי" (סי' רצג ,א).
על הט"ז" :ושלא להשוות ח"ו דברי רבנו הגדול בטו"ז טועה ,נראה לעניות דעתי שהוא ז"ל ייסד
דבריו על מכון קודש וצדק" (סי' ב ,י).
על הש"ך" :ורעדה אחזתני כאשר ראיתי שכתב שמרן הקדוש הש"ך שגג בפירוש פשטא דגמרא,
ח"ו לאמור כן על מאורן של ישראל אשר באורו נראה לנו אור" (סי' ו ,ד).
"ולעניות דעתי יצא זה כאן ממחיצתו והחמיר נגד שפתי־דעת" (סי' צה ,לב).
אך גם מעיר על דברי הש"ך עצמו כשזה חולק בחריפות על בעל הלבוש:
"ואני בער ולא אדע למה רבנו ז"ל בש"ך מהביל מכל מכל דברי העטרת־זהב בזה .והנה בזה וודאי
הפריז בש"ך על המדה שכתב שמכחיש את התורה ,דזה לא נאמר בתורה כלל" (סי' פג ,טז).
וכן מגן מפני הש"ך על הב"ח:
"ולעניות דעתי נראה דברי הב"ח כנים וברורים ,ורבנו בש"ך הפריז כאן על המדה במחילת כבודו
הרם" (סי' י ,ו).
וכשהש"ך חולק על הרמ"א כותב זקננו:
"ולי הפעוט נראה ח"ו לומר על מרן של ישראל שטעה" (סי' פג ,כא).
קושי בהבנת דברי הגדולים הוא תולה בעצמו:
"ואני בעניי חסר תבונה בכוונת דברי הפרי־מגדים אלה... .וחזיתי דמנעני ד' פה מלהבין לעת עתה,
וצע"ג" (סי' צא ,כ).
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"ואין בי תבונה בעוונותי הרבים להבין דבריו הקדושים אף־על־פי שהרבה טרחתי" (סי' צד ,י).
"והנה בעוונותי הרבים שכלי עכור ולא אוכל להבין היטב מה שכתב כאן" (סי' קה ,מג).
"וכבר מילתי אמורה שלא הגעתי לכלל תלמוד להבין דברי מורה" (סי' קי ,לח).
"ומה אעשה ועוונותי גרמו שלא הבינותי דבריו כאן" (סי' קי ,סד).
"ואני לא הבנתי דבריו כאן ואיני יודע למצוא ידי ורגלי בהם( "...סי' ד ,ט).
אך כשדן בדברי רבותיו וחש בקושי בדבריהם הוא מרגיש צורך להתנצל באופן מיוחד:
על דברי רבו הכת"ס" :ולי מקטני תלמידיו לא נהיר לעניות דעתי ראייתו כלל" (סי' פד ,מו)" .ואני
הדיוט שבתלמידיו לא הבנתי" (סי' פג ,לג)" .ואני עני ודך ,איני ידוע לברר דבריו" (סי' פו ,יז).

*
סח לי ר' שמחה פלזנבורג נכדו של הרב שמחה כהן בן זקננו ,בשם דודו הרב יעקב צבי כהן זצ"ל כי פעם
שאל את סבו ,מדוע הוא טורח לחבר כל־כך הרבה ספרים .ויען הסבא הצדיק :יבוא היום ויתעורר אחד מנכדי
שיוציא לאור הספרים .ובאמת כן הוא.
בתחילה עמלו בניה של בת המחבר מרת צירל כהן בוייצן ,כאמור להלן במבוא תולדות המחבר .אחר־כך
התעורר לכך נכדו הריצ"כ הנ"ל שמלבד שזכה להוציא לאור שניים מספריו ,דֹלה דלה פרטים רבים אודות זקנו
ושימר את כתביו .והנה עתה ,בסיועם ובעידודם של ש"ב נכד לנכדת המחבר מר יוסף אלט נ"י ורעייתו חנה
תי' ,זוכים אנו להוציא לאור את ספרו של זקננו על טור ושולחן־ערוך יורה־דעה.

*
יהי ספר זה לע"נ זקני ר' אליהו כהן הי"ד ,נכד זקננו המחבר ,שלא זכיתי להכירו .סבנו ר' אליהו (אדי) כהן
הי"ד נולד בו' בתמוז ה'תרע"א בוירצבורג שבגרמניה להרב שמואל כהן זצ"ל תלמיד ה"שבט־סופר" ובנו
הצעיר של זקננו המחבר .סבא למד בישיבת הרב יעקב יהודה הלוי הופמן זצ"ל (אשר כאבי סבנו ,היה תלמיד
בעל ה"שבט סופר") בפרנקפורט שבגרמניה .בשנת ה'תרצ"ד זכה לעלות ארצה ולהינצל מן התופת .בארץ־
ישראל נהנה מיגיע כפיו והמשיך לעסוק בתורה כבבית אביו .היה משתעשע עם אחייניו בדברי תורה .חלק
מספריו אשר בהם הגה שמורים בידי המשפחה .לאחר נישואיו של סבנו עם סבתנו מלי שתי' ,היה שותף בצרת
הציבור בארץ־ישראל ובמלחמתו על זכות קיומם של ישראל על ארצם עד כי קידש ד' במותו והוא רק בן ל"ו
שנים בט"ז באד"ר ה'תש"ח .הוא לא זכה לראות את ישועות ד' שבאו לישראל בעזרת ד' מיד צר כעבור כמה
חודשים בלבד .יהי רצון שזכות מסירות נפשו תעמוד לזרעו ולזרע זרעו עד עולם ,לאחי הבכור אליהו ולאחותי
שירה ,לביתם ולזרעם עד עולם .כן תעמוד זכותו לרעיתי יעל מנשים באוהל תבורך ולבנותינו אילת ,מבשרת
בת־שבע ,צפיה מרים ,מורשה יוכבד ,ונחלה.

*
מפעל זה של הוצאת הספר חידושי בז"ך־לבונה על טור ושולחן־ערוך יורה־דעה בא לידי גמר בזכותם של
ש"ב ,צאצאי המחבר מר יוסף וחנה אלט הי"ו מלונדון .ברגש ובאהבה תרמו מהונם כדי להדפיס מכתבי־
הקודש של זקנם הגדול רבנו בנימין זאב כהן זצ"ל .היתה זו יוזמתם ואנו בטוחים שזכות זו תעמוד להם
לדורות עולם .יוסף וחנה מלווים את הוצאת הכתבים ואת העיסוק בתולדות חייו ומשנתו של זקננו הבז"ך
לאורך כל הדרך ,מעודדים ותומכים .יהי רצון שייטיב ד' עמם על כל הטובה אשר הם עושים ויברך את ילדיהם
היקרים בנימין אלט ואלכסנדרה אלט כי יירשו מהוריהם את האהבה לעם ישראל ולדרכו.
אנו מבקשים להודות לר' משה אליהו ולאה כהן הי"ו מוקרי התורה ונושאיה ,ניני הגאון המחבר אף הם,
שתומכים במפעל הוצאת כתבי זקננו .תעמוד להם זכות זקנם ויזכו לגדל בני־ביתם בדרך אבותם.
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אנו מבקשים להודות למשפחות מרת יהודית מררי ע"ה ויבלטו"א ר' שמחה כהן ,ר' חנוך כהן ור' גדליה כהן,
שמסרו לידינו את כתבי זקננו הקדושים על־מנת לערכם .ההודיה היא בשם כל צאצאי המחבר על כך שנשמרו
הכתבים בקפדנות מרבית בידי זקנם הרב שמחה זצ"ל ,בידי אביהם ר' יעקב צבי כהן זצ"ל שהיה הוא שהביאם
לארץ־ישראל ,ואחר־כך בידיהם .זכות זקניהם ואביהם יעמדו להם לרוות נחת מצאצאיהם שימשיכו דרכם
דרך ישראל סבא.
כן מודים אנו למשפ' הרב הלל גפן ,למשפ' הרב דוד אבודרהם ולהרב עופר יעקב אשר היו שותפים בהכנות
של הספר הזה .בעיקר עסק בפענוח כתבי־היד ידידי הרב שלמה רקובסקי שהגיה את הספר כמה פעמים
מול כתב־היד וערך את הערות זקננו לספר חכמת־אדם ,המובאות בסוף הספר .זכות העיסוק בכתבי מרן
המחבר תעמוד לו ולביתו ,לזרעו ולזרע זרעו עד עולם .מקרב לב אנו מודים לר' יהושע ורטהיימר שזיכה את
צאצאי המחבר דוברי האנגלית בתרגום היפה שעשה לתולדות המחבר וכן לפרקי הסיכום באנגלית שמובאים
בסוף חלק מכרכי ספר זה המחולקים לצאצאי המחבר דוברי האנגלית .את הפרקים הללו חיבר הרב שלמה
רקובסקי בטוב טעם ודעת מתוך דברי זקננו המחבר בהם כתב את עקרונות ההלכה בסימני הספר השונים
ואת עיקר חידושיו של זקננו בהם.
זכתה ארצנו במפעל הענק והנפלא "מכון ירושלים" שנוסד ומנוהל בידי היקר באנשים בנש"ק הרב יוסף
בוקסבוים שליט"א .יזכהו בורא עולם להמשיך להרבות תורה ולהפיצה עוד רבות בשנים מתוך בריות גופא
ונהורא מעליא .זכות גדולה היא למשפחתנו שספרו של זקננו יוצא לאור במסגרת "מפעל מורשת יהדות
הונגריה" שבמכון זה אשר זכה להאיר את העולם בספריהם הקדושים של גדולי רבותינו ראשונים ואחרונים.
את הדפסת ספר זה מלווה בנו הרב משה בוקסבוים שליט"א שממשיך בדרכי אביו הגדול ועמו יחדיו מקימים
עולה של תורה .ברכה מרובה לאחראים על סידור הספר לדפוס ,ש"ב הרב ישראל אשר וייספיש נ"י ומר יוני
גמליאל נ"י .תודה מיוחדת מכירים אנו לנין המחבר ש"ב הר"ר דוד ישעיהו שוורץ הי"ו שעיצב את כריכת
הספר המהודרת.
התודה והברכה להורי ומורי ר' אברהם שמואל וחיה כהן יחי' אשר גידלו את ילדיהם על ברכי מורשת זקננו
והעבירו אלינו את המורשת הרוחנית אשר ירשו מאבותיהם .זכות גדולה היא לנו להביא ספר זה אל חדר
הורותינו .יהי רצון שיתברכו בכל מילי דמיטב לאורך ימים ושנים יחד עם הוריהם – סבינו היקרים ,צבי ומלי
שיפמן ואסתר יהודית פוגרביצקי.
מתפללים אנו כי יבואו ימים טובים לישראל ונזכה לראות בקרוב ביאת גואל צדק ,אמן.
עיה"ק בית־אל ת"ו
בפרוס עלינו לטובה שנת ה'תשס"ז
הראל
בן ר' אברהם שמואל שי'
בן ר' אליהו הי"ד
בן הרב שמואל זצ"ל
בן הגאון הרב בנימין זאב כהן זצ"ל
מחבר הספרים בז"ך־לבונה
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בס"ד

דברים אחדים
עונג רב הוא לי לסייע בהופעתו של ספר חשוב זה על חייו ,רעיונותיו וחידושיו בענייני איסור והיתר ,של
זקננו הגדול הגאון הרב בנימין זאב כהן זצ"ל.
ספר זה מוקדש באהבה לכל צאצאיו ולמשפחתי .אני מבקש להזכיר במיוחד את דודתי מרת לאה אלטמן
– (שוורץ) שתי' ,אחותו הצעירה של אבי אליקים אלט ז"ל ,לה הנני רוכש כבוד גדול מאד והערצה לכל
אשר עשתה בהקמת משפחתנו בארץ־ישראל ובשומרה על קדושת אורחותיה .דודתנו גידלה משפחה עניפה
ונפלאה של ילדים ,נכדים ונינים ובהיותה ניצולת מחנה אושוויץ משמשת היא לכולנו דוגמא לאופן שבו ניתן
בע"ה להתגבר על אסון אישי ,להקים משפחה ולשאת בגאון רעיונות בעלי ערך נצחי רב.
כן מוקדש הספר לרעייתי חנה למשפחת לוריא ,הפועלת רבות למען כלל־ישראל בכלל ובארץ־ישראל בפרט
והתומכת בדרכנו; לבנימין ואלכסנדרה ילדינו היקרים .הוצאת הספר הזה מעמיקה את תודעתם אודות מקור
מחצבתם ומוסיפה להדרכתם על־ידינו ,הוריהם ,את דרכם בהווה ולעתיד לבוא.
אחרון חביב הוא ש"ב היקר ר' הראל ,רעייתו יעל ומשפחתם ,להם חייבים הכרת תודה הגדולה ביותר:
משפחתי ,אני וכל צאצאי הסבא בז"ך־לבונה .עבודתו המאומצת וחזונו הביאו ספר זה לידי מציאות.
  

אבקש להזכיר את אחי המנוח בנימין אלט ודודי המנוח בנימין זאב אלט .ספר זה מדגיש את חשיבות זכר
שם אבותיהם ויהא גם לעילוי נשמותיהם .יהי ספר זה גם לעילוי נשמות הורי אליקים ושרה אלט ע"ה וכן
לעילוי נשמות הקדושים סבי וסבתי נכדי המחבר זצ"ל ר' אברהם ובלומה אלט ,תושבי טיניע ואח"כ אויפשט
(הונגריה) ,אשר נעקדו על קידוש השם במחנה אוושויץ בשנת ה'תש"ד ,השם יקום דמם.
  

זקננו הבז"ך היה איש צדיק ותם ,בעל שכל הגיוני וחריף השולט היטב בלשון הקודש .הוא עבד קשה ,באופן
מסודר ,מדוקדק וקפדני .ביאוריו בענייני איסור והיתר נחשפים כעת והושלמו לדפוס .ביאוריו מתארים מה
חובתנו ונעשנה ויתכן שאף חשוב מכך ,גם טרח לברר טעמי הדברים.
הוא מסר שיעורים מוסריים והלכתיים בביתו בבאדן־ע"י־וינה אף לרבנים שבאו לנפוש שם ובעיר וינה עצמה.
הוא הבליט את חשיבותה של האמת ואת העמידה האיתנה של האדם על ערכיו ,אם כי נשא כבוד לכל אדם,
גם לרחוקים .היתה לו דעה ברורה איך על איש ישראל להתנהג עם כלל העולם .הוא הדגיש את העובדה
שיהודי אחראי בהתנהגותו לא רק על מעמדו שלו אלא גם על איך התנהגות כזו עשויה להשפיע על השקפת
אומות העולם על כלל ישראל .הוא האמין שאמנם תלמוד גדול ממעשה ,אבל האמין שחשוב יותר ,שתלמוד
שאף מוביל אחרים לעשייה חיובית ,הוא התלמוד הרצוי יותר וכן פירש את גמר־אומר דברי רבותינו “גדול
תלמוד שמביא לידי מעשה".
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זקננו הבז"ך היה מאמין גדול בחשיבותו של שימור צביון המשפחה היהודית והעריך את ייחוסה .עונג של
ממש אנו שואבים מעצם פרסומו של ספר זה המאשר ומאשש את השקפותיו היסודיות האלה שלו בכך שאנו
צאצאיו מביאים את דבריו אל כלל המשפחה והציבור כולו.
זקננו הרב בז"ך ציפה שעבודתו תצא לאור .ספר זה תורם למימוש ציפיותיו .לכולנו זכות מיוחדת להיותנו
צאצאיו וחלק ממשפחתו הגדלה והולכת ,ב"ה.
אלו דברי נכד נכדתו
יוסף אלט
בן אליקים אלט ז"ל
בן אברהם ובלומה אלט הי"ד
בת אליקים ולאה ערנסט ז"ל
בתו הבכירה של רבנו בנימין זאב כהן זצ"ל
מח"ס בזך־לבונה
לונדון ,אלול ה'תשס"ו

תולדות זקננו
הגאון
רבי בנימין זאב הכהן זצ"ל
אב"ד באדן  -ע"י־וינה
ראוד ִניץ י"ז בתמוז ה'תקצ"ה – ַּבאדן ל' באד"ר ה'תרע"ג
ְ

נכתבו לשם הדפסה בספרו
"בנימין זאב יטרף" על טור ושו"ע יו"ד
על־ידי נינו

הראל כהן
בית־אל ,ה'תשס"ז

  23

פרקי התולדות
א.

תולדות – מכלל דאיכא אבות

ב.

הולדת זקננו ובית הוריו

ג.

במעלליו יתנכר נער

ד.

רוידניץ

ה.

בעולם הישיבות

ו.

נישואיו

ז.

רב בישראל

ח.

תמורות בחיי היהודים בהונגריה ובסלובקיה

ט.

דרכו בקודש ביחס לרחוקים

י.

באדן

יא.

הליכותיו

יב.

פטירת זקנתנו הצדקת הרבנית ע"ה

יג.

פטירת זקננו זצוק"ל

יד.

צאצאיו

טו.

נכדי המחבר

טז.

אחי המחבר
ֵ

יז.

אחי הרבנית
		 ֵ

יח.

יד ושם לצאצאי המחבר אשר נהרגו על קידוש ה'

יט.

חיבוריו של זקננו

כ.

סיום

נספח אגרת המחבר בהיותו בן כ"ב שנים אל הגאון הרב שמעון דייטש זצ"ל בירושלים,
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תולדות זקננו
רבנו בנימין זאב הכהן זצ"ל
א .תולדות – מכלל דאיכא אבות
על גדת נהר האלבה ,בבית מס'  26בעיירה רוידניץ ( )Roudnice nad Laben; Roudnici nad Labem1אשר בצפון בוהמיה
(צ'כיה ,)2נולד רבנו בנימין זאב (וולף) כהן זצוק"ל בצום י"ז בתמוז ה'תקצ"ה ,להוריו הצדיקים ר' שמואל ומרת אסתר
כהן.3
מוצא המשפחה במאה שנים טרם הולדתו ידוע לנו והוא עיירות שונות בצפון מערב בוהמיה .4ב"ה עלה בידינו להתחקות
אחר מוצאם עד דורו של הגאון המפורסם בעל ה"נודע ביהודה" (ה'תע"ד – ה'תקנ"ג) רבה של פראג הבירה הסמוכה.
סביו וסבתו של זקננו הרבז"ך ,הורי אביו ,אף הם מתושבי רוידניץ היו ,הממוקמת  40קילומטרים מצפון לפראג ,ואין
ידוע לנו דבר אודותיהם ועל מוצאם מלבד שמם ,שנת לידתם (לערך) ,ותאריך פטירתם אשר היה לפני הולדת נכדם
הבז"ך.5
הסבא ר' שמחה כהן נולד בשנת ה'תקי"ט ונפ' ברוידניץ בשנת ה'תקפ"ג .6הסבתא רחל 7לבית שטיינר נולדה בשנת
ה'תקכ"ד ונפטרה ברוידניץ בשנת ה'תקע"ח .8הם נישאו בעיירה רוידניץ – ,9אז כמאה משפחות יהודיות מתגוררות
בתחומה – בשנת ה'תק"ן ,10שם גם התגוררו ונפטרו.
באותם ימים כיהן כרבה של פראג הבירה הסמוכה גדול הפוסקים בדורו ,הגאון ר' יחזקאל הלוי לנדאו בעל ה"נודע
ביהודה" יליד אפטא (פולין) .שבעה ילדים היו להם לר' שמחה ורחל כהן :רבקה ,אבנר ,אסתר ,מאיר ,שרה ,שמואל
וישראל .11ר' שמחה אלמן היה בעת נישואיו ,ואין ידוע לנו אם היה לו זרע של קיימא מזיווג ראשון ,כמו גם מי היתה
אשת נעוריו.
זקננו אבי הבז"ך ,הבן השישי ר' שמואל ,נולד בבית הוריו ברוידניץ בשנת ה'תקס"ב 9 .12שנים אחר פטירת בעל ה"נודע
ביהודה".

.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

.8
.9
.10
.11
.12

רואודניצה־נד־לבם .בגרמנית.Raudnitz an der Elbe :
צ'כיה מכילה שתי ממלכות קדומות :מורביה ("מעהרן") ובוהמיה ("ביהם"; "פיהם") .ברנו היא בירת מורביה .פראג היא בירת בוהמיה.
בית זה נמצא בחלק של הגיטו היהודי שנהרס ואינו קיים עוד היום.
נוסף על הפרטים שעברו במסורת בן מאביו ,נעזרנו רבות ב"ספרי משפחה" הנמצאים בארכיוני המדינה בצ'כיה אשר בפראג ובארכיון המחוז
( ,)Ziteniceשם רשומים כל המשפחות היהודיות שנרשמו לפי “חוק המשפחה" שהתיר רק לבן הבכור בכל משפחה להינשא (ראה להלן) .נעזרנו
גם בספרי קהילה יהודיים שם רשומות גם הבנות ,תאריכי לידה ,ברית מילה נישואין שמות עדי הנישואין ותאריך פטירה (ומס' הבית המדוייק
בו התרחשו אירועים אלו).
אף תאריך רישום נישואיהם ברשויות יש בידינו אך זה נעשה תמיד מאוחר ליום החתונה האמיתי ,לפעמים כמה שנים אחר־כך ועל־כן אינו
תורם לנו מידע מדוייק.
אור לט' בטבת .בספר הפטירות של קהילת רוידניץ נרשם שנפטר בן  64כתוצאה מ"התקשות הכבד".
מסיבה בלתי ידועה רשומה סבתא זו בפנקס הקהילה ברוידניץ של הלידות ,בשם שרה מלבד בלידת ילדיה ה 4-5מתוך ה־ .7זו כמובן נראית
טעות שהרי אחת מבנותיה נקראת שרה .מאידך בספר הפטירות של קהילת רוידניץ כתוב שבבית המשפחה (בית מס'  )39נפטרה שרה כהן
כבת  50בא' אד"ר ה'תקע"ח כתוצאה משבץ מוחי .גם בספרי הקהילה האחרים נקראת שוב ושוב בשם שרה .לא נתחוור לנו פתרון בעיה זו עד
הלום .בספר קהילה נוסף של רוידניץ נקראת אף בשם לועזי.Zezilie :
בדר"ח אד"ר.
בבית מס'  ,39הסמוך ביותר לבית־הכנסת .בית זה עדיין קיים היום וצילומו נמצא ברשותנו.
כ"א במרחשוון.
אשר נולדו בין השנים ה'תק"ן-ה'תקס"ד.
י"ג במרחשוון.
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הוא נישא 13למרת אסתר (טרזה) לבית פיק .14לאחר פטירת ההורים גרו הזוג שמואל ואסתר כהן בבית הורי ר'
שמואל.
מוצאה של אם זקננו מרת אסתר בת ר' רפאל וגיטל 15פיק ,מהכפר ברודץ ( )Brodce/Brodetzצפונית מזרחית לפראג,
שם היה אביה סוחר בקר .אנו מוצאים את משפחת פיק בכמה מקומות סביב העיר  .Mlada Boleslavאביו של הסבא ר'
רפאל פיק מופיע ברשימות בשם ר' שמואל רובין ואחר־כך היה נקרא ר' וולף פיק .הוא נולד בבזנו ( .16)Beznoהיה "רוכל
וסוחר" .אחר־כך התגורר בברודץ  ,Brodetz -שם נולד בנו רפאל פיק .בהיות רפאל בן ( 13בשנת ה'תקנ"ג) אנו מוצאים
את המשפחה מתגוררת בבית מס'  15בעיירה לוסטניץ ( .17)Luschtenitz = Luštěniceמסתבר שהסבא והסבתא ר' רפאל
וגיטל פיק התגוררו מסביב שנת ה'תר"ב ,בפטקוב (.18)Petkovy/Petkow
מוצאה של הסבתא גיטל (לבית ברוך) היה בעיר ייצ'ין ( )Jitschin/Jičínאף היא צפונית מזרחית לפראג .הוריה היו
מרקוס 19ואנה ָּברּוְך .מרקוס ָּברּוְך נפטר טרם שנישאו ילדיו ובבעלות האלמנה היתה חנות מכולת .אנה ברוך היתה לבית
הלר .סביר להניח שהיתה נינת רבה של פראג רבנו יום־טוב ליפמן העלר בעל ה"תוספות־יום־טוב" (ה'של"ט-ה'תי"ד),
אם כי לא נזכר בשום מקום בכתבי זקננו הבז"ך כי מיוחסת משפחתו אל בעל ה"תוספות־יום־טוב".

ב .הולדת זקננו ובית הוריו
היהודים אשר גרו בשטחי בוהמיה ,באותה עת היו נתונים עדיין למגבלות מימי הביניים שנכפו על היהודים מיד לאחר
מלחמת שלושים השנים כדי להגביל את תנאי מחייתם ואת מספרם; הם נאלצו לשלם "מס מיוחד" ,אולצו לגור בגטאות,
ונישואיהם היו תחת פיקוח חוק המשפחה ( ,)Familiantengesetzחוק שנחקק בשנת ה'תפ"ט והוסר רק כעבור 120
שנה ,אשר נועד לרסן את ריבוי הילודה היהודי“ .חוק המשפחה" התיר רק לבן הבכור בכל משפחה להינשא .ברשומות
האזרחיות בצ'כיה נמצא כי  8,600משפחות יהודיות חיו בבוהמיה והגויים ניסו למנוע את התרבותן .אמנם ,גם האחים
הצעירים נישאו בחשאי כדת משה וישראל ,ולא ידוע על סנקציות שננקטו כלפיהם מלבד אי־הכרת מוסדות השלטון
בנישואיהם והגדרת ילדיהם כ"בלתי חוקיים".
אף שבשנת ה'תקמ"א ,הוציא הקיסר צווים המעמידים את היהודים כ"כמעט שווים" לנוצרים ,אך האמנציפציה ליהודים
עלתה מדרגה רק במהפכת "אביב העמים" של שנת ה'תר"ח .20הגזירה השנואה של ההגבלות על הנישואין אשר מנעה
מכולם לבד מהאח הבכור מלבוא בברית הנישואין על־פי חוק ,בוטלה כעת ,בהיות זקננו הבז"ך בר־מצוה.
הסבא ר' שמואל כהן אבי הבז"ך היה סוחר שלא היתה בבעלותו חנות ועל־כן היה למעשה רוכל אשר נע ונד בין
העיירות להביא טרף לביתו .הוא מכר סחורה לעקרות בית .נינו הרב אברהם דוב כהן מגייטסהד זצ"ל (בן הרב שמחה
כהן זצ"ל בן הבז"ך) סיפר כי היה ברשותו סוס ועגלה (מפי בנו הרב שמחה כהן).
.13
.14

.15

.16

.17
.18

.19

.20

בשנת ה'תקצ"ד לערך.
נולדה ה'תק"ע לערך .נפטרה ו' באלול בין השנים ה'תר"ל – תרל"ז .בשנת ה'תרכ"ט נולדה בת זקננו הבז"ך מרת צירל ולּו היה זה לאחר פטירת
אחת מאמהות זקננו וזקנתנו היתה נקראת באחד משמותן .הסיפור המובא להלן אודות אליהו הנביא שבא לנחם אבלים בכפר דיוסעג בשבעה
על האם ,מובן שהיה זה לפני שנת ה'תרל"ח היא שנת המעבר לעיירה באדן ,ומה עוד שבכ"ה בכסלו ה'תרל"ח נולדה אסתר בת הבז"ך הקרויה
על שמה.
ברשימות רוידניץ נקראת קתרינה ושמה העברי לא נמסר .אמנם ,אחות הבז"ך גיטל לוינגר נקראת אף היא קתרינה ברשימות ואף היתה נקראת
בפי המשפחה קטי ,ומכיון שסביר להניח שנקראה על שם סבתה ,הרי ששם הסבתא היה גיטל .ועתה מצאתי ברשימות ימי זכרון שהיו בידי נכדו
שו של הבז"ך־לבונה הרב יעקב צבי כהן זצ"ל ,כי שם אם הבז"ך "אסתר בת גיטל" ונפ' ו' באלול.
ה'תק"י לערך .במפקד משנת ה'תקנ"ג כתוב כי וולף פיק נולד ,כאמור ,בבזנו ,ושבאותה שנה מתגורר עם ילדיו רפאל ,משה ,פיליפ ואסתר
ה־ּבֹול ְס ָלב (Mlada-
ֵ
בלוסטניץ ( .)Lusteniceכל העיירות הללו :בזנו ,ברודץ ,לוסטניץ ופטקוב ,כולן סמוכות מאד זו לזו ,דרומית־מערבית לעיר ְמ ַל ָד
 ,)Boleslavצפונית מזרחית לפראג הבירה .כנראה שנדדו מכפר לכפר מסיבות שונות שראוי לבררן .יש להניח שנפטר לפני שנת ה'תקצ"ה ,אז
נולד נינו ר' בנימין זאב וולף שנקרא של שמו ,הוא זקננו הבז"ך.
אמנם רפאל שוב התגורר ב־ ,Brodetzשכן שם נולדה בתו אסתר אם זקננו הבז"ך.
שכן בספרי קהילת רוידניץ מוזכרים הם משנה זו ואילך כתושבי בית מס'  11בפטקוב .הסבא ר' רפאל פיק נולד לערך ה'תק"מ ובלא ספק נפטר
לפני ה'תרי"ב שאז נולד נכדו הנקרא על שמו ר' רפאל כהן אחי זקננו הבז"ך .הסבתא גיטל פיק נפטרה לפני ה'תר"י שנת הולדת נכדתה גיטל
לוינגר (אחות זקננו הבז"ך).
כך נקרא בספרי משפחה מבוהמיה ושמו העברי לא נמסר .אמנם ניתן היה להניח ששמו מאיר ,שכן נינו ר' מאיר כהן אחי זקננו הבז"ך אף הוא
מרקוס נקרא .אלא שאחד מבניו של מרקוס ברוך שמו יוסף מאיר ברוך ,ואם־כן שמו העברי נעלם מאתנו .אך יום פטירתו נזכר :א' בניסן ה'תק"ן
בעוד ילדיו לא נשואים .אלמנתו אננה ושמות ילדיה מופיעים ברשימות ממחוז  Bydžovשבבוהמיה משנת ה'תקנ"ג.
מהפכות המוניות ואלימות של הקבוצות האתניות השונות ברחבי אירופה שנלחמו בקיסרות השולטת בהם .המהפכה דוכאה לבסוף אך
הותירה את רישומה על הכל והביאה לפריצת דרך במושגי חירות המיעוטים.

ת ו ל ד ו ת ז ק נ נ ו ר ב נ ו ב נ י מ י ן ז א ב ה כ ה ן   27

ברית המילה של הבז"ך התקיימה בבית המשפחה בעתו ובזמנו בכ"ד בתמוז ה'תקצ"ה ,כאשר צוין בספר קהילת
רוידניץ.
אבי הבז"ך ר' שמואל כהן איש חולני היה וכך מספר זקננו הבז"ך בפירושו על התורה:
"אני הצעיר ,הנה אני נין אהרן ממשפחת כהונה ,בן ר' שמואל הכהן ,איש ירא ד' מנעוריו ע"ה ,הדר בארץ
בעהמען וזכה לגדל כל בניו לתורת ויראת ד' .והיה מעונה ומדוכא ,ועד שלא הגיע לחצי שנותיו חתכו
הרופאים הגדולים בעיר פראג ,בבית החולאים שם ,את רגלו האחת עד יריכו ,אחר ששכב בחוליו את
רגלו יותר משנה תמימה .וכל תפלתו לא היתה אז אלא שירחם ד' עליו בזכות בניו הקטנים והוא יגדלם
לתורה ולתעודה .וד' שמע תפלתו ונתן לו רחמים וחיים עד שהגיע לשבעים שנה ,21וכל בניו למודי ד' יראים
ושלמים ,והוא נפטר בשיבה טובה.
וכלם תל"י
וגדלתי בעה"י את בני לתורה ולתעודה ֻ
ואני מבניו ,הראשון מהם ,וגם אני הלכתי בעקבותיו ִ
יראים ושלמים ,לומדים תורת ד' לשמה ,זרע ברך ד'ֻ ,כלם אהובים כולם ברורים ,צדיקים גומלי חסדים יצ"ו.
בזכות אבי ע"ה ובזכות בני הצדיקים ,הרהבתי לגשת הנה ולדבר דברי כאשר יורני מן השמים ,ברתת בזיעה
ובמורא" (מתוך פירושו לפרשת לך־לך).
יֹוסעג
בד ֶ
בתחילתה של דרשה ליום־הכיפורים שהעלה על הכתב בגרמנית ,באותיות עבריות כדרכו ,אשר כנראה נשא ִ
בשנת ה'תרל"א הוא מזכיר בדברים נרגשים את אביו שנפטר באותה שנה ומספר על צרותיו (מתורגם לעברית בתרגום
חופשי על־ידי נכדו הרב יעקב צבי כהן זצ"ל):
"הוא היה אדם כשר ,וכל הבוכה ומתאבל על אדם כשר מוחלין לו כל עוונותיו .כל חייו היו שרשרת צרות.
כשהייתי בן חמש ,22ראיתי איך שהביאו את אבי לניתוח .בכיתי ,כי ראיתי איך שנשאוהו בסדין על־ידי
ארבעה אנשים דרך המדרגות ,וכשראה אותי החביא את פניו ובכה .הוא קרא לי ואמר בשמו את ידיו על
ראשי :אל תבכה בני .בזכותך ובזכות אמך יחייני ד' .גם הרופאים אמרו שהיה נס שקם לתחיה .מכאן והלאה
היו חייו רק לשמים .תמיד אמר :חבל שאני עם־הארץ ,אבל בנַי ,אסור שיגדלו כעם־הארץ ,אם ד' יתן לי
חיים.
האם היתה צריכה לפרנס אותנו .היוקר האמיר וחמישה ילדים
עינויים הגדולים וייסורים סבל באהבהֵ .
היינו .לארוחת הצהריים היו תפוחי אדמה אחדים ספורים ,לא לחם או מה שהוא אחר .בערב הביאה אמי
מזון מהכפר שלא הספיק לארוחות הערב והבוקר .כך היה יום יום .היא הלכה בבוקר לכפר וחזרה בערב,
אני ידעתי שאין בבית מה לאכול ,ואני הבכור העמדתי פני מי שאין לו תיאבון ,אבל אחרי שאחרים אכלו
הורגש אצלי הרעב ואז הגיש לי אבי תפוחי־אדמה קרים".
יש להניח שהתקופה המדוברת היא טרם שנת ה'תר"ו ,שכן עד אז היו חמישה ילדים בבית .אכן בשנת ה'תר"ז כבר למד
הבז"ך בפראג ,עד היותו מופלא סמוך לאיש.
בהיות זקננו בן  35שנים והוא אב לשני בנים ושתי בנות ,נפטר אביו ר' שמואל כהן" ,כתוצאה משבץ" (ככתוב ברישומי
הקהילה) .היה זה בבוקר י' בשבט ה'תר"ל ברוידניץ 23בה נטמן למחרת ,והוא בן מעט יותר מ־ 68שנים .לא עלה בידינו
למצוא את ציונו בבית־העלמין חרף ניסיונות לא מבוטלים של חוקרים.
מכיון שעניים היו הוריו ,לא הותירו לו דבר בירושה מלבד סידור ישן נושן בו התפללה אמו והיה מתפלל בו בכל ראש־
חודש ,והיה שווה לו יותר מאוצרות .נכדו ריצ"כ העיד כי בגאווה הראה לו הסבא את הסידור וסיפר לו זאת.

ג .במעלליו יתנכר נער
ההגבלות על יהודי צ'כיה בוטלו בהדרגה בימי ילדותו של זקננו הבז"ך .בהיותו בן שש בוטל איסור בעלות יהודת
על הקרקע .בהיותו בן  11בוטלו המיסים המיוחדים שהוטלו על היהודים ובשנת בר־המצוה שלו ניתן עיקרון שוויון
הזכויות ליהודים .מאידך ,כיובל שנים לפני הולדת זקננו ,חויבו היהודים בצ'כיה לייסד בתי־ספר חילוניים ,לשרת בצבא
ולהשתמש בשפה הגרמנית בכתיבת חוזים .רק בשנת ה'תרכ"א ,שנים רבות אחר עוזבו של זקננו את פראג ,נכנסה

 .21לפי התאריכים שבידינו המובאים לעיל ,חסרו לו לר' שמואל כהן ע"ה ,שנה ושלושה רבעים להשלים לשבעים שנה.
 .22בשנת ה'ת"ר.
 .23בבית מס' .21
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רשמית האוכלוסייה היהודית בפראג ברישום מניין תושביה .הגטו היהודי הוכרז כשכונה מס'  5של העיר ,ולכבוד ביקורו
של הקיסר קיבלה שם "יוספוב" – עיר יוסף.
אם עד עתה היוה חוק המשפחה ,שכאמור מנע מן הבנים הצעירים במשפחה היהודית להינשא ,את הסיבה העיקרית
לעזיבת היהודים את צ'כיה ,הרי שעכשיו דוקא האמנציפציה ליהודים גרמה לכך .יהודי צ'כיה נמנו עד אותה עת בחלקם
הגדול עם השכבות העניות ביותר באוכלוסיה .האמנציפציה ליהודים העלתה אט אט את רמת המחיה הכלכלית של
היהודים ורבים מהם עקרו ,החל משנת ה'ת"ר ,אל הערים הגדולות שם יכלו למצוא מגוון מקורות פרנסה שלא היו
כמובן בעיירות הספר הרדומות בהן אולצו להתגורר עד כה" .קשה ישיבת כרכים" ,אין העיר הסואנת דומה כלל לכפר
השקט אשר מימיו הולכים לאט .לשאפתניים במיוחד אף הביאה האמנציפציה הזדמנות לעזיבה רבתי למערב אירופה
ואפילו לאמריקה .העזיבה הגדולה ומיעוט ההגירה של יהודים אל תוך צ'כיה הכריזו על דעיכתה של הקהילה היהודית
הצ'כית.
זאת ועוד ,בימי ילדותו של זקננו נחלשה מאד היהדות בבוהמיה בשל השתלטות המתחדשים־הרפורמים על מוסדות
החינוך ,בתי־הכנסת ועוד .תופעה זו החלה מעת שניתן חופש יחסי ליהודים .הדבר הקשה מאד על ר' שמואל כהן בחינוך
ילדיו.
וכך כותב צעיר חתני זקננו הבז"ך ,הרב שלמה פרידמן זצ"ל ,אשר לבסוף היה לממלא מקומו בכס הרבנות ,בהקדמתו
לספרו של זקננו על הש"ס:
"והנה בימי עלומיו ,כבר גדלו וצמחו המתחדשים (הרעפארמער) המשחיתים המחבלים בכרם ישראל בארץ
בעהמען ,וגם בעיר מולדתו ישב אז על כסא הרבנות אחד מתלמידי אחר .24והנה גם במעלליו התנכר הנער,
כי לא רצה בשום אופן להתערב עם שונים ,להתחבר עם ילדי השותים ממים רעים המאררים האלה ,ורק אל
בית ה' חפצו ונפשו חשקה בתורה ,והיה מצטער מאוד שהוא יושב בארץ ציה בלי מים.
אבל אביו הצדיק לא היה בידו לשלוח את בנו הבכור הנבחר למדינה אחרת אל מקום תורה ,כי היה עני
שבעניים ומטופל בבנים ולא היה לו לכלכל את בני ביתו אף בפת חריבה.
ברם זכור אותו האיש לטוב ,איש אחד מיוחד היה בעיר רודניץ גדול מאוד בתורה וביראת שמים ,וה' ברך
אותו גם בנכסים ושמו מוה"ר פייש שיף זצ"ל ,25וישא עיניו וירא את הנער בוכה בתפילתו נוכח ה' ויחמול
עליו ויביאהו אל ביתו ומצא אותו כלי מוכשר לקבל טהרות הקודש ולמד עמו עד שהיה בר חכים לישב
בישיבות ונתן לו חליפות שמלות וגם צרור כספו נתן בידו ושלח אותו אל הישיבה הגדולה בק"ק פרעסבורג
תחת דגל פאר הדור הגאון בעל כתב־סופר זצוק"ל.
והיה מרבה עוד תורה ויראת שמים בישיבות אחרות אצל גאוני הדור הרב הגאון הגדול ר' דוד דייטש זצוק"ל
אב"ד דק"ק ב'[באלאשא]־יארמאט והרב הגאון הגדול ר' שמואל זאממער זצוק"ל והרב הגאון הגדול ר'
חיים סופר זצוק"ל בעל מחבר ספר תשובות "מחנה־חיים" ,ולבסוף למד אצל הגאון הקדוש ר' יהודה אסאד
זצוק"ל בעל מחבר תשובת מהר"י אסאד ["יהודה־יעלה"] בק"ק סערדאהעל ,וכל רבותיו היו מחבבים אותו
כבנו ,וגם תמונת רבו הגאון מהר"י אסד היתה בבית־מדרשו בעיר באדען ככתוב 'והיו עיניך רואות את
מוריך'".
נכדו של זקננו ,הרב אברהם דוב מגייטסהד זצ"ל סיפר בשם אביו ר' שמחה ,שבהיות זקננו ילד נראה הוא מתהלך ברחוב
בבכי כשלפתע נעצרה מרכבתו של הנדיב שיף הנ"ל .כאמור שאלהו הנדיב מדוע ישב לו נער ויבכה ברחובה של עיר.
בהשיב הנער כי בוכה הוא על שאין כסף להוריו למסור בידיו כדי שיוכל ללמוד תורה בישיבה ,מיד הרגיעו :אל תבכה בני,
אני אממן את לימודיך ותוכל לנסוע ללמוד בישיבה (מפי בנו הרב שמחה כהן) .ואמנם בביוגרפיה קצרה וממצה שכתב
על סבו והשאיר אחריו בכתובים ,מספר נכד הבז"ך הרב יעקב צבי כהן זצ"ל ,כי מדי חודש בחודשו שלח לו ר' פייש ליב
שיף סכום כסף.

*
באורח פלא נשתמר בידי המשפחה מכתב מקורי בן מאה וחמישים שנה אשר כתב הבז"ך ירושלימה אל תלמיד הגאון

 .24ע' להלן.
 .25על אזכורו של בן למשפחת שיף ברוידניץ שמענו בתולדותיו של תלמיד ה"חת"ם־סופר" :הרב יששכר דוב בער אילאווי (ה'תקע"ד-ה'תרל"א)
אשר היה רבן של קהילות רבות באמריקה .מח"ס מלחמות־אלקים ,ברלין ה'תרע"ד .חותנו היה רבי וואלף שיף מרודניץ.
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רבנו משה סופר זצ"ל בעל ה"חת"ם־סופר" הגאון ר' שמעון דייטש זצ"ל .מכתב זה כתב הבז"ך בהיותו תלמיד בישיבה
בסרדהאל בדיוק שנה לפני נישואיו ,והוא בן  22שנה.
במכתב זה מבקש הבז"ך להצטרף אל הרב שמעון דייטש ולעלות לארץ הקודש כהמשך לעליית תלמידי החת"ם־
סופר .לשם כך הוא מספר כי אף הוא נולד ברוידניץ כמו הרב שמעון דייטש עצמו (ע' עליו עוד להלן) ואת שמות רבותיו
והישיבות בהן למד .באגרת זו הוא אף מספר על השתלטות הריפורמים על העיירה .בהמשך נביא מאגרת זו וכולה
מובאת לאחר המבוא.

ד .רוידניץ
מכיון שלפחות משנת ה'תק"ן ,שנת נישואי הורי אבי הבז"ך ,התגוררו ברוידניץ אבות אבותינו ,מצאנו לנכון לספר מעט
על עיירה זו .לשם כך נעזרנו בכמה ספרים על יהדות צ'כיה ובוהמיה בפרט ומן הערך "רוידניץ" מתוך הספר העומד
לצאת לאור – "פנקס קהילות בוהמיה ומורביה" ,מאת מר שלמה שמידט העתקנו רשומות רבות .על הרשות להשתמש
בעבודתו הגדולה אנו מודים לו.
עיירה ,או עיר ,יפהפייה היא רוידניץ ,סמוכה לטרזן ,מצפון לפראג הבירה .יהודים התיישבו בה כבר בשנת ה'ר לערך.
במקורות אחרים נזכרים יהודים ברוידניץ לראשונה רק בשנת ה'ש"א ,כאשר פרצו שם פרעות נגד היהודים בעקבות
פרסום צו גירושם מהעיירה בידי המלך פרדיננד ( )Ferdinandהראשון .רוידניץ היתה באותה התקופה אחת הקהילות
היהודיות החשובות בבוהמיה ,שהיו ידועות בכינוי קרב"ן – קולין ,רואודניצה ,בומסלא ,נחוד (Kolin, Roudnice, Bumsle,
 .)Nachodבמקורות אחרים לא נכללת נחוד וראשי־התיבות מופיעים :בק"ר.
בשנת ה'ש"ל נרשמו בה  23משפחות יהודיות .בשנת ה'שנ"ה ,בעת ששימש המהר"ל כרבה של עיר הבירה הסמוכה
פראג ,הורשו היהודים לרכוש בה גיטו בן  16בתים ,אם כי נאלצו לעוזבם בשנת ה'שע"ד כפי דרישת הנוצרים .הורשו
להחזיק בית עלמין משנת ה'שנ"ה שעל קיומו ידוע לנו רק עד שנת ה'שע"ג .אחדות ממצבותיו הועברו לבית־העלמין
שנחנך במקומו ,והאחרות שימשו בעשרות השנים הבאות אבני בניין .בתי הגטו הוחרמו ונהרסו כדי לפנות מקום למנזר
קפוציני שנבנה שם.
היהודים הקימו לעצמם רובע חדש ,מעבר לביצורים שהקיפו את העיירה ,ובו  12בתים שנרכשו מתושביה הנוצריים
של העיירה .בשנת ה'שע"ט הם בנו בית־כנסת במקום שעמד בגטו הישן .הבניין שופץ והורחב בשנת ה'תל"ה350 .
מקומות ישיבה היו בו .בהיות זקננו הבז"ך־לבונה נער ,נהרס בית־הכנסת ,כדי לפנות מקום למסילת ברזל.
בית־העלמין החדש של הקהילה ,שנחנך כפי הנראה כבר בשנת סגירת קודמו ,הורחב מספר פעמים ושימש מקום
קבורה עד שנת ה'תר"ן לערך ,ומכאן שמקום מנוחתם של הורי הבז"ך והוריהם שנפטרו ברוידניץ בטווח שישים השנים
ה'תקע"ח-ה'תרל"ז לערך ,הוא בבית עלמין זה .בית העלמין השלישי הוקם רק בשנת ה'תרנ"ו .היום נראים שני בתי
קברות מחוץ לעיר ,סמוך לתחנת הדלק בצד הכביש המוביל לבודני ( .)Budyneדוקא בית העלמין החדש נהרס כמעט
כליל על־ידי הנאצים ימ"ש.
בין הגיטו והעיר הנוצרית הפריד שער גדול בנוי אבן .בשנת ה'שצ"א ,בעת מלחמת שלושים השנים (ה'שע"ח-ה'ת"ח)
בין מדינות אירופה ,נאלצו היהודים להתמודד עם צבא הסקסונים הכובש ,אז שרפו חייליו של מלך סקסוניה את הגיטו,
על  28בתיו .יהודי העיירה נמלטו ורובם מצאו מקלט זמני בפראג .קודם לכן הצליחו להציל את העיירה מהרס כללי על־
ידי תשלום סכום כסף גדול ככופר לסקסונים.
רוב יהודי העיירה עסקו אז במסחר בתבואות וביין ,בגידול בקר ,במלאכה וברוכלות .אף רופא אחד היה ,שני זגגים
ושני חייטים .על אף שהמלחמה פגעה בהם קשה יותר מאשר בשאר תושבי העיירה ,ואף התרוששו בעקבותיה לגמרי,
המשיכו שכניהם הנוצרים לראות בהם מתחרים והתלוננו עליהם בלי הרף בפני השלטונות .הקהילה הלכה ופחתה
במניינה ובשמירת החיים היהודיים באופן שיטתי עד לחורבנה המוחלט בשואה האיומה.26

 .26בשנת ה'תי"א ,בשלהי ימי בעל התוספות־יום־טוב ,רבה של עיר הבירה הסמוכה פראג ,נמנו  218יהודים הגרים ב־ 23בתים ברוידניץ .במגיפת
הדבר של שנת ה'תע"ג נספו כשליש מיהודי רוידניץ .במפה מצוירת של העיירה משנת ה'תע"ד נראים כשבעים וחמישה מבנים (כולל מוסדות
הציבור) .לפי הרשומות  101משפחות יהודיות התגוררו אז ברוידניץ .רבים נטבחו במהומות שאירעו בעקבות גירוש היהודים מפראג בשנת
ה'תק"ד .בשנת ה'תקמ"ה  45בתי יהודים היו ברוידניץ .עוד שתי מפות צבעוניות משנת ה'תפ"ז ומשנת ה'ת"ר בהיות הילד בנימין זאב כהן בן
 ,5איתרנו ,ובהן כבר נראים בתים רבים יותר בכיוון צפון מערב .באותה שנה היו  63בתי יהודים בעיר .בשנת ה'תרס"ב נמנו  448יהודים עקב
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עד שנת ה'תרל"ב היתה רוידניץ מושב הרבנות המחוזית .27בשנת ה'תרס"ג היוו  450יהודי העיירה  5%מכלל
האוכלוסיה.
אכן היתה בעבר רוידניץ מושב ומעון לגדולים מרבני הונגריה .הנה הרב ר' יוסף דייטש (נולד בניקלשבורג שבמורביה),
מח"ס דברי־יוסף היה אב"ד רוידניץ ותלמיד־חבר לבעל הנודע־ביהודה אשר כיהן פאר באותה עת כרבה של פראג .ר'
יוסף הוזמן פעם על־ידי שלטונות הממלכה להגן על טענות כלפי היהודים .הוא נפטר  8שנים לפני הולדתו של הבז"ך.
הוא כיהן ברבנות רוידניץ והמחוז  48שנים (ה'תקל"ח-ה'תקפ"ה) .מנ"כ של ר' יוסף ורעייתו מרת ייטל ,ברוידניץ .נכדו
הוא הרב ר' שמעון דייטש .כאמור ,הרב ר' שמעון דייטש מתלמידי החת"ם־סופר בפרשבורג היה וממנהיגיה הבולטים
ביותר של עליית תלמידי החת"ם־סופר המפורסמת לארץ־ישראל.
אחיו הגדול של ר' שמעון הוא ר' אהרון דוד דייטש אף הוא תלמיד החת"ם־סופר (משנת ה'תק"ץ) ,בעל שו"ת גורן־דוד.
ע' עליו עוד להלן כרבו של זקננו הבז"ך.
ר' שמעון אוה למושב לו בירושלים עיה"ק עוד משחר ילדותו ועלה בהשפעת רבו לארץ בשנת ה'תקצ"ח (או
ה'תר"ב).28
באגרת האמורה שכתב זקננו לרב שמעון דייטש ,הוא כותב על רוידניץ:
"העיר הנ"ל אשר מקדם כידוע ,היתה עיר ואם בישראל ,זוללה כבודה בעו"ה ונהפכה ביד מגואל ,חנם
לקוחה לצמיתות ואין גואל".
שבעים ושמונה שנות חייו של זקננו מקבילות הן לתקופה מוגדרת מאד – ראשית המאה השביעית לאלף השישי ועד
ערב מלחמת העולם הראשונה .תקופה זו היא תקופת מתן האמנסיפציה ליהודים אך גם תקופת צמיחתה והתפתחותה
של תנועת ה"השכלה" והרפורמית באירופה ,בה הגיעה החילוניות בעולם היהודי לראשונה באופן ממוסד ובמספרים
משמעותיים.
מתברר שמשבר עמוק אירע בקהילה היהודית בראודניץ בילדותו של הבז"ך ,אשר הביא בסופו של דבר לקריסה
רוחנית מוחלטת של הקהילה .באותה אגרת משנת ה'תרי"ז מספר הבז"ך על אי־קיומו של מוסד תורני כלשהו לילדים,
עד שאחיו הילד אברהם דוב כהן –
"למד עד עת כזאת בפראג בבית־מדרשיהם של כומרים ,ומכל תורת משה ודת יהודי לא ידע ,כי רק שביום־
כיפור צריכין להתענות".
כמובן הכוונה למשבר הרוחני הנורא שפקד את כל מרכז אירופה באותם ימים בהשתלטות הניאולוגים על מוסדות
היהודים והקהילות .ברוידניץ השתלטה על כס הרבנות דמות עויינת לה.29
נזכיר כאן את דברי חתן הבז"ך הרב שלמה פרידמן זצ"ל בהקדמה לספרו של זקננו תורת־זאב ,אשר הובאו לעיל ש־
"גם בעיר מולדתו ישב אז על כסא הרבנות אחד מתלמידי אחר."30
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ההגירה המאסיבית מערבה במרוצת המאה שנים מאז האמנציפציה מנתה הקהילה כרבע מזה ערב השואה אז גורשה להשמדה בשנת ה'תש"ב.
אין כל ספק שהתמורות במספר התושבים עד פרוץ השואה קשורות לצד ההגירה השלילית גם תופעת ההתבוללות.
שמות כמה רבני העיירה במרוצת הדורות :רבה הראשון של רוידניץ היה הרב נחמיה (?) אשר נפטר בשנת ה'שצ"ז .הוא כיהן ברבנות ראודניץ
למעלה מעשרים וחמש שנים .ר' ברנרד לויט ( ,)Bernard Lewitמשנת ה'תי"ב .אחריו כיהנו כרבני העיירה ,בין השאר :הרב אברהם ב"ר שאול
ברודא (נולד ה'ת"י ,מגדולי זמנו ,בשנת ה'תנ"ב רב ברוידניץ ,נפ' ה'תע"ז .מח"ס אשל־אברהם ,תולדות־אברהם) ,הרב יעקב ודלס ()Wedeles
משנת ה'תס"ד ,הרב משה שפירא (ה'תק"ך) ,הרב שמעון ייטלס ( ,Jeitelesנפ' ה'תקכ"ב) ,הרב אהרן נוישטדל ( ,)Neustadlהרב מתתיהו נויגרשל
(נפ' ה'תקל"ח).
נשא (בזיווג ג') את בתו של ר' נחום שאדיקר (לעוי) מצדיקי ירושלים אשר עלה מפולין בשנת ה'תר"ד עם שני אחיו והיו ממנהיגיה הרוחניים
של ירושלים עשרות שנים .מחתניו של ר' שמעון דייטש :הרב ר' משה ולנשטיין לימים אב"ד בירושלים בבית־דינו של ר' שמואל סלאנט (נפ'
בן  81בכ"ג באדר ה'תרפ"ב) ,ר' יוסף בנימין שמעונוביץ' ,כזקננו הבז"ך היה אף הוא תלמיד הכתב־סופר ולימים עלה ירושלימה והיה שם לראש
וזקן השוחטים (ע' עליו בספר ליקוטי־הראי"ה למו"ר הרב משה צבי נרי'ה זצ"ל ,חלק א עמ'  ,159-161חלק ב עמ'  .)137-139כרבו החת"ם־
סופר היה ר' שמעון דייטש מוהל מומחה .היה ממייסדי כולל הונגריה ("כולל אונגארן") בירושלים בשנת ה'תרכ"ג שהיה אחד הכוללים העשירים
בירושלים .נפ' ט' בשבט ה'תרל"ח ומנ"כ בהר הזיתים .תמונה של ר' שמעון דייטש בצעירותו אפשר למצוא בכמה מספרי תולדות רבני הונגריה.
עוד עליו ראה בהקדמה לספרו "אמרי שפר" על מסכת ברכות.
דמות זו השפיעה לשלילה רבות על המצב .שמו אברהם (אלברט) כהן (נולד ב־ Tachovה'תקע"א) כיהן במשרת רבנות רוידניץ שלושים שנה
עד למותו (ה'תרל"ב) .הוא הנהיג את ההוראה בשפה הצ'כית בבתי־הספר היהודיים במדינה משנת ה'תקצ"ז בהיות זקננו הבז"ך כבן שנתיים,
ובשנת ה'תרי"ב פירסם לוחות סטטיסטיים על הקהילות היהודיות בבוהמיה.
מתברר ש"תלמיד אח"ר" זה הוא אלברט כהן .אח"ר הוא אהרון חורין ,מנהיגה ומייסדה של תנועת הריפורמה בהונגריה .הוא התחיל כ"ר' אהרון
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ואמנם בשנת ה'תרי"ג ,בהיות זקננו הבז"ך בן  18שנים ,הוקם ברוידניץ בית תפילות ניאולוגי ,על מקומו של בית־הכנסת
העתיק .טקסי ה"תפילה" כללו מקהלה ולווו בנגינת עוגב .31בשנת ה'תרנ"ג כותב זקננו לבנו (מתורגם מגרמנית):
"גיסי [בעל אחותו ראזי ,ר' יעקב] בוכבינדער מרוידניץ רועד מזעם על חטא שלא נשמע ולא נראה .הכניסו
את גופתו של פאלאק בעל בית־חרושת לעורות ,שנפטר ,לבית־הכנסת .ככה החליט הרב .הוא הורה לכסות
את כל בית־הכנסת בבד שחור .הפשע זה בלתי נתפס בדעת ,כי זה חוקות גוי .כל הקהילה התנגדה והתלוננו
נגד הרב אצל הרב הראשי בפראג .עכשיו הם מבקשים גם לשמוע את דעתי ומדת כעסי .אני כותב להם
שבקהילה בה יש העומדת תחת מרות רוחנית של גורמים מחדשים – ידועה מראש התוצאה ,ולכן אין לנו
רשות לדון בנושא זה".
כיום עדיין קיים הרחוב האחד הצר והארוך ובו בתי היהודים .32אמנם היום בית־הכנסת השוכן ממש במרכז אורכה של
העיירה על גדות נהר האלבה ,הרוס ובקושי ניכר .בשנת ה'תש"י נבנה הבנין מחדש וכך בעצם נמחק כמעט כליל זכר
בית־הכנסת הישן .רק בחלק קטן מהמבנה אפשר עוד לראות משהו מן החזות המקורית .בשנת ה'תשנ"ח הושב המבנה
שהיה נטוש שבע שנים לידי הקהילה היהודית האזורית .מאז עומד המבנה נטוש עד היום ואף נמכר על־ידי הקהילה
היהודית הנ"ל עבור כמה עשרות אלפי דולרים .אין יהודים היום ברוידניץ.

ה .בעולם הישיבות
כותב זקננו הבז"ך באגרת הנ"ל לרב שמעון דייטש:
"רוידניטץ היא עיר מולדתי ,ובה שנים עשר שנה גדלתי .בזכרי ימי עלומי נכלמתי .העיר הנ"ל אשר מקדם
כידוע ,היתה עיר ואם בישראל ,זוללה כבודה בעוונותינו הרבים ונהפכה ביד מגואל ,חנם לקוחה לצמיתות
ואין גואל ,שם ימי עלומי כלו בהבל".
כאמור ,מסיבה זו ,שלא היו מוסדות תורה בעיירה וכן מחמת עוני בית ההורים ,רק בגיל  ,12בזכות איש צדיק ונדיב,
נשלח ללמוד תורה בישיבות הונגריה.
לאור התקופה בה חי זקננו ,שאלת מציאת המקום המתאים ליהודי לגור בו בכלל לצד קושי העקירה מבית אבא בפרט
אינם נותנים לו מנוח .הוא מודע לקושי לצאת מבית אבא ,ואת דברי אברהם אבינו על אלקיו אשר "לקחני מבית אבי
ומארץ מולדתי" הוא מפרש בכתביו שהאנשים באור כשדים טובים היו אחד לשני ,אנשי מוסר וחסד היו רק שעבדו
עבודה־זרה ,ועל־כן רק ד' בציוויו אלי הוציא אותי ,שכן בהחלטה אנושית עצמית איש אינו רוצה לעזוב סביבה חמה.
כמו זקננו ,כן היה גורל האח הצעיר יותר ,אברהם דוב ,אשר רק בגיל  17נשלח לישיבות ,כמסופר באגרת הנ"ל:
"כי אחי הנ"ל [אברהם דוב כהן] כאשר התחיל רוח ד' לפעמו בראשונה ,היה אז [בשנת ה'תרט"ו בן] שבע
עשרה שנה ,למד עד עת כזאת בפראג בבית־מדרשיהם של כומרים ;33ומכל תורת משה ודת יהודי לא ידע,
כי רק שביום־כיפור צריכין להתענות".
במכתבו לרב שמעון דייטש מזכיר זקננו הבז"ך שלמד אצל הרב ר' רפאל שולהוף מחכמי העיר פראג .34הרב רפאל זה
היה גם רבם של האחים הגאונים הרב אהרון דוד דייטש בעל ה"גורן דוד" ואחיו הרב שמעון הנ"ל אשר אף מזכירו פעם
אחת בספרו "אמרי־שפר" על מסכת ברכות ,וכותב עליו' :אלוף נעורי!' .35נראה שלמד אצלו בפראג בצעירותו ,ושהיה
רבם של צעירי הצאן בפראג .על־כן מסתבר שהיו אלו השנים ה'תר"ז-ח שלמד אצלו הבז"ך בפראג.
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חורין" רבה של ארד ואף חיבר ספרים הלכתיים ,עד שחצה את גבולות ההלכה בשנת תקנ"ז כשהחל מתפלמס נגדה בכתב ובע"פ ,הכל בשימוש
ההלכה עצמה כדי למסמסה .החת"ם־סופר ושאר רבני הדור תקפוהו בחריפות .הנהיג שינויים בשמירת השבת ,בנוסח התפילה ,בנגינה בשבת
בבית־הכנסת ,בישיבה בו בגילוי ראש ועוד.
אחר־כך אנו מוצאים מכהנים בקהילת ראודניץ בתפקיד ה"ראּבינר" :מוריץ קלוץ ( ,)Klotzבין השנים ה'תרמ"ט-ה'תרנ"ג) ,יוליוס רייך (ה'תרנ"ד-
ה'תרס"ה).
מתחת לארמון לובקוביץ' המפורסם.
הכוונה לגימנסיה של המינים בפראג .אחרי שנת ה'תר"ח התקבלו בה גם תלמידים יהודיים שהיו משוחררים משיעורי הדת־הקתולית ובמקום
זה למדו שיעורי יהדות אצל רב .יתכן שעוני הקהילות ואי־השליטה האורתודוכסית בהן יצרו מצב בו עניים לא יכלו לשלוח את ילדיהם לחינוך
יהודי בערי מולדתם ,ואולי אף נכפה עליהם לימוד לרכישת השכלה כללית.
היה קרובו של הגאון ר' אליעזר פלעקעלעס מפראג בעל ה"תשובה־מאהבה" .בשו"ת זה ,נושא ונותן עימו כעשר פעמים .מוזכר גם בשו"ת
חת"ם־סופר.
ראה שם עמ'  10הע'  ;27שם הוא מציין שהתכתב עימו מפראג לירושלים.
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כשנה לאחר בר־המצוה ,כבר היה לבן תורה הראוי לבוא בשערי ישיבה גדולה .המקום היחיד בו אפשר היה ללמוד היה
בישיבות הונגריה בהן יד ההשכלה לא הגיעה .ואכן בהיותו בן  ,14-15בשנים ה'תר"ט-י ,למד אצל הגאון הרב אברהם
שמואל בנימין סופר זצ"ל בעל ה"כתב־סופר" בישיבה הגדולה" ,הישיבה הרמה" ,בפרשבורג היא ברטיסלאבה בירת
סלובקיה .ה"כתב־סופר" מזה תשע שנים היה לממלא מקום אביו הגדול ראש וראשון לרבני הונגריה מרן החת"ם־סופר,
מאז נפטר .בבוא תלמידו החדש לישיבה היה ה"כתב־סופר" רק בן  33שנים .הכתב־סופר אשר הוסמך על־ידי אביו למלא
את מקומו בהנהגת הקהילה ובראשות הישיבה הרבה את ספסלי הישיבה.
שינויים מרחיקי לכת עברה יהדות אירופה בכלל והונגריה בפרט בימי נערותו של זקננו ,הלא המה ימי הדור שאחרי
החת"ם־סופר .כשנתיים לאחר שנולד זקננו הבז"ך ,התמנה פרידננד הראשון לקיסר הממלכה החדשה שקמה :אוסטרו־
הונגריה ,על שטחה של הממלכה האוסטרית בת  63השנים אשר כללה את שטחי מורביה ,בוהמיה ,הונגריה ,גליציה
ועוד ,וכמובן אוסטריה .אלא ששנתיים אלו בפרט ,בהן למד הבז"ך בפרשבורג היו שנות מתיחות ,שכן המהפכה הכלל־
אירופאית (הנודעת כמבשרת "אביב העמים") שדחקה למודרניזציה וחופש ,התרחשה בדיוק אז .בשנים ה'תר"ח-
ה'תר"ט ,כאמור עת למד הבז"ך בישיבה הרמה בפרשבורג אצל רבו בעל הכתב־סופר ,פרצו קרבות רחוב של אזרחים
ברחבי אירופה אשר ביקשו חירות משלטון הממלכה האוסטרית ,אך דוכאו באכזריות וברצח אזרחים רבים .לבסוף ,בז'
בכסלו ה'תר"ט ,נאלץ הקיסר לפנות את כיסאו לבן־אחיו הקיסר פרנץ יוסף שעתיד להיות הקיסר למשך  68שנה עד
לעיצומה של מלחמת העולם הראשונה.
היהודים התקשו להתאים את עצמם למודרניזציה כי היא נשאה בחובה השפעות רבות שסתרו את דרכה של תורה.
את ליקוי המאורות הרוחני שפקד את אירופה היהודית מתאר באותה עת מלכה של תורה הנצי"ב מוולוז'ין היושב דוקא
בליטא:
"שזה האור של שיווי זכויות החשיך עיני אחינו בארצות המערב והסיר צורת היהדות ,זולת יחידי סגולה"
(באגרת לר' חיים יוסף יפה זצ"ל ,בתוך קובץ "אורייתא".)36
ארבע מאות עד חמש מאות בחורים למדו בישיבה הרמה בפרשבורג בצפיפות .בוגרי הישיבה סיפרו על ההתמדה
שאפיינה את תלמידי הכתב־סופר אשר היתה לשם דבר .דבריהם הובאו בספרי תולדות של הכתב־סופר .תלמיד אחד
כתב" :לא היה אפילו אחד שלא היה מתמיד כאשר ראו התלמידים" (הרב משה יוסף הופמן) .אחר כותב" :שהיה ישיבה
הרמה בלי שום סיג ופסולת" (ר' דוד בריל)" .הוא הקדיש את ד' ימי השבוע הראשונים לישיבתו ואת ימים ה'-ו' הקדיש
לכתיבת תשובות בהן הוא חוזר פעמים רבות על מטבע־לשונו" :אני שאול לתלמידים" .בכל יום ה' עמדו התלמידים
למבחן לפני רבם וכן לבחינה חצי שנתית.
היה דורש ברבים שיעור בכל יום לכמה מאות תלמידים בבית הגדול הנקרא בפי כל "שיעור שטובען" –
"לערך שתי שעות וחצי קודם הצהריים בלי שום הפסק"
(תלמידו ר' ישראל גרוס ממישקולץ ,מכת"י ,מובא ב"תולדות כתב־סופר ,ברוקלין ה'תשנ"ט [נדפס גם בסוף שו"ת כתב־סופר] ,עמ' יד).

כששאל הנדיב שמעון וולף רוטשילד שהיה מתומכי הישיבה ומחזיקיה ,מנין ישיג הכתב־סופר משרות רבנות לכל
תלמידיו ,ענה לו הכתב־סופר שרק שניים־שלושה יהיו רבנים ואת האחרים הוא מחנך שלכל הפחות יהיו בעלי־בתים
היודעים שהם צריכים לקבל עליהם מרותם של רבנים כאלה (תולדות כתב־סופר עמ' טז) .אמנם באמת זכה הכתב־סופר,
שידוע היה ביותר ובעיקר כמרביץ התורה הגדול של חכמי הונגריה ,לראות למעלה מארבעים תלמידים מכהנים ברבנות
קהילות הונגריה וסלובקיה 15% ,מרבני ארצות אלו .כמאה נוספים נתמנו רבנים לאחר פטירתו .גם זקננו הבז"ך נתמנה
יֹוסעג שש שנים אחר פטירת רבו .לאחר פטירת הכתב־סופר ,מתוך  300קהילות הונגריה וסביבתה ,היה
לרבו של הכפר ִד ֶ
כל רב שני תלמידו .מתלמידיו גם עלו כמה ארצה ,ביניהם :הרב יוסף חיים זוננפלד ,הרב משה נחום וואלנשטיין ,הרב
עקיבא יוסף שלזינגר ועוד .כן רבו ראשי־ישיבות גדולות בהונגריה שהיו מתלמידיו :במטרסדורף ,בבוניהאד ,באונסדורף,
חוסט ועוד .עשרות ספרים חיברו.
את תחילת כל "זמן" הקדיש ללימוד הלכה ותוספות בפיקוח־עין על התלמידים .הנהגת הכתב־סופר היתה בהתבוננות
ובמתינות אך בנחישות .תוכחותיו בנחת ובושה היו .כל מעיינו ומטרת הכתב־סופר בחינוכו היתה לגדל תלמידי־חכמים
בעלי הערכה לתורה שתדריכם בחיי היום־יום ,כמו שאמר לברון רוטשילד.
בישיבה אסר ללמוד חכמות חיצוניות כתגובה לפריחת ההשכלה והחשש לחדירתה אף לחדרי תלמידים .בישיבות
 .36נשמטה מספר "אגרות הנצי"ב".
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שבמורביה וברחבי רוסיה למשל ,בחלקן שינו תלמידים רבים מסדר לימודם העיקרי בתלמוד .אסור היה אפילו לבוא
במגע עם מכתבי־עת וירחונים של המשכילים.
בישיבה הרמה פגש זקננו הבז"ך –
"חברים צדיקים וחסידים מתמידים וחריפים ,ד' מאות בחורים ...עומדים צפופים בבית־המדרש הישן על
מקום קטן"
(הרב משה יוסף הופמן ,הקדמה לספרו "מי־באר־מים־חיים").

ימי גידולו בתורה שקועים הם במשנת בית־מדרשו של ה"חת"ם־סופר" וכבן ישיבת פרשבורג ראה עצמו כל ימיו.
בחידושיו לסוגיית "קטן אוכל נבילות" (יבמות קיג ):הוא כותב:
"שו"ת חת"ם־סופר אורח־חיים סי' פג – ראיתי שם דברים שאינם נהירים לעניות דעתי וידעתי כי בער אנוכי
מאיש אבל תורה היא וללמוד אני צריך .לכן אמרתי אשב על הקרקע ואדון לפניו כתלמיד לפני רבו ,כי גם
תלמיד בנו הרב הגאון אני".
טביעות האצבעות של שנות הלימוד בישיבה בפרשבורג ניכרות היטב גם בנושאים בהם דן זקננו בחידושיו .בישיבה
הרמה לימד הכתב־סופר את מסכת חולין פעמים רבות ,ובתקופה מסויימת (בשנים ה'תר"ג-התר"ח ,ערב הגעת זקננו
לישיבה) אף לימדה חמש שנים ברציפות ותמצית החידושים שהעלה הכתב־סופר בשנים אלו הודפסו בכרך חידושים
שלם שלו על המסכת .זקננו העמיק חקר במסכת זו וניכר שגם חידושיו לטוש"ע יורה־דעה ,הספר שלפנינו ,נובעים
מעיון וחריש עמוק זה של זקננו במסכת זו .זאת ועוד ,מלבד השיעורים שמסר הכתב־סופר לפני הצהריים ,היה לומד עם
תלמידיו כל יום לעת ערב טור שו"ע יו"ד כדי להרגילם בענייני הוראה (כתב סופרים" ,אהל לאה" ,הקדמת המו"ל הרב
שלמה סופר לספרו של אביו כתב סופר על התורה ,פרשבורג ה'תרמ"ג ,עמ' נו) .שם ובישיבות הנוספות בהן למד זקננו
הבז"ך ,רכש את התמימות והשקדנות שאפיינו את חכמי הונגריה ונכרות בכתביו.
הנושאים בהם עוסק זקננו בכתביו דומים מאד לנושאים שנלמדו בישיבות הונגריה ,כשבולטת כאמור מסכת חולין.
אך גם סגנונו של זקננו הבז"ך דומה מאד לבני תקופתו בכלל ולרבותיו בפרט .גם בדרכי דרוש סגנונו ארוך ומליצי
כדרשות החת"ם־סופר והכתב־סופר בדרשותיהם.
באותן שנתיים ממש בהן למד זקננו בפרשבורג הקימה העירייה בית־ספר תיכון ריאלי בו למדו בני כל הדתות ,ביניהם
כמובן יהודים .הרב דמתא וראש הישיבה ,הכתב־סופר נדרש לבוא ולברך את התלמידים היהודים .הכתב־סופר אשר
נאלץ להגיע מתוקף תפקידו הרשמי ,ניצל את ההזדמנות להכין את הנערים האומללים לקראת הבאות בכך שדיבר
לפניהם דברי נגידים ונתן בידם כלים ,כמה שאפשר ,להתמודד עם הגזירה הנוראה שבאה עליהם.
כמנהג הימים ההם נדד זקננו מישיבה זו לישיבה אחרת .בשנים התרי"א-ה'תרי"ב בהיותו בן  16-17למד בישיבה
שבכפר יעמערינג ( = Gyömöreג'ומורה) שבצפון מערב הונגריה בין ראב (ג'ור )Gyor ,לפאפא ,אצל הגאון ר' חיים ב"ר
מרדכי אפרים פישל סופר 37מתלמידי החת"ם־סופר ,הכתב־סופר ובעל ה"אמרי־אש" .באותה שנה ,שנת ה'תרי"א,
התמנה ר' חיים סופר לאב"ד יעמרינג ,38וכך בשתי השנים הראשונות לשבתו ביעמרינג למד אצלו הבז"ך .זקננו הגיע עמו
מפרשבורג בתוך חבורה של  20בחורים .ראש הישיבה למד עימם בהתמדה גדולה .כל השנים התגעגע הגאון ר' חיים
סופר לימי הישיבה הללו ואמר:
"למדתי במנוחת הנפש בלי הפסק תורה לשמה ...עם בחורים מופלגים"
(ר' יוסף צבי סופר" ,תולדות־סופרים" ,לונדון תשכ"ג ,עמ' קיח.)39

בשנים ה'תרי"ג-ה'תרט"ז למד ביארמאטה אצל הגאון הרב אהרון דוד דייטש בעל ה"גורן דוד" .40אליו הצטרף אחיו
הצעיר ממנו אברהם דוב כהן (נולד שבט ה'תקצ"ח) והוא למד עמו שם בשלוש שנות שהותם.

.37

.38
.39
.40

נו' פרשבורג ה'תקפ"ב .נימול על־ידי החת"ם־סופר ולמד אצלו מגיל אחת־עשרה .היה ידוע כמי שהתגלה אצלו החת"ם־סופר כמדי פעם.
מה'תרי"א אב"ד יעמרינג .מה'תרי"ח אב"ד סענט־פעטער .מה'תרכ"ח אב"ד מונקאטש ומה'תרל"ט אב"ד פעשט .נפ' כ"ה בסיון ה'תרמ"ו .מנוח"כ
בפרשבורג.
עד ה'תרי"ט אז עבר לכהן בסנט־פטר .היה מגדולי רבני ועסקני הונגריה .ביעמרינג הוציא ספרו "פלס־חיים" על גיטין ונסע בין העיירות למוכרו
כדי לפרנס את ישיבתו שניהל ביעמרינג .מאוחר יותר הוציא שו"ת הגדול שלו "מחנה חיים" ח' חלקים וספרים רבים נוספים.
ע' "ישיבות־הונגריה" לא .פוקס ,א עמ'  ,231ב עמ' .180
בעל ה"גורן דוד" נולד בשנת ה'תקע"ג לאביו ר' אברהם אהרון דייטש ברוידניץ (אף הוא קבור ברוידניץ על־יד הוריו .נפ' בהיות זקננו הבז"ך־
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בשנה שנתפרשה כנראה על פני שלהי ה'תרט"ז ורובה של שנת ה'תרי"ז למד זקננו [גם] בפאפא אצל הגאון האב"ד
שם ר' שמואל זומר .41ר' אברהם דוב הלך ללמוד אצל הגאון הצדיק בעל ה"אור־שרגא" ר' שרגא פייש פישמן מדינדיש
( )Gyöngyösמצפון מזרח לבודפסט שהיה אב"ד שם (לימים “המגיד מפרשבורג".)42
משנת ה'תרי"ז למד זקננו בסרדהאל אצל רבנו יהודה אסאד (נולד ה'תקס"ד) .הישיבה שאפשר שחגגה באותה עת את
שנתה החמישים בקירוב השפיעה רבות על המקום כולו וכך קהילת דונאסרדהעלי הסמוכה לפרשבורג נחשבה לאחד
ממרכזי התורה החשובים בסלובקיה .מזה כחמש שנים שנתמנה הדיין המקומי הוותיק הגאון רבנו יהודה אסאד לראש
הישיבה ושמו הלך לפניו כענק בתורה וביראה .היה ידוע בענוותנותו ובצדקתו .בהונגריה נולד ובישיבות צ'כסלובקיה
למד ובגיל  22כבר היה לדיין בסרדהאל .תקיף היה מאד נגד תנועת הרפורמה .עוד על הישיבה של המהר"י אסאד בעל
שו"ת "יהודה יעלה" אשר בסרדהאל (=דונסרדהעלי ,דונה־סרדהלי ,)Dunaszerdahely = Dunajska Streda ,ראה באריכות
בספר “ישיבות הונגריה בגדולתן ובחורבנן" א ,עמ'  70ואילך.

ו .נישואיו
יפה העיר נכדו של זקננו הבז"ך – הרב יעקב צבי כהן זצ"ל אשר עוד זכה לשמשו – בכתיבתו תולדות הבז"ך:
"בלכתו מארץ מולדתו בוהמיה כבחור צעיר לארץ הונגריה ,קבע את גורל צאצאיו מבחינה יהודית .כידוע
לא נשארו בבוהמיה הרבה לומדי תורה .פראג שהיתה עוד מרכז לתורה בימי ר' יחזקאל לנדוי ז"ל (ה"נודע־
ביהודה") ,ירדה מחשיבותה בדורו של חת"ם־סופר וכתב־סופר ,אשר יצרו מרכז לתורה בעיר פרשבורג
והשפעתם התפשטה על כל ארץ הונגריה.
כשהוא עזב את ארץ מולדתו ,נמשכו אחריו כל אחיו ,וכולם בגיל צעיר ,כדי ללמוד תורה בישיבות שנוהלו
על־ידי תלמידי חת"ם־סופר .אף אחד מהם לא חזר לבוהמיה אלא התיישבו בהונגריה".
אגב עליית קרנה של פרשבורג צריך לומר כאן שכיובל לפני הולדתו של החת"ם־סופר הוגדל מספר יהודי הונגריה
וסביבתה על־ידי הגירת יהודי מורביה ופולין אשר לא רצו להיות נתונים תחת חוק המשפחה עליו סופר לעיל .היהודים
הביאו עמם את מסורת לימוד התלמוד והפכו את הערים אייזנשטדט ופרשבורג למעוזי למדנות.
הגאון ר' מאיר שפירא מלובלין ,דוקא הוא "התייר הפולני" אשר ביקש לעשות נפשות לישיבה שביקש להקים בפולין,
השווה בין שתי הבירות פראג ופרשבורג .באחת מלך החת"ם־סופר זה לא מכבר .ובשניה מלכו מאן מלכי רבנן כנודע־
ביהודה ,המהר"ל מפראג ,ה"תוספות־יום־טוב" ,ה"כלי־יקר" ,השל"ה ועוד .בפרשבורג ,אומר ר' מאיר שפירא ,רואים את
תלמידי תלמידי ה"חת"ם־סופר" לומדים את תורתו .ואילו בפראג חיים יהודיים אפשר למצוא רק בבית החיים על גבי
המצבות .מאמרו זה של הגאון הלובלינאי נדפס במקומות רבים ,ובאחרונה בספר "זכרונות ומסורות על ה'חת"ם־סופר'",
בני־ברק ה'תשנ"ו .אכן קשה לדמיין את גורלנו אנו צאצאיו לולא היה עוקר זקננו להונגריה.
על אופן הגעתו לישיבה בסרדהאל ישנה מסורת בעל־פה במשפחה .רק את חלקו העלה הבז"ך בעצמו על הכתב באגרת
שכתב אל בנו ר' שמחה .ומעשה שהיה כך היה ,כפי שמספר זקננו הבז"ך:
"כאשר למדתי בישיבת אמ"ו הגאון ז"ל בק"ק יארמאט 43בא לו מכתב מאמ"ו הגאון ז"ל דק"ק סערדאהעל שישלח
לבונה בן שלוש שנים) .בן י"ג-י"ד למד בפראג בישיבתו של הרב ר' ליב גלוגא־שלזינגר וכן אצל רבי רפאל שולהאף (אצלו גם אחיו הרב שמעון
הנ"ל וכן זקננו הבז"ך) .בפסח ה'תרי"א נתמנה לאב"ד באלאשא־יארמוטה (=באלאשא־ג'ַארמַאט( )Balassagyarmat ,לשעבר ישב שם בעל
ה"אמרי־אש") אשר בהונגריה ,שם כיהן ברבנות  27שנים עד לפטירתו שם בכ"ג בניסן ה'תרל"ח ושם מנוח"כ .ספרו שו"ת גורן־דוד ב' חלקים
נדפס לראשונה בפאקש ה'תרמ"ה.
 .41נולד בערך ה'תקס"ח בבאניהאד .תלמיד החת"ם־סופר .אב"ד גיסינג ( ,)Güssing, Németújvárסלובקיה (היום אוסטריה 160 ,ק"מ דרומית לוינה).
לאחר־מכן מילא מקום רבי בנימין וואלף לעוו בעל ה"שערי־תורה" בווערבוי לאחר פטירתו בשנת ה'תרי"א .כנראה שמיד עם הגיעו לפאפא למד
אצלו זקננו בשנת ה'תרט"ז-ה'תרי"ז ערב בואו לסרדהאל .אמנם קצת קשה מאגרת שכתב זקננו אל בנו ר' שמחה (המובאת להלן) שנשלח על־
ידי רבו מיארמאטה לסרדאהל ולא מפאפא .ולא יתכן שלמד בשני המקומות בו־זמנית ,מפני המרחק הרב בין שני המקומות של מאות רבים של
קילומטרים .יתכן שבאמצע שנות לימודיו ביארמאטה פרש לשנה אחת לפאפא (אמנם ,רק בשנת ה'תרט"ז הגיע הרב שמואל זאממער לפאפא,
וצ"ב) .רבי שמואל זאממער נפ' י"ח בשבט ה'תרי"ט בן  52שנה .מתלמידיו היו גם :הרב דוד צבי הופמן מברלין בעל שו"ת מלמד־להועיל (אף
הוא למד גם אצל ה"כתב־סופר") .תשובת ה"חת"ם־סופר" אליו :שו"ת יו"ד סי' שמב.
 .42ה'תקפ"ה-ה'תרמ"א .רבה של סיקס ,של מישקולץ ושל קלויזנבורג ,בשנת ה'תרכ"ד(?) התקבל בפרעשבורג והיה שם לדרשן ו"מגיד־מישרים"
צדיק ידוע ומופלא בזמן הכתב־סופר (מנוח"כ בביה"ע החדש בפ"ב ,סמוך ונראה לכתב־סופר) .למעשה מונה על־ידי הכתב־סופר כסגנו כדי
להפיס את דעת המבקשים להם לרב אדם צדיק בדרכיו ובלמדנותו אך שידע לדרוש בלשון גרמנית ובסגנון מודרני.
 .43הגאון ר' אהרון דוד דייטש בעל ה"גורן דוד" ,בשנים התרי"ג-ה'תרט"ז.
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לו בחור מופלג שישא בתו ,ושלחני אמ"ו הגז"ל מיארמאט ונתן לי מכתב לאמ"ו הגז"ל לסערדאהעל ,וכאשר 44באתי
עם המכתב הנ"ל לאמ"ו לסערדאהעל ,שאל ממני אם אדע דברי המכתב" .אך משהו השתבש והמחשבה הראשונית לא
יצאה אל הפועל" .עד אשר הקרה ד' לפני בת תלמיד־חכם ,זו אמך תי' ,ואז אמ"ו הפציר בי שאשדך אותה ,למען אהיה
לכל הפחות אחד מבעלי־בתים שלו."45
המכתב האישי שהוזכר לעיל אל הרב שמעון דייטש נכתב באותה תקופה בכ"ו בסיון .זמן זה היה בתווך בין כשלון
השידוך עם בית המהר"י אסאד ובין ההצעה לישא את בת ר' משה בישיץ מסרדהאל .ואמנם העיר לי הרב נתן בן הרב
אברהם דוב בן הרב שמחה כהן בן זקננו המחבר ,שמכתב זה ,שמקורו שמור בידינו בתוך המעטפה המקורית ,כנראה
לא נשלח .אמנם מלבד ערכו ההיסטורי הגדול ,בו הוא מתאר את געגועיו הגדולים לצאת מחו"ל להתאבק בעפר ארעא־
קדישא ,רואים גם שבגיל צעיר כבר היה מתאבל על ירושלים בתיקון חצות בכל לילה בדמעות שליש ומחדש תורה
בלומדו בלילות .גם כישרונו והבעתו העשירים מאד מעוררים התפעלות .יתכן ותחושת המבוכה הביאה את זקננו בעת
הזאת לבקש לו את אשר שקק תמיד לעלות לארץ־ישראל ,וההתמסדות בישיבה וההצלחה בלימודים שם ,ההתקרבות
לרבו הגדול על אף התקרית המצערת ,ולבסוף השידוך המוצע על־ידי רבו ,בסופו של דבר הביאו לגניזת המכתב.

מה אמך לביאה

(יחזקאל יט ,ב)

כאמור ,נשא בת תלמיד־חכם מסרדהאל אשר שידך לו רבו המהר"י אסאד :מרת שרה לביאה בת זקננו ר' משה בישיץ,
נפטר בי"ג בטבת ה'תר"י .ידוע לנו רק שנולד בהודוס ( )Hodos = Vydranyהסמוכה מאד לסרדהאל בשנת ה'תקנ"ו ,שהיה
סוחר וכן אשר נכתב על ציונו בבית־העלמין בסרדהאל (אקרוסטיכון זצלה"ה – זכר צדיק לברכה לחיי העולם־הבא).
את המילים שנמחקו סימנו כך:]?[ :
זה משה האיש לא ידענו מה היה לו
צדקתו עומדת לעד חבלים בנעימים נפלו לו
למד [? ? ?] חלקו בכל עמלו
לא [?] און ועצרה [?] שנה וקרא
היראה היתה אוצרו ואסמו מצות דבר ה'
היתה מלתו שלימה אף חכמתו עמדה לו
ה"ה התורני והירא וחרד לדבר ד' מאור
חכם ושלם כשתר"ר משה במוהר"ר
דוד בישיטץ זצ"ל וימת משה בשלש
עשרה טבת ביום הששי לפ"ק
לפרט יתר שנותינו תנצבה".

נישואי זקננו עם סבתנו מרת שרה לביאה לבית בישיץ התקיימו בסרדהאל ביום א' בשבוע ,ג' בסיון ה'תרי"ח .46שם
לֹוטי והוא קיצור
"ל ְביָה" .שמה הגרמני היה ִ
הסבתא בפי כל היה לביאה ,וחתמה "לוויאה" .אולם את שמה היו מבטאיםִ :
של שרלוטה ,וברשומות אף ֶרעזי .בן כ"ג שנים היה ורעייתו כבת י"ט ,אשר יתומה היתה מאביה טרם היותה בת־מצוה .על
אמה כמעט שלא ידוע לנו דבר .שמה – רחל בלימילע .נולדה בשנת ה'תקס"ח בפלבר ( )Felbárהיא הנקראת בסלובקית
הורני־בר ( )Horný Barממערב לסרדהאל סמוך לגדת נהר הדנובה .נפ' ה'תרמ"ז .47ברשומות נקראת  Apolloniaוכן בטי.
בספר “בית העלמין של קהילת דונאסרדאהלי" נפקד שמה .יש להניח שציונה התקלקל וכבר אינו ניכר.
.44
.45

.46
.47

בשנת ה'תרי"ז .הישיבה עצמה נוסדה על־ידי מהר"י בבואו לכהן שם ברבנות שנים ספורות קודם לכן בשנת ה'תרי"ב.
נישואי זקננו היו ביום א ,ג' בסיון ה'תרי"ח .יצויין ששלושה חודשים לפני כן נישאה בת המהר"י אסאד עם ר' מרדכי בישיץ .הם התגוררו
בבאלאשה־יארמוטה .היא נפטרה בגיל מופלג .יש לשער שר' מרדכי בן דוד בישיץ זה היה בן־דוד למשפחת ר' משה בישיץ וכך הציע המהר"י
לתלמידו אשה ממשפחת חתנו .אגב ,ר' משה בישיץ עצמו נפ' שמונה שנים קודם לכן.
התאריך הרישמי הרשום בארכיון עיריית סרדהאל הינו יום ד' כ"א באייר ,והוא כמובן תאריך הרישום בלבד.
תאריך ומקום הלידה מצאנו ברישומי מפקד־אוכלוסין שהתקיים בסרדהאל בשנת ה'תר"ח .תאריך הפטירה חישבנו לפי כתב־יד שמופיע על
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שלושה אחים היו לה למרת שרה לביאה ,אך רק שמות שניים מהם ידועים לנו :ר' דוד בישיץ ור' לוי בישיץ .שניהם
גרו בסרדהאל .ר' לוי בישיץ היה חתנו של הרב אהרון אלעזר פשקוס (פאשקוז) אב"ד גלנטה .ר' דוד נשא בזיווג שני את
נכדת המהר"ם שיק .כן ידוע לנו על ארבע אחיות.

ז .רב בישראל
הבחור ר' בנימין זאב נסמך לרבנות על־ידי רבותיו הנ"ל הגאון ר' שמואל זומר מפאפא ,בעל ה"גורן דוד" וגם מרבו
המהר"י אסאד בסרדהאל.
יתכן ששנים ספורות לאחר נישואיו עוד המשיך ללמוד בישיבה בסרדהאל .בתם הבכורה לאה אשר נולדה בשנת
יֹוסעג בשנת ה'תרכ"ג .אמנם יתכן שרק ללידה נסעה זקנתנו
בד ֶ
ה'תרכ"א ,נולדה בסרדהאל .הבן השני ,שמחה כהן ,נולד ִ
ללדת בבית אמה בסרדהאל ,48שכן מדברי נכדו הרב יעקב צבי כהן זצ"ל ,בביוגרפיה שכתב על סבו ,אפשר להבין כי עברו
לדיוסעג מיד אחרי החתונה.
יֹוסעג ( ,49)Sládkovicovo, Diosek, Diószegהינו כפר־פרבר מבודד
מקום זה בו נטו זקננו וזקנתנו את אהלם הראשוןִ ,ד ֶ
שבמחוז טירנא בסלובקיה המרוחק  40ק"מ מזרחית לפרשבורג ,לא הרחק מסרדהאל ,וייצן וגאלאנטה בדרך לסערעד.
יֹוסעג פתח חנות מכולת והמשיך בשקידתו על התורה ועל העבודה.
בד ֶ
ִ

הסבתא שרה־לביאה -
"היתה מסורה לתפקידה לנהל את ביתה בכבוד ולאפשר לסבא להקדיש את כל זמנו וכוחו לתורה .גם בימי
שהותם בכפר היא שרתה את הקונים וכלכלה את החנות ובעלה היה יושב ולומד" (הרב יעקב צבי כהן
זצ"ל).
זקננו אף היה ממונה על הכשרות בבית־החרושת הגדול לסוכר שנמצא עד היום בכפר ונחשב מוצג לתיירים.
הכפר היה בעצם רחוב ראשי אחד ארוך מאוד ,בן  3-4ק"מ .היום דרים בכפר זה פחות מ־ 6,000נפש .מחצית מתושבי
הכפר ממוצא הונגרי .נכדו הריצ"כ סיפר כי בלומדו בגלאנטא ביקר שם ושהיו אז עוד אנשים שזכרו היטב את הסבא הרב
בנימין זאב כהן ,עד שיכלו להראות על סמטה אחת את ביתו ,והראו לו את הנחל העובר את הכפר אשר בו הוא טבל
בחורף בזמן ששכבת קרח כיסתה את המים.
זקננו קיבל על עצמו בהתנדבות להעיר את בני הקהילה ,שגרו פזורים על כל האורך העצום של הכפר ,לתפילת שחרית
בבית־הכנסת .בעוד לילה הוא רתם פעם בחורף את סוסו למגלשה ונסע בסיבוב כזה לכפר .הסבתא לא הניחה לו לנסוע
בחושך לבדו וגם היא הצטרפה למצוה זו והתיישבה במושב האחורי על המגלשה .בדהרה על־פני השלג הבחין לפתע
הסבא שהמגלשה נמשכת בקלות יתר .הביט אחריו והנה אשתו איננה .היא נפלה לשלג ודרך רב חזר עד שגילה אותה.
סיפור זה סיפר לנכדו הנ"ל.
יֹוסעג חידש בתורה וכתב את אשר חידש .חיבור שלם על מסכת מנחות ,חידושים למסכת חולין ועוד .מסתבר
בד ֶ
ִ
יֹוסעג .מדברי אחיינו הרב ר' אשר אנשיל אדלר
בד ֶ
יֹוסעג גם היה מורה הוראה ,שכן מוזכר בספרי הזמן כמו"ץ ִ
שבד ֶ
ִ
מח"ס "מאשר־שמנה־לחמו" ,אשר בכתובים ,אנו לומדים שבזכות זקננו "עדיין מתקיים המנין שייסד ערב ובוקר תמידין
כסדרם" ,גם אחרי פטירתו .מתברר שעיירה זו צריכה היתה חיזוק רב ערב בואו אליה ולא עיירת חכמים וסופרים
היתה.
הנה כך כותב חתנו הרב שלמה פרידמן זצ"ל:
"וכאשר הגיע עת דודים ,בחר לו רבו מהרי"א [אסאד] אשה ממשפחה המיוחסת בישראל ,אשתו הצנועה
והחסידה מרת שרה לביאה ע"ה ,בת הנגיד הצדיק מו"ה משה בישיץ ,אחד המיוחד מיקירי קרתא דק"ק
גליון כתי"ק של הבז"ך לבונה משנת ה'תרס"א .קשה לומר האם זהו כתב־ידו או שמא של בן משפחה אחר .על־כל־פנים נאמר שם" :האישה
היקרה נדיבת לב המפוארה מרת רחל בלימלא אשת התורני נמופלג מו"ה משה בישיטץ ז"ל ,הלכה לעולמה בשנת ע"ט לחייה" .ע"ט שנים אחר
שנת ה'תקס"ח היא שנת ה'תרמ"ז .אמנם בסוף ספר מצבות סרדהאל מובאים רישומי מצבות שקשה לקרוא את כיתובן המלא .על מצבה 850
באיזור ה כתוב :בלימעלע נפ' כ' בשבט ה'תרל"ו .יתכן והפיענוח מוטעה (וצ"ל ה'תרמ"ז) כשם שיתכן שאין זו מצבת זקנתנו .באחת מאגרות
זקננו הבז"ך הוא מכנה אותה "גראסמוטטער ע"ה דייטש" .נראה שיש ללמוד מכאן שדייטש היה שם אביה.
יֹוסעג.
בד ֶ
 .48הבן השלישי ,אליעזר אף הוא נולד בסרדהאל ,אף שהוריו כבר גרו ִ
 .49אין זו ביהר־דיוסיג הסמוכה לגרוסווארדיין (טרנסילבניה) אשר נמצאת במחוז ביהור ומרוחקת דרום מזרחה הרבה.
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סערדאהעל .והנה כל ימיו היה לומד תורה לשמה בשקידה נפלאה ובמסירות הנפש כהלל ולא עשה אותה
קרדום לחפור בה ,ומיד אחר חתונתו היה עוסק במסחר לפרנס את ביתו ,אבל בכל זאת לא זז מחיבתו
הגדולה לתורתו והיתה תורתו עיקר ומלאכתו ארעי .אבל לא הצליח במסחרו ,ונתקיים בו מה שאמר החכם
(קהלת ט ,יא) "לא לחכמים לחם" .וחשב לשנות את מקומו אולי יצליח ה' את דרכו במקום אחר ,ויאהל
ביתו בכפר דיאסעג הסמוך לעיר פרעסבורג ועשה לו שם חנות .גם שם פרנסתו היתה בדוחק והיה חציו
לה' וחציו לפרנס את בני ביתו ,כי אשתו החסידה היתה לו לעזר ועבדה עבודת הפרך שלא יתבטל מתורתו,
אבל הלילה הקדיש כולו לה' ולא שם עפעפיו תנומה ,ונתקיים בו מה שאמרו חז"ל (חגיגה יב" :):כל הלומד
בלילה מושכין עליו חוט של חסד" ,כי היה נאהב ונכבד מאוד במקום מושבו מכל אדם אף משאר אומות,
ונאמר בו (דברים כח ,י)' :וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא אליך וכו''".
מופת היה לו ביושבו שבעה על אמו אסתר ע"ה בביתו בכפר ההוא ,ולא הופיע במשך כל היום אחד מבני הכפר לבקרו,
כי היו עסוקים במלאכתם ,וגם שלג רב כסה את החוצות ,50הצטער הסבא על בדידותו .והנה נפתחה הדלת ואורח זקן
אחד נכנס שלא ראוהו מימיהם ולא הכירוהו .כשיצא האורח שוב ,שלח הסבא את בני ביתו להזמינו לסעודה ,והם יצאו
ולא מצאוהו .הוא נעלם וגם עקבותיו בשלג לא נראו .גם בשאלו את אנשי המקום אם היה היום אורח זקן בכפר ,והנה
גם הם לא ראוהו בכלל ,ואז חשבו את המקרה הזה כגילוי אליהו.

ח .תמורות בחיי היהודים בהונגריה ובסלובקיה
רבות נכתב סביב נושא פילוג הקהילות ("טיילונג") ולא באנו לחדש דבר כאן אלא רק לתמצת את הידוע ,שכן נושא
הפילוג והתמורות שגרמו לו היו הרקע בו צמח זקננו כנער וכרב צעיר.
אם הזכרנו לעיל את הסרת החוק האנטישמי לצמצום הילודה היהודית בבוהמיה ,הרי שיש להוסיף ולהזכיר תמורות
משמעותיות בתולדותיה של יהדות הונגריה וסלובקיה ,חשובות אף הן ,אשר ליוו ליווי צמוד את ילדותו של זקננו
הבז"ך.
בשנת ה'ת"ר ניתן ההיתר החוקתי להתיישב בערים במרחב ה"אוברלנד" (הגליל העליון ,המחוזות המערביים של
המדינה ,היום – בעיקר סלובקיה המערבית) ,שם התיישבו בעיקר קהילות "אשכנז" המוגדרות כשייכות לקהילות הלא־
חסידיות ,וה"אונטרלנד" (הגליל התחתון ,צפון מזרח המדינה) ,אליו היגרו בעיקר יהודי גליציה שלרוב נמנו על מעגלים
חסידיים ששפתם יידיש .לפני כן אסר זאת השלטון האוסטרי על יהודי הונגריה וסלובקיה מחשש לתחרות עם הסוחרים
ובעלי־המלאכה הנוכריים .מאה אלף יהודי הונגריה הוכפלו בחמישה בעשרים וחמש השנים הבאות נוכח הענקת חופש
יחסי ליהודים ,והגירתם של רבים מן הצפון ,המזרח (גליציה) ומן המערב כמו זקננו שהגיע מבוהמיה .הקהילות היהודיות
התעבו ,נוסדו חדשות ונוצר מתח בין חלקים וזרמים שונים בקהילות .מלחמתו של החת"ם־סופר בניצני הרפורמה היתה
רק ההתחלה של המאבק ,והקשיים שעמדו בפניו רחוקים היו לאין שיעור מאלו שהשתרגו על הדור שאחריו.
החופש היחסי שניתן עתה שימש כחרב פיפיות .פריצת גדרי החברה התורנית בהונגריה החלה בשנות התר"יודים .אז,
בעקבות מהפיכת "אביב העמים" שזעזעה את אמות סיפי השלטון ודוכאה לבסוף ,הנהיג השלטון האוסטרי ,ובראשו
הקיסר הצעיר והחדש פראנץ יוסף ,הקלות רבות לאוכלוסיה הכללית והיהודית בפרט .יהודים נהנו מפירות השגשוג
הכלכלי .מאידך ,סוחרים יהודים (זה היה עיסוקם המרכזי של היהודים ,)51שמצאו עצמם בשטחי הערים ,נפגשו באתגרים
שרכלו בין קהילותיהם .הפיתוי היה גדול ,לעיתים גדול מנשוא.
ואף בקשיים לשמור על דתם ומנהגם כפי שהיה בעת ָ
בפשטות ביטא זאת רבו של רבנו בעל ה"כתב־סופר":
"מי שיושב בכפרים ,ויושבים בה מעט [תושבים] ,ביגיעת כפם ובזיעת אפם מפרנסים עצמם ,עובדים שדות
וכרמים ,ואין חידוש כל־כך אם בוחר בעסק התורה ,ואין צריך כל־כך לכבוש יצרו ,כי אין דבר שיסיתו
לביטול התורה ,כי מלאכתו מלאכת הקודש קלה ממלאכתם.
אבל היושב במקום שווקים שבאים מכל מקום שמה לקנות ולמכור ,וידוע כי במקום כזה הפרנסה קלה
ונוחה מאוד ,צריך כח המעצור שלא ליתן עינו בממון לעסוק במשא־ומתן שאין טרחתו מרובה [ליבטל
מתורה]" (ליקוטים על סדר ההגדה שבסוף פירושו על התורה ,על הפס' אתהלך לפני ד' בארצות החיים).

 .50סיפור זה מפי הרב יעקב צבי כהן ששמע מאחד מבני המשפחה .אמנם אם זקננו נפטרה ו' באלול ,וספק אם ירד אז שלג.
" .51טבע ישראל להיות סוחרים ועפים ממקום למקום" – הנצי"ב מוולוז'ין ,הרחב־דבר דברים ח ,ג.
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ואף זאת ,מעתה נדרשו ראשי הקהילות לתת דין וחשבון לפני הוד מלכותו בדבר סדרי החינוך בבתי־הספר מתוך
מגמה של השלטון להכניס בהם לימודי חול שיתאימו לרוחות המודרניזציה .השפה המדוברת על־ידי יהודי בוהמיה,
כמו גם במחוזותיה המערביים של הונגריה ("אוברלנד") היתה יידיש־דייטש .52ואמנם עד מלחמת העולם הראשונה נהגו
היהודים לכתוב ביניהם יידיש־דייטש ,שהיא לשון דומה לגרמנית הכתובה עברי ,ופסקו מזה מאימת הצנזורה .השלטון
האוסטרי אשר שלט על הונגריה כבר מאות שנים ביקש עתה לספח את הונגריה כאחת ממחוזותיו גם מן הבחינה
התרבותית ,ומרוצה היה מאד מן השימוש בניב גרמני כשפת הוראה בבתי־הספר.53
השפה הגרמנית אמורה היתה להרתיע בהיותה לשון תנועת ההשכלה" ,לשון לאומים" שאין להכניסה במקום הקודש,
והחת"ם־סופר יליד פרנקפורט ,שנפטר בתחילתו של תהליך המודרניזציה הסתייג ממנה (בתשובה ,חלק אבן־העזר ב
סי' יא) וקבע כי גם הקדמונים היו בקיאים בלשון האומות ובכוונת תחילה הכניסו שינויים ויצרו את היידיש־דייטש
כגרמנית משובשת .הסכנה בידיעת הלשון היתה של רכישת חכמות חיצוניות אשר ידיעתן עשויה לקרב את הדובר בה
לידיהם של מפירי תורה .אלא שחוגי היראים התרגלו בשימוש בשפה הגרמנית ,בעיקר באוברלנד ,כולל בפרשבורג אשר
נחשבה למגדלור החברה התורנית .דוקא יהודי סלובקיה דיברו גרמנית ואילו הגויים לא הבינו את השפה (הדבר בא
לידי ביטוי בימי השואה הנוראה .כאשר הבחינו הנאצים ימ"ש בילד סלובקי המבין את שפתם ,מיד ידעו כי הוא יהודי).
לעומת החת"ם־סופר אשר ביקש למנוע מרבנים לשאת דרשותיהם בגרמנית" ,לא ידרוש בלשון לאומים" (לשון צוואתו
ביחס לרב אשר יֵשב על כסאו) ,הרי שלאחר פטירתו ,עם התבססות השלטון האוסטרי ,היתה הגרמנית לשפת הרבנות.
בימי החת"ם־סופר רב דורש גרמנית היה שם נרדף ל"מחדש" ו"משכיל" המבקש לפגוע במסורת היהדות .לאחר פטירתו
נשתנה הדבר במאד .אפילו תלמיד החת"ם־סופר ,המהר"ם שיק ,דוקא עורר להתיר את האפשרות בשימוש בשפה
הגרמנית או לכל הפחות שלא להשתמש בדברי החת"ם־סופר כפסיקת הלכה מחייבת ,54ולא עוד אלא שכמה מנכדיו
של החת"ם־סופר כבר דרשו בגרמנית .55יהודים הרבים שהיגרו מבוהמיה וגרמניה דיברו אף הם בשפה זו .בגרמניה ,לא
רק הרב שמשון רפאל הירש איש פרנקפורט ערך עיתון בגרמנית של ממש (החל משנת ה'תרנ"ה כמו גם ספרי הקודש
שחיבר שנתחברו ונדפסו בגרמנית) ,אלא קדם לו בעשור בעל ה"ערוך לנר" באלטונה שבהשראתו נערך ונדפס העיתון
"“( "Der Treue Zions-Wachterשומר ציון הנאמן").
ועתה אף בהונגריה שהיתה כעת תחת שלטון אוסטריה ,השימוש בשפת היידיש־דייטש הלך ופחת ואת מקומה תפשה
הגרמנית האותנטית .בתי־ספר יסודיים יהודיים התרבו והתחרו ב"חדרים" .פקודת השלטון היתה לייסד בתי־ספר שכאלו
ולא ניתן היה להתנגד לה ,לפחות לא ב"אוברלנד" .בבית־הספר למדו הילדים לימודי חול ואילו לימודי הקודש הצטמצמו
במאד .כך ארע שברודניץ לא היה "חדר" שיכלו זקננו הבז"ך ואחיו ללמוד תורה ,כמסופר לעיל ,והברירה היחידה היתה
ללמוד בבתי־הספר היהודיים שנשלטו בידי הניאולוגים .בשנים אלו יש לסמן את הקו המצביע על הרחקת דור שלם של
ילדי ישראל ממורשת אבותם שאת חולייה סובלת האומה הישראלית מאז.56
השפה הגרמנית הונהגה בהדרגה בבתי־הספר היהודיים .חיש מהר הפכה השפה להיות גם המדוברת והכתובה .זקננו
הבז"ך וזקנתנו שרה לביאה כתבו לילדיהם באותיות עבריות ,אך השפה הינה גרמנית מובהקת .זו כמובן היתה השפה
המדוברת בבית( .התופעה של יהודים יראים דוברים הונגרית הינה מאוחרת שתפוץ רק כעבור שני דורות) .כזכור,
זקננו נולד בבוהמיה .מחצית מתושבי פראג הבירה היו גרמנים ואף החזיקו בעמדות המפתח 10% .ממאה אלף תושבי
פראג יהודים היו ודיברו גרמנית .57הכתיבה בשפה הגרמנית באותיות עבריות היתה מעין פשרה מסוימת עם המציאות
שכפתה את עצמה על היהודים .אמנם ,החיבורים הרבניים נכתבו כולם בלשון־הקודש.
.52
.53

.54
.55
.56

.57

יידיש־דייטש .נקראת גם :אלזסית־יהודית ( .)Yedisch-Daitsch – Le dialecte judéo-alsacienסוג של ניב אלזסי של גרמנית והשתמשו בה בקהילות
יהודיות עתיקות באלזס ,צרפת.
בנקודה זו מעניינים דברי זקני הקדוש האדמו"ר הצדיק רבנו צבי אלימלך מדינוב ,אשר ידוע היה במלחמותיו במחדשים ובמשכילים ,בספרו
אגרא־דפרקא סי' רעא" :תתבונן אחי ידידי את אשר לפניך ותראה אשר מגמת כל האומות לעת כזאת בעקבות משיחא דוקא להשפיל ח"ו
לשונינו הקדוש ולהגביר לשונותיהם ללמד את בנינו מכל לשונות הגויים".
ע' ליקוטי־תשובות חת"ם־סופר ,עמ' עג-עה .באסיפת  70הרבנים במיכלוביץ ,הונגריה ,שהתקיימה בשנת ה'תרכ"ה ,התכנסו לדון נגד המנהגים
שחידשו המחדשים ,ואפשר היה כבר בה לחוש את אווירת הפילוג הקרב ובא .דוקא שם הובעה בקול רם דעתו של המהר"ם שיק.
ע' לעיל הע'  42אודות מינוי הסגן שמינה לעצמו בנו בעל ה"כתב־סופר".
"קם דור שלם שלא הכיר עוד את אווירת ה"חדר" ספוגת ערכי המסורת היהודית הייחודית־פנימית .שלוש עד ארבע שנות חינוכו של הילד
עברו עליו תחת ידו של מורה משכיל ,שקירבו אמנם למקורות היהדות הבסיסיים ,אבל לא בשפה היהודית המיוחדת ,ולא כמעיין היחיד שממנו
שאב הילד את מרכיבי תודעתו הראשוניים ושעל פיהם כיוון את תגובותיו הרגשיות .שלא כמו ב"חדר" ,בבית הספר נוספו על לימודי הקודש
מקצועות של חול ,כדי לסייע לילד להתמצא בעולם שמחוץ לתחום היהודי ,אך גם להזדהות עם אישיו וענייניו של עולם זר זה" ,יעקב כ"ץ,
"הקרע שלא נתאחה" עמ' .50
אדרבה ,כנאמר לפני כן ,חמישים שנה לפני הולדת זקננו הבז"ך ,חוייבו יהודי צ'כיה להפסיק מלהשתמש בעברית וביידיש בכתיבת חוזים.
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זקננו שח לנכדיו אודות ביקורו הראשון בישיבת פרשבורג בשנת ה'תר"ט אליה הגיע מעיר מולדתו והוא קצת אחרי בר־
המצוה .דיבורו גרם לצחוק בין התלמידים .שפתו היתה גרמנית ,בה למד גם בבית־הספר בראודניץ ,וכשניגש אל ראש־
הישיבה ה"כתב־סופר" בפעם הראשונה ,ופתחֶ :
"הער ראבינר" ,פרץ כל האולם בצחוק.58
האורתודוכסיה ,או חוגי היראים ,הגיבה למודרניזציה ולהכרח של החיכוך ההולך וגובר עם הגויים (בהעסקה,
במשא־ומתן) ,בשמירת יתר על המוסכמות ,ההרגלים והמנהגים ,באדיקות מרבית בכפיפות להלכה .ביקשו להדגיש את
ההבדלים בין הזרמים בסממנים רבים ככל שיהיו .באופן פרדוכסלי ,הקלקולים במחנות המחדשים דוקא חיזקו וביססו
את שמירת ההלכה אצל נאמני התורה ,משום שאלו נאלצו לחבר חיבורים לחיזוק התורה והמנהג ,כדוגמת ספרו הנודע
בשערים של הגאון ר' שלמה גנצפריד "קיצור־שולחן־ערוך".
בנר ראשון של חנוכה ה'תרכ"ח הוענקה אמנציפציה לחצי מליון יהודי הונגריה וסלובקיה אשר התגוררו בכ־350
קהילות .היהודים באירופה עסקו במקורות פרנסה מסורתיים ,כגון רוכלות ,סחר בהמות והלוואה בריבית ,ויהודי
הממלכה האוסטרו־הונגרית לא יצאו מכלל זה .אך עתה התרבה מגוון האפשרויות שעמדו בפני היהודים .חופש פעולה
כלכלי ,פירושו היה היתר מגורים בכל מקום ,אפילו בערים ,וחופש דת פירושו המיידי היה מודרניזציה ופיתוי לחוליות
החלשות "להשתחרר" מעול התורה .אך הפירוש המעשי השלילי שהיה תוצאת לוואי כואבת היה שגם כתות שונות,
נוסח הקהילות הרפורמיות בגרמניה ,יכולות לשאת בגאון את שם דת ישראל על שפתיהם ולייצג יהודים אחרים מול
השלטונות .יהודים מתרחקים שהעדיפו שלא להמיר דתם ,יכולים היו להשאר כחלק מן הקהילה ,על אף דעותיהם
המשובשות ומעשיהם המחפירים ,והכל תחת חיסיון השלטון שעודד את המודרניזציה ועידוד ה"שחרור" מעול הדת
ה"מגבילה" .ממילא ברור ,שהמחדשים יכולים היו אף להגיע לעמדת הנהגה בקהילה .מובן אם כן שבעת הזאת החלו
הפעולות המעשיות להכרזה רשמית על פירוד הקהילות ,הפרדה בין פורקי עול אוכלי טריפות ,מחללי שבת ומשנים את
דיני בית־הכנסת ,לבין היראים שומרי התורה וממשיכי מסורת אבותם.
אחד מן הגורמים המרכזיים שהכריעו לפילוג היה רעיון הקמת בית המדרש לרבנים והמריבה עליו היוותה למעשה את
אחת הפלוגתות המכריעות (אמנם בסופו של דבר ,נפתח "בית הספר הארצי לרבנים" בבודפסט בשנת ה'תרל"ז).
מה שדחף לפילוג היה מצב בלתי אפשרי שהבליט את השונה בין פלגי יהדות הונגריה .מצב זה לא נוצר יש מאין ,אלא
על־ידי קביעת השלטון בשנת ה'תרכ"ט כי היהודים צריכים לבחור את נציגיהם לקונגרס יהודי מיוחד ,אשר ציריו ילבנו
את הבעיות הבוערות בקהילות היהודיות.
מעניין במיוחד הוא ניסוחו של המיעוט האורתודוכסי בקונגרס את דרישותיו עליהן יש להסכים כבסיס לכל משא
ומתן:
"יואיל הקונגרס הנכבד להחליט ,ששום תקנה הנוגעת לארגון הקהילה או לבתי־הספר לא תוכל לשמש
נושא לדיון ולעיון בקונגרס אם לא יהיה ניכר בה ,על דרך העקרון ,כי ההוראות של התורה והתלמוד כפי
שהן מבוארות בשולחן־ערוך ,רק הן תוכלנה לשמש לה יסוד בלעדי".
במקום שהיוו היראים מיעוט בעירם ,פרשו הם בדרך־כלל מן הקהילה וייסדו תחתיה קהילה משלהם .משמעות הפילוג
היה התנתקות המיעוט מן החברא־קדישא הקיימת וויתור על הקבורה לצד אבות המשפחה בבית העלמין הקיים .בשל
כך פסק המהר"ם שיק בכאן שאם אפשר שקהילה תישאר שלמה תוך זהירות שלא יקבר צדיק אצל רשע ,מוטב שלא
להיפרד מהניאולוגים (שו"ת או"ח סי' קעז) .בפרשבורג היו היראים הרוב ואילו הניאולוגים הקימו בית־קברות נפרד.
למעשה ,ברוב המקומות לא הופרדה הקבורה גם אם התפלגה הקהילה .כמובן שנאסרה שחיטתה של קהילה ניאולוגית
אף אם היה השוחט בה ירא־שמים (שו"ת פאת־השדה סי' ז).

*
כאמור ,הפילוג בקהילות הונגריה התרחש למעשה בשנת ה'תרכ"ט ,בהיות זקננו בן  .34רבותיו של זקננו היו מן
הפעילים המרכזיים בלוחמה הבלתי מתפשרת במחדשים ואין ספק שלא רק התקופה אלא ,גם וביותר ,השפיעו 59רבותיו
 .58אגב ,דוקא אצל הגויים ההונגרים עצמם לא הצליח השלטון הקיסרי להטמיע את השפה הגרמנית .אדרבה ,ההתנהלות העצמית היחסית
של ההונגרים בתוך הממלכה האוסטרית ,אשר החלה בעקבות "אביב העמים" (פשרת ה'תרכ"ז שהותירה לאוסטריה את ניהול ענייני החוץ
ולהונגריה את ניהול מדיניות הפנים – מעין אוטונומיה) ,הביאה את שר הפנים ההונגרי שכיהן משנת ה'תרל"ג לדרוש מהיהודים את אימוץ
השפה ההונגרית דוקא.
 .59זקננו מביא כמדי פעם בפעם מספרי רבותיו ,בעיקר בחידושיו לסוגיות הש"ס ולשולחן־ערוך .אך גם באיזה דרוש שנמצא ממנו הוא כותב:
"מאדוני מורי ורבי הגאון וקדוש מו"ה יהודה אסאד זצוק"ל שמעתי במסורה זו לפרש פירוש נאה ונעים" .בביאורו לפיוט "חד גדיא" אף יש

    40ת ו ל ד ו ת ז ק נ נ ו ר ב נ ו ב נ י מ י ן ז א ב ה כ ה ן

של זקננו על דעותיו והשקפותיו .על כן נסקור מקצת ממאבקיהם של ארבעה מרבניו הגדולים של זקננו ב"מחדשים".
כך נוכל לעמוד על דעותיו של זקננו.
הגאון העל הכתב־סופר ,רבו של זקננו מעשרים שנה קודם לפילוג היה בין המחזקים הראשיים לפילוג הקהילות
ולהיפרדות מוחלטת מהניאולוגים .60הגאון הכתב־סופר יחד עם הגאון בעל הגורן־דוד ,אף הוא כאמור רבו של זקננו,
היו שניים מתוך ארבעת הרבנים שבאו אל המלך פרנץ יוסף לארמונו בבודא בי"ב בניסן ה'תרכ"ט ומסרו לו את בקשתם
שלא להכיר בסמכות החלטות הקונגרס אף שנחתמו בטבעת המלך .אמנם נפטר הכתב־סופר בתחילת שנות הפילוג,
בי"ט בטבת ה'תרל"ב.
אחד מן הצירים בקונגרס המפלג היה רבו של זקננו הגאון ר' חיים סופר .רח"ס ברבות הימים כיהן כרבן של שתי
קהילות אורתודוקסיות חשובות בהונגריה :קהילת מונקאטש וקהילת המיעוט האורתודוקסי בבודפשט .מתקיפי רבני
הונגריה הבולטים ביותר היה (ואף התנגד נמרצות לחסידות אשר הכתה שורשים ברחבי אוברלנד) .ידוע היה במלחמתו
במשכילים וביותר סלד מכל פשרנות בהלכה .בשנת ה'תרכ"ד אף חלק על הגאון ר' פייש פישמן ,61רבה של מישקולץ
שהיה ידוע כ"המגיד מפרשבורג" ,בדרישתו להכריז על מבנה בית־הכנסת החדש בעירו ככזה שאסור לדרוך בו ,משום
שסבר – בניגוד לדעת הרפ"פ – כי נבנה בהשפעת המחדשים.
אף היה מיוזמי המאבק לסיקול הקמת בית־המדרש לרבנים בהונגריה שאליו דחפו השלטון והמחדשים אשר הוזכר
לעיל .אמנם הגאונים הרב עזריאל הילדסהיימר רבה של אייזנשטאט והרב שלום קוטנא סברו שאם יעמדו בראש הסמינר
רבנים ראויים ,ראוי מוסד זה לברכה .אך בניגוד לדעתם ,התארגנה משלחת רבני אוברלנד ואונטרלנד גם יחד אל הקיסר
פראנץ יוסף ,בה נטלו חלק שלושה מרבותיו המרכזיים של זקננו :הכתב־סופר ,המהר"י אסאד ור' חיים סופר .ביום שני,
ה' בניסן ה'תרכ"ד נפגשו עם הקיסר ועלה בידם לשכנעו להקפאת המוסד .החשש הגדול היה שמא בוגרי המוסד ינהיגו
קהילות ושמא צעירים מחוגי היראים ,בני ישיבות ,ימצאו מקומם בסמינר ,חשש שלבסוף נתאמת.
ר' חיים פסק" :מוטב שילכו היראים בגלות ח"ו מלקבל חוקי השמדת הדת ברצון" (תולדות־סופרים מכתב ל).
כמה חודשים קודם לכן הצטרף ר' חיים סופר לכמה מרבני הונגריה בהנהגתו של הרב הלל ליכטנשטיין זצ"ל רבה של
קולומיאה (גליציה) ,אשר בין היתר קרא בגילוי־דעת שנוסח ופורסם בבית־הדין במיכאלוביץ' שבהונגריה שלא להיות
נוכח בשעת דרשה בגרמנית.
בשנת ה'תרכ"ט הוציא לאור רח"ס את ספרו "שערי־חיים" המוקדש כולו ליחס לניאולוגים .הוא אוסר את פיתם ויינם,
הנישואין עמם ואף אסר קבורתם בקבר ישראל .המהר"ם שיק אגב ,הזדהה מחד אף עם רצונו של רח"ס להטלת חרם
עליהם והודיע כי נמנע מכך מפני גזירת המלכות (שו"ת סי' דש משנת ה'תרל"ב) ,אך חלק על רח"ס אשר טען שלא למול
את בני הניאולוגיים ,גם מפני שהרבנים ייראו כאכזריים בעיני ההמון .בפועל מלו רבני הונגריה את ילדי ישראל ואף
סידרו ל"מחדשים" כתובות וגיטין .החרמות היו יותר על המוסדות כדוגמת הסמינר לרבנים מאשר על הפרטים .הגאון
ר' ברוך עקפלד אב"ד טשוס 62כותב בספרו פאת־השדה ב סי' ו שיש ליזהר מלישא משפחות הניאולוגים ,אם כי לא אסר
ממש .יש להניח שגם זקננו אשר מוהל מומחה היה ומל את ילודי באדן ,מל גם את תינוקות המחדשים.
רבו של זקננו ,הגאון בעל ה"גורן דוד" למד בישיבת החת"ם־סופר בעשור האחרון לחייו .איש ציבור היה במלוא מובן
הביטוי .פעל רבות בתוך הציבור בנוסף לפעילותו הגדולה בקרב ישיבתו ועיירת מגוריו בה כיהן ברבנות .היה מן בין גדולי
הרבנים שעמדו בחזית המאבק בפורצי הגדר .נשאל האם אדם שפרנסתו תקופח אם יציית להוראה שמקורה ברבני
אונטרלנד להדיר רגלו מבית־תפילת המחדשים ,אם יוכל למצוא סיבה להיתר ,והשיב בשלילה (סי' ז) .ניסה להשפיע על
אדמור"י קהילות צפון־מזרח הונגריה שאיום הרפורמה היה רחוק מהווי חייהם וממילא לא התלהבו מהפילוג .ע' "מכתב
גלוי עם ספר מלחמת מצוה" ,סיגעט ה'תרמ"ט ,דף נה ,.שם דן בשאלה אם מותר להכנס לבית תפילת הניאולוגים שלא
בשעת התפילה והדרשה.
רבו האחרון של זקננו ,הגאון מהר"י אסאד בהקדמה לספר דברי־מהרי"א עמ' יז מסופר שפעם עבר מהר"י ליד טמפל
ניאולוגי ,שמבחוץ מעל חזית גגו בלטו מגדלים ,ומבפנים לא היתה מחיצה בין גברים ונשים ,הרהר קצת ואמר בצער
כלשון הזו" :ושמעתי דבר נפלא מאדוני מורי ורבי הגאון אברהם שמואל סופר ז"ל אב"ד דק"ק פ"ב [פרשבורג] בעל המחבר שו"ת כתב־סופר".
עוד מצאתי בין כתבי־ידו של הרב יעקב צבי כהן המציין כי דברים של הכתב־סופר בפירושו לתורה בסוף פ' וישלח אודות ראובן דומים הם מאד
לדברי זקננו במחלוקת יוסף ואחיו בפרשת וישב.
 .60כפי שמעיד על עצמו ב"אגרות־סופרים" ,פרק "כתבי כתב־סופר" ,אגרת כט.
 .61ע' עליו לעיל הע' .42
 .62תשובה ממנו אל זקננו הבז"ך בענין "המקדש אשה נאסר בקרובותיה" ,נדפסה בשו"ת שלו פאת־השדה.
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ובבדיחותא" :הלא אין זה בית־כנסת כלל אלא תיבת נח אשר נאמר עליה 'מבית ומחוץ בכֹפר' ,כלומר מבפנים ומבחוץ
סמל של כפירה ומינות".
ביחס למיעוט אורתודוכסי בקהילה ניאולוגית פסק ש"מצוה וחובה עליו להבדל מהם ומהמונם" .אף פסק כי אין
להאמין להתחייבויותיהן בכל הנוגע לאי־עשיית שינויים ואף אמר שמוטב להתפלל בלא מנין מלהתפלל עמם (תשובות
מהר"י או"ח סי' לו) .אמר שחובה ומצוה להבדל מרוב הקהל שנטה לחידושים .אמנם נפטר שלוש שנים לפני שארע
הפילוג בפועל.

*
אף שלא כל גדולי ישראל הסכימו לפילוג ,לא בהונגריה אך ודאי לא במדינות אחרות כפולניה ורוסיה ,אך לא יפלא
שזקננו ראה עצמו שייך למחנה הלוחמים במחדשים עד לכדי תמיכה בפילוג .רבני הדור ובראשם המהר"ם שיק דרשו
משומרי התורה להירשם ולחתום על חברותם בקהילה האורתודוכסית ולא לעמוד מנגד .התפתחות מסוימת התרחשה
בראשית שנות הממי"ם ,כאשר קמו כמה קהילות "סטאטוס קוו" אשר אפשרו אי־חתימה על חברות בקהילה מסויימת,
וזו גררה אחריה התנגדות .הדבר קרה למשל כאשר הניאולוגים היו מיעוט בקהילה והסכימו לקבל מרות הקהילה ולא
לפרוש ובתמורה הסכימו היראים שלא לרשום את הקהילה כקהילת הארגון הגג האורתודוכסי ובמקום זאת להקרא
קהילת סטאטוס קוו .תמצית השקפת זקננו בנושא אפשר לשמוע מדברים שאמר לאחיינו ר' משה אדלר בימי הפילוג,
כאשר נראה בעליל שכוונת האחיין בביטוי "כת הפוסחים על שתי הסעיפים" לקהילות הסטטוסקוו:
"אמר לי דודי הנ"ל דבר נעים מה שהשיב לכת הפוסחים על שתי הסעיפים .כי בימיו נפלגו מחנה העברים
לשתי מחנות ,היינו שומרי הדת המכונה בלע"ז ארטהאדקסין ,וכת החדשים הנקרא נעאלאגען ,ורבים אמרו
מה לי למשכן נפשאי ולכתוב ולחתום בידי שאל יזוז מהשטאטוטען [=מהתקנון] של השומרי־הדת ,הלא
אבות אבותי היו יהודים ,מהם חסידים ופרושים ,ולא עלה על דעתם לעשות חבורה בשם הארטהאדאקסים.
על זה השיב הנ"ל במאמר הנביא ישעיה (מד ,ה) הפטרת ויקרא" :זה יאמר לד' אני וזה יקרא בשם יעקב
וזה יכתב ידו לד' ובשם ישראל יכונה" .איזה הפשט ,אם רק בפיו 'יאמר לד' אני'' ,בשם יעקב יכונה' – היא
המדרגה התחתונה .אבל 'וזה יכתוב ידו לד'' ,גם לדורות 'בשם ישראל יכונה' ,דפח"ח".
היחס החשדני כלפי קהילות הסטאטוס קוו נמשך שנים רבות אל הדור הבא ,ואפילו כמה תלמידים של בעל השבט־
סופר רבה של פרשבורג ובנו של הכתב־סופר שהיו חברי קהילות סטאטוס קוו לא הורשו לבוא ללווייתו .רבנים ושוחטים
שנמנו על המיעוט האורתודוכסי דוקא בקהילה שלפתע נשאה הכותר של קהילת סטאטוס קוו ,עמדו עתה בפני בעיה
קשה ומצאו עצמם אינם כשרים להורות ולשחוט בעיני חלק מציבור היראים במדינה .אמנם באלו תמך המהר"ם שיק
(שו"ת יורה־דעה סי' יט).
גם בענין לימוד חול מזהיר זקננו בצוואתו מלימוד ידיעות ומדעים שאינם ממקורות יהודיים ועלולים למשוך את הבנים
הלאה מגבול ישראל:
ואתם בני בנותי וחתני ,אבקש מכם בדמע שאם תזכו לבנים זכרים מבני קיימא ,תגדלם על ברכי תורה
ומצוות ,מחכמות חצוניות ילמדו מה שמוטל עליהם בגזירת המלכות ירום הודה ,או מהלכות מדינה ,וליותר
ח"ו אל תתנו יד ,רק בתורת ד' יהגו כל הימים ,אל תתנו אותם לא למלאכה ולא לסחורה ,חכמנו ז"ל אמרו
בימיהם ללמוד את בנו מלאכה ,שאז השמש התורה והיראה זרחה אל כל משכנות ישראל ,אבל עכשיו
בזמננו בעוונותינו הרבים עלט וחשך תארינו עד ירחם ד' וישלח לנו במהרה משיחנו לגאלנו ,ואם גם רוח
אין בהם לקבל ואפילו לבם אטום ,אל תחושו לזה ,רק תרבו תחינה ותפלה לפני אלקינו שיפתח לבם ויטהר
רעיונם וסוף הכבוד לבוא ,וגם אם לא יזכו לתורה יזכו על־כל־פנים להיות יראי שמים ועוסקים במצוות,
ואתם אהובי בני וחתני יצ"ו תצוו לבניכם כך והם יצוו לבניהם ,למען ירבה כבוד שמים עד עולם.
זקננו הזהיר פעמים הרבה כי החיכוך הגדול מדאי עם שרי הגויים שבא כתוצאה מהתנשאותם של יהודים מתבוללים
לתפקידים רבי מעלה מביאה עליהם קנאה מן הגויים הגוררת אחריה בהכרח סבל לעם היהודי כולו .הנה מקום אחד
לדוגמא שם הוא אף מתבטא בחריפות:
"והנה אחר שהגיעו ֶפחי ישראל קציניהם וגדוליהם ללחום מלחמיהם ורוח מושל עבר עליהם ויושבים
בראש בין שרי המדינות לערוך משפטים ולחקות חוקים בין שרי הארץ פרקו עול הענוה משכמיהם ובקשו
להראות לעמים ולשרים את יופי תבונתם על תלמי החכמה והמדע עתקו וגם אזרו חיל לישב בראש לכל
באי מועד ובוער בהם אש הגאוה והגדולה ,כי ד' נתן חכמה לעמו והם מביני מדע לידע על בוריָם כל אשר
יזמו ללמוד ולהגות מה שאינו מצוי כל־כך בין שאר העמים ,ועל־ידי זה שחכמו והבינו יותר משאר שרי
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וקציני העמים התאוו תאוה להראות לעמים את יפים ולהיות לראש להם בכל מיני גאוה וממשלה ...בא
לו זה היצר שיבקש להיות לו גדול ומושל ,ועל־ידי זה לא די שפורק הבר־ישראל שעלה לגדולה מעל צוארו
כל עול השמים ומואס בבני דתו ,אלא שמעורר עוד קנאת גדולי האומות ושריהם לאין מרפה עד שישפכו
קנאתם וחמתם על כל בית־ישראל ,וכמעט אין לנו תקומה ח"ו בין האומות על־ידי זה.
והנה על־ידי עושר רב שאספו וכבוד המדומה שקצרו לא הלכו בעקבות אבותיהם להרבות על־ידי זה כבוד
שמים אלא בקשו להתדמות לשאר האומת להגדל בזה לקנות תכשיטין זהב וכסף לדמות להם במלבושיהן
להרבות תענוגי בני־אדם שדים ושדות שרים ושרות לבנות בנינים מפוארים מגדלים גבוהים לנטוע גנות
ופרדסים ואין קץ לעמלם להראות כבודם ועשרם לעיני העמים ,ועל־ידי זה היו לקוצים בעיני העמים
ולצנינים בצדיהם כי אמרו 'לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה'.
וכן גם עתה בינינו צעקת האומות שרואים את כל הכבוד בבית־יעקב חלי כתם ועדי זהב לבושי משי ורקמה
אוכלים למעדנים ושותים במזרקי כסף סוסים ממצרים מעולפים בספירים רכב ופרשים שן ואטונים גם־כן
הם צועקים לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו את כל הכבוד הזה ,על־כן אש נפקה נגד יעקב
וגם אף עלה בהם נגד ישראל ואומרים לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד ,כל העוצם אשר ביד ישראל גנוב
הוא מהם כי עצמת ממנו מאוד ,ועל־ידי זה נתן ישראל לחרב ולשבי ולבזה ח"ו" (מתוך ביאורו לפיוט "חד
גדיא").

ט .דרכו בקודש ביחס לרחוקים
לצד ההשקפה הברורה של זקננו לעמוד כחומה בצורה נגד "המחדשים" או "המתקנים" אשר על ברכיה התגדל בישיבות,
ולפיה נהג אף הוא ,נהג זקננו במתינות עם כל איש ואיש מישראל .תוכחתו מסותרת 63היתה באהבה .כיצד פועלת
מערכת האיזונים בין ההתקוממות לבין המתינות לומדים אנו בפירוש זקננו לתורה.
אצל דברי רש"י בריש פרשת נֹח שיש דורשים אותו לשבח ויש לגנאי על שלא הוכיח את בני דורו ,מברר זקננו את
אופני מצות התוכחה מכמה פנים .זקננו מבאר שהתורה צוותה להוכיח בדברים רכים ,שמא החוטא לא למד את עובדת
האיסור עליו עבר .מפרש זקננו" :הוכח תוכיח את עמיתיך ולא תשא עליו חטא" – לא תעמיס עליו חטא באשר אינו
יודע בדבר האיסור .לעומת זאת ,כנגד הרשע ,אי־אפשר לאדם כשר לעצור ברוחו מלרתוח ריתחא דאורייתא למעיז פניו
נגד קדשי ד'.
ועוד כמה עניינים מבאר בענין מצות התוכחה :יש להוכיח כל כת חוטאים לפי לשונם והבנתם .יכול להוכיח רק מי
שאין לו הנאה עצמית מן התוכחה ,שלא יהיה בו גאווה ,או כל חסרון ומום רוחני אחר .ישנה דרך מיוחדת להוכיח
ה"משכילים" ,לפי חכמתם וידיעותיהם.
עם זאת ,בז לדרכם של רבנים ה"גרים מפני איש" ומתחנפים לחוטאים כדי למצוא חן בעיניהם .דרוש שלם כתב לבאר
את סימני הסדר "קדש ורחץ" וכו' ,שכל עניינו ההבחנה בין הרבנים החנפים לבין הרבנים המוכיחים בשער ומשלמים
מחיר אישי על כך:64
"העומדים על הפקודים מורי תורה מודיעים לעם ד' דרכי השם ומוכיחים אותם על פניהם להגיד לבית־
יעקב פשעם לאמור להם סורו סורו מדרכיכם הרעים רחצו והטהרו ,הסירו רוע מעלליכם מפני ,למדו היטב
דרשו משפט .הלא ריב ומצה גורלם שונא אורב לו במסתרים אויב בחוצות ,לו אוי לו אבוי ,כוננו העם
חיצם על יתר לשונם לירות בחלקלקותם ,אפילו אוהביו העומדים לימינו ותומכים בידו המחזיקים אותו
הממציאים לו פרנסתו ועורכים שולחנו רחקו ממנו כי ירע בעיניהם דרכו בקודש".
דבריו אלו כתב בשנת ה'תרמ"ה ,לאחר שצבר  7שנות ניסיון בתפקיד הרבני שהינו במידה מרובה כפוי־טובה .וכך הוא
מתאר את מחשבת הרבנים החנפים:
"לא כן גורל המוכיחים 'המתנדבים בעם' 'המקדשים והמטהרים' ,האומרים לעם ההולכים בחושך שאדרבה
ראו אור גדול .החונפים מהללים ומשבחים אותם בכל מיני שבח והדור ,באומרם כי העליון בוחן כליות
ולבות של בני־אדם שם הוא מקדש א־ל ,אם הלב רק טהור ונקי אין להסתכל במעשיו אם שומר מצוה

 .63על־פי משלי כז ,ה "טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת" ולשון כזו אצל בעל העקידה שערים עח ,סב.
 .64בדומה לאשר אמר בהספדו על ידידו הרב יוסף כהן מוינה ,כמובא מיד.
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הוא או אוכל נבילות ,רק ההמון אשר אינם יודעים ואינם מבינים המה ישפטו למראה עיניהם ,אבל באמת
הקב"ה אינו מבקש מהאדם אלא לב טהור כמאמר המלך "האדם יראה לעינים וד' יראה ללבב" ,אותם
המוכיחים ימצאו חן בעיני כל העם מקטון ועד גדול ומהללים ומשבחים את שמו בכל פנה וקרן ,ונהרו אליו
כולם מקטון עד גדול מנער עד זקן ,כסאו גדול מכל השרים והוא בין אחים יפריא".
ויש כמובן את מי שבוחר להתבודד בעבודת ד' ולא לפנות אל הציבור כלל .חייו של זה האחרון קלים ביותר .לבסוף
מסכם את דבריו כך:
"'קדש ורחץ כרפס יחץ' ,אם תרצה לקדש עצמך ולרחוץ אותך מכל צואה וטיט ,תחץ ותרחק ממך כל מותרי
תענוגי העולם ותספיק רק בהכרחי ,אז ודאי טוב לך בזה ובבא.
אבל 'מגיד רחצה' ,העומד בראש כל חוצות להגיד לעם ד' רחצו והזכו להוכיחם על־פניהם' ,מוציא מצה',
הנה הלא הוא בעצמו ממציא הריב והמצה מבני־אדם העומדים עליו' ,מרור כורך שולחן־עורך' ,וגם אוהביו
העורכים לו ,המשפיע עליו לתומכו ולהעמידו ,גם הוא כורך המרירות עליו ונשאר קרח מכל צד.
אבל ה'צפון – ברך' ,האומר טוב לכל מה שאומר העם טוב ואומר רק הלב הצפון הוא יהיה טהור וברך,
הנה הוא מברך רק הצפון מה שלא נראה' ,הלל נרצה' ,האיש הזה הוא המהולל הנרצה ,וכל העם מודים
ומשתחוים לו ומהללים ומשבחים אותו כי הוא הנרצה להם".
בשנת ה'תרנ"ח נפטר בדמי ימיו ידידו הקרוב של זקננו רבה של וינה הבירה הסמוכה ,הרב יוסף בער כהן ,שהיה צעיר
בכעשרים שנה מזקננו ולמד אף הוא אחריו בישיבת הכתב־סופר .זקננו הספידו הספד נרגש שזכינו ואף העלה אותו על
הכתב .שם הוא מדבר על תפקידיו של רב בישראל שאחד מהם הוא התוכחה:
"והנה יותר שהיה חכם היה לימד דעת את העם ,מוסר ד' על לשונו ,לא נשא פנים לשום אדם ,לשונו עט
סופר מהיר ,יצא לישע עמו ,ויסר אותם בדברים נכוחים למבין ,לערוך מלחמה נגד און ועמל אם ראה בארץ
בין בדברים שבין אדם למקום בין בדברים שבין אדם לחברו .שפתיו ברור מללו להראות לעמים ושרים את
רוע מעלליהם ,קטן וגדול שם הוא ,יסר אותם בדבריו דברי אלהים חיים והוכיחם על פניהם.
לא כדרשני עמנו על מקומם ומושבותם שנותנים רסן על לשונם ובולמים את פיהם ,מפני שיראים לקפח את
פרנסתם אם יוכיחו את העם על איסור חילול שבת קודש ,או יצעקו חמס על אוכלי שקץ ועכבר מאכלות
אסורות או יין נסך ,או יורו המורים גודל איסור בועלי נדות או משחית זרעם שלא במקום מצוה ,ואין אלו
הם מארי דאתרא ,אלא מוטל עליהם תמיד להודיע לראשים העומדים עליהם איזה דבר ועל מה יוכיחו,
ואם ירצו בזה אז רשאי לדבר ,ואם אין רצונם בזה צריך לחשוך את אלה תחת לשונו ,והם נקראים עבדים
לראשיהם.
אבל לא כאלה היה חלקו של צדיק הזה ,כי אם יותר שהיה חכם וגדול בתורה היה מוכיחם על פניהם ברבים
במתק לשונו ובדברים היורדים לחדרי בטן בעוז ובגבורה".
יחד עם זאת הטיף למעורבות בין הבריות ולהליכה עמם בנחת .לבניו הוא כותב:
"צריך להיות בהכנעה רבה ובענוה לנהוג עם הבריות".
כמה פעמים בפירושו לתורה מסביר זקננו שמחלוקת יוסף ואחיו היתה עד כמה יש להקדיש לרחוקים מתורה ולחיי
המעשה בכלל .כך הוא כותב בפירושו לפרשת מקץ:
"מחלוקת יוסף עם אחיו היתה מחלוקת לשם שמים .כי יוסף אמר ,אין התורה נקנית אלא בענווה ,בדיבוק
חברים ,אוהב את הבריות ,נושא בעול עם חבירו ומכריעו לכף זכות .ואחי יוסף אמרו ,כל זה לא נאמר אלא
ביחוסי עם כי רק להם יתן התורה".
ובפרשת וישב אף פירש כן לגבי חלומו של יוסף:
"והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה – פי' ,כמוני כמוכם צריכים אנו לערוב בין הבריות לבקש מחסורנו
כדי שיהיה לנו מה שצריך לנו בחיים חיותינו לאכול ולשתות ,וצרכי בני אדם מרובים .וכיון שכן ,מי שהוא
מעורב ביניהם בשלום באהבה באחוה עם הבריות – ,לזה יש לו תקומה ויכול לכלכל את עצמו בכבוד
ולאסוף הון ולגמול חסד עם שאר בני אדם בעשרו ובהונו .אבל מי שאינו מעורב כן בחן וחסד ובשלום
ביניהם ,סוף הוא יורד מנכסיו וצריך לשאול עזרה מאחרים... .והנה רצה בזה להוכיח להם שמצד חכמה
צריך לקבל את כל אדם בסבר פנים יפות".
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על מדתו של יעקב אבינו הוא כותב בפרשת ויצא:
"יעקב הי' המובחר שבאבות [בראשית רבה עו ,א] ,חסיד המתחסד עם קונו [זוהר שמות קיד ]:בדברים הנוגעים
לעצמו בינו לבין קונו ,ומדקדק בביתו שגם בניו יתנהגו במדת הדין בינם לבין קונם .אבל בינו לבין אנשים הי'
נוהג במדת החסד .וכן יכול לדור בבית לבן כ' שנה בשלום ובמישור ,ומעשיו עם עשו לתווך השלום ולהלוך
במישור ,וכן הי' מנהגו תמיד עם בני האדם לא היה מתקוטט עם שום אדם .אוהב את הצדיקים ,ודיבר גם־
כן עם הרשעים עובדי ד' [אולי הכוונה ליראים שסרחו – ה.כ .].אם יכול להוכיח אותם הוכיח אותם בדברי
צדק ואמת ,ואם לא שמעו לדברו לא הי' מתקוטט עמהם ולא היה דוחה אותם ,ודאי לא בקש שום קרבות
להם ,אבל אם הם פגשו בו והי' להם דבר אתו התנהג אתם בדברי נחת ושובה.
והיו בימים ההם חסידי עליון הפורשים עצמן מעניני העוה"ז ,ובקשו התבודדות ,הרחיקו עצמן מבני האדם,
ועם רשעים לא ישבו כלל ,ואם רצו הרשעים לקרב עצמן לאותן חסידים לא הניחו להם ,מאסו בהם ודחו
אותן בכל כוחן כאשר הביא הרב בס' חובות הלבבות [ריש שער הפרישות] .ובימים ההם היו כמה אנשים
חסידים כמה שמצינו באיוב ושלשת רעיו ,והם לא רצו בדרך יעקב ,אדרבה הם קטרגו בו על זאת .והשיב
להם יעקב – לכו חזו למה ברא אלקים את האדם ישר על הארץ ולא בשמים ,כי למעלה יש לו מלאכים
עושים רצונו שאין להם דבר עם בני האדם ,אבל ברא את האדם על הארץ שיהא דרכו ומעשיו מעורב עם
הבריות ,ויהי' טוב לאלקים ולאנשים".
את המיזוג הנכון מצא בדמות דרכו בקודש של זקנו אהרון הכהן ,כפי שכותב בפרשת וישב:
"ויש להקשות ,למה אמר האי תנא הקדוש 'הוי מתלמידיו של אהרן' ולא אמר 'הוי כאהרן'? הנה אהרן
החסיד העליון קדוש בקדושתו של אהרן ניכר לכל העולם בחסידותו יתירה ובקדושתו הגדולה ,בכל מקום
בואו ודבורו בנחת עם הבריות עשו דבריו רושם כי ניכר לכל חכמתו יתירה וצדקתו הרבה ,לא יוכלו הרשעים
להלשין עליו או לדבר עליו כי 'שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ד' צבאות הוא' ,וכבוד
גדול התכבד כל אחד אם דבר אהרן אתו.
לא כן הבאים אחריו ,וכן הדורות הבאים ,שהרשעים ברשעתם מבקשים ומבקרים מומים בצדיקים ,ובפרט
אם יוכיח אחד את חברו יאמר לו טול קורה בין עיניך ,מה לך להתערב בדברים של אחרים ,ומתקוטטים עמו
ומבקשים להשפילו .וכן מצינו גם־כן בנביאים הקדושים שהיו מורדפים מן העם מגדוליהם ומקטניהם על־
ידי שהוכיחו אותם .ואם כן יאמר כל אחד מן הצדיקים מה לי ולצרה זאת להיות מתקוטט עם בני האדם
הלא גדול השלום ,שאפילו אם עובדים עבודה־זרה אין הקב"ה מעניש אותם כמו שאומר הכתוב "חבור
עצבים אפרים הנח לו" [הושע ד ,יז .בראשית־רבה לח ,ו] ,אלא אני שלום אשב בביתי ואעבוד את ד' בכל
כוחי ,ולא אוכיח את אחרים כי על־ידי שאוכיחם הם עומסים עלי שאני בעל מחלוקה ...אומרים עלי שכל
כוונתי רק למלחמה ,על־כן אשב בצד בד' אמות של הלכה ואשתוק.
ואמר לן התנא ,אהבת שלום כזה ,בזה לא יצאת ידי חובתך באהבת הבריות ,כי עיקר אהבת הבריות הוא
לקרבן לתורה ולעבודה ,ומחלוקת כזו אהובה ושלום כזה שנוי.
והנה אהרן לא צריך להתקוטט עם שום אדם ,וקאמר התנא אתה הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום אף
שאתה רודף השלום ,בקש שלום ורדפהו .על־ידי רדיפת השלום ,פי' פעמים שתתקוטט ותריב עם בני האדם
זהו בקשת השלום... .שאמר הקב"ה לכהנים 'וישם לך שלום' ,אבל לרשעים לא אמר זה ,אלא עיקר אהוב
את הבריות הוא 'ומקרבן לתורה' ,שעל־ידי תוכחה תקרבן לתורה.
...חובת הצדיקים בעולם־הזה אינו אלא כמאמר ר' יוחנן בתלמוד [ערכין טז ]:חייב אדם להוכיח את חבירו עד
שיכנו ויקללנו ,ומחויב הוא לחסור נפשו כדי להציל את חבירו מן העבירות ולהביאו לעולם־הבא .ואם הוא
כדי שלא לריב ולהתקוטט עם האדם ולישב בשלוה בהשקט ובמנוחה אינו מוכיחו ,הרי הוא מחשב שלות
עולם־הזה יותר מהעולם־הבא."...
דובר לעיל על האפשרות שהיתה קיימת לפעמים לשני הפלגים ביהדות ההונגרית ,שומרי התורה והמתרחקים ממנה,
לדור בכפיפה אחת ,בקהילה אחת ,באופן שאין המתרחקים פוגעים במרקם התורני של התנהלות הקהילה .בדברי זקננו
בפירושו לתורה אנו שומעים כי בניסיונו הרב רכש לעצמו ידיעות במהלכי מחשבת אותם יהודים רחוקים .בפרשת וירא
הוא מחלק בין עוברי איסורים ההולכים בעצת יצרם־הרע שאינם מסיתים זולתם ורק אומרים יעשה כל איש אשר עם
לבבו ,ובין כת הרשעים ששונאים את הצדיקים ואם רואים אותם עובדים את ד' ימיטו מכשול בדרכם .באשר לראשונים,
אפשר לגור עמם בכפיפה אחת שכן אינם מתנגדים ואינם מפריעים .אך עם האחרונים אי־אפשר לצדיק לדור כי גם אם
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יוכל היחיד ללמוד בסתר ,הרי שהציבור עצמו יהיה מנוע מלהתפתח כציבור .כך הוא מסביר את הפצרת אברהם אבינו
אולי יש לפחות עשרה יהודים המצליחים לקיים את קהילתם בין הרשעים ,ואז אין הצדקה להרוג הרשעים המרשים
להתקיימות קהילתית בקרבם.
תופעה שכיחה היתה בקהילות היהודיות בהונגריה ,שלאחר נישואין של אברך ,עוקר הוא לעיר חותנו .זקננו מזהיר,
כי אם מקום מגורי החותן אינו אכסניה של תורה ,יש לחשוש מלהישאר שם .כך הוא מסביר את ציוויו של אברהם
אבינו לעבדו כי לא יקח אשה לבנו מבנות הכנעני אשר יושב בקרבו ,שכן אם תגור האשה סמוך לבית הוריה ,הסביבה
העויינת תשפיע עליה .על־כן ציוה להביא אשה מחרן לארץ־ישראל .אך אם לא תאבה האשה לבוא ,לא ישיב לשם את
בנו יצחק.

י .באדן
בשנת ה'תרל"ח קיבל את עול רבנות בית־הכנסת ובית־המדרש ע"ש הערץ הנמצא ברחוב  Wassergasse 14בעיר הנופש
באדן־ע"י־וינה .זקננו וזקנתנו הגיעו שמה עם שבעת ילדיהם כשהצעירה אסתר בת כמה חודשים בלבד .הבכורה לאה
היתה כבת  18שנה .בית־הכנסת ובית־המדרש ע"ש הערץ הנקרא גם “וסרגאססע שּול" ,נבנה כבית רגיל בשנת ה'תר"ט
על־ידי ליאופלד הערץ ( .)Leopold Herzלאחר פטירתו עברה הבעלות לידי אחותו חנה לעוו ( .)Johanna Löwנדיבה זו
תרמה גם קרן להחזקת הרב ושני המוסדות .עת כיהן זקננו הבז"ך ברבנות בית־המדרש ובית־הכנסת ,בשנת ה'תר"ם,
מכרה היא אותו לידי בני הזוג אלברט ואמה דויטש ,סוחרי עורות וראש הקהילה לשעבר במטרסדורף .לאחר פטירתו
של אלברט דויטש בשנת ה'תר"ע ,עברה הבעלות לידי בנו הד"ר שמואל דויטש אשר ניהל את בית־הכנסת עד ליל
הבדולח בכ"ב במרחשון ה'תרצ"ט ,אז השמידו הנאצים את בית־הכנסת .בית־הכנסת זה של זקננו היה המרכז למשפחות
האורתודוכסיות בבאדן .גם ביתם של זקננו וזקנתנו היה באותו מבנה.
"בית המדרש היה מגורו ,שם ישב ביום ובלילה מלבד השעות הספורות של שנתו .בתוכו עמד ארון־הקודש,
ארון למכתביו בסגנון הימים ההם עם מספר רב של מגירות ומדפים ,וסביב בכל קירות החדר היו ארונות
ספרים .הספה על־יד החלון ,בה הוא נח בצהרים ,ואשר נהפכה למטה בשעת הצורך לאורחיו הרבים.
השולחן באמצע החדר היה עשוי להגדילו על־ידי הוספת קרש באמצע .הקרש הזה היה אמנם קבוע שם
ומקומו בשעת למודו היה על צד הקרש .בצוואתו ביקש את בניו לשים את הקרש בארונו כעד על התמדתו
בתורה"( 65הרב יעקב צבי כהן זצ"ל).
"באדן" בגרמנית פירושו מרחץ ,ואכן היתה באדן עיירת נופש ומרחצאות אשר בימות הקיץ נפשו בה גם גדולי ישראל.
גם מרן החת"ם־סופר בשעתו שהה שם בקיץ ותשובת מספר נכתבו שם .אחריו עשה כן גם בנו ה"כתב־סופר".66
סמוך אחר בואו של זקננו לבאדן הלך ונבנה בית־כנסת גדול בעיירת הנופש ב־  .Grabengasse 14הקהילה היהודית
בבאדן נחשבה לשלישית בגודלה באוסטריה ,מה שמסביר את הצורך בכך( .אף נתקבל אדם נוסף כרב לעיירה בשם הרב
בנימין זאב וולף רייך ).בבית־מדרשו של זקננו התקיים עתה מנין רק בימים הנוראים .זקננו נשאר בתחומי בית־מדרשו,
וביתו הסמוך לו ,מלבד למגורי משפחתו ,שימש כמלון אורחים רבים ושלוחי־דרבן .באגרותיו של זקננו אנו שומעים
רבות אותו נאנק מן הקושי לסבול עולם של אורחים רבים לעת אלמנותו וזקנותו ,קושי שלא מנע ממנו להמשיך להיות
לאכסניה לעוברי אורח כתחנה בדרכם.
גם בקהילה זו פרץ פרץ המתחדשים והיה על זקננו להילחם בו ,כפי שמתאר חתנו וממלא מקומו הרב שלמה פרידמן
זצ"ל את הגיעו של זקננו לבאדן:
"בימים ההם כאשר גברה כת הרעפארמער נגד כת היראים בעיר באדען ,ובאו היראים אל גדולי ישראל
אשר סביבותיהם לשית עצה מה לעשות להציל אותם ואת בניהם משטף מים רבים המתגברים להרוס גדרי
התורה וקדושת ישראל ,ויענו קול אחד :אם יש את נפשכם להציל אתכם ,אל תפנו אחרי הרבים לרעות ואל
תאמינו בשפתותיהם החלקות .ואתם המעטים ,אל תחוסו על כספכם ותשימו עליכם לרב ומורה איש חיל

 .65ראה להלן בתיאור פטירתו על־ידי חתנו הרב שלמה פרידמן זצ"ל.
 .66מיומנו של גאון ליטאי השוהה בוינה אנו לומדים כי בקיץ ה'תרל"א ,הוא הקיץ האחרון בחיי הכתב־סופר ,שהה הכתב־סופר בבאדן" :שמעתי
תהלת הישיבה בפרשבורג ,עד שהשתוקקה נפשי ליסע לראותה ...הגאב"ד ר' שמואל בנימין סופר שי' היה אז בבאדן עם דודיו הגאונים ולא
ראיתיו( "...סדר־אליהו ,יומנו האישי של הגאון האדר"ת ,עמ' .)44
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אשר רוח התורה ויראת ה' נחה בו ויורה אתכם את הדרך אשר תלכו בה ולא תנגפו לפני אויבכם .ואחד
מגדולי ישראל קרא להם ֵׁשם :אמו"ח הגאון הצדיק ז"ל.
בימים ההם ישבה בעיר באדען אשה נכבדה ונגידה ,אשת חיל וחכמת לב ,מרת חנה ע"ה ,אשת חבר הולך
בדרך תמימים ,ירא ה' כ"ש ר' ישי לעוו ז"ל .ויהי כשמעה שרצון היראים לבחור להם לרב ומנהיג את קדוש
ה' אשר שמו הטוב נודע לה מקודם מק"ק סערדאהעל ,מקום מולדתה ,ששון ושמחה לבשתה .והנה מדברת
על לבה ,ותדר נדר לה' ותאמר אל אנשי היראים ,מהרו ועלו להביא את הקדוש ,כי נדרתי לה' לעשות קרן
קיימת לתקן לו בית־מדרשו בביתי אשר משם תצא הוראה ויראת ה' אלינו ,וגם אכלכל אותו ואת ביתו.
וישמחו מאוד כי הגיעו אל מטרת חפצם ויעשו כאשר ציותה וילכו בזריזות .ויביאו אותו ברינה אל מקום
משמרתו משמרת הקודש "בבית־המדרש הערץ בעיר באדען" ,ונשמע קולו בבואו אל הקֹדש משנת תרל"ח
לפ"ק .זכרה ה' את זאת לנשמת חנה ולנשמת ישי בעלה ז"ל לטובה ,ונשמתם תעלה מעלה ויתענגו מרוב
טוב הצפון לצדיקים עם שאר צדיקים וצדקניות שבגן עדן ועם ישיני עפר יקיצו ברחמים ,אמן.
והנה בית־מדרשו היה אוהל־מועד בעיר באדען ,כי שם נועדו יחדיו כל מבקשי ה' ומשם הפיץ אור תורתו
ויראתו על כל העיר ומילט אותם מרדת שחת מיד המשחיתים והמסיתים ,על־ידי אהבתו העזה ,אהבת
ה' ואהבת ישראל .ולא נשא פנים לשום אדם ולא פחד מהם בעת לעשות לה' ,רק פחד ה' תמיד נגד עיניו.
וכאשר ראה חילול השם היה מקנא קנאת ה' כפנחס ,ככתוב" ,וירא פינחס ויקח רֹמח בידו" ,פירש רש"י,
'וירא' – ראה מעשה ונזכר הלכה וכו'.
...והנה גם אמו"ח הקדוש ז"ל ,אף שהיה בדרך טבעו במידות אהרן הכהן אוהב את הבריות ,איש נכה־
רוח ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות ,אבל כאשר ראה מעשה חילול השם ,היה בנימין זאב יטרוף כליש
וכלביא .ובפרט כאשר רצו המתחדשים להרוס גדרי התורה ולבטל מנהגי ישראל ,הפך את טבעו ונטל חרב
המתהפכת בידו לשמור דרך עץ־החיים אשר יעשה אותו האדם וחי בהם.
וכמה פעמים בא על־ידי זה להפסד ממון ,וביזיונות גדולות היו מנת חלקו ,והוא לא שת לבו לזאת והיה
כצאת השמש בגבורתו לילך כדרכו בקודש .פעם אחת רצו המתחדשים לתת לו מתנה גדולה מאוד לנשואי
בתו ולא רצה לקבלה מהם ,ושאלו אותו מדוע עשה זאת ,והשיב להם כי הוא מקטני אמונה על עצמו וירא
פן על־ידי המתנה הזאת יבוא לנטות אחריהם כי 'השוחד יעור' .בזה ראה גודל חסידותו וענוותנותו.
...כך היה דרכו של מו"ח הצדיק והקדוש כל ימיו שלא רצה לקבל מהם זוזים ,שונא מתנות יחיה .ואף אם גם
בעיר באדען פרנסתו מצער מאוד ,היה ותרן גדול בממונו ,והיה פתח פתוח לעניים בביתו של אבינו וזוכרני
שהיו המציקים מתרעמים עליו שהוא מפרנס עניים שבאים לבאדען".
מכיון שעיירת נופש היתה באדן ,על־כן רבנים רבים מוינה ,מהונגריה וממרחקים אשר נפשו בחמי באדן ,עולים לרגל
היו לבית זקננו וזכה לשאת ולתת עמם ,ואף הם ביקשו לשמוע ממנו דברי מוסר:
"ובפרט בימי הקיץ ,בזמן שבאו בני־אדם מכל פינות העולם למרחץ להבריא ולחזק את גופם ,היה ביתו בית
ועד לחכמים וגאוני ארץ אשר מצאו בביתו מרגוע ונחת רוח לנפשם ולשעשע עמו ברזין דאורייתא בבית־
מדרשו .אז היה עומד שם ככהן גדול בלשכת פרהדרין ,אשרי עין ראתה כל אלה .בימים הקדושים שלהבתיה
תוקד בקרבו בשעת העבודה וכל העם הרואים עבודתו ושומעים קול תפילתו יוצא מפיו בקדושה ובטהרה
היו כורעים ומשתחווים לה' ומתעוררים בתשובה .התפעלות גדולה נרשמה בלב הרואים אותו בחיבתו
ובשמחתו היתרה עד להפליא בעשיית מצות ארבעה מינים ובמצות סוכה ,ובזה פירש מאמר נעים זמירות
דוד המלך ע"ה (תהלים סח ,ד) 'וצדיקים ישמחו ויעלצו לפני ה' וישישו בשמחה' ,דהיינו שהצדיק עושה
רושם בלב אחרים בשמחתו של מצוה שהוא לפני הקב"ה שהוא משיש אחרים בשמחתו לעשות המצות
באהבה ובשמחה ,וזהו 'וישישו בשמחה'".
בדומה לדברים הללו כותב אחיינו הרב אדלר:
"נתעלה לרב בק"ק באדען ,שם הופיע באור תורתו ויראתו הטהורה וענותנותו כי רבה לעם המסתופפים
בצל קורתו ונהרו אליו מכל המדינה כי הוא מקום מרחץ והוא היה בעל מכניס אורחים למעלה ממידת
הטבע לקרובים ורחוקים".
יש לזכור שוינה ,בירת הקיסרות האוסטרית ,אם כל חטאת היתה בכל מה שקשור לפעילות המחדשים וממילא מובן
הדבר שלסמיכות זקננו אל עיר גדולה זו נודעת השפעה בעלת משקל בלתי מבוטל על השקפותיו ופעולותיו .פירוד
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הקהילות הרישמי בוינה התרחש רק שש שנים לפני שהגיע זקננו לבאדן־ע"י־וינה בהכרזת פרישה של  389רבנים ,בהם
אף אדמורי"ם וגאונים גדולים .ואמנם גם בעיר הבירה וינה הסמוכה היתה לו השפעה רוחנית .כך עולה ממכתב שכותב
לו אחיינו בו הוא מבקש את סיועו למצוא לו מקום ללמד בו תורה:
"ואדרבא אם יודע כבוד מעלת דודי הרמה מקום מכון לשבת לא איכפת לי אם חוץ למדינתנו הוא או בעיר
מלוכה וויען אצל חברא בית הוועד לחכמים ללמוד שיעור כפי ראות עיניו הבדולחים ,כי שמעתי שיש לו
ֵשם ויד בעיר הזאת וכבוד אלקים הסתר דבר".

יא .הליכותיו
בפרשבורג המרוחקת כ־ 60ק"מ השגיח על אפיית המצות אותן סיפק גם לבניו הרחוקים בגרמניה .ומספר נכדו הרב
יעקב צבי כהן זצ"ל:
"פעם הייתי עם הסבא בזמן אפיית המצות .כבר הייתי אז תלמיד בישיבה ועל סמך ידיעותי בענין מבחינת
הלכה כבר היתה לי הבנה רבה לזהירות ולזריזות המיוחדת ולקפדנות של סבא ,להוציא תחת ידו מצות
למהדרין מן המהדרין .בעיר פרשבורג היו שתי מאפיות למצות ,באחת היתה כל העבודה ממוכנת ובאחת
עבדו ביד .המכונה היחידה שעמדה שם היתה מכבש ,וגם אותו הניעו ביד .מובן שבמאפיה הזאת נאפו
המצות שלנו ,ומובן גם שעבור מילוי דרישותיו המיוחדות ,שילם הסבא בכסף מלא ,ופועלי המאפיה באו
בקבלת דמי כיס רבים על שכרם ,אשר צייתו כל־כך יפה להוראות הסבא.
לא חסך מכספו על־מנת להשיג מצות שמורה אפויות בערב־פסח .בעיר באדען לא אפו ולכן הוא השיג
במטרסדורף ,עיירה במרחק של כ־ 100ק"מ [דרומה] ,ומשם הובאו בשליח מיוחד".
הוסיף על כך הרב נתן כהן ,כי כשבניו של זקננו עוד היו בבית ,שלח אותם ברכבת במיוחד להביא לו ממצות אלו
שבמטרסדורף.
חקר ודקדק הרבה בהלכות שחיטה וטריפות וחקירותיו נדפסים בספר זה אשר לפנינו.
"בהקפדה יתירה נהג גם בקניית בשר למטבח ,רק משחיטה אשר הוא עמד על גבו של השוחט הוא נתן
רשות לקנות בשר לביתו" (נכדו הרב יעקב צבי כהן זצ"ל).
על אף טרדותיו המרובות התמיד בלימוד התורה כאשר כותב אחיינו:
"למד תורה מתוך הדחק וקיים ממש 'אף חכמתי עמדה לי' (קהלת ב ,ט) ,היינו תורה שלמד בהתמדה רבה
משים לילות כימים ולמד בעיון רב".
על אישיותו כותב נכדו הרב יעקב צבי כהן זצ"ל:
"היה בעל קומה גבוהה וזקופה והדרת פנים ,גאון בתורה ,שעסק בנגלה ובנסתר ... .רושם חזק עשה עלי
אז ,כשהייתי נער בן י"ג [בשנת ה'תרס"ח] ,התמדתו בלימוד .הבחנתי בשכבו ובקומו ,והנה הוא חזר מבית־
מדרשו אחרי חצות הלילה ,אחרי שישב וקנן בתיקון חצות ,ואת ביתו עזב שוב בארבע בבוקר .מלבד
ש"ס ופוסקים למד באופן קבוע בשני ספרים ,את של"ה ואת 'ראשית־חכמה' .שניהם סיים לעתים קרובות
ומצאתי רשום בספרים האלה את התאריכים בם היה מסיים אותם ,וזאת היתה רשימה גדולה .זמן רב
הקדיש לכתיבת חידושיו בתורה ,בעיקר על הלכה".
ואמנם בחיבוריו הוא מביא מדי פעם בפעם מדבריו הקדושים של בעל השל"ה הקדוש ,כמו בחיבורו זה שלפנינו "בנימין
זאב יטרף" ,בו מוזכר השל"ה שלוש פעמים .לימודו הקבוע ובקיאותו בספר השל"ה הוא מן המפורסמות בתורה שבעל־
פה אצל ניניו .כמו כן מביא זקננו הרבה מביא מתורת האלשיך הקדוש.
תפילתו ודרכו בקודש הותירו רושם רב על רואיו .ומעשה בנכדתו של זקננו מרת רבקה גולדברגר הי"ד שמשום היותה
יתומה מאביה התגדלה הרבה אצל סבה בבאדן .בכמה מכתבים לבניו הגדולים ,מספר זקננו אודותיה .הוא מתאר כיצד
הוא מחפש בית־ספר מתאים לה בהיותה בוגרת בית־הספר בפרשבורג שרמתו הלימודית לא התאימה לרמת בתי־הספר
שבבאדן ומכיון שלא דברה היטב את השפה הגרמנית.
 30שנה לאחר פטירת זקננו ,כשנצטוותה בשנת ה'תש"ב על־ידי הגרמנים הארורים לעזוב את ביתה עם משפחתה
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בפרשבורג אספה את ילדיה שהיו עמה וסיפרה על סבה הצדיק רבי בנימין זאב כהן זצ"ל שלפני הסתלקותו ציוה על
צאצאיו" :תביטו בי איך שאני מתפלל ונראה עתה .כשתהיו בצרה ,תיזכרו בי כך ,ותינצלו".
אף סיפרה שסמוך אחרי פטירתו של סבה ,מצא עצמו אחיה – נכדו הבכור של זקננו ,יוסף ערנסט ז"ל ,נלחם בקו הראשון
במלחמת העולם הראשונה .החיילים נצטוו לדלג על־פי תעלה גדולה אל תוך קווי האויב שצלף בכל מי שעשה כן .כך
מתו החיילים אחד אחד בתורו לפי פקודת הדילוג .כשהגיע תורו של יוסף ערנסט עצם עיניו וחשב על סבו כפי שציוה
ופתאום הגיעה פקודה בלתי צפויה לעצור ולסגת לצד השני .כך ניצל הדוד ממוות בטוח .את הסיפור סיפרה לנו בתה
הגב' לאה אקשטיין תי' אשר כנערה צעירה ברחה ארבע פעמים מידי הנאצים ומחנה־המוות אוושויץ .בשנת ה'תש"ב,
לאחר אחת הבריחות הליליות מידי הארורים נתפסה בגבול .היא הובלה אל חדר בכפר סמוך שהיה מלא במשפחות
יהודיות שנתפשו כמוה בגבול ושהו שם כל אותו הלילה .בבוקר הגיעה משאית לאסוף את העצורים .באותה עת תוך
שהיא מביטה בחלון בדאגה חטפה אותה שנת עראי .בשנתה ראתה פני איש צדיק זקן עטוף בטלית ומתפלל ,ופניו ממש
כפי תואר הסבא כפי ששמעה מאמה .לפתע העירה משנתה מאן דהו ואמר לה ,את תשארי כאן .חבל שתילקחי .לאחר
שנסעה המשאית קראו ליהודי מקומי לקחתה אליו והתנו עמה השומרים שתעזוב את הכפר עד ליום המחר" .עד היום
– מספרת גב' אקשטיין – איני מוצאת כל סיבה הגיונית לשחרורי".
גם נכדו הריצ"כ מתאר דברים דומים:
"במשך השנים אשר למדתי בישיבות הונגריה ,בהתחלת הזמן ובסופו ,עברתי בנסעי הביתה או מהבית,
את העיר באדען כדי לבקר את הסבא .לאחרונה ראיתי אותו בחשוון ה'תרע"ג .הוא היה חלש וחולני,
והתפלל באותו היום ביחידות בבית־מדרשו שחרית יותר מאוחר .כשעמדתי לנסוע הוא קרא לי שרוצה
להיפרד ממני .הוא ברכני מעוטר בתפילין ומעוטף בטלית ,ואמר לי בקול בכי :הסתכל עלי כדי שתזכור
היטב ותרשום בלבך איך שהנני נראה בטלית ותפילין .הוא הרגיש שזאת היא ברכתו האחרונה ,ובודאי רצה
להנחיל לי את הסגולה שנזכרה אצל יוסף הצדיק :זיו איקונין של אביו ראה ולא חטא".
שתי תמונות יש בידינו מזקננו .התמונה הראשונה צולמה בחתונת בנו ר' אליעזר כהן שהתקיימה בשנת ה'תרנ"ח
או ה'תרנ"ט בהיות זקננו בן  63-64שנים .כדרכם של תלמידי־חכמים בהונגריה באותו הזמן הוא התנגד להצטלם אך
התמונה צולמה מהצד מבלי שהבחין בכך .בתמונה השניה נראה הוא עומד לצד בנו ר' שמחה .היא צולמה בבאדן בהיותו
בן  72בקיץ ה'תרס"ז ,עת ביקרוהו בנו ר' שמחה כהן עם הנכד יעקב צבי כהן אשר צילמו .גם שם לא הסכים הסבא
להצטלם ,אך בנו ר' שמחה שכנעו שבין כה וכה לא יצליח הילד להוציא תמונה של ממש מתחת ידו...
וכך מתאר נכדו הנ"ל את עבודת השם של זקננו:
"בעמדי על־יד הסבא בזמן התפילה ,יכולתי לראות את השתפכות נפשו ואת כוונותיו העמוקות ,דבריו
שבאו מעמקי לבו .פעמים מספר חזר על הפסוק "אבינו שבשמים עשה עמנו חסד" .כשהגיע ל"אחד"
שבקריאת־שמע נע בגופו למעלה ולמטה ולארבע רוחות להביע את אחדות הש"י בכל פינות העולם [הוזכר
בגמרא במסכת ברכות ובשו"ע ]67ואמר לי שהוא מחזיק במנהג זה אף־על־פי שרבים חדלו מזה (כדי שלא
לתת מקום בתנועות אלו של שתי וערב לחשד להשתייכות לכת השבתאים שבסוף נטו לתורת הנוצרים).
חשיבות מיוחדת היתה לתפילתו בראש־השנה .אם כי הוא היה שופך את לבו לפני קונו בכל ימות השנה
בעדו ובעד ביתו ובעד כל אלה שפנו אליו שיכלול את בקשותיהם בתפילתו ,הוא הכין לראש־השנה מחברת
שלימה ,מדי שנה בשנה מחדש ,אשר בה כתב לו כל התפילות והבקשות המיוחדות על כל אחד מבניו
ובנותיו ואחיו עם כל צאצאיהם ולכל אחד את צרכיו .וכשהגיע היום הזה ,עזב לפני מוסף את בית־הכנסת
ונכנס לבית־מדרשו שהיה בסמוך ,קיר על קיר ,ועמד שם בזמן שהציבור התפלל תפילת שמונה־עשרה
בלחש ,לומר את בקשותיו .אחר שסיים את תפילותיו חזר אל הקהל אשר בינתיים כבר התחיל בתפילת
הש"ץ."68
אף שכאמור לעיל נאלץ במרוצת חייו להתמודד עם קשיים רבים שפקדו את דורו ,נשאר תמיד אופטימי בעבודת ד' שלו.
בכתביו נמצא תיאור שלו לעובד ד' השלם ,שבין היתר הוא אומר עליו" :לא יירא מכל פגעי הזמן ,כי יודע באמת שהכל
סידר יוצר בראשית לטובת האדם".
 .67טוש"ע אורח־חיים סי' סא סעיף ו ועטרת־זקנים שם .ע' אבודרהם דיני קריאת–שמע וע' ערוך־השולחן סע' ג.
 .68הרב נתן כהן בן אחיו מוסר כי ישנה כאן טעות ויש למחוק" :בזמן שהציבור התפלל שמונה־עשרה בלחש" ,ו"שבינתיים כבר התחיל בתפילת
הש"ץ" .ותחת זאת יש להוסיף בסוף הדברים" :על־מנת להשתתף בתפילת מוסף".
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יב .פטירת זקנתנו הצדקת הרבנית ע"ה
זקנתנו הרבנית מרת שרה לביאה לבית בישיץ נפטרה בשנתה השישים ושש 69בביתם בבאדן ,בשעת כניסת השבת
פרשת ויגש ה'תרס"ה ,בשעה  ,16:30בין שקיעה לצאת הכוכבים .הובאה לקבורה בסרדהאל שם נטמן אביה.
"בהספדו עליה אמר הסבא ,ומפיו שמעתי זאת פעם ,את הפסוק :שקר החן והבל היופי ,אשה יראת ה' היא
תתהלל .קשה ראשית ,מה ההמשך והקשר בין ראש הפסוק לסופו ,ושנית ,למה מגיעה תהילה לאשה יראת
ה' ,הלא זאת היא חובתה ומצוה ככל המצוות .אבל הכוונה היא כך :בזמן ובדור שרוב העולם פונים לשקר
70
של החן או להבל של היופי ,והמידות האלו שולטות ,ובכל זאת נשארת האשה יראת ה' ,אז היא תתהלל"
(הרב יעקב צבי כהן זצ"ל).
בפירושו לתורה "בז"ך־לבונה – דברי־זאב" מבאר זקננו את דברי עבד אברהם מיד אחר השקאתו וגמליו בידי רבקה
"ברוך ד' אלקי אדֹני אברהם אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדֹני":
לז ְקנתֹו ,יצאה בו יד ד' ,שלקח ממנו אהובתו תמתו שרה אמנו ,אשתו החסודה אשר היתה
"הנה אברהםִ ,
גדולה ממנו בנבואה ,והתאבל עליה תמיד ,כי היה כל זה כמו ג' שנים... .וזה כוונתו עתה ,שראה [־עבד
אברהם] שקרוב דרכו להצליח ,אמר' :ברוך ד' אלהי אדוני אברהם' – שיצאה מדת הדין על אדוני לקחת לו
אשתו אהובתו לעת זקנתו .כי 'אלהים' – ידוע שהוא שם מדת הדין והוא נקרא אמת ,ואמר :אף שיצאה
מדת הדין עליו ,מכל מקום לא עזב חסדו ממנו' .אשר לא עזב חסדו ואמתו ממנו' – אף באמתו לא עזב
ממנו חסדו".
הדברים נכתבו בשנת ה'תרס"ד או ה'תרס"ה ,כלומר תקופה קצרה לפני פטירת רעייתו הרבנית הצדקת ,שרתו־תמתו
שלו.
הספר בז"ך־לבונה אפשר שייקרא מלבד על שם זקננו רבנו בז"ך ,גם על שם זקנתנו הרבנית ע"ה ,על־פי דברי חז"ל
במדרש (במדבר־רבה ט ,יג)" :שהלבונה זכרון לאמהות שנאמר (שיר־השירים ד ,ו) 'אלך לי אל הר המור' – אלו אבות
העולם' ,ואל גבעת הלבונה' – אלו האמהות.

נוסח מצבת זקנתנו
הרבנית שרה לביאה כהן ע"ה
פ"ט [פה טמונה]
שאו קנה על שפיים
רמה הקומה נגדעה לדוויים
הוי! כי נמשכו השמש בצהרים
לספר שבחה כח מי יכיל
ביסורין מדוכאה תמיד ,לא יחשו
יזמה לגמול חסד לשוע וכשיל
אצילי בניה לתורה נגשו
ֵהליל זועק בעלה ובוכה לאשת חיל
הרבנית החסודה מר'
שרה לביאה
אשת הרב מו"ה וואלף כהן נ"י
מעיר וויענער באדען הלכה לעולמה
עש"ק פ' ויגש ח' טבת והובאה הנה
ונקברה בכבוד גדול ביום י"א טבת
בשנת תרסה לפ"ק
בת ר' משה בישיץ ואשתו רחל בלימלע

 .69ברישום נישואי זקננו וזקנתנו נמצא כי נולדה בשנת ה'תקצ"ט ובמקום אחר כתוב שהיא בת גילו של זקננו.
 .70דומה לזה בקול־אליהו להגר"א ויצא אות ל.
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יג .פטירת זקננו זצוק"ל
זקננו נשא בזיווג שני את מרת רייזל (טרזה) מפרעשבורג .מלבד מכתב ממנה שכתבה לפני פטירתה (כחמש שנים אחרי
פטירת זקננו) מבית־האבות בפרשבורג בו התגוררה ,לא נודע לנו הרבה אודותה .נכדו הרב יעקב צבי כהן זצ"ל מציין
שניהלה את עניני בית הסבא במסירות בכל כוחה ובכשרון עד יום העלותו לגנזי מרומים .הודות לה למד תורה בקדושה
וטהרה עד סוף ימיו .גם את ציונה בבית־העלמין בפרשבורג מצאנו ,משם נודע לנו שם אמה :מרים לאה.
זקננו הבז"ך נפטר בביתו בבאדן כעשר דקות אחר צאת שבת־קודש פקודי ה'תרע"ג ,אור לל' באד"ר ,בשעה .7118:30
על זקננו אפשר להמליץ דברי המקונן:
נֹורה
ֻּט ָלה ְמ ָ
"אֹוי ִּכי נ ְ
הֹורה
ּוקט ֶֹרת ְלבֹונָה ַה ְּט ָ
ְ
ֻּק ָרה
וְ נִ ְבזֶה ג ִָזית ְמי ָ
ָבת.
ָאכ ָלה ֶא ֶרץ ז ַ
ְ
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת"
יהי נ ַֹעם נִ ְׁש ַּבת ְּב ָ
וִ ִ
(קינה לט' באב שחל במוצאי־שבת)

את מהלך הלוויה תיאר נכדו הריצ"כ:
"הוא ציוה לפני מותו לקבור אותו בעיר סרדהאל ,לצד אשתו ע"ה .72את הארון העבירו על עגלת סוסים
מהעיר באדען לסרדהאל דרך פרשבורג .גם הרכבת לסרדהאל יוצאת מפרשבורג ,ולכן נסעתי שמה אל
בית דודי ר' יהודה וואטיץ זצ"ל ואצלו היתה כבר הידיעה שבחצות הלילה תעבור העגלה את הגבול בין
אוסטריה להונגריה אשר היה אז מעבר לנהר דנובה על־יד פרשבורג .יצאנו ביחד לשם לכבוד הארון אשר
הגיע בדיוק בזמן והמשיך את דרכו כל הלילה עד סרדהאל .אנו חזרנו לפרשבורג ונסענו בבוקר ברכבת
לסרדהאל יחד עם אבי וכל אחיו ועוד קהל שהתאספו לסרדהאל ,להספד".
גם חתנו הרב שלמה פרידמן זצ"ל מתאר את יום הפטירה:
"...בשנת תרל"ח ,כאשר בא אמו"ח הגה"ק אל משמרתו לבאדען ,קרא לאחר חנוכת בית־מדרשו אומן נגר
וציוה לו להאריך לו את שולחן בית־מדרשו על־ידי שיתחבר אליו באמצע קרש חדש ועל אותו קרש למד
התורה הקדושה כל ימי חייו .ושבעה ימים קודם סילוקו בשנת תרע"ג לפ"ק ,לאחר שסיים תפילתו הזכה
בבית־הכנסת ,קרא את השוחט ר' יקותיאל קוסל ז"ל וביקש ממנו וגם את נכדו ,לסייע לו להוציא את הקרש
הנ"ל מהשולחן כי קשה היה להוציא לבדו ,ושאל אותו השוחט מדוע יעשה זאת ,ולא השיב לו דבר ,ויעשו
כאשר ציום ,ואחר־כך הלך השוחט לדרכו .את הקרש נתן למקום מיוחד בבית־מדרשו בפני נכדו ,ויאמר
אליו :אל תשכח כי הצוואה שלי מונחת בארגז בבית־המדרש ושם מצא כתוב מה יעשה עם הקרש הזה.
ולאחר צהרים אמר שתשש כחו וישכב על מטתו וצוה מיד לקרֹא לשלשה בניו היושבים בארץ אשכנז וגם
ארבע בנותיו מארץ אונגארן שיבואו אליו במהרה לראותם ולברכם לפני מותו .ביום חמישי בשבת כבר
התקבצו כל בניו ובנותיו בבית אביהם הקדוש ,ויהי ביום שבת־קודש רחושי מרחשי שפתותיו שושנים כל
היום תפלות ותהילות לאל עליון.
ויהי כאשר ראה הצדיק שבא עתו עת מועד לכל חי ,ויקרא לכל בניו ובנותיו ויאמר אליהם :הנה אנכי הולך
בדרך כל ארץ ועתה בואו אלי ואברככם ,וימהרו אליו וישא את ידיו ויברכם בדמעות שליש.
ויהי כאשר שמעו יקירא קרתא וכל אוהביו וקרוביו כי בא השמש ,וימהרו אליו ויאמרו רבנו ברכינו ,ויברכם
בכל לב ונפש בברכת צדיקים .ויהי ערב במוצאי־שבת־קודש ,שבת משוש לבינו לעת צאת־הכוכבים יצאה
 .71ביום מלאות  98שנה להולדת רבו הכתב־סופר ,שאף הוא נולד בתאריך נדיר זה ל' באדר־ראשון .נדיר ,מפני שבשנה שאיננה מעוברת אין אדר
מעובר .וע' מ"ב סי' תקסח ס"ק מב ,שבשנה רגילה יש לציין יום זה בא' באדר .והשווה לספר "תורת רבינו שמואל סלאנט זצ"ל" חלק א ,עמ'
קט-קי ,שם כתוב לגבי בר־מצוה בשנה מעוברת של מי שנולד בל' שבט בשנה פשוטה ,שיום חגיגתו הוא א' אדר־ראשון .ובא לחלוק על בעל
שו"ת בנין־ציון הסובר שבמקרה כזה יחגוג בר־המצוה בל' אדר־ראשון.
 .72לא נטמנה ממש על־ידו אך באותו בית עלמין.
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נשמתו נר ה' בקדושה ובטהרה בקריאת־שמע של ערבית בשעה שהכהנים נכנסין ליושב סתר עליון ,א'
דראש־חודש אדר שני ,בשנת שבעים ושמונה לימי חייו התמימים .ויבכו אותו בני־ישראל ויצעקו אל ה'
"הושיעה ה' כי גמר חסיד פסו אמונים מבני־אדם" (תהלים יב ,ב) .ויעשו לו בניו כאשר ציום להביא אותו
בארונו עם הקרש אשר למד עליו בבית־מדרשו שש ושלשים שנה ,לק"ק סערדאהעל לקבורה.73
ביום ב' דראש־חודש אדר שני בא ארונו של הקדוש לק"ק סערדאהעל ,ותהום כל העיר בחרדה וישבתו
ממלאכתם לכבודו ויצאו לקראת ארונו של אותו צדיק ,וגם משאר קהילות קדושות מסביב באו לספדו
ולקונן עליו ,וכבוד גדול עשו לו שנספד שלא כהלכה "מצוה לקיים דברי המת" ,כי בצוואתו ציוה שלא
יספיד אותו שום רב או חכם .אבל הרב הגאון העצום מוה"ר שמואל ווינבערגער זצוק"ל ,74אב"ד ור"מ דק"ק
סערדאהעל ,אמר עליו :גדול כבוד הצדיק הקדוש הזה שדוחה ההלכה (ההיתר מבואר בתשובת אחרונים)
ועשה לו הספד גדול בדברים היוצאים מן הלב ונמס כל לב ויבכו אותו כל העדה ויקברו אותו לפי כבודו אצל
גאוני וקדושי סערדאהעל ,זכותו יעמוד לנו שלא ימיש תורת ה' מפינו ומפי זרעינו וזרע זרעינו עד עולם".
נספד גם על־ידי בנו הגדול הרב שמחה כהן זצ"ל תלמיד בעל ה"שבט־סופר" ומבוני קהילת "עדת ישראל" בנירנברג.
הספדו היה כבר בשפה גרמנית צחה ועשה רושם רב על השומעים.
נכדו הרב יעקב צבי כהן זצ"ל סיפר שביקש הסבא שלא לקוברו בעיר באדן שם נטמנו המתחדשים אלא בבית־הקברות
בסרדהאל שם נקברו אנשי תורה ,ובו קבורים רעייתו הרבנית וחמיו ע"ה .קברוהו קרוב לחומת בית עלמין כדי שבניו
הכהנים יוכלו לגשת מבחוץ ולבקר קברו.
בצוואתו ציוה לשים עפר ארץ־ישראל עמו:
"ואני בחיי אספתי לי עפר ואזוב מארעא קדישא דארץ־ישראל ,והנה הוא באמתחתי בין בגדי פשתן לבן
בתיבה ,ותשתדלו בזה שיפזרו המתעסקים אם ישכיבוני לארון או על הארץ בקבר יפזרו תחת גופי ועל גופי
על כל אבר ואבר שאפשר ובפרט על מקום ברית־קודש ,באופן זה יפזרו כדי שאהיה כמו מעוטף באותו עפר,
'וכפר אדמתו עמו' כתיב".
מצאנו שכדבר הזה ציוה מאה שנים קודם לכן בפראג הגאון רבנו יחזקאל לנדאו זצ"ל לבניו ,כמובא בהקדמת בנו
לשו"ת "נודע־ביהודה" של אביו.

*
יש שמפני הרעה נאסף הצדיק (ישעיה נז ,א) ויש שבעיצומה ואינו זוכה לראות בקיום ההבטחה לישראל לגאולתן ,או
אפילו לניצניה .כן היה גורלו של זקננו אהרון הכהן הגדול ע"ה ,אשר ראה קושי ישראל בשיעבוד מצרים 75ונשא על אותו
לב דואב את חושן המשפט ובאותו לב כאב את פקידת משפטי ישראל מחטא העגל שהכניסוהו ישראל בקלחתו .אלי
משה ואחיו באו המרגלים אל מדבר פארן ויוציאו דבת הארץ רעה" .ויֹלנו על משה ועל אהרון כל בני ישראל ...לו מתנו
בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו ...ולמה ד' מביא אֹתנו אל הארץ הזאת ...ויפל משה ואהרון על פניהם" (במדבר יד,
אחיו" :ולמה הבאתם את קהל ד'
ב-ה) .ואחר־כך נתקנא בו קרח "ומדוע תתנשאו על קהל ד'" (טז ,ג) .ואחר שמע עם ִ
אל המדבר הזה למות שם ...ויפלו על פניהם" (כ ,ד-ו).
והנה כאשר תמו כל הדור ההוא למות (דברים ב ,טז) וכל חבריו בני גילו של אהרון ואף תלמידיו הצעירים ממנו בשישים
שנה כולם מתו (רש"י במדבר יד ,לג) ,נשאר אהרון עם משה לפליטה .הם לא מתים בחטא המרגלים (במדבר כ ,יב [ורש"י
שם] ,כד .דברים לב ,נא) .או אז זורח הוא אור מארץ־ישראל ,מבקשים ישראל ליכנס דרך ארץ אדום לקיים הבטחת
יעקב לעשו "עד אשר אבֹא אל אדֹני שעירה" (בראשית לג ,יד .ע' תנחומא תרומה ט) ומסרבים האדומים "פן בחרב אצא
לקראתך" (במדבר כ ,יח) .והנה לא זוכה אהרון לראות בטובה אשר תבוא את ישראל ומתבקש אז ,באותו שלב של
ספקות על אופן הכניסה אל הארץ ,להיאסף אל עמיו מבלי שרואה כיצד באה הבעיה על פתרונה.

 .73סיפור דומה ישנו אודות אביו של מהר"י אסאד אשר ציוה כן ,כמובא בהקדמה לספרו "דברי מהרי"א" ,ירושלים ה'תש"ל ,עמ' ד-ה .ע' בספר
"ישיבות הונגריה בגדולתן ובחורבנן" לר"א פוקס ,א ,עמ'  74ושם בהע' .18
 .74נולד ה'תרכ"ה .ראב"ד סרדהאל משנת ה'תרס"ו עד פטירתו בשנת ה'תרפ"ה .תלמיד המהר"ם שיק .גאון בתורה ונואם בחסד עליוןִ .מ ְּכתביו
נדפס שו"ת מהר"ש לוי.
 .75שמיעת הקנטורים מפי פרעה "למה משה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו" (שמות ה ,ד); ומישראל עצמם "ויפגעו את משה ואת אהרן נצבים
לקראתם בצאתם מאת פרעה .ויאמרו אליהם ,ירא ד' עליכם וישפֹט אשר הבאשתם את ריחנו ...לתת חרב בידם להרגנו" (ה ,כ) .ואחר־כך "וילונו
כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר ...כי הוצאתם אֹתנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב" (טז ,ב-ג).
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ואמרתי כן גורלו של אחד מבני בניו הלא הוא זקננו הבז"ך .הוא חווה את צרות עמו על בשרו מיום לידתו ,ראה את
עיירת הולדתו מתפוררת מבחינה רוחנית ,מתבוללת ,ונאלץ כילד לעזוב את בית אביו וארץ מולדתו כדי לגלות למקום
תורה .אחר־כך במקומות רבנותו פגש בחולשה הרוחנית אשר פקדה את עמו .ואמנם נתבקש לישיבה של מעלה ערב
מלחמת העולם הראשונה ובכך נאסף לפני בוא ימי רעה שהביאה חורבן גדול על בית ישראל באירופה .מאידך ,גם לא
זכה כמעט לראות בתחילת שוב ישראל אל אדמתם ולא ידע כי רוב צאצאיו ידורו בארצנו הקדושה ,שמה יקימו את
משפחותיהם ושם יגדלו בתורה.

נוסח מצבתו
כ'[אן] ט'[מון]
הרב הגאון המהולל בתשבחות כהן לאלקיו באמונה
מוה"ר בנימין זאב זלה"ה
רב במרחץ באדען
והלך לעולמו בן ע"ז שנים יום א דר"ח אדר ב' בשנת תרע"ג לפ"ק
בנימין זאב ידיד ד' לבטח ישכון
זוהר זכות שכרו לעולם הבא ישכון
אהבתו בתורה פלא ולימודו בסברא ישרה
בתפלתו מסר נפשו ונפשות אביונים ִחיה
בניו גידל בתורה ויראת ד' על פניהם
אשרוהו בנותיו שהשיא תלמידי-חכמים לבעליהם
סדר קדושה וטהרה הראה לעיניהם
תורה צוה להם ולבניהם אחריהם
רוחו ונשמתו השלים ויצאו באחד לבוראיהם
הכניס בבריתו של אברהם ילדים
כחו שם בלימוד עמהם ויראה להקדים
הוקיר רבנן תמך וכלכלם בפנים מסבירות
נושא עול משפחתו היה ,ואב ליתומים ואלמנות
זכר עשה לשם תפארתו בחידושיו היקרים
מפנינים ,צדקו לפניו יהלך לברכה
ימליצו בגנזי מרומים
תנצב"ה
ושם אמו אסתר ע"ה

לאחר פטירתו של זקננו ,מילא את מקומו חתנו ,איש בת־זקוניו מרת חי' אסתר ,הרב שלמה פרידמן זצ"ל ,בבית־
הכנסת ובבית־המדרש .הרב פרידמן ורעייתו הרבנית אסתר עברו להתגורר בבית זקננו הבז"ך ,בבנין בית־הכנסת ובית־
המדרש .שיתוף הפעולה בין הרב בנימין זאב וולף רייך ובין הרב פרידמן היה לשם דבר .הרב פרידמן כיהן כדיין ואחראי
על השחיטה .הרב רייך נפ' בשנת ה'תרפ"ט .בשנת ה'תרצ"א מילא את מקומו הרב נפתלי קרליבך ,תלמידו של הרב
הילדסהיימר.

יד .צאצאיו
"מי שיש לו בנים כתיב ביה 'שכיבה' (ולא 'מיתה' ,בבא־בתרא דף קטז) ,משום דמי שיש לו בנים – הבנים
מזכירים אותו ,משום הכי כתיב ביה 'שכיבה' דהרי הוא כמי ששוכב והבנים מעירים אותו .כמו השוכב וקשה
עליו לקום ,אמנם כשאוחז מקל בידו להשען ,עומד עמו .כך הבן הוא המסייע להזכיר שמו האבד מן העולם"
(העמק־דבר בראשית ל ,א).
כמסופר לעיל מפי כתבו של נכד זקננו ,הותיר הוא לנו ירושה גדולה :רשימות צאצאיו וקרובי משפחתו עליהם התפלל
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בימים הנוראים .בזכות רשימות אלו ידוע לנו רבות על כחמישים מנכדיו ,אלו שנולדו עד לאותו הפרק .כן ידוע לנו על
משפחות ֵאחיו ואחיותיו ,אחייניו ואחייניותיו וכל האמור גם ביחס למשפחת רעייתו הרבנית שרה לביאה ע"ה .כך עלה
בידינו ליצור קשר עם כל ניניו ומשפחותיהם .ואמנם "עיקר תולדותיהן של צדיקים – מעשים־טובים" ,כברש"י ריש נח,
ואכן גאה היה זקננו בצאצאיו שרובם הגדול שוקד על התורה ,משמשים כלי־קודש במחוזותיהם ,אנשי מעשה ,צדקה
וחסד.
שבעה ילדים נולדו לזקנינו הרב בנימין זאב כהן והרבנית שרה לביאה לבית בישיץ .כולם תלמידי־חכמים אשר חינכו
ילדיהם כפי שראו בביתם .לאחר שלמדו שלושת בניו בישיבות הונגריה ,היגרו לגרמניה ,שם הצליחו בעסקי סחר היין
ויכלו אף לתמוך בהוריהם אשר בבאדן .וזו רשימת צאצאיו:
יֹוסעג ,בוייצן (הונגריה) ,ובפרשבורג.
בד ֶ
א .לאה ערנסט .נישאה לאליקים ערנסט .76התגוררו ִ
ב .שמחה כהן .נשא את מרת ייטל הי"ד בת ר' יעקב צבי ופאני פראדיל שטראוס .77התגוררו בנירנברג (גרמניה).
ג .אליעזר כהן .נשא את מרת גרטרוד בת יעקב (משה ,מוריץ) ושיינדל יאנעט אוברנדרפר .78התגוררו בנירנברג.
ד .צירל כהן .נישאה לר' משה אליהו כהן .79התגוררו בוייצן.
ה .רחל ווטיץ .נישאה לר' יהודה (יוסף) הי"ד ווטיץ .80התגוררו בפרשבורג.
ו .שמואל כהן .נשא את מרת מרים (מערעלע ,מעטה) בת ר' אליעזר ואביגיל בבט פינקע .81התגוררו בוירצבורג
(גרמניה).
ז .אסתר פרידמן .נישאה להרב שלמה פרידמן .82התגוררו בטיניע הונגריה ובבאדן־ע"י־וינה (אוסטריה).
שלוש כלותיו של זקננו ,נשות האחים שמחה ,אליעזר ושמואל היו בנות־דודות .שלוש אמותיהן היו אחיות ,כולן בני ר'
אּוּב ְר ֶר ֶט ְר ְס ַהיְ ים שבגרמניה (.)Tauberrettersheim, Bavaria, Germany
מט ֶ
וולף ובריינדל וייגרסיימר ַ
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.77

.78
.79
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.82

ר' אליקים ב"ר יוסף ערנסט נולד באודווארד שבסלובקיה בשנת ה'תרי"ב .סבו מצד אביו היה הרב הגאון ר' יצחק אייזיק ערנסט אודווארד
מפרשבורג שם מנוח"כ .סבו מצד אמו היה הרב שלמה שטרן אב"ד העלישטאבע (אלישטאל) כפר גדול עם קהילה יהודית קטנה הסמוך מאד
לסרדהאל .נפטר ה'תרי"ח .ר' אליקים נהרג בתאונת־דרכים בוויצן בג' במרחשוון ה'תרנ"ט על פני חותנו הבז"ך־לבונה אשר הספידו ,ושם
מנוחתו כבוד .מרת לאה נולדה בסרדהאל ה'תרכ"א .לאחר אלמנותה התגוררה בבאדן ובפרשבורג .נפטרה י"ב בשבט ה'תרע"ז ומנוח"כ בבית־
העלמין פרשבורג.
ר' שמחה נולד בדיוסעג ה'תרכ"ג .למד בישיבת פרשבורג אצל בעל ה"שבט סופר" .סחר ביין .נפ' ה'תרפ"ו .מנוח"כ בכפר הושברג ליד וירצבורג
שבגרמניה סמוך לאחיו הצעיר ר' שמואל .רעייתו מרת ייטל הי"ד נולדה בקליינלנגהיים שבגרמניה ה'תרכ"ה .בי' במרחשון ה'תש"ג נלקחה
בטרנספורט האחרון מבית בנה בפרשבורג ונעק"ה במחנה ההשמדה אושוויץ.
ר' אליעזר נולד בסרדהאל כ"ו באדר ה'תרכ"ה .סחר ביין .נפ' בשנת ה'תש"ג .מרת גוטרוד נולדה ה'תרל"ב בקרגלינגן ( ,)Creglingenגרמניה.
נפטרה בשיבה טובה בשנת ה'תשכ"ד באמשטרדם.
ר' משה אליהו נולד בשנת ה'תרכ"ג לר' צבי יהודא וגיטל חיה כהן .בבעלותו היה בית־דפוס ועסק מצבות בחצר ביתו בוייצן .נפ' ל' בשבט
ה'תרצ"ט ,שם מנוח"כ .צירל נולדה [בדיוסעג] כ"ו בתשרי ה'תרכ"ט .שרדה את מחנות השואה ונפ' בשיבה טובה בוייצן כ"ג בתמוז ה'תש"ט ושם
מנוח"כ.
ר' יהודה (יוסף) הי"ד ווטיץ נולד בפרשבורג ט"ו בניסן ה'תרכ"ח לר' ישראל ווטיץ ולמרת בלומה בטי לבית קסטנר .היה חבר בחברא קדישא
של קהילת פרשבורג .במוצאי יום־הכיפורים ה'תש"ה בהיותו בן  76הוכה מכות רצח בידי הגרמנים הארורים כשסירב לעזוב את ביתו למחנות
ההשמדה .רחל נולדה בדיוסעג ח' בטבת ה'תרל"א .נפ' בפרשבורג כ"א בכסלו ה'תרפ"א.
ר' שמואל כהן נולד בדיוסעג פורים ה'תרכ"ג .למד בישיבת פרשבורג אצל בעל ה"שבט סופר" .סחר ביין .נפ' בוירצבורג כ"ב במרחשון ה'תרפ"א.
מנוח"כ בכפר הושברג ליד וירצבורג .סמוך על־ידו נטמן אחיו הגדול ר' שמחה .רעייתו מרת מערעלע נולדה בטיילהיים שבגרמניה י"ט במרחשוון
ה'תרל"ז .שרדה את השואה ועלתה לאה"ק בשנת ה'תש"ה והתגוררה בחיפה .שם נפ' בשיבה טובה ו' בתמוז ה'תשכ"ח ושם מנוח"כ.
הגאון ר' שלמה פרידמן (איש שלום) נולד לרבה של צעהלים הגאון ר' דוד איש שלום (פרידמן) ולאמו מרת הינדל י"ג בניסן ה'תרל"ה .סבו מצד
אביו היה הרב הגאון ר' ישראל־קערט פרידמן אב"ד קערט נפ' א' באדר ה'תרס"ו .סבו מצד אמו היה הגאון הרב מנחם פרוסטיץ תלמיד החת"ם־
סופר ואב"ד צעהלים .נפ' ט"ז באד"ר ה'תרנ"א .בתחילה התגוררו סמוך לחותן בבאדן .משנת ה'תר"ע כיהן הגאון ר' שלמה כרבה של טיניע עד
פטירת חותנו הבז"ך לבונה בשנת ה'תרע"ג .מאז מילא מקומו על כס רבנות באדן עד ליל הבדולח מרחשוון ה'תרצ"ט .נס עם משפחתו לשוויץ
ולבלגיה .לאחר המלחמה עלה לאה"ק לבני־ברק שם נפטר בשיבה טובה כ"ג במרחשון ה'תשכ"ז ושם מנוח"כ .מרת חי' אסתר נולדה בדיוסעג
כ"ה בכסלו ה'תרל"ח .בטלטלות הדרך במנוסה מביתם נפ' בשוויץ ט"ז באלול ה'תש"ג .בט"ו באלול ה'תש"ט הועלו עצמותיה ונטמנה בבית־
העלמין בשיח־באדר בירושלים.
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טו .נכדי זקננו המחבר זצוק"ל אשר זכו לעלות לארצנו הקדושה ולכונן עפרה
"ואני אחת שאלתי מאת ד' אותו אבקש ,שבתי בבית ד' כל ימי חיי ,על־כן כתבתי ,כי אמרתי אולי יחנני
אדוני ויאציל עלי מרוח בינתו חכמתו וצדקתו ,ויגיד לי הדרך למען אוכל גם אני לבוא לבקר בהיכלו לנשק
עפר דארעא קדישא ולזכות לאוירא דארץ־ישראל דמחכים ,כי בועט אני מאוד בהצלחת חוצה לארץ ורק
לבי ובשרי ירננו אל אל חי לחזות בנועמו ,ובזכות זה יבוא במהרה איש טוב ויבשר טוב לעם טוב מטוב"83
(מדברי זקננו זצ"ל בהיותו בן עשרים ושתיים שנה במכתבו של הרב שמעון דייטש זצ"ל).
הנה מה שלא זכה לו זקננו ולא זכו לו בניו ,84זכו לו חתנו האחד וכלתו האחת וכשליש מנכדיו .רובו המכריע של ניניו
ובני ניניו וכעת אף נכדי ניניו דרים בארצנו הקדושה ומחכים לביאת גואל צדק.
תלמידו של רבי עקיבא אייגר הגאון מטעהרן (פולין) רבנו צבי הירש קלישר ,חזה בספרו "דרישת־ציון" (מאמר א חלק
א פרק ה ,עמ'  ,)43שהעליה לארץ־ישראל מן הגולה תהיה בשני שלבים" .והביאותים אל הר קדשי" – ראשית הגאולה,
שיהיה רק קיבוץ אל הר הקודש ולא אל בית־המקדש ,ורק אחר־כך "ושימחתים בבית תפילתי" .עוד כתב (עמ' ,47-48
על־פי הילקוט־ראובני וזאת הברכה) ,שמי שיבוא לארץ־ישראל בשם ד' בטרם תצמח יקר וגדולה לישראל ,ישא ברכה
יתירה ויהיו ממש כמלאכים.
כפי הידוע ,הראשון מיוצאי חלצי זקננו שזכה להגיע ארצה היה ר' יוסף כהן בן בתו צירל שעוד ביקר כאן סמוך אחרי
מלחמת העולם הראשונה ,אם כי בשלב ההוא לא כדי להשתקע .כאמור ,צאצאיו לא זכו לכך ,אך כלתו אלמנת בנו
הצעיר ר' שמואל מרת מערלע זכתה לעלות ארצה אחרי שנות הזעם של השואה האיומה .אונייתה הגיעה ארצה בחודש
מנחם־אב ה'תש"ה .גם חתנו הרב שלמה פרידמן שהיה ממלא מקומו בבאדן עלה ארצה לאחר השואה.
ברש"י ריש וישב" :כל גלגולי סבתם (של בני יעקב) ,יישוביהם וגלגוליהם עד שבאו לכלל יישוב" .משום כבודה של ארץ־
ישראל מצאנו לנכון לרשום כאן את שמות נכדיו שזכו והגיעו ארצה לבדם או עם בני זוגם:

ממשפחת בתו לאה ערנסט ע"ה
חתנה :ר' יששכר דוב גולדברגר ז"ל איש בתה רבקה הי"ד.

ממשפחת בנו ר' שמחה כהן ז"ל
בנו :ר' יעקב צבי כהן ז"ל ורעייתו בזוג"ר רות רוחמה ע"ה.
בתו :פראדיל פאני ע"ה ובעלה ר' בנימין נחום זילברשטרום ז"ל.

ממשפחת בתו צירל ע"ה
בנה :ר' יוסף כהן ז"ל.
בתה :שיינדל פרל ע"ה.
חתנה :ר' שמואל שוגר ז"ל איש בתה שרה הי"ד.

ממשפחת בנו ר' שמואל ז"ל
רעייתו :מרת מערעלע מעטה כהן ע"ה.
בתו :אסתר ע"ה ובעלה ר' בנימין קוסמן ז"ל.
בנו :ר' אברהם דוב כהן ז"ל ורעייתו מרטה רחל ע"ה.
בתה :בריינדל בלה ע"ה ובעלה ר' משה צ'יזיק ז"ל.
בנו :אליהו כהן הי"ד .נישא בארץ למלי תי'.

 .83על־פי מנחות נג:
 .84רק בתו חי' אסתר זכתה שיועלו עצמותיה ארצה והתקיים בה צוואת יעקב ויוסף לבניהם שיעלו עצמותיהם מזה אתם.
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ממשפחת בתו חי' אסתר ע"ה (עצמותיה הועלו ארצה משווייץ בשנת ה'תש"ט)
בעלה :הרב שלמה פרידמן זצ"ל.
בתם :בלומה פרידמן ע"ה.
בתם :ברכה פרידמן ע"ה.
בנם :ר' דוד פרידמן ז"ל .נישא בארץ לשושנה ע"ה.

אח י זקננו המחבר זצוק"ל
טזֵ .
לטוב יזכרו אחי המחבר זקננו ע"ה
 .1אחי המחבר מו"ה אברהם דוב כהן ז"ל ,ורעייתו חי' שרה בת ר' משה דוד ואידל כ"ץ מסרדהאל .התגוררו
בוינה .היה שוחט ומוהל .לעת זקנתם נטעו אוהלם בעיר הקודש ירושלים וישב על התורה והעבודה כל ימיו.
נפ' בירושלים כ"ד במרחשון ה'תרנ"ח.
 .2אחות המחבר מרת ראכל ראזי ע"ה ובעלה ר' יעקב בוכבינדר ז"ל .דרו בעיר הולדת אבות המשפחה ראודניץ.
נפ' י' בניסן ה'תרנ"ו.
 .3אחי המחבר מו"ה מאיר כהן ז"ל ,שהיה דר בק"ק איפולשאג ועשה לילות כימים על התורה והעבודה בבית־
מדרשו ,וחינך את בניו לתורה וכולם תלמידי־חכמים יראים ושלמים .לא נודעה לצאצאיו שנת פטירתו .בשנת
ה'תרס"ז עוד היה בין החיים .רעייתו יענטל לבית שלזינגר.
 .4אחי המחבר מו"ה אליהו כהן ז"ל ,שהיה דר בק"ק זעמפלנסיניי ,היה איש תם וישר וגידל את בניו לתורה
ולעבודה .נפ' הושענא־רבה ה'תרס"ד .רעייתו צארטל.
 .5אחות המחבר מרת גיטל קאטי ע"ה ובעלה ר' מרדכי הלוי סג"ל לוינגר ז"ל .גרו בפרשבורג .נפ' י"ד באלול
ה'תרפ"א ושם מנוחתם כבוד.
 .6אחי המחבר מו"ה רפאל כהן ז"ל ,שהיה דר בכפר יאספאלו ,שהיה איש אמת וישר ירא ה' בכל דרכיו בעל מדות
טובות והיה מכבד את הבריות ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות ,וחינך את בניו לתורה ולאנשי מעשה .רעייתו
בזיוו"ר מרת ייטלע בת ר' שלמה הנדל .בזיוו"ש מרת יסכה הי"ד בת לאה אדלר אחותה הבכירה של הרבנית
שרה לביאה כהן.
 .7אחות המחבר מרת רחל רעגי שהתגוררה בהמבורג ,גרמניה.

אח י זקנתנו הרבנית הצדקת ע"ה
יזֵ .
אחי הרבנית זקנתנו מרת שרה לביאה ע"ה
לטוב יזכרו ֵ
 .1מרת לאה ע"ה ובעלה ר' משה אדלר ז"ל מק"ק גוטא ליד סרדהאל.
 .2מרת רייצל ע"ה אשת ר' משה בישיץ ז"ל מק"ק נוייהייזל.
 .3מרת אידל ע"ה אשת ר' אברהם וייס ז"ל מק"ק סרדהאל.
 .4ר' דוד בישיץ ז"ל ורעייתו שרה ע"ה מק"ק סרדהאל.
 .5ר' (יוסף) בישיץ ז"ל ורעייתו אסתר ע"ה.
 .6ר' לוי בישיץ ז"ל ורעייתו הענדל ע"ה מק"ק סרדהאל.
 .7מרת חייל'ה ע"ה ובעלה ר' שמשון נש ז"ל מק"ק פרשבורג.
 .8מרת אסתר ע"ה ובעלה ר' יום־טוב ליפמן ז"ל.

    56ת ו ל ד ו ת ז ק נ נ ו ר ב נ ו ב נ י מ י ן ז א ב ה כ ה ן

יח .יד ושם ל־צ"ד יוצאי חלצי זקננו ובני־זוגם הקדושים אשר נעקדו על קידוש ד'
ממשפחת בתו לאה ערנסט ע"ה
בנה :משה שמואל ערנזט הי"ד.
בתה וחתנה :בלימילע ואברהם אלט הי"ד .וילדיהם :רחל ובעלה ֶינֶה ַראב עם בנם יעקב הי"ד .כלתם ארז'בט אלט עם
בתה שושנה הי"ד .שמואל אלט הי"ד.
בתה :רבקה גולדברגר הי"ד .וילדיה :אליקים גולדברגר .אשר זעליג גולדברגר .רייזל רות גולדברגר הי"ד.
בנה :אליקים ערנסט הי"ד (נרצח אחרי המלחמה ע"י הקומוניסטים) ואשתו מזיווג ראשון מרת הלן הי"ד.

ממשפחת בנו ר' שמחה כהן ז"ל
אשתו :מרת ייטל כהן הי"ד.
נכדו (בן בתו פאני פראדיל ע"ה) :שמחה זילברשטרום הי"ד( .בידי ערבים ימ"ש בארץ־ישראל)
חתנו :ר' נטע ניסן פלזנבורג הי"ד .ובנו :בנימין זאב פלזנבורג הי"ד.
בתו וחתנו :מרת מערלע מעטה והרב שמעון אהרן סופר אב"ד עיר־חדש הי"ד .ובניהם :שמחה יואל סופר .חוה שרה
סופר .עקיבא בנימין סופר .אברהם שמואל סופר .אסתר סופר .ושלושה ילדים נוספים .הי"ד.
בנו וכלתו :ר' משה וצילה הי"ד .עם בתם טיא כהן הי"ד.
בתו וחתנו :מרת שרה לביאה בילה וזאב שטארק הי"ד עם ילדיהם :שמחה שטארק .ועוד ארבעה ילדים .הי"ד.
בתו וחתנו :מרת הינדל הילדה ור' מרדכי מיקלוש שטרן הי"ד .עם בנם שמחה שטרן הי"ד.

ממשפחת בנו ר' אליעזר ז"ל
בתו :אסתר כהן הי"ד.

ממשפחת בתו צירל ע"ה
בנה וכלתה :ר' קלומינוס קלמן כהן וקלרה טויבה הי"ד .עם ילדיהם :בנימין זאב כהן .גיטל לביאה כהן .הירש כהן
הי"ד.
כלתה :רחל כהן הי"ד.
בתה וחתנה :בלימילע ואברהם כהן הי"ד .עם ילדיהם :חיים כהן .גיטל כהן .שרה כהן הי"ד.
בנה וכלתה :שרגא פייש אביגדור ופראיידל פרידה הי"ד.
בתה :לביאה נוחה הי"ד( .ע"י מרצחים מקומיים לפני המלחמה).
בתה :שרה שוגר הי"ד.

ממשפחת בתו רחל ע"ה
(כל צאצאיה נספו מלבד נכדה אחת)
בעלה :ר' יהודה יוסף ווטיץ הי"ד.
בתה וחתנה :מרת פעסל חיה ומשה בלידי הי"ד .עם ילדיהם :בלומה בלידי .יצחק בלידי .ישעיה בלידי .ישראל בלידי.
שמחה בלידי .רחל בלידי .לאה בלידי .שרה לביאה בלידי הי"ד.
בתה :רבקה גוטע הי"ד .וילדיה :רחל עם בעלה ליב הופמן ובנם הי"ד .שמואל הורוויץ הי"ד.
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בנה וכלתה :מרדכי צבי והילנה ווטיץ הי"ד .עם ילדיהם( :אולי גם :בטה ווטיץ .רוזה ווטיץ ).85מאיר חיים ווטיץ .לביאה
ווטיץ .שרה ווטיץ.
בנה וכלתה :הרב משה אריה ליב ושרה ווטיץ הי"ד .עם ילדיהם :רחל ווטיץ .אסתר ווטיץ .חנה ווטיץ .בנימין זאב ווטיץ.
שמואל ווטיץ .לביאה ווטיץ .ישראל שמחה ווטיץ .מרדכי ווטיץ .מרים ווטיץ הי"ד.

ממשפחת בנו ר' שמואל ז"ל
בתו וחתנו :שרה לביאה ור' יעקב יואלסון הי"ד .עם בתם שיינדל ג'נט יואלסון הי"ד.
בנו :אליהו כהן הי"ד (ע"י הבריטים בארץ־ישראל).

יט .חיבוריו של זקננו
מבחינת תקופתו ואישיותו זקננו משתייך לאותה אצולת רבנים שהעמידה ישיבתו של החת"ם סופר .במובנים רבים
הוא היה איש שייצג מאד את זמנו .גם על כתיבתו אפשר לומר כמעט שהינה כעין אריסטוקרטית .על אף שהחיבורים
עתיקים הם ,הם נסוכים סגנון מלכותי ,טעמם כטעם מלכותה של תורה .את חיבוריו כתב בסדר מופתי כמעט ללא
מחיקות .ויפה כתב עליו אחיינו הרב ר' אשר אנשיל אדלר מח"ס "מאשר־שמנה־לחמו":86
"ומתוך סדורו של דודי זצ"ל נראה שכוונתו היתה להדפיס ספריו להפיצם על־פני תבל".
בחיבוריו כותב ביראה גדולה מפני הגדולים ,וכך מוצאים אנו לשונות של ענווה יתירה בכתביו .בחידושיו ליורה־דעה
הוא כותב" :ואנא תולעת ולא איש" (סי' קטו); "ואני אני עני בדעת תולעת ולא איש ,ואינני ראוי להיות עפר תחת רגלי
הקדוש הנ"ל ז"ל ,באתי לדון לפניו על הקרקע ,ואברר בעה"י כי כל דברי ראשונים הם אמת ויציב וכל דבריהם קיימים"
(סי' יח); "ואני יתוש קטן" (סי' קיג).

א .תורת זאב
בעיצומם של ימי החורבן באירופה ,בשנת ה'ת"ש ,נדפסו מזקננו חידושים על סוגיות הש"ס בשם "תורת זאב" על פני
 168עמודים.
את חידושי הסוגיות כתב זקננו בתוך שני כרכי כתב־יד בני כמאה שישים עמודים כל אחד .הם נכתבו בשנים ה'תרמ"ד
– ה'תרנ"ז ,ולפחות את חלקם לימד בפני חבורה בקהילתו באדן.
חתנו ר' משה אליהו כהן זצ"ל הכין הספר לדפוס בבית־הדפוס המפורסם שלו בוייצן (וַץ) ,הונגריה .87בבית־דפוס
זה נדפס אף הספר המפורסם מעשי־למלך של הגאון ר' ישעיהו זילברשטיין זצ"ל ,רבה של קהילת וייטצען .אמנם
נפטר החתן טרם שנדפס הספר ,ואלמנתו ,מרת צירל בת המחבר ובנה ר' קלונימוס קלמן כהן הי"ד מוינה אשר ברח
עם משפחתו להונגריה לבית הוריו בוץ המשיכו במקום שהפסיק האב .קלמי הוא שניצח על המלאכה בעיצומה של
שנת האבל .בספר נדפסה הקדמה ארוכה ובה מתולדות המחבר שנכתבה ,כאמור לעיל ,על־ידי חתנו הצעיר של זקננו
וממלא מקומו ברבנות באדן ,הגאון הצדיק הרב שלמה פרידמן זצ"ל .אף נדפסה בספר הסכמתו של הרב דוד יהודה
זילברשטיין זצ"ל הי"ד מוייטצען ,בן בעל ה"מעשי־למלך" הנ"ל .במהדורה שניה נדפסה גם הסכמתו של הגאון הרב
שמואל עהרענפעלד זצ"ל ממאטערסדארף־ברוקלין ,שכתב על זקננו" :בדרשותיו הלהיב לב השומעים לתורה וליראת
שמים זכה וזיכה את הרבים במוסריו היוצאים מלב טהור ,ובפרט השפיעו הרבה בענין חינוך בנים ברוח ישראל סבא.
כזה יראו איך פרי־צדיק עץ־חיים ה"ה בניו ז"ל ,כולם מופלגים בתורה ויראת שמים לוחמי מלחמת ה' בכל מקומות
מושבותם הרימו קרן התורה והיראה".
ממכתבו (מתורגם מגרמנית שנכתבה באותיות עבריות) של הנכד ר' קלונימוס קלמן כהן הי"ד אל דודו הרב שלמה
פרדימן זצ"ל שהיה באותה העת (טבת ה'ת"ש) פליט בשוויצריה ,מתברר שהיתה כוונה להשיג הסכמותיהם של הרב
יוסף צבי דושינסקי והרב עקיבא סופר בעל ה"דעת סופר" שהיו באותה שעה כבר בארץ ,דבר שלא יצא אל הפועל:
 .85שני שמות אלו רשומים ברשימת הלידות אבל לא נודע לנו אם שרדו עד ימי השואה או נפטרו כילדים.
 .86מתוך צילום כתב־יד שבידי מהקדמה שכתב לניסיון כלשהו להוציא אחד מספריו של זקננו אחר פטירתו.
 .87במכתב שכתבה מרת ייטא כהן הי"ד (אלמנת ר' שמחה כהן בן זקננו) מנירנברג אל בנה ר' יעקב צבי כהן בזכרון־יעקב ,כותבת היא בכ"ג בסיון
ה'תרצ"ג" :מוייצן קיבלנו גיליון אחד ממה שהם מדפיסים שם דפוס־ראשון [מהסבא זצ"ל] ...הם צריכים כסף להדפסה" .מכאן למדנו שעבדו על
הספר בשלב מוקדם מאד יחסית לשנה בה יצא הוא לאור בפועל.
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"חושבני כי צריכים אנו לפרסם לעולם גדולת הצדיק הקדוש שלנו ,גאון ופאר הדור וכו' .אשאלך דודי היקר,
האם לא יהיה חוסר כבוד כלפי חיבור 'תורת־זאב' לשלוח כמה העתקים לרבנים חשובים ,במיוחד לאלה
אשר הכירו את המחבר על־מנת לקבל מהם הסכמות? ביניהם רב אב"ד דק"ק פרעסבורג נ"י ,והרב ראשי
בארץ־ישראל דושינסקיר בעיר ירושלים יע"א? גם מהרב אב"ד דק"ק ווייטצען... .שלח לי בבקשה כתובות,
כדי שאוכל לסדר את זה ,של הרב מפרעסבורג ,אשר כעת נמצא בארץ ושל הרב דושינסקיר שבירושלים,88
 ...הרב מפרעסבורג [בעל ה"דעת סופר"] אולי יכול גם לכתוב על מנהגיו [של הסבא הרב בנימין זאב כהן
זצ"ל] ,בתקופת לימודיו בנעוריו [של בעל ה"דעת סופר"] ,בבית של אבי זקני זצ"ל [הסבא הנ"ל] .אינני רוצה
לעשות דבר לבדי ,כי חוששני לפגוע בכבודו ח"ו .אסיים באיחולים שזכות ה'תורת־זאב' תהיה עבורנו כולנו
למגן ומציל ,ויזכנו לבשורות טובות במהרה אמן".
בשואה האיומה נכחדו כמעט כל עותקי המהדורה של "תורת זאב" .נודע לנו רק על שלושה־ארבעה עותקים ששרדו
את השואה .כעבור בדיוק שלושים שנה הדפיס מחדש נכדו של זקננו ,הרב יעקב צבי כהן זצ"ל את "תורת זאב" ,וקראם
"בז"ך־לבונה – תורת זאב".
בהיותי בר־מצוה לקחני אבי שיח' אל בן־דודו של אביו – הרב יעקב צבי כהן זצ"ל שכבר היה זקן מופלג בחכמה ובמנין.
היה מרביץ תורה עשרות שנים בקרית־שמואל ,חיפה .לאחר שדיבר עמי וברכני מסר בידי מנחה את הספר על סוגיות
הש"ס .דמותו של ש"ב הריצ"כ זצ"ל הרשימה אותי מאד .לא נעלמו מארשת פניו ימי לימודיו בישיבה בגלאנטה אצל רבו
הגאון הרב יוסף צבי דושינסקי זצ"ל ,וכן לא התגדלותו וחינוכו אצל סבו האהוב ,הלא הוא זקננו הבז"ך .מאז נקשרתי
בעבותות למורשת זקננו הבז"ך־לבונה .שנים ספורות אחר־כך שאלתי את ש"ב הנ"ל מדוע לא ידפיס מחדש את הפירוש
לתורה שאזל מן השוק וכן את חידושי יו"ד שבכת"י ,והשיב לי כי גם מה שהדפיס היה מאיסוף פרוטה לפרוטה מהונו
האישי ומכספי בני משפחה שתרמו להוצאת כתבי זקנם הגאון המנוח .עוד הוסיף ,שהוא מקווה שביום מן הימים יימצא
אחד מנכדי המחבר זצ"ל שיהין לעסוק בעריכת הכתבים ובהוצאתם לאור .הרב יעקב צבי כהן זצ"ל נפטר ביום ה' בכסלו
ה'תשמ"ט זקן ושבע ימים והוא בן  95שנים .דמותו של תלמיד־חכם מיוחד זה של ארץ־ישראל שנהנה מיגיע כפיו וכל
ימיו הרביץ תורה לא תמוש מזיכרוני.
יש לציין שבשנת ה'תרנ"ד נדפסו חידושים מזקננו על סוגית איסור קציצת אילנות במכ"ע תל־תלפיות שיצא לאור
בוייצן ,השייכים גם לחידושי זקננו על סוגיות הש"ס.89

ב .דברי־זאב
נשתמרו מבית־דפוס זה גם גיליונות הגהה לפירושו של זקננו על התורה ,מה שמעיד על הכוונה להמשיך ולהדפיס
מכתבי זקננו .ממכתבו הנ"ל של ר' קלונימוס קלמן כהן הי"ד אל דודו הרב שלמה פרדימן זצ"ל אף נשמע יותר מכן:
"במכתבך אתה מבקש הספר [עם הפירוש ל]בראשית ,על־מנת לערוך בו תיקונים .זה אפשרי רק במסגרת
'לוח הטעויות' שנוסיף בדפוס .מצאתי הרבה טעויות [דפוס] .אינני יכול לתאר לעצמי איך ניתן לתקן את
זה .בכל זאת אני עושה את ההגהה ואתה תשלח לי עותק אחד מתוקן .אני שולח לך שני העתקים".
אם כן ,הפירוש לספר בראשית היה כבר מוכן לדפוס ,ובשלב כה מתקדם ,עד שהיה מאוחר מלתקן טעויות בגוף
הספר.
ביאוריו של זקננו בדרך דרוש ומוסרים על ספר בראשית ושמות ,נכתבו בבאדן בין השנים ה'תרנ"ז – ה'תרס"ו לערך,
בשלושה כרכי כתב־יד ,שנים עבים ואחד דק.
זקננו נהג לכתוב בכל שבוע על כמה פסוקים לפי פרשת השבוע עד שבת ויחי ובשנה לאחר מכן המשיך במקום שפסק
בשנה שעברה .רק בשנה אחת הרחיק גם עד סוף ספר שמות ואף כתב מעט על פרשת ויקרא .נכדו הרב יעקב צבי כהן
זצ"ל בירר מקחו של צדיק והדפיס לראשונה בשנת ה'תשכ"ח את פירושי זקננו לתורה וקראם בשם "בז"ך־לבונה".
מכיון שדברי זקננו בפירושו על התורה ארוכים קיצר את הדברים ,גם בשל הרצון לעמוד במסגרת התקציבית המזערית
שעמדה לרשותו לצורך הדפסת הספר .בראש הספר כת"י ישנה כותרת גדולה "דברי זאב".
 .88מר שמואל קוסמן ,נכדו הבכור של זקננו הרב שמואל כהן בן רבנו המחבר ,מוסר כי לפני עשרות שנים ביקר עם אביו המנוח ר' בנימין זאב קוסמן
אצל הרב יוסף צבי דושינסקי זצ"ל וזה זכר את משפחת הבז"ך לבונה לפרטי פרטים.
 .89כמה עניינים מדברי זקננו הדפסנו בעה"י גם אנו בקובץ "מאבני המקום" של קרית הישיבה בית־אל חלק ה (ה'תשנ"ב) ,ז (ה'תשנ"ג) ,ח (ה'תשנ"ד),
ט (ה'תשנ"ה) וכן בקובץ "בית הלל" אייר ה'תשס"ב ,גליון י.
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בספר זה חוזר זקננו כמה פעמים על כך שדבריו תלויים באשר מקבל בהשראה" :ואומר אני כאשר יורוני מן השמים";
"וכן אלך אני לדרכי לבאר את הכתובים כאשר יורני מן השמים".

ג .תורה מכהן
קונטרס קטן שכתב זקננו בדיוסעג בהיותו אברך צעיר בן כ"ו שנים .שם נמצאים דברי הלכה ,פירושים למשניות בסדר
קדשים ועוד .הדברים הקשורים לטושו"ע יו"ד אשר נמצאים בפנקס זה הכללנו בספר זה .ציינו זאת בהערה" :מתוך קובץ
כת"י משנת ה'תרכ"א) .ונקרא שמו "תורה מכהן".

ד .וימצא באמתחת בנימין
ידידנו הרב שמעון י .דייטש נ"י נו"נ לגאון הרב שמעון דייטש זצ"ל (מכותבו של זקננו במכתב הנזכר רבות לעיל ומובא
להלן בשלמותו) סיפר לסופר הידוע ומנציח תורת חכמי הונגריה הרב משה אלכסנדר זושא קינסטליכער שליט"א מבני־
ברק אודות כתבי־היד של זקננו ושהוא היה גיסו של הרב דוד בישיץ מסרדהאל .לשמע זאת הזכיר הרב קינסטליכר כי ראה
פעם כתב־יד הונגרי בספריית האדמו"ר מסטולין־קרלין ובו מזכיר המחבר את גיסו הרב דוד בישיץ .ברשותם הנדיבה של
אוצרי אוסף האדמו"ר מסטולין־קרלין ,ובראשם הרב שמעון שוורץ נ"י ,צילמנו את כתב־היד ,והנה להפתעתנו הנעימה
מיד נתברר לנו כי זהו כרך עבה במיוחד מזקננו שכתב בסביבות שנת ה'תרל"ד בהיותו בדיוסעג .בכרך זה הגהות לרוב על
טור ושו"ע אורח־חיים; חידושים רבים על מסכת מנחות ,עוד כמה חידושי סוגיות ודברי אגדה .על שם המאורע קראנו
שם החיבור "וימצא באמתחת בנימין" .גם מחיבור זה הבאנו בספר זה שלפנינו את אשר נוגע לעניניו .במקום זה ציינו:
"מתוך כת"י משנת ה'תרל"ד".

ה .בנימין זאב יטרף
ספר זה שלפנינו הכולל חידושי זקננו על הלכות איסור והיתר שבטור ובשולחן־ערוך יורה־דעה יוצא לאור לראשונה
מכתי"ק .כתב־ידו של זקננו ממלא קונטרס עבה המתחיל מסי' פא-קיא ואחר־כך שב לסי' א-כ.
כל חידושיו של זקננו שבחיבור זה עוסקים במה שנקרא בעולם התורה הלכות "איסור והיתר" .המעט שנוסף כאן
בדיני נדה ומקוואות הוא מדברי זקננו בפנקסים אחרים .ממילא ,עיקרו של ספר עוסק במה שהתירה או אסרה תורתנו
הקדושה על פיפיות צאצאי עמך ישראל באכילה.90

ו .חכם בחכמתו
הערות על ספר "חכמת אדם" שנעתקו על ידי נכדו הרב יעקב צבי כהן מהכרך של זקננו בו כתב הערות רבות .אותם
אנו מדפיסים כאן יחד עם חידושי יו"ד.

ז .אגרות
כשמונים אגרות של זקננו נשתמרו ,רובן המכריע כתב לבניו בהיותם כבר בגרמניה ועד שלהי ימיו .בזכות אגרות אלו
נודעו לנו פרטים רבים על אורח חייו של זקננו ,צאצאיו ,ומשפחת רעייתו.

כמו כן נמצאים בכתבי זקננו דפים בודדים על עניינים שונים
עשרות בודדים של דפים אשר על גביהם תחינותיו של זקננו אשר כתב בכל שנה לקראת הימים הנוראים (כמוזכר
לעיל); צוואתו של זקננו משנת ה'תרמ"ה אשר כתב במלאות לו חמישים שנה בהיותו כבר בבאדן .ונקרא שם כל זה
"ובנימין בכה".
נמצא גם הדרן על מסכת שבת; ביאור על הפיוט חד גדיא; דרוש ליום־הכיפורים; ביאור מפורט לפיוט "חד גדיא"; ביאור
לסימני ליל הסדר; ביאור על חקירת חז"ל אי תלמוד או מעשה גדול; דרושים לברית מילה והספדים.

 90קראנו שם הספר בברכת יעקב לבנימין ,על שם שמו ופועלו של זקננו שכמתואר לעיל פרק ה ,הוציא עצמו מן המיצר של בוהמיה המתבוללת
אל מקום התורה בפרשבורג ,וכרוח הדברים המופיעים בספר ליקוטי שיחות פ' ויחי ה'תשד"ם'" :עתידין להיות חטפנין' (רש"י)  -יהיה להם כוח
נפשי עצום כל־כך ,שאף בהימצאם במצב שלילי ביותר ,יהיה בכוחם להגיע לידי 'יטרף' ,לידי חטיפה  -לגבי עצמם".
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כ .סיום
בסייעתא דשמיא עלה בידנו לברר מקחו של צדיק זקננו הגדול ,וראינו זאת לנו כזכות גדולה אך גם כחובה אדירה
להוציא לאור כתבי זקננו כי מבני ניניו אנו .ואף כי לא הגענו לקרסוליו לדון במקחו זכרנו הבטחת ד' לישראל על התורה
"כי לא תשכח מפי זרעו" – "שאין תורה משתכחת מזרעם לגמרי" (דברים לא ,כא ורש"י) ,והתרנו לעצמנו לטפל בכתבי
זקננו הקדוש.
מצינו בכתבי רבותינו גדולי הדורות על "ייחוס" למי שהינו נצר בן אחר בן" :משפחת אב קרויה משפחה .משפחת אם
אינה קרויה משפחה" (בבא־בתרא קי :וע' בראשית־רבה ז ,ב) .ובכמה מקומות מתבטא רש"י באופן כזה" :ואין 'משפחה'
קרויה אלא מצד האב" (פנחס כז ,יא); "משפחת האב קרויה משפחה ,דכתיב (במדבר א ,יח)' :ויתילדו על משפחותם
לבית אבותם'" (ליבמות נד .):וכן במשתמע מן ההיפך'" :ויקרא אתהן חות יאיר' – לפי שלא היו לו בנים קראם בשמו
לזכרון" (רש"י מטות לב ,מא) .ועצם חשיבות הייחוס בדברי רש"י (במדבר א ,יח)" :הביאו ספרי יחוסיהם ועידי חזקת
לידתם כל אחד ואחד להתייחס על השבט".
ובכתבי מהר"ל מפראג ש"עיקר יחוס משפחה אחר האב" גור־אריה קדושים כ ,אות יט; "כי הקרובים שהם קרובים
מאוד נקרא 'בית אבי' כי היחוס הוא אחר האב ולא אחר האם" ,שם וירא כ אות יא (וראה שם בראשית כ ,יא הערה
 ;24פרק כז הערה  ;516פרק לו הערה  .)8ושוב בכתבי הנצי"ב מוולוז'ין" :שהזכר לאב מיקרי בן( "...הרחב־דבר מה ,טז).
("א ָחיו [של הכה"ג] הכהנים שהם
וכל שכן אנו דמזרעא דאהרון הכהן קאתינא ,בן אחר בן לזקננו ,שמבית אהרון היה ֵ
כולם קרויים ביתו שנאמר 'בית אהרן ברכו את ה'" – רש"י ויקרא טז ,יא) ,עומדת דמות דיוקנו לעינינו ומחייבת אותנו.
זכרון מחייב הוא לדעת כי ממשפחת הכהונה המיוחסת אנו" ,הכהנים בני לוי הנֹשאים את ארון ברית ד'" (דברים לא,
ט) .ומצווים אנו להנחיל את מורשת זקננו הקדוש לזרענו" ,ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את ד' אלקיכם"
(שם שם ,יג).
מורנו ורבנו הרב משה צבי נרי'ה זצ"ל שזכיתי להסתופף בצילו הגדול לימדנו שזלזול בייחוס אבות נובע מגאווה
עצמית ,כאילו ההסטוריה מתחילה ממני .הדגיש את דברי התורה "אלה ראשי בית אבותם" ,שדוקא בעת נצנץ הגאולה
טורחת התורה לייחס את משה ,אהרון ומרים לעמרם ,לקהת ,ללוי ,ל"בית אבותם" .ללמדנו באה התורה כי יש לחבר
את דרכנו לדרכי אבותינו.
הברכה שמברך ,לדורות עולם ,כל אב יהודי את בניו ,היא דוקא ברכת הסבא לבניו" :ישימך אלקים כאפרים וכמנשה".
ושמעתי ממו"ר הרב דוב בערל וויין שליט"א על כך ,כי ברכה של הורים לילדיהם ,מבחינת נקודת המבט של הרציפות
היהודית בדורות ,חשובה פחות מזו של הסבא לנכדיו .הסבא תמיד רואה את עצמו מעבר לקבר ,דרך נכדיו .וזהו שאמרו
חז"ל (תענית ה :):יעקב אבינו לא מת ,מה זרעו בחיים אף הוא בחיים .עצם העיסוק של נכדי זקננו הבז"ך במשנתו
מעידה כאלף עדים כי באמת כוחו הוא ותורתו חיה.
ועוד בשם הנ"ל .בביאור הפסוק "אמור אל הכהנים – בני אהרן" ,פירש מו"ר הנ"ל :אמור להם כי הם בני אהרון .חשיבות
עליונה היא שתהיה להם דמות אהרון למופת ולחיקוי ,שידעו את שושלת ייחוסם .הידיעה שהם נולדו לאהרון ,האיש
שאוהב שלום ורודפהו ,שאהבתו לישראל לא ידעה גבולות ושהליכותיו הפרטיות קירבו אנשים לתורה – ,ידיעה זו לבדה
יש בה כדי להמריץ צאצא עתידי למלא אחר הדרישות שמתחייבות מתפקיד הכהונה.
כהן המבין שהוא בן־אהרון ,מזרע אהרון ,אולי אפילו ממלא מקום אהרון הכהן עצמו ,יוכל בלא ספק למלא את תפקידיו
כשליח הציבור והנושא בעולו ,כמחנך בעל השראה ,אצילי ומצליח .הידיעה מי אנו ,מנין בנו ,באופן מפליא מאפשרת
לאדם להצליח במשימות הגדולות של החיים המאתגרים אותו ,במיוחד הכהנים האמונים על שירות הציבור והוראת
דרכי התורה לישראל ,שבשמם נקראים מנהיגי התורה בישראל :כוהני ד'" .כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו
מפיהו".

*
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"'אנשי קודש' – מופרש לדעת עליון"
(על חשיבות הבירורים ההלכתיים בענייני איסור והיתר)
הלימוד בדקדוקי הלכות בהל' מאכלות אסורות ,כדוגמת מאמץ זקננו המחבר בחיבור זה והתייגעותו בפרטי הלכות
אלו ,מעורר תמיד למחשבה כי הלכות אלו הנשמרות בקפידה על־ידי נאמני התורה שבכל הדורות מכילות גדרים וגדרי
גדרים ,הכל כדי להישמר ממה שאינו מותר בפינו .עד שמצינו בגמרא (ומובא בדפוסי רש"י המאוחרים בסוף פרשת
שמיני)" :תנא דבי רבי ישמעאל :אמר הקדוש־ברוך־הוא :אילמלא (לא) העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר
זה שאין מטמאין בשרצים – דיי" (בבא־מציעא סא .):וברש"י שם" :שהיו מעולים ונאים ואינן נמאסים בשקצים הללו...
שמעלה גדולה היא אצלם".
ספר זה נערך ונחתם בשעה קשה מאד לישראל ,בה אירע לישראל חורבן נורא על־ידי ישראל עצמם ,מעשה שאין לו
תקדים .גזירה נוראה נחתמה על עם ישראל בכלל ועל שומרי אמוני ישראל בפרט והגיעה עדינו דרך יהודים רחוקים
מתורה וממוסר .הלב זועק כיצד הוא הדבר שאנשים מישראל החריבו את היופי ,את החיים השוקקים שהיו בחבלים
שלמים של ארץ־ישראל .המראות של ישיבות ובתי־כנסת עולים באש ,של תלמודי־תורה חרבים הזכירו לנו ימים אפלים
שיש עוד בדורנו שאותם זוכרים .תינוקות של בית רבן מפוזרים במרחבי ארצנו הקדושה ,אבותיהם בלא פרנסה וקורת
גג ,על כי נשדדו בעיצומו של יום על־ידי אחיהם שונאיהם מנדיהם.
בימים שכאלו באנו במבוכה הכיצד זה יעשו זרע אברהם אוהבי כזאת לאחיהם? הרי גם הגרועים שבגויים ,אף מן
השבטים האבודים באיים הרחוקים ,לא שמענו שיעשו כן האחד לאחיו ובודאי שלא בארצות הנאורות .איך קרה שדוקא
אותם יהודים שמחד בעטו בתורה אך מאידך ביקשו ליישב ארצנו־הקדושה ופעלו ללא לאות ליישבה משוממותה –
צאצאיהם שלהם היו אלו שהביאו את החורבן הנורא על אחיהם באדמת הקודש של ארץ־ישראל? מה אטם את לבבם
לגרש יהודים מבתיהם ולהשליכם ברחובה של עיר מבלי מחסה וגג?
כדרכם של ישראל לא רק להתקומם נגד העוולה אלא גם לקום מתוך ההפיכה מבקשים אנו להתחזק בדברי רבותינו
הקדושים בדבר צורת נשמתן של ישראל שאיננה כשל כל האומות .נשמתן של ישראל חלק אלוק ממעל היא ,ובעלייתה
במדרגות הקודש ,בהתקדשותה ,מנהיגה היא את הבריאה ,ואילו בירידתה ח"ו ,יורדת היא מטה מטה יותר משאר
האומות.
בסיכומה של פרשת מאכלות אסורות שבתורת כהנים מזהירה התורה (ויקרא יא ,מג)" :אל תשקצו את נפשֹתיכם בכל
ונטמתם בם" .ואמרו חז"ל (יומא לט" :).תנא דבי רבי ישמעאל :עבירה מטמטמת לבו
ֵ
השרץ השֹרץ ולא ִתטמאו בהם
של אדם ,שנאמר (ויקרא יא ,מג)' :וְ ֹלא ִת ַּט ְּמאּו ָב ֶהם וְ נִ ְט ֵמ ֶתם ָּבם' .אל תקרי 'ונטמאתם' אלא ''וְ נִ ַּט ְמ ֶּתם'" .וברש"י שם:
"'מטמטמת' – אוטמת וסותמת מכל חכמה".
הדעה האמיתית ורוח השכל
וביאר במסילת־ישרים פרק יא" :שהעבירה מטמטמת לבו של אדם ,כי מסלקת ממנו ֵ
שהקדוש ברוך הוא נותן לחסידים ,כמו שאמר הכתוב (משלי ב)' :כי ה' יתן חכמה' ,והנה הוא נשאר בהמיי וחומרי
משוקע בגסות העולם הזה .והמאכלות האסורות יתירות בזה על כל האיסורין ,כיוון שהם נכנסים בגופו של האדם ממש
ונעשים בשר מבשרו".
הנה אף שאומות העולם אוכלים שקצים ורמשים (שבת פו ,):הנה טיבעי להם הדבר ואף לא נאסר עליהם בשבע מצוות
בני נח ,מה שאין כן ישראל ,צורתם משתנה באוכלם מאכלות אסורות ולבם נאטם.
נכדו של זקננו הריצ"כ זצ"ל העיר בהקדמתו לפירוש זקננו הבז"ך על התורה כי המחבר מכוון פעמים רבות לדברי בעל
"אור החיים" הקדוש אף שכנראה לא פגש בספרו .ואמנם נראה בעיני שכן הדבר ביחס לפירוש "העמק־דבר" למלכה
של תורה מוולוז'ין – הנצי"ב זצ"ל .מן המפורסמות הוא כי ספרו הגדול על התורה "העמק דבר" של מרן הנצי"ב הוא־
הוא הספר העוסק באופיים של ישראל מאז היותם לעם ועד ימינו ,ובעיקר סביב התנהלותם בגלותם והשגחת ד' עליהם
בנתיבות הליכות גאולתם.
מוצאים אנו לנכון להביא כאן את דברי הנצי"ב האמורים בענין הצורה הישראלית של האדם־מישראל ,והשפעת
המאכלות עליו ,מכמה מקומות בחיבורו הגדול:
"דזה כלל גדול ,דמי שיש לו יתרון דעת ומעלה גבוה ,כשהוא אובד צורתו זו ,נעשה גרוע מהפחּות ממנו ...דישראל
האוכל דברים האסורים מצד התורה נעשה מזוהם יותר מגוי האוכל בהיתר ,עד שבא לאכול שקצים ורמשים" (בראשית
ו ,ד ד"ה וגם אחרי כן ,וע' שם שמות יג ,יג ד"ה ואם לא תפדה; במדבר כג ,ט).
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ובפרשת ואתחנן כתב (ד ,א ד"ה למען תחיו)" :ישראל ,ביחוד העובד את ה' באמונה ,מתענג ומרגיש חיות מזה
העבודה .ומי מישראל שמאבד הרגשה נעימה זו – נקרא מת ,שהרי הוא משחית חיות שהיה בכחו... .ולא כגוי אשר צדקה
עשה בין אדם לחבירו ,הרי הוא אדם המעלה .מה שאין כן ישראל חסר תורה ,אינו בכלל חי כלל."...
ומרן הנצי"ב מרחיב הדברים שמכיון שצורתו של אוכל המאכלות האסורות משתנה ולבו נאטם ,האטימות היא גם
ביחס המוסרי כלפי אחיו עד שנאטם לבו מלשמוע צרת אחיו בהתחננו אליו" :עובד־כוכבים שצורת רוחו ונפשו באשר
הוא אדם בר־דעת ,שיהא מתנהג בדרך־ארץ ובנקיות ובטוב עם הבריות – ,הצורה הזאת למי שיש לו בשלמות אינה
מתקלקלת מהר .מה שאין כן ישראל אשר צורתו הוא עבודת האלהים ,אם הוא משחית צורתו זאת ,נפסד עמו גם חומר
משקוצים ,יותר מעובד־כוכבים .וגם נפש חומל ומרחם כפי טבע
הנפש האנושית אשר בטבע ישראל להיות נפש נקיה ִ
בני אברהם יצחק ויעקב שיהיו רחמנים וגו' .אבל כל זה הוא אם אינו משחית צורת נפשו הישראלית ,שלזה נברא ונוצר
להיות עובד ה' גם־כן ... .ישראל שמדבק עצמו לזה ה[גר]־תושב ואוכל נבילות ומסיר צורתו מלהיות עבודת ה' עליו ,הרי
זה משחית לבסוף צורתו האנושית גם־כן ונעשה אדם רע ואכזר" (ויקרא כה ,מז).
ובאמת תלמוד ומעשה אחד הם ומובא בכמה מקומות 91הסיפור אודות הנצי"ב שישב ועיין בקיץ ה'תרמ"ה במה
שהראו לו בעיתון "הצפירה" ,כי בעיר סינסינאטי ,אוהיו באמריקה חגגו הרפורמים יום הולדת הרבאיי שלהם יצחק מאיר
וייס בט' באב ואכלו כמה מיני שקצים ורמשים מאוסים .אז הראה הנצי"ב לתלמידו הגאון הרב אברהם יצחק הכהן קוק
זצ"ל את הידיעה ואמר לו" :בזה נתבארו לי פסוקי התורה ...בענין איסורי אכילת שרצים ...שלא תטמאו עצמכם באכילת
אותם המינים ,שהם אסורים רק לכם ,ואין נפשו של כל אדם קצה בהם ,ובזה תתקדשו בקדושה האלקית המיוחדת
לישראל – ,שאם לא כן ,אם תטמאו עצמכם בהם ,ותקלקלו בזה את צורת קדושתכם המיוחדת ,סופכם שתאכלו גם
שרצים מאוסים ,שנפשו של אדם קצה בהם ותטמאו בהם נפשותיכם".
ובהעמק־דבר פרשת משפטים שמות כב ,ל ,אף העמיק הנצי"ב שהאיסור אינו מסיבת גועל מן המאכל האסור אלא
משום סגולתו ותפקדיו של לב היהודי" :פירש הכתוב דלא משום שתהיו נפש נקיה הזהרתי ,אלא משום שתהיו 'אנשי
קודש' – מופרש לדעת עליון".92
ועוד ראוי להוסיף בענין השפעת המאכלות אסורות על הנפש הישראלית ממה שמסופר על הגאון הראי"ה קוק זצ"ל
שבמסע המושבות המפורסם שעשה יחד עם הגאון הרב יוסף חיים זוננפלד זצ"ל ועוד רבנים לחזק הרוח התורנית
במושבות הגליל .לאחר שנאם הראי"ה קוק על חשיבות החזקת מטבח כשר במושבה ,קמה צעירה אחת מבני אחת
המושבות וקראה בקול :עוד מעט יצווה לנו הרבי להדליק נרות שבת .ויאמר לה הרב :לא אמרתי כן עדנה ,כי ידעתי
שבאשר תאכלי כשר תביני לבד הצורך להדליק נרות שבת.
כמה מפליאה תופעת הטבע הזו שמאכלות אסורות הנאכלות על־ידי פומא דבשר־ודם משפיעות השפעה של ממש
על הנפש הישראלית וחוסמת ,אוטמת הלב מן המוסר והרגש היהודי הבסיסי ,עד שמחזקים הדברים אותנו לאמור לנו
כדברי קהלת (ה,ה)" :אל תתן את פיך להחטיא את בשרך" ,דייקא.
בזה אם כן מתיישבת קצת ההבנה איך ארע ככה לעם הזה שחלקים בו התדרדרו כל־כך באופן מוסרי .וכך אפשר לכוון
דברי הגמרא (במגילה טז" :).אומה זו משולה לעפר ומשולה לכוכבים .כשהן יורדין יורדין עד עפר וכשהן עולין עולין עד
לכוכבים" .ועל־כן כל חיזוק של שמירה ממאכלות האסורים שביותר יבוא על־ידי חיבורים תורניים בתחום המאכלות
שהוא פרק חשוב כל־כך בתורה ,נצרך הוא עבורנו ,וודאי לנו שפועל בשמים ובארץ לטובת עמך ישראל שישובו בתשובה
שלמה במהרה בימינו.

*
אם אמרנו לסיים אמרינו בדברי זקננו עצמו שיהוו עמוד אש לצאצאיו ,הרי שנבחר בדבריו אשר כתב בביאורו
להתחבטותם המפורסמת של התנאים הקדושים בעליית בית נתזה (קידושין מ ):האם תלמוד גדול או מעשה גדול ,עד
שנמנו וגמרו :תלמוד גדול שמביא לידי מעשה 120 .שנה אחר שכתב דברים אלו יכולים אנו להיווכח כי דבריו הוכחו
לטב ולמוטב בצאצאיו אחריו.
בביאורו את דברי התנאים הקדושים הוא מסביר את דרך שמירת התורה – אשר הורו לנו רבותינו שקדמה היא

 .91בספר ליקוטי־הראי"ה למו"ר הרב משה צבי נרי'ה זצ"ל ,חלק ב ,עמ'  226-227ועוד.
 .92ע' עוד העמק־דבר ויקרא יא ,מד .דברים ו ,י והרחב־דבר שם .ט ,ו ,כז .יד ,ג .כג ,י.
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לבריאת העולם – על־ידי אבות האומה שקיימוה טרם שנמסרה לעם בני ישראל צאצאיהם הקדושים על הר סיני .הוא
מסביר את עבודת ד' של אבות האומה כך:
"והנה תכלית המצוות אינם אלא להדביק מחשבת האדם אל קונו ואלו הצדיקים הראשונים לא היתה
רגע שלא היה מחשבתם דבוק בהקב"ה ,כמו שאמרו ,93עשרים וארבע פעמים נכתבו האבות כסדרן בתורה
אברהם יצחק יעקב ,לומר לן שכל עשרים וארבע שעות היום היתה מחשבתם דבוק בקב"ה ,וזה כל האדם.
ומאחר שכך ,לא הוצרכו התורה סדורה כאשר היא עתה לפנינו".
"אבל אחר שבאו אבותינו למצרים ונתערבו בין הגוים ונתרבה תאותם ולבב האדם סר מבוראינו ,הוצרך
הקב"ה לצרף אותיות ותיבות התורה כדי שיצא לנו מזה תרי"ג מצוות להשיב לבבנו אליו על־ידי הליכה
בדרכיו בעשות מצוותיו וחוקיו".
וכאן ישנה סכנה שיאמר אדם" :האדם יראה לעינים וד' יראה ללבב" (שמואל־א טז ,ז) ,כלומר ,הקב"ה אינו רוצה
מהאדם אלא שלבו יהיה תמיד דבוק בו .ויעבוד את ד' רק בלבו ,כביכול כמו שעשו אבותינו לפני מתן תורה .וכך בלב רך
ובדברים נעימים פונה זקננו אל שומעי ליקחו ,והדברים נוגעים עד דמי לבות צאצאיו ,כי מי שיסתפק בעבודת ד' בלבבו,
אף שעושה זאת בלב תמים ,אין יכולת להעביר המורשת הקדושה לבניו ,כי לא ניתן להעביר תחושות רוחניות לילדים
אלא על־ידי המעשים ,על־ידי הנהגות של ממש בידיים ,אשר צווו ופורטו על־ידי נותן התורה בסיני .וכך כותב זקננו:
"והנה לימוד כזה [כמו של האבות] גדול ממעשה והוא פטור ממעשה ,אבל אין זה דרך מוציאו מידי עבירה,
כי הדורות הבאים אחריהם יטעו ויאמרו קיום המצוות במעשה אינו עיקר .ויביאו ראייה מאביהם או מרבם
שלא קיים המצוות בפועל.
על־כן מצוה על כל אחד אפילו גדול וקדוש כמלאך ויודע כבצלאל לברוא שמים וארץ על־ידי צירופי שמות,
מחויב הוא לקיים התורה בשביל הדורות או הבנים הבאים אחריו.
וזה אפשר כוונת הפסוק 'הנסתרות לד' אלקינו' ,די היה לנו לדרוש הנסתרות ולדבק מחשבתינו לד' ,וזה
עיקר רצון הקב"ה' ,והנגלות' ,פירוש ,למה מצוה עלינו לקיים לכל אחד המצוות בפועל? – 'לנו ולבנינו עד
עולם לעשות את כל דברי התורה' וכ'.
וזה נראה לי פירוש הגמרא הנ"ל ,נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול ,פירוש ,עשיית המצוות בפועל זהו כל
האדם ,אפילו יודע לצרף אותיות התורה ומחשבתו דבוקה תמיד בד' .נענה רבי עקיבא ואמר לימוד גדול,
פירוש ,אין לספק [=להסתפק מלשון ספק] בזה ,כי הלימוד ,ולדרוש התורה בסודותיה ,על כל קוץ וקוץ,94
[הוא ה]גדול ,ואין צריך לעשות המצוה [בדוקא כשהמטרה הינה רק בשביל שהמחשבה תהיה תמיד דבוקה
בבורא.]95
נענו כולם ואמרו לימוד גדול שהלימוד מביא לידי מעשה ,פירוש ,אמת שהלימוד גדול אבל איזה לימוד גדול?
שמביא [אחרים] לידי מעשה! אם הוא לומד ולא פוטר עצמו ממעשה כדי שיראו אחרים וילמדו ממנו ולא
יטעו לפטור עצמן מן המצוות ,לימוד כזה הוא גדול.
מדגיש בפנינו זקננו הבז"ך כי דרך החיים היהודית נמשלת ומתנהלת על־ידי דרישות המגיעות לכל שטח שבקיום היום־
יומי שלנו .ישנן תמיד ברכות שצריכות להיאמר ,דיבור מתוקן שצריך להישמע בכל מקום ומקום לפי עניינו ואשר עליו
יש לפקח בכל עת .ישנן פעולות אין־סופיות של אדיבות וטוב שצריכות להיות מבוצעות .יש נוהג מסודר של תפילה

.93
 .94ע' מנחות כט:
 .95הכנסנו כאן כמה מילות תוספת והבהרה כי נראה שזקננו לא הרחיב כאן ,במקום שהיה צורך בעוד ביאור .כי ודאי לא אמר כי רבי עקיבא
דכולהו סתימתאה אליבא דהו ,סובר כי ח"ו "אין צריך לעשות מעשה" ,אלא שרבי עקיבא בדרך הווא־אמינא הדגיש ענין התלמוד שהוא הגדול
ושבהעמדת הדבקות בד' כמטרה ,אין צורך דוקא במעשה אלא בעיקר בלימוד .אלא שלבסף נימנו כולם ,וכמובן רבי עקיבא בתוכם ,ואמרו "גדול
תלמוד שמביא לידי מעשה" .ומכל־מקום הביטוי "אין צורך" נאמר כאן בדרך לאו דוקא .עוד יש להעמיק בכוונת זקננו כאן בסוגיית תלמוד
ומעשה – על איזה מעשה מדובר כאן? כל מעשה מצוה נקרא מעשה ,או דוקא מעשה שיש בו לקרב גם אחרים לתלמוד כפי שמחדש הבז"ך?
לב הדיון הוא האם ישנה חובה שרוח היהדות תתקיים או צריך שתתקיימנה שש מאות ושלוש עשרה מצוות גם בלי רוח היהדות? כגון בענין
מאכלות־אסורות יהיו מי שיטענו לסיבת קיום המצוה מטעמי בריאות הגוף וכו' .או אפילו יאמרו שהאיסור הוא מעין ליכוד רוחני להיבדל מן
העמים .הנה דוגמא של קיום מצוה אבל בלי רוח של יהדות .לכן המסקנה היא שגדול הוא התלמוד כי הוא רוח היהדות ובסיס לקיומה אך בתנאי
שמביא לידי מעשה ,שבלעדיו אין לישראל תקומה .על כן מחדש הבז"ך שצריך המעשה להיות מעשה שיש בכוחו להביא אחרים לתלמוד ,לרוח
היהדות ,לקיום המצוה עם עומק עניינה.
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ונוכחות בבית־הכנסת .ישנה דרישה תמידית לפנות זמן קבוע ללימוד התורה .יש חובה על פיקוח רוחני והשקעת
מחשבה רבה באתגר הגדול של קיום חיים יהודיים – כל אלו הם שעושים תמיד את המשפחה היהודית כראשונה בסדר
העדיפויות של חיינו.
נמשל הדבר ליצירת אמן המסוגרת במסגרת .כל הפרטים שנמנו יוצרים את המסגרת שמכתרת את היצירה הצבעונית
הנפלאה הזו של חיים ישראליים קדושים .במשך מאות השנים הוכח שוב ושוב שבלי המסגרת לא תיוקר דיה היצירה
היפה ,ובסופו של דבר יתכן ואף רחמ"ל לא תשרוד ותיזנח בידי דורות ההמשך.
מבנה היהדות ,עם ההגבלות הטבעיות שלו ועם הראיה בקדושת חייו של איש ישראל ,בעבודתו את ד' אלקיו ויחסו
הטוב לבריותיו כערכים הראשונים במעלה ,מספק עבורנו את המסגרת שלתוכה נשבץ את מערכת חיינו ,יצירת האמן
האישית שלנו ,יצירת חיינו .חינוך ומדעה של תורה ,מודעות והתמצאות בעברה של המסורת היהודית ,חיים יהודיים
המרוכזים סביב התא המשפחתי בקדושה ובטהרה עשויים לסייע לנו למסגר את תמונת חיינו באופן הנכון ועם חומרי
גלם נצחיים .על־ידי שמירה תמידית על אורח־חיים יהודי שכזה מובטח לנו ולזרענו כי לא תישכח התורה מפי זרענו
וזרע זרענו.
ויהי רצון שבזכות הוצאת הספר והעיסוק בכתבי זקננו יתקיימו בנו דברי הפייט" :96יושר הורי זכרה להאחיל (=למחול)".
יבי ,זאת אשיב אל ליבי".
נת ִ
ופעלם אביא ,כי בכן פרץ ִ
זקנַי ֳ
וכן דברי המקונן" :97זכות ֵ

 .96מרבנו יקותיאל ב"ר משה בסליחת "יראתי בפצותי שיח להשחיל" של יום א' דראש־השנה ,בריש חזרת הש"ץ שחרית.
 .97רבנו אליעזר הקליר ,קינות לט' באב ,קינה טו "איכה אשפתו".
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נספח
אגרת הבז"ך־לבונה משנת ה'תרי"ז בהיותו בן כ"ב שנה
98
אל בן־עירו תלמיד החת"ם־סופר הרב שמעון דייטש המסתופף בירושלים
ליד:
מרנא ורבנא הרב המאור הגדול מעוז ומגדול בוצינא קדישא
חסידא ופרישא ִע ֵמי' שרי נהורא כקש"ת מו"ה שמעון נ"י דייטש
בה"י ,סערדאהעל ,יום ה' ששה ועשרים יום לסיון וראיתם את הארץ לפ"ק [= שנת תרי"ז]
למטה שמעון שפט בן חורי ששפט את יצרו ונעשה בן חורי ,99ה"ה האי גברא רבה הרב המאור הגדול ,מעוז ומגדול,
חסידא ופרישא ,צדיקא וטהירא ,כקש"ת מו"ה שמעון נ"י דייטש בתוך עם קדישא בקרתא קדישא תוב"ב.
אדוני איש אלקים!
ובין חסֹור ,100מה יעצור כח קטן וצעיר ,וגם מאד דל שפי לגורר ,101פני קדוש ישראל ושר ,רק יקרת
מה יפער נבער מדעת ִ
ורוב צדקתו תרהיביני ומעטה ענותו כח ילבישני ,לבקרו בהכלו ולראות פניו כפני אלקים כי ירצני ,וישמיעני את אשר
עבדו מדבר אל אדוני.
עשרים שנה כבר ראיתי ,רוידניטץ היא עיר מולדתי ,ובה שנים עשר שנה גדלתי .בזכרי ימי עלומי נכלמתי .העיר הנ"ל
ּגֹואל,102
ָאלִ ,חּנָם לקוחה ִל ְצ ִמיתּות וְ ֵאין ֵ
בֹוּדה בעו"ה וְ נִ ַה ְפ ָכה ְּביַד ְמג ֵ
זֹול ָלה ְּכ ָ
אשר מקדם כידוע ,היתה עיר ואם בישראלֵ ,
103
שם ימי עלומי כלו בהבל .וכאשר לאחר שנים עשר שנה על כור נסיון הבחוני  ,אז בכל חוצות מאד שבחוני .אבל אבי
ירא אלקים מאוד כ"ה שמואל כ"ץ ני"ו 104ממבוסה הוציאני 105ומ"מ 106נדיב על נדיבים ,הצדיק מפורסם מו"ה פייש לייב
שיף ניו"ל 107לתורה ולתעודה הקדישני ,108ואז אצל אמ"ו הצדיק המנוח ,מו"ה רפאל ש"ה [=שולהאף] זצ"ל שתי שנים
למדתי ,ואתו הדרך האמת הכרתי ,בהבלי עולם הזה מאסתי ,ומכל עסקי לתורת ד' פניתי .109מ"מ הצדיק נ"י הנ"ל כאחד
מבני נגידים תמכני ,לישיבת הרמה דק"ק פרעשבורג שלחני .שם אצל בחורים שתי שנים למדתי ות"ל לתכלית נכון
הגעתי .ואח"כ כמעט שתי שנים ,את אמ"ו החריף מו"ה חיים במו"ה פישל סופר ,אב"ד דק"ק יעמערינג שמשתי ,ומשם
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העיר לי הרב נתן בן הרב אברהם דוב בן הרב שמחה כהן בן זקננו המחבר ,שמכתב זה ,שמקורו שמור בידינו בתוך המעטפה המקורית ,כנראה
לא נשלח .אמנם מלבד ערכו ההסטורי הגדול בו הוא מתאר את געגועיו הגדולים לצאת מחו"ל להתאבק בעפר ארעא־קדישא ,רואים גם שבגיל
צעיר כבר היה מתאבל על ירושלים בתיקון חצות בכל לילה בדמעות שליש ומחדש תורה בלומדו בלילות .גם כשרונו והבעתו העשירים מאד
מעוררים התפעלות.
כנראה עיבוד מהופך לדברי התנחומא ,פ' האזינו ,פיסקא ז‘ :שפט בן חורי שלא שפט את יצרו ונעשה חורי מן הארץ' ,עיי"ש .יש לשים לב,
שהמכתב נכתב בשבוע שבו נקרא פסוק זה בפרשת השבוע!
פירושו :חסר בינה.
לא מובנות לי המילים “שפי לגורר".
מתוך סליחה “את ד' בהמצאו לדרשו קדמתי" לרבנו אליה ב"ר שמעיה ,הנאמרת בצום גדליה.
“כור מבחן" ,מלשון בחינת כניסה .ע' משלי יז ,ג ורש"י שם כז ,כא.
נרו יאיר ויזרח.
כבישעיה יח ,ב,ז; כב ,ה .פירושו שם :מרמס .הכוונה לתבוסה (רוחנית).
פענוחו“ :מר מטיב" כפי שכתב מפורש להלן.
נרו יאיר ויזרח לעד/לנצח.
כמובא לעיל ,אבי זקננו הבז"ך היה עני שבעניים ולא היה לאל ידו לשלוח את בנו למקום תורה .איש זה בשם שיף מעשירי ראודניץ היה ונאמן
לתורה .כשראה בעוני הילד וצערו על שאין באפשרותו ללמוד במקום שלבו חפץ ,מימן בגדיו ומאכליו וימי לימודיו בישיבה בפרשבורג .כל זה
עולה מהקדמת חתנו של זקננו ,הגאון ר' שלמה פרידמן זצ"ל לספר תורת זאב של זקננו.
ר' רפאל שולהוף מפראג .ראה ערכו “אישים בתשובות חת"ם סופר" ערך תקצא .אגב ,מכאן ניתן ללמוד שררש"ה ,היה עדיין בחיים בשנת
ה'תר"ט ,שכן לפמש"כ לעיל ,הכותב שנולד בה'תקצ"ה ,היה בתום לימודיו אצלו ,בן ארבע עשרה שנה (הערת נין במכותב – ר' שמעון י' דייטש).
אם כן נלב"ע בין תר"ט לתרי"ז.
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לק"ק יארמאטה הלכתי ושלש שנים בב"ה 110של אמ"ו הגאון וחסיד כקש"ת מו"ה דוד נ"י 111ישבתי ,ובתורת ד' יום ולילה
הגיתי ,ואחר ששש שנים לאדוני ארץ ושמי מעל עבודת עבד עברי עבדתיָּ ,פ ַרק הש"י גם עול מלכות מעל צוארי וחיל
צבא הקיר"ה [=הקיסר ירום הודו] במגילת ספר כתוב עלי חפשוני .112והנה עתה כאשר שני גאונים בעטרת מורינו רב
עטרוני ,113הן המה אמ"ו הג' וחסיד נ"י אב"ד דק"ק יארמאטה ,ואמוה"ג וצדיק כקש"ת מו"ה שמואל זאממער ני"ו ,אב"ד
דק"ק פאפא אשר גם אתו למדתי כמו שנה ,שלחוני לק"ק סע[ר]דאהעל ֵהּנָה ,שהרב הגאון נ"י דפה ,114להורות בין טמא
לטהור יתירני.
וגם יש לי עוד שני אחים קטנים ממני ,115אשר הקדיש מר מטיב נ"י הנ"ל ליראה ולתורה וגם להם הספיק 116כל צרכם.
כי כאשר הוציאני מכור הברזל ושלחוני לק"ק פ"ב [=פרשבורג] ללמוד ,שלח לי בתוך אלה שתי שנים כמו שמונה מאות
זהובים כסף ,וגם שתי שנים אחרים שלמדתי ביעמערינג היו לי ממנו כמו חמשה מאות זהובים כסף ,ואחריו עוד שנה
ביארמאטה כמו שני מאות ,וכאשר אז שלח את אחי ,הב' המופלא כ"ה אברהם דוב כהן נ"י ליארמאטה ללמוד ,הגם
שיד ד' נגעה בו ,117ולא הי' לאל ידו לתמכני כמאז ,אך על כל פנים נדר בעדו חמשים זהובים כסף בכל שנה שלש שנים,
כי אחי הנ"ל כאשר התחיל רוח ד' לפעמו בראשונה היה אז שבע עשרה שנה ,למד עד עת כזאת בפראג בבית מדרשיהם
של כומרים ,ומכל תורת משה ודת יהודי לא ידע ,כי רק שביו"כ צריכין להתענות ,ובתוך שלש שנים שלמד אתי בהתמדה
ויגיעה רבה בק"ק יאראמאטה ,נעשה בחור מופל' בתורה ,וירא ד' מאוד מאוד .ועתה נסע גם הוא לישיבה אחרת לק"ק
סיקס 118לשמש שם את הרב הגדול הצדיק כקש"ת מו"ה פייש מישקאלץ נ"י מדינדיש ,שנתקבל שם לרב אב"ד כעת
עתה.
ובשנה העברה ,כאשר הייתי בבית אבותי יח' עבור /האססענטירונג ,119/שלח מ"מ הנ"ל נ"י את אחי השלישי ,הב'
המשכיל ,כ' מאיר כהן 120נ"י אתי ללמוד והוא נער בן שנים עשר שנה ,ונדר גם בעדו שלש שנים בכל שנה חמשים זהובים
כסף ,יזכרהו ד' צדקותיו וחסידותיו אשר עשה עם בית ישראל ואתנו ,ואשר קנא גם בעיר מולדתו לד' ולתורתו ,ישיב לו
כגמולו בראשו ותהי משכרתו שלמה לפתוח לו אוצרו הטוב ולהריק לו ברכה עד בלי די ,שיבנה ביתו כמקדם.
ָׁשף בו ָה ֲא ִרי ,121וגם המקדש־מעט
ַפ ִׁשי וְ ָח ַׁשְך ָּת ֳא ִרי ,כי בבית תפארתינו נ ַ
ָאב ָלה נ ְ
ועתה ,אני פה בסערדאהעל תוך הגולה ְ
123
122
אשר בנה ד' לנו ,להתפלל וללמוד בו תורה בכל עת באנו ,חשב בנפשו נבל כעץ שתול על יובל  ,והוא לקברות יובל ,
טפל שקר בתוכו ,124ונמס ממהלכו ויפן כה וכה.125
ואני אחת שאלתי מאת ד' אותו אבקש ,שבתי בבית ד' כל ימי חיי ,ע"כ כתבתי ,כי אמרתי אולי יחנני אדוני ויאציל עלי
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בבית־המדרש.
הוא הגאון רבי אהרן דוד דייטש בעל ‘גורן דוד' אחיו של המכותב הגר"ש דייטש.
כנראה מלשון חופשה ,והכוונה שקיבל מכתב שחרור רשמי מחובת הצבא .או שפרק עול הצבא עלה עליו והסמכה לרבנות שיחררה אותו
מחובת הגיוס .היו סיבות שונות לשחרור מגיוס .לימוד בישיבת פרשבורג שמעמדה היה מוכר אצל השלטונות כבית מדרש לרבנים היה משחרר
מעול הגיוס.
היתר הוראה ,הסמכה לרבנות.
הגאון מהר"י אסאד.
ר' אברהם דוב כהן ,ראודניץ כ"ב שבט ה'תקצ"ח – ירושלים כ"ד במרחשון ה'תרנ"ח .לא היה לו זש"ק .ר' אליהו כהן ראודניץ א' בטבת ה'תר"ו
– זעמפליסיני הוש"ר ה'תרס"ד .אח נוסף היה בשם ר' רפאל כהן ,הצעיר עוד יותר ,ראודניץ ה' שבט ה'תרי"ב – יאסיפולו ()Jaszfalu; Jasova
ה'תרצ"ה .בזמן כתיבת האגרת הזו היה רק בן  5וחצי .גדל להיות ת"ח וכמוהו צאצאיו.
סיפק.
ע"פ דניאל י ,י.
סיקסא ( )Szikszóבצפון מזרח הונגריה.
 Assentierungבגרמנית :פקודת גיוס מטעם המלכות .ע' שו"ת מהר"ם שיק או"ח סימן כז .הקווים המוטים מופיעים כך בכתי"ק.
ר' מאיר כהן ,ראודניץ ה'תר"ג או ה'תר"ד – איפולישאג התר(?) .משפחה ענפה לו.
מתוך סליחתו של רב סעדיה גאון הנאמרת בצום גדליה .על־פי איוב יד ,כב ואיכה ד ,ח ,וע' ישעיהו מ ,כד .וע' רש"י בראשית ג ,טז ,בקללת
האדם והנחש "הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב" ,לשון נשיכת נחש .ונראה שמרמז כאן זקננו לארס ורעל (ע' כלי־יקר שם) המינות שנושפה
על־ידי המחדשים.
על־פי ירמיה יז ,ח.
על־פי איוב כא ,לב.
על־פי איוב יג ,ד.
מתוך הסליחה "שוממתי ברוב יגוני" לרבנו שלמה אבן גבירול ,הנאמרת ביום ד' מעשי"ת .כמובא לעיל ,שנים אלו היו שנות המתח הגדול
בקהילות היהודיות בממלכה האוסטרו־הונגרית שרק מזה נתהוותה .השתלטות תנועת הניאולוגיים שקראו “להתחדשות" על משרות הרבנות
הרשמיות ועל בתי־הכנסת ומוסדות הקהילה הביאו לפירוד רשמי המוכר ע"י הממשלה שהתרחש  12שנה אחרי כתיבת מכתב זה.
בעיר הולדתו של זקננו כבבוהמיה כולה ,היתה השתלטות טוטאלית של הריפורמים שהביאה להתבוללות כמעט כללית.
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מרוח בנתו חכמתו וצדקתו ,ויגיד לי הדרך למען אוכל גם אני לבוא לבקר בהיכלו לנשק עפר דארעא קדישא ולזכות
לאוירא דא"י דמחכים ,126כי בועט אני מאוד בהצלחת חוצה לארץ ורק לבי ובשרי ירננו אל אל חי לחזות בנו[ע?]מו,
ובזכות זה יבוא במהרה איש טוב ויבשר טוב לעם טוב מטוב.127
א"ד 128עבדו המשתוקק להתפלש בעפר רגלו ומחוי קדה קמי' כבוד קדושתו ,הצעיר וקטן,

בנימין זאב וואלף כהן
ואכתוב למעלתו הרמה פשט אחד אשר נ"ל נכון ,חנני ד' בזה ,בלילה זה ,לאחר שבכיתי כדי שבעי על חורבן
פעמים [=מקדש ראשון ושני] בעו"ה:
חולין ד' יח .משנה" :השוחט מתוך הטבעת ושייר בה מלא החוט על פני כולה ,שחיטתו כשירה .רבי יוסי
בר' יהודה אומר :מלא חוט על פני רובה" .גמרא :רו"ש [=רב ושמואל] אמרו :הלכה כריב"י [=כרבי יוסי בר'
יהודה] ואף ריב"י [=רבי יוסי בר' יהודה] לא אמר אלא בטבעת גדולה וכו' .ובשאר טבעות לא .והתני ,וכו'.
אמר ר"י [=רב יוסף] :ריב"י [=רבי יוסי ב"ר יהודה] תרתי קאמר .רו"ש [=רב ושמואל] סברי כוותיה בחדא
ופליגא בחדא וכו' .והביא רש"י ז"ל על זה שלש פרושים ולא נראו לי ,כי הקשה עליהם כמה קושיות .ולתוס'
לא נראה פי' רש"י ופי' גם הוא בענין אחר וגם בעה"מ פי' לשון אחר ולכולם דחוק הוא מאד.
אחר כל זה נלפענ"ד עוד להקשות על רש"י ולולי מסתפינא ,אפרש המשנה בדרך אחר ,כי קשה לי על רש"י
האיך קמפרש השוחט מתוך הטבעת ,דבתוך טבעת הגדולה איירי ,דהא הטבעת סתם קתני ,ואע"פ שבשאר
טבעות ,רצועות בשר מחברתן ואינן שלימות ,עכ"פ יקראו טבעת כדקתני השוחט {בתוך?} שאר הטבעות.
ולפיכך לולי מסתפינא ,הייתי מפרש בדרך הזה :ת"ק וריב"י בתרתי פליגי ,כמו דמסקינן בגמרא ,ופליגי בכל
טבעות ,בין בשאר ,בין בטבעת הגדולה .הת"ק סובר דרוב קנה בעינא בשחיטה ,א"כ ,לא סגי בשאר טבעות
רוב טבעת ,כי רוב טבעת אינה עוד רוב הקנה וצריך לשחוט כל הטבעת שהוא בודאי רוב הקנה ,ובטבעת
הגדולה ,אע"פ שרוב הטבעת הוי רוב הקנה ,אעפ"כ ,צריך לשחוט כל הטבעת ,דגזרינן טבעת הגדולה אטו
שאר טבעות .וריב"י סובר דסגי ברוב טבעת ,הלכך גם בטבעת גדולה לא גזרינן.
והמשך הגמרא כך הוא :רו"ש [=רב ושמואל] אמרו :הלכה כריב"י דרובו ככלו ,ואף ריב"י לא אמר דרובו
ככלו ,אלא בטבעת גדולה ,הואיל ומקפת כל הקנה ,הוי רוב הטבעת רוב הקנה ולא גזרינן אטו שאר טבעות.
אבל בשאר טבעות לא אמרינן דאם שחט רוב הטבעת ,כשרה ,דבהא ריב"י מודה דרוב הקנה ורוב הטבעת,
אינה רוב הקנה.
והקשה התלמוד :ובשאר טבעות לא? והאמר רבי יוסי ב"ר יהודה :השוחט בשאר טבעות ,פי' :רובו ,אע"פ
שאין מקיפות את כל הקנה ,הואיל ומקיפות את רוב הקנה ,שחיטתו כשרה .אמר רב יוסף :ריב"י תרתי
קאמר ,דהיינו דלא גזרינן בטבעת גדולה אטו שאר טבעות ודסגי ברוב הטבעת בשאר .רו"ש [=רב ושמואל]
סברי כוותי' בחדא ,דהיינו דלא גזרינן .ופליגי עליו בחדא ,דצריכא להיות רוב הקנה ולא סגי ברוב הטבעת.
כ"נ נכון לפענ"ד.
עבדו המתפלל להראות לו תמות אות ידו ,ולהזכירני גם אותי בתפלתו ,שיתן לי הקב"ה לב טהור ללמוד וללמד לשמור
ולעשות.
הנ"ל.
ולדידי גם הלשון מיושב שפיר ,דבמתני' איירי בהגרמה ,דקתני :השוחט מתוך הטבעת.

 .126בבא־בתרא קנח:
 .127על־פי מנחות נג:
 .128אלו דברי.
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 עיינתי בהלכות ארץ-ישראל ]לאלדד הדני[ שהביאן
המרדכי בריש המסכתא ולא מצאתי כן ,שלא כתב
הטעם שמא יתעלפו ,אלא סתם אסור השחיטה מיד אשה ,עיין
שם .ואני בררתי בחדושי על מסכת חולין מדלא כתבו שום
טעם בא"י ,לא מטעם שדעתן קלה ,כמו שכתבו בתוספות ,ולא
משום שמא יתעלפו ,אלא סתם אסור השחיטה מיד האשה .לכן
נתנו התוספות וראשונים טעמם משום דדעתן קלה ,כמה
שמצינו כן בגמרא במקום אחר כמו בחמץ בבדיקה וכיוצא
בזה .ובררתי ,דהאי 'דעתן קלה' משמע שלא ידקדקו בדיני
שחיטה להטריח עצמן בבדיקת הסכין יפה ויפה ולהזהיר בכל
הזהרות יתירות שצריכין לשחיטה כשירה ,ובתוכן נמי שמא
יתעלפו ,אבל אין זה עיקר הטעם ,ועיין שם.
 דהביא בבית-יוסף כאן טעמא ד'שמא יתעלפו' ,אפשר
שלמד כן מדכלל בהלכות ארץ-ישראל נשים וסריס
וזקן שהוא יותר משמונים שנה בבבא אחת ,ובהני אחריני הוי
טעמא רק משום עילוף ,לכך כתב גם כאן משום עילוף .ועיין
בחדושי שהטעם משום דעתן קלה וחיישינן לענין כל דיני
השחיטה שמא לא נזהרו.
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דעתי נראה דלא אמרינן 'לא ראינו אינו ראייה',
אלא דאם יש לומר שכך היה ולא ראינו מאיזה

_________________
*

.cid azka dxexa `l dlin

טעם ,כמו שמצינו בגמרא דפסחים ]יד ,א[ בשיטת דרבי חנינא
סגן הכהנים גבי טומאה לא ראינו אינה ראייה שמא לא אירע
טומאה כזו בימיו וכהנים זריזין הן ,או לא ראינו פרה יוצאת
לבית השריפה וכדומה ,שיש לומר שלא אירע בימיו כך .אבל
כיון דמעולם לא ראינו ולא שמענו בכל הגולה דנשים
שוחטות ,הגם שהיה לנו להקל עליהם מלאכת הבית כמו שאנו
סומכין עליהם במליחה וניקור ,ומעולם לא ראינו ולא שמענו
כזה ,ודאי נראה שמנהגינו הוא כך בכל תפוצות ישראל ומנהג
אבותינו תורה היא ,וראיית האגור ראייה חזקה לפי זה ,כן
נראה לי ,ודוק.



ש"ך ס"ק א וש"ך חושן-משפט סימן לז בסופו ,ועיין
שם דברי תומים שדחק ,ודבריו צ"ע.
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 לדקדק בדבריו ,שנקט ברישא 'אפילו אין מכירין אותו
שמוחזק לשחוט וכ' ,וגם אין יודעין בו שהוא מומחה
ויודע' וכ' .ובגמרא לישנא דרבינא בהיפך ,ברישא לישנא
דמומחין הכל שוחטין הכל מומחין שוחטין ,ולישנא בתרא
דרבינא הכל שוחטין הכל מוחזקין שוחטין .והטור מהפך
בסדורו .ועוד ,שאחרי זה בעצמו מהפך ואומר שרוב הרגילים
לשחוט הם בחזקת מומחין ומוחזקין וגם אחרי זה ,אם הוא
לפנינו צריך לבודקו אם הוא מומחה ושואלו אם נתעלף *.
 לי לישנא דטור הוא ברור ומזוקק שבעתים .בודאי
אם מכירין את האדם שהוא מוחזק לשחוט ,אינן
צריכין עוד לבודקו אם הוא מומחה ,כיון שאנו מכירין בו





     

ושחט כבר ארבע וחמש פעמים לפנינו ,בודאי בדקנו אחריו
בפעם ראשון ומצאנוהו מומחה ,כיון דהנחנוהו לשחוט עוד,
דכיון הוא בפנינו ,אסור לאכול משחיטתו בפעם ראשון קודם
שבדקנוהו כמו שכתב כאן בסוף דבריו .אבל אם אנו יודעין
בו שהוא מומחה בזה עוד לא החזיק שלא יתעלף .ואם אין
אנו יודעין אם הוא מומחה או לא ,בודאי גם אין מכירין אותו
אם הוא מוחזק ,כי לא נעשה מוחזק עד שלא ישחוט ארבע
וחמש פעמים ,וכיון שהוא בפנינו לא הנחנוהו לשחוט פעם
שנית וגם לא אכלנו משחיטתו בפעם ראשון עד שלא בדקנוהו
אם הוא מומחה .לכך הטור ,שרוצה לנקוט מומחה ומוחזק גם
ברישא ,הוכרח להביא ברישא אין מכירין אותו שהוא מוחזק,
ואחר-כך גם אין יודעין בו שהוא מומחה .אבל אי נקיט ברישא
אין יודעין בו שהוא מומחה ,לא מצי לינקט אחר-כך אין
מכירין אותו שהוא מוחזק ,כאן בודאי לא הנחנוהו להתחזק.
אבל בסופו שפיר נקט בחזקת מומחין ומוחזקין כסדרא
דגמרא ,וצריך לבודקו אם הוא מומחה ושואלו אם התעלף ,כי
כל מומחה אינו כבר מוחזק ,אבל כל מוחזק בודאי מומחה,
ואינו צריך עוד לבודקו ,דלשכחה לא חיישינן ,ודוק ,כי נכון.
כתי"ק משנת ה'תרכ"א
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 דעתי אין לדחות דברי הכל-בו ,וכוונתו לאו משום
הכשר או לא ,כתב שאין שוחטות לאחרים ,אלא
משום צניעות ,כיון דקיימא לן שהנשים שוחטות לכתחלה כתב
ה"ר יצחק שהנשים שוחטות לעצמן ,אבל אין שוחטות
לאחרים משום שתתערב בין האנשים ויש למנוע ,ודוק .ועיין
בשאילת יעב"ץ סימן קנז שפסק באמת כדברי ,עיין שם .ועיין
בדרישה שנדחק ועיין פרי-חדש שנדחק.
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 לעניות דעתי ,דהטור מכוין למה שכתבו התוספות
קדושין עו ע"ב ,בד"ה אין בודקין מן המזבח
ולמעלה ,דמסקי שם ,אף-על גב דשחיטה כשירה בנשים
_________________
*
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ובעבדים ,היינו דיעבד ,אבל לכתחילה לא עבדי כי אם כשרים
מיוחסין ,עכ"ל .ואף-על גב דלענין נשים קיימא לן אפילו
לכתחלה ,כי אפשר שהם מכשרים ומיוחסים ,אבל עבדים ודאי
לא הניחו ,כי הם אינם נקראים כשרים מיוחסים ,וכמו שלא
הניחום הכהנים לשחוט לכתחלה בקדשים ,כך השורה * שלא
הניחום לשחוט לכתחלה בחולין כיון שצריכין זהירות יתירה,
מה שאין כן עבדים משוחררים ,כיון שנכללו בכלל ישראלים
כשרים וחייבים בכל תרי"ג מצוות ,ולגבן שייך 'רוב מצויין
אצל שחיטה מומחין הן' ,מה שאין כן גבי סתם עבדים ,ודוק.
ועיין בדרישה שנדחק ,ועיין פליתי.
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 דעתי נראה לי לתרץ דברי הטור .בודאי כיון שמל
וטבל לשם עבדות חייב בכל מצוות שהאשה
חייבת ,וכיון שהאשה חייבת בשחיטה גם העבד חייב .אבל
עתה אנו דנין על הנאמנות שהעבד ישחוט לנו ,בזה יש חילוק
בין אשה לעבד על-פי סברה .האשה שנתגדלה בין בעלי אמונת
אמת ויודעת שיש פרטיות הלכות שחיטה ,נאמנת ,אף-על-פי
שאין מכירין בה אם היא מוחזקת ואין יודעין בה אם היא
מומחה ,דרוב מצוין אצל שחיטה הם בחזקת מומחין ומוחזקין.
אבל העבד ,מיד כיון שבא לרשות ישראל ,בודאי אינו יודע
בטיב שחיטה כיון שהוא גוי ונתגדל בין הגוים ,אף-על-פי כיון
שטבל מודיעין לו מקצת מצוות ,אבל כל פרטי הלכות אינן
יכולין להודיע לו בזמן קצר כזה ,יכול להיות שיודע שצריכין
אנו לשחוט ושחיטה מן הצוואר ,אבל פרטי הלכות שחיטה
וכללותיה ודקדוקיה בודאי אינו יודע ,אף-על-פי שבזמן יותר
נודעים לו כולם מכיון שהוא עתה בין בני ברית ,אבל בתחילה
בודאי אינו יודע .וכאן מיירי בסתם עבד רק שמל וטבל ,ואם
אינן מכירים ויודעים אם הוא מומחה או מוחזק ,האיך יכולים
לסמוך עליו ,דלמא ידע רק שצריכים לשחוט ושחיטה מן
הצוואר ,אבל פרטי הלכות שחיטה עוד לא ידע ,ואינו מן הרוב.
לכך לא נקיט עבד סתם .אבל אם יודעים בו שיודע ומוחזק,
בודאי כשר לשחוט כמו האשה ,ודוק ,כי תהילה לאל אמת
ונכון.



שכתב דעבדים משוחררים פשיטא דהרי הם כישראל
גמור ,גם זה נוכל לתרץ דאינו כל-כך פשיטא ,דיוכל



     

להיות מיד כשמל וטבל ושחררו ,כגון שהצריכו לדבר מצוה
או באופן אחר ,והוה אמינא דאינו נאמן עד שיודעים ומכירין
בו שהוא מומחה ומוחזק ,קא משמע לן דרוב עבדים אינם
נשחררים מיד והרי הוא נמי מן הרוב מצוין אצל שחיטה ,ודוק,
כי נכון ואמת תהילה לאל יתברך.



בלשונו הזהב בפרק ד מהלכות שחיטה הלכה ד
נשמר מכל זה ,וכתב ,וזו לשונו :נשים ועבדים
אם היו מומחין שוחטין ,עכ"ל.

 לפנינו דבעבדים אין אנו סומכים על הרוב ,וצריכים
דוקא להיות מומחים אז סומכים על הרוב אף לענין
מוחזקים ,והוא מהטעם שהסברנו ,ודוק כי נכון תהילה לאל
יתברך.
כתי"ק משנת ה'תרכ"א
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 לדקדק על דבריו ,דהא לשון הטור ,וזו לשונו ,הכל
שוחטין לכתחילה נשים וכ' ,וכל אדם ,אפילו אין מכירין
אותו וכ' .משמע לישנא ד'שוחטין' דאפילו האדם יכול לשחוט
לכתחילה ,ולפי דברי הדרכי-משה הוה ליה למימר 'הכל
מניחין לשחוט לכתחילה' ,ודוק .ויש לומר דהוא ציין עצמו
אלישנא דאין מכירין אותו שמוחזק לשחוט ,וזה שייך רק
לדידן שאנו סומכין על הרוב ,אבל השוחט לא ישחוט וכ' ,וקל
להבין.
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 דהרמב"ם ז"ל סבירא ליה כגאונים ,שאף-על-פי שאין
אנו יודעים אם הוא יודע הלכות שחיטה אי לאו ,מוסרים
להם לכתחילה לשחוט על סמך שיבדקנו אחרי זה .ומהרמב"ם
בפסקיו בספר יד-חזקה שלו לא משמע הכי .ובפירוש משניות
שלו הביא בפירוש כלישנא קמא דרבינא ,דלכתחילה צריכין
אנו לידע שהוא מומחה .והכסף-משנה בעצמו הביא שם בפרק
ד מהלכות שחיטה דהרמב"ם פוסק כרבינא דבתרא הוא כתרי
לישנא דרבינא ,וזה שרק למומחין נותנים לכתחילה לשחוט,
והאיך סותר עצמו .והביא כאן דרמב"ם סובר כגאונים ,שהוא
דלא כרבינא.



נוכל לתרץ דהבית-יוסף הביא כאן שהרמב"ם מסכים
לסברת הגאונים לענין בדיעבד שצריכים לשואלו אם





איתא קמן ,דלא כרש"י ובעל-העיטור והרז"ה .אבל אין הכי
נמי ,גבי לכתחילה סובר כרבינא ,ודוק.
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 אני יודע מאין הוציא הרמ"א משמעות הזה מדברי
האגור .הא לא קאמר האגור ,אלא שלא לסמוך
אשחיטת אדם אלא אם כן יש לו רשות לשחוט מחכם ,אבל
הוא עצמו אפשר דסבירא ליה דיכול לשחוט אם יודע הלכות
שחיטה בינו לבין עצמו ,ואדרבה ,משמע מדברי האגור דבינו
לבין עצמו מותר לשחוט מדראינן דהאגור לא כתב אלא שלא
לסמוך ,משמע אחרים לא יסמוכו אבל לדידיה מותר ,וצ"ע.
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 דברי בית-יוסף פה צריכין הסבר נכון ,דהא כתב
בית-יוסף לעיל מזה ,וזו לשונו ,וכתב הרמב"ם
בפרק ד דלכתחלה חיישינן לעלפויי ,אלא שאם שחט בינו לבין
עצמו לא כתב שצריך לשואלו .וטעמו ,משום דטעמא דעלפויי
משום שהיה הוא ,וכיון שזה יודע הלכות שחיטה ,ודאי אילו
שהה ,לא היה מאכילה לנו .וזהו פירוש 'לעלפויי לא חיישינן'.
ורבינא הוה סבירא ליה דחיישינן דילמא יתעלף וישהה
כשיעור ,והוא סבור שלא שהה כשיעור ,ונדחו דבריו ,דכיון
דנתעלף ,אינו יודע כמה שהה ואם היה מתעלף היה אוסרה
מספק וכ' ,עכ"ל.
 לן להסביר ,אף-על-פי שאין חיישינן לעלפויי ,משום
דאם נתעלף יחמיר משום דלא ידע כמה שיעור שהה,
אבל אם לא ידע ששהיות מצטרפות יטעה ויכשיר את הטריפה,
כיון שידע ששהה וכמה שהה ,וידע שלא שהה בפעם אחת
כשיעור ,והוא שהה כמה פעמים ובכל שהיה בפני עצמה לא
היתה שיעור ,אבל אם נצטרף השהיות ,יש שיעור שהיה
ונתנבלה ,והוא סבר ,כיון דבפעם אחת לא שהה כשיעור ולא
ידע ששהיות מצטרפות יכשיר את הנבילה ,וקל להבין .לכך
צריך לידע ששהיות מצטרפות.
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 דעתי צ"ע ,דהא כתב בבית-יוסף בשם מחזיק-בדק
בשם רב עמרם גאון ,וזו לשונו ,וכתוב עוד שם,
שהבא לבדוק צריך להיות בקי בשבעים טרפיות ,שאם לא כן,
שמא יבואו לידו והוא לא ידע ואשם ונשא עוונו ,מפני שהוא
מאכיל טרפות לישראל ,עכ"ל.
 סותר למה שכתב כאן רמ"א ,שאין הבודק צריך להיות
בקי בשאר טרפיות חוץ מטריפות הריאה ,ואם ימצא
איזה ספק טרפות ,ילך אצל חכם וישאלנו ,מכיון שאין צריך
בקי בהן ,אם-כן יש לחוש שיבואו לידו והוא לא ידע ואשם
ונשא עוונו.
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 דעתי נראה ,בתחילה הביא הטור הסמ"ג בשם רבנו
תם שאינו צריך כל הדינים ,אלא אם אומר 'על דבר
זה הייתי מסתפק ושואל' קרינן ביה שפיר יודע ,עד שיאמר על
האסור מותר ,עכ"ל .משמע בדוקא אם אומר על האסור מותר,
אבל אם אומר על מותר אסור ,מותר לאכול משחיטתו ,וזה
בודאי דוקא בדיעבד ,דאם אנו יודעין שאינו כל-כך בקי עד
שיאמר על המותר אסור ,בודאי אסור ליתן לו לשחוט .וכיון
שעד השתא איירי בדיעבד ,הוצרך לומר דאפילו דלכתחילה
לא חיישינן להכי שיאמר על המותר אסור אי לא ידעינן ליה
ומותר לשחוט על סמך שיבדקנו ,וקל להבין.
כתי"ק משנת ה'תרכ"א
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בהגהות מהרל"ח ]ס"ק ב[ להקשות מאי אפילו אמר
ברי לי וכ' ,כיון שאינו יודע וכ'.

 לי דבא לרבות ,דהא כאן איירי במי שהוא מוחזק
אבל אינו יודע ,וקא משמע לן רבותא ,אפילו אמר
ברי לי ששחטתי גם פעם הזאת כמה ששחטתי עד עתה ולא



אירע לי שום שינוי כלל ,נמי אינו נאמן ,מאחר שאינו יודע,
וקל להבין.
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שם בדרכי-משה שמגיה ורוצה לתרץ ,וצ"ע.

דעתי נראה כוונת רבנו חננאל ,ודאי קיימא לן רוב
מצויין אצל שחיטה מומחין הן ,ומטעם זה ,השוחט
שהוא עד אחד ,נאמן ,רק שלא יהי חשוד להאכיל נבילות
וטריפות לישראל .פירוש ,הא קיימא לן רוב מצויין וכ',
מומחין הן ,ויש לו חזקת כשרות ולכך נאמן .אבל כתב רבנו
חננאל שצריך שיהיה השוחט נאמן ,בין מצד שנותנין לו
נאמנות מצד רוב וחזקה ,בין שנודע לן ,צריך להיות דלא חשוד
לן כלל בזה ,שמא יאכיל נבילות וטריפות .היוצא לנו מזה,
שכל אדם נאמן גבי שחיטה חוץ ממי שחשוד לן שמא יאכיל
נבילות וטריפות לישראל ,ודוק היטב כי נכון.
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שחיטה הלכה ח[     



בעניי בחידושי על מסכת חולין תרצתי דברי הרמב"ם
בטוב טעם ודעת ,עיין שם.
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 בהגהת מהרל"ח שהקשה מאי 'אפילו באחת מאלה',
הא אמר כבר לעיל' ,או או' .משמע מעצמו דבאחת
מהן כבר נקרא שוטה ,ולמה ליה לשנות ולכתוב 'אפילו באחת
מאלו' ,וצ"ע .ואפשר דאי לא נקיט האי 'אפילו באחת מאלו',
אפשר לומר ודאי דרך שטות אפילו באחת מהן נקרא שוטה,
אבל אם אינו עושה דרך שטות באחת מהן ,לא נקרא שוטה,
אבל אם עשה כולן אפילו בלא דרך שטות ,אפילו הכי נקרא
שוטה .לכך שנה ותנה' ,אפילו באחת מהן אם עשה דרך
שטות' ,לומר דוקא דרך שטות .עיין ש"ך ס"ק כד.
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 אפילו להפרישו אין, דאי קטן ביותר.אנו להפרישו מן האיסור
 ואז אפשר דלא נקרא,אנו מצווין רק שלא ספין ליה בידים
 ואפילו.חיוב דשחיטה והוה ליה כמעשה קוף בעלמא-בר
, אין אוכלין משחיטתו,באחרים רואין אותו וראו ששחט כהוגן
. כן נראה לעניות דעתי.חיוב-דעת ולא מיקרי בר-דלא הוי בר
. ואפשר שגם הש"ך ס"ק כז מודה לזה.וזה לא כרא"ש לקמן
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 ובגמרא,כן בגמרא לחלוק בהכי- דהוה ליה גם, צ"ע
 הסומא ששחט,[ ב,ובמתניתין איתא ]חולין יג
 אפילו אי, דהא סומא, וצ"ע, ולא חלקו כלל,שחיטתו כשירה
 אבל חייב, היינו שפטור ממצוות עשה,אמרינן דפטור ממצוות
ת עשה ואסור לו לאכול נבילות וטריפות כשאר-בכל מצוות לא
 והנה מצות שחיטה אינה כשאר מצוות שחייב.כל ישראל
, אלא הרי הוא מצווה אם רוצה לאכול בשר,לחזור עליה
כן- וזו המצוה מוטלת גם.מצווה הוא שלא לאכול בלא שחיטה
 ולמה תהיה שחיטתו,זביחה-כן שפיר הוי בר- ואם,על סומא
 וצ"ע לעניות,אפילו בדיעבד פסולה אם אחר עומד על גביו
.דעתי



       
          
     
 ודאי מן הדין מותר לו לקטן היודע לאמן ידו, לי
 אמנם הוא.לשחוט לכתחלה באחר עומד על גביו
הביא מנהג אשכנז שלא להניח קטן לשחוט אפילו אחרים
 והמנהג נכון לפניו והוא מתמיה למה בשאר.עומדים על גביו
, ולא רצו לנהוג במנהג כשר והגון כזה,מקומות מקילין בזה
.וקל להבין
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, צריך להיות דוקא מומחה, בשומע ואינו מדבר, לומר
דאם אינו מומחה או שאין אנו יודעים אם הוא מומחה
 מה שאין. דהא אינו מדבר,כך-אפשר לבדקו אחר- אי,או לאו
 אם אין אנו יודעין אם הוא מומחה הרי,כן במדבר ואינו שומע
 ולכתחלה לא ישחוט משום הברכה,כך-יכול לבודקו אחר
, אבל שומע ואינו מדבר אמרינן שומע כעונה,שאינו שומע
. ועיין פרישה ודרישה שנדחק.ולא כהגהות אשרי
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 דרש"י ותוספות לא פליגי, אינם נראים לעניות דעתי
 ולכולהו אית להו כפשטא דגמרא דנצטוה משה,כלל
 רק בתוספות הביאו יש מפרשים.פה כל הלכות שחיטה-על

 דהאי שפירש רש"י יודע לשחוט הוי, לעניות דעתי
 בא לן לאפוקי קטן ביותר,פירושו היודע לאמן ידיו
 שמצווין, כבן ארבע או חמש,שאינו יודע אפילו לאמן את ידיו

 האי 'מותר לאכול משחיטתו' אינו, אתירוצו של הר"ן
, משמע אם שחט האי קטן, ואדרבה.משמע לכתחלה
 דאי, אבל לכתחלה לא ישחוט,בדיעבד מותר לאכול משחיטתו
 'קטן היודע לשחוט,שוחט אפילו לכתחלה הוה ליה למימר
. דהאי הוא רבותא טפי,'נותנין לו לשחוט אפילו לכתחלה





     



שדרשו גימטרי"א ,ואין כוונתם שיהא אלו הלכות נקראים
כתובות בקרא ,אלא כוונתם שמרומזים הם קצת בקרא ,אבל
הצוואה לא הוי למשה אלא בעל-פה .והטור כתב דבריו אליבא
דכולי-עלמא ולא רק כרש"י ,ועיין שם.

רצה להאריך בהם כלל .ואפשר באמת דלא שייך בהם כלל,
ולא אמרו רבנן על הנשים 'רוב מצויין' וכ' ,מפני שדעתן קלה,
וגם אם אינן מומחין ומוחזקין כהוגן ,יעכב לבן לגשת אל
השחיטה לשחוט מפני קלות דעתן ,ודוק.

 נראה לי ,דפשוטו דקרא "כאשר צויתיך" לא שייך
אבהמות טהורות לומר "כאשר צויתיך" שלא תשחוט
בהמות טמאות רק בהמות טהורות שהם בקר וצאן ,למה ליה
לקרא לצוות כאן על זה ,והלא פירוש הקרא בכתב מפורש
בפרשת שמיני וכאן בפרשת ראה לקמן" ,זאת הבהמה אשר
תאכלו ,ואת אלה לא תאכלו".

כד(       
     
       
        
           
      
      
         
      

 לעניות דעתי ,שמרמז הקרא כאן "כאשר צויתיך" על
מה שצוה לעיל בפרשת אחרי-מות בשחיטת קדשים
באוהל-מועד" ,וזבחו זבחי שלמים וכ' ,ולא יזבחו עוד את
זבחיהם וכ'" .ושם צוה על השחיטה בקדשים וצוה שישחוט,
ומסתמא אמר למשה בעל-פה כל דיני שחיטה בקדשים ,ועל
זה שייך כאן הקרא "וזבחת כאשר צויתיך" לעיל בקדשים כל
דיני שחיטה ,אבל כאן "ואכלת בשעריך בכל תאות נפשך" ולא
צריך אתה להביא למקדש ,כן נראה לעניות דעתי ,ודוק.
כב(         
       
        
        
        
         
      
 לומר ,דהני 'יש רוצים לפרש' תרווייהו סבירא להו
דהאי דקאמר בטור 'ובאיזה מקום שוחטין' שייך בין
לאפוקי שלא ישחט לתוך גומא בין על מקום שחיטה בצוואר
עצמו ,ועיקרו כוונת הטור אינו אלא לאפוקי שלא ישחט לתוך
הגומא ,והאי מקום שחיטה בצוואר עצמו אינו אלא 'אטו',
ואם-כן שפיר הוא לפי סדר הטור דקא מני וחשיב ,ודוק.
כג(          
       
         
         
   
 דעתי נראה דלא כדברי פרישה ,שהוא כתב האי
ואפילו אין מכירין אותו וכ' ,קאי נמי אנשים
ועבדים .ולעניות דעתי אינו כן ,רק כוונת הטור לומר לן
דקיימא לן דלא כהלכות ארץ-ישראל שכתב דאסור לנשים
לשחוט ,אלא מדינא דאורייתא ודגמרא מותר לנשים לשחוט
אפילו לכתחילה ,ומדחזינן דהמנהג בכל תפוצת הגולה דאין
מניחין הנשים לשחוט ,כמו שכתב האגור הובא בבית-יוסף ,לא

 בעניי בחדושי על מסכת חולין תירצתי ,וזו כוונתי שם,
אף-על-פי שיש עוד כמה אוקימתות אחרות ,לא הקשו
שם בגמרא אלא הני חמשה מאן דאמרים שאוקמי מתניתין לפי
דבריהם למה לא אוקמי כמאן דאמר האחר ,ומאי טעמא נאדו
חד מדחבריה ,אבל לחדש אוקימתות לא עלו על דעתן שם
בגמרא ,ודוק.
כה(          
        
         
         
          
       
 דעתי נראה פשוט ,דכוונת רבנו לומר דאם האחר
שוחט גם-כן ומברך ברכת שחיטה על שחיטת
עצמו ומכוון להוציא החרש והוא שומע הברכה ומכוון ליצא
בברכת חבירו ,שוחט החרש ששומע ,אפילו לכתחלה ,אפילו
שנוכל לומר ישחוט השוחט עצמו שהוא המברך ,ולמה לן
לדחוק ולהניח לחרש לשחוט על סמך ברכת חבירו .על זה
קאמר דאין לחוש כלל לזה ,ויכול אותו החרש לברך אפילו
לכתחלה ,כיון ששומע הברכה שברך חבירו השוחט גם-כן
לעצמו ,ודוק .עיין ש"ך ס"ק לב ועיין תבואות-שור.
כו(         
      
         
         
         
     
 דעתי לא קשה כלל ,דהרי באמת עיקר הטעמא הוא
משום דשכור שהגיע לשכרותו של לוט הרי הוא
כשוטה ,והאיך הניח עיקר הטעמא וינקוט טעמא דאינו עיקר



     

ואין זה באמת טעמא כלל ,דאי הוי טעמא משום מברך ,הוי
משמע אם מברך אחר כמה שהאחר בעצמו נמי שוחט ,הוי
אמינא שאז שחיטת שכור כשירה או לכתחלה או לכל הפחות
בדיעבד ,וזה אינו ,שהרי כשוטה ,ואפילו בדיעבד שחיטתו
נבילה כשאין אחר עומד על גביו ,ודוק.
כז(          
      
        
       
 דעתי נראה פשוט ,שם גבי שומע ואינו מדבר ,שמן
שמים גזרו עליו והוא אינו יכול להושיע ,בזה שפיר
כתב שיכול לשחוט אם אחר מברך ,אפילו לכתחלה ,אבל גבי
ערום שיכול להושיע את עצמו כשיכסה ,לא תני תקנתא באחר
מברך ,מאחר שיש לו תקנה טובה ממנה ,שילך ויכסה את
עצמו ,וקל להבין.
כח(          
       
        
       
       
       
    



מה שכתבתי לעיל על קושיות הדרישה אות ג ותירצתי
שם אותה קושיא ,ונכון ,עיין שם.
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 דעתי ,ראיית הרמ"א להקל בנוים על אדני צדק,
כיון שנטל פעם אחת קבלה ,אם-כן ,ידענו בבירור
שידע ,ולא ידעינן מתי איתרע ,לכן אין מטריפין למפרע ,מאחר
שאין לנו שום מקום היכר לומר שאז הגיע לשכחה הפוסלת
והיא השכחה מכל וכל שלא ידע אפילו ראשי פרקים של
שחיטה ובדיקה מתי הגיע עד שם אינו ידוע לנו .וכיון שנטל
פעם אחת קבלה ,אם-כן היתה לו חזקת כשירה ולא מצינו שום
מקום להחזיק ולומר שעתה הגיע או אז אפשר לתלות שגברה
השכחה כל-כך ,אם-כן שפיר אזלינן בתר חזקה .כמה שמצינו
בגמרא מאן דאמר שאזלינן בסכין בתר חזקה כיון שנבדק
הסכין קודם השחיטה .ואין להקשות אי כסכין הא קיימא לן
בסכין דאין להתיר אלא בשבירת עצמות .יש לומר ודאי אין
לדמות בזה לסכין ,כי שאני גבי סכין דשם יש לנו מקום לתלות
אימתי התחלת הריעותא ונאבדה החזקה ,כי שם קיימא לן
אליבא דרב הונא שמא בעור נפגמה ,ועור הוא המקום שיכול
להוציא הסכין מחזקתו ,ואנו תולין בו .מה שאין כן גבי שוחט,
דאי-אפשר לנו להמציא מקום שנוכל לתלות בו ולומר אז
אתרע .וזהו באמת נראה לי כוונת הרשב"א בתשובתו ,שכתב,
וכן אין אומרים העמד על חזקתו אלא מי שהוחזק מתחלה
כסכין שבדקוהו ושחטו בו ואחר-כך נמצא פגום וכ' ,ואפילו
הכי פליגי בהו וכ' ,עכ"ל.
 לי כוונתו ,שדומה לסכין שבדקוהו דיש לו חזקה .אבל
התם פליגי בהו מטעם אחר ,לזה ליכא לדמויי ,כי שם
הפלוגתא מטעם אחר .מה שאין כן בשוחט ,אין למצא מקום
ולתלות בו הריעותא .ואדרבה ,נתכוין הרשב"א לומר שם
בסכין יש פלוגתא ,אבל הכא בשוחט ,מותר אליבא
דכולי-עלמא ,ואין כאן שום פירכא מההוא ראייה ממלמד
שהביא בשם מרדכי ,כי ראייתו אינה דומה כלל ,דהתם
במלמד ,כיון שהתנה בעל-הבית עמו לנסותו והוא רצה בזה
ולא היה יכול לידע כלל שלא ינסהו מיד .אם-כן מוכח מאוד
שידע מעיקרא ,וכיון שאחר-כך כאשר נסהו ראו שידע ,מהיכי
תיתי לומר שלא ידע גם מעיקרא ,והוי האי נסיון דהשתא והאי
ידיעה דהשתא הוכחה נכונה שידע גם מעיקרא ,מה שאין כן
גבי האי שוחט דידן ,אף-על-פי שבדקהו השתא וראינו שלא
ידע ,אין בזה הוכחה אלא אהשתא ,דהא מעיקרא ידע ,דהא





     

נתנו לו קבלה על-ידיעתו ,ואוקמינן עד השתא אחזקתו
דמעיקרא.
 שהקשה ממלמד ,דהא הוא נמי לא ידע מעיקרא ,דהא
לא נולדה ידיעה מבטן אמו עמו ,לא אוכל להבין ,וכי
אנו דנין על דבר הזה ,רק אמרינן שמצינן השתא הוכחה,
מדידע השתא והוא ערב נפשו לגשת להיות מלמד על תנאי
לנסותו ,ומצינן השתא שידע ,הוי הוכחה גמורה שבתחלה
כששכרו בעל-הבית נמי ידע ,ולא קרב זה אל זה כלל .ודברי
רמ"א ודאי נכונים וברורים הם ואין להרהר אחריו כלל.
ל(          
      
        
       
      
 מה שכתבתי לעיל על דברי הדרישה .והנה כאן נראה
נמי ,דבית-יוסף היינו המחבר פה לא רצה לנו להורות
כל דיני השחיטה בנשים ועבדים ,מאחר שהוא דבר שאינו נוהג
בינינו כלל .רק רצה להורות לנו בתחלת דבריו דלא קיימא לן
כהלכות ארץ-ישראל שכתב שנשים וכן עבדים אינם שוחטים,
אלא פתח בשולחן-ערוך בדינא דאורייתא כמו שכתב ופתח
במתניתין חולין הכל שוחטין ופירש הכל שוחטין אפילו נשים
ועבדים שוחטין לכתחלה מדינא דאורייתא דלא כהלכות
ארץ-ישראל .ומדלא נהג כן בינינו כלל לא פירש שוב הלכות
שחיטה בנשים ועבדים אלא הניחן מכל וכל .ופתח וכתב ,וכל
אדם אפילו אין מכירין אותו וכ' ,ופירש כל ענין שחיטה בכל
אדם מישראל .ותדע ,דלא איירי מנשים ועבדים שוב כלל ,דהא
כתב ,וכל אדם ,אפילו אין מכירין אותו וכ' ,וגם אין יודעין בו
וכ' .ואי איתא דקאי נמי על עבדים ונשים הוי ליה למימר וכל
אדם אפילו אין מכירין אותן וכ' ,וגם אין יודעים אותן וכ',
אלא ודאי לא איירי שוב מאלו כלל ,אלא רצה לפתוח בדינא
דאורייתא ,ודוק ,ודלא כש"ך ,ועיין שם.
לא(         
       
       
        
 לי ,דלא מהני בזה אם נטל פעם אחת קבלה מחכם
לראייה שהוא מומחה .אלא כוונת הש"ך ,אם קלקל
צריך להביא ראייה שהוא עודנו בתוקפו וגבורתו ומומחה עוד
כמימי קדם ולא מהני קבלתו מרב מזמן קדם ,וקל להבין.
לב(            
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 דעתי נראה דלא קשה כלל ,דהא נאדו כל
האמוראים מהאי דרבינא ,משום דאמרינן רוב
מצויין אצל שחיטה מומחין הן .ופסקו הפוסקים דלא כרבינא
וכן הביא בבית-יוסף .ורבינא עצמו לא קאמר אלא אם שחטו
ואחרים רואים אותן אפילו השוחט איתא לקמן אין צריך
לבודקו ,כיון דאחרים רואים אותן מתחלה ועד סוף ,ולא קאמר
דליתיה קמן למיבדקיה ,אלא לתרץ האי למה לי אחרים רואים
אותו ,הא בבדקינן ליה סגי ,וקאמר דליתיה קמן למיבדקיה
לכך צריך אחרים רואים אותו ,אבל אין הכי נמי ,אם אחרים
רואים אותו ,אין צריך למבדקיה אפילו איתא קמן אית ליה
לרבינא ,ולדידן אפילו איתא קמן ואפילו אין אחרים רואים
אותו אינו צריך למיבדקיה אם שחט בדיעבד ,ודוק ,עיין
פרי-חדש.
לג(          
       
      
 לי כוונתו ,לא מיבעיא אם לא למד כלל וקאמר ברי
לי ששחטתי יפה כי שחטתי כמה שהורגלתי כבר כמה
פעמים באחרים רואין אותן ,ודאי אינו נאמן ושחיטתו פסולה,
אלא אפילו אם אחר שלמד אומר כן ,נמי אינו נאמן ,דכל
מלתא וכ' ,כך נראה לי .עיין ש"ך ,ועיין נקודות-הכסף
ופרי-חדש.
לד(           
       
       
         
         
        
 לי ליישב ,שהלבוש איירי שנאבדו לו ,אבל אינו יודע
בבירור אם אבדם הוא מעצמו או נגנבו ממנו ומצאם
אחר-כך שחוטים ,לכך צריך שיהיו תרי רוביה ,רוב השוק
ישראל וגם רוב גנבי העיר ישראל .וקצת משמע גם-כן לשון
רמ"א בהג"ה כאן שכתב וגם וכ' ,כך נראה לי .כזה כתבתי על
הגליון ביורה-דעה זה יותר משלושים שנה .עיין פרי-מגדים.
לה(           
      
        



     

       
       
        
        
        
        
        
       
        
        

 אבין דבריו .איזה חילוק יש בין קטן מומחה לבד או
קטן מומחה ואומן יד ,כיון שאחרים עומדים על גביו.
ועוד ,אפילו תימא דיש חילוק משום 'בל תשחט' וזה לכתחלה,
מנא לן שהמתניתין איירי במומחים ,הא כולהו כרבינא לא
אמרו .אלא ודאי מסתבר כדברי בית-יוסף ,ומדקדק שפיר
הבית-יוסף מדברי הטור ,כי בתחלה כתב הטור ,וקטן שאינו
יודע לאמן ידיו לשחוט אין שוחט לכתחלה אפילו גדול עומד
על גביו ,עכ"ל .משמע מזה ,אבל אם הקטן יודע לאמן את
ידיו ,שוחט אפילו לכתחלה באחרים עומדים על גביו .ובסוף
כתב ,בקטן מומחה ויודע לאמן ידיו שוחט לכתחלה באחרים
עומדים על גביו .משמע ,אי ליכא בתרווייהו לא ישחוט
לכתחלה באחרים עומדים על גביו ,והוא תמוה ,ושפיר מתרץ
לדיוקא נקיט וכ' .ולעניות דעתי דברי טו"ז צ"ע.



הגליון הזה יותר משלשים שנה כתבתי דלא קשה קושית
הט"ז ,דהא הוא כתב בעצמו כאן ס"ק יג דמיירי אפילו
הם מומחים ,אם-כן לדידיה נמי צריך תרווייהו.

לו(          
      
        
        
          
    
 אמת שכתב בית-יוסף מתחילה כך ,אבל אחר-כך הביא
דברי הרא"ש ואחר-כך מפרש דברי הטור ,שסבירא ליה
בקטן אם הוא מומחה ויודע לאמן ידיו ,שחיטתו כשירה
בדיעבד אפילו אין אחרים עומדים על גביו .ומסיים ,וזו לשונו,
ולבקי דוקא לכתחלה הוא דבעינן גדול עומד על גביו ,אבל
בדיעבד שחיטתו כשרה ,כן נראה לי לדעת רבנו ,עכ"ל .משמע
מדבריו שמודה לדעת הטור ,שאם הקטן הוא מומחה ויודע
לאמן ידיו ,שחיטתו כשירה בדיעבד אפילו אין אחר עומד על
גביו .דאם אינו מודה ,הוי ליה למימר דלא קיימא לן הכי.
ומדמסיים בדבריו ואמר כן נראה לי לדעת רבנו ,משמע דגם
הוא מסיק הכי אליבא דדינא .וכן נראה לעניות דעתי להוכיח





מדברי המחבר כאן ,שכתב ,ואם הקטן יודע לאמן ידיו ,אם
אחרים עומדים על גביו שוחט לכתחלה ומותר לאכול
משחיטתו ,עכ"ל .והנה אלו שלוש תיבות 'ומותר לאכול
משחיטתו' המה מיותרים ,הלא כבר סיים דבריו במה שכתב
אם אחרים עומדים על גביו שוחט לכתחלה ,דהא הלא אם
מתירין לו לשחוט לכתחלה ,פשיטא דמותר לאכול משחיטתו.
אלא ודאי כוונת המחבר אם הקטן שהוא מומחה ויודע לאמן
ידיו אם אחרים עומדים על גביו שוחט לכתחלה ,ואם הוא
שוחט בינו לבין עצמו ,כיון דהוא מומחה ויודע לאמן ידיו,
מותר בדיעבד .והיינו מותר לאכול משחיטתו ,פירוש,
משחיטתו ששחט בינו לבין עצמו ,דההיא שחיטה מיקרית
שחיטתו ,כיון שאין אחר עומד על גביו ,ודוק .עיין
תבואות-שור ופרי-מגדים.
לז(           
        
        
         
    
 לומר דהב"ח סבירא ליה רוב מצויין אצל שחיטה מומחין
הן הוי טעמא משום דיראין דילמא הרואה יבדק אותן
וישאל ממנו דיני שחיטה ,לכן השומע ואינו מדבר שאינן
יכולין לבודקו כיון שאינו יכול לדבר שפיר כתב שצריך להיות
מומחה ,מפני שאינו בכלל הרוב מצויין .אבל המדבר ואינו
שומע שיוכל לדבר ואפשר אם-כן לבדקו ויש לו לירא שמא
שואלן ממנו בכתב או באיזה אופן על-ידי הרכנה או כדומה,
הרי הוא שפיר בכלל הרוב מצויין .לכך אינו כתוב בו אם הוא
מומחה .זה אפשר כוונת הב"ח ,ודוק ,ועיין פרי-חדש.
לח(          
      
         
       
        
        
         
 
 דעתי אינו דומה ,כי באמת כאן בהמה בחייה
בחזקת איסור עומדת ,ובא השוחט ונותן לו כח
להוציאה מחזקתה חזקת איסור ,הרי שנתנה לו התורה נאמנות
כשני עדים ,מה שאין כן בדברים אחרים שלא נתנה לו התורה
בפירוש כח שנים ,לא הוי אלא חד לגבי חד ,ודוק.
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 ועד שיאמר על האסור מותר ודאי,הסכין אבישרא וטופרא
כך-עבר זמן רב ואין אנו יודעים עכשיו מתי גברה השכחה כל
 ודאי נעמידנו על חזקתו,עליו עד שאמר על האסור מותר
,כך- והשתא הוא דאיתרע חזקתו כל,הראשונה שידע עד השתא
וכל מה ששחט עד היום שפיר שחט ואינן יכולים להטריף
,למפרע מה ששחט וכל הכלים בחזקת כשרות כדברי הרמ"א
.ודוק
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 בשלמא. דעתי אינו דומה אפילו כי עוכלא לדנא
התם יש לנו העמד ממון על חזקתו וגם חזקה אין
אדם מניח עצמו ערטילאי כנגד חזקה דהשתא חזקת בריא
 מה שאין כן כאן גבי האי,שהיא חזקה גריעה דעשוי להשתנות
,שוחט שנטל פעם אחת קבלה וראייה בידו שהיה בקי ומומחה
כך עד שלא ידע דבר-ואין זה שכיח כלל שיהיה אדם שוכח כל
כלל משחיטתו ויאמר על האסור מותר ויערב נפשו לעמוד
 ושפיר אמרינן רוב מצוין אצל שחיטה מומחין,לשחוט בהמה
 אמרינן, ואם מצינן שאיתרע הרובא.הן והוה ליה רוב וחזקה





        
        
         
      
 דעתי לא הבנתי הדיוק הזה להתיר לגדול מומחה
 וכי, למה לי דיוק להכי,ומוחזק לשחוט לכתחילה
. וצ"ע,מי ישחוט לכתחילה אם לא הגדול מומחה ומוחזק
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 דהנה שם. דעתי נראה שאין ראייתו משם מוכרחת
בבהמה אנו יודעין בבירור שהוא בטריפותו מימים
 לכך שפיר אסרינן,אפשר כלל שנעשה בזמן קרוב-ימימה ואי
, מה שאין כן בהאי שוחט.משום דהוא ודאי מימים קדמונים
כן ידעינן שפעם אחת היה בקי- אם,כיון שנטל קבלה מחכם
, והגהת מימון כתב בשם סמ"ג.וידע הלכות שחיטה על בוריה
 אין צריך השוחט לידע כל חילוקי שהייה,יוסף-הביאו הבית
, וכתב בהגהות אשרי. אבל צריך לידע דשהיות מצטרפות,'וכ
וצריך שידע בדיקת הסכין אבשרא ואטופרא שלא ישחוט
, ועוד כתב בסמ"ג בשם רבנו תם הביאו הטור.בסכין פגומה
 אלא אם אומר על דבר זה הייתי,שאין צריך שידע כל הדינין
מסתפק ושואל קרינן ביה שפיר יודע עד שיאמר על האסור
 והשכחה לא שייך מכל וכל בפעם אחד בדבר. עכ"ל,מותר
כן אנן ידעינן שמזמן נטילת קבלתו- אם,שהיה בקי וידע היטב
 ועד שישכח הלכות שחיטה,היה זמן רב שידע הלכות שחיטה
כך עד שלא ידע דשהיות מצטרפות ולא ידע שצריך בדיקת-כל





     



        
 

השתא הוא דאיתרע ואין בידינו לפסול כל שחיטות וכל הכלים
. כן נראה לעניות דעתי,עד השתא כפסק הרמ"א והב"ח והש"ך

, ונראה לעניות דעתי דאין להתפלא כאן כלל, לדרכי אלך
 דכוונת,יוסף כאן-והש"ך נתכוון יפה ויפה בדברי בית
 דהוא,יוסף באמת אינו על הדרים שם אלא על המצויים שם-בית
 בדבר הנמצא בשוק אין לנו למיזל,באמת מילתא דמסתברא
 ולא בתר,אלא בתר אנשים המצויים שם ההולכים ושבים שם
, דמה לנו באותם הדרים אם אינם מצויים בשוק,הדרים שם
 בדרך.יוסף אלא שני דרכים-והשתא אין לנו למצוא בדברי בית
,הראשון משמע שהכל הולך בתר המצויים באותו שוק
 כיון דרוב המצויים,פי שרוב המצויים באותו העיר גוים-על-אף
 אבל אם רוב המצויים,באותו השוק ישראל שרי כדברי הש"ך
פי שרוב המצויים בכל העיר-על- אף,באותו השוק הם גוים
ישראל כיון דבאותו המקום שנמצא אותו בשר מצויים שם גוים
, והדרך השני אפשר לפרש דתרתי בעינן. אסור,יותר מישראל
רו ב מצויים בעיר ורוב מצויים בשוק צריכים להיות ישראל כדי
 והמעיין.יוסף- וזה לא נראה לבית, אבל לא ברוב אחד,להקל
,בדברי רשב"א ור"ן ימצא דהם מפרשים כך לפסק הלכה
 והמדקדק,יוסף הביא דבריהם וכוונתו כפירוש הש"ך-והבית
 לא ירד במחילת כבודו לעיקר,יוסף דרך אחר-מדברי הבית
 כן נראה, והש"ך האריך לכך כדי לברר עיקר כוונתו.כוונתו
. עיין פליתי,לעניות דעתי

 דהכא לא איתרע,הכסף- באמת כוונת הש"ך בנקודות
אלא האי רובא והוי האי שוחט מן המיעוט ושחיטתו
 אבל חזקתו שהיתה לו משעת קבלה עד השתא לא,אסורה
 כי אמרינן שכח ואתאי שכח ואתאי והשתא הוא דשכח,איתרע
כך עד שאמר על האסור מותר ועד השתא ידע להסתפק-כל
 או השתא הוא דגברה,בדבר זה ואם אירע לידו היה שואל
,עליו השכחה כל כך עד שלא ידע אפילו הלכות בדיקת הסכין
 ועיין בדבריו כאן ס"ק. כי נראה לעניות דעתי נכון,ודוק היטב
י שכתב דאם לא נטל קבלה הוי למפרע כל מה ששחט וכל
הכלים שבשלו בו טריפה מטעם דרוב מצויין איתרע וחזקה
 משמע דאם נטל קבלה, עיין שם,לית ליה כלל ולא היה לו
 וצ"ע בדבריו לפי,פעם אחת אית ליה חזקה כדברינו הנ"ל
.הנ"ל
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 כי,בעניי תרצתי דברי הרמב"ם אלו בחידושי על חולין
 ועיין שם בחידושי כי הם,דבריו נכונים אליבא דהלכתא
.דברים נכוחים תהילה לאל יתברך
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לעיל מה שכתבתי לתרץ דברי המחבר ודלא כש"ך וגם
 עיין.חדש ועיין לעיל בש"ך ס"ק כה-דלא כפרי
.שור-בתבואות
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. וקל להבין, ואלם אף זה אינו יכול לענות,על ברכת המוציא
זרוע- דתמיהה לי טובא על הגהת אשרי שהביא בשם האור
גב-על- אף, וחרש המדבר ואינו שומע: וזו לשונו,כך-אחר
 לא אכלינן,דגמיר הלכות שחיטה ומוחזק דשחיט שפיר
. עכ"ל,משחיטתו
 כיון, וזו תמיה גדולה. דאף בדיעבד שחיטתו פסולה
 למה יהיה,שהוא בן ברית ומומחה ומוחזק ומברך
 הלא אמרינן בכל הש"ס,שחיטתו אפילו בדיעבד פסולה
 וגם אמרינן דאין צריך להשמיע לאזנו,דברכות אין מעכבות
כן למה אפילו- ואם,שמע- חוץ מקריאת,מה שמוציא מפיו
. ודוק,בדיעבד שחיטתו פסולה
כתי"ק משנת ה'תרכ"א

        [חדש- ]פרי (מט
       
         
        
         
         
         
          
         

 דעתי דברי הב"ח נכונים דמיירי כאן או שהשוחט
אפשר באופן אחר אלא-שחט אצל קצב גוי שאי
 או ששחט לעצמו או לישראל קצב כמה בהמות,לעשות סימן
,וצריך לו לעשות סימן בהדיא כדי שלא יתערב בין הכשרות
. ודוק כי נכון,מה שאין לומר כן גבי נדה
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 ועיין,מה שכתבתי לעיל לתרץ בדברי טו"ז ס"ק כג
.שם
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 דיש לחוש דילמא הרואה אותו, דעתי נראה לפרש
מרחוק ששוחט יטעה בזה ויחשוב ששחיטתו
 ויאכל מאותו בהמה או חיה או עוף ששחט ולא ידע,כשירה
 לכן החמיר הב"ח אף,ששחטו רק לכלבים ויקח ממנו ויאכל
. וכן נראה כוונת הב"ח,בגדול אם אין אחרים עומדים על גביו
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. עיין שם,מה שכתבתי לעיל אדברי הש"ך ס"ק כה

      
       
         
          
       
 הטור למד כן מדברי אביו הרא"ש ז"ל כדאיתא
 ולהחזיק אותן נביאי אמת בטעותא,יוסף-בבית
, ויש לומר באמת דכאן איירי במופלא סמוך לאיש.אפשר-אי
דהא מומחה ויודע לאמן את ידיו לא שכיח אלא במופלא סמוך
 והוא, וכמו שכתב בשם הרשב"א קטנים חריפים,לאיש
 כמו, ואינה מטעם עדות אלא מטעם חזקה,שחיטה שפיר-בר
.שכתב הט"ז
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 אם אחר עומד על גביו למה צריך, דהא הקשה הש"ך
 דמיירי שאותו האחר המברך, ותירץ,כאן מומחה
 ולפי. וצ"ע,הולך לו מיד אחר הברכה או עומד שם ולא ראה
,חדש לקמן ס"ק לג בד"ה אם אחר מברך-מה שכתב הפרי
דאיירי באחר מברך בלאו הכי דאיירי שהוא שוחט ומברך
כן מוכח דאיירי- ואם. עיין שם,לעצמו וגם להוציא החרש
,שאינו יכול המברך להשגיח על האלם ואינו משגיח עליו כלל
.וצ"ע
        (מח
      
          
        
 
 הלא אנו מוציאים ושליח צבור, לי למה לא יוצא
 והרי הם,מוציא את שאינם יודעים ומבינים בברכתו
 והרי הוא 'פתח פיך,כולם כאלמים כיון שאינם יודעים לברך
 ואפשר כוונתו דלכל הפחות 'אמן' צריך היוצא לענות.'לאלם





     

         
          
        
        
      
, אני מי קאמר הגהות מימוניות דהאשה בחזקת העילוף
 אלא קאמר שדעתן קלה וחיישינן,זה לא קאמר כלל
 אבל ודאי,שמא תתעלף מחמת קלות הדעת שלא תשגיח היטב
. וצ"ע,חזקת עילוף ליכא למימר כלל באשה
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 בעניי לא מצאתי שום נגוד בדברי תוספות נגד דעת
 הנה. ואדרבה הם מוסכמים לדעה אחת,הרמב"ם
במגילה דנשים מחוייבות בקריאת מגילה רק מטעם דהם היו
 שפיר כתב הרמב"ם עבדים שלא היו באותו הנס,באותו הנס
 מה שאין כן בארבע,פטורים דשם ליכא שום קרא דרבי נשים
 אי לא מחייבינן הנשים בארבע כוסות רק מטעם דהם,כוסות
 השתא, שפיר נוכל למעט עבדים כמו במגילה,היו באותו הנס
דאית לן שם קרא יתירא לחייב הנשים בארבע כוסות שפיר
כן עבדים מכח-אמרינן דלא צריכי לן קרא אלא לרבות גם
 ודברי הפליתי. כן נראה לעניות דעתי,'גזירה שוה ד'לה' 'לה
 והשתא חזיתי דלא תרצו התוספות כן אלא הרב בפליתי.צ"ע
 ומכח קושית התוספות הקשה וכתב שהם נגד דעת,תרץ כן
. ודוק, אבל אין מוכח כן,הרמב"ם
          (נד
    
          
        
        
         
          
          



       
         
          
         
         
        
        
          
         
       
         
        
       
        
       
        
          
       
       
 
 דעתי בהיר וצהירין לי דברי מוהר"ם ודברי
 כי אף לפי דברי העד אינו מוכרח,מהרי"ק
 דילמא, אף שראה ששחט שלא כהוגן,דשוחט זה רשע הוא
איתרמויי איתרמי ליה פעם אחת והשוחט אינו רוצה להחזיק
 אבל. לכך הוא מכחיש את העד,עצמו ברשיעא לעיני עמא דבר
 דהא אפילו נגד,באמת נשאר הוא על אמונתו מכאן ולהבא
חזקה אין אדם מעיז פניו כנגד בעל חובו אמרינן אשתמוטי
, סבר עד דהוי לי זוזי ופרענא ליה,הוא דקא משתמיט ליה
שכן כאן לגבי איסור להחזיק אותו ברשיעא לעולם-מכל
 ונאמר רק שחיטה זו,ידי פעם אחת לא מחזיקינן ליה-על
 אבל מכאן ולהבא כשר דלא יצא מחזקת,אסורה על אותו העד
 המקדש אשה על, הלא אמרינן בגמרא קדושין דף מט,כשרות
,מנת שאני צדיק והוא רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה
 ואפילו הכי מקודשת משום,והנה שם הוא מוחזק ברשיעא
 אלא,שכן כאן שיש לומר שאינו עושה ברישעות- מכל,תשובה
שגגה באה לידו ומכחיש את העד משום אישתמוטי שאינו
 ואפילו הזיד פעם אחת נמי אין,רוצה שיחזיקו אותו ברשיעא
 אלא מחזיקין אותו שעשה,ידי כך-להחזיקו ברשיעא על
מקום- מכל, ואף שלא קבל דברי חברות,תשובה מכאן ולהבא
 כן נראה לעניות,' דאפשר לומר אישתמוטיה וכ,קיל הכא
.דעתי
          (נב
    
        
        
        



     

 הרי דהקיל שלא לאסור. עכ"ל,מה ששחט צריכין הכשר
 רק מה שיכול להכשיר הוי כדבר שיש לו מתירין ואינו,הכלים
 אבל נוכל לומר ולהבין אותן כלים שאינן,מותר אלא בהכשר
, וכדברי הפלתי כאן, יש להתיר, כגון כלי חרס,יכולים להכשיר
.כך נראה לעניות דעתי
          (נז
       
       
      
חדש ס"ק מב לתרץ דברי-מה שכתבתי לעיל אדברי פרי
. ודוק,מוהר"ם ודברי מוהר"יק בטוב טעם ודעת



       (נח
     
          
      
         

 דהא הוא לא בא אלא להחזיק דברי, לא מצאתי כן בט"ז
 אבל לא כתב כלל דעבד,הטור שכתב עבדים משוחררים
 ולא עלה על דעתו מטעם זה אלא מטעם,זביחה-כנעני אינו בר
. וצ"ע,דדעתן קלות ביותר
         (נט
       
      
        
         
     
חדש- לעיל מה שכתבתי על דברי ט"ז ועל דברי פרי
 וגם דברי הב"ח,ותירצתי דברי אדוננו הרמ"א ז"ל
. כי הם דברים נכונים תהילה לאל יתברך, עיין שם,מתורצים
          (ס
       
         
           
         
        
         
        
      
 מצאתי אני כאן מקום כולי האי להחמיר ולאסור הכל
 דלא דמי האי רובא דידן שנטלו,למפרע אפילו הכלים
 דהנה בהאי רובא דרוב,'קבלה להאי רובא רוב מצויין וכ





         
         
         
     
 כי באמת בבהמה, דעתי נראה דאינו דומה לבהמה
 אמרינן שוחט, אבל בשוחט,הרי טריפה לפניך
 ואם גם מתחילה, ועכשיו שחט,איתרעי בהמה לא איתרעי
כן-מקום אמרינן כמה שרגיל לשחוט עד עתה כמו- מכל,שכח
 ואף שבגמרא. ומהיכי תיתי ישנה,שחט אף השתא בכשרות
,לא תרצו סכין איתרעי אלא לרב חסדא אבל לא לרב הונא
מקום בסברא זו לא פליג רב- מכל,ואנן קיימא לן כרב הונא
. ודוק,הונא היכא דיש לומר כן
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, ודאי מסתמא דברי פליתי נכונים, דעתי נראה לתרץ
 כי,אבל אנו השתא אזלינן ודיינינן לפי מנהגא דידן
מביא הרמ"א שעכשיו המנהג שאין אדם שוחט וגם אינו רשאי
 והוי השתא לגבי דידן רוב,לשחוט אם לא נטל קבלה מחכם
מצויין אצל שחיטה מומחין הן דהא כבר נטלו קבלה מן
 ואם אחד בא ושוחט בלי שום נטילת קבלה מחכם הרי,החכם
 ואפשר לכוון.אין לו רוב המסייע כלל ובדין אסרינן שחיטתו
 ומתורצים בזה כל קושיות,משה לכך-קצת דברי הרמ"א בדרכי
. ודוק,האחרונים
           (נו
        
         
         
    
 לי דכוונת רמ"א בהגהתו כאן נראים שלא לאסור
משה הביא לשון- כי בדרכי,לגמרי כדברי הרשב"א
 וכאן בהגהתו שינה בלשונו,רשב"א סימן ריח לאסור הכלים
 רק כתב גם כל הכלים שבשלו בהן,ולא כתב לאסור הכלים



     

מצויין וכ' ,יש על-כל-פנים מיעוט דאינם מומחים ,אבל בהאי
מנהגינו היום ,דאין אדם שוחט אלא אם נטל קבלה ,כתב הרב
בדרכי-משה דלא שכיח כלל שישחוט אדם בלא נטילת קבלה
והוי ליה מיעוטא דמיעוטא ולהא לא חיישינן .ועוד ,דלדידן
השתא יש לן תרי רובי ,רוב נוטלין קבלה ,ואם לא נטל ,נשאר
עוד הרוב רוב מצויין וכ' ,ויש לן תרי רובי .מה שאין כן מקדם
שלא היה אלא חדא רוב .וגם ראייתו מלישנא דרמ"א לא מוכח
כלל ,שהביא ראייה להחמיר מדלא כתב הרמ"א להכשיר אם
הוא ממקומות שנוטלין קבלה ,עיין שם .והנה אין בזה לשון
הרמ"א שיש מקומות ששוחטין בלא נטילת קבלה ,אלא כך
כתב בשם אור-זרוע ,דנוהגין עכשיו דאין אדם שוחט אלא אם
כן נטל קבלה .משמע דהמנהג הוא כן השתא בכל מקומות
מושבות בני-ישראל ,ואין להמצא מקומות שלא נהגו כן .רק
בזה הביא שיש מקומות שאין נוטלין כתב על קבלתן ,אבל
שלא ישחטו בלא קבלה כך הוא המנהג בכל תפוצות ישראל,
ודוק ,לכך יש לפקפק על חומרת התבואות-שור בזה מנא ליה,
וצ"ע.
סא(        
      
          
          
        
       
          
        
         

 דעתי נראה דאין לומר כן אלא בהלכות דשכיחים
תמיד ,והוא שכח ,אז יש קצת מקום להחמיר
ולגרום הפסד לאחרים ,אבל אם היא מההלכות שאינם שכיחים
תמיד מנא ליה להחמיר ולגרום הפסד לאחרים דהא הוי ליה
ספיקי טובא ,ודוק.
סב(          
      
        
     
 דעתי אין זו סברא ,כי באמת שתים ושלש גם ארבע
וחמש פעמים יש לומר כמו שכתב הרשב"א מקרה
היה שלא אירע פסול בשחיטתו ,אבל אם שחט בפני מומחה
הרבה פעמים כמו ארבעים וחמישים פעמים ושחט כהוגן ,מנא
לן אם שחט אחר-כך בהמה אחת או סימן אחד בפני עצמו
למה נחמיר כל-כך ולגרום הפסד ,ולמה לא נאמר בהא כמה
שרגיל כבר בחמישים פעמים ששחט ,שחט גם-כן השתא .ויש
לומר שפיר בגמרא דייקי ונקטו דוקא שתים ושלש ,והפוסקים





החמירו ונקטו ארבע וחמש .אבל להחמיר יותר ,לא .ואין לומר
דנקטו כך משום דלא שכיח ,דהא אפשר שיש כאן שוחט
מומחה ,וכעת הרגיש בעצמו שאין לו כח-גברא יפה ,וצוה
לאחר שאינו בקי העומד אצלו שישחוט והוא יראה ויעמוד
עליו ,ואם הוא שחט כמה וכמה שחיטות יפות ,והעומד על
גביו העלים עין בסימן אחד אחר ששחט כבר הרבה פעמים
שחיטות הגונות ,למה נחמיר בזה ,צ"ע.
סג(        
     
       
       
      
 לתמוה מנא ליה לחדש חששא שאינו נמצא לא
במפרשים ולא בפוסקים ראשונים ואחרונים ,דהם לא
אסרו אלא משום שמא יטעו לאכול משחיטה זו ,וצ"ע .וגם
לשונו צ"ע ,שכתב ,מי שאינו יודע הלכות שחיטה לא ישחוט
בינו לבין עצמו וכ' ,וצ"ע אם אינו יודע הלכות שחיטה האיך
ידע שלא ישחוט בינו לבין עצמו .ויש כמה וכמה בני-אדם
מישראל שאינם יודעים כלל מהלכה זו יען שלא למדו ולא
ידעו הלכות שחיטה כלל ,ולמי מהם כתב הרב דיניה הכא .ולא
מצאנו במפרשים תוספות ורא"ש ובטור והמחבר אלא הלשון
'מי שאינו שיודע הלכות שחיטה אין מוסרין לו לשחוט בינו
לבין עצמו אפילו להשליך לכלבים' וכ' ,וצ"ע .וגם אין לומר
שאם יראו אחד שאינו יודע הלכות שחיטה ששוחט בינו לבין
עצמו לכלבים ,שיאמרו הרואים שמותר לאינו מומחה לשחוט
לאכילה וישחטו גם אחרים שאינם מומחים ,זה לא מסתבר
כלל ,כי מה להם לאדם שעובר עבירה .אלא צריך לומר שאיירי
כאן באדם מסויים תלמיד-חכם ומפורסם ,גם זה לא מסתבר,
ולא איירי בכל מקום אלא אזהרה על אחרים שלא יתנו לשחוט
לאינו יודע הלכות שחיטה אפילו אם אינו צריך זה אלא
לכלבים ,מפני הרואים ,ואז שפיר יש לחוש ,וצ"ע.
סד(       
     
           
          
      
         
       
       
 לא מצאתי שום סתירה בדברי הט"ז מסימן כח לסימן
קיז ,וכל דברי הטו"ז מדוייקים היטב .כי שם בסימן קיז
איירי במי שאינו יודע הלכות שחיטה ורוצה לעשות סחורה
באיסור ,עיין שם טעמא ,אבל להשליך לכלבים שרי לכל אדם
לשחוט בתוך שלו כי אין בזה שום 'בל-תשחית' .ובסימן כח





     

כתב לענין כיסוי הדם ,שפיר כתב נמי ,דמי שאינו יודע הלכות
שחיטה פטור מכיסוי הדם משום דשחיטתו מקולקלת ,אבל
הוא בעצמו ודאי מותר לשחוט לכלבים .אבל הפוסקים שאסרו,
וכן הרשב"א וכן תוספות וכן הב"ח והש"ך לא אסרו אלא
למסור להם לשחוט ,פירוש שלא ימסרו אחרים ,או שאסור
לאחרים למסור להם למי שאינו יודע הלכות שחיטה לשחוט
אפילו לכלבים מפני חשש הרואים ,ולית דין צריך בושש .אלא
הרב בתבואות-שור לא הביא לישנא דפוסקים והמציא לישנא
חדשה ולא דקדק ,לכן נבלל בצרור קושיות .ועיין מה שכתבתי
לעיל בדברי המתחיל בשמלה-חדשה ,וצ"ע.

סה( 

       
     

 לי דאם כדבריו לעיל שניחוש מפני הרואים שיאמרו
מותר לאינו יודע הלכות שחיטה לשחוט בינו לבין
עצמו וישחטו גם הם בינם לבין עצמם ,אם-כן לפי חשש זה
אפילו אם שוחט האינו יודע הלכות שחיטה בינו לבין עצמו
להתלמד נמי יהיה אסור מפני הרואים ,וצ"ע.
סו(         
      
        
         
       
        
     



דעתי תמוה ,דהא אמרינן בגמרא רוב גנבי ישראל,
ואם-כן הוי כמו שם בתינוקת ,דהכא נמי שכיח גנבי
ישראל ,וצ"ע.

סז(           
     
       
       
        
          
       
          
  
 דעתי דהרב הפריז כאן על המדה לומר באופן זה
דהוי גורם טריפות בידים ,מאחר שהסומא הוא
מומחה ומוחזק .דהא דלא מכשירים כי אם על-ידי בדיקה ודאי
אינו אלא אם הסומא בעצמו אינו יודע ששחט כל הסימנים
ובדעתו ששחט הרוב ,אז שפיר אינן מכשירין אלא על-ידי
בדיקה .אבל ודאי כל סומא בשתי עיניו מהדר לשחיטה



מפורעת לגמור כל שני סימנים ,וזה מוחזקתו של סומא .ואם
הוא אומר בודאי ששחט וגמר כל שני סימנים ,כשר אפילו בלא
בדיקה ,כמו שכתב הרב בעצמו בשמלה-חדשה בפנים פה
באותו סעיף לקמן ,ואם-כן ודאי אין לומר כלל שהוא גורם
טריפות ,ודבריו צ"ע.
סח(         
      
         
         
        
      
        
        
        
        
        
       
        
        
      
 עניות דעתי אין מזה כדי להוכיח נגד אדונינו הגדול
הט"ז ,כי האי דמרדכי והאי דסנהדרין כל אלו הוי להו
שעל-ידי מעשה זה נוציא ממון ,ודאי באופן כזה אמרינן שפיר
אם נתן אמתלא אין כח בידינו להוציא ממון על-ידי אותה
מעשה .וכן אין להביא ראייה מההיא דמהר"ם מרוזינבורק ,כי
באמת שם ממזרת אמרי נמי אאשה מרשעת אף-על-פי שכשרה
בתולדתה לכן מהני שם אמתלא ,אבל כאן לגבי איסורא יש
לומר שפיר מעשה כל-כך לא עבדי ,כן נראה לי ,ודוק היטב.
סט(        
     
       
        
        
      
    
 לעיל מה שכתבתי על דברי פרישה אות א ,דיש לומר
דהאי 'כאשר ציויתיך' קאי על מה שציוה לעיל בפרשת
אחרי-מות בשחיטת קדשים באוהל-מועד "וזבחו זבחי
שלמים" וכ'" ,ולא יזבחו עוד את זבחיהם" וכ' ,ושם צוה על
השחיטה בקדשים ,וצוה שישחוט ולא נכתב האיך ,ומסתמא
אמר אז למשה בעל-פה הלכות שחיטה בקדשים ,דאי לא אמר
ליה מנא ידע ,אלא ודאי אז פירש לו כל דיני שחיטה ,ועל זה
שייך כאן 'כאשר ציויתיך' אז בקדשים הלכות שחיטה כן תזבח
נמי חולין ,וזה ציוויו של הלכות שחיטה בחולין ,ודוק.





     

         
    
 דהא, משמע לפי זה דלא שייך גבן האי דינא דעבדים
 ואם עבר ושחט בלא,החכם לא יתן קבלה לעבד
 דשייך האי דינא דעבדים נמי השתא, ולי נראה. אסור,קבלה
 אם בא עבד לחכם ונוטל קבלה ממנו והוא, והוא.גבי דידן
 יש, והחכם לא ידע שהוא עבד,יודע ובקי בהלכות שחיטה
. וצ"ע,לדון השתא מה דינו אם שחט
           (עג
       
   [ ג, ]שחיטה ד   
         
         
      
 שרוב רגילין לשחוט, דהא מה שכתב, לא הבנתי תירוצו
 היינו כוונתו שרוב,הם בחזקת מומחין ומוחזקין
 דלא,הרגילין לשחוט לאחרים הם בחזקת מומחין ומוחזקין
 דהא לא.חציף לשחוט לאחרים אם אין בקי ומומחה ומוחזק
 אבל בכל,איירי המחבר כאן אלא אי מותר ליתן לו לשחוט
פי שהוא-על- אף,זה לא ידעינן אם אסור לו לשחוט לעצמו
 עד ששחט,בקי בהלכות שחיטה ויודע בעצמו שלא יתעלף
. וצ"ע,שלש פעמים לפני חכם ונתחזק שם
          
       
        
         
         
   
 דהא הטבח אומן צריך, דעתי דינא עם זה החכם
ליזהר במאוד שלא יארע לו שום קלקול באונס
כן- ואם בכל זה יארע לו אונס אם,מאחר דאין לו ברית כרותה
 ושפיר יצא,נראה שיצא זה השוחט מן הרוב דלא נזהר כהוגן
. וקל להבין,בזה מן הרוב
         (עד
     
       
        
         
        
        
        
        



          (ע
        
        

יוסף דהטעם אינו- מה שכתבתי בריש סימן זה אבית
אלא משום דנשים דעתן קלות ולא יזהרו יפה בבדיקת
 אבל ח"ו לומר עליהן שחשידי א'לפני,'הסכין והסימנים וכ
 וגם טעמא. ובזכות נשים צדקניות היתה גאולת מצרים,'עור
 כי כן יש לומר גם באנשים לחוש לזה,דעילוף אינו מספיק
 רק, אלא אין זה הטעם,אם לא שהוא מוחזק שלא יתעלף
.מגדים צ"ע- ודברי פרי,כאשר כתבתי לעיל
          (עא
       
         
         
        
         
         
        
        
         
          
         
         
' דהנה במתניתין איתא 'הכל שוחטין, דעתי נראה
, השתא דקיימא לן כרבינא,'הכל' לאתויי לדידן
 חוץ, או מוחזקין בלא מומחין,לאתויי מומחין בלא מוחזקין
 שמא ישהו שמא, דאפילו דיעבד נמי לא,מחרש שוטה וקטן
 משמע כיון שהם או מומחין בלא.ידרסו ושמא יחלידו
מוחזקין או מוחזקין בלא מומחין חיישינן שמא יקלקלו
 אבל אם הם מומחין,בשחיטתן כיון דרוב מעשיהן מקולקלין
פי-על- אף, היינו שמוחזקין לנו ששוחטים כהוגן,ומוחזקין
 אבל. היינו רוב שאר מעשים,שרוב מעשיהן מקולקלין
, אפילו הכי לא ישחטו,בשחיטה הם מוחזקים לנו שלא יקלקלו
. חיישינן שמא יקלקלו או שמא קלקלו,ואפילו בדיעבד אסור
 כיון שהם מומחים,אבל באחרים רואין אותם שלא קלקלו
 ומה שנאמר רוב מעשיהן,ומוחזקים לנו לשחוט כהוגן
מקולקלים היינו בשאר מעשיהן אבל בשחיטה הם מוחזקים
 רק, ואין זה נגד הרוב, מותר, אז ודאי אחרים רואים אותם,לנו
, כן נראה לעניות דעתי,נגד חזקה כשאר עד אחד שמהימן
.ודוק
       
       

 (עב





     

 תמה על דברי פרי-מגדים כאן ,כי הט"ז לא כתב כן כאן
אלא לפי דברי המחבר דאיירי מסתם שוחט כמו שהיו
בזמן התלמוד ,אם שחט ואנן אינן מכירין אותו אם הוא מומחה
או מוחזק ,ושחט והוא לפנינו כאן ,ואנן בודקין אותו אם יודע
הלכות שחיטה ,על זה אמר המחבר אין צריך שידע כל חילוקי
דינים ,אלא אם אמר 'על דבר זה הייתי מסתפק ושואל' קרינן
ביה שפיר יודע וכ' ,ועל זה כתב בט"ז 'ומכל מקום צריך שידע
ששהיות מצטרפות' .אבל לדידן השתא ,כפי מנהג הרמ"א
שאין לשחוט בלי קבלה ,מזה לא איירי הט"ז הכא כלל ,וכן
סבירא ליה בתבואות-שור .ומה שכתב דאם אמר שמסתפק,
דיש לאסור עכשיו שהכל סדור לפניו והוא אינו זוכר ,זה איירי
האידנא לדידן ,ורק ליתן לו קבלה יש לאסור לתן לו או יש
לאסור לשחוט מכאן ולהלן ,אבל מה ששחט אין לאסור כלל.
ולא מסתבר לאסור שחיטתו מכבר על-ידי זה .וראייתו שהביא
מבית-הילל נמי משמע הכי ,שהעביר שוחט שלא היה יודע
רמז שיעור אורך הסכין והיה שוחט בעיר גדולה והעבירוהו
שלשים יום ,מוכח שאין לאסור שחיטתו אלא מכאן ולהבא,
אבל ודאי כל מה ששחט כבר אין לאסור כלל ,ודברי
הפרי-מגדים צ"ע.
עה(        
      
          
          
          
        
   
 אני טובא על דברים האלו ,לומר על גדולים בני-דעת
שרוב מעשיהם מקולקלים .ובגמרא דף ט ע"א ,ואמר
רב יהודה אמר שמואל ,כל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה
אסור לאכול משחיטתו וכ' ,לא צריכא ששחט לפנינו שתים
ושלש פעמים ושחט שפיר ,מהו דתימא מדאידך שחט שפיר
האי נמי שחט שפיר ,קא משמע לן כיון דלא גמר זימנין דשהי
ודריס ולא ידע ,ע"כ .הרי דכתוב רק 'זימנין' ,פירוש שאפשר,
ואינו אלא ספק .ומה שכתב הט"ז סימן טז ס"ק יג ,דהאי
'זימנין' שייך על 'ולא ידע' ,זה מילתא דלא מסתבר כלל,
אבקש מחילת כבוד הרב .ועיין שם רש"י בד"ה ולא ידע וכ',
דהא כיון דלא ידע ששהיה ודרסה אסורים אינו יכול לידע אי
שחט כהוגן אי לא ,ואדרבה ,בגדול בר דעת ששחט כבר בפנינו
ארבע וחמש פעמים יש לומר ששחט גם עכשיו כאשר הורגל.
רק כיון שלא למד יש לחוש שמא שהי ודרס ולא ידע ,לכן
דברי הרב פרי-מגדים צ"ע .ודברי הרמב"ם וספר ארוך לש"ך
נכונים.



שהקשה פה על הכסף-משנה ,נראה לעניות דעתי דלא
קשה ,וזו לשונו ,ועיין בכסף-משנה ז"ל בהלכות



שחיטה פרק ד הלכה א כתב ,והרי זו קרובה לספק נבילה.
והכסף-משנה כתב דאפילו ספק גמור לא הוה אלא שמא ישהה
פעם אחת וכ' .משמע דהיינו בשחט ארבע וחמש פעמים שפיר,
הא לאו הכי הוי ודאי נבילה .וקשה ,דהר"מ לא הזכיר בבבא
זו ארבע וחמש פעמים וכ' ,עכ"ל.
 המעיין בדברי הרמב"ם והכסף-משנה שם יראה דדברי
הכסף-משנה נכונים .דהא כתב הרמב"ם ,וזו לשונו,
ישראל שאינו יודע חמשה דברים שמפסידין את השחיטה וכ',
ושחט בינו לבין עצמו אסור לאכול משחיטתו ,לא הוא ולא
אחרים ,והרי זו קרובה לספק נבילה ,והאוכל ממנה כזית מכין
אותו מכת מרדות ,עכ"ל .והלכה ב ,זו לשונו ,ואפילו שחט
בפנינו ארבע וחמש פעמים שחיטה כשירה ,והרי שחיטה זו
ששחט בינו לבין עצמו שחיטה נכונה וגמורה ,אסור לאכול
ממנה ,הואיל ואינו יודע דברים המפסידים אפשר שיפסיד
השחיטה והוא אינו יודע וכ' ,עכ"ל .וכתב הכסף-משנה ,וזו
לשונו ,ומה שכתב רבנו 'והרי זו קרובה לספק נבילה' טעמו
לפי שספק נבילה הוא כשנולד דבר מה ואין אנו יודעים אם
הדבר ההוא פוסל בה אם לאו ,אבל כאן לא נולד בה דבר,
שכבר שחט לפנינו פעמים שלש ושחט שפיר ,אלא שאנו
חוששין דלמא שהי ודריס ולא ידע ,כלומר ,פעם אחרת ישהה
או ידרוס ולא ידע ,כלומר אינו יודע שאסור לעשות כן
ומאכילה לנו .לזה כתב הרי זו קרובה לספק נבילה ,עכ"ל .הרי
נראה מדבריו ,שלא נקרא ספק נבילה אלא כשידעינן ודאי
שנולד בה דבר מה ,ואין אנו יודעין אם הדבר ההוא פוסל בה
אם לאו .ולכן כאן ,שגדול בר דעת עומד לשחוט בהמה אם-כן
ודאי הוא יודע בעצמו שיודע לשחוט .ואפשר ששחט כבר
בפני מומחין כמה שחיטות .וכן משמע נמי לשון הרמב"ם
קצת ,שכתב ,ישראל שאינו יודע חמשה דברים שמפסידין
ושחט בינו לבין עצמו ,פירוש ,שאר דברי שחיטה אינם חסרים
ממנו ,כגון שאומר שהוא מוחזק ושחט כבר כמה פעמים בפני
מומחים ,אבל כיון שאינו יודע חמשה דברים הרי זו קרובה
לספק נבלה ,ועל זה שפיר כתב הרב בכסף-משנה דאפילו ספק
גמור לא הוי ,דהא לא ידעינן ודאי שנולד בה דבר מה שמפסיד
השחיטה ,אלא שאנו חוששין ,ושפיר כתב ,שאינה אלא קרובה
לספק נבילה ,ואחר-כך כתב הרמב"ם ,ואפילו שחט בפנינו
ארבע וחמש פעמים נמי דינא הכי ,כיון שאינו יודע הלכות
שחיטה ,כן נראה לעניות דעתי.
עו(          
]     אות ג[
         
         




זכיתי להבין דבריהם היטב ,הרי סברא דמוכח הוא .הנה
הוא השוחט מומחה ואיש נאמן מוחזק בכשרות ,ואחרים



     

נותנים לו לשחוט וסומכים עליו מאחר שיודע הלכות שחיטה,
ויודע הוא ,וגם הם יודעים ,שרגיל להתעלף .ואפילו הכי
נותנים לו לשחוט וסומכים עליו שאין מאכיל להם נבילות
וטריפות ,שאם יתעלף יאמר להם שאינם רשאים לאכול ממנה,
והוא שחט והלך לו ולא אמר להם כלום ולא הזהיר אותם שלא
לטמא את עצמם באכילת נבילות וטריפות ,למה לא נסמוך
עליו לומר שודאי שחט כהוגן מאחר ששתק ולא אמר כלום.
ואין ראייה מהמחבר שלא הביא האי דינא בשולחן-ערוך,
מוכח דלא סבירא ליה כמו שכתב התבואות-שור ,זה אינו
מוכיח כלל ,דהא המחבר 'אפילו אם אמר ברי לי שלא
נתעלפתי' גם-כן לא הביא .ודברי הש"ך מילתא דמסתבר.
וראייה נראה לי מגמרא ,דרבינא אמר גבי מי שאינו ידוע
מומחה וגם אינו מוחזק שלא שחט בפנינו שלש פעמים ,אם
שחט ואמר 'ברי לי שלא נתעלפתי' שחיטתו כשרה ,כל זה לא
אמר שצריך אמירה ממש ,אלא אם אינו ידוע לנו שהוא מומחה
צריך על-כל-פנים אמירה זו ,אבל אם ידוע לנו שהוא מומחה
ממש ,אף אם הוא רגיל להתעלף ,ודאי סומכין אנו על כשרותו
שאם נתעלף היה מזהיר אותנו מלכשל באיסור נבילה ,וצ"ע.
עז(           
      
         
 
 דעתי לא משמע מכאן כל אלו ,ויש לומר שפיר,
סתם שוחט צריך להיות לכתחילה נאמן ומוחזק
בכשרות ,אבל הכא בדיעבד שנעשה שנגנבה ומצאו סמכינן
קצת ,וצ"ע.
עח(           
        



עט( 

מה שכתבתי לעיל לתרץ את זה בדברי ש"ך ס"ק יט.
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מה שכתבתי לעיל אדברי התבואות-שור אות עו
ואדברי הפרי-חדש ס"ק מב.
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 דעתי נראה לתרץ ,עיין תבואות-שור ופרי-מגדים,
שיש כח ביד הקהל להטיל חרם ולאסור כל
השחיטה שאינה משוחט ידוע ,ואם עשו כן אפילו שחיטת
שוגג אסורה ,ואם-כן אם הטילו קהל חרם שלא ישחט אלא
טבח ידוע ושחט אחר ,שחיטתו אסורה ,מפני שעבר על אותו
החרם ,ומיקרי חשוד לאותו דבר .אבל גבי טמא במוקדשים
גזרו רבנן שלא ישחט הטמא במוקדשין ,והתירו השחיטה
בדיעבד ,אם שחט ואמר 'ברי לי שלא נגעתי' הם אמרו והם
אמרו ,והגזירה היתה מתחילה כן שיהיה בדיעבד שחיטתו
כשירה אם אמר 'ברי לי שלא נגעתי' מפני הפסד קדשים,
ואי-אפשר לומר שיהיה נקרא 'חשוד לאותו דבר' מפני שעבר
על איסור דרבנן ,כי הם בעצמם התירו אותה השחיטה ,כן
נראה לעניות דעתי.
 הקשה שם לפי מה דלעיל ,דכיון דגזרו רבנן שלא ישחט
הטמא במוקדשים מיקרי חשוד לאותו דבר ,והקשה ,וזו
לשונו :וקשה טובא ,למה נאמן אם אומר 'ברי לי שלא נגעתי'.
וקשה ,האיך קתני במתניתין דזבחים ]פרק ג משנה א[ כל
הפסולין ששחטו שחיטתן כשירה ,וחשב טמא ,ובלבד שלא
יהיו טמאים נוגעים בבשר ,וצריך לומר דמתניתין מיירי
באחרים ]עומדים[ על גביו ,והם ידעו שלא נגע בבשר .ממילא
מיושב קושיית תוספות על הלכות-ארץ-ישראל ,דפסקו דנשים
לא ישחטו לכתחילה ,למה לא משני בזבחים דתני ודיעבד
משום נשים .ובזה ניחא ,דלדידן על-כרחך מתניתין דזבחים
דקתני 'ובלבד שלא יהיו טמאים נוגעים בבשר' ,על-כרחך
מיירי דאחרים רואין אותו ,דאם לא כן הוא עצמו אינו נאמן
בברי כיון דחשוד על איסור דרבנן ,ובאחרים רואין אותו בודאי
אף נשים ישחטו לכתחילה ,דכל סברת הלכות-ארץ-ישראל
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דנשים דעתן קלות וחיישינן שמא יתעלפו או שארי פסול,
ובאחרים רואין בודאי מותר לכתחילה ודוק ,עכ"ל.
 מדבריו כאן נראה דסברת הלכות ארץ-ישראל דנשים
לא ישחטו לכתחילה דנשים דעתן קלות וחיישינן שמא
יתעלפו ,פירוש ,דרגילים הם משום דעתם קלות ורך לבבם
רגילים הם להתעלף .ואם-כן לפי דברי התבואות-שור
בשמלה-חדשה אות כג ,שרגיל מי שרגיל להתעלף לא ישחוט
כלל אפילו עומדים על גביו ,אם-כן ליתיה לתירוצא דהרב
ביריעות-שלמה על קושית התוספות ,כי נשים אף בעומד על
גביו אסור לשחוט לכתחילה להלכות ארץ-ישראל ,וצ"ע.
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 בעניי לא הבינותי דבריו ,דהא הכל תלוי בזה דשויא
אנפשיה חתיכה דאיסורא ,וזה ליכא למימר ,אם האדם
רואה בעצמו ויודע מעצמו שהוא איסור ,אף שהכל צווחין
שהוא היתר וגם מותר להם מדינא ,אפילו הכי יאסור עליו
באיסור גמור משום שויא עליה חתיכה דאיסורא .אבל כאן
שהם לא ראו ,אלא עד אחד שהוא השוחט אומר להם שהוא
אסור ,והתורה אמרה שעד אחד אינו נאמן למפרע לאסור.
ואם-כן כיון שהתורה לא נתנה לו נאמנות ,מה מהני שהוא
מאמין לעד אחד ,מכל-מקום לא מיקרי שויא אנפשיה חתיכה
דאיסורא ,ועד אחד בלמפרע לאו כלום הוא ,וצ"ע.
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 לי לפי דבריו קושית הר"ן ,דהא לישנא דהרמב"ם
ז"ל מוכח דאיירי כאן בדיעבד ,דהא נקט 'ששחטו
שחיטתן כשירה' .ואם-כן קשה ,למה לי יודע לשחוט ,הא
תנן וכולן ששחטו ואחרים רואין אותם שחיטתן כשירה.
אלא ודאי דלא כהגהות מיימוניות ,דהרמב"ם איירי באינו
יודע לאמן את ידיו ,אבל אם יודע לאמן את ידיו שוחט
אפילו לכתחילה כשאחרים רואים אותם .וכן מוכח מגמרא
ומכל הפוסקים ומפרשים ,וקל להבין.
 דהשתא קשה לפירוש הרמב"ם קושית הכסף-משנה
שם ,וזו לשונו :למה לא כתב רבנו שאם יודע לאמן
את ידיו שוחט אפילו לכתחילה כשגדול עומד על גביו,
כדמשמע סוף פרק לולב הגזול ,עכ"ל.
 לתרץ כתירוץ הכסף-משנה שתירץ ,וזו לשונו ,ונראה
שרבנו מפרשה לההיא בדיעבד ,ולפי זה כי אינו יודע
לאמן את ידיו אפילו אחרים רואים אותו אסור ,כמו שכתבו
התוספות ,עכ"ל .כי לתירוצו קשה ,דודאי קטן הוא בר שחיטה,
וטעם זה אינו מעכב כלל .והרמב"ם השוה כאן קטן לשכור
שנתבלבלה דעתו ,היינו שהגיע לשכרותו של לוט ,וזה בודאי
אינו יודע לאמן את ידיו ,ואפילו הכי באחרים רואים שחיטתו
כשירה ,ולא חיישינן שמא שהה או דרס ,אם-כן מכל-שכן גבי
קטן דלא חיישינן.
כתי"ק משנת ה'תרכ"א
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 הרמב"ם פרק ד מהלכות שחיטה הוא דגמר מקרא
"וקרא לך ואכלת מזבחו" .וכבר הקשה עליו הרא"ש,
פרק קמא דחולין ,וזו לשונו ,ואינם דברים של טעם ,שהתורה
הזהירה כשיקרא לך שלא תאכל מזבחו ממה שזבח בביתו,
עכ"ל .וראיתי במעדני-יום-טוב ,וזו לשונו ,ולי נראה ,דטעמם



     

ונימוקם עמם ,דהכי דייק מקרא "וזבחו לאלהים אחרים וקרא
לך ואכלת מזבחו" ,ואי איתיה דלא אתי אלא להזהיר שלא
יאכל ממה שזבח בתוך ביתו ,לא היה צריך לכתוב מזבחו אלא
'ואכלת עמו' ,דהא רישא דקרא הכי קאמר "וזבחו לאלהים
אחרים" ,אלא להכי אהדר וקאמר "ואכלת מזבחו" לומר שכל
זבחו שהוא זובח אפילו שלא בתוך ביתו אסור ,עכ"ל.
 מזה יש תשובה גם-כן לדברי מהרש"ל ,דליכא למימר
דאיירי בשחיטת ישראל ,דהא כתיב "וזבחו לאלוהיהם
וקרא לך ואכלת מזבחו" ,הרי דאיירי דוקא משחיטת גוי ,וזו
גם-כן כוונת הרמב"ם ז"ל.
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 שייך אהא דקאמר בטור דינא דמומר לאחד משאר עבירות,
כתב ,והרמב"ם הצריך גם בזה בדיקת הסכין .וזו לשון
הפרישה :לשון 'הצריך' משמע דיש עיכוב בדבר אם לא בדקו.
ואם תאמר ,אם-כן למה סתם רבנו וכתב בסימן א דאם מצא
בהמה שחוטה אפילו נגנבה ממנו לא אמרינן החשוד על
הגניבה נחשד על השחיטה ולא אטריפה משום דלא בדקו
סכינו .ויש לומר וכ' ,עכ"ל.
 דעתי נראה לתרץ ,הא קיימא לן דחשיד על ממונו
לא חשיד אשבועתו ,ולא גמרינן איסור מממון .ולא
קאמר הרמב"ם דצריך בדיקת סכין אלא מומר לאחד משאר
עבירות אסור ,וכן נראה מדברי בית-יוסף .ועוד ,דהרמב"ם לא
הצריך בדיקת סכין ,אלא אי חזינן במומר שרוצה לשחוט או
שראינו אותו ששחט .אבל שם בגניבה ,לא ידעינן ששחט הגנב
דילמא כבר מכרו הגנב לאחר ,ואותו האחר שאינו מומר שחט,
או שהניחו הגנב עצמו לשחוט ממומחה כשר ולא הוי אלא
ספק .לכך לא פסל אי לא בדק לו הסכין ,ודוק ,ועיין בט"ז
ס"ק ט ,ברוך שכוונתי ,ועיין ש"ך ס"ק יח.
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 לא צריך להגיה כלל ,דהא איירי כאן מהקנה ,דבושט
אי-אפשר ,דהא ודאי פסול דעשה הפסול מעשה
נבילה ,אלא ודאי איירי בקנה של בהמה אפילו ,ושפיר כתב
בטור אפילו שחט כל אחד רובו של סימן.
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 בעניי איני יודע ואיני מבין מה ששח .דהא מוכח
על-כרחך דנוסחת הבית-יוסף וכסף-משנה אמיתית
ונכונה ,דהא הרמב"ם מפיק ליה דשחיטת גוי אסורה מקרא
"וקרא לך ואכלת מזבחו" ,ושם נאמר בפירוש "וזבחו
לאלוהיהן וקרא לך ואכלת מזבחו" .הרי רק מה שנזבח
לעבודה-זרה דהיינו אם הגוי עובד עבודה-זרה ,אז שחיטתו
אסורה ,אבל אם אינו עובד עבודה-זרה ,אף-על-פי שהוא גוי,
אינה אסורה .ואם מצא הש"ך בספרי הישנים ,שנכתב שם
'כותי' ,אינו אלא משום בלבולי הכומרים ,אבל ודאי נוסחא
אמיתית הוא גוי שאינו עובד עבודה-זרה .וכן מוכח סוף פרק
ב מהלכות שאר אבות-הטומאה ,ועיין שם.
 שהביא מגמרא מכם ולא כולכם להוציא את
המומר ,תמוה מאד לעניות דעתי ,כי שם לא איירי
כלל משחיטה ,דהא שם אינו ממעט אלא מומר ישראל מן
הקרבנות ,אבל שיהיה ממועט משחיטה לא נאמר כלל .וגם
נראה מדברי הרמב"ם כאן הלכות שחיטה ,שאינו אסור אלא
מדבריהם ,שהרי בהלכה יא גבי גוי ששחט וכ' ,כתב ,שחיטתו
נבילה ולוקה על אכילתה מן התורה ,ואחר-כך כתב ,וגדר גדול
גדרו שאפילו גוי שאינו עובד עבודה-זרה שחיטתו נבילה ,ולא
כתב 'ולוקה מן התורה' ,דהא לעיל כתב ,ולוקה מן התורה,
שנאמר" ,וקרא לך ואכלת מזבחו" ,מה שאינו שייך כאן דהא
אינו עובד עבודה-זרה .ואי כדברי הש"ך ,דכאן איירי בכותי
לכך אינו לוקה ,אם-כן לקמן גבי הלכה יד ,גבי ישראל מומר
לעבודה-זרה ומחלל שבת בפרהסיא או אפיקורס והוא הכופר
בכל התורה ובמשה רבנו הרי הוא כגוי ,ושחיטתו נבילה,
עכ"ל .ואי כדברי הש"ך הוה ליה למימר 'ולוקה מן התורה',
אלא ודאי סבירא ליה לרמב"ם דשחיטת מומר אסורה מדרבנן
ואפילו אפיקורס ,ואפילו כופר אינו אלא דרבנן ,ודברי הש"ך





     

צע"ג .שישו בני מעי כי כיוונתי בזה לקדוש ד' בעל
תבואות-שור ,ברוך שכיוונתי.
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 עניות דעתי דברי הרמ"א נכונים כאן ,דהא כתב ,מי
ששחט והוציא טרפה פעם אחת וכ' ,מותר וכ',
מכל-מקום דנין בזה לפי ראות עיני המורה וכ' ,עכ"ל .הנה
בזה נכלל הכל ,וכל מה שהעיר הש"ך כאן סבירא ליה גם-כן
לרמ"א ,ואין להרהר אחריו כי הוא קיצר בדבריו כפי יכולתו,
וצ"ע.



והשתא בא וראה לשון הזהב של רבותינו אלה ,שהם פוסקים
ודאי שאין למומר שום נאמנות בדברים אלו ,רק אנו מחזיקין
במה שאמרו בגמרא לא שבק היתירא ואכל איסורא ,ולכך אם
אנו רואין בשעת שחיטה או אחר שחיטה מיד שיש בידו או
עמו סכין יפה ושאינו יפה ,אנו מחזיקין שבודאי בסכין יפה
שחט ,כי לא שבק היתרא וכ' .וכן בבשר ,אם נמצא בשר בידו
ויש מומחין בעיר אנו מחזיקין שמומחה שחט ,דלא שבק
היתרא וכ' ,וכל זה בלא שאלתו ובלא דבריו ,רק אנו מחמירין
עוד ,כי יש להחמיר בדבר ,כתב הרשב"א ,ומחמירין אנו
ושואלין אותו ,אולי יאמר או יודה שבסכין אינו יפה שחט ,או
שמא יודה ויאמר שאינו מומחה שחט לו ,אז אף-על-פי שאין
לו למומר נאמנות כלל בענין זה ,אבל מצד חומרא אנו
מחמירין ואוסרין את הבשר אשר בידו.
 כוונת המחבר כאן בדבריו ,מומר לתיאבון ששחט בינו
לבין עצמו ,ויש עמו סכין יפה ושאינו יפה ,ואומר
שביפה שחט ,נאמן ,עכ"ל .משמע ,שאם אמר ששחט באינו
יפה שהבשר אסור ,ודאי שבלא אמירתו הבשר מותר ,כיון
שאנו הולכים בתר חזקה דלא שבק היתירא וכ' ,רק אם הוא
כאן לפנינו צריכין אנו לשואלו נמי ,ואז דווקא אם אומר ביפה
שחט מותר לאכול ,ואם אמר באינו יפה שחט שחיטתו אסורה
לחומרא ,כדמסיים הרשב"א .וכן בסיפא ,אם נמצא בשר בידו
ויש מומחה בעיר ,מותר הבשר מכח 'לא שביק' ,ואנו שואלין
אותו לחומרא ,אם אמר מומחה שחט לי נאמן ,פירוש ,רק אז
כשר לאכול .ואם אמר 'אינו מומחה' או 'אני שחטתי בסכיני'
אף-על-פי שאין לו נאמנות ,והיה לן להתיר הבשר מטעם 'לא
שביק היתירא' וכ' ,מכל-מקום אנו הולכין לחומרא ואוסרין
השחיטה והבשר ,כדמסיים הרשב"א בחידושיו ,ועיין שם .גם
מה שהקשה הט"ז מסימן פו על הרשב"א בתורת-הבית לא
קשה כי שם איירי בצייד גוי ,ועיין שם ,ודברי הטור ומחבר
ברורים ולשונם מדוקדק ,ודוק היטב.
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 בחדושי בחיבורי על חולין ישבתי כל אלה הנ"ל .אך
להשיב על קושיות הטור והמחבר נראה לי לתרץ
בדברים ערבים תהילה לאל יתברך .דהנה מוכח דלא היה לפני
הטור והמחבר ספר תורת-הבית לרשב"א ,רק ספר חדושי
הרשב"א על חולין ,ושם הביא דברים אלה ,ומסיים ,כך הדעת
הנותנת ,כיון דהסכין בדוקה יצאה מתחת ידו ,חזקה מעיקרא
נמי היתה בידו ובה שחט ,אלא שיש להחמיר בדבר ,עכ"ל.
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לעיל מה שכתבתי על דברי הש"ך ס"ק ב ,ושם מתורץ
שפיר סברת הב"ח ,עיין שם ותמצא נחת.



     

 דעתי נראה דלכאורה בבית-יוסף הקשה על
הרשב"א ,הביאו כאן בש"ך ס"ק כג ,דהרשב"א
צריך בצדוקי ובייתוסי שיהיה מומחה ,והקשה בבית-יוסף,
כיוון שישראל עומד על גביו למה לן מומחה ,וכתב בש"ך
דלכך לא הזכיר המחבר כאן מומחה ,ועיין שם .ולעניות דעתי
נראה לתרץ דברי הרשב"א ,לכך הביא שצריך להיות מומחה,
דאם אינו מומחה לא די בישראל עומד על גביו ,כיון שאינו
מומחה אינו יודע שצריך סכין יפה וכמה צריך להיות הסכין
יפה ,ומה נקרא סכין יפה ,לכך נקיט מומחה דכיון שהוא
מומחה יודע שצריך סכין יפה ,ויודע גם-כן להעמיד הסכין
שיהיה יפה .לכך כתב ,שדי אם ישראל עומד על גביו או יוצא
ונכנס ,אבל המחבר ,שלא הביא כאן בצדוקי ובייתוסי שהוא
מומחה ,אם-כן איירי בסתם צדוקי ובייתוסי שאינו מומחה
ושחט בעומד על גביו .ושפיר כתב ,שחיטתן אסורה אלא אם
כן שחטו ואחרים עומדין על גביהם וגם בדקו להם סכין ,דהא
בלי בדיקת סכין ודאי שחיטתן פסולה ,ודוק היטב כי נכון
בעה"י ,ועיין פרי-מגדים ,תהילה לאל יתברך.
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 בעניי בחדושי בקונטרסי על סוגיא דרבוצה ,הוכחתי
בראיות ברורות דהאי דקאמר רב הונא סימן אחד ,אין
כוונתו אלא מעשה כל דהוא אפילו אינו נעשה על-ידו טריפה,
וכוונתו רק על שינוי בגוף הבהמה עצמה ,אם חתך בה רק קצת
נמי נאסרה אפילו להדיוט ,עיין שם שהארכתי.
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 דעתי דברים תמוהים כתב רבנו טו"ז כאן שאינם
מסכימים כלל לדברי הגמרא ,ואדרבה ,מגמרא
מוכח שכל דהוא מיקרי אפילו חתוך קל לתוך הבשר בכל
מקום שהוא אפילו אינו עושה אותה טריפה ,דהנה בגמרא אהא
דרב הונא מותיב מברייתא ומתרץ רב פפא הכא בחטאת העוף
עסקינן דכולהו בהדי הדדי קאתי ,ומקשי בגמרא מכדי רב הונא
לשמעתיה כעולא ועולא מעשה כל דהוא קאמר ,ורוצה לתרץ
באומר בגמר זביחה הוא עובדה .והקשה אם-כן מאי איריא
חטאת ,לישמעינן זבח .אלא אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא,
הכא בחטאת העוף ובחצי קנה פגום ,דכולהו בהדי הדדי קאתו.
הרי דוקא אם חצי קנה פגום והוסיף עליו כל שהוא אז שייך
שחיטה חוץ אצל שחיטת עבודה-זרה ,ובאופן אחר אי-אפשר.
ואם כדברי הטו"ז שכל דהוא מיקרי דוקא מעשה שעושה אותה
נבילה ,אבל במקום שאין עושה אותה נבילה לא מיתסרה
משום עבודה-זרה ,מאי צריך בגמרא לדחוקי כל-כך ולאוקמי
בחצי קנה פגום דוקא ,לוקמי כאוקימתא קמייתא בחטאת העוף
והוא שוחט בקנה כדינא ,ומיד ששחט רובו של קנה כולהו
בהדי הדדי קאתי ,כיון דלא נאסר משום עבודה-זרה בשחיטת
חצי קנה ,שבמקום הזה אינו עושה אותה טריפה עד חצי קנה,
אלא ודאי מוכח כסברת הב"ח ,שבמעשה כל דהוא מיתסרי
בהנאה אפילו במקום שאינו עושה טריפה ,ודלא כטו"ז ,ותמוה
מאוד לעניות דעתי ,וצע"ג ,וכן מצאתי בנקודות-הכסף וברוך
שכוונתי .ועיין פרי-חדש.
 להשוות ח"ו דברי רבנו הגדול בטו"ז טועה ,נראה
לעניות דעתי שהוא ז"ל ייסד דבריו על מכון קודש
וצדק .והוא ,דהנה שם במסכת עבודה-זרה פרק רבי ישמעאל
דף נד רמי שתי ברייתות אהדדי .תנא ,נעבד שלו אסור ושל
חבירו מותר .ורמינהו ,איזהו נעבד ,כל שעובדים אותו בין
בשוגג בין במזיד בין באונס ובין ברצון .האי אונס היכי דמי,
לאו כגון דאנס בהמת חבירו והשתחוה לה .אמר רמי בר חמא,
לא ,כגון שאנסהו גוים והשתחוה לבהמתו דידיה וכ' .אמרו
ליה רבנן לרבא ,תניא דמסייעא לך ,בימסאות וכ' .חזקיה אמר,
כגון שניסך לעבודה-זרה יין בין קרניה .פירש רש"י ,וזו לשונו,
חזקיה אמר לעולם אונס דקתני שאנס בהמת חבירו ,ואפילו
הכי לא תרמינהו אהדדי ,דהאי דתני אסור כגון שניסך
לעבודה-זרה בין קרניה של בהמת חבירו דעבד מעשה ,והא
ודאי מיתסרי ,עכ"ל .וקאמר בגמרא ,מתקיף לה רב אדא בר
אהבה ,האי נעבד הוא ,האי בימוס בעלמא הוא ,ושריא .ופירש
רש"י ,והאי נעבד הוא ,בתמיהה ,נעבד לא קרי אלא שעשה את
הבהמה עצמה עבודה-זרה ,והאי בימוס בעלמא שויוה
ובעלי-חיים לא מיתסרי משום משמשי עבודה-זרה ,עכ"ל.





     

וקאמר בגמרא ,אלא אמר אדא בר אהבה ,כגון שניסך לה יין
בין קרניה דעבד בה מעשה ,ופירש רש"י ,כגון שניסך לה
שעשה עבודה-זרה ועשה בה מעשה ,אבל בהשתחואה או
עבודה אחרת דלאו בגופה לא מיתסר דבר שאינו שלו ,עכ"ל.
ובגמרא ,וכי הא דאתא עולא אמר רבי יוחנן ,אף-על-פי שאמרו
המשתחוה לבהמת חבירו לא אסרה ,עשה בה מעשה אסרה.
אמר להו רב נחמן פוקו ואמרו ליה לעולא כבר תירגמה רב
הונא לשמעתך בבבל ,דאמר רב הונא ,היתה בהמת חבירו
רבוצה לפני עבודה-זרה כיון ששחט בה סימן אחד אסרה ,ע"כ.
והנה תוספות חולין דף מ ע"ב בד"ה רב נחמן ,כתבו ,וזו
לשונם ,ובמסכת עבודה-זרה פרק רבי ישמעאל דף נד אמילתיה
דעולא דלעיל ,דאמר ליה רב נחמן אמרו ליה לעולא כבר
תירגמה רב הונא לשמעתיה בבבל ,לאו משום דסבר כרב הונא,
אלא כלומר לא הודעתנו שום חידוש ,שכבר השמיענו זה רב
הונא ,עכ"ל .והנה זה הוא דוחק ,דמאי נפקא לן מזה ,ומה
השמיענו בזה רב נחמן ,ועיין לעיל בחידושי שתירצתי כל זה
ביישוב טעם ,לתרץ שיטת ראב"ד ושיטת הרמב"ם ,עיין שם.
ומצאתי בספר יריעות-שלמה קרוב לדברי ונהנתי מאוד ,אלא
שהוא דחק קצת בהאי דרוצה לאוקמי האי בעוף לגבוה ,ולדידי
לא קשה כלל.
 דברי הטו"ז ,נראה לעניות דעתי סברתו דהנה רב
אדא בר אהבה מוקי ליה האי ברייתא דקתני שאוסר
בהמת חבירו משום נעבד ,כגון שניסך לה יין בין קרניה דעבד
בה מעשה ,וכדעולא אמר רבי יוחנן עשה בה מעשה אסרה,
פירוש ,שעשה הבהמה עצמה עבודה-זרה ועבד בה מעשה
שניסך לה יין בין קרניה ,ועל זה פליג רב נחמן וקאמר שזה
אפילו לרבי יוחנן לא מיקרי מעשה לאסור בהמת חבירו .אמר
ליה רב נחמן ,פוקו ואמרו ליה לעולא כבר תרגמה רב הונא
לשמעתך בבבל ,דאמר רב הונא וכ' ,כיון ששחט בה סימן אחד
אסרה ,פירוש לא מיקרי מעשה לאסור בהמת חבירו עד שעשה
בה מעשה שחיטה סימן אחד והיא מעשה נבילה ,ועל זה ,היינו
על מימרת רב הונא זו ,הקשו בגמרא דחולין משוחט חוץ בהאי
השוחט חטאת ,ותירץ ,בחטאת העוף .והקשו ,הא עולא רק
מעשה אמר ,ומשמע מדרב הונא שהוא מעשה כל דהוא ,והאיך
שייך במעשה כל דהוא שיהא נשחט סימן אחד דליהוי מעשה
נבילה לאסור משום עבודה-זרה ,וגם מיקרי שחיטה לחייב
משום שחוטה חוץ ,ותירץ בחצי קנה פגום והוסיף עליו כל
שהוא ,דכולהו בהדי הדדי קאתי ,דהוי מעשה נבילה ,ומיקרי
שחיטה .ומוכח מכל הנ"ל דלא מיקרי מעשה לאסור בהמת
חבירו אליבא דכולי-עלמא אלא אם עושה מעשה נבילה ,ואם
עושה מעשה נבילה אפילו כל דהוא מיקרי מעשה לאסור
בהמת חבירו משום עבודה-זרה ,אבל אם עשה מעשה אחרת
אפילו שחט חצי קנה דאינה מעשה נבילה לא מיקרי אפילו



עשה מעשה כל דהוא לאסור בהמת חבירו .זהו לעניות דעתי
כוונת הטו"ז ונכונים דבריו מאוד.
 אפשר לומר בדברי הרמב"ם אשר הביא לסייעתו ,וגם
יש לפתור כמו-כן דברי הרשב"א בתורת-הבית ,ועל
חינם כל שצף וקצף ששפך עליו רבנו הש"ך בנקודות-הכסף
וגם הפרי-חדש .והוכחתי שדבריו מיוסדים על אדני פז ,ולא
צריכין לדחוקי דהגאון בפלתי אשר הניחו עוד בצע"ג ,וסיים,
מכל-מקום אין כל-כך השגה עליו כאלו טעה בדבר משנה
וצריכין אנו לחוס לכבודו של אותו זקן ,עכ"ל .והנה הוא
המליץ לעשות חסד עם זקן כמותו וכל חסדו בזה כציץ השדה
כי נשאר עוד בקושיא גדולה עד כמעט אין טענה ,ולדידי
דבריו נכונים זכים וברורים ואמיתיים ,וברוך ד' שחנני בזה,
ודוק.
מתוך כתי"ק בז"ך לבונה תורת זאב על סוגיות הש"ס ,בסוגיה
דרבוצה ,חולין מ ,ב:
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 כתבתי על הגליון ,זה יותר משלושים שנה ,וז"ל:
ולעניות דעתי נראה דראיית המחבר אדרבה מסימן ה,
דאי די לנו בשחיטת הכשר ,למה לנו שם לאסור על-ידי
שחיטת השני ,הא לא אמרינן זה מחשב וזה עובד .אלא
על-כרחך כיון דמסייעא לשחיטה ,אם-כן השחיטה נעשה
גם-כן על-ידי כח הפסול ואסור .אם-כן דומה ממש לדיננו כאן.
ואפשר שזה נמי כוונת הב"ח ,עכ"ל הגליון .ונכון ,וצ"ע ,ועיין
תבואות-שור.
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מה שכתבתי פה לעיל אדברי הש"ך אלו בס"ק ב,
והעלתי דראיית הש"ך התם אינה מוכרחת כלל .ועיין
שם .עיין מה שכתבתי לקמן פרי-חדש ס"ק יח.





     

 מאחר דחזינן דרבים מגדולי הראשונים סבירא,אלא מדרבנן
 ויש מהן שמכשירין שחיטתו לגמרי בבדיקת סכין,להו כן
 וגם הרא"ה והרשב"א, כמו שהביא בשם הרז"ה,ואחרים רואין
 ומה שהביא סתירה בשם.כתבו בפירוש דלאו כגוי חשבינן להו
 דהא דפסק בפרק אין מעמידין דמומר, אינה מוכחת,ר"ן
 אינה מוכח כלל דהוי מין ממש לומר עליו,להכעיס הוי מין
 אלא שהוא מן המורידין מפני שבשבוש דעותיהם,שהוא כגוי
 אבל אין כוונת הגמרא.ישראל-מרעים ומזיקים את שאר בני
, דהא פליגי בה רב אחא ורבינא, ועוד.לומר שהוא גוי יחשוב
 ואנן קיימא לן כל היכי, וחד אמר מומר הוי,חד אמר מין הוי
 דשם לא, ועוד.דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל
 ואנן איסורא,איירי אלא לענין אבידה שאין מחזירין לו
 וגם מדברי הרי"ף והרמב"ם בכל מקום,מממונא לא ילפינן
 רק כתבו דהוי מין,אינה מוכח כלל דהוי מין לענין שחיטה
 אבל מכל זה לא משמע כלל.לענין דמורידין או דמצוה להורגן
 ועיין.דשחיטתו הוי כשחיטת גוי דהוי נבילה דאורייתא
,משנה בהלכות תשובה פרק ג-משנה ובלחם-בכסף
 מכל זה נראה שאין לומר על.משנה שם בירר הכל-ובלחם
חדש- צ"ע על מסקנת הפרי, ואדרבה,רבנו הב"ח שטעה בזה
 ומאן דשרי אף,כאן דכתב מאן דאסר אף מדאורייתא אסר
 והלא חזינן דיש הרבה מגדולי ראשונים,מדרבנן קא שרי
 וכל דבריו כאן,שסברו דשרי מדאורייתא ורק מדרבנן אסרו
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זרה או בחלל שבת- למה יהיה בעובד עבודה,לא אבין
 אינו אלא מפני שפוקר וכופר באלקי,בפרהסיא כגוי
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, ונראה. דהן הם דברי הש"ך, דדברי הש"ך נכונים, נראה
דהוא הדין אם אמר בפני הרואים בדקתי סכין זה מותר
 אלא, משמע דלא די אם אמר לשוחט מומר כן. ע"כ,ליתן לו
 דהיינו לאותן הרואים שם 'דעו,שצריך לומר בפני הרואים
 אבל אם אומר, ואז מותר ליתן לו לשחוט,'שאני בדקתי הסכין
לשוחט לבד 'כבר בדקתי הסכין' מודה הש"ך דלא מהני משום
. ודברי הש"ך הכי משמע ואין לפקפק עליהם,דאינו מוכח
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.מה שכתבתי לעיל ליישב הרמ"א
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,תמה שצעק בכרוכיא על רבנו הקדוש ז"ל הב"ח
שטעות הוא מה שכתב דשחיטת מומר להכעיס אינה







     

ישראל ובתורתו .ועתה אם כופר הוא בכל התורה כולה בכל
תרי"א מצוות ,ובתוכם האמונה שיש אלוה ושהוא ברא את
העולם והוא לבדו מנהיג העולם וכדומה כל עיקרי ויסודי הדת,
לא יהיה כגוי ,ואם עובד עבודה-זרה או מחלל שבת בפרהסיא
שאינו עובר אלא על אחד מעיקרי ויסודי הדת ,ומשמר כל
התורה כולה ומאמין בשאר עיקרי הדת ,יהיה כגוי אף-על-פי
כן ,אתמה .אלא ודאי מוכח כרבנו ירוחם ושאר מפורשים
ופוסקים שמרישא מכם ולא כולכם להוציא את המומר לכל
התורה כולה ,איירי במומר לכל התורה כולה אפילו שאינו
עובד עבודה-זרה ומשמר שבתו ,ומציעתא מומר לדבר אחד,
וסיפא בא לחדש אפילו שהוא משמר כל התורה כולה חוץ
מעבודה-זרה או אפילו משמר כל המצוות חוץ משבת הרי הוא
מומר לכל התורה כולה ,ודוק ,וצ"ע ,ועיין מה שכתבתי לעיל
בד"ה ס"ק א ,עיין שם.
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 דעתי גם פסק דינו כאן הוא תמוה ,דהא כל זה
מיירי לשיטת ר"י ורא"ש ,שדרשו 'וזבחת ואכלת'
מי שהוא בר-זביחה וחושש לזבוח אכול מזבחו ,ומי שאינו
חושש לזבוח אינו בר-זביחה .והנה נחזי אנן ,מומר להכעיס
למה חשבו הרב הפרי-חדש לגוי ,כיון שהוא משמר כל התורה
כולה משמר גם-כן שבתו ואינו עובד עבודה-זרה רק משום
שאוכל נבילות להכעיס חשבו לגוי ,צריך לומר מפני שפרק
ממנו עול מצוה זו ואינו חושש כלל למצוה זו וכופר במצוה
זו ,הרי הוא נחשב לענין שחיטה כגוי ,ומיקרי אינו בר-זביחה
לשיטת הפרי-חדש ,ואם-כן ממש מי שאינו עושה שלא
לתיאבון ולא להכעיס ,אלא עושה כן שפרק מעצמו עול מצוה
זו וכפר בה ומצוה זו לדעתו אינו ,אם-כן ודאי אינו בר-זביחה
כלל ,כמו מומר אוכל נבילות להכעיס ,ואין בזה למצוא חילוק
כלל ,ושפיר כתב הרמ"א כאן בהגה דינו שהוא כמומר
להכעיס ,ודברי פרי-חדש כאן צ"ע ,ודוק.
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 בחדושי על חולין תירצתי שם קושיית הכסף-משנה על
רש"י ,כי נוכל לומר שרש"י סבירא ליה כסברת הר"ן,
ואי לא סבירא ליה כהר"ן נמי לא קשה ,דבמומר לערלות יש
לומר שעשה כן מפני שאינו רוצה להצטער ,ומכל-מקום מקרי



מפני זה מבעט במצוה ,אבל אין לומר עליו שהוא אפיקורוס
ודינו כגוי ושחיטתו אסורה ,כיון שיש לומר שאינו מבעט אלא
ביסורין ,אף-על-פי דשמעינן דמבעט במצוה ,יש לומר שעושה
כן רק מפני שמבעט ביסורין ,ודברי רש"י נכונים ,ודוק.

יט( 


         
   

לעיל מה שכתבתי בזה לתרץ קושית הש"ך ס"ק כד,
ונכון ,תהילה לאל יתברך.

כ(           
       
      
 עניות דעתי יש להשוות דעת הט"ז לדעת הש"ך ולדעת
הגהת אלפסי בשם האור-זרוע .דלכאורה לדברי הש"ך
הוי פלוגתא רחוקה בין ההיא דרמ"א בהגה כאן למחבר סימן
קיט ,דשם כתב בסעיף י בפירוש ,מסור שחיטתו כשירה ונאמן
על האיסורים ,עכ"ל .ונראה לעניות דעתי ,כי הנה הרמב"ם
הביא בהלכות תשובה פרק ג הלכה יב ,וזו לשונו ,שנים הם
המוסרין ,המוסר חבירו ביד גוי להורגו או להכותו והמוסר
ממון חבירו ביד גוי או ביד אנס שהוא כגוי ושניהם אין להם
חלק לעולם-הבא ,עכ"ל .ועתה אפשר לומר המחבר בסימן קיט
איירי מהמסור השני ,המוסר ממון חבירו ביד גוי או ביד אנס,
זה אמרינן ששחיטתו כשירה ונאמן על האיסורים ,דהא קיימא
לן דאיסור מממונא לא ילפינן ,ושפיר קאמר נמי הט"ז ס"ק יג
כאן ,מסור דינו כמומר ,נראה לי דהיינו כמומר לתיאבון
דלעיל .אבל האור-זרוע ,דהיינו הגהות אלפסי ,איירי במסור
הראשון ,שמוסר נפשות ליד גוי להורגן או להכותן שפיר כתב
שדינו כמומר לכל התורה כולה ,וזה נמי כוונת הש"ך ,כך נראה
לעניות דעתי ,ודוק.

כא( 


        
      
   

לעיל מה שכתבתי על דברי הש"ך ס"ק ל ,וישבתי
תהילה לאל יתברך על נכון דינא דהמחבר וסברת
הרשב"א וחומרת הב"ח ,עיין שם.

כב(          
       
       
        
        
 הוא הולך לפי שיטתו שהסכים לשיטת ולדברי הש"ך
ס"ק ב שפליג על הכסף-משנה .ואני בעה"י בררתי שם
לעיל ס"ק ב בש"ך דראיית הש"ך יש לפקפק הרבה עליה ,וגם



     





דברי פרי-חדש אינם מיוסדים שם כל-כך כדברי הכסף-משנה.
עיין לעיל מה שכתבתי על דברי פרי-חדש ס"ק א וס"ק יח,
ובררתי בחדושי על חולין שיטת הרמב"ם והכסף-משנה ,ועיין
מה שכתבתי בריש סימן ב פה על דברי המהרש"ל בספר
ים-של-שלמה ,ודוק.

כו(          
         
        
        


כג(         
       
          
         
          
         
         
 

 לא מצאתי בזה דברים מבולבלין ,כי כן משמע בכל
מקום שהוא שוה לדין בשר ,אם יש מומחה בעיר או
שיש מקולין שמוכר עופות שחוטים נאמן מטעם דלא שביק
היתרא ,ואי אין מומחה בעיר וגם לא שכיח מקולין שמוכרין
עופות שחוטים ודאי אינו נאמן כלל .ואם אמר 'פלוני מומחה
שחט לי או בפלוני מקולין קניתי' ,ודאי נאמן ,ולא מצאתי בזה
בלבול כלל ,ודוק.

 איני יודע מה ספיקו של רבנו ,דהנה הא דשוחט לבדו
נאמן נגד חזקת חי או נגד חזקת אינה שחוטה ,אינו אלא
משום דיש לו לשוחט חזקת כשרות ,והאמינה התורה אותו
אפילו נגד חזקה דבהמה .וזה דוקא אם נשאר בחזקתו
ובנאמנותו ,אבל האי מומר לתיאבון יצא מחזקתו ומאמונתו,
ואין אנו מכשירין שחיטתו ,אלא היכא דיש לומר לא שביק
היתירא ואכיל איסורא בלא שום טירחא .אבל אם שוחט
לאחרים ,דליכא למימר ולא שייך 'לא שביק היתרא' וכ' ,והוא
מומר לאותו דבר ומיטרח לא טרח ,מהיכי תיתי להכשיר
שחיטתו בלי בודק לו סכין ,וצ"ע.
כד(         
       
          
   
 לא קשה ,ודאי הבית-דין אין משביעין אותו ,כיון
דחשוד הוא ומומר אוכל נבילות פסול לשבועה,
אבל כאן איירי אם קפץ ונשבע ששחט בסכין יפה ,אינו נאמן,
משום דחשוד על השבועה לאותו דבר ,זה כוונת הש"ך לעניות
דעתי.
כה(          
        
]  ועיין פליתי ,אם אומר שבסכין אחר שחט והיה יפה אי
נאמן במיגו שביפה שחט ,עיין פליתי[ 
 פליתי אות ד שכתב דמיגו איתרעי כיון שהוא לפנינו,
עיין שם .עיין מה שכתבתי לתרץ קושיית ט"ז ס"ק ז
ובררתי שאין למומחה שום נאמנות לענין שחיטה להקל ,רק
להחמיר אנו מחמירין לאסור השחיטה ,אם אומר שלא שחט
באותו יפה ,או שלא לקח מן המומחה אף-על-פי דקיימא לן
לא שביק התירה ,ועיין שם ותמצא נחת.

כז(          
      
       




מה שכתבתי לברר הדין ולהשוות דעת הט"ז עם דעת
הש"ך בזה ,עיין לעיל מה שכתבתי על דברי פרי-חדש
ס"ק כז בד"ה מסור ,עיין שם ,ונכון.

כח(           
      
         
       
        
    



לעיל מה שכתבתי בעניי לתרץ קושית הש"ך ס"ק כד
בדברים תריצין תהילה לאל יתברך ,עיין שם.

כט(       
    
          
   
        
        
        
        
 
 לי דכוונתו ,כיון שהוא ידוע שנשמע מבני-אדם
בשיחתם ,או שהוא גלוי לכל ששיחו בין הנשים
מוזרות בלבנה שהוא אוכל נבילות ,מיקרי אוכל נבילות ודינו
כמומר ,ודוק.





     

ל(         
        
        
        
         
       



במה שכתבתי לעיל לתרץ קושיית הפרי-חדש על הש"ך
בד"ה פרי-חדש ס"ק ח ,ונכון ,ועיין שם.

לא(         
      
       
        
        
         
         
         
         
         
          
         
      
 דעתי ליכא משם סיוע כלל ,דהא לא דמי ,דבשלמא
הכא שפיר לא מהימנינן ליה בשבועתו ששחט
ביפה ,משום דאי-אפשר לידע אם נשבע על האמת או לא ,מה
שאין כן גבי כהן שנדר לגרש ,ואי יעבור על נדרו גלוי הוא
לכולי-עלמא שעבר על נדרו ,על זה אמרינן שאינו יעיז כל-כך
לעבור על נדר שנדר ברבים .ועוד ,שם בכהן בדיעבד אי עבר
על נדרו אין בו לתא דאיסור דאורייתא ,דבדיעבד קרבנו רצוי,
דכתיב "ברך ה' חילו" אפילו חללים שבו רצוי בדיעבד ,מה
שאין כן דאית ב יה לתא דאיסורא דאורייתא בדיעבד שאנו
אוכלין בשר נבילה ,בהא ודאי יש להחמיר טפי ,ודוק.
לב(          
     
         
        
         
          

 לעיל מה שכתבתי לתרץ קושית הטור ומחבר על הטור
בד"ה ט"ז ס"ק ז מוכח דלא כתבואות-שור כאן ,דהא
ודאי מומר אוכל נבילות לתיאבון לית ליה נאמנות בדבר זה
כלל וכלל לא ,והא דשיילינן ליה כי אנו סומכין על חזקה זו
דלא שביק היתירא ואכיל איסורא ,ומטעם זה אי יש לפניו סכין



יפה ושאינו יפה סמכינן דודאי לא שחיט אלא ביפה .וראייה
ברורה מחמצן של עוברי עבירה .והא דשיילינן ליה ליכא
מטעם שצריכין אמירתו להכשיר זה אינו ,אלא להחמיר
שיילינן מיניה ,דאם הוא יאמר ששחט בסכין אינו יפה,
אף-על-פי שאין לו נאמנות לזה אנו מחמירין ואוסרין השחיטה
אחר-כך מפני זה ,אבל לא מטעם נאמנות .לכן ,בין שאומר
'בזה שחטתי' או לא אמר אלא 'ביפה שחטתי' לית לן נפקא
מיניה להכשיר כי אין אנו צריכין לעדותו ולאמירתו כלל ,ודי
אם אמר סתם 'ביפה שחטתי' ,ודוק היטב כי נכון ,עיין לעיל.

לג( 

     

 כבר בררתי שכל זה דווקא לשיטת הרשב"א
במשמרת-הבית ,אבל לדידן ,אליבא דהטור והמחבר,
לא צריך לכל זה .כי לא מטעם נאמנות ולא מטעם מירתת נאמן
המומר ,אלא מטעם דלא שביק היתירא ואכיל איסורא .וכן הוא
לפי מסקנת הגמרא .וראייה מחמצן של עוברי עבירה ,ומה
בדרבנן סמכינן אזה כל-שכן בדאורייתא ,עיין שם בגמרא.
הלכך האי דינא של תבואות-שור ,אין לו מקום אליבא דידן,
ולא נראה אלא לחומרא יתירא ,וצ"ע.
לד(          
       
         
        
         
          
         
         
          
       
         
 
 דעתי חומרא יתירה גם זה הוא לפוסלו גם-כן
מכולה שחיטה ,ולומר עליו שאינו בר-זביחה .דהא
לרמב"ם אפילו גר תושב ,שודאי לא שייך גביה זביחה כלל,
מותרת שחיטתו מן התורה .שכתב רק גדר גדול גדרו וכ' ,עיין
שם .הלכך נראה לעניות דעתי גם במומר כזה אם אינו עושה
להכעיס שפיר בר-זביחה מיקרי ,אלא שמוחזק לן שלא טרח
כלל ואינו חושש בזביחה ,לא שייך גביה חזקה 'לא שבק
היתירא' ,ואינה כשרה שחיטתו אלא אם בודק סכין ונותן לו
ועומד על גביו ורואהו מתחילתו עד סופו ,ואז מותר לאכול
משחיטתו .כך נראה לעניות דעתי ,וצ"ע .וכן משמע ממה
שהביא רבנו בשמלה-חדשה סעיף יב בשם בית-הילל עיין שם.
ורבנו הפריז על המדה להחמיר עלינו חומרא בתר חומרא,
וצ"ע .ועיין מה שכתבתי לקמן ס"ק כא ,וצ"ע.





     

        (לו
    
        
          
  
שור שם ס"ק לב האריך לברר- לי דהנה בתבואות
 דהרב לא איירי, מכל זה נראה לי.שיטתו עיין שם
 אבל ודאי,אלא אם אין לנו מקום לתלות מתי התחיל הפסול
אפשר לן לתלות כגון בחולי רחמנא ליצלן או שהחברותא-אי
 ולזה מודה הרב ז"ל דתלינן עד שם,עושה הרבה תלינן ודאי
 כן נראה שם,היה בחזקת כשרות ולא פסלינן אלא מאז והלאה
. ועיין שם,שור-מדבריו בתבואות
        (לז
    
         
       
       
        
        
 ועיין לעיל,חדש שם- שם שמבקש לברר דעת הפרי
חדש בד"ה שם ס"ק-בסימן א מה שכתבתי על הפרי
ערוך בהירים-מב ובררתי בעה"י שדברי מהרי"ק ושולחן
. עיין שם,וצהירים
          (לח
   
         
        
        
     
מה שכתבתי לעיל לתרץ דברי המחבר בד"ה שם ס"ק
. תהילה לאל יתברך, ותמצא נחת רוח,כד



         (לט
      
         
 כתבתי,חדש בד"ה שם ס"ק כז-מה שכתבתי לעיל אפרי
 עיין שם ותמצא מרגוע.להשוות דעת הט"ז והש"ך
. עיין שם,לנפשך



        (מ
     
         
         
         



        (לה
       
      
        
         
       
        
         
        
        
       
         
         
        
       
       
        
       
      
         
       
 דהא דייקו, לא מצאתי לדייק מדברי תוספות כאלה
 אותו שהוא,תוספות ורא"ש בדבריהם ונקטו בפירוש
 הרי שהם. ע"כ,זביחה לאפוקי גוי ואוכל נבילות להכעיס-בר
 אבל כל,זביחה-סוברים דווקא אוכל נבילות להכעיס אינו בר
 ומה שהביא ראייה.זביחה-שאינו להכעיס מקרי שפיר בר
, דהא שם בכתיבת תפלין צריכה כוונה, זה לא דמי,מתפלין
 דהא אם כתב,וכיון שפרק עול אין לו כוונה ואין כוונתו כוונה
 ושפיר דרשינן,אזכרה מן האזכרות שבהן שלא לשמן פסולין
 שאינו צריך כלל, מה שאינו כן בשחיטה.לפסול את המומר
 אמרינן סתם מומר שאינו עושה להכעיס שפיר,כוונה לשחיטה
 וכבר אמרתי שבמחילת כבודו הרם הפריז.זביחה-מיקרי בר
פי שאינו עושה-על- אף,כאן על המדה מאוד לפסול מומר
. וצ"ע,זביחה- ולומר עליו שאינו בר,להכעיס
 נפרוך נמי מה שכתב כאן ס"ק כב לפסול, לפי דברי
מומר לתיאבון לכל התורה כולה מפני שמקרי 'אינו
 וגם אינו ראייה מתפלין, וזה לא נראה מברייתא,'זביחה-בר
 ובפרט אין להביא ראייה מאותה ברייתא שאיירי.כמו שכתבתי
 אבל, כי יש לומר לקרבן ממעטו הקרא,בקרבן לשחיטה
 ועיין מה.זביחה כדלעיל-מקום כשר ומיקרי בר-לשחיטה מכל
 וכן החמיר לפי שיטתו. וצ"ע,שכתבתי לעיל על ש"ך ס"ק ב
 לא מצא על זה,אם ראינוהו עובר לתיאבון על שלש מצוות
 במחילת, וכל ראיותיו שהביא אין להם רגלים,ראייה מבוררת
. עיין שם וצ"ע,כבודו הרם



     





 (מב

          
     


           (מג

 דהא לעניות דעתי, בעניי לא הבנתי קושיתו על הש"ך
 שרצה להורות רבותא אפילו שהגוי,דבריו מבוארים
קטן הוא מומחה ויודע לאמן ואחר עומד על גביו ורואהו
 ודאי בישראל קטן בחד, אפילו הכי פסולה,מתחילה ועד סוף
. וצ"ע, אבל הכא נקט בש"ך רבותא טפי,סגי

        
       
    
. עיין שם,לא כתוב כן בט"ז

        
        
        
       
          
          
         
        
   
 ודאי ידועה דנקיבת, דעתי נראה לתרץ דברי הב"ח
. אבל יש לו לוושט שתי עורות,הוושט נבילה הוי
 דחוששין לספק, אבל לדידן, כשר מצד הדין,ניקב זה בלא זה
 אם התחיל,כן- אם,נקובה אפילו צווארה מלוכלך בדם בעוף
 ודאי שאינו ניקב בזה,לשחוט בסכין שיש לו פגימה דקה
 או,אפילו עור אחד משתי עורות כולו אלא שהתחיל לנקוב
 אבל לדידן,שניקב אפילו עור אחד בזה דמצד הדין הוי כשר
 אפילו רק, וזהו כוונת הב"ח. אבל נבילה לא הוי,הוא טריפה
 שלא נקב רק עור, פירוש,ינקוב משהו במקום הפגימה בוושט
כך בשאר הסכין-אחת משתי עורות של וושט וישחוט אחר
 ואין כאן, ונמי אין לו לברך,שלא במקום הפגימה טריפה הוי
. ונכון, כך נראה לעניות דעתי,נבילה כלל
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 ומאי נפקא לן, דעתי ספק ספיקא כזה אין להולמו
 הא אין בדיקתו,אי בדקו אפילו המומר בעצמו
 לפי דעת הב"ח ריעותא הוא אם יבדקנו, ואדרבה,מהני כלום
. וצ"ע,המומר
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 מה שכתבתי לעיל לתרץ כל אלה אדברי ט"ז ס"ק ב
 ובררתי דלא, טז, טו,שור ס"ק יג-ואדברי תבואות
.מגדים צע"ג- ודברי הפרי, ועיין שם,צריך לומר פלוני מומחה
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 הנה. דעתי נראה לתרץ כל אלה בסברא ישרה
בתורה לא נמצא בעד אחד חילוק אי צריך להיות
 רק אנן מצד סברא אמרינן אליבא,מוחזק בכשרות אי לא
דרא"ם הא דהתורה לא האמינה אלא שנים עדים איירי בסתם
 ועד אחד כזה אין לו שום נאמנות. אפילו רקים ופוחזים,עדים
, אלא אנן באין לדון מצד סברא היכא דאיתחזק איסורא,לעדות
 ספק אי פסק,ידי איזה דבר-ידי מעשה או על-ונולד לנו על
,כאן כבר חזקת האיסור ויצאה להיתירא או לא יצאה להיתירא
 אי בא לפנינו אדם אחד שמוחזק,דנין אנו מצד הסברא
ידי מעשה או- והעיד שיצא כבר מאיסור והותר על,בכשרות
כן הורו לנו רבנן נמי במומר- ואם. שהוא נאמן,פעולה
 אי,לתיאבון מצד הסברא דלא שבק היתירא ואכיל איסורא
בודק כשר הסכין ונותן לו נכלל ההוא מומר על ידי בדיקת
 לכן נאמן שפיר אפילו,הסכין מן כשר לכלל מוחזק בכשרות
 ומתורצים כל השלש קושיות. ודוק היטב,נגד חזקת איסור זו
 אבל מצד הסברא ד'לא, אמת דבהגדתו אינו נאמן לנו,שלו
 כמו, סמכינן עליו ששחט שפיר,'שביק היתירא ואכיל איסורא
 ובפרט,שסמכינן אשוחט שנאמן ומוחזק בכשרות בכל מפעליו
כמו שהביא המחבר אם המומר מומחה שידעינן שהוא מומחה
. ודוק היטב,ונותן לו איש כשר סכין בדוק לידו
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 וכי נתקדש שם שמים, אין שייך בזה שום ספק
השם הוא מסירתו- עיקר קידוש,ידי הריגה-על
 וכי, אם נעשה לו נס וניצל, והא ראייה.'להריגה בעד מצות ד
 אלא ודאי שמסירתו להריגה על.אמרינן שלא קידש את השם
 ואז הוא ודאי נמנה בכלל,השם-דבר השם זה הוא הקידוש
 אי הוי, ומה שמסתפק אם חלל בפני עשר נשים.עשרה
 מצאתי בתשובת אדוני מורי ורבי מהר"י אסד,פרהסיא
 הרי, אבל קשה לי, וזו לשונו,חיים סימן כו בסופו-אורח
 ובכל מקום דרשינן ולא,ישראל" כתוב-"ונקדשתי בתוך בני
 דוקא כל עשרה נשים אמעטו מהאי, וצריך לומר,ישראל-בנות
 וקרינן בהו "בתוך, אבל אחת שפיר מצטרפת,ישראל-בני
. עיין שם הטעם, עכ"ל, כך נראה לי,"ישראל-בני
  [ בראש הסימן,:-. ]דף ח  (נב
       
        
        
        
       
         
        
         
        
          
        
        
        
        
         



         
        
       
       
        
   
 דודאי אין נפקא מינה בזה אי שחיטת, דעתי נראה
מומר אסור משום מומר או משום תקרובת
 אלא משום שרצה לומר, ולא קאמר כן הש"ך.זרה-עבודה
 ואינו נאסר משום מומר,שבאותה שחיטה לא נעשה מומר
 והוי.בשבת אלא משום שחיטת שבת ויש בזה נפקא מינה
זרה למה יאסר אותה שחיטה משום- בשוחט לעבודה,קשה
זרה- לכך צריך לכתוב שבאמת גבי עבודה. ומאי שנא,מומר
נמי אין שחיטתו הראשונה אסורה משום מומר אלא משום
. ודוק,זרה-תקרובת עבודה
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 ומתורץ הכל יפה,לעיל מה דכתבתי על הש"ך ס"ק כד
. תהילה לאל יתברך,ונאה
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 דהא רב אשי בעצמו לא אמר, דעתי זה אינו קשה
 אלא בגמרא אמרו כן,כלל כותים גרי אריות הם
לדחות קושית הגמרא מפני מה רב אשי לא אמר כתרווייהו
 קסבר רב אשי, לדחות ולתרץ קושיא זו אמרו,כאביי ורבא
 אבל לפי האמת יש לומר דרב אשי לא,כותים גרי אריות הם
. ודוק, ויש לומר טעם אחר,סבירא ליה הכי

 (מט
 להשוות,חדש ס"ק כז- לעיל מה שכתבתי על דברי פרי
     

.דעת רבותינו בט"ז ובש"ך
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 והוכחתי,לעיל מה שכתבתי על דברי הש"ך ס"ק ל
ערוך כאן נכונים וברורים שהחמיר-שדברי השולחן
. ועיין שם,כדברי הב"ח







     

         
       
   
 דעתי נראה לתרץ ,דלא נקרא גוי אינו
בר-זביחה אלא שלא נתנה לו כלל מצות
זביחה ולא אתי מעולם לכלל מצות זביחה .מה שאין כן
בישראל במדבר ,כבר היו מצווים על הזביחה .רק
שבמדבר לא נהגה עדן עד שלא באו לארץ ,ושפיר מיקרי
בר-זביחה .ותדע ,קטן מותר לשחוט לכולי-עלמא ,ויש
גם-כן שיטה שאפילו בלא אחרים עומדים על גביו ,אם
הוא מומחה ויודע לאמן את ידיו ,עיין רא"ש במסכת
סוכה .ולפי שיטת הרב הנ"ל לא מיקרי קטן בר-זביחה
והאיך תהיה שחיטתו כשירה ,אלא ודאי כיון שאתי לכלל
שחיטה כשיגדיל ,מיקרי גם השתא בר-זביחה ,הוא הדין
ישראל במדבר ,כיון שאתו לכלל זביחה בהכניסם לארץ,
שפיר מיקרי בר-זביחה ,ושחיטתן מה ששחטו במדבר כשר
לאכול אפילו בהכניסן לארץ ,כך נראה לי ,ולא קשה
קושיתו ,וממילא נפל בנינו שבנה שם.
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 מה שכתבתי לעיל אתבואות-שור ס"ק יב ,בד"ה אפילו
נשבע ,ועיין שם שכתבתי דלא דמי ,הכא אינו נאמן
בשבועתו משום דאי-אפשר לידע אם אמת או לא ,אמרינן
דחשיד אשבועה מהר-סיני אינו נאמן ,מה שאין כן בכהן,
שיהיה נגלה שנדר לשקר אם לא יגרש ,לכן אמרינן שלא יעיז
כל-כך ומהמנינן ליה .ועוד ,כאן יש לתא דאיסור דאורייתא,
ואם משקר בשבועתו הרי אנו אוכלין נבילה וטריפה ,משום
הכי מחמירין ואינו נאמן .מה שאין כן כאן בכהן ,הא בדיעבד
עבודתו כשירה דכתיב "ברך ד' חילו" ,ואף אם לא יקיים
שבועתו נמי עבודתו כשירה ,לא מחמירינן כולי האי ונאמן
הוא על-ידי נדרו ,ועיין לעיל ,וראיתי כי הרב כאן דורך קצת
בדרך זה.
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 דעתי לא מצאתי מקום לפסול שחיטה כזו שנעשה
כדרכה ,אם היתה לשוחט כוונה המתנגדת ,כגון
כוונה לנחור או לחנוק ,כיון שלא הקפידה התורה כלל כלל
לא על הכוונה ,ובכל אופן השחיטה כשירה אפילו הפילה
הסכין לארץ ושחטה כדרכה חזינן דתורה הקפידה רק שתיעשה
מעשה השחיטה בהכשר ועל-ידי כח גברא בר-זביחה .וכאן לא

היתה במעשה חסר כלל ,רק הכוונה לא היתה כהוגן ,לא מצינו
שהקפידה התורה על הכוונה היכן תהיה ,רק שתהיה כוונה
לאיזה מעשה .ודמיא זה לנדה ,שהובאה שם בגמרא ,דאם
נפלה מגשר וטבלה או שירדה להקר אפילו כיוונה שלא לטהר
מנדתה ,אפילו הכי טהורה היא .ואין לדמות לשאר מצוות,
שאף דקיימא לן מצוות אין צריכות כוונה ,אפילו הכי אמרו
הפוסקים ,שכוונה המתנגדת ,שכיון שלא ליצא מהני ,התם
שאני דעל-כל-פנים צריך קצת כוונה .וראיה ,דמתעסק פסול,
כגון בשופר ,בקריאת שמע שקורא להגיה ,או שכפאו ואכל
מצה ,צריך לידע על-כל-פנים שהיא מצה .אבל כאן ,אפילו אם
זרק סכין לנועצה בכותל ושחטה ,אמרינן כשירה ,חזינן
דכוונתו לא מעלה ולא מוריד כלל ,רק אם נעשה המעשה על
ידי כח גברא ,שרצה לחתוך .ודאי כוונת המתנגדת לשחיטה
לא מזיק כלל ,כיון שכוונתו לחתוך על-כל-פנים .ודוק היטב,
דהא אפילו לחתוך אין צריך כוונתו ,אלא כוונה סתם לאיזה
מעשה ,ואם הפילה הסכין בידו או ברגלו ושחטה ,כשירה,
שלא היתה כוונתו אפילו לחתיכה ,וצ"ע.
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, עיין שם, דהא אינו דומה כלל, לא הבנתי, עיין שם,מקדשים
.וצ"ע
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 דנקט נפלה, הלא כרשב"א דייקי במתניתין, הבנתי
, והוי מחיקו בכלל, משמע בכל אופן שנפלה,הסכין
כן הוי ליה לנקוט- דאם,אבל כמר כרא"ש ודאי לא דייקי
. וצ"ע,הפילה
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 שכוונת,שור מובנים- ודברי תבואות, דעתי לא קשה
שור למימר שסתם בהמת חולין לשחיטה-התבואות
 אלא, שאין צריכה מחשבה, שחיטה סתמא, פירוש,עומדת
 מה שאין כן בקדשים שאין,אפשר מחשבת עשייה או חתיכה
 עולה עומדת, אלא לשחיטה לשמן,עומדת לסתם שחיטה
 וכן אשם ותודה, חטאת לשחיטת חטאת,לשחיטת עולה
, כל אחת עומדת לשחיטת לשמן כי כן מצותה,ושלמים
 רק בדיעבד שחיטה סתמא נמי,אבל לא לשחיטה סתמא
 וכן משמע שם. ותבין, אבל אינה עומדת לכך,כשירה
. ודוק היטב,בגמרא זבחים ב



         
         
   
 ומתרץ באמת קושית,ברשב"א שקדם לו בקושיא זו
. וצ"ע, ודוק,התוספות כן
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 ואחר שעלתה, אם זרקה למעלה, לי דכך כוונתו
 אם שחטה בירידתה למעלה,למעלה וירדה למטה
 דאי לאו זרקה,ממקום זריקתה הרי ירידה זו באה מכוחו
 דהא אי היה," מקרי "מכוחו,למעלה לא יכלה לבוא שמה
מסלק כוחו מן הסכין והיתה נפלה למטה לא היתה יכולה
 וזהו. לפיכך מקרי מכוחו ושחיטתו כשירה,לגעת למקום הזה
 ואחר שעלתה למעלה ירדה למטה כנגדה,שדקדק לכתוב
 דהיינו אם שחטה בירידתה לאחר, פסול,ושחטה בירידתה
שהגיעה למטה כנגד מקום שהיתה מתחילה קודם זריקתה
 אבל אם שחטה למעלה ממקום,משם למטה אם שחטה פסול
, דמקרי מכוחו,זה אף שהיא בירידתה כבר שחיטתה כשירה
.ודוק
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,שלמה-של- מה שכתבתי על הים,לעיל כאן בריש סימן
שור ס"ק ט ראיה- והא דמייתי כאן בתבואות.עיין לעיל



 
          
          
     
כך- דעתי נראה דסברת רבנו ירוחם אם שחטה ואחר
חישב בבהמת חולין ולא עשה כלום שלא זרק הדם
 הא, מהיכי תיתי לאסור הבהמה כלל אפילו באכילה,כלום
השחיטה כבר נעשה בהכשר גמור ועכשיו חישב לזרוק דמה
 ואנן קא חזינן דלא עביד הכא שלא עשה מעשה,זרה-לעבודה
 מהיכי תיתי למימר על השחיטה לאסור מכח,זריקה כלום
 הא חזינן דחישב לזרוק או להקטיר,הוכיח סופו על תחילתו
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ולא עבד ולא זרק ולא הקטיר כלל ,אדרבה ,הוכיח סופו שמה
שחישב לזרוק דמה לעבודה-זרה לא היה אלא דברי היתול,
ובודאי אין לבטל שחיטתו הכשרה על-ידי זה ,ואדרבה ,אמרינן
הוכיח סופו על תחילתו ,שהמחשבה זו לא כלום היתה .אבל
אם חישב לאחר שחיטה לזרוק דמה לעבודה-זרה ועשה כן
בפועל שזרק דמה לעבודה-זרה ,באופן זה איירי בגמרא,
דמספקא להו אי אמרינן בזה הוכיח סופו על תחילתו .וכוונת
התוספתא נמי הוי אם חישב וזרק או שזרק אפילו בלא חישב,
אבל חישב בלא זרק אין בו ספק כלל ומותרת ודאי אפילו
באכילה ,ואם חישב וזרק ,בזה הוי ספיקא אי אמרינן הוכיח,
והרי איסור הנאה כהאי גוונא ודאי לא הוי אלא ספיקא דרבנן.
ועיין ברמב"ם ונושאי כליו .ובספיקא דרבנן הא אזלינן לקולא,
ודי לן לאסור באכילה ולא בהנאה ,כך נראה לי ,ודוק ,ועיין
דרישה.
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 תמה על רבנו בבית-יוסף ,מהיכי תיתי שתהיה אסורה
בהנאה ,וכי מי הוא שהגיד ששחיטת מומר אסורה
בהנאה ,דהאי ברייתא שכתוב בה הרי אלו זבחי מתים ,אינו
אלא ההיא ברייתא דלעיל שהביא ,תניא כוותיה דרבי יוחנן,
השוחט את הבהמה לזרוק דמה לעבודה-זרה ולהקטיר חלבה
לעבודה-זרה הרי אלו זבחי מתים ,ושם לא נאמר אלא אם הוא
שוחט שיקטיר הוא או שיזרוק הוא בעצמו אז הוי זבחי מתים,
אבל אם מחשבתו כשירה והוא אינו רוצה כלל לעבוד
עבודה-זרה אלא ששוחט על מנת שיזרוק הגוי ,מהיכי תיתי
לקרות השחיטה זבחי מתים לאוסרה בהנאה ,הלא הוא אינו
רוצה כלל לעבוד עבודה-זרה ,אלא לא איכפת ליה שיעבוד
הגוי עבודה-זרה שלו ,הלא די לאסור אותה השחיטה משום
שחיטה שלא כהוגן ,אבל שיהיה או שנחמיר בזה יותר
משחיטת מומר לא קאמר .ותדע ,דהרשב"א לא קאמר אלא
פסולה אבל לא אסורה ,וצ"ע .ועיין ש"ך ס"ק ג ,ד ,ועיין
פרי-חדש ,ועיין תבואות-שור שמחלק יפה.

ג( 
 בסוגיה דרבוצה שם חולין הרביתי בספר חדושי-תורה
      

שלי על הסוגיות להקשות על המפורשים ועל הפוסקים,
ובעה"י ישבתי שם דברי הרא"ש ודברי הרמב"ם ודברי
הראב"ד ,וכל הקושיות והתירוצים השייכים לסוגיה זו חנני ד'



תהילה לאל יתברך בחלק נעים ,לכן לא רציתי לכפול כאן,
אלא בקיצור.
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 דעתי נראה דפירוש זה של הטור לקוח הוא
מחדושי הרשב"א ,שפירש כן דברי הרמב"ם ,וזו
לשונו בחידושי הרשב"א סוף פרק השוחט ,והרמב"ם ז"ל
פירש שלא נתכוין לעבדו אלא לשם רפואה בעלמא .ולפי
פירושו אפילו לגדא במתכוין נמי לרפואה ,ואפילו כן הרי הן
זבחי מתים ,ומדרבנן ,דמיחלפא בתקרובת גמור .ולשם הר,
כיון דהר עצמו אינו נאסר אף במתכוין לעבדו וכאן לא נתכוין
לעבדו ,לא מיחלף ליה בתקרובת גמור ,עכ"ל .נראה מדבריו
שסבירא ליה בכוונת הרמב"ם אם שחט לגדא דהר לרפואה ולא
נתכוין לעבדו ,או אם שחט להר ונתכוין לעבדו ,בחדא מחתא
מחתינהו שהם אסורים בהנאה מדרבנן משום דמחליף להו
בתקרובת עבודה-זרה ממש ,אבל אם שחט לשם הר לרפואה,
דהוי תרתי למעליותא ,חדא ,דהר עצמו אינו נאסר אף במתכוין
לעבדו ,ועוד דגם הוא לא נתכוין לעבדו אלא לרפואה ,אינו
אסור אלא באכילה ולא בהנאה דלא מיחלף בתקרובת
עבודה-זרה .והן הם דברי רבנו בטור ,שכתב ,השוחט לשם הר
וכ' ,אם מכוין לעבדם הוי תקרובת עבודה-זרה ,כוונתו מדרבנן,
ומה שכתב שחט לשם שר של הר וכ' ,הרי זו זבחי מתים
ואסורה בהנאה וכ' ,ולהרמב"ם אפילו לא נתכוין לעבדו גם-כן
כוונתו מדרבנן ,ולא קשה קושית הבית-יוסף על הטור .וכן
נראה סברת הר"ן בפרק השוחט ,עיין שם .והנה בכסף-משנה
הביא דברי הר"ן אלו ולא פליג עלייהו כלל ולא הקשה שם
כלל ,וצ"ע.
 ראיתי בספר ראש-יוסף שהביא חמש שיטות שפירשו
הגמרא ,והביא שהר"ן סבירא ליה אם שחט לשם הר
ומתכוין לעבודה-זרה אסור בהנאה מן התורה ,ע"כ .וזה אינו
מוכרח כלל ,דהא מסיים שם בהר"ן ,וכן נראה פירוש זה
מדברי הרמב"ם ז"ל בפרק ב מהלכות שחיטה ,עכ"ל .משמע



     

דסבירא ליה כדברי הרמב"ם ,שאינו אלא אסור בהנאה מדרבנן.
אלא דקשה השתא קושית הלחם-משנה ,שהקשה מהא דפריך
בגמרא ,פסולה אין זבחי מתים לא מברייתא ,אמאי לא תירצו,
הא במתכוין לעבדה הא במתכוין לרפואה ,עיין שם שתירוצו
דחוק .וראייתי בראש-יוסף שתירץ ,דאם-כן אמאי לא תנן
במתניתין חמה ולבנה דהוו תלושין ומיקרי אלוה אפילו הכי
פסולה אין זבחי מתים לא ,אלא ודאי בהנך נמי ודאי אפילו
במתכוין לרפואה אסור בהנאה ,ואם-כן אינך נמי וכ' ,עכ"ל.
ותירוצו אינו נראה לעניות דעתי ,ועיין בחידושי על חולין
שבררתי שכולי-עלמא סבירא ליה אפילו רש"י סבירא להו
חמה ולבנה נקראו מחוברים ולא תלושים ,וצ"ע.
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 בחדושי על חולין בררתי דפשטא דגמרא משמע כמו
שכתב רבנו בטור ,כי במתניתין כתיב' ,השוחט לשם
הרים לשם גבעות לשם ימים לשם נהרות לשם מדברות
שחיטתו פסולה' ,ולכאורה יש לדקדק למה נקיט וחשיב כל
הני ,הלא לא היה די לנו אי נקיט השוחט לשם הרים לשם
גבעות שחיטתו פסולה ,ואנו ידענו כל מחובר אי שחט להם
כיון דלא נאסר בעבודתו אין שחיטתו אסורה בהנאה ,למה ליה
למתניה ליחשב כמה מינין גם ימים ונהרות ,אלא ודאי להורות
לנו שיש שני מיני מחובר שאינו נאסר בעבודתו ואינו נעשה
אלוה ,וזהו ראשון ,מחובר גמור שאינו נד ממקומו כלל כמו
הרים וגבעות ,ויש גם-כן מין מחובר שני ,שיש לו מקום קבוע
אחד רק שהוא נע ונד ממקומו והולך ובא כמו ימים ונהרות,
ואפילו הכי מיקרי מחובר ואינו נעשה אלוה .והוא הדין חמה
ולבנה שהם קבועים בגלגל ובאים והולכים תמיד שואף וזורח
ממקום למקום אבל נשאר תמיד רק על מקומו כמו הימים
והנהרות ,ולא נקיט להו במתניתין ,אטו התנא כי רוכלא ליחשב
וליזל ,ובברייתא שהאריך והביא 'לשם מיכאל שר הגדול ולשם
שלשול קטן' ,הביא חמה ולבנה אצל 'לשם מיכאל שר הגדול'
להורות לנו שבחמה ולבנה אף שהם משטרי שמים ומחוברים,
אפילו הכי אם שחט לשם שר שלהם אסורה בהנאה ,וגם
מדברי הרמב"ם ז"ל אינו ראייה כי גם שם כוונתו לשר שלהם,
ודוק.
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 זה שלשים שנה כתבתי על הגיליון ,וז"ל ,ולעניות דעתי
הוא פלא גדול ,דהא לא קיימא לן כרבן שמעון בן
גמליאל ,אם-כן זה הוא רק חומרא בעלמא שהחמיר מדעתו,
וצע"ג ,עכ"ל .ועכשיו נראה לי שגם נגד הסברא איתא אם
הישראל עומד ושוחט ,ואיירי כאן בישראל כשר שאינו מומר,
והוא אומר ששוחט כאשר צוהו ד' ,ואחר-כך הולך וזורק את
הדם לעבודה-זרה ,לומר הוכיח סופו על תחלתו שכך היתה
מחשבתו בשעת שחיטה ,אף-על-פי שאומר בפירוש ששוחט
כאשר צוהו ד' ,מהיכי תיתי לומר כן ,אדרבה ,כיון שידעינן
מישראל זה שהוא אינו מומר ,אם-כן עומד הוא בשעת שחיטה
עוד בכשרותו ,ודאי יש לומר ששחיטתו כשירה בלי פקפוק,
ואחר ששחט נזרקה בו מינות לזרוק לעבודה-זרה .ודברי טו"ז
לא ידעתי על מה הוא סומך בדבריו ,וצ"ע ,עיין ש"ך ס"ק ב,
ופרי-חדש ס"ק ג.

ז( 


        
    

לעיל מה שכתבתי בריש סימן כאן לתרץ דברי רבנו
ירוחם ולנקותם מקושיות הבית יוסף ,עיין שם.
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הבית-יוסף סימן קמה הביאו וגם בדרכי-משה הביאו
פה סימן ד ,ועיין נקודות-הכסף.

 בחדושי על סוגית רבוצה תירצתי קושית הטו"ז בטוב
טעם ודעת ,וז"ל שם ,מה שהקשה הנקודות-הכסף על
הטו"ז ,ודאי גם הוא ראה וידע כל אלה ,אלא כוונת קושיתו
שהקשה על המחבר למה לא הביא דעת הר"ן הזו גם-כן כאן
כמו שהביא לענין שותפות שתי דעות הוי ליה גם-כן להביא
דעת הר"ן ,או לכל הפחות הרמ"א בהג"ה היה לו להביא שיטת
הר"ן מאחר שהביאו גם-כן בדרכי-משה ,זה נראה לי כוונת
הטו"ז בקושיתו כאן .אם-כן לא מיפרך בפרכת הנקודות-הכסף,
ודוק.





     

 לעניות דעתי נראה לתרץ קושית הטו"ז ,דהנה מפשוט
לשונם של רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק נראה בגמרא
]חולין מ ,א[ שהם סוברים אין אדם אוסר דבר שאינו שלו
לגמרי ,ואין חלוק בין ישראל לגוי או מומר ,כיון שהדבר
הנאסר אינו שלו אין לו שום כוח לאוסרו אלא אם כן יש לו
שותפות בו ,כך הוא פשוט סוגית לשונם בגמרא .והקשו
בגמרא עליהם כתנאי מגוי שניסך יינו של ישראל ,ותירצו דהם
אמרו אפילו למאן דאמר אדם אוסר דבר שאינו שלו ,הני מילי
גוי אבל ישראל לצעוריה קא מכוין .הרי פשוט דברי רב נחמן
ורב עמרם ורב יצחק אמרו סתם אין אדם אוסר דבר שאינו
שלו ,שום אדם שבעולם אינו יכול לאסור דבר שאינו שלו,
אף-על-פי ששחט לשם עבודה-זרה ואנו יודעין שאמת אתו
שכוונתו לעבודה-זרה ,כגון שהוא מין אדוק בעבודה-זרה
ואמר בפירוש ששחטו לעבודה-זרה ,אפילו הכי כיון שהבהמה
אינו שלו אינו יכול לאוסרה ,על זה שפיר שייך דברי הר"ן,
אף-על-פי שאינו יכול לאסור דבר שאינו שלו אבל באכילה
מיהו אסורה ,דהא שחיטתו פסולה ,ניהו דאינו יכול לאסור דבר
שאינו שלו בשחיטתו ,אבל שחיטה כזו אינה שחיטה להתיר
את הבהמה ,והוי מתה לפניך ,וכאילו שחטה גוי ששחיטתו
אינה מתרת .ועל זה הקשו בגמרא ,כתנאי ,מגוי שניסך יינו של
ישראל ,ותירצו ,דהם אמרו אפילו למאן דאמר אדם אוסר דבר
שאינו שלו הני מילי גוי ,אבל ישראל לצעוריה קא מכוין ,וכדי
לתרץ קושית הגמרא חזרו מדבריהם הראשונים כל אדם יכול
לאסור בין שלו בין של חבירו .לכן גוי ומומר כי היכי שיכולים
לאסור שלהם יכולים לאסור נמי של חבריהם או של אחר
על-ידי מעשה ,אלא ישראל לא מהימן אי אומר לאסור שהוא
עושה כאן ושוחט לעבודה-זרה ,אמרינן שקר ענה באחיו כדי
לצערו ואין כוונתו כלל לעבודה-זרה ,אם-כן מחזקינן שחיטה
שלו לשחיטה כשירה והגונה ,רק בפיו דבר סרה כדי לצער את
חבירו ולבו ומעשיו לשמים ,ושחיטתו כשרה ומותרת באכילה.
 המעיין בר"ן יראה שהביא דברי רב נחמן ורב עמרם
ורב יצחק פשוטים ,וקאמר לדבריהם אין שום אדם
בעולם יכול לאסור דבר שאינו שלו ,הגם שאנו יודעין בבירור
שכוונתו לעבודה-זרה ,נמי אינו אוסר ,ושפיר קאמר הגם שאינו
יכול לאסור ,אבל שחיטה כזו אינה שחיטה ולא מיקרי שחיטה
כלל להתיר את הבהמה והוי ליה כשחיטת גוי שאינו יכול
לאסור בהנאה על-ידי שחיטתו כיון שאינו שלו ,אבל אין
שחיטתו שחיטה להתיר באכילה ,והוי כמתה מאליה .ועיין שם
בר"ן שלא הביא לא קושיות ולא תירוצי הגמרא ,מה שאינו כן
כאן במחבר שהביא תירוצי הגמרא ופוסק להלכה כוותיהו,
ופסק ,גוי וישראל מומר ששחטו לעבודה-זרה אוסרים אפילו
בהנאה בהמה שאינה שלהם ,וכן כתב הרמ"א כאן בהג"ה
בפירוש ,רק ישראל ששחט בהמת חבירו לעבודה-זרה לא
אסרה שודאי לא כיון אלא לצערו ,ואפילו הוא עומד וצווח
ששוחט לשם עבודה-זרה אמרינן ששקר ענה בפיו ואינו צווח



כן אלא לצער את חבירו ולבו לשמים ,הרי שמחזקינן שחיטתו
לשחיטה כשירה והגונה ,ולא שייך כאן פסול כלל ,ושחיטה
כשירה זו מתרת הבהמה לאכילה ולא אתי דבור כזה ומבטל
מעשה כזו ,ואין כאן מקום לדברי הר"ן כלל לאסרה באכילה,
כי הוא שרי לה על-ידי שחיטתו הכשירה ,ודברי רבנו
בשולחן-ערוך מזוקקים.
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 לא הבנתי דבריו כאן ואיני יודע למצוא ידי ורגלי בהם,
הלא שיטת הרמב"ם מיושבת שפיר במה דקאמר
שסבירא ליה כרש"י ,ובדברי רש"י מפורש שפיר .והנה הוא
רוצה לתבל עוד שיטת הרמב"ם ותבולו אינו עולה יפה כהוגן,
דהא הקשה אמאי לא מוקי לה האי דהמטמא והמדמע וכ',
בגוי ,תמוה ,מאי שוגג ומזיד שייך בגוי ,ודאי גוי חייב בהיזקו
אף בשוגג .והא דהקשה דהא סתם ישראל מומר לא ציית
לדינא ,וכי מה לנו בזה אי ציית אי לא ציית ,הא המתניתין
דינא קאמר ,דאם יש בידינו לכופו לישראל מומר במזיד חייב
ומוכרח לשלם .ומה שהקשה משנים אוחזין לא קשה מידי,
דשפיר איירי בישראל מומר ובדידיה אם אמר ששוחט לשם
דבר כשר שחיטתו כשרה ,ואם שחט סתם הוי לשם אחד מאלו,



     





ובהא איירי מתניתין ,וצ"ע ,דהא הבית-יוסף לא תבל כלל בזה,
רק היותר מרווח שסובר כרש"י ,ורש"י ז"ל פירש דבריו ,וצ"ע,
דהא הרמב"ם בהלכות חובל ומזיק פרק ז נקט באמת תרי
אוקימתות הרי דהסכים שפיר גם לאוקימתות בתרייתא ,אלא
שסבירא ליה כרש"י ,ודברי בית-יוסף צע"ג.

          
          
          
          
  

מתוך כתי"ק בז"ך לבונה תורת זאב על סוגיות הש"ס ,בסוגיה

 לא הבנתי דבריו ,הלא כאן איירי דאדם זה מוחזק
בכשרות והוא שחט הבהמה בסכין בדוק כהוגן וכשורה
כדת ישראל ,ועכשיו לאחר מעשה הוא בא ופטפט בדבריו
שעשה זאת לעבודה-זרה ,מהיכי תיתי להאמין אותו כנגד חזקת
כשרותו שנאסר לפי דבריו בהמה כשרה ,בשלומא בדרך
שידעינן בבירר ששחט לשם עבודה-זרה ,כגון שזרק או שאומר
שיזרוק הדם לעבודה-זרה ,ואמרינן הוכיח סופו על תחילתו,
שגם השחיטה היתה במחשבת עבודה-זרה ,שפיר אסרינן כן
מגזרת הכתוב .אבל אם אין לנו שום ספק על כשרות שחיטה
זו ,והתורה אמרה השוחט המוחזק בכשרותו עד השתא אם
שוחט את הבהמה השחיטה כשירה ,מהיכי תיתי שנאמין לו
השתא לאחר מעשה כשירה שמחשבתו היתה באיסורא ,וכזה
לא מצינו .ולא הבנתי ספקו של הרב בפליתי ,וצ"ע.

דרבוצה חולין מ ,ב:

י(        
     
        
        
          
 
 בחדושי על חולין תירצתי קושית תוספות על רש"י,
והוכחתי מדברי רש"י דאית ליה לרש"י דלא נאסר
הבשר אלא אם חשב בשעת שחיטה לזרוק דמה לעבודה-זרה
או ששוחט לעבודה-זרה ,אבל אם שחט סתם ואחר שחיטה
חשב לזרוק דמה לעבודה-זרה לא נאסר הבשר ,אלא אם זורק
ממש לעבודה-זרה אז סבירא ליה לרש"י דנאסר הבשר ,ומיקרי
זבחי מתים ,אבל מחשבה על הזריקה בלי מעשה זריקה לא
מהני ולא אוסר .ומה שאמרו בתוספתא ,שחטה ואחר-כך חישב
עליה ,איירי שחישב וזרק ,ועיין שם.
יא(          
       
       
        
         
      



שם לעיל מה שכתבתי לעיל בריש סימן זה על דברי
בית-יוסף שהקשה על דברי רבנו ירוחם ותירצתי את
דברי הר"י ,ועיין שם.

יב(           
       
         
 


יג( 

מה שכתבתי לעיל ומה שכתבתי על דברי טו"ז ס"ק ב.

       
       
           
 


יד( 

מה שכתבתי בחידושי על דברי הרשב"א בחידושיו.
          

טו( 
 בחדושי

   

על סוגית רבוצה ותמצא כל קושיות הפלתי
תהילה לאל יתברך מתורצים שם בטוב טעם ודעת.

טז(       
    
      
         
       
           
        
       
       
       
 בחדושי חולין הבאתי קושית תוספות-יום-טוב
בבא-מציעא פרק ג משנה יב שהקשה גם-כן על דברי
תוספות אלה ,וכן הקשה שם על דברי הרא"ם ,ועיין שם .ואני
בעה"י תירצתי דברי תוספות אלו ודברי רא"ם ,תהילה לאל
יתברך ,עיין שם ,וז"ל שם ,ולעניות דעתי נראה דלא קשה ,לא
על דברי תוספות ולא על דברי רא"ם ,דכוונת התוספות לא
היתה להקשות כלל ולמימר דאתיא למאן דאמר דסבירא ליה
דמחשבה בלא דיבר שלא כהוגן ,אלא אדרבה כוונתם להוכיח
מכאן שהמחשבה בפיגול אינה אלא בדיבור ,דאי בלא דיבר,
אם-כן תקשה סוגית הגמרא כאן ,וכוונת התוספות דוקא
להוכיח דהאי סוגיא אתיא כהוגן וכ' ,עכ"ל שם בחידושי .הנה
נראה לפי זה שדעת התבואות-שור שהחליט בשמלה ,דאפילו





     

מחשב לעבודה-זרה ולא הוציא בשפתיו אסורה ,מאחר
שהתוספות החליטו בכל מקום מחשבה היינו דיבור דווקא ,וכן
מסתבר נמי דלא נאסר רק בדיבור ,דהאיך נאסר בהמה שחוטה
כהוגן אם ידענו ששחיטתו היתה כדת וכשורה על-פי דבור
לאחר שחיטה ,ואנן סהדי שלא היתה לישראל שהיה עד עתה
בחזקת כשרות מחשבת עבודה-זרה ,והא דקאמר לן שחישב
בשחיטתו לעבודה-זרה אין אנו מאמינים לו כלל ואמרינן
השתא הוא דאיתרע .וגם בדרך שכתב התבואות-שור כאן ,וזו
לשונו ,ונפקא מינה אי שחט וחשב בלב והשתא חזר בו ושואל
דין בהמה יש לאסור ,עכ"ל .ואפשר שגם בזה אינו נאמן לנו
כנגד החזקה מבוררת שהיתה מבוררת עד עתה ,ואפשר אף
בבהמה שלו אינו נאמן לאוסרה כהאי גוונא על עלמא נגד
חזקה מבוררת ,ועיין לעיל מה שכתבתי על דברי פלתי.
יז(        
    
         
         
        
       
        
        
        
   
 תמה ,הנה בגמרא לא אמרו לאסור אלא משום כבודו
דרשב"ג ,והבו דלא לוסיף עלה ,דהא כל האי דינא
לאסור אפילו בזריקה אם חישב על הזריקה אחר השחיטה לא
אסור אלא משום כבודו דרשב"ג ,ואי לאו משום כבודו היו
מתירין אפילו באכילה ,ואנן באמת לא קיימא לן כרשב"ג אלא
כדברי רבנן שלא אמרינן הוכיח סופו על תחילתו ,והכי
מסתבר ,כי אוקמינן ליה לאדם כשר בחזקת כשרותו ,ומהיכי
תיתי להוסיף עליו גם-כן לאסור ממחשבה שאינה נקראת
עבודה כלל ולומר בו הוכיח סופו על תחילתו ,וזה נראה לי
חומרא יתירה ,וצ"ע.
יח(          
        
          
       
       
       
      
        
     



מה שכתב שם בתבואות-השור ס"ק יב ,דאית ליה
כהרשב"א וכהר"ן עיין שם.



 תמה אדברי הרב בשמלה-חדשה ובתבואות-השור
שמביא ראייה מדברי הראשונים שלא נאמר שם,
ואדרבה ,מפורש בגמרא חולין לט ע"ב דמותר ,מהני טייעי
דאתו לציקוניא יהבי דיכריה לטבחי ישראל ,אמרו להו דמא
ותרבא לדידן משכא ובשרא לדידכו וכ' ,שלח ליה הכי אמר
רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי ,ע"כ .הרי שם בפירוש
דמותר ,כי שם הוי שחיטה ממש לצורך גוי ,וצע"ג.
יט(        
     
      
      
 מה שתירצתי לעיל אטו"ז ס"ק ד קושיות כל
המתמיהים וקושיות הטו"ז ,וגם קושיות המפורשים
על הר"ן .ועיין שם ותמצא נחת בעה"י .ודברי התבואות-שור
כאן דחוקים ,וצ"ע.

כ( 
 לעיל אדברי בית-יוסף ריש סימן זה ובחדושי על הסוגיא
       

ביררתי כל אלה ותירצתי תהילה לאל קושיות אלו ,עיין
שם ,ועיין בחדושי על החולין.

כא(       
    
        
         
        
          
          
        
        
        
 אני הקטן והדל היום ואבקש מחילה אלף אלפי
פעמים מהאדון הרב ז"ל בעל פרי-מגדים ,כי דברי
הפרי-תואר נכונים עד מאוד .כי לפי דברי הגמרא שם אהאי
מתניתין אית להו דגמרינן חוץ מפנים ,ורבי אליעזר אית ליה
דגמרינן חוץ מפנים וסתם מחשבת גוי לעבודה-זרה ,ובפנים
אם מחשב העובד זה השוחט את הקרבן על מנת להקטיר
מחצר הכבד חוץ לזמנו או חוץ למקומו הרי זה פסול משום
דחישב מעבודה לעבודה משחיטה להקטרה ,ולרבי אליעזר
דאית ליה זה מחשב וזה עובד ,אם-כן הוא הדין נמי אם בשעת
שחיטה הבעלים מחשבים להקטיר מחלבו חוץ לזמנו הוי נמי
פיגול ,הוא הדין אמרינן במתניתין לרבי אליעזר אם שחט
ישראל בהמה לאכול לכותי מחצר-הכבד שלו ,כיון דסתם
מחשבת כותי לעבודה-זרה הוי ליה כמחשב בשעת שחיטה
להקטיר חלבה לעבודה-זרה ואסורה .ועל זה קא אמרי



     

בתוספות חצר הכבד לאו דוקא ,הוא הדין כזית שאר בשר נמי,
פירוש ,אם חישב בשעת שחיטה לאכול לגוי כזית בשר נמי
פסול ,מאותו טעם ממש שנפסל אם שחט לאכול לכותי מחצר
כבד שלו ,וזה הוי הטעם משום שמחשב מעבודה לעבודה,
והרי זה ממש כמו שחישב השוחט בשעת שחיטה על מנת
להקטיר ממנו לעבודה-זרה .ודברי פרי-תואר נכונים וברורים,
וצ"ע על דברי האדון פרי-מגדים.
          
       
         
]   הלכה י[     
          
 דעתי האי דינא פשוט דבעינן כזית ואין הקטרה
פחות מכזית אף לעבודה-זרה ,דהא הקטרה
שנקראת עבודה לענין עבודה-זרה ,ילפינן מדכתיב "אשר חלב
זבחימו יאכלו" ,וקיימא לן בכל מקום דאין אכילה פחות
מכזית ,דלשון אכילה משמע הכי ,ודוק.
כב(          
       
]       חולין לט ,ב[
        
       
         
      
 יש לתרץ דברי הש"ך ,דבאמת לא הביא ראייה כלל
אההיא דשמע השוחט ,רק ראיית הש"ך מהני טייעי
לא קאי אלא אמאי דקאמר הש"ך בריש דבריו ,וזו לשונו,
אפילו חישב הגוי לעבודה-זרה כשירה אפילו לאכילה ,עכ"ל.
ועל זה קאי הראייה מהני טייעי ,ומה שאמר הש"ך ,ומשמע
אפילו שמע השוחט דגוי חישב ,זה דיבר בפני עצמו שחדש
הש"ך האי דינא מסברת עצמו ,ודוק .ואפשר לומר דראייתו
מהני טייעי קאי אפילו אמה דקאמר ,אפילו שמע השוחט וכ',
דהא אפילו אי אמרינן מחשבה היינו דיבר ,אפילו הכי אמרינן
במין ישראל האדוק לעבודה-זרה אפילו לא דבר כלל שחיטתו
אסורה אפילו בהנאה ,משום דסתם מחשבתו לעבודה-זרה
אפילו שלא דבר בשעת שחיטה כלום ,משום דמוכח לן היטב
ששחט לעבודה-זרה .הוא הדין כאן ,גבי הני טייעי ,שאמרו
קודם שחיטה דמא ותרבא לדידן ,היינו להקריב לעבודה-זרה,
הוי ממש כאילו שמע השוחט בשעת שחיטה שאמרו
לעבודה-זרה ,ואפילו הכי התירו באכילה אפילו ,שמע מינה
שאפילו השוחט שומע בשעת שחיטה שהגוי מחשב שרי ,וזה
דלא כב"ח ,כך נראה לעניות דעתי.

כג( 

       





    



בעניי כאשר למדתי סוגיא דרבוצה תירצתי רוב אלו
הקושיות מילתא בטעמא ,ועיין שם בחדושי.

כד(            
        
          
         
         
         
        
          
         
          
 מחילת כבודו הרמה לא אוכל להבין דבריו כאן כלל.
הלא לעיל סעיף ב איתא בשולחן-ערוך ,שחט סתם
ואחר-כך חשב לזרוק דמיה או להקטיר חלבה לעבודה-זרה
הרי זה ספק זבחי מתים ,ואמרינן בגמרא משום דאמרינן הוכיח
סופו על תחילתו .ועיין תבואות-שור דקיימא לן תוך כדי דבור
כדבור דמי ,מכל-שכן אם בעוד שהוא עסוק בשחיטה ששחט
במיעוט בתרא וחשב לעבודה-זרה ודאי אסרינן כל השחיטה,
ואפשר שבזה אף חכמים דפליגי ארשב"ג מודו בזה דאסור
בהנאה ,דהא הם לא פליגי ולא אמרו הוכיח סופו על תחילתו
אלא לאחר גמר המעשה ,אבל בעוד שהוא עסוק באותה מעשה
מודו אף שהוא אחר עיקר המעשה מכל-מקום תוך המעשה
מיקרי .ועיין תבואות-שור שהביא אפילו אחר המעשה אחר
גמר מעשה אם חשב בתוך כדי דיבור בעבודה-זרה אסור אפילו
בהנאה .וצ"ע דברי הקדוש כאן.
         
        
         
    
 לא מצאתי דין זה בסעיף ה ,כי שם לא איירי כלל מהאי
דלצעורי קא מכוין ,כי שם איירי סתם אי יכול אחר
לאסור בהמה של בעלים אחרים ,וכאן הביא האי דינא דלא
אמרינן בגוי ומומר לצעורי קא מכוין ,אף-על-פי דקיימא לן
דהיכא דאיכא למימר לצעורי אינו אוסר ,וצ"ע.
         
        
        
  



תמה ,דהא לא אמרו בגמרא כלל לרב עמרם ורב יצחק
בהמת חבירו ,דהא לא נאמר בגמרא אלא רב נחמן ורב





     

עמרם ורב יצחק אמרו אין אדם אוסר דבר שאינו שלו אבל לא
איירי מבהמת חבירו ,רק רב הונא בעצמו נקט האי לישנא,
ודוק ,וצ"ע.
          
      
        
         
      
 שם בחדושי על סוגיא דרבוצה שבררתי כי דברי רש"י
ז"ל מכוונים להאי דסברת התוספות ,ולא פליגי כי גם
רש"י הכי סבירא ליה ,ועיין שם כי תירצתי שם גם-כן קושית
התוספות שם ,ועיין שם ,וכאן לא אוכל להאריך.
כה(          
        
         
      
       



        
         
        
        
       
       
     
 דעתי נראה דלכולי-עלמא האי "דלאל קיבל"א",
לכולי-עלמא אינו לשם עבודה-זרה כלל ,ולזה
אפילו רשב"א מודה ,ולא קאמר הרשב"א אלא דאין כאן חשש
לאסור משום עבודה-זרה ,דהא אפילו אי הוי עבודה-זרה ממש,
אפילו הכי זה מחשב וזה עובד לא אמרינן .וגם אין לומר
דלאסרו לכתחילה משום הרואים ,כמו שאם שוחט להר אפילו
לרפואה ,על זה תירץ אפילו לזה אינו דומה ,דהרואה סבר
דאיתרמי וכ' ,כך נראה לעניות דעתי דעת הט"ז .אם-כן יש
לומר שפיר ,דישמעאלים גופייהו אם שוחטין כן ,אין כאן
איסור הנאה כלל ,וצ"ע .וממילא מתורץ נמי קושיתו על
התבואות-שור ,ושפיר מחלק בין השוחט להר להא
דהישמעאלים ,ודוק.

 
א(         
      
       
        
         
         
        
       
     
 לעניות דעתי טעמא דטור נמי אינו אלא כפירוש
רש"י ,דחיישינן מפני הרואין ,דליכא למימר
דחיישינן ממש שמא עתה הקדישו ,דהא אין כאן משום נדר
ונדבה אלא אם אמר הרי עלי או הרי זו ,וכאן איירי כמו
במתניתין דלא אמר אלא 'הריני שוחט לשם עולה' ,ובאופן
הזה אינו חל נדר עליו כלל ,וכן נקט נמי רבנו בטור ,השוחט
לשם דבר הבא בנדר או בנדבה ,דהא אם גם כוונתו לשוחטו
לשם נדר או נדבה אין בו כלל משום נדר או נדבה ,ואין פסולו
אלא משום הרואין .וכוונת הטור נראה דקאמר שחיטתו פסולה
דאיכא למיחוש לעולם שמא עתה הקדישו והוי ליה שוחט
קדשים בחוץ ,כן יאמרו הרואים ושומעים ,ובאמת אין כאן

קדשים כלל ,רק הרואים סברו שההקדש חל ומותר לשחוט
קדשים בחוץ ,ודי לן לאסור משום חשש זה באכילה ,אבל
לאסור בהנאה כל-כך ודאי אין לחוש ,ואין כאן מקום לדברי
הדרישה ,ודוק ,ועיין תבואות-שור.
ב(         
        
       
]  חולין מא ,ב[     
          
          
          
 
 דעתי נראה משום דאיכא למימר דרבי ינאי רביה
נמי מודה לדברי רבי יוחנן תלמידו ,דרבי ינאי לא
אמר אלא שורת-הדין דשחיטתו בנידר ונידב פסול אלא
בתמימים דיש לחוש למראית-העין ,מה שאינו כן בבעלי מומין
דלית ביה מראית-העין כלל ,ועכשיו בא רבי יוחנן ואמר ודאי
שורת-הדין כך ,אלא מפני שפעמים שייך גם גבי בעלי מומין
מראית-העין משום דזימנין דרמי ליה מידי אמומא ולא ידיע,
הילכך יש לגזור גם אבעלי מומין .ועל זה ודאי לא פליג רבי



     

ינאי ,לכך קיימא לן כדברי רבי יוחנן ,דודאי אחר ששמע מרבי
יוחנן תלמידו כהאי גוונא מודה גם הוא לדבריו ,וקל להבין.
ואפשר שגם הרב בבית-יוסף כיון לזה במה שאמר 'ושמא
משום דמסתבר טעמיה' ,וצ"ע ,ועיין ים-של-שלמה חולין סוף
פרק השוחט סימן כד.
ג(          
       
         
         
         
         
  





         
       
        
         
          


 דעתי אינו נראה כלל ,וההיא דפסולה אינו אלא
אסור באכילה ולא בהנאה כלל ,כי כן משמע
הלשון 'פסולה' דוקא באכילה ,דאי כוונתו גם בהנאה הוי ליה
למימר אסורה .ועיין מה שכתבתי כאן בתחילת הסימן לישב
קושיות הבית-יוסף על רבנו בטור .ועיין תוספות חולין מא
ע"ב בד"ה והא לא אמר לשם חטאתו ,ומשמע שם ואפילו אם
הוא חייב חטאת ואמר 'הרי זו לשם חטאתי' או 'הרי זו
לחטאתי' לא אמר כלום ,וכן איתא בנדרים דף ו שם ,עד
שיאמר 'הריני שוחט לשם חטאתי' ,כיון ד'הרי זו' הוי לישנא
דנידב ,וחטאת ואשם ודאי אינו בר נדוב ,אם-כן לא חל כאן
שם קדשים כלל ,וכן דייק רבנו בטור ,שכתב כאן ,אבל אם
נודע שעבר עבירה שחייב עליה חטאת ואשם ,ואומר זו
לחטאתי ואשמתי פסולה ,עד כאן דבריו .פירוש ,אם אמר
בלשון זה 'הרי זו' שהוא לשון נדוב אין כאן משום הקדש,
ואין זה אסור אלא משום הרואין שיודעין שהוא חייב חטאת
ויאמרו ששחט קדשים בחוץ ,ואין זה אלא משום מראית-העין,
לפיכך אינו אלא פסולה שהוא אסור באכילה ואינו כאן משום
איסור הנאה כלל ,כך נראה לעניות דעתי ,ודוק ,עיין
תבואות-שור.

 נראה דנדחק מאוד בתירוצו ,דקשה מיהו למה לא נגזור
גבי עבודה-זרה נמי משום מראית-העין כמו שגזרינן
בקדשים ,כי כמו שאמרינן בקדשים אם באמת מכוין השוחט
בשעת שחיטתו ששוחט לשם קדשים ,כגון שהוא חייב חטאת
ואמר 'לשם חטאתי' או שאמר 'הרי זו עולה והריני שוחטה
עכשיו לשם עולה' ,אסורה אפילו בהנאה ודאי ,יען ששחט
קדשים בחוץ ,ואם שחט לשם נדר ונדבה ולא אמר הלשון
המועיל אלא אמר 'הרי זו לשם עולה' דאין לו שום שוחט
קדשים בחוץ ,אפילו הכי אסרינן משום מראית-העין ,ולמה לא
נאמר גם-כן הכי בעבודה-זרה ליחוש למראית-העין אם שוחט
בהמה שאינה שלו כמו שחיישינן בקדשים אם בהמה אינה
שלו .ומה שכתב בשם הרמב"ם ,לכך אינו יכול לאסור בהמה
שאינו שלו ,משום דכל ששוחט בהמה שאינו שלו לשם דבר
פסול קלא אית ליה ,זה ודאי דוחק תירץ .לכך נראה לעניות
דעתי שהרא"ש סבירא ליה בעבודה-זרה אין אדם אוסר דבר
שאינו שלו אפילו יש לו שותפות בהדיה ,משום דאין לחשוב
על אדם כשר מישראל שהוא רוצה לעבוד עבודה-זרה מעמידין
אותו על חזקת כשרותו .והא דקאמר הכא שקר מוחלט הוא
אלא שרצונו לצער את חבירו ואפילו הוא שותף ,וזו סברא
נכונה ,מה שאין כן כאן גבי קדשים ,יש לחוש שהוא סבר
לעשות מצוה ,ואם הוא אומר ששוחט לשם קדשים ,ואף שאמר
בלישנא דלא מהני ,אבל הרואים סוברים שהוא מכוין לשם
מצוה בודאי ושוחט לשם קדשים ויאמרו שמותר לשחוט
קדשים בחוץ ,לכן סבר הרא"ש שיש לחוש כאן למראית-העין
בין יש לו שותפות בין אין לו שותפות.
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 סבירא ליה דלא גזרינן משום מראית-העין אלא
בשלו ,דהנה הרמב"ם סבירא ליה בנדור ונדוב
סבירא ליה אם אמר הריני שוחט לשם עולה לשם שלמים לשם
תודה שחיטה פסולה משום מראית-העין ,כיון שלא אמר
בתחילה 'הרי זו' או 'הרי עלי' ,וקאמר הריני שוחט לשם עולה,
הנה מצד הדין אין בו משום נדר ונדבה כלל ואינו פסל אלא
משום מראית-העין .ועיין בחידושי על חולין שתירצתי בזה
קושיות הכסף-משנה ולחם-משנה .וכן אם אמר 'הרי זו לשם
חטאת' ,כיון שחטאת אינו בא בנדר ונדבה גם-כן מצד הדין
אין בו משום חטאת כלל כלל ,אלא משום מראית-העין אם
מחויב חטאת ואמר 'הרי זו לשם חטאתי' אסור משום
מראית-העין ,וגזירה היא זו שגזרו רבנן משום מראית-העין
ואינו אלא בבהמה שלו ,אבל שנגזר בבהמה שאינו שלו שאין





     

בידו להדיר או לשחוט לשם חטאת והוא אמר הריני שוחט
לשם עולה או הרי זו לחטאתי שגם הלשון אינו מכוון שנגזור
בזה משום מראית-העין במקום שתרתי לטיבותא ,סבירא ליה
לרמב"ם שאין לגזור בזה משום מראית-העין ,רק אם הוא
שותף אז גזרינן משום מראית-העין ,ודוק היטב ,וברוך
שכוונתי לסברת טו"ז וש"ך בענין זה.
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 לפי מה שכתבתי לעיל דאין כאן איסור אחר אלא משום
מראית-העין ,וזה גם-כן כוונת הטור ,אם-כן כל דברי
הדרישה ופרישה אינם נראים .אמת שהוא הולך ופירש לפי
שיטתו לעיל ,שסבירא ליה דאיסורא דנידר ונידב שאסור
באכילה וגם בהנאה משום שמא דעתו לאקדושי ממש ,יש
לומר כך כפי שבקש לתרץ כאן ,אבל לדידי שביררתי שגם
לשיטת הטור אין כוונתו לאסור משום הקדש ממש אלא משום
מראית-העין ,אין כאן מקום לתירוצו כלל ,דשאני בעבודה-זרה
כיון שהתרו בו והוא קיבל ההתראה והחציף כל-כך לאמור
אף-על-פי כן אעבוד או אשחוט לעבודה-זרה ,אמרינן ודאי אין
לך מומר גדול מזה ,מה שאין כן גבי קדשים אפשר שהוא יודע
אם אומר 'הריני שוחט לשם עולה' שאין כאן משום עולה כלל,
דהא אין עליו נדר כלל והוא לא אמר 'הרי עלי' או 'הרי זו'
אלא 'הריני שוחט' ,ולשון זה אינו מועיל כלל ,דהוי ליה כאילו
אמר הריני שוחט לשם חולין ובא אחד והתרה בו ואמר לו אל
תשחט לשם עולה כי זה הוא שוחט קדשים בחוץ ,ויודע
השוחט כי האיש הזה עם-הארץ ואינו יודע דינא דקדשים
וכיוון לשחק בו ,ואיכא למימר אף-על-פי כן שקיבל ההתראה
אין בזה משום מומר כלל ,אלא או שכיוון לשחק בו או לצערו



ואין אדם אוסר שפיר דבר שאינו שלו .לכן דברי דרישה
ופרישה לתרץ דברי רבנו לא נראים לעניות דעתי.
          
       
         
        
         
        




זה לא נראה כלל ,דהא קיימא לן כל מה שאסרו חכמים
מפני מראית-העין אפילו בחדרי חדרים אסור ,וצ"ע.
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מה שכתבתי לתרץ דברי הטור אלו כאן בראש הסימן
אדברי בית-יוסף ,ופירשתי כי גם כוונתו רק משום
מראית-העין ,עיין שם.
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 דעתי אדרבה יש לומר אם אמר 'שאני שוחט לשם
עולתי' שחיטתו כשירה ,שאין כאן אפילו
מראית-העין ,כי הרואה יודע שאין בדבריו כלום ,כי עולה דבר
שנידר ונידב הוא והוא לא נדר ולא נדב .בשלמא אם אמר לשם
עולה יש לחוש למראית-עין ,כי הרואה יאמר עכשיו הוא
מקדיש ושוחטה לעולה ,וכדפירש רש"י ,אבל אם יאמר 'הריני
שוחט לעולתי' ,הרואה יודע שאין זה לישנא דנדבה אלא
לישנא דחובה ,ואין כאן חובה אלא צחוק בעלמא ,ואין לחוש
למראית-העין ,וצ"ע לעניות דעתי.
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 בער ולא אדע ,דהא הטו"ז ציין כאן אהאי דאם שחט
לשם חטאת שחיטתו כשירה ,ולזה מודה כולי-עלמא
אפילו נודע שחטא ואמר 'הריני שוחט לשם חטאת' שחיטתו



     

כשירה עד שיאמר 'לשם חטאתי' כמו שכתב המחבר כאן
בעצמו ,וכן איתא בגמרא ,וצ"ע.
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 בעניי לדרכי אלך .והנה בגמרא לא נאמר לא למ"ד ולא
יו"ד ,ולא נאמר בהוספת יו"ד אלא באומר לשם חטאתי.
והנה כבר פירשתי לעיל בדברי פרישה כי הכל תלוי בלשנא
דשוחט .ונחזי אנן ,ודאי אם אומר 'הרי זו חטאתי ואני שוחט
לשם חטאת' והוא נודע שמחויב חטאת ,ודאי הבהמה אסורה
אפילו בהנאה ,דהא הוא שוחט ממש קדשים בחוץ ,ואם אינו
נודע שהוא חייב חטאת על איזה חטא ,אפילו אמר 'הרי זו
חטאתי ואני שוחט לשם חטאת' הרי שחיטתו פסולה משום
מראית-העין ,אבל מותר בהנאה ,כי חטאת אינה בר נידר ונידב,
והוא אמר 'הרי זו' שהוא לשון נדר .ואם נודע שהוא חטא
וחייב חטאת ולא אמר כלום שיפריש לחטאת ,אלא בשעת
שחיטה אומר 'הריני שוחט לשם חטאתי' שחיטה פסולה משום
מראית-העין ,אבל אינו אסור בהנאה ,כי לא הפריש הבהמה זו
לשם חטאת ולא חל עליו שם חטאת ,ואם מחויב חטאת ונודע
שחטא ואמר 'הרי זו חטאתי' בשעת שחיטה ולא אמר 'לשם
חטאתי' לא אמר כלום ושחיטתו כשירה ,כיון שלא אמר הריני
שוחט לשם חטאתי אין בו חשש קרבן כלל כיון שאמר לשון
נדר ,וידוע שחטאת אינה בנדר ונדבה.





 המחבר איירי כאן ,וזו לשונו ,השוחט לשם קדשים
שמתנדבים וכ' ,פסולה וכ' ,שחט לשם קדשים שאינם
באים בנדר וכ' ,כשירה .כיצד ,השוחט לשם עולה וכ' ,פסולה
וכ' ,שחט לשם חטאת וכ' ,שחיטתו כשירה ,ואם נודע שעבר
עבירה שחייב עליה חטאת וכ' ,ואומר זו לחטאתי וכ' ,פסולה
וכ' ,עכ"ל .מוכח מכל לשונו שכוונתו אם נודע שחייב חטאת
ואמר הריני שוחט לשם חטאת פסולה ,וכמו שפירשתי מפני
מראית-העין ,כי הוא באמת לא הפריש לחטאתו ,רק בשעת
שחיטה אומר כן ,והרי נראה כמו שוחט קדשים בחוץ,
אף-על-גב שאין זה קודש ,אפילו הכי שחיטתו פסולה משום
מראית-העין.
 נמי כוונת התוספות חולין מא ע"ב ,בד"ה והוא לא אמר
לשם חטאת ,וזו לשונם ,אם לא אמר 'לשם חטאת'
ואפילו אם אמר 'הרי זו חטאתי' לא אמר כלום וכ' ,עכ"ל .הנה
התוספות דברו דבריהם אמאי דקאמר בגמרא והא לא אמר
לשם חטאתי ,ומפרשי התוספות ,אם לא אמר 'לשם חטאתי',
פירוש ,אם לא אמר בשעת שחיטה לשם חטאתו ,התוספות
דייקי מלת 'לשם' ולא חשו לדייק למימר דוקא לשם חטאתי,
כי זה נדע מעצמו דהא דבריהם שייכים אדברי המתחיל והוא
לא אמר לשם חטאתי .וכוונתם ,אם לא אמר 'לשם חטאתי'
אפילו אם אמר בשעת שחיטה 'הרי זו חטאתי' לא אמר כלום,
דהא חטאת אינו בר נידר ונידב וזה ידוע לכל ,ואין כאן שום
ריח קדשים בחוץ .וזו גם-כן כוונת רש"ל שם בפירושו ,ולשונו
עונה עליו שכוונתו כן .ולא בא השתא הב"ח לחלוק אלא
לפרש ,שאין כוונת הגמרא וכוונת התוספות שצריך לומר
בשעת שחיטה דוקא 'הריני שוחט לשם חטאתי' רק אם אומר
'הריני שוחט לחטאתי' נמי אסור ,וזה סברא דנפשיה וגם אפשר
לומר כן.
 מה שהקשה הטו"ז מגמרא דנדרים אינו קשה כלום,
דהא שם איירי מדינא דחטאת בין בזמן שמקדש
קיים בין שאינו קיים .וקאמר ,אם אמר אדם על בהמה סתם
'הרי זו חטאת' וכ' ,אף-על-פי שחייב חטאת לא אמר כלום,
דהא זה הוא לשון נדר ,וחטאת אינה בנידר ונידב .אבל אם
אמר 'הרי זו חטאתי' דבריו קיימין כיון שהוא מחויב חטאת,
וצריך להפריש על חטאתו חטאת ,וקאמר 'הרי זו חטאתי' הרי
הפריש השתא את חטאתו והרי הוא חטאת ממש ולא שייך
אהכא כלום אדינינו כאן.
 התוספות אפשר לומר שאמרו אם לא אמר לשם
חטאתי בשעת שחיטה ,אפילו אם אמר 'הרי זו
חטאתי' בשעת שחיטה לא אמר כלום כדאמרינן בנדרים,
פירוש ,שאין זה כאן כדאמרינן בנדרים ,דשם לא איירי בשעת
שחיטה ,ושפיר מיקרי 'הרי זו חטאתי' הפרשה שהפריש עכשיו
חטאתו שחייב ,אבל כאן איירי שלא הפריש ,אלא בשעת



     

       
       
          
         
         
        
         
         
        
         
         
        
         
   
 ואני על. ובמחילתו לא עלתה לו, נראה שדחק עצמו
משמרתי אעמוד כאשר כתבתי לעיל לתרץ קושית
 כיון,זרה לקדשים- ושהרא"ש חילק בין עבודה,יוסף-בית
 ודאי אם בא אחד מן,שהרואים סוברים שמצוה קא עביד
השוק ורואה כאן בהמת חבירו והולך באלמות ובחזקה שלא
 בלי,בדעת ושלא ברצון בעלה והעיז לשוחטה לשם איסור
 אבל כאן.עלמא אין אדם אוסר דבר שאינו שלו-ספק לכולי
,הבית בעל הפרה ואחר- או שבעל,איירי בשנים אוחזין בסכין
או ששנים אחרים שאינם בעלי הפרה ולא יש להם שותפות
, או ששוחטים זה אחר זה,בפרה זו ושוחטים ואוחזין בסכין
 וודאי,לכאורה יש לעיין למה לו לשני לאחוז בסכין ולשחוט
כך או שירא שינבל-ידון כל הרואה שהבעל אינו בקי בזה כל
,כן הוא שוחט בשליחתו- אם,וקרא הוא את השני שיסייע לו
 ודאי הרואה ידון שלכך עשאו הבעל,ואם יאמר לשם קדשים
כך ויש בו-לשליח שיגמור בעדו בדבר שהוא אינו בקי כל
 כן סבירא ליה לטור.עין אם הוא יאמר לשם קדשים-מראית
, מה שאין כן לרמב"ם דיש תרתי לריעותא.אליבא דרא"ש אביו
חזקה עיין לעיל מה-כי בהכי איירי הרמב"ם בספרו יד
 אבל כאן שהטור איירי אפילו.יוסף-שהסברתי בדברי בית
 כגון שאמר הריני שוחט, אם אומר ששוחט,בלשון המועיל
 אפילו,לשם חטאתי ונודע שהבעל עבר עבירה או כדומה
 משום שידעי, אפילו בלי שותפות,הרמב"ם מודה שאוסר
 וכן מוכח שהטור סבירא.העין-שהוא שלוחו ויש שפיר מראית
 וזו, דהא מביא בסוף בפירוש,כן מודה לזה-ליה שהרמב"ם גם
 וכן אם שוחט זה אחר זה וכיון אחד, וכתב הרמב"ם,לשונו
 מוכח שסבירא ליה. עכ"ל,מהם לשם דבר פסול פסולה
, כך נראה לעניות דעתי שפיר,כן מודה לזה-שהרמב"ם גם
.ודוק היטב
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 וידוע לכל, לכן לא מהני דהוי לשון נדר,שחיטה אומר כן
 ואין צריך לן. כך נראה לעניות דעתי.שאין חטאת באה בנדר
 ודברינו תהילה לאל יתברך.להגיה לא בגמרא ולא בתוספות
 ואינן צריכים לתירוץ, ודברי טו"ז צע"ג,נכוחים וברורים
.הכסף-הנקודות
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דברי מה שכתבתי לעיל ס"ק ד מתורץ הכל ודברי הב"ח
. וצ"ע, עיין שם,ברורים
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 לעיל בסימן ד ס"ק ד בטו"ז שתירצתי דברי הטור
 ועיין שם שבררתי שהר"ן לא,ומחבר מקושיות הטו"ז
אמר כזה אלא בהוה אמינא לפי דברי רב נחמן ורב עמרם ורב
 אבל לפי מסקנת הגמרא שמסיק דלא אמרינן אין,יצחק בגמרא
 דאמרינן, אלא סתם ישראל,אדם אוסר דבר שאינו שלו
 ולא אתי דבור,לצעוריה קאמכיון ושקורי הוא משקר בדבורו
 או התרו בו וקבל, אבל מומר.כזה ומבטל מעשה כשירה
 גם הר"ן, ודאי אינו משקר ואוסר אף בשאינו שלו,התראתו
כן גם כאן ודאי- אם.מודה ואוסר בשחיטתו אף שאינו שלו
אוסר השני ששוחט אף שאין לו שותפות ואף שאין אנו צריכין
. ודוק היטב,להתירו של גוי
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. דברי תוספות אלו חולין בררתי כבר לעיל על בורין
וגם הראייה שהביא מפרק קמא דנדרים הוכחתי לעיל
 והנה מה שהקשה כאן מרמב"ם פרק יד.מאי ראייה היא זו
הקרבנות ומיישב שאין כוונת הרמב"ם שצריך-מהלכות מעשה
 ולעניות דעתי מדברי הרמב"ם אלו.לו למ"ד אלא שצריך יו"ד
 כי כאן בדילן איירינן באיסור משום,אין ראייה ואין סתירה
העין שלא יטעו העולם ויאמרו שהוא שוחט קדשים-מראית
 אבל שם בהלכות, ויאמרו שמותר לשחוט קדשים בחוץ,בחוץ
 וקאמר,הקרבנות איירי הרמב"ם בדין הקדש ממש-מעשה
האומר עלי חטאת או אשם או שאמר הרי זו חטאת או אשם
 דהרי חטאת ואשם הם, וסברתו פשוטה. ע"כ,לא אמר כלום
 ואי אמר בלשון 'הרי עלי' או 'הרי זו' דהוי,דברים שבחובה
 היה מחויב חטאת או אשם. לא מהני כלום,לשון נדר או נדבה
 הנה אם חטא. ע"כ, דבריו קיימין,'ואמר הרי זו לחטאתי וכ
והוא מחויב חטאת הלא צריך מתחילה להפריש חטאת ולומר
כן שפיר אם מחויב חטאת ואמר הרי זו- אם,''הרי זו לחטאתי
כן דבריו קיימין והרי- אם,חטאתי הוי הוא לשון הפרשה בכך
 וצריך שיקריבנה על המזבח לשם,בהמה זו מקודשת לחטאת
 שכולה משום,כן לא ידעתי משם לכאן לדין שלנו- אם.חטאתו
 ומוכח כדלעיל אם אמר, לא ראייה ולא סתירה,העין-מראית
בשעת שחיטה 'הריני שוחט לשם חטאתי' ונודע שהוא מחויב
 ועיין במה שבררתי לעיל.העין- פסולה משום מראית,חטאת
 אבל אם אמר בשעת שחיטה 'הרי זו חטאתי' לא אמר.אטו"ז
 וזה יסוד שהכל, משום דידוע שחטאת לא באה בנדבה,כלום
ערוך וכל- וכך כוונת תוספות ורמב"ם וטור ושולחן.מוסד עליו
 והחולק בזה על פירושו של הרב,מפרשים הקדמונים ז"ל
חדש אינו טועה לא בדבר משנה ולא בדברי המפורשים-בפרי
. ודוק, ואדרבה דבריו בשני ס"ק אלו צ"ע,ז"ל
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, כתבתי על הגליון שם זה כבר עבר יותר משלושים שנה
כרחך מיירי דלא שהה- ולעניות דעתי נראה דעל,וז"ל
 דאי שהה פסול משום,בין שחיטת הכשר לשחיטת הפסול
כן אין- ואם, כמו שכתוב סימן ב סעיף כז,שהיה במעוט בתרא
עין הרואה שולט אי כבר שחט הכשר הרוב או לא ואין הרואה
, כך נראה לעניות דעתי,העין- ושפיר יש מראית,יכול להבחין
.עכ"ל
 אפילו התחיל הפוסל בדבר שאין עושה, יש לומר
אותה טריפה נמי מטעם זה יש לחוש משום
. ודוק, כי הרואים אינם יכולים להבחין היטב בזה,העין-מראית
יוסף שכתב בשם הרמב"ם אינו מוכח כלל-וכן מדברי הבית
. ודוק, וצ"ע,וכמו שכתבתי
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מה שבררתי וכתבתי פה על דברי טו"ז ס"ק ז ותמצא
. עיין שם,דברים נכונים תהילה לאל יתברך
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 נסתרו היטב, מה שכתבתי לעיל אדברי טו"ז ס"ק ד
 ומיושבים,הדק כל דבריו כאן במחילת כבודו הרם
. ועיין שם ותמצא נחת בדברינו,דברי קדמונינו ז"ל
          
     
        
           
          
        
          
         





     

        
          
          
         
        
         
       
        
       
         
        
         
       
        
    
 הוא הרב בפרי-חדש הולך לשיטתו ומפגל בדברי ב"ח
והולך לו דרך לעצמו .ואף-על-פי שאין להשיב לארי
אחרי מותו ,אבל תורה היא וללמוד אני צריך ,ולעניות דעתי
לא מצאתי שום יסוד לדבריו .ואשיב על דבריו .במה שאמר
לחלוק על הב"ח במי שאמר 'הרי זו לחטאתי' והב"ח סבירא
ליה שאינה אסורה אלא משום מראית-העין ,וצווח הוא
ככרוכיא דהוי ליה להודיענו איזה הלשון שיש בו התפסה
להקדש ,דאין לך בלשונות יפה ממנו .ואם אמר 'הרי זו
לחטאתי' אסורה אף בהנאה מן התורה .ואם אמר בשעת
שחיטה 'לשם חטאתי' אינו כלום מן הדין אלא דגזרו רבנן
לאסור אף בהנאה .ואני בררתי לעיל אדברי טו"ז ס"ק ד כל
דברים אלו .והנה בנדרים או אם מחויב אדם להביא חטאת
ובא להפריש בהמה לחטאת ,ודאי צריך לומר 'הרי זו לחטאתי'
או 'זו לחטאתי' או 'זו חטאתי' ,והוי בהמה זו שהפריש קדשים
ממש חטאת קרבן חטאת ,והשוחטה בחוץ חייב כרת ואסורה
בהנאה .אבל אם לא הפריש חטאתו ,רק בשעת שחיטה אמר
'הרי זו לחטאתי' אין בדבריו כלום ,כיון שלא הזמינהו הפרישה
מקודם לא חל עליו שם קדשים ,ואפילו מראית-העין אין כאן,
דידוע לכל שאין חטאת באה בנדבה ,והוא אמר עכשיו 'הרי זו
נשחט לחטאתי' אין בו ריח הקדש .אבל אם אמר בשעת
שחיטה 'הריני שוחט בהמה זו לשם חטאתי' ,כיון שנודע שהוא
מחויב חטאת חיישינן או יכולים העולם לחשדו שהוא הזמינו
והקדישה כבר קודם לזה לקרבן חטאת ועכשיו הוא שוחטה כי
כן משמע לשונו ,לכן אסורה באכילה משום מראית-העין ,וכן
משמע מגמרא ממפרשים ומפוסקים ראשונים ואין להרהר בזה
כלל .ואם אמר בשעת שחיטה 'הרי זו עולה' וכ' ,כיון שהלשון
מועיל וזה לשון הקדש לעולה יש נמי מראית-העין ,כיון שלא
שמענו שהקדישו או הזמינה מקודם רק בשעת שחיטה אומר
כן אינו הקדש ואין בו איסור אלא משום מראית-העין .זה הוא



ברירת הדברים בש"ס ורש"י שם .ומעתה כל דברי פרי-חדש
אינם נראים ,וצ"ע.
 שתמה על הב"ח מאורח-חיים סימן תסט שהסכים על
מי שאמר 'בשר זה לפסח' דאסר אף בהנאה וכ' ,הנה
הספר ב"ח אינו לפני ,ונראה לי דסבירא ליה לב"ח ,בשלמא
גבי הרי זו לעולה אם אמר כן בשעת שחיטה אינה אסורה אלא
באכילה ,משום דאין זה קדשים בשום אופן ,מאחר שלא אמר
בתחילה 'הרי זו לעולה' ולא הפריש בהמה זו לעולה אלא
בשעת שחיטה אמר כן ששחט זו לעולה הרי שחיטה זו לעולה,
ובאמת אין כאן עולה ,וחיישינן מפני הרואים שראו ושמעו
לשון נדבה בעולה ,ונדבה מהני בעולה ,אם-כן אם נתיר אותה
באכילה יסברו שקדשים מותרים לשחוט בחוץ ,לכן אסורים
באכילה מפני מראית-העין ,אבל בהנאה אינן יכולין לאסור כי
באמת אין כאן חשש קדשים כלל .וכן אם אמר בשעת שחיטה
'הרי זה פסח' ולא קאמר עד השתא 'הרי זה פסח' אלא השתא
אמר ששוחט לשם פסח ,נמי אמרינן שאינו אסורה אלא
באכילה ,כי חשש קדשים אין כאן דהא לא הפרישו ולא
הקדישו לשם פסח ,אלא בשעת שחיטה אמרינן נמי מפני
הרואים אנו אוסרין מיהו באכילה ,מה שאינו כאן אם אמר
'בשר זה לפסח' דמשמע שהקדיש בשר זה לפסח ויכול להיות
גם-כן שהקדיש בשר זה למוכרו ולקנות בעד מחירו קרבן
פסח ,והוי הוא כמו קדוש לבדק-הבית ושפיר יש לחוש
לקדשים ממש ,לכך סבר הב"ח שפיר לאוסרו בהנאה .ועיין
מה שכתבתי בד"ה הקודם הזה .ודברי הב"ח נכונים ,ודוק
היטב .ומצאתי בתבואות-שור כדברי ,וברכתי לבוראי שחנני
דעה כן יחזיק מעוזי לעשות כוונים לתורה.
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 לי ודאי לפי סברתו לעיל ולשיטתו כנים דבריו ,אבל
כפי שבררתי אני לעיל ,ודאי אינו כן לדברי הרמב"ם
וגם לדידן .ועיין מה שכתבתי לעיל לגבי מראית-העין לא שייך
בענין זה איסור הנאה .ומה שסיים כאן ,שאם אמר 'הרי זו
לעולת אשתי' דבריו קיימין ואסורה בהנאה מן התורה אם לו
יש אשתו יולדת ,הנה ודאי שפיר לומר כן אם אמר כן על איזה
בהמה שלא בשעת שחיטה ,דהא שמעינן השתא שהפריש
בהמתו לחובת עולת אשתו והוה ליה הקדש ממש ,אבל אם
לא אמר כן עד כשעת שחיטה כששוחט אומר 'הרי זו לעולת





     

 ועל זה כתב רש"י דשוגג הוא, בזה איירי כאן,עליה קרבן
כן- ומה שהקשה גם.מגלה להתבייש כדי שיהא ליה כפרה
 ודאי אם בא ואומר 'אכלתי חלב' חייב להקריב חטאת,תימה
 אלא כאן איירי שלא נודע מתחילה,ומזה אין כאן שום רמז
 ובא לפנינו ובהמה בידו ושחטה ואומר,שהוא חייב חטאת
 והוא אינו,'בשעת שחיטה 'הריני שוחט בהמה זו לשם חטאתי
כן ודאי לא הפרישה או הקדישה או- ואם,מחויב חטאת
כן מוכח שלא דבר אלא דברי- אם,הזמינה מתחילה לחטאת
 כי אינו יכול לשחוט לשם חטאתו אם לא הזמינה או,הבאי
 ואפילו הודה בשעת שחיטה שעכשיו.הקדישה לכך מתחילה
 ידוע דאין,נודע לו שחטא והריני שוחט בהמה זו לשם חטאתי
זה אלא פטומי מילי בעלמא ואין בשחיטה זו משום חטאת
 דהא ודאי לא הקדישה מקודם מאחר שלא היה ידע,כלל
 ואינן דבריו אלא צחוק,כן לא הקדישה- ועכשיו גם,מקודם
 ועיין מה שכתבתי לעיל. ואין בהן חשש קדשים,בעלמא
כן דברי הב"ח הם נכונים- ואם.חדש-בדברי טו"ז ובדברי פרי
, וצ"ע, ואין לי תבונה להבין דברי הפלתי כאן. ודוק,וברורים
.שור-ועיין תבואות
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 כי, את ד' אשר יעצני ונתן לי קצת חלקי בתורתו
תהילה לאל יתברך כוונתי בחידושי ובפירושי את
דברי הפוסקים ראשונים ואחרונים לדברי האי קדוש ז"ל
 ועכשיו אחרי מחילת כבודו הרם ירשנו כבוד.שור-בתבואות
 ועיין מה שכתבתי לעיל.קדושתו לדון לפניו על גבי קרקע
, וכן כתב הרמב"ם והוא מילתא דמסתבר,אדברי טו"ז ס"ק ב
 והא דקאמר רש"י בד"ה.ולא מצאתי סתירה לזה בדברי רש"י
 דמשמע שאני חייב, וזו לשונו,והא לא קאמר לשם חטאתי
 דבשלמא דבר הנידר ונידב איכא למימר השתא מקבל,'וכ
. עכ"ל,'עליה בשעת הפרשה ולא בעי למימר לשם עולתי וכ
אין כוונת רש"י בזה דאי אמר 'לשם עולתי' דליהוי שחיטתו



 אין כאן איסור תורה כלל ואינה אלא משום,'אשתי
 ועיין במה. ואסורה באכילה ומותרת בהנאה,העין-מראית
. כך נראה לעניות דעתי,שבררתי לעיל
          
      
     

 (יח

 ותירצתי דברי,במה שכתבתי לעיל אדברי הש"ך ס"ק ט
. עיין שם,הב"ח
        
        



 (יט

לעיל מה שכתבתי על דברי טו"ז ס"ק ז ומה שבררתי
 וכן מה שכתב כאן,שם ותמצא נחת תהילה לאל יתברך
.ס"ק יג מבואר שם לעיל ס"ק ז בטו"ז
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 דמה שייך גבי בשר תם או, דעתי לא נראה
, וגם בגדי מקולס לא שייך האי חילוק,מום-בעל
 ואני. וצ"ע,דהא לא קפדי התם אלא על שעשאו מקולס
 ועיין מה שכתבתי.יוסף-תירצתי לעיל בריש סימן קושית בית
,חדש ס"ק ח לתרץ קושיתו על הב"ח-לתרץ לעיל בדברי פרי
.ועיין שם
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 דהא דקיימא לן אסור,בעניי שותא דמר לא ידענא
 אבל בשוגג שחייב,לפרסם חטאו אינו אלא במזידין





     

,ואולי שיש לו כמה וכמה חטאים והוא רוצה להתוודות עליהם
, כך נראה לעניות דעתי,בזה שפיר יש לחוש משום בושה
.ודוק
           (כד
        
         
         
       
         
       
 כיון, ידעתי למה ועל מה יצא להחמיר בדברים אלה
יחיד שהקדישו לקרבן צבור חשש קרבן-שאין בקרבן
 ומסירותו לצבור אינו אלא עד שמסרו,אלא אם מסרו לצבור
. ואם הגיע ליד הגבאי מאי עביד גביה דבעלים,ליד הגבאי
כן לפי עניות דעתי אין בו חשש קדשים או קרבן או יותר-אם
גב שיש לומר לשם-על- אף,ממה שאם אמר לאשם או לחטאת
מקום כיון דסתם אשם- מכל,אשם תלוי או לשם חטאת נזיר
 הכי נמי גבי,וחטאת אינו בר נידר ונידב לא אמרינן הכי
 ואנן, כיון דאין בו חשש אלא אם מסרם לציבור,קרבנות צבור
כן אמרינן ודאי- אם,ידעינן באומדנא דמוכח דלא מסרן לציבור
 כך,רצה לשחק או פטומי מילי בעלמא הם ואין בהם חשש
.נראה לעניות דעתי
         (כה
      
        
       

בחידושי על חולין ישבתי היטב דברי הרמב"ם ז"ל
. ועיין שם,תהילה לאל יתברך ואין צריך שם שום הג"ה



           (כו
      
         
         

מה שכתבתי לעיל אדברי הש"ך ס"ק ט דיש שפיר
. ועיין שם,להחמיר אפילו במיעוט בתרא



        (כז
     
         
        
         
       
          





 אלא כוונתו דאם אמר לשון לשם עולה שחיטתו,פסולה
, אבל אין הכי נמי,' דלא דמי למה דאמר 'לשם חטאת,פסולה
 ולא דמי נמי לעולת,אם אמר 'לשם עולתי' שחיטתו כשירה
 דשם שפיר יש לומר אימר בצינעא נדר בנזיר לקבל עליו,נזיר
נזירתו והיה נזיר ועמד בנזירתו שלשים יום ועכשיו הוא מביא
 מה שאין כן באם אמר 'לשם עולתי' סתם מידע,עולת נזירתו
 כי הלשון עולתי משמע שכבר,ידעי דפטומי מילי בעלמא הוא
נדר ונדב והשתא הוא שוחט לשם עולתו וידעי שלא היה עליו
 ואין לחוש שמא בצינעא.חיוב עולה מתחילה מצד נדר ונדבה
. וכמו שכתב הרמב"ם, כי קרבן כזה אין אדם נודר בצינעא,נדר
והנה הרש"י מודה בזה לרמב"ם שאם אמר לשם עולתי אין
. ודוק היטב,לחוש ושחיטתו כשירה
           (כג
        
         
        

 ברוך,מה שכתבתי לעיל אקושית פלתי אות ב
.שכיוונתי



        
        
        
         
       
     
 כי לא מחלקינן בין חטא מפורסם, דעתי לא נראה
 וכזה,וחטא שאינו מפורסם אלא אם חטא במזיד
 ממילא קושיתו. הילכך לא דמי להכא כלל,איירי התם ביומא
. ודוק,כן חלפה ופרח לה-לרש"י גם
        
       
        
         
       
         
          
 
 שאני מה שפירש רש"י הכא מהאי, דעתי נראה
 דכאן שעבר,דאמרינן בסוטה גבי תפילה בלחש
 והא ראייה,עבירה אחת בשוגג ורוצה שתהיה לו כפרה עליה
 שפיר אמרינן אינו מחפה עליה כדי,שהביא חטאת עליה
 אבל גבי תפילה הוא מתודה על חטאיו,שיתבייש ותכפר לו



     

       
     
 הרב הרכיב כאן שני פירושים של טו"ז בס"ק ג ובס"ק
ד ,ושפיר .ועיין מה שכתבתי לעיל אדברי טו"ז אלו
בס"ק ג ובס"ק ד ,ואז יבואו דברי הב"ח על נכון .דכאן איירי
במחבר שלא אמר אלא בשעת שחיטה 'זו לחטאתי' ,בשלמא
אם נודע מתחילה שחטא ועכשיו בא ואמר בשעת שחיטה 'זו
לחטאתי' ,יש חשש רואים שהם יאמרו ודאי כבר או אפשר
כבר הפריש בהמה זו לחטאתו ועכשיו שוחטה ,ויש חשש
שחוטי חוץ משום מראית-העין ,כי באמת אין שום חשש
קדשים כאן משום דלא הפריש מתחילה ועכשיו אמר בשעת
שחיטה 'זו לחטאתי' שהוא לשון נידב ואין כאן שום הקדש.
אבל אם זה לא נודע שחטא ,והא אומר שעכשיו נודע לו
שחטא ואמר על בהמה זו בשעת שחיטתו 'הרי זו לחטאתי',
הרי ידעינן וידעי כולי-עלמא שלא הפריש מקודם בשום ענין,
רק עכשיו בשעת שחיטה אומר 'הרי זו חטאתי' שהוא לשון
נדבה ,ובחטאת לא שייך נדבה כלל ,אם-כן ידעי כולי-עלמא
במה דאמר בין שאמר שחטא או אפילו אם אמת שחטא אבל
במה שאמר 'זו לחטאתי' ,דמשמע שכבר הפריש מקודם
ועכשיו הוא שוחטה לשם חטאת ,הוא שקורי משקר ,ואין כאן
אפילו מראית-העין .וזה כוונת הב"ח ,ואין עליו שום טענה
כלל מדברי טו"ז .וגם משום שוויא אנפשיה חתיכה דאיסורא
אין כאן ,כי אין כאן לשון איסור ולא שום חשש הקדש ,ודוק.
ולפי זה מיושב גם מה שכתב ס"ק ה בד"ה לאשמי .ועיין מה
שכתבתי לעיל אדברי טו"ז ,ודוק היטב.
כח(          
        
        
     
 דעתי כמה שפרשתי לעיל אין כאן אלא איסור
אכילה משום מראית-עין ,דהא תמורה אינה
קדושה ואין בה משום תמורה אלא אם אמר 'זו תחת זו' או
אמר 'זו תמורת זו' ,וכאן הוא לא אמר כלל כן אלא בשעת
שחיטה הוא אומר 'לשם תמורה' שהוא שוחט זו הבהמה לשם





תמורה ,וזה אי-אפשר ,כי אין בזה שום חשש הקדש אם לא
אמר מתחילה 'הרי זו תמורת זו' ,ואין כאן אלא משום
מראית-העין ואין כאן אלא איסור אכילה משום מראית-העין
שיאמרו הלא כבר המיר מתחילה ועכשיו שחטה לשם זה ,ודוק
היטב ,וכן משמע מדברי ש"ך כאן ס"ק ד ,ועיין שם.

כט( 

        
  


ל(           
לעיל מה שכתבתי על דברי טו"ז ס"ק ו ,עיין שם.

       
    



מה שכתבתי לעיל אדברי הש"ך ס"ק ט כדבריו ,עיין
שם ותמצא נחת.

לא(         
    
          
         
         
          
         
          
         
        

 יותר משלשים שנה שכתבתי כאן על הגליון דספר
יורה-דעה שלי ,וז"ל ,ולעניות דעתי אין מקום לקושיא
זו ,כיון שכאן האיסור הוא משום מראית-העין ,אם-כן אין
לחלק בין פחות מעשרים ליותר מעשרים ,כי בין בן
שמונה-עשרה או בן תשע-עשרה לבן עשרים כמעט אינו ניכר,
ושפיר יש איסור משום מראית-העין .ועכשיו שפיר משום לא
פלוג לא חילקו כלל בין שלש-עשרה שנה ויום אחד ובין בן
שמונה-עשרה או תשע-עשרה שנה ואסרו משום מראית-העין
בכל גדול השוחט לשם קדשים ,עכ"ל .ודבר נכון ומתקיים,
ודוק.
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 כבר סכסכו בזה אבות העולם ,בעל-המאור ורמב"ן
ורשב"א בתורת-הבית ורא"ה בבדק-הבית ורשב"א
במשמרת-הבית ,ועיין שם .ואני עני בדעת בררתי בחדושי על
חולין כי לפי האמת אין זה בעיא דלא איפשטא ,כי רבא
בעצמו פשט להאי איבעי שמסיק שם חולין דף יז ע"א ,אלא
אמר רבא ,הכל שוחטין וכ' ,בכל שוחטין בין בצור בין
בזכוכית בין בקרומית של קנה ,עכ"ל .הרי שקיימא לן דמאי
דקתני במתניתין ,בכל שוחטין לכתחילה ,איירי בצור וכ',
ואם-כן קשיא רישא לסיפא ,דברישא קתני השוחט במגל-יד
בצור וכ' ,משמע בדיעבד ,וכאן בסיפא משמע לכתחילה
שוחטין בצור .אלא על-כרחך צריכין למימר לרבא ,דרישא
איירי בתלוש ולבסוף חברו ,לכך בדיעבד כשר ,ולא חילק בין
בטלו ולא בטלו ,ובסיפא בכל שוחטין ,דלכתחילה כשר
לשחוט בצור ,איירי בתלוש לגמרי .ואי אמרינן דרבא מחלק
איזה חילוק בין בטלו ללא בטלו ,אדרבה ,יש לנו לתרץ השתא
סתירת המתניתין אליבא דרבא ,דרישא בדיעבד בצור איירי
כשביטלו ,וסיפא לכתחילה איירי בשלא ביטלו ,ושניהם
בתלוש ולסוף חיברו ,וכשיטת המהרש"ל בחדושיו שתירץ שם
בתלוש לגמרי פשיטא ולא איצטריך לאשמועינן .וליכא למימר
נמי דגמרא מוקי סיפא דברייתא בכותל מערה משום דבעיא
דרבא לא איפשטא אי הוה כתלוש אם בטלו או לא ,דמשמע
אי איפשטא לחומרא הוי יכילנן לאוקמא ההיא סיפא דברייתא
בתלוש ולבסוף חברו ובטלו ,זה ודאי ליכא למימר בגמרא,
דהא על-כרחך איירי כאן במחובר מעיקרא ,דהא קאמר שם
דיקא נמי דקתני דומיא דקנה העולה מאליו ,וקאמר שמע
מיניה ,אם-כן שמע מינה דאי-אפשר לאוקמא אלא במחובר
מעיקרא ,והאי דקאמר במחובר לקרקע שחיטתו כשרה לא
בדרך בעיא אמרה אלא בדרך דיחוי ,לומר דמהא ליכא למשמע
מניה תלוש ולבסוף חברו שיהא בכל אופן כשר ,ועיין
בעל-המאור.
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 המעיין בדברי מהרש"ל שם ימצא שדקדק בדבריו
ונזהר מקושית הטו"ז ,שכתב ,וזו לשונו ,לאפוקי
מקרומית של קנה ממש דאין שוחטין בה לכתחילה אבל
בדיעבד כשר אם ברור לו שלא נתזו קיסמין הימנו וכ' ,עכ"ל.
הרי שכתב ,דוקא אם ברור לו שלא נתזו שיודע בבירור גמור
שלא ניתז ממנו כלום ,אבל אם עולה לו קצת הרהור מצד
שקשה או שאי-אפשר לעמוד עליה ,סבירא ליה ודאי שאסור
אף בדיעבד ,וסבירא ליה למהרש"ל שבאמת כך כוונת רבנו
ירוחם בשם בעל-העיטור שבדיעבד אסור אלא אם אי-אפשר
לעמוד עליו ,אבל אם אפשר לעמוד עליו מודה שמותר
בדיעבד ,ודוק .עיין פרי-מגדים.
         
        
          
         
        
    
 לך מה שכתבתי על הגליון שם זה יותר משלשים שנה,
וז"ל ,עיין בש"ך ס"ק ב וטו"ז ס"ק א שמקשים על
רמ"א שנקט זכוכית לאסור שקסמין נבדלין ממנו .ולעניות
דעתי נראה דשפיר שייך בזכוכית קסמין נבדלין הימנו ,דהא
בעינינו ראינו שפעמים מעצמו נפל פגימה בזכוכית ,והוא אם
לא שהה בתנור כל צרכו יש קצת רפיון בהתקשרותו ודומה
הוא לקנה בזה ושפיר יש לחלק כמו בקנה ,ובתלמוד חלק
בקנה והוא הדין לזכוכית ,ולא חלק בקנה אלא משום דסליק
מניה ,וגם בזכוכית יש חשש שנפל קיסם לאורך בענין שלא
ניכר ונשאר המקום שלם וחלק ,ולא חשש לחלק במילה משום
דהוא מילתא דלא שכיחא ,ודוק ,כך נראה לעניות דעתי ,עכ"ל.
 לי דאין כאן שום חשש טעות סופר ,כי כן דברי הרב
בהג"ה ,ואסור לשחוט בשאר קנים או זכוכית
שקסמין נבדלים מהם ,ויש לחוש וכ' .פירוש ,בשאר קנים אסור
לשחוט מכל וכל ,כי אי-אפשר לעמוד עליהם אי קסמין נבדלין



     

או לא ,וכמו שכתב הטו"ז כאן .ואחר-כך אמר עוד ,או זכוכית
שקסמין נבדלין מהם .פירוש ,לאו בכל זכוכית אסור לשחוט
אלא בזכוכית כזאת שאינו קשה כל צרכו ,ואפשר שיפרשו
קסמין מהן ואין לעמוד עליו אז אסור לשחוט ,ותדע שכן הוא
כאשר אמרתי ,שהוא שונה בהגה ,ויש לחוש לנקיבת הסימנים,
כך נראה לעניות דעתי ,ודוק היטב ,ואין כאן טעות סופר ,ועיין
כרתי.
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 מה שכתבתי לעיל אדברי טו"ז ס"ק א בדברי מהרש"ל.
ולפי שהביא בבית-יוסף דברי רבנו ירוחם ודברי
בעל-העיטור ,נראה כדברי הב"ח שפליגי ,שכן כתב הבית-יוסף
בשם רבנו ירוחם ,וזו לשונו ,וכתב רבנו ירוחם שהוא הנקרא
אישפדניא .אבל שאר קנים אין שוחטין בהם לפי שכשדוחקין
אותן קיסמין ניתזים ואיכא למיחש דילמא ינקבו הסימנים ,כך
פירש רש"י .וכתב בעל-העיטור ,דלפי זה בדיעבד נמי פסולה
וכ' ,עכ"ל הבית-יוסף.
 בפירוש בדברי רבנו ירוחם שרק לכתחילה אסור משום
חשש דילמא ינקבו הסימנים שאף אם פירשו קיסמין
הימנו אפשר שלא הזיקו את הסימנים ולא נקבוהו ואפשר
שינקבו ,לכך אם שחט בדיעבד ואינו יודע אם נקבו אם לאו
כשר בדיעבד ,רק לכתחילה לא ,דאיכא למיחש שהקיסמין
הנבדלין ינקבו הסימנין לכך לכתחילה אסור ,זו סברת רבנו
ירוחם ושיטתו .אבל הבעל-העיטור אוסר אפילו בדיעבד
שסבירא ליה באותן קנים על-ידי דחיקתו על הסימנין נתזים
קיסמין ממנו ודאי וקרובים הם לינקב הסימנים ,לכן אפילו
בדיעבד אסור ,כן נראה לעניות דעתי סברת הב"ח שכתב
דפליגי ,וכן משמע מדברי הבית-יוסף ,ודוק.
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 אחזתני כאשר ראיתי שכתב שמרן הקדוש הש"ך שגג
בפירוש פשטא דגמרא ,ח"ו לאמור כן על מאורן של
ישראל אשר באורו נראה לנו אור .ונראה לעניות דעתי בכוונת
הש"ך ,דהנה חזינן לעיל בגמרא נושא ונותן לאוקמי המתניתין
והברייתות ,ורוצה לאוקמא בתחילה המתניתין והברייתא כרבי
חייא ,ברייתא דבכל שוחטין בין בצור וכ' ,איירי בתלוש
ומתניתין במחובר ,וכולהו בדיעבד .ומקשו מברייתא ,בכל
שוחטין בין בתלוש בין במחובר וכ' ,ומסיק דרבי חייא אפילו
לכתחילה במחובר ורבי אית ליה אפילו דיעבד אסור ,ואי תימא
הוי ליה מתניתין דהשוחט לא כמאן ,ומתרץ דרבי מחלק בין
מחובר מעיקרו ובין תלוש ולבסוף חברו ,ומוכיח את כל זה
מברייתא דתניא השוחט במוכני וכ' ,במחובר לקרקע ,שחיטתו
כשרה ,נעץ סכין בכותל ושחט בה ,שחיטתו כשרה ,היה צור
יוצא מן הכותל או קנה עולה מאליו ושחט בו ,שחיטתו
פסולה .קשייין אהדדי ,אלא לאו שמע מינה שאני בין מחובר
מעיקרו לתלוש ולבסוף חברו שמע מינה .וכיון שבאנו לכאן
יש לאוקמי שפיר כל הברייתות כרבי ,המתניתין איירי בתלוש
ולבסוף חברו ,וסבירא ליה לרבי דרק בדיעבד כשר גזירה שמא
ישחוט במחובר מעיקרו ,ואין סברה לחלק בין תלוש ולבסוף
חברו בדבר תלוש או שחברו במחובר ,דכל מה שאינו בית יד
לסכין או לצור נקרא לענין זה חברו ואסור בדיעבד ,וההיא
ברייתא בכל שוחטין בין בצור וכ' ,איירי בתלוש לגמרי





     

דשוחטין לכתחילה ,וההיא ברייתא בכל שוחטין בין בתלוש
בין במחובר מוקמינן דאיירי אליבא דרבי במחובר סתם דהוי
תלוש ולבסוף חיברו ,כי כן מוכח מברייתא דלמטה שאיתא
שם במחובר לקרקע שחיטתו כשרה ,ולא איירי אלא בתלוש
ולבסוף חברו ,שמע מינה דזה מיקרי מחובר לקרקע סתם,
וקאמר בכל שוחטין בין בתלוש לגמרי בין בתלוש ולבסוף
חברו וכ'.
 לומר אליבא דרבי ,דהוא סבירא ליה האי כדיניה והאי
כדיניה ,בתלוש לגמרי שוחטין לכתחילה שכן הוא
לשון הברייתא בכל שוחטין לכתחילה בתלוש ,אבל במחובר
אינו אלא בדיעבד בין שהסכין למטה וכ' ,ואיירי הכל בדיעבד
אליבא דרבי .ומפרש השתא הברייתא ,אמר מר ,נעץ סכין
בכותל ושחט בה שחיטתו כשרה ,אמר רב ענן אמר שמואל,
לא שנו וכ' ,ופריך ,והא קתני בין שהסכין למטה וכ' ,אלמא
בדיעבד כשר אפילו הסכין למטה ואפילו במחובר ,דהיינו
בתלוש ולבסוף חברו .אמר רב זביד לצדדין קתני .פירוש,
אליבא דרבי צריכין לאוקמי כל הברייתא לצדדין ,בכל שוחטין
בין בתלוש ,איירי בתלוש לגמרי ולכתחילה ,בין במחובר,
איירי רק בדיעבד ,ואיירי שאר כל הברייתא אליבא דרבי
בדיעבד .ופירוש עוד סכין למטה וצוואר בהמה למעלה בתלוש
היינו בתלוש לגמרי ,ורק בדיעבד ,דבהכי איירי רבי דבמחובר
אסור אפילו בדיעבד משום חשש שמא ידרוס ,אבל בתלוש,
אותו חשש אינו שמא ידרוס ,אבל אסור לכתחילה שאינו דרך
שחיטה בכך ושלא ירגיל סכין למעלה וצוואר בהמה למטה.
במחובר ,היינו תלוש ולבסוף חברו ,אפילו צוואר בהמה למטה
אינה כשרה אלא בדיעבד .ורב פפא אוקמי בעופא דקליל,
פירוש ,לא תוקמי בשינויי דחיקא לאוקמי כל-כך לצדדין ,אלא
ההיא בבא בין שהסכין למטה איירי בין בתלוש בין במחובר,
ואיירי בעופא דקליל ובדיעבד ,כדאוקמינן אליבא דרבי דאפילו
בעופא ,ואפילו הכי דוקא בדיעבד ,אבל בבהמה אפילו בדיעבד
אם הסכין תלוש ולבסוף חברו בכל אופן אפילו סכין למעלה
וצווארו למטה אינו מותר אלא בדיעבד ,כך פירש הגמרא
אליבא דש"ך ,ולא קשה קושית הפרי-חדש .ודוק היטב בדברי
אלו ,כי קיצרתי בדברי ולא רציתי להאריך כל-כך כי קצר
המצע וסמכתי על המבין ,וכן משמע נמי כאן לשון המחבר,
שאפילו בעוף ואפילו בסכין תלוש ולבסוף חברו אם הצוואר
למעלה והסכין למטה אינה כשרה אלא בדיעבד ,ועיין
תבואות-שור ,ועיין פרי-מגדים.
ה(           
      
         
  



דעתי דאין כוונת הב"ח לומר שמוכח כן מש"ס,
אלא מילתא דמסתבר רוצה לברר ולומר מסברא



סכין קודם לכולם ,כי שם אין לחוש כלל אם נעשה כבר חד
וחלק ,וסתם שחיטה וחתיכה הם בסכין ,לפיכך אם יש לו
ברירה לכתחילה בין סכין לצור יקדים הסכין ,וכן הצור קודם
לזכוכית ,כי יש חשש קצת בזכוכית שנבדל ממנו ועלול יותר
לפגימה ,וכן זכוכית לקנה ,כי בקנה יש לחוש יותר לקסמין
נבדלין מגבי זכוכית ,כך נראה לי כוונת הב"ח ,ועיין בכרתי.
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 דעתי פירוכו אינו מספיק ,דאם-כן דגמרינן מסיפא
דברייתא ומדמסיק בגמרא דיקא נמי וכ' ,עיין שם,
אם-כן הוי ליה למימר בתלוש ולבסוף חברו אף שנשרש
אחר-כך בארץ יהיה שחיטתו כשרה ,דהא לא הוי השתא דומיא
לקנה העומד מאיליו ,אלא משם ליכא למשמע מיניה ,ודוק.
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 זכיתי להבין כאן דבריו ,כי הטור ומחבר וכן כל
מפורשים ופוסקים לא איירי אלא בשן שהוא כדינו חד
וחלק ,דאי לא הוי כדינו לא אישתמיט חד מהם להתירו ואפילו
בדיעבד ,וגם מי התיר לשחוט בסתם שן ,ולא פליגי אלא משום
תלוש ולבסוף חברו או אי מיקרי תלוש גמור או אי מקרי עדין
מחובר ,וצ"ע ,וכן כתב המחבר כאן סעיף א.
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 הש"ך משמע דבכל ענין אם הצוואר למעלה אפילו
תופס השוחט הסכין בידו ואפילו מוליך הסכין על
הצוואר נמי אינו מתיר אלא בדיעבד ,דכתב בש"ך ,וזו לשונו,
דכל שתופס הסכין בידו מסתמא אינו דורס ,עכ"ל .ואי לא
איירי כשמוליך מאי מסתמא ,וצ"ע ,ועיין תבואות-שור.
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 זה צ"ע ,כיון דילפינן כאן גבי שחיטה שצריכה בתלוש
מדכתיב "ויקח את המאכלת" ,כמו שכתב כאן
בשמלה-חדשה ,אם-כן מוכח דבעינן דוקא תלוש ,מדכתיב
"ויקח את המאכלת" ,דאין כלי אלא בתלוש גמור ואין קיחת
הכלי אלא בתלוש ,והאיך הכשיר בדיעבד תלוש ולבסוף חיברו
אם לא בטלו ,וצ"ע.
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 דעתי נראה שפיר כמו שכתב הפרי-תואר
והכרתי-ופלתי לחלק גם-כן בזכוכית שיש שני
מיני זכוכית ,וכמו שכתבתי לעיל לתרץ קושית הט"ז .והחילוק
בין זכוכית אין לחלק אלא גבי שחיטה ולא גבי מילה ,דהא
לשחיטה צריכין הלכה והובאה ,ושפיר יש לחוש שקסמין
נבדלין ממנו ,מה שאינו כן גבי מילה שחותך בפעם אחת את
הערלה ואינו צריך לא להולכה ולא להבאה אין לחוש לקסמין
נבדלין ,וזהו גבי זכוכית שהוא דבר קשה ויכול לדחקו ולחתוך
הערלה על-ידי דחיקה ,לא נחוש לקסמין גבי מילה ,כי מן
הסתם הזכוכית במקום החיתוך הוא חד ,מה שאינו כן בקנה
או קרומית של קנה שהוא דבר רך ,ואם ידחוק אותו לחתוך
הרי הוא שוברו בקל וצריך לו לחתוך את הערלה בהולכה או
בהבאה ,לכך חיישינן שפיר במילה גבי קנה שקסמין נבדלין
ממנו ,והא דתלמוד מחלק בקנה ולא מחלק בזכוכית אינו אלא
מפני שפריך בגמרא מקנה ,לכן מחלק בקנה ,אבל הוא הדין
יש לומר גבי זכוכית ,כך נראה לעניות דעתי.
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 לעניות דעתי דרמ"א בהגהתו כאן בא ללמדנו דאפילו
בשן וצפורן יחידי שהוא קצר ואינו יכול לתופסו כמו
סכין או צור או קנה שהוא ארוך קצת ובקל יכול לתופסו מן
הצד כדי לשחוט בו להוליך קצת או להביאו על הצוואר ,מה
שאין כן בשן או צפורן יחידי שצריך לתופסו כולו בידו ולתנו
על הצוואר כולו מפני שהוא קצר ,וקא משמע לן ששוחטין
בהם לכתחילה יחידי ואין חוששין כלל לדריסה ,ודוק ,ועיין
לעיל מה שכתבתי על דברי פרי-חדש ס"ק א לתרץ דברי
הב"ח ,ועיין שם.
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 דעתי סברת הש"ך בתירוצו ,דהנה הא דצוואר
למעלה אסור משום שמא ידרוס בתלוש ולבסוף
חברו ,סברא יש כיון שהצוואר למעלה בקל יבא לידי דרסה
כיון שמעביר הצוואר על סכין מחובר ,אבל אם הסכין נעוץ
בדבר תלוש שעל-כרחך צריך המעביר את הצוואר למעלה
צריך ליזהר שלא יעקר את הסכין ממקום חבורו בתלוש ,כי
הסכין הנעוץ בדבר תלוש אינו בחזקה בניעוצו כל-כך כמה
שאם נעוץ בדבר מחובר ,וצריך השוחט המעביר את הצוואר
למעלה בעל-כרחו צריך ליזהר שלא יעקר את הסכין ממקום
ניעוצו והוה אמינא שאין בו כל-כך חשש גדול לשמא ידרוס,
כיון שבלאו הכי נזהר הוא שלא יכביד על הסכין ,והוה אמינא
דכשר בדיעבד ,קא משמע לן שפיר דאף בתלוש ונעצו בדבר
תלוש נמי חיישינן ואסור בדיעבד ,זה הוא סברת הש"ך ,כך
נראה לי ,ודוק.



         
   



שם מה שכתבתי לתרץ השגת הפרי-חדש וקצת כיוונתי
לדעת הגדול הרב הגאון העצום ז"ל בפרי-מגדים,
בעה"י.
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 דעתי נראה דאף לשיטת הש"ך נמי לא אמרינן אדם
איתקש לקרקע אלא לענין שבועה ואונאה ומעילה
וערכין או לענין שומא ודמים וקנין ,משום דשם איתקש עבדים
לקרקע כדרשתם שם ,אבל במקום שאין שם האי דרשה ,ודאי
לא סלקא דעתך כלל לומר שאדם הוי כקרקע ,וכאן בשחיטה
אין לנו שום דרשה על זה ,ולא אמעטינן מחובר אלא כדדרש
רבי מדכתיב "ויקח את המאכלת" ,ומהאי קרא נמי אימעוט
מחובר בגוף דלא שייך לומר 'ויקח' ,וכן פירש רש"י דף יח,
בד"ה שן תלוש ,וזו לשונו ,שנתלש הלחי מן האדם או מן



הבהמה ,לאפוקי מחוברים דבעלי-חיים ,עכ"ל .ולקמן בד"ה
מחוברת ,וזו לשונו ,לבעלי-חיים כרבי דאמר אין שוחטין
במחובר ,עכ"ל .אם-כן מוכח דאין לחלק כאן בין גוף אדם
לגוף בהמה לענין חבור אפילו לסברת הש"ך ,ובלא זה
האחרונים פליגי על הש"ך ,ועיין שם בספר אורים-ותומים ,כך
נראה לעניות דעתי.
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 דעתי אין טעמו נראה לי ,דהא בבדיקתו יפה ניכרת
היטב הפגימה ,בין בקנה בין בצור וכדומה ,אלא
נראה לי הטעם שנהגו שאין שוחטין לכתחלה אלא בסכין,
מפני שהמתכת של ברזל קיים חדודו יותר וגם יותר טוב לחדדו
ויותר קל להחליקו מכל שאר דברים ,ואינו צריך לחוש כל-כך
לקלקל או לשבירה ,כן נראה לעניות דעתי.

 
א(          
         
      
 דעתי צ"ע האי דינא ,דהא דמחובר אסור גמרינן
מדכתיב "ויקח את המאכלת" ,ועיקר החשש הוא
שיבוא הנעת הסכין מכח האדם ,וכיון שהניעו האדם מכוחו
שוב לא מיקרי מחובר .וראיה ממים ,שאם פטר את המים עד
שבאו וסבבו את הגלגל ושחט בכח ראשון שחיטתו כשירה,
והלא המים נמי מחוברים הם ,רק כיון שהנעת הגלגל שבו
הסכין בא על-ידי כח אדם שחיטתו כשירה ,הוא הדין והוא
הטעם גבי גלגל שחברו ,כיון שהטלטול וההנעה על-ידי אדם
נעשה לא מיקרי מחובר ,ולא מיקרי מחובר לפוסלו לשחיטה
אלא אם הוא נעוץ ואינו יכול לנענע הסכין על-ידי חבורו
לארץ ,וכן קיימא לן .ולא דמי לשוחט עם הצפורן או שן
שמחובר בגוף הבהמה ,אף-על-פי שהוא מנענע הרגל שבו
הציפורן ,מכל-מקום שחיטתו פסולה מטעם מחובר ,דשאני
התם שהוא מחובר במקומו הראשון שצמח שם ,והרי הוא
מחובר ממש ,מה שאין כן בדבר תלוש שחברו ,פירוש ,שנתנו
על דבר מחובר ,אם יכול לנענע את הסכין לא מיקרי מחובר
כלל ומותר לשחוט בו לכתחילה כדברי המחבר ,ודוק.

ב( 


        
     
 

שלא כדברי רש"י חולין דף טז ע"א ,בד"ה בכח השני,
וזו לשונו ,לאחר שגלגלו המים את הגלגל פעם ראשונה
ושניה ,עכ"ל .הרי משמע שגם בסביבה השניה כשירה.
מתוך כתי"ק משנת ה'תרל"ד
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 זכיתי להבין דבריו הקדושים .ממה נפשך ,אי יש כח
במוכני דידים לשחוט בלא סיוע דרוח מה מזיק לו
הרוח ,הלא הוא סיוע שאין בו ממש ,ואי דאין בו כח לשחוט
בלא סיוע דרוח פשיטא דאסור אפילו בדיעבד ,ולא דמי להורג
את הנפש אם הרוח מבלבלו דפטור ,דהתם הוי גזירת הכתוב
'והצילו העדה' ,מה שאין כן כאן ,וצ"ע לעניות דעתי.
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 מה שכתבתי לעיל סימן ו על דברי הפלתי אות ב,
אדרבה משמע מדברי הש"ך דצוואר למעלה בכל ענין
אסור לכתחילה ,אפילו כשאוחז השוחט הסכין בידו ומוליך
ומביא אפילו הכי אסור לכתחילה ,ועיין בתבואות-שור ,וצ"ע.
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 דעתי נראה האי פירושא דחוק ואיני יודע להעמיד
דברי רש"י בזה ,אבל נראה לעניות דעתי שנמצאים
איזמלים שיש להם בשני ראשיהם קרנים היוצאים למעלה
ונוטים לגב האיזמל וגם הראשים או קרנים האלו הם חדים עד
סופם ,וזה הוא כוונת רש"י ז"ל ,רגילין היו לעשות כמין קרנים
לאיזמלים לנוי על גביהן ונוטין לצד הראש ,פירוש כמה
שפרשתי ,שכאשר נוטין לצד הראש יש להם קרנים על גביהן,
ומתוך שהאיזמל בעצמו הוא קטן מאוד הוא נשמט מן הצוואר,
וכשהוא מוליך ומביא יש לחוש שמא יחלידו וכ' ,כך נראה
לעניות דעתי ,ודוק ,וכן משמע מט"ז.
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 דעתי תלמיד-חכם שאמר דבר אין מזניחין אותו.
ונראה לי דהשואל שאל על דין תורה ,דהא קיימא
לן בבהמה נרבעת מגזרת הכתוב שלא לבד האדם הרובע ימות
אלא גם הבהמה הנרבעת תמות מפני שבא לאדם תקלה על
ידה ,אם-כן כיון שחייבה מיתה הרי היא אסורה בהנאה ,וכן
נמי החרב של תליון שהמית בחרב הזה כמה בני-אדם ,אם-כן
כמו החלל בעצמו הוא אסור בהנאה גם החרב שהמית בו
גם-כן הוא כחלל ואסור בהנאה ,והקשה השואל אם מותר
לשחוט בסכין זה בהמה מסוכנת מפני שהוא מתקן ,כמה
דאיתא לקמן בשולחן-ערוך סימן י ,דהא קיימא לן חרב הרי
הוא כחלל ,וכמו שחלל מן הנקברים ונקבר באותו יום כן נמי
קיימא לן גבי הומתו מיתת בית-דין ,שם סנהדרין דף מה
בברייתא ,אחת אבן שנסקל בה ואחת עץ שנתלה עליו ואחד
סייף שנהרג בו ואחד סודר שנחנק בו כולן נקברין עמו ,ע"כ.
ועיין רמב"ם פרק טו מהלכות סנהדרין הלכה ט .אם-כן שפיר
הוי האי חרב אסור בהנאה כחלל עצמו ,ומטמא לבשר ששחט
בו ,לאו דוקא כוונתו שמטמא את הבשר להיות נוהג בו טומאה
או טהרה ,אלא כוונתו שאוסר את הבשר משום שמתוקן
על-ידי איסור הנאה שהרי היא מסוכנת ונאסר הבשר ,והיתה
שאלת השואל שאלת חכם ,ודוק היטב .והשיב לו הרב בהשכל
ודעת מאד ,דהא דקיימא לן במת שאסור בהנאה מן התורה
אינו אלא במת ישראל ,אבל במת גוי אינו אסור בהנאה אלא





     

מדרבנן ,וכן מסתמא גם הכלים שהורגים בו ,ואם-כן בהאי
החרב אין בו איסור חשש הנאה ,ואין בו אלא משום קונה כלי
מן הגוי שצריך טבילה או גוי העושה כלי וישראל קונה ממנו
שצריך טבילה לטהרו ומותר ואין לחוש יותר ,וזה שהשיב לו
הרב דסכין נטהר על-ידי טבילה ,פירוש אין צריך אלא טבילה,
ואז טהור הסכין ואין לחוש לשום דבר עוד ,כך נראה לעניות
דעתי אמת ויציב ,ודוק .והכלים מותרים לגמרי ,דלא גזרו
החכמים על-כך .כעין זה מצאתי בפתחי-תשובה בשם יעב"ץ.

ג( 
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עליו בבאר-היטב ,וזו לשונו :ואני תמה מה טומאה
שייך בזמן הזה ,ואם שייך טומאה מאי מהני טבילה,
הלא צריך הזאה שלישי ושביעי ,עכ"ל.



דעתי אין מקום כלל לתמיהתו .דלחם-הפנים סבירא
ליה דאין טומאה שייך בזמן הזה ,לכן השיב דסכין



נטהר על-ידי טבילה ,כדין הקונה סכין מגוי שצריך טבילה,
וכדעת הר"ש ,הביאו הדרכי-משה בסימן קכ ,דסכין של
שחיטה צריך טבילה ,ובזה נטהר לצורך ישראל ,אבל אין כאן
מקום לטומאה כלל בזמן הזה.
מתוך כתי"ק משנת ה'תרל"ד
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 הבינותי דבריו ,דהא שפיר שייך בגירא נמי דרסה שהוא
יורה אשפתו בכח גדול והוא מכה בכח לצוואר העוף,
ואף-על-פי שהוא שוחט בדרך הולכה ,מכל-מקום כי שבא אל
הצוואר בכח גדול מלמטה שייך בו חשש דרסה ,והאיך אפשר
לומר לפי דברי התבואות-שור שבגירי אי-אפשר לשחוט
בדרסה ,וצ"ע.
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 דעתי דבריו כאן צ"ע .דהנה מכל המפורשים נראה
שכוונתם לתרץ דברי הרי"ף והרמב"ם אינו אלא
להורות שלית להו לרי"ף ורמב"ם דינא דרבי זירא אמר
שמואל ,משום דלית להו האי סברא דבית-השחיטה מרווח

רווח ,משום דלית להו הא דרב יימר ,אלא קיימא לן שצריך
לבדוק אבישרא ואטופרא ואתלת רוחתא משם דלא קיימא לן
דבית-השחיטה מרווח רווח ,אבל אהא דחידודו קודם לליבונה
לית מאן דפליג ,כן משמע מכל המפרשים ז"ל .ואם-כן אין לי
בינה להבין דברי הפלתי כאן ,שכתב ,והקנה נחתך מן חדוד
הסכין צדי החתך נכווים מלבונו של סכין ,והרי השחיטה
וכוויה באים כאחד ,וטריפה ,כי בפעם אחת נשחט ונפסק רובו,
עכ"ל .והנה בחתוכו או כוויתו עד שנחתך ונשחט חצי קנה
העוף לא מעלה ולא מוריד ,רק החשש מתחיל מששחט האי
כל שהוא ,שהוא יתר על החצי והרי חדודו קודם ללבונו ,ואם
נאמר כדבריו ,דשחיטה וכווית הצדדים באים כאחד שנחוש
כשאר שוחט האי כל שהוא בגרגרת יותר מחצי ,באותו רגע
נכוים הצדדים מהליבון של סכין ובאים כאחד השחיטה
והכוויה ,זה ודאי אין לחוש ,כי אפילו חסר האי סבובה של
קנה הנוגע בסכין ונכווה ממנו עד חצי הקנה ,אם אינו גדול

_________________
* eckp-ckp `ed xey-ze`eazd lra xey xcpqkl` 'x oe`bd .xey yxid ilztp x"a miig mdxa` 'x oe`bl ,c"qy'd oilael ,oiwifp zezkqn lr miig zxez xtq
lra ig` aealn l`eny 'x oa aealn mdxa` 'x oa xey ail dcedi 'x oa `ed xey mixt` 'x xey-ze`eazd ly eia` :miig-zxezd lra ly eig` ly
.miig-zxezd



     

כאיסר לא מזיק כלל ,אם-כן מה לך שם בכוויה תיפוק ליה
שחסר אפילו הכי כשר ,אלא ודאי לא נחוש לזה ,והוי דינא
של פרי-חדש ברור ,ודוק.
 מטעם אחר נראה לעניות דעתי לטעון על האי דינא
דפרי-חדש ,דלכאורה יש להקשות על הא דרבי זירא
אמר שמואל בגמרא שאמר לבן סכין ושחט בה כשרה ,דחדודה
קודם ללבונה .וקשה מהא דאמר רבא לקמן פרק השוחט דף
לב ,אמר רבא ,השוחט בסכין רעה אפילו כל היום כולו כשירה,
וגם קיימא לן הכי ,ושם לא שייך למימר כלל חדודה קודם
ללבונה ,ועיין כאן בכרתי .אלא ודאי צריך לומר דרבא לית
ליה הא דרבי זירא ,והשתא לפי זה שפיר מתורצים שיטת
הרי"ף והרמב"ם ,הא קיימא לן להלכה הא דרבא ,השוחט
בסכין רעה אפילו כל היום כשירה ואי נמי לית להו הא דרבי
זירא דחדודה קודם ללבונה אלא שתיהן באו כאחת .ולפי זה
יש לעיין על האי דינא דפרי-חדש ,הלא בהאי חתיכת כל שהוא
השחיטה והכוויה באו כאחד ,וצ"ע .ויש לומר דמפרש
שעל-ידי שחותך את הגרגרת עד שמגיע לרובא נכבה לבונה
שלא יוכל לכוות החום הסכין כל-כך מהרה עד שיחתך ,והוי
בזה חדודה או חתוכה קודם ללבונה ,וזה הוא כוונת
הפרי-חדש ,ודוק ,ולדידי ניחא האי דינא ,ועיין בתבואות-שור
שמיישב בזה כל קושיותיו ,ועיין שם.
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 בעניי לא הבנתי ,כי לא מסתבר כלל שבכדי היד סולדת
בו יטרף בצדדי בית-השחיטה ,כי משמע מרש"י
ששריפה מטריף בסימנים משום נקב ,ולא מסתבר שחמימות
הסכין בכדי היד סולדת בו יטריף ,ובגמרא אמר רבי זירא לבון
הסכין ,ואין זה נקרא לבון כלל ,שאין לו חמימות רק בכדי היד
סולדת בו ,וצ"ע .ושפיר נראים דברי הכרתי אות ד שכתב
שצריך לבון כל-כך שהקש נשרף בהחום ,אבל זולת זה ודאי
חדודו קודם ,וצ"ע.
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 אני רואה שום פלוגתא במציאות לפי דברי האמוראים,
דיש לומר כמה שהביאו הפוסקים דאמרינן
בית-השחיטה מרווח לענין לבון סכין אבל לא לענין מורשא
בצדדי הסכין ,ועיין שם .ורב יימר סבירא ליה דאפילו למורשת
הסכין אין חוששין ,ואין זה פלוגתא במציאות .ואין להקשות
גם-כן סתירה מדברי הרשב"א מתורת-הבית הארוך אקצר ,כי
בארוך הביא זה בשם יש אומרים ,דאין אומרים בית-השחיטה
מרחיב ,וזה דעת הרז"ה .והביא גם דעה אחרת שם ,דאין
סומכין על זכירתו וחוששין שמא נגע ,ומדבריו שם נראה שגם
דעתו נוטה לזה ,הילכך לפי הלכה הביא בקצר כדבריו השניים,
ואין כאן סתירה .אמנם מה שכתב כאן לומר דלית הלכתא כרבי
זירא דחידודה קודם ,הא ודאי ליתא ,דאין חולק בהא ,עכ"ל.
קשה האיך יפרנס האי פיסקא דרי"ף ורמב"ם וכן הטור
והמחבר ,הא דרבא השוחט בסכין רעה אפילו כל היום כולו
כשירה .ועיין מה שכתבתי כאן ריש סימן לתרץ שיטת הרי"ף
והרמב"ם .ואין לומר ולחלק הא דרבי זירא דוקא בסכין חד
והא דרבא בשאינו חד ,אם-כן הוה ליה לרבי זירא לומר אם
חדד הסכין וליבן אותו ושחט בו וכ' ,ורבי זירא הוא דאמר
סתם לבן סכין ושחט בה שחיטתו כשירה דחדודה קודם
לליבונה ,הרי בכל אופן אמר דחידודה קודם ,ורבא דהתיר
בסכין רעה אפילו כל היום ודאי לית ליה האי סברא ,ואדרבה
אית ליה דליבונה קדים ,ואנן דקיימא לן הכי כרבא ,מוכח
דלית לן חידודה קודם לליבונה ,ובזה מתורצים דברי רי"ף
ורמב"ם ,וצ"ע.
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 מה שכתבתי אני לעיל אדברי כרתי-ופלתי ,עיין שם.
ואני באמת מצאתי שהכסף-משנה חילק בין ראשו של
שפוד לאמצעי ,דזו לשון הכסף-משנה שם ,ורבנו נראה
שמפרש דכשהכהו דרך דקירה מיירי ,אלא דמאי דאמור
דברזייה מיברז היינו שראשו של שפוד לא היה דק אלא עב
כברזא של חבית ,ומשום הכי תניא דפשיטא לן דנידון משום
מכוה דחבטה קדים ואתי הבלא ומבטל ליה ,ובעיין בשראש
השיפוד דק כדרך השפודים ,ואילו היה דבר שהוא חד כחידודו





     

של סכין פשיטא לן דחידודו קדים ואתי הבלא ומבטל וכ',
עכ"ל.
 לפניך שמחלק בין ראשו לאמצעי ,דלפי דבריו אם הכה
באמצעי ודאי חבטה קדים ,ואם דקר בראשו של שיפוד
מספקא ליה אי חדודו או חבטה קדים או הבלא קדים ,וצ"ע.
אלא שלעניות דעתי צריך עיון בדברי הכרתי-ופלתי עצמן
שהקשה על דברי הרמב"ם ,וזו לשונו ,יש להבין מה זה ספק,



הא קיימא לן חדודו קודם לליבונו ,ובגמרא נסתפק דילמא
דוקא חדודו ולא חבטו אבל בחדודו לכולי-עלמא קודם
ללבונו ,והרי זה שחין ולא מכוה ,עכ"ל .מגמרא נראה להיפך,
דבחדודו קודם ללבונו הרי זה מכוה ולא שחין דאתי הבלא
ומבטל ליה לשחין דנעשה על-ידי חידודו ,ועיין שם בגמרא.
וצריך לומר דיש טעות סופר בדברי כרתי-ופלתי אלו ,וצריך
לומר אבל בחדודו לכולי-עלמא קודם ללבונו והרי זה מכוה
ולא שחין .כך נראה לעניות דעתי .וצ"ע.
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 יודע מה שהקשה על הטור וגם מה שתירץ ,הלא כל
זה בגמרא חולין דף ח ע"ב ,שהקשו חדש בין לרבי
ישמעאל בין לרבי עקיבא משמשי עבודה-זרה הן וכ' ,אינן
אסורין עד שיעבדו .ותירץ שם בגמרא ,אבעית אימא דפסק בה
גווזא .והוי ליה להקשות אם רוצה להקשות על הטור למה לא
פירש כדתריץ בגמרא ,ומה שתירץ כאן בפרישה יותר תמוה
עוד שתירץ שכבר שמשו עמו בחתיכת תקרובותיהן בצונן,
עכ"ל .וקשה האיך קאמר שמותר לשחוט בה בהמה בריאה,
הא אסור משום טיח שמנונית שיש על הסכין ,וכמו שכתבו
הראשונים ז"ל ,ועיין ברשב"א ,וצע"ט ,ועיין רשב"א
תורת-הבית.
         
        
         
         
      
 הבנתי כן מדברי הטור ,דהא אפשר דכוונת הטור
שהכשירו שלא יהיה באותו מעשה איסור משום גיעולי
גוים ,והיינו גם-כן על-ידי נעיצה בקרקע כיון דקיימא לן
דבית-השחיטה צונן ,וצ"ע.
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 בחדושי תירצתי דברי הרמב"ם לאו משום דרפויי וכ',
אלא שדרך בדרך רי"ף רבו ,דזו לשון הרי"ף ,איתמר,
השוחט בסכין של גוים ,רב אמר קולף ,רבה בר בר חנה אמר
מדיח ,והילכתא מדיח ולקולא ,ואיכא מאן דפסק כרב לחומרא,
עכ"ל .וצ"ע לעניות דעתי ,כיון שכתב כבר הילכתא מדיח ,למה
מסיים להביא עוד ואיכא מאן דפסק כרב לחומרא ,אלא ודאי
רצה להורות לן אף-על-פי שהלכה לקולא ,מכל-מקום המחמיר
משובח ,ולא נוכל לומר על המחמיר בזה שעושה שלא כהוגן
בחומרתו נגד דין מפורש ,וזו גם-כן כוונת הרמב"ם ,ולא משום
דרפויי מרפיא בידיה ,ודוק.
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 דעתי נראה דדעת מורי שם לומר מדברי הרא"ש
משמע שמותר לשחוט בסתם סכין של גוי על דעת
שיקלוף בית-השחיטה ,מדאמר ברא"ש שאסור לשחוט
לכתחילה בסכין של גוי בן יומו על סמך שיקלוף אחר-כך את
בית-השחיטה משום חשש שמא ישכח ולא יקלוף ויאכל אסור,
שמע מינה בסתם סכין של גוי שאינו בן יומו שאם שחט



     

בדיעבד מותר בלא קליפה ובלא הדחה ,מותר לו לשחוט
לכתחילה באותו סכין שאינו בן יומו על סמך שיקלוף אחר-כך
את בית-השחיטה ,כיון שאם שכח ולא קלף לא נאסר בדיעבד,
ודוק ,כך דקדק מורי מלשון הרא"ש ,ועיין אות ה.
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 דעתי נראה ליישב ,דיש ודאי לחלק בין סכין של
גוים לסכין ששחט בה טריפה ,בסכין של גוים כיון
דחיישינן לשמנונית שעל גבי הסכין ושם משמשין בו תמיד,
ודאי נשאר ונדבק בו תמיד שמנונית ורבה שמנונית עליה,
לפיכך צריך הכשר ממש ,ואם שחט בה קיימא לן שפיר שצריך
קליפה כרב ,מה שאין כן בסכין ששחט בה טריפה ,שאין בה
אלא מעט שמנונית שנדבק בה מבית-השחיטה של טריפה.
וראיה ,שלא נשאר בה אלא מעט שמנונית ,דהא פסק הרא"ש
דסגי ליה המנהג שנהגו לקנחו בשער בהמה ולא צריך להו
אפילו כליתא דפרסא למיכפריה ,ושער בהמה אם מקנחה בה
לא הוי אלא קנוח משהו ,אפילו הכי מספיק ליה האי קנוח,
אם-כן מוכח שלא נשאר בסכין אלא מעט שמנונית והוא קלוש
ודק מאוד וסגי ליה בהדחת בית-השחיטה אם שחט בה בלא
הדחה ,וכיון דאנן קיימא לן כהרא"ש דסגי לכתחילה בסכין
ששחט בה טריפה אם קנחה בשער בהמה ,אם-כן שפיר קיימא
לן נמי שאם שחט בלא הדחה ידיח בית-השחיטה ואין צריך
קליפה ,וזה סברת רבנו בטור .ולפי זה פסק רבנו בשולחן-ערוך
נמי שפיר כן ,דסגי בהדחת בית-השחיטה אם שחט בלא הדחה.





אבל רש"י וספר-התרומה ובתורת-הבית ,שלא הביאו האי
מנהגא ולא סגי להו הדחה בשער הבהמה וצריך להו כליתא
דפרסא למיכפריה ,סבירא להו דשמנונית על סכין ששחט בה
טריפה יש בו ממשות מה ואינו כל-כך קלוש ודק ,לכך שפיר
כתבו ופסקו שבדיעבד אם שחט בסכין של טריפה לא סגי
בהדחת בית-השחיטה אלא צריך קליפה ,ודוק ,כך נראה לי.
 לפי זה צ"ע על רבנו בב"ח ,כיון דאית ליה בדיעבד
אם שחט בסכין ששחט בה טריפה שחט אחר-כך
הכשירה בלי הדחה בינתיים צריך קליפה ,אם-כן סבירא ליה
שנשאר שמנונית של טריפה ממש הרבה על הסכין ,אם-כן
האיך כתב אחר-כך שאם קנח הסכין בשער בהמה ,אף ששחט
הרבה טריפות סגי ליה האי קנוח שלא תצריך בשר
בית-השחיטה אפילו הדחה ,הא האי קנוח שער הוא קנוח
קלוש ופחות מכליתא דפרסא ,וצע"ק .ויש לומר שסבירא ליה
אם קנח בשער בהמה אף שלא קנח היטב כיון שזה הוא קנוח
קלוש ,אבל מכל-מקום הרוב השמנונית הנשאר בסכין הלך
על-ידי זה ,ומה שנשאר על פני הסכין אינו אלא משהו ואפילו
הדחת בית-השחיטה לא צריך ,כי מספיק לו הדחה קצת
אחר-כך שמדיחים לאכילה או להכנת אכילה ,כך צריך לומר.
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 אינם נהירים לקט שכלי ,וכי נאמר דסכין של אכילה
או מזלג של אכילה או כף של אכילה לא מקרי כלים
משום דלא בעי דוקא כלי שיכול לאכול גם-כן עם חתיכת
מתכת או חתיכת עץ אפילו אינו מתוקן ומשופע כמו כלי,
אתמהה .אלא ודאי היינו טעמא משום הכי לא צריך טבילה,
שדוקא כלי סעודה כתובה בפרשה וסכין של שחיטה לא כלי
סעודה הוא ,וצ"ע.
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 דעתי נראה דברי הב"ח כנים וברורים ,ורבנו בש"ך
הפריז כאן על המדה במחילת כבודו הרם ,וגם
לרמב"ם אית ליה כדברי הרשב"א והר"ן ,דאף בשחט מסוכנת
בסכין של עבודה-זרה מותר על-ידי הולכת הנאה לים-המלח,
וכן הם דברי הכסף-משנה ,וכן כתב נמי בשולחן-ערוך לקמן
סימן קמב סעיף ב .ויש לי להביא ראיה מסופקת דאית ליה
לרמב"ם דסגי בהולכת הנאה לים-המלח אף אם שחט בדיעבד
מסוכנת בסכין של עבודה-זרה ,דהא בכל מקום איסור
עבודה-זרה כתב הרמב"ם בפירוש אסור בהנאה ,וכן שם הלכה
ג גבי עצים וגבי תנור ,וכן הלכה יד גבי כרכר ,וכן בכל אותו
הפרק ,עד שהגיע לדינא דסכין הלכה יט ,שכתב ,סכין של
עבודה-זרה וכ' ,ואם היתה מסוכנת הרי זו אסורה ,מפני שהוא
מתקן וכ' ,וכן אסור לחתוך בה בשר מפני שהוא מתקן וכ',
עכ"ל .ולא כתב אסורה בהנאה כמו שכתב בכל הפרק ,שמע
מינה שסבירא ליה שאין דינה של סכין זה כשאר תקרובת
עבודה-זרה ,אלא אסורה כולה עד שיוליך הנאה לים-המלח,
כמו שכתב הש"ך בעצמו גבי חתך בשר .ואדרבה מלשון
הרמב"ם יש ראיה ששחיטת מסוכנת וחתיכת בשר בחדא
מחתה מחתינהו ,שכתב ,ואם היתה הבהמה מסוכנת הרי זו
אסורה וכ' ,וכן אסור לחתוך בה בשר מפני שהוא מתקן וכ'.
משמע שכדין הבשר שחתך גם-כן דינא דמסוכנת ששחט ,מה
גבי בשר ניתר על-ידי הולכת הנאה לים-המלח ,הוא הדין
גם-כן בבהמה מסוכנת ,וזה ברור .וגם דברי הכסף-משנה מוכח
שסבירא ליה כן ,דהביא מתחילה דינא דמסוכנת שאסורה,



ודינא דבשר שגם-כן אסור ,וזו לשונו ,דכל שאינו דרך הפסד
והשחתה אסור ,וכן כתב הרשב"א והר"ן שאם חתך בה בשר
הבשר אסור דהא מתהני מעבודה-זרה ,ומיהו בהולכת הנאה
לים-המלח סגי וכ' .משמע דאכל האי דינא דסכין כן כתב ,וכן
הביא הלשון בשולחן-ערוך ,בשאר דברים כתב גם-כן אסור
בהנאה ולא מהני הולכת הנאה לים-המלח ,וגבי סכין כתב סתם
אסור כלישנא דרמב"ם ,אלא ודאי כוונתו שאסור עד שהוליך
הנאה לים-המלח ,והרמב"ם והרשב"א והר"ן והטור והמחבר
חדא שיטה אית להו ,ודוק היטב.
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 דעתי לא מצאתי כל אלה ברמב"ם שם ,דהכי איתא
שם הלכה ז ,הלוקח סכין מן הגוי מלבנה באש או
משחיזה ברחיים שלה ,ואם היתה סכין יפה שאין בה פגימות
די לה אם נעצה בקרקע קשה עשר פעמים ואוכל בה צונן ,ואם
היו בה פגימות או שהיתה יפה ורצה לאכול בה חמין או
לשחוט בה ,מלבנה או משחיזה כולה .שחט בה קודם
שיטהרנה ,מדיח מקום השחיטה ,ואם קלף הרי זה משובח,
עכ"ל .הנה מדברי הרמב"ם אלו משמע לכתחילה צריך סכין
של גוי אם רוצה לשחוט בה צריך לבון או השחזה כולה ,אבל
בדיעבד מהני אפילו נעיצה בקרקע קשה עשר פעמים שאפילו
הדחה אינה צריך ,דהא הרמב"ם מונה כאן שלש טהרות לסכין
של גוי ,הלבנה השחזה ונעיצה ,וקאמר לצונן די בנעיצה,
לחמין צריך ליבון או השחזה ,כל זה לכתחילה .ואחר-כך
מסיים וקאמר ,שחט בה קודם שיטהרנה מדיח וכ' ,משמע
קודם שעשה לה אחת מן אלו הטהרות המנוים כאן ,אבל אם
עשה לה אחת מן הטהרות אלו אפילו רק נעיצה שהיא נמי
אחת מן הטהרות די לה בכך ואינו צריך הדחה ,כך נראה
לעניות דעתי .ותדע ,שבכל מקום כאן בפרק הזה לא נקט לענין
הכשר לאכילה לשון טהרה ,אלא פרט בכל מקום אופן ההכשר,
ולבסוף סיים אם עשה לה אחת מן הטהרות אלו ,ודאי כוונתו
לכלל כל מיני הכשר לטהרה לשחיטה ואפילו נעיצה ,כך נראה
לעניות דעתי .וצ"ע על הש"ך ,וכן פסק גם-כן המחבר
בשולחן-ערוך כאן כאשר פירשתי דברי הרמב"ם ,דאם שחט
בנעיצה מותר גמור ואינו צריך אפילו הדחה ,ודוק.
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 דסוף השחיטה נעשה, דעתי כמו שכתבתי לעיל
 אלא שחש דילמא לא,קינוח לתחילת השחיטה
ידי כל שהוא שהוסיף בשחיטתו כל-היתה השחיטה אלא על
כן לא נעשה- ואם,שהוא על חצי הסימן ובזה שחיטתו כשירה
 ויש בזה קצת חשש,בסוף שחיטה קינוח לתחילת שחיטה
 לזה כתב,לאבר מן החי קצת ממש הנדבק על הסכין מתחילה
 ודוק,הג"ה באגודה שצריך קינוח לסכין משום אבר מן החי
.היטב
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 שם שטרח הרבה לברר דבדיעבד סגי ליה בהדחה
 ואני. כך היא כוונתו,עלמא-וקליפה סגי אליבא דכולי
 דהא פסק המחבר לעיל,בער ולא אדע מה כל הטרחות אלו
סעיף א בסכין של גוי אפילו שחט בלא שום הכשר סגי
שכן כאן גבי- רק כתב אם קולף הרי זה משובח מכל,בהדחה
 ואין לומר דסבירא ליה, וצ"ע,סכין ששחט בה כשירה
. וצ"ע,השחיטה צונן-בית
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 דהא פסק,כך- לא הבנתי מה שייך בזה תימה רבה כל
ערוך בסכין של גוים-יוסף והמחבר כאן בשולחן-הבית
,השחיטה-בסעיף א אם שחט בו בלא שום הכשר מדיח בית
כן מדינא סגי- אם, ואם קלף הרי זה משובח,רק שמסיים
 ולמה לא יהיה הדבר פשוט דמהני,השחיטה-בהדחת בית
השחיטה בסכין כשרה ששחט בה רק פעם אחת-הדחת בית
 ולי יש תימה על דברי הטו"ז דהרי הוא,טריפה לשיטתו
.חדש- עיין פרי, וצ"ע,בעצמו מבקש לתרץ דברי הטור בהך
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 דשם, דעתי נראה דלא דמי כלל להאי דסימן קכב
שפיר אסרינן לבשל בקדירה שאינה בן יומה אטו
 מה שאין כן, דהא קדירה בן יומה אסור מדאורייתא,בן יומה
יומה שאינה צריך-כאן שהוא שוחט בסכין של גוי שאינה בת
 ואם שחט בסכין בת יומה צריך,מדינא אפילו קליפה לא בעי
 ואסרו לשחוט בסכין בת,קליפה מדינא ואם לא קלף אסור
 כיון דאם שכח ולא קלף בא,כך-יומה על סמך שיקלוף אחר
 והנה האסור בסכין בת יומה לשחוט על.לידי אסור דאורייתא
 ועכשיו לגזור על,מנת לקלוף הוי גזירה דרבנן שמא ישכח
סכין שאינה בת יומה שלא ישחוט לכתחילה על מנת שיקלוף
משום שמא ישחוט בסכין בת יומה על מנת שיקלוף הוה ליה
שור- עיין תבואות, ודוק, וכל כי האי לא גזרינן,גזירה לגזירה
.מגדים- ופרי,יז
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 דהא, דעתי נראה אפילו לחלוחית קשיא אין כאן
כן- ואם,עלמא יש בשחיטה דוחקא דסכינא-לכולי
מה שנשאר בעין מתחילת השחיטה אבר מן החי נתקנח בסוף
ידי הסימנים עצמן ובסוף השחיטה לא נשאר על-השחיטה על
ידי-השחיטה על- ואין לומר שיאסר בית.הסכין אלא היתירא
מה שקינח לבסוף מן הסכין אותו אבר מן החי שבא עליה
 כיון שצותה התורה מצות שחיטה להתיר,בתחילת השחיטה
כל הבהמה כבר גילתה שבדרך השחיטה אין לחוש לאותו מעט
. כך נראה לעניות דעתי,אבר מן החי שנדבק בה בתחילה
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פנים דין לחתוך-כל-שלמה שתמה עליו שעל- בכרם
 דהא, ולדידי ליכא קושיא. עיין שם,הוה ליה לאתויי
הדין לחתוך בשר לא שייך הכא בהלכות שחיטה ולא שם
 ועוד דדין זה פשוט אין.זרה-בפרק קמא ברי"ף אלא בעבודה
.צריך להביאו כאן כלל
            (יח
       
         
         
       
         
     
         
        
         
, דעתי לא אמר הגאון ז"ל כן בחדושיו אלא לחדודי
אבל באמת ראייתו משמעתא דפסחים בסוגיא נטף
 דשם שפיר יש מקום לקושית תוספות,מרוטבו לא מוכח כלל
 ויש לחוש שמטוה הבשר מחמת,כיון דאמרה תורה צלי אש
,השפוד והוה ליה צלי מחמת דבר אחר שהוא איסור תורה
מחויבין אנו להמציא צליה לקרבן פסח שלא יהא נטוה מחמת
 דצותה תורה "וזבחת, מה שאין כן גבי שחיטה.חום השפוד
כן מוכח- אם,פסח" או "ושחטו אותו" ואין שחיטה אלא בסכין
השחיטה כלל ולא מקרי כלל-דלא חששה התורה על חום בית
צלי מחמת דבר אחר גבי שחיטה ולא צריך משום זה לא
 לכן נראה לי דרק לחדודי אמר. וצ"ע,לקליפה ולא להדחה
. ודוק,רבנו כן
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 כי מוסכם, עניות דעתי אין בזה תפיסה לאדונינו בטו"ז
הוא בכמה מקומות שאין הולכים בכלים אלא לאחר
 ורוב תשמישו של סכין זה אינה ברותח ואין,רוב תשמישן
. וצ"ע,לחוש לזה
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 עיין שם מה, בעניי בררתי לעיל על דברי הש"ך ס"ק ה
 דאית להו להרמב"ם והרשב"א והר"ן והטור,שכתבתי
המלח-והמחבר חדא שיטה גבי סכין דמהני הולכת הנאה לים
 ועיין לעיל בד"ה ש"ך ס"ק ה מה,זרה-גבי סכין של עבודה
.שכתבתי שם
        
        
     

 (יד

 לעיל בד"ה ש"ך ס"ק יא מה שכתבתי שאין לנו ראיה
כלל לאסור בסכין שאינו בן יומו ומקונח יפה
 ונראה כדברי המהרש"ל שהתיר לשחוט לכתחלה,לכתחלה
שור- ועיין תבואות, ועיין לעיל,בסתם סכין על מנת שיקלוף
.ס"ק יז
          (טו
       
        
      
 לעיל מה שכתבתי על דברי ט"ז ס"ק י שהקשה שם
 ואמר,על המהרש"ל ועל הב"ח ועל דברי האגודה
 ואני. עיין שם,עליהם שהם דברו ח"ו דברים שאין להם שחר
. תהילה לאל יתברך,תרצתי דבריהם ועיין שם ותמצא מטעמים
          (טז
      
       
          
  
 כבודו הרם הפריז כאן קצת על המדה שאין לומר
 הא בעוף יש,בעוף שאינה עומדת רק לאכילה
. וצ"ע, דבחייה עומדת לגדל ביצים,נמי קלקול



     

        
         
        
        
         
         
         
 
 זכיתי להבין דבריו ,דהא קיימא לן כבולעו כך פולטו,
וכמו שכתב הוא בעצמו לעיל .ועוד ,בסוף השחיטה חם
יותר ,כמו שכתב בגמרא ,מה שבלע בתחלה או מה שנדבק
בתחלה פולט או נתקנח לבסוף ,וצע"ג.
כ(           
          
        
          
          
          
       
        
         
        
       
        
          





דרגא ,בסכין ששחט בה טריפה שאסור לחתוך בה רותח אפילו
הדיחה ,ואם-כן קאי האי דכתב כאן ,אפילו הדיחה ,קאי לעיל
אסכין ששחט בה טריפה שאסור אפילו בהדחה ,ושפיר כתב
הרא"ש אחר-כך ,דאפילו לחתוך בה צונן אמר לקמן דבעי
הדחה ,ואמרי לה לא בעי הדחה ,עכ"ל .פירוש ,דאפילו בסכין
ששחט בה כשרה ולחתוך בה צונן פליגי אי בעי הדחה ,אם-כן
מוכח מזה דבסכין ששחט בה טריפה ולחתוך בה רותח ודאי
לא סגי בהדחה ,ואין כאן סתירה בדברי הרא"ש ,כך נראה
לעניות דעתי.
כא(       
     
        
          
        
          
       
     
 לי להביא ראיה מדברי הגמרא שם דף ח ,אימת קא
חיימא לכי גמרה שחיטה וכ' ,ע"כ .כוונתם ,מכיון
שהתחיל לשחוט בהא סכינא ושחט ובא עד סוף שחיטה ,אז
יש בסכינא כל-כך חמימות עד שתוכל לבלוע ,אבל חמימות
דגמר שחיטה לבדה אין כל-כך חזק לגרום הבליעה .לכן בגוי
שתחב סכינו בצוואר בהמה וחותך כרגע מן הורידין לאחר
שחיטה ואין שם אלא תחיבה בעלמא ,אין כח בחמימות דם
של אחר שחיטה אפילו לבלוע מן סכינו של גוי ,ואפשר
דאפילו דוחקא דסכינא ליכא בהאי גוונא גבי ורידין אלו ,והנח
לבני-ישראל וכ' ,כך נראה לעניות דעתי.

 עני בדעת נראה לי לברר דברי הרא"ש שאין להקשות
עליהן ,דהכי איתא כאן בדברי הרא"ש ,וזו לשונו ,סכין
ששחט בה טריפה ,פליגא בה רב אחא ורבינא .חד אמר ,מדיח
בחמין .וחד אמר ,בצונן .והלכתא אפילו בצונן וכ' ,והא דפליגי
הכא בסכין טרפה היינו לשחוט בה ,אבל לחתוך בה רותח,
אפילו שחט בו כשירה אמרינן בפרק כל הבשר סכין ששחט
בה אסור לחתוך בה רותח אפילו הדיחה ,דאפילו לחתוך בה
צונן אמר לקמן דבעי הדחה .ואמרי לה לא בעי הדחה אלא
כליתא דפרסא ואסכין קאי כדמפרש לקמן ,אבל לשחוט בסכין
ששחט בה כשירה לא מיתסר וכ' ,עכ"ל.

כב(       
     
       
       
        
       
     

 לעניות דעתי כוונת הרא"ש ,באמת אם שחט בסכין
כשירה סגי בהדחה אפילו לחתוך בה רותח ,ולחתוך
רותח בסכין ששחט בה טריפה אינו מועיל הדחה וצריך
הגעלה ,ראה ודקדק בדברי הרא"ש כאן שכתב ,והא דפליגי
הכא בסכין טרפה היינו לשחוט בה ,אבל לחתוך בה רותח,
אפילו שחט בו כשרה ,אמרינן בפרק כל הבשר סכין ששחט
בה אסור לחתוך בה רותח ,עכ"ל .פירוש ,לחתוך רותח בסכין
ששחט בה כשרה אסור בלי שום תקנה או בלי שום הכשר,
אלא צריך הדחה ,כמו שכתב בפרק כל הבשר .אם-כן נחות

 לי דהט"ז הוציא דבריו ודינא מדברי טור ומחבר,
שכתבו ,סכין של משמשי עבודה-זרה חדש או ישן
שאין בו משום גיעולי גוים ,ולא כתבו כדמשמע בגמרא ,סכין
של משמשי עבודה-זרה חדש דפסק בה גווזא או ישן שליבנה
באור ,אם-כן משמע שכל דבורם דבור אחד ,והאי שאין בו
משום גיעולי גוים ,שייך אכולא רישא .וכוונתם ,בין חדש בין
ישן שאין בו משום גיעולי גוים ,ושפיר פירש בט"ז שלא
נשתמש בחמין ולא צריך לה ליבון באור ,אבל צריך לה הכשר
אחר ,כגון נעיצה עשר פעמים בקרקע ,או ישן שצריך אפילו



     

, שבעל הבהמה רוצה לשחיטה אז אסור לו לשחוט לו,הבהמה
ואם שוחט לרצון של בעל הבהמה הרי עובר על לאו דלפני
. ונכון,הגדולה- זה נראה לי כוונת הכנסת,עור
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 ובדרך, מדאמר בדרך הראשון דבדיעבד בעי קליפה
 ולא,השני כתב ואף בדיעבד אסור בנעיצה בבן יומו
כן משמע- אם,כתב דבדיעבד בעי קליפה כבדרך הראשון
 דלא מהני לזה,בדיעבד אסור בבן יומו לגמרי אף בקליפה
 והוי, וצ"ע, ואין זה משמע כלל מדברי המרדכי הנ"ל,קליפה
. וצ"ע,ליה להרב ליפרש דברו יותר
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 והנה לא דמי כאן נמי, מה שכתבתי לעיל אדברי הש"ך
 דשם הוה גזירה אינו בן יומו,להאי דפינכי דרב אמי
אטו בן יומו על זה אנו דנין שם והוה ליה חדא גזירה שגזרו
 והשתא לא מפלגינן בין בשר,רבנן אינו בן יומו אטו בן יומו
 כי כן גזרו חז"ל סתם אינו בן יומו אטו בן,עוף לבשר בהמה
 שגזירה עיקרית היא שלא ישחוט בסכין, מה שאין כן כאן,יומו
כך דילמא אישתלי ולא יקלוף-בן יומו על מנת שיקלוף אחר
 והשתא נגזור עוד באינו בן יומו שלא,דהוה אסור דאורייתא
 דאם תתיר לו באינו בן,ישחוט לכתחילה על סמך שיקלפנו
 זה מיקרי שפיר גזירה,כן בבן יומו-יומו יכול לבוא להתיר גם
. ודוק,לגזירה





,' ונכלל הכל בהאי לישנא 'שאין בו משום גיעולי גוים,ליבון
.ודוק
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אליעזר אינה אלא לומר דגם בעוף- לי דכוונת דמשק
 והיינו להטיל,יש לומר שעומד לשלשה דברים בחייו
 כך, ולאכילה, ולגדל אפרוחים בהושיבו על ביצים,ביצים
שור- ולפי זה יש להתלונן על דברי תבואות.נראה לי
 ונראה לי דגם עוף, וזו לשונו, שכתב,חדשה סעיף א-בשמלה
 תרתי מיהא,גב דאינו עומד למלאכה-על- אף,מותר לשחוט
 דמה שכתב רש"י,שור- וכתב שם בתבואות. עכ"ל,איכא
 ולפי. עכ"ל,דבחייה עומדת לשלשה דברים פשוט דלאו דוקא
דברי אף בעוף עומד לשלשה דברים בחייו להטיל בצים ולגדל
. וצ"ע,אפרוחים ולאכילה
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, דשם פסק רמ"א,מגדים- בעניי לא הבינותי קושית הפרי
 המודר הנאה מחבירו מותר לשחוט לו בהמה,וזו לשונו
 אם אחד מודר הנאה, והנה. עכ"ל,בריאה אבל לא מסוכנת
 הנודר,כן שניהם מוזהרים שלא לעבור עבירה- אם,מחבירו
, דהיינו שלא יקבל שום הנאה מחבירו,מוזהר שלא יחל דברו
כן בלאו דלפני עור שלא יכשיל את חבירו-וחבירו מוזהר גם
 ועל זה קאי הרמ"א שם סימן.כורחו-ולא יגרום לו הנאה בעל
. המודר הנאה מחבירו מותר לשחוט לו בהמה בריאה,רכא
 שמותר לו לשחוט לחבירו בהמה של חבירו אם היא,פירוש
 ועל זה קאי,בריאה ואינו עובר בזה על לאו דלפני עור
הגדולה ופירש דמיירי דוקא בשוחט שלא מדעת בעל-הכנסת
 אבל מדעת בעל, דאין בעל הבהמה רוצה לשחיטה,הבהמה
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 מה שכתבתי לעיל אדברי הט"ז ס"ק י וקושית
הפרי-מגדים הכא לא קשה עליו ,דכוונת הט"ז כך היא,
כמו שהדין גבי בהמה אם שחט שלש טריפות בצירוף מקרי
תדיר וצריך קנוח ,כן הוה ליה להביא נמי בעוף ,אם שחט
שלש עופות בצירוף בלי קינוח ביניהם מיקרי תדיר וליבעי
נעיצה .וזה הוא גם-כן שדייק הט"ז בדבריו ,וכתב ,דאם-כן
היה צריך נעיצה בקרקע כמו בבולע טריפות תדיר ,ולא מצינו
נעיצה אלא בסכין של טריפה.
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] סעיף ד[       
 אני מה ענין זה כאן לחזקה ,הלא כל זה הכא אינו
תולה אלא ברגילות תדיר משום דמתיבש השמנונית,
ומה שייך כאן חזקה .ועיין כאן שהביא הט"ז קושית המהרש"ל
על המחבר איך ידע מקודם שתטרף וגם אינו בנמצא שמיחד
אדם סכין לשחיטת טריפה וכ' ,עיין שם .ונראה לעניות דעתי,
מה שלא היה בנמצא בזמן המהרש"ל ובמקומותיו ,אפשר
שהיה נמצא בזמן בית-יוסף ובמקומותיו ,ובית-יוסף שהיה בין
הישמעאלים שגם הם מניחים לשחוט על-ידי ישראל ואוכלים
רק שחוטים כנראה לעיל סימן ד ,אפשר שנמצא .וגם בזמנינו
יש אפילו קצבים ישראלים להוציא מידי נבלה מניחים לשחוט
את טריפותיהם שהם כרותים או שבורים בחייהם ,ופעמים יש
בעדר כמה טריפות ששוחטים בפעם אחת ,ויש לשוחט סכין
מיוחד שרגיל לשחוט בו טריפות תדיר ,ועל זה קאי המחבר
אם רוצה לשחוט בזה כשירות צריך נעיצה .ותדע דבהכי איירי,
דהא קאמר שרגיל לשחוט בו טריפות תדיר ,הלא די בזה אם





אומר ששוחט בו טריפות תדיר ,ושפיר משמע תדיר היינו שלש
זימני רצופין ,אבל מאחר שדייק וקאמר שרגיל תדיר משמע
כדברי ,וצ"ע.
כט(        
     
       
       
         
       
        
 
 דעתי דברי הש"ך ברורים ,דהא בש"ך קאי אדברי
המחבר ,שכתב ,ואם שחט בלא הדחה ידיח
בית-השחיטה ואם רגיל לשחוט וכ' ,צריך נעיצה ,ועל זה הביא
בש"ך דברי מהרש"ל ,כגון ששחט הרבה בהמות ונמצא כמה
בהמות מהן טריפות בבדיקה דשוב לא ישחוט אלא ינעוץ,
עכ"ל .וזה איירי רק אם לא הדיח ולא קינח בינתיים ,ושפיר.
ואחר-כך הביא דברי הב"ח ,דהבהמות הכשרות שנמצאו מהן
הוכשרו בקינוח שעשה בינתיים ,עכ"ל .וכוונתו ,דעכשיו לדידן
שנהגו שוחטין שלנו לקנוח הסכין בשיער הבהמה בין שחיטה
לשחיטה די בזה ,ולא צריך לא נעיצה ולא הדחה ,ודוק ,ואין
צריך להגיה בדברי הש"ך כלום.
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 לי זה דוקא לאכול לעצמו ,אבל אם רוצה המודר
למכור לאחרים ,אפשר דגם-כן אסור לנקר לו ,דהא
על-ידי זה ניקורו קונים הבשר ממנו ונמצא זה מהנהו הנאת
ממון ,או אפשר לומר דגם זה מיקרי מצוה ,דהא המנקר מכוין
להציל הקונים ממכשול והוי ליה מצוה ,ולאו להנות נתנו ,וצ"ע.
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 לעניות דעתי לברר דעת הראב"ן ובמה פליגי רש"י
ורמב"ם .ונראה לי ,דהנה חזינן דרש"י מחלק בין
גומא לעוגא של מים ,ופירש במתניתין דתנן לתוך עוגא של
מים ,וזו לשונו ,גומא כמו עוגיות לגפנים דמועד-קטן ,לשון
מורי .לישנא אחרינא ,לתוך העוגל ,והיא היא ,עכ"ל .והוי
כוונת רש"י לומר דהאי דקאמר ומפרש עוגא גומא ,לאו למימר
גומא ממש ,דהא קאמר אין שוחטין לתוך גומא כל עיקר
ומשמע אפילו שיש בו מים ,אלא כוונתו בהאי דמפרש גומא
כמו עוגיות לגפנים שהוא גומא קטנה מאוד על פני האדמה
כמו שעושין לגפנים ,אבל לא גומא בתוך הקרקע .אבל אין
פירושו לגרוס לתוך אגן של מים מדקאמר במתניתין אין
שוחטין לא לתוך ימים ולא לתוך נהרות ולא לתוך כלים,
משמע כלים דומיא דימים ונהרות ,מה ימים ונהרות כלל כלל
לא אף כלים כלל כלל לא אפילו שיש בהם מים .ואף-על-פי
שתנן נמי במתניתין אין שוחטין לגומא כל עיקר ,מכל-מקום
מצינן דנחית במתניתין ובברייתא לחלק בין גומא בשוק ובין
גומא בתוך חצירו ,הוא הדין דמחלקין בין גומא בתוך הקרקע
לגומא על הקרקע .ופירש לפי גרסתו עוגא של מים ,גומא כמו
עוגיות לגפנים .ואין להקשות דאי פירוש 'עוגא' גומא ,לקמן
הוה ליה לחלק גבי ואין שוחטין לגומא כל עיקר ,זה אינו ,דהא
כוונת רש"י לומר דאין זה מיקרי גומא ,כי גומא נקרא חפירה
בתוך הקרקע ,ועוגא הוי אסיפת עפר על גבי הקרקע ,כמו כלי,
שנעשה בתוך אסיפת עפר זו תוך שיהא לו תוכיות לקבל בו
מים ואז שוחטין לתוכו ,זה סברת רש"י.
 הרשב"א והרמב"ם סבירא להו מדקתני אין שוחטין
לתוך גומא כל עיקר אלא באופן שנאמר במתניתין,
משמע שכל שנראה כמו גומא אף שנעשה על הארץ אסור
מדתנן כל עיקר ממעט אפילו גומא כמו עוגיות לגפנים ,אבל

מדקתני במתניתין ולא לתוך כלים אבל לתוך עוגא של מים,
מכלל שמתניתין רוצה לחלק בכלים כמו שמחלק גבי גומא
שגם שם נאמר אבל עושה גומא ,וכוונתה אין שוחטין לתוך
כלים רקים כלל אבל לתוך אגן של מים אף שהוא כלי כיון
שיש בו מים ואין ראוי לזריקה לעבודה-זרה עוד ,מותר לשחוט
לתוכו .ויש עוד להאריך בזה ולפרש ,אבל לקצר אני צריך,
ודוק .וזהו באמת כוונת הראב"ן דסבירא ליה כרש"י שאין
שוחטין לתוך כלי כלל ,ודלא כבית-יוסף ,ודוק.
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 לא הבנתי ,דהא לפי זה אף בלילה יכול לשחוט
לכתחילה בחושך שהרי יכול לבדוק בסימנים מיד
כשידליק אור ,אלא ודאי חיישינן שעד שידליק אור יש לחוש
שמא על-ידי פירכוס נתרחב החתך משהו ונראה דנשחט רובו,
הכי נמי יש לחוש ביום אם שחט במקום אופל עד שיצא משם
לאורה נתרחב החתך על-ידי פירכוס ,וגם יש לומר דאיירי
שאין לו אור להדליק לכך אין שוחט לכתחילה בלילה ,והוא
הדין נמי במקום אפל אם אינו יכול לצאת מיד מאפילה לאורה
בזה איירי שלא ישחוט לכתחילה ,וצ"ע ,עיין כרתי-ופלתי.
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 אני מי יתן ויבוא איזה נבון וחכם להראות לי ולהבן
לי דרך ישכון אור בדברי הב"ח ,מה זה לחלק בין
ראש הספינה לתוך הספינה ,וקט שכלי להבין חדותיו ,ולמה
בתוך הספינה אם שוחט הספינה אינה מתטנפת ואם שוחט
בראש הספינה מתטנפת ,סוף כל סוף כל דבריו נראין לעניות
חדה ואיני יודע לפותרם ,והוא פוער פיו כנגד
דעתי כמו ִ ָ
תוספות שלא חששו לדקדק בלשון רש"י ופירושו ,ואפשר
שגבה לבו שלו חסיד אלוק בדרכי אלקים .אבל מה שהקשה
על הבית-יוסף שיצא לתרץ קושית התוספות בטוב טעם ודעת
שלא יקשה על רש"י וכתב עליו בב"ח דאם-כן מאי קאמר
רש"י דהכל יודעין כיון דבספינה הוא על-כרחו שוחט לתוך
הים שאי-אפשר לו לטנף את הספינה ,עכ"ל .הלא הבית-יוסף
מפרש זה ,שאם רואין שמוציא ידו חוץ לספינה ושוחט לתוך
הים כי הדם שותת על דופני הספינה ומשם לים ,הנה הוי זה
ממש שוחט אל הים ,יודעין הכל שעושה כן על-כרחו שלא
לטנף את הספינה .ודברי רש"י ברורים אליבא דבית-יוסף ,וכל
דברי החסיד בב"ח נסתרו ממני ואיני יודע למצוא מבוא בהן,
וצע"ג ,כי דרך הנשר בשמים ,ועיין ש"ך ועיין פרי-מגדים.
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תמה ,הא כתב רבנו בטור ,אם יש בכלי מים ואם הם
עכורים מותר אפילו לכתחילה לשחוט לתוכו ,עיין שם.





ואם-כן מה צריך כאן בב"ח לדחוק כולי האי בלהוציא את ידו
לחוץ ולשחוט שיהא דם שותת על דופני הספינה ,דהא כל זה
אין אנו מתירין אלא מתוך דוחק דאי-אפשר בענין אחר מבלי
ללכלך את הספינה ,הא יותר טוב לשאוב מים מן הים אל תוך
כלי ולעכור אותו ולשחוט אל תוך הכלי של מים עכורים שהוא
מותר לכתחילה אליבא דטור בכל מקום אפילו ביבשה בשלא
מקום הדחק ,דהא כיון ששוחט לבשל אז יש לו ודאי כלי וגם
מים מצוים שם וגם איזה דבר כדי לעכר את המים ,דהא איירי
בב"ח שיש לו כלי לקבל את הדם ,שכן מסיים כאן ומקבל את
הדם בכלי ,וצ"ע .ואפשר לומר דכוונת הטור בהא דקאמר ,ואם
הם עכורים מותר ,משמע רק דיעבד ,עיין שם ,מכל-מקום צ"ע.
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 נחית שום חד מן המפורשים לפרש כך ,וגם אינו דומה
כלל למה שכתב אחר-כך בסימן יב גבי גומא ,כי שם
כתב עושה מקום חוץ לגומא ושוחט שם והדם שותת ויורד
לגומא וכ' ,עיין שם .וכאן גבי כלי אם שחט על אוגנו של כלי
אין זה מקרי חוץ לכלי כי זה הוי על הכלי ממש ,מה שאינו
כן גבי גומא ,וצע"ג ,ועיין ש"ך ועיין פרי-חדש ותבואות-שור.
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 שם .ועיין מה שכתבתי לעיל אקושית הב"ח בזה ,ולא
קשה ,יעויין שם .ואני בעניי לא הבנתי מה להו
לרבותינו ז"ל לפלפל כולי האי על טעמא שאסר לכתחילה
לשחוט בלילה או במקום אופל ,הלא התורה צותה לנו שלא
נאכל החי אם לא שנשחט כראוי כהוגן ,ובאת הלכה למשה
מסיני וצותה לנו והזהירה אותנו שנזהר מאוד בהלכות שחיטה,
וכיון דשחיטה מסורה לכל ,וזהירות בכל דיני שחיטה כהוגן
וכשורה אינה שייכת אלא אם רואה אדם היטב השחיטה וזהיר
בכל מילי דשחיטה ,לכן שפיר אמרו והזהירו חכמים שלא
לשחוט לכתחילה בלילה או במקום אפל ,אבל אם שחט ויודע
ששחט כהוגן לא חיישינן כלל שמא שחט שלא כהוגן .והאי
דרבי יונה שבדק גירא ושחט את העוף בהדי דפרח ,היינו





     

משום שהוא בקי וידע לכוין היטב ,אבל לא גמרינן מניה
להתיר לאחר שיעשה כוותיה לכתחילה כי מי יודע אם הוא
אומן כל-כך ,ופירוש רש"י יש לכוין לזה וכן פירש הרשב"א,
ודוק ,ודברי הש"ך כאן בס"ק א צ"ע.
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 לא ידעתי באיזה מקום שכתב הטור שוחט בשבת
בשוגג ,הלא לא כתב אלא כדאיתא כאן במחבר סעיף
ב ,וזו לשונו ,השוחט בשבת וביום-הכיפורים אף-על-פי שאילו
היה מזיד בשבת מתחייב בנפשו ולוקה ביום-הכיפורים
שחיטתו כשירה ,עכ"ל .ומשמע מדבריו שאפילו שחט בשבת
במזיד שמתחייב בנפשו נמי שחיטתו כשירה ,וכגון ששחט
בפעם ראשון או ששחט בצנעא ,ומכל-שכן בשוגג ששחיטתו
כשירה ,ועיין בב"ח ,ודברי הט"ז כאן צ"ע ,ועיין ש"ך.
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 נראה דאפשר לפרש כן דברי הרמב"ם בחיבורו ,אמנם
בפירוש המשניות על החולין ,שם בפרק קמא על
המתניתין השוחט בשבת ,כתב בפירוש במזיד אסור מן התורה
ומתניתין לא איירי אלא בשוגג ,וכן יש לכוון נמי דבריו
בחיבורו בפרק א מהלכות שחיטה ,ואין להם מקום כאן לדברי
דרישה.



 דברי הרמב"ם ז"ל צריך לומר דרמב"ם סבירא ליה
שמה שאמר רבי יהודה בדבריו במזיד לא יאכל
עולמית ,סבירא ליה בין לו בין לאחרים ,ולא כפירוש רש"י
ותוספות .ואם תאמר אם-כן קשה קושית התוספות חולין טו,
בד"ה המבשל ,דהוה ליה למימר שם במרובה בבבא קמא הוא
דאמר כרבי יהודה ,ולמה אמר רק הוא דאמר כרבי יוחנן
הסנדלר .ועוד ,מאי טעמא הקשו מאי טעמא דרבי יוחנן
הסנדלר ולא הקשו מאי טעמא דרבי יהודה .ויש לומר משום
דרבי יוחנן הסנדלר אמר בפירוש במזיד אסור בין לו בין
לאחרים ,לכך מוקי ליה כרבי יוחנן הסנדלר והקשה אליביה,
והוא הדין דיכול לאוקמי כרבי יהודה וקשה נמי אליביה
לאפוקי כרבי מאיר דליכא לאוקמי ,כך נראה לעניות דעתי,
ודוק.
 היה אפשר לתרץ דברי הפירוש משניות .אמנם ראה נא
הרמב"ם בהלכות שבת פרק ו הלכה כג שם כתב בפירוש,
וזו לשונו ,ישראל שעשה מלאכה בשבת ,אם עבר ועשה בזדון,
אסור לו ליהנות מאותה מלאכה לעולם ,ושאר ישראל מותר
להם ליהנות בה למוצאי-שבת מיד וכ' ,כיצד ,ישראל שבשל
בשבת במזיד למוצאי-שבת יאכל לאחרים אבל לו לא יאכל
עולמית ,ואם בשל בשגגה למוצאי-שבת יאכל בין הוא בין
אחרים מיד ,וכן כל כיוצא בזה ,עכ"ל .הרי שמפרש דברי רבי
יהודה כמו שפירשו הגאונים ,דבמזיד לאחרים מותר מיד,
וצ"ע .ויש לומר דסבירא ליה לרמב"ם ז"ל שיש חילוק בין
השוחט למבשל ,רק במבשל הוא מותר לאחרים ,מדכתיב,
'ושמרתם' וכ'' ,היא קודש ואין מעשיה קודש' ,אבל להכשיר
הבהמה בשחיטתו במזיד בשבת אמרינן מומר הוא ושחיטתו
פסולה במזיד ,ודוק.
 דקשה ,אם-כן קשה קושית התוספות ,בד"ה השוחט,
האיך בעי בגמרא ונוקמי כרבי מאיר ובמזיד ,הא הוי
מומר ושחיטת מומר פסולה .ויש לומר דכיון דסלקה בגמרא
לאוקמי מתניתין כרבי יהודה דמבשל ובשוגג כאוקימתא
דמבשל ,הקשה נמי ונוקמי כרבי מאיר דמבשל ובמזיד ,דהא
רבי מאיר סבירא ליה במבשל מותר נמי למוצאי-שבת כמו רבי
יהודה בשוגג .ומתרץ השתא לפי שיטה זו שפיר דליכא
לאוקמי פשוט כרבי מאיר משום דומיא דיום-הכיפורים,
ומתורץ בלאו הכי השתא שפיר ,ולא צריך לן לפרוך משוחט
עצמו .אבל לפי האמת הדין כן ,דאף רבי מאיר אוסר
אכולי-עלמא שחיטת מזיד משום מומר ,וכמו שכתב בפירוש
המשניות ,ודוק.
        
      
         



     

          
         
       
         
        
        
         
     
        
       
          
          
          
          
       
 דעתי נראה לתרץ ,הרמב"ם לשיטתו ,דהנה
הרמב"ם בחיבורו בפרק ד מהלכות שחיטה הלכה
יא ,כתב ,וזו לשונו ,גוי ששחט אף-על-פי ששחט בפני ישראל
ואפילו היה קטן ,שחיטתו נבילה ולוקה על אכילתה מן התורה,
שנאמר" ,וקרא לך ואכלת מזבחו" וכ' ,וגדר גדול גדרו בדבר,
שאפילו גוי שאינו עובד עבודה-זרה שחיטתו נבילה ,עכ"ל.
 שם הלכה יב בכסף-משנה ,וזו לשונו ,ומה שכתב רבנו,
וגדר גדול גדרו בדבר ,נראה שרבנו סובר שכל שאינו
עובד עבודה-זרה אינו אלא מדרבנן ,עכ"ל .וכן הוא שם
בלחם-משנה .אם-כן לפי זה נראה לעניות דעתי לומר במומר
לחלל שבתות ,אף שהחמירו בו רבנן ואמרו שיינו יין נסך
ואסור אפילו בהנאה ,כל זה אינו אלא מדרבנן ,אבל
בדאורייתא לא מצינן שום כתוב לאוסרו ,אם-כן נאמר
בשחיטה נמי כן ,בשלמא לשיטת הרא"ש שכתב בשם ר"י
דשחיטת גוי נבילה משום דכתיב "וזבחת ואכלת" ,אותו שהוא
בר זביחה אכול מזבחו ,עיין שם בכסף-משנה הביאו ,שפיר
אמרינן כיון שהוא מומר לחלל שבתות ,אם-כן אינו בר זביחה
שחיטתו נבילה מדאורייתא ,אבל לשיטת הרמב"ם דהוי בר
זביחה רק משום 'ואכלת מזבחו' ,אף-על-פי שהוא מומר לחלל
שבתות לו יהא כגוי שאינו עובד עבודה-זרה ששחיטתו כשירה
מן התורה רק נבילה מדרבנן ,הוא הדין נמי במומר השוחט
בשבת שחיטתו ראויה מן התורה ,רק מדרבנן אסורה משום
גזירה ,ושפיר הוי שחיטה ראויה כיון שהוא בר זביחה,
ועל-כרחך צריך לאוקמי כרבי יוחנן הסנדלר ,ולא קשה
אהרמב"ם מידי ,ודוק.
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 דעתי לא נראין דבריו ,דהא איתא במתניתין דשבת,
והכי קיימא לן ,המקלקל על-מנת לתקן שיעורו
כמתקן וחייב .והנה אם נאמר לרבי יהודה במזיד שחיטתו
פסולה בין לו בין לאחרים לעולם ,כמו שתירצתי לעיל דברי
הרמב"ם ז"ל ,אם-כן בתחילת השחיטה יש קצת לומר דהוי
מקלקל ולא הוי אלא איסור דרבנן ,מה שאינו כן לרבי מאיר
שסובר במזיד לא יאכל אלא באותו יום ,אבל לאחר מכאן שרי,
אם-כן הוה ליה בתחילת שחיטה מקלקל על-מנת לתקן וחייב,
ושפיר הוה ליה מומר מיד בתחילת השחיטה אפילו לשיטת
רבי מאיר ,אם-כן לא תירץ הרב כלום ,וצ"ע.
מתוך בז"ך לבונה תורת זאב על סוגיות הש"ס ,בסוגיה
דהשוחט בשבת ,חולין יד ,א.
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 מדבריו ,אם אמר ברי לי ששחטתי רובא ולא שהיתי
ולא דרסתי מותר אם שחט בלילה או במקום אפל.
וקשה ,דהא אמרינן וקיימא לן בסימן כה אם לא בדק לאחר
השחיטה אם שחט רובא אף בדיעבד פסול .וצריך לומר ודאי
אי לא בדק אחר שחיטה בסימנים שחיטתו אסורה אלא חיישינן
שיבדוק בחושך או במקום אפל לראות אם שחט רובא
בסימנים ,ומחמת שלא יכול לראות היטב סבר ששחט רובא



     

          
          
       
           
        
        
           
          

. אף שהוא מיראי הוראה, בעניי לא ירדתי לסוף דעתו
 דהא חזינן בגמרא,אבל לעניות דעתי נראה היתר גמור
כן בטיט ועפר משמע-שאם יש בכלי מים עכורין ונימא גם
מגמרא בפשיטות דמותר לכתחילה לשחוט לתוך אותו הכלי
 וכן על גבי הכלי לשחוט והדם שותת,בין בים בין ביבשה
עין-כן מותר מדינא דגמרא ואין חוששין למראית-לתוך הים גם
כן בכלי מנוקב- ואם.כלל מאחר שאינו שוחט ממש לתוך הים
 כי אין,זרה-אין בו חשש כלל שמקבלו כדי לזרוק לעבודה
 ולים אינו שוחט רק לתוך,דרכן בכך כלל לקבלו לכלי מנוקב
 וכי איזה חשש יש למצוא אם הדם שותת,אותו כלי מנוקב
 לכן לא אוכל להשיג חומרתו של,ויורד לתוך הים מאותו כלי
. וצ"ע,רבנו הגדול ז"ל בענין זה
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 לי דאם אינן רגילין כלל לעשות כן לקבל הדם
 רק שפעם אחד בא גוי ורוצה לקנות,ולמכור לגוי
הדמים אותו פעם אחד מפני שצריך לו לדם באותו הפעם
 נראה לי שיכול למוכרו לו אפילו בדבר חשוב אם,לאיזה ענין
 וקיימא לן בנזדמן מוכר, דלא מיקרי אלא נזדמן,נותן לו
. כך נראה לעניות דעתי,למכור האיסור





 אבל, וזהו בדיעבד מותר דאמרינן ודאי לא טעי,והוא לא שחט
 אבל ודאי בלא בדיק כלל אחר,לכתחילה חיישינן שמא סבר
. ודוק,השחיטה בסימנים שחיטתו אסורה
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 קשה השתא לשיטת הש"ך שכתב בפשיטות שמותר
 וכן הסכים,לשחוט על אחורי הכלי שיש לו תוך
כן קשה על הרא"ש במה שכתב- אם,חדש בפשיטות-הפרי
 לפיכך אין שוחטין,'דלכתחילה לא ישחוט ויקבל הדם בכלי וכ
 וקשה לשיטת הש"ך ישחוט לכתחילה את,טוב-בכוי ביום
טוב ויקבל את הדם אל אחורי הכלי שיש לו תוך-הכוי ביום
, ואפשר לומר לשיטת הש"ך אין הכי נמי.ויכסה בלילה
והרא"ש דלא הביא כן משום אולי לא שכיח לי כזה דיש לו
כן-כך ראיתי שהקשה כמו- ואחר. וצע"ק,על אחוריו תוך
. ועיין שם,כן לקמן בפלתי אות ד-גם
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יוסף ליישב- מה שכתבתי כאן בריש סימן על דברי בית
 ופירשתי שם דברי רש"י ז"ל שהוא מחלק,דברי ראב"ן
 ועיין שם ותמצא,בין גומא בתוך הארץ לגומא שעל הארץ
. ועיין לעיל,יישוב נכון לדברי רש"י
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 כבר תירצתי דברי הרמב"ם בחדושי על חולין שגם
הרמב"ם סובר דשחיטה זו כשרה היא ,אלא כוונתו
דמכאן ואלך אסור לאכול משחיטתו עד שיבדקו אחריו שמא
מין הוא .וראיה הבאתי שם שכך כוונתו ,דהא אם סובר שאף
שחיטה זו פסולה ,הוה ליה למימר ,ואם שחט לתוך הגומא
שחיטתו פסולה ,כמו שאמר בכל הפרק גבי השוחט לגוי וגבי
שוחט לשם עולה וכהאי גוונא שם ,ומדמשני כאן וכתב רק
אסור לאכול משחיטתו עד שיבדקו אחריו ,שמע מינה שסבירא
ליה רק מכאן ואילך אסור לאכול משחיטתו ,אבל אותה
השחיטה אין הכי נמי כשרה ,ואין להקשות עליו ,ודוק.
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 לי דברי התוספות נכונים .דהם הקשו ,אי דוקא
שאסורו לשחוט אל תוך גומא נקיה ,אם-כן מה לו
בברייתא למצוא מקום לנקר חצירו רק על-ידי שמטריח לעשות
מקום לשחוט חוץ לגומא ,ואפשר דגם חצירו קטן ובדוחק
עושה מקום חוץ לגומא ,לימא תקנתא פשוטה לתן עפר או
דבר אחר אל תוך הגומא שלא תהיה נקיה וישחוט לתוכה ,או
לימא גם תקנתא זו כגון עושה מקום חוץ לגומא ושוחט והדם
שותת או יתן עפר אל תוך הגומא ,ומדלא שנה כן אינו מוכח
כרבנו תם דשרי בבירור על-ידי גומא שאינה נקיה ,לפיכך
סיימו ,טוב ליזהר מלשחוט אפילו לתוך גומא שאינה נקיה,
ודוק.
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 שכך כתבו התוספות דף מא ,אבל הם כתבו דנראה
כמקבל הדם לעבודה-זרה ,והט"ז לא כתב כך .ונראה
שטעמו כמו שכתב הרשב"א בתורת-הבית ,שכתב ,אין שוחטין





לגומא לפי שנראה כמאסף שם הדם כדי לאכול עליו שכן דרך
המאינין ,עכ"ל .ואינו מוכרח כן ,כי אפשר לומר שחוששין
המינים לאכול על הגומא רק אם נקיה והדם שבתוכו נקי מכל
עפר ,וצ"ע ,ועיין ב"ח ,ועיין פרי-חדש.

ד( 

       
       
  

 בחדושי על חולין שהבאתי שיש חילוק בין הרמב"ם
לרשב"א ,כי אליבא דרמב"ם רק שחיטה זו לתוך
הגומא כשרה אבל כל שחיטות אחרות מכאן ולהבא כולן
פסולות ,ולהרשב"א כל השחיטות כולן כשרות עד שיבדק
וימצא מין ,ועיין שם .ועיין לעיל מה שכתבתי בריש סימן זה
אדברי בית-יוסף.
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 לא זכיתי להבין דבריו ,וכי ידע הוא או בדק כל
עבודות-זרות שבעולם אשר כבר היו בעולם ,הלא
מצינו עבודות-זרות שאין להאמין שיתפוס באלה שכל האדם
ועל כל זה היו אומות משובשות ומטונפות באלו ,אם-כן נאמר
גם-כן כאן ,בזמן הגמרא היו אומות שהיתה כן חוק
לעבודה-זרה אצלם לשחוט אל תוך הגומא ,וכן משמע מדברי
רש"י ותוספות ,שכתב רש"י בד"ה אבל עושה גומא ,וזו לשונו,
משמע וכ' ,וטעמא דגומא משום שהוא חוק לצדוקים
לעבודה-זרה ,עכ"ל .וכן הביאו בתוספות בשם רבנו תם ,וזו
לשונו ,אומר רבנו תם דהיינו גומא נקייה דנראה כמקבל דם
לעבודה-זרה וכ' ,עכ"ל .אף דהיום אינו אבל בזמן הגמרא
היתה עבודה-זרה כזו ,אבל גם זה היה מצוי לקסום ולנחש
בדם ,ודבריו צ"ע ,ועיין בתבואות-שור שכתב גם-כן הכי.
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לעניות דעתי שלא כל דבר שבמנין צריך מנין אחר
להתירו ,אלא בדבר שנאסר במנין ,שנמנו חז"ל וגמרו





     

לאסור את זאת באיסור גמור ,על זה שפיר אמרינן צריך מנין
אחר להתירו ,מה שאין כן בדבר שלא נאסר בפירוש אלא
שגזרו שלא לעשות כן מפני חשש אבל לא אסרו לגמרי ,בזה
ודאי אמרינן אם בטל הטעם בטל האיסור .אם-כן בגלוי שפיר
איתא בגמרא שאסרו לאכול ולשתות דברים דשייך בהם גילוי,
שפיר הקשו המפורשים האיך הותרו .מה שאין כן הכא לא
אמרו השוחט לתוך ימים שחיטתו פסולה או לתוך גומא כמה
שאמרו גבי השוחט לשם הרים או לשם עולה ,אלא גזרו סתם
שלא לעשות ככה משום חשדא ,לכן אם בטל החשד בטלה
הגזרה ,וזה שייך שפיר בין בימים בין בנהרות בין בכלים ,וכן
נראה מלשון הפוסקים ,וכן נראה לשון הרמ"א גם-כן ,וצ"ע.
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 בתומי אלך במה שכתבתי לעיל בריש סימן ליישב
קושית הבית-יוסף ,דהרמב"ם לא אוסר האי שחיטה
ששחט אל תוך הגומא ולא כתב אלא אסור לאכול משחיטתו
מכאן ואילך עד שיבדקוהו ,אבל אותה שחיטה כבר כתב
הרמב"ם שכשרה בדיעבד ככל הני דלעיל .וספר רבנו ירוחם
אינה תחת ידי ,אבל לעניות דעתי יש לומר דדעת רבנו ירוחם
נמי כדברי ,ועיין לעיל בריש סימן בררתי קצת דברי ובחדושי
על חולין שם הרחבתי קצת ,ושפיר ,ואין צריך לדחוק כולי
האי ,ודוק.
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 המעיין בתוך דברי ים-של-שלמה חולין יראה דכל
סמיכתו לאסור אותה השחיטה אינה אלא על דברי
הרמב"ם ,שכתב שאין לאכול משחיטתו עד שיבדקו אחריו,
ואני בררתי לעיל כי אין כוונת הרמב"ם כלל לאסור אותה
השחיטה אלא מכאן ולהבא מה שישחוט עד שיבדקנו ,אם-כן
גם לדברי הים-של-שלמה אין להם מקום ואין להחמיר כלל
בהאי שחיטה .ועיין בחדושי על חולין שכתבתי שם במה פליגי
הרמב"ם והרשב"א ,ועיין שם ,כך נראה לעניות דעתי.
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 דעתי נראה דכולם מסכימים אליבא דשולחן-ערוך
אפילו בדאיתא קמן אין לשואלו כלל מאחר
שהשתא אין עבודה-זרה זו נמצא בינינו כלל ,אם-כן אין
לחשוד כלל בר-ישראל באלו ,אפילו שוחט הוא לתוך גומא
בשוק אמרינן אינו יודע או אפילו יודע אינו חושש בדברי
חז"ל או שסובר שאין לחשוש ,ואי לא מסתפינא אומר שאפילו
הוא אומר אם שאלוהו ששחט לשם עבודה-זרה אין להאמינו
כלל ולא אמר כן אלא לצער את חבירו או לשחק בחבירו ,כיון
דעבודה-זרה כזו אין שכיח כלל בינינו ,מהיכי תיתי לחושדו
או להאמינו ,ודוק.
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 דעתי רמז רמזו רש"י בלשונו כן כשמלה-חדשה,
וזו לשון רש"י ז"ל ,וטעמא דגומא משום שהוא
חוק הצדוקים לעבודה-זרה ,עכ"ל .משמע שסבירא ליה הטעם
שיש חוק לצדוקים לשחוט לתוך הגומא לשם עבודה-זרה,
והפרי-מגדים לא הביא האי תיבה שכתוב ברש"י 'משום' משום
שהוא חוק וכ' ,משמע כפירוש השמלה-חדשה ,ודוק.





     



 
 כך נראה לעניות,שמועיל שחיטת עצמו בכל אופן שיהיה
.חדש שכוונתי לדבריו- ועיין פרי,דעתי כוונת הרמב"ם
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ידי- לי דלא נאמר זה אלא שלא להתירו מיד על
 אבל אי חי שמונה ימים שכבר יצא,שחיטת עצמו
 מפני שאז מוכח, סבירא ליה שניתר בשחיטת עצמו,מכלל נפל
 דאי לא כלו לו חדשיו,שהוא ודאי בן תשעה שכלו לו חדשיו
 וכן משמע נמי,כך והרי הוא בכלל נפל-אינו יכול לחיות כל
 עיין,משה כאן צע"ק- ודברי הדרכי,מדברי הגהות מיימוניות
.ש"ך ס"ק יא
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 דהא מקרא, דאין בזה שני כתובים, דעתי דלא קשה
"וזבחת מבקרך ומצאנך" ליכא למילף עוף דטעון
כן דנלמוד מהאי קרא "וזבחת" כל- דהוה אמרינן דאם,שחיטה
 לא הוה ליה לקרא לפרט "מבקרך,חי שטעון שחיטה-בעל
 ומדנחית לפרט שמע מינה,וצאנך" אלא או בקרך או מצאנך
 משום,כן חיה- דהא צריך קרא לרבות גם, ותדע.דוקא הני
 והוי ליה להקשות ארבי אליעזר הקפר,'דפרט 'בקרך וצאנך
 תיפק,ברבי למה צריך קרא אחיה ללמוד מפסולי המוקדשין
 אלא ודאי דמהתם ליכא למילף משום,"ליה מקרא ד"וזבחת
. ודוק,כן גבי עוף נמי כן- ואם,דפרט בקרך וצאנך
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" מדבריו שבש"ס ילפי לה הכי מדכתיב "אשר יצוד
, דהא בש"ס לא ילפי מאותו קרא הכי, וזה אינו.'וכ
, רצו לדרוש מקרא זה שאין שחיטת העוף מן התורה,ואדרבה
 ובאמת תמהו עליו המפורשים,אלא הרמב"ם הביא זה הדרש
, רק הביא סתם הדרש, והטור לא רמז פה מזה כלל.נושאי כליו
.וצ"ע
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 דהנה הא דרבא דארבעה סימנים, דעתי נראה לתרץ
אכשריה רחמנא הרי היא הילכתא אליבא
 ובגמרא לא חילקו אי דוקא בטריפה או בכשירה,עלמא-דכולי
 והא דרב משרשיא לא נאמר אלא אליבא דחנניה.שחוטה נמי
 והרמב"ם הוא דמספקא ליה,דסבירא ליה שחוששין לזרע האב
 אבל,אי חוששין לזרע האב שם גבי כלאים לפוטרו ממלקות
 הנה באב אף שניתר,כאן אי אמרינן אפילו חוששין לזרע האב
בשחיטת האם אם אינו רוצה לסמוך על שחיטה זו או שאינו
 הכי נמי אמרינן,ניתר בשחיטה זו הועילה לו שחיטת עצמו
בבן פקועה הבא על הבהמה מעלייתא ששחיטת עצמו מועלת
 ולא חילק הרמב"ם בין שנשחטה אמו שחיטה כשירה או,לו
, בכל מקום קיימא לן ארבעה סימנים אכשריה רחמנא,לא



     

 כל דבר אכילה מותר אפילו חלבו מפני שאין טעון,פירוש
 אבל בן תשעה חי,שחיטה חוץ מדמו שאינו דבר אכילה
 ואינו כותב,'והפריס על גבי קרקע כתב רק 'טעון שחיטה
 דהא, מפני ששם אינו ניתר כל דבר אכילה,''מותר באכילה
. ודוק,חלבו אסור
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 לא נראה לעשות גדולי וקדושי ישראל אלו, דעתי
 והנה. לפיכך נראה לי ליישב דבריהם,בטועים
 שהקשו עליו,בחידושי על חולין תירצתי שיטת הרי"ף
. עיין שם,הראשונים שלא הביא ההיא דאביי בתרי תמיהי כלל
המאור שמפרש תרי תמיהי בלישנא בתרא דאביי-ועיין בבעל
 בהכי הוי תרי,שהוא קלוט ואמו קלוטה ואם אמה בת פקועה
הלבוש- דהוה ליה לבעל, ולפי זה יש לומר נמי הכא.תמיהי
נמי הגירסא שאמר אביי בלישנא אחרינא תרי תמיהי שהיתה
 וזה מיקרי תרי,קלוטה בת פקועה וגם אמו קלוטה בת פקועה
 ומפני זה,תמיהי ורק באופן זה מתיר אביי בלישנא אחרינא





 ואמאי לא קאמר משום דגמרינן, איני מבין קושיתו
דטמא במעי דטהור מותר מהאי קרא דכתיב בגמל טמא
. עיין שם בכורות דף ו, וצע"ק,הוא ולא טמא הבא מן הטהור
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 דבר שהתירה, דעתי נראה כמו שכתבו הפוסקים
התורה בפירוש לא גזרו רבנן ולא יוכלו לאסור
, והאי דגמרינן כן משום דנאמר בגמל טמא הוא,משום גזירה
 שם,הוא טמא ולא הטמא הנולד מן הטהור טמא אלא טהור
 מה שאינו.עין- לא יוכל לאוסרו משום מראית,בבכורות דף ו
 כי שם יש לומר האי,כן בבן פקועה שהפריס על גבי קרקע
. ודוק,בבהמה במצא בה איירי
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, תמה למה שינה רבנו כאן מלשון הטור והאריך בכדי
דהא בטור קיצר ובירר דינו של עובר בכל הלכותיו
 השוחט בהמה ומצא בה עובר בין, דקאמר שם.בלשון קצרה
אם הוא בן שמונה או תשעה בין חי בין מת מותר ואין טעון
 והני מילי דבן תשעה חי אין טעון שחיטה שלא,'שחיטה וכ
 אבל הפריס על גבי קרקע טעון שחיטה,הפריס על גבי קרקע
 ואין לומר.ערוך לא כתב כן- ורבנו בשולחן. עכ"ל,'ראויה וכ
 דהא מתניתין, זה אינו,שרוצה להביא לישנא דמתניתין שם נד
,לא כתבה כן אלא אליבא דרבי מאיר ואנן קיימא לן כרבנן
.וצ"ע
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 דהא קיימא לן מן התורה כל מה, דעתי נראה
 אלא בן,שמצא בבהמה בין חי בין מת מותר
 לכן,תשעה חי שהפריס על גבי קרקע טעון שחיטה מדרבנן
 או בן תשעה ומת מותר,קאמר הכא בן שמונה בין חי בין מת
כן יש לומר- אם,באכילה ואין טעון שחיטה אפילו מדרבנן
ערוך לא הביא כאן דינא דחלבו ודמו של אותו-דרבנו בשולחן
 ורצה רבנו כאן, אבל בטור הביאו.עובר אלא לקמן
 לכן כתב כאן בבן שמונה בין חי,ערוך לרמז על זה-בשולחן
,בין מת ובן תשעה מת מותר באכילה ואינו טעון שחיטה



     

לא הביא ברי"ף האי דאביי ,מפני שסבירא ליה לרי"ף דקיימא
לן כלישנא בתרא דאביי רק תרי תמיהי כאלו התיר בלא
שחיטה שיהא קלוט בן פקועה ואמו קלוטה בת פקועה ,וכיון
דזה הוי מילתא דלא שכיחי ,לכך לא הביאו הרי"ף בהלכותיו.
והט"ז כתב שפיר ,ויש מגמגמין סבירא ליה כלישנא אחרינא
והיינו הך דינא ,ושפיר כתב הט"ז אחר-כך על קושיתו של
ש"ך ,וזו לשונו ,אבל אחר-כך ראיתי בדברי מהרש"ל שאין
צריך לזה וכ' ,פירוש ,שגם שיטת מהרש"ל ניחא דיש לומר
באמת שלא צריך לתרי תמיהי כולי האי ודי אפילו באופן
שכתב המהרש"ל .והשתא ליכא להקשות גם-כן ממה שכתב
הט"ז בסעיף ט לקמן כמו שהקשה בנקודות-הכסף ,ואין
לתפוס על קדושי עליון אלו ,כך נראה לעניות דעתי ,ודוק
היטב ,ועיין פרי-מגדים.
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אפילו אם מצא בה בן פקועה והפריס על גבי קרקע ונתגדל
כמה שנים והרי הוא עתה גדול שנתגדל על-ידי אכילתו
ועל-ידי שתייתו ,ויש כאן דברים חדשים שלא היו בשעת
שחיטת האם והוא היום עשר פעמים גדול בבשר וחלב ממה
שהיה בשעת יציאתו מרחם האם ,אפילו הכי הכל ניתר על-ידי
שחיטת האם ,ואין לנו לבקש מהיכא בא לו כל גדולו ,אם-כן
אף אם נתעברה מבהמה מעליא אין לנו לחוש כלל לזה ,אלא
הבת-הפקועה כמו שהיא לפנינו מותרת מן התורה לאכול בלא
שחיטה כלל ,אלא סבירא להו לרבנן שצריכה על-כל-פנים
שחיטה מפני מראית-העין ,ואם נשחטה הרי היא מותרת כמה
שנמצאת עתה לפנינו ,ואם נמצא בה בן פקועה ואותו בן
פקועה נתגדל אותו בן פקועה אחר-כך בגדולו ,אפילו שחיטה
מדרבנן לא צריך מטעמא דאביי בלישנא בתרא דקאמר כל תרי
תמיהי מידכרי אינשי ,ולאו דוקא תרי תמיהי כהאי גוונא
בקלוט בן קלוטה בן פקועה ,אלא אפילו בכהאי גוונא תרי
תמיהי שהיא בן פקועה בן בן פקועה נמי הוי תרי תמיהי
ומידכרי אינשי ,ולא צריך שחיטה כלל ,זה כוונת הב"ח נראה
לעניות דעתי ,והיא אמת ואמונה ,ודוק.

 וכי אפשר להמצא עובר טריפה אם הוא בן פקועה,
הלא כל מה שנמצא במעיה הוא כשר וכי אפשר אם
האם אינה צריכה שחיטה שתמצא טריפה .וצריך לומר דהא
קיימא לן אם הפריס על גבי קרקע טעון שחיטה ,ואז כל שאר
טריפות פוסלים בו .וקאמר השתא דאפילו נמצאת טריפה
באופן הזה האם דהיינו הבת פקועה ,אפילו הכי אין עוברה
טעון שחיטה ,וכשר אפילו האידנא ,וצ"ע לעניות דעתי.

 אשרי איתא דחופה מיקרי דבר תמוה ,ואם-כן
חופה ובן פקועה הוי תרי תמיהי ,ואם-כן הוא
הדין בן פקועה בת בן פקועה ,וצ"ע .ועיין פרי-חדש שהקשה
גם-כן .ועיין בהגהות אשרי פרק בהמה המקשה .ועיין רמ"א
סעיף ב ,ועיין פרי-מגדים .ואף שיש לפקפק על בן פקועה
שנמצא במעי בן פקועה ,אם הפריס בן פקועה השני על גבי
קרקע ,אבל אם נמצא ולא הפריס ודאי מותר על-ידי שחיטת
אמו אף שאביו בהמה מעליא ,וזו כוונת הב"ח.

יא(          
        
          
       
        
         
        
         
         
         
          
         
         
          


יב(         
     
         
        
        
          
          
       
      
          
         
       
        
    

 דעתי נראה דברי הב"ח בנוים על אדני אמת,
דהתורה אמרה "בבהמה תאכלו" 'כל בבהמה
תאכלו' ,ומשמע מזה לאו דוקא אם נשחוט את הבהמה שמותר
לנו לאכול מה שנמצא בה גם עוברה כאשר הוא עכשיו ,אלא

 דעתי נראה דסברת הר"ן ישרה ,ואינו דומה
לשחיטת בן פקועה כאן שהפריס על גבי קרקע
כיון דשחיטה סתם דאורייתא והצריכו רבנן גם כאן בבן פקועה
לשחוט ,שפיר מברכין אמצוה דרבנן ,אבל התם גבי חנוכה,



     

כן לעיל- ומפרש גם,מן החי כלל אלא משום איסור בל תשקצו
 שאסור לאכול דגים וחגבים כל שחיות,שור ס"ק א-בתבואות
חי- גם הנושך ממנו מבעל,בפיך ומפרכסים שם מאיסה היא זו
.יוצא דם הרבה ממנו ושותת על פיו והוא אסור משום מיאוס
אבל לא עלתה על דעתו שיש בו איסור משום "לא תאכלו על
הדם" ולא על דעת שום אחד מן הפוסקים ומפורשים שיהיה
. וצ"ע,"בו איסור משום "לא תאכלו על הדם
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 הלא הוא בעצמו רמז אדברי רש"י לעיל, הבנתי דבריו
 בד"ה כגון שהפריס על, ושם פירש רש"י,דף נא ע"ב
,' ננער לעמוד ותחב פרסותיו לעמוד וכ, וזו לשונו,גבי קרקע
 ומשמע נמי הכא בפירושו, הרי שפירש 'הפריס' עמידה.עכ"ל
 והא דכתב. הרי שהפריס מקרי עמד,הפריס עמד על פרסותיו
, משמע דלאו דוקא הלך,לתנא קמא כיון שהלך טעון שחיטה
 אם, ועוד.אלא כיון שעמד על פרסותיו נמי הלך קרי ליה
 למה להם בגמרא, לאפוקי עמד,באמת 'הפריס' פירושו הלך
 הפריס,לנקוט לישנא שיש לטעות ולומר כמו לעיל דף נא
כן הוי להו- אם, כי שם באמת פירושו עמידה,היינו עמידה
למימר הכא כיון שהלך על גבי קרקע להורות לן לאפוקי
, אלא ודאי הפריס פירושו בין עמידה בין הליכה,עמידה
. לכך נקט לישנא דהפריס,ותרגומו עמידה שעמד על פרסותיו
,ואי תימא כסברתו משום דמידכר דכירי אינשי בזמן מועט כזה
הוי ליה לתקן כל זמן שהאם מונחת שחוטה לפניו אין צריך
, אלא ודאי דברי הב"ח נכונים. דודאי מידכר דכירי,שחיטה
 ורק,דאם הפריסה על גבי קרקע שעמדה חייבוהו לשחוט
 ועיין,שמצא בדופנה ולא הפריסה כלל ניתר בשחיטת אמו
.ופלתי-בכרתי
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 וקאמרו רבנן שגם,חנוכה אינה אלא דרבנן-עיקר הדלקת נר
 שפיר,בחצר שיש לו שני פתחים ידליק בשניהם משום חשדא
סבירא ליה להר"ן שאינו מברך על מה שצריך לו לעשות מפני
חשדא כיון שבירך כבר על מצות הדלקה שקבעו רבנן להדליק
.השור- ועיין תבואות, עיין פלתי, ודוק,נר בחנוכה
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 באתי טמון תחת שולי מדיו ומצפצף, זעירא דתלמידיא
אני ח"ו לעשות גדולי ישראל מארי דכולי תלמודאי
 אלא ודאי גם הם סוברים.קדושי עליון ח"ו להחזיקם בטועים
 והיינו,דהא דסמכינן אשמונה ימים משום דמצטרפים רובא
 ועיין.רובא דרוב בהמות מתעברות ויולדות ולדות קיימות
בש"ס בכורות ריש פרק הלוקח בהמה דף יט ע"ב שם הביאו
 ובפרט שיש לן כאן באותו העובר עוד,שהולכים אחר רובא זו
 דהא מצינן אותו חי במעי אמו אמרינן ודאי כיון דחי,חזקת חי
 ושפיר,שמונה ימים הרי הוא כשאר הולדות שיצאו מכלל נפל
 כך, כיון שגם הכא יש רוב המסייעו,יש לסמוך על זה דשהה
.מרבבה- ועיין דגול, ודוק,נראה לעניות דעתי סברת הגאונים
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כך-תמה למה צריך לו הטעם משום דאין בהם חיות כל
 הא אמר לעיל שאין בו איסור אבר,כמו בהמה שחוטה





     

 דעתי יש לאותובי ,דלא גזרו חכמים אלא אבן
פקועה עצמו משום דאתי לאחלופי ,אבל בן
פקועה שבא אבת פקועה והטילה נפל ,לחדש לן איסורא משום
גזירה ראשונה כיון דקיימא לן דמיעוט מפלת ,אף-על-גב
דאמרי דהאי מיעוט שכיחי ,לית לן לחדש על זה איסורא ,ודי
לן במה שאסרו לן משום גזירה לאחלופי ,וקל להבין.
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 ירדתי בעניי לסוף דעתו של רבנו ז"ל בפרי-מגדים ,האיך
שייך שהיה גבי נמצא טריפה ,הא שחיטת אמו הטריפה
לא הועיל להתיר כלום ,וגבי נתנבלה מנא ליה דסימן אחד שחט
בהכשר ,דילמא דרס או החליד או שחט בסכין פגום ועקר
בתחילה מיד בתחילת שחיטה בושט .ולא הבנתי למה לא פירש
כפשוטו דעת הבית-יוסף ,דהא במתניתין איתא קרעה ומצא בה
בן תשעה חי טעון שחיטה לפי שלא נשחטה אמו ,ע"כ .משמע
פשוטא דמתניתין דוקא בקרעה אמו מהני שחיטת אמו לפי
שלא נשחטה אמו ,אבל אם נשחטה אמו ,בין שנתנבלה
בשחיטה בין שנמצא טריפה ,הוה אמינא כמו שאם נשחטה אמו
בהכשר מהני השחיטה להכשיר העובר ,כן אם נתנבלה
בשחיטה או שנמצא טריפה תהוי גם העובר או נבילה או
טריפה ,ולא תהני השחיטה לעובר ,קא משמע לן אפילו הכי
ניתר בשחיטת עצמו .וזהו באמת כוונת הבית-יוסף ד'אפילו'
נקשר עם סיפא הלשון שאמר וניתר בשחיטת עצמו ,וצע"ג .וזה
נראה לי נמי כוונת הט"ז ,לפיכך כתב שאין צורך לזה לומר
דלשון 'אפילו' נקשר עם הסיפא ,אלא דקא משמע לן אפילו
לא נקרעה אמו אלא שתחלת השחיטה היתה כראוי פירוש
שנתנבלה בשחיטה והוה אמינא שהשחיטה מהני לנבל גם-כן
העובר וכן בטריפה וכ' ,ודברי הפרי-מגדים צע"ג לעניות דעתי.
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 ודאי אי אינו הפריס על גבי קרקע ודאי נתכשר
העובר על-ידי שחיטת אמו בין שהוא בן שמונה
חי בין שהוא בן תשעה מת או אפילו חי כיון שלא הפריס על
גבי קרקע ניתר על ידי שחיטת אמו ,אם נתכשרה האם
בשחיטה ,אלא אפילו הפריס וכ' ,עיין שם.
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 דעתי ודאי אין חוששין בזה לאחלופי ,דלא מצינן
חשש זה לאחלופי אלא שאם לא גזרינן שחיטה
בבת פקועה שהפריס ,יש לחוש שהרואה יאמר דמותר לאכול
בהמה מעליא בלא שחיטה ,אבל לומר לחוש על בן פקועה
להצריכו שחיטה משום בן פקועה אחר ,חשש כזה לא מצינן,
ובודאי לא חיישינן דכל דיני דבן פקועה שהפריס על גבי קרקע
מילתא דלא שכיחא היא ,ולא גזרינן מילתא דלא שכיחא משום
מילתא דלא שכיחא ,ולא אשכחן גזירה כהאי גוונא ,וצ"ע.
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לעניות דעתי אפילו לא הפריס על גבי קרקע נמי מהני
שחיטה לבן תשעה חי הנמצא במעי בת פקועה ואביה
בן פקועה ,ועיין בתבואות-שור.
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שם שכתב דודאי בדיעבד אסור .ואם-כן נראה או שיש
טעות סופר בדבריו בהתחלה ,דהוי ליה למימר ולפי
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 הקטן היום נוראות נפלאתי הפלא ופלא על התייר הגדול
 הלא דברי רבו של,הדרכים-אדונינו ז"ל בעל פרשת
 והלא שם הרמב"ם עצמו,מהר"ש יפה ז"ל הם נכונים וברורים
 ומותר לחתוך, וזו לשונו,שם האריך עוד באותו הדין וכתב
ממנו אחר שחיטה קודם שתצא נפשה ומולחו יפה יפה ומדיחו
. עיין שם. עכ"ל,כך יאכלנו-יפה יפה ומניחו עד שתמות ואחר
והנה בן פקועה הוא דומה למפרכסת ומותר לחתוך מבן פקועה
הניתר בשחיטת אמו מותר לחתוך בחייו ממנו ולשהות עד
שתצא נפשו ולאכול ממנו בהיתר גמור בין לישראל בין
 וראה את אחיו, ויוסף לא היה יודע שהוא בן פקועה,נח-לבן
,אוכלין בבן פקועה בלא שחיטה ולא ידע שהיה בן פקועה
מקום כיון- מכל,כך ולא אכלו עד יציאת נפשו-ואף ששהו אחר
שחתכו בחיים של בהמה הוה ליה אבר מן החי מאחר שלא
 אבל הם שפיר עבדו חתכו בחייו של בן,ידע שהוא בן פקועה





 דהא בזה הוא פליג על. עכ"ל,'עניות דעתי דיעבד אסור וכ
 או שכוונתו כמו שנמצא בש"ס לשון אין ופירושו אמת,הט"ז
 ועיין בשל"ה ]תורה שבעל פה כלל ט סע' ט[* שכתב אין קורין.כן
כן צריך לומר- וגם,ִאין בחיריק תחת האלף ופירושו כמו הן
. עיין שם,כוונתו ִ'אין' פירושו הן דיעבד אסור
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 בין, מה שכתב, דעתי לא הבנתי דברי הרדב"ז אלו
נמצא בן תשעה מת לנמצא חי ולא הפריס על גבי
 דהא ודאי, מאי שנא זו מותר באכילה וזו אסור באכילה,קרקע
עלמא דמותר באכילה בין נמצא מת ובין-מן התורה מודו כולי
כן אם נמצא מת מותר- ואם, ולא פליגי אלא מדרבנן,נמצא חי
 ואי משום,כן הכי נמי נמצא חי- אם,משום בבהמה תאכלו
 ממה נפשך האנשים העומדים שם וראו או ידעו,דאתו לאחלופי
 דהא ידעו שהוא,שהוא בן פקוע גבייהו ודאי אין מקום לחוש
 ואי גבי אינש אחרינא שלא. ואין חילוק בין חי למת,בן פקוע
, ומאי שנא בן תשעה מת שמותר,ראו או ידעו שהוא בן פקועה
דהא אי ראו שאוכלים אותו והוא אינו שחוט במקום שחיטה
 בשלמא אי הפריס על גבי קרקע,הכי נמי יש לחוש לאחלופי
צריך שחיטה ואסור בלא שחיטה משום לא פלוג בין אותם
 אבל אי לא,שחיו יותר או מתו או נשחטו מיד אחר הלידה
הפריסו על גבי קרקע למה לן לאוסרן בין אם מתו בתוך אמם
. ודוק, וצ"ע, הא אין כאן חשש כזה,כך מתו-בין אם חיו ואחר
           (כג
     
          
    
, מה הוא שמדמה למפרכסת, כל דבריו הם מדרש פלא
 דהא שחוטה,הא גם מפרכסת אינה צריכה נחירה
 הכי נמי,ועומדת היא אלא שצריך להמתין עד שתצא נפשה
כאן גבי בן פקועה אסור לאכול ממנו בעודו חי עד שתצא
. ואיני יודע לפותרו, אבל מה זה נחירה,נפשו
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פקועה ממנו ומלחו ומדיחו אותו יפה יפה ואכלו אחר צאת
נפשה ,שהיה להם היתר גמור ,ודברי רבו של מהר"ש יפה כנים
וברורים.



מה שכתב דבן פקועה שרי בלא שחיטה דוקא ,אבל





נחירה בעי ואי לא אסור משום לא תאכלו על הדם ,אין
כוונתו שצריך דוקא נחירה ,אלא כוונתו שאסור לאכול ממנה
אלא לאחר שתצא נפשה בין בנחירה בין במיתה בין
בהריגה ,רק שלא תשאר בחיים עוד ,כך נראה לעניות דעתי,
וצע"ג.

 
א(        
]  סח ,ב[   
         
         
        
       
       
        
         
       
         
         
         
           
        
 בחדושי על חולין תירצתי דברי הרמב"ם ,דלא קשה על
הרמב"ם ,דהוא ודאי פוסק כרבי יוחנן דאין לידה
לאברים ורק רוב היוצא מן האבר הוא אסור ,אבל מיעוטו
הנשאר בפנים מותר ,כמו שכתוב כאן בדברי הרמב"ם ,הוציא
מקצת האבר וכ' ,עיין שם .ואם-כן פשיטא דגם אין רוב
האברים אוסרים מה שנשאר בפנים ,וכמו שכתב הרב המגיד
שם .אבל בגמרא שפיר מיבעי להו אי הוציא העובר את ידו
וחתכה וחזר וכ' ,עד שהשלימו לרובו מהו ,דבאמת האיבעיא
שייך אמאן דאמר דיש לידה לאברים ,ורש"י פירש כך בגמרא
דהאיבעיא שייך נמי למאן דאמר יש לידה וכ' .ולכך הקשו כן
בגמרא .ולהרמב"ם לא צריך לו להזכירו ,דהא אית ליה דאין
לידה לאברים להלכה ,אם-כן פשיטא ליה דאין רוב האברים
אין אוסרים המיעוט מה שנשאר בפנים ,ודוק .ובזה מתורץ
גם-כן קושיא על הרי"ף שגם הוא פסק כרבי יוחנן דאין לידה
לאברים ,ואם-כן נמי פשיטא ליה האי סיפא אם חתך רוב רוב
האברים וכ' ,ואין צריך להזכירו ,ודוק.
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 דעתי דברי בית-יוסף נכונים .וזו לשון בית-יוסף
לקמן ,ומה שכתב רבנו ,ואחר-כך נולד ,לאו דוקא,
דהוא הדין אם נשחטה אמו והוציאוהו חי .וכן פירש רש"י,
ורבנו חדא מינייהו נקט ,עכ"ל .ומכאן הקשה בדרכי-משה
עליו .ולעניות דעתי כך פירושו של דברי בית-יוסף ,ומה שכתב
רבנו בטור ואחר-כך נולד ,לאו דוקא נולד ,דהכי הוא אם
נשחטה אמו והוציאוהו חי ,וכן פירש רש"י .וכוונתו ,דלא
תימא דהאי נולד פירושו דוקא נולד ,כי בנולד קודם שחיטה
אפילו האבר מותר ,אלא האי נולד הרי הוא שהוציאוהו חי אחר
שנשחטה אמו וקראוהו נולד כמו שפירשתי לעיל בשם מהר"י
ן' חביב"א ,והרמב"ם נקט בלשונו תרווייהו .חדא ,שהוציאוהו
מת אחר שחיטה ,ובסיפא ,שהוציאוהו חי אחר שחיטה .ורבנו
בטור חדא מינייהו נקט ,ונקט נולד דהיינו שהוציאוהו חי אחר
שחיטת אמו .ודברי בית-יוסף נכונים .ורבנו בדרכי-משה קרא
בדברי בית-יוסף נולד לאו דוקא ,דהוא הדין ,פירוש ,דהוא
הדין אם נשחטה אמו וכ' .לכן הקשה ,עיין שם .ואינו כן ,כי
כוונת הבית-יוסף במה שכתב דהוא הדין ,פירושו דהכי הוא אם
נשחטה אמו ,ושפיר ,ולא קשיא מידי ,ודוק.
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 דהא באמת רוב העובר, דעתי אין להקשות כאן
 אלא אם נצרף אותו לרוב האבר נטיל,כבר יצא
קצת מן הרוב שיצא לחזור לחשבו כאילו לא יצא אלא נשאר
 ושפיר נאמר תמיד לקרות האי שיצא דהוי,על מקומו הראשון
 כגון שיצא רוב, א[ הלשון, וכן הוא בגמרא ]ע,רוב העובר
 וקא מיבעיא ליה הא מיעוט אבר דבראי בתר רוב,במיעוט אבר
 פשיטא,' או בתר רובא דעובר שדינן ליה וכ,דאבר שדינן ליה
 ואין להקשות על לישנא דטור,'דלא שבקינן רובא דעובר וכ
. ודוק,כלום
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 דעתי נראה שאין כדאי בכל זה לתפוס על דברי
 דהא דפירש רש"י בבן פקועה שהוליד,רבנו בב"ח
 אלא, אין רוצה לומר דהולד אסור הוא מחיים,דאסור כל הולד
כוונתו דאין לו תקנה להתירו בשחיטה כמו שאמרו בפירוש
 אבל ודאי אין בו איסור כלל מחיים וחלבו מותר,שם בגמרא
פי שאית בה משום-על- אף,כמו כל חלב בהמה מחיים דידה
 ודאי אין להקשות ממנו, ומה שהקשה מן הדמיון.אבר מן החי
 מה בן,וחומר- דהקושיא היתה מכח קל,על אדונינו בב"ח





        
        
       
        
  
 אני ראיה ברורה דדוקא אם נשחטה אמו קודם
 אבל בסתם בהמה אם,לידתו אז הוי איסור יוצא
 דהא לקמן,לא נשחטה אמו קודם לידתו לית ביה איסור יוצא
 לא צריכא,' היכי דמי וכ, מהו לחוש לזרעו,בעי רבי ירמיה
 בהמה, והכי קא מבעיא לן.'דאזל אבן פקועה דכוותיה וכ
,בעלמא לאו מכח חלב ודם קאתיא ושריא הכא נמי לא שנא
 אי לרבי, ולמאן.או דילמא תרי איסורי אמרינן תלת לא אמרינן
, ופירש רש"י.מאיר איסור חלב ודם איכא איסור יוצא ליכא
 דהא לרבי מאיר אפילו, איסור יוצא ליכא,'אי לרבי מאיר וכ
 הלכך הוה,' כדקתני במתניתין וכ,מה שבפנים טעון שחיטה
 ואי בשאר בהמה נמי איסור יוצא. עכ"ל,ליה כשאר בהמה
 הא הוו להו, אמאי קאמר הכא דלית כאן איסור יוצא,איכא
 אלא ודאי מוכח.כאן שלושה איסורים דהוי נמי איסור יוצא
בבירור דאין איסור יוצא אלא לרבי יהודה בנשחטה אמו קודם
 ולרבי מאיר דוקא אי שחט את הבהמה ומצא בן שמונה,לידתו
 אבל אי מצא בן תשעה חי הוה ליה כסתם,חי או בן תשעה מת
' וברוך ה, ודוק היטב, ואין בזה איסור יוצא,בהמה שנולדה
.חדש-כוונתי בזה לדעת הקדוש אדונינו בפרי
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 דעתי נראה טעמא דלא חשו הפוסקים לכתוב זה
לפי שכל בעיא זו אינו אלא אליבא דחנניא דאמר
 ואנן לא קיימא לן הכי אלא כרבנן דאמרו,חוששין לזרע האב
 והאיבעיא. וכן פסק נמי הרי"ף ז"ל,אין חוששין לזרע האב
מהו לגמוע את חלבו היינו נמי לדידן דאין כאן משום זרע
. ודוק, וסלקא בתיקו ולחומרא,האב
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פקועה דעלמא דלית ביה איסור יוצא אנו חוששין לזרעו,
ואמרינן דולדו אין לו תקנה להתירו לאכול ,מכל-שכן האי בן
פקועה דאית ליה נמי איסור יוצא מכל-שכן דזרעו אסור לאכול,
ולמה אתה שואל דוקא אהאי בן פקועה דאית ביה נמי איסור
יוצא ,הלא בלא איסור יוצא בבן פקועה דעלמא הרי אנו
חושישים לזרעו לאוסרו ויש בזה * הצריך להקושיא ,ודברי
הב"ח ברורים ,ואין לתפסו על כך ,כך נראה לעניות דעתי ,וצ"ע.
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 בחדושי כתבתי מהיכי תיתי שכתבו בגמרא היכי דמי
וכ' ,והביאו האי דרב משרשיא ,דילמא לא הקשה רבי
ירמיה אלא אליבא דרבנן ,דהא בזה קיימינן .ויש לומר מלישנא
דרבי ירמיה קא דייקי הכי ,מדהקשה רבי ירמיה מהו לחוש
לזרעו וליכא אלא רבי חנניא דסבירא ליה שחוששין לזרע
האב ,לכן הוה אמינא מתחילה שלא הקשה אלא אליבא דחנניא
והאריכו לדון בענין הזה עד שמסיק ובררו לבסוף דהבעיא
דרבי ירמיה אינה אלא אליבא דרבנן ,והאי זרעו כוונתו אחלב
והוא אליבא דכולי-עלמא .ומכאן תשובה לאותן פוסקים
שקאמרו מכאן משמע דקיימא לן כרבי חנניא ,מדנקטי כאן
האיבעיא בפשיטות אליבא דחנניא ,ולא היא ,כמו שכתבתי,
ודוק.
ח(          
        
          
         
        
          
         
        
         
         
 מה שכתבתי לעיל אדברי טו"ז .והנה מנין לו דהאי בן
פקועה שאחד מאבותיו היתה בהמה מעליה ,מנין
שהאי בן פקועה נקרא טריפה ,ואי באמת טריפה מחיים כך הוי
להו למימר בגמרא ,בן פקועה הבא על בהמה מעליתא הולד
אין לו תקנה ואסור ,מדלא קאמר כן שמע מינה דאין לו תקנה
להתירו באכילה ,אבל איסור או טרפות אין בו .ולא דמי כלל
לבהמה ששחט בה סימן אחד ואחר-כך הניחה דחלבה ודאי
אסור ,דהא שם עשה בה מעשה טריפה אבל כאן לא עשה שום
מעשה טרפה ,אלא משום דלא שייך שחיטה בסימן אחד שיש
_________________
*
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לו מאביו בן פקועה אין לו תקנה להכשירו שוב בשחיטה .וגם
אין לו ראיה מדברי דרישה דמחלק בין שמוטה ליוצא משום
דשמוטה היתה לה שעת הכושר ,אבל יוצא לא היתה לו שעת
הכושר ,החלוק הזה אינו מספיק לדחות דברי הב"ח ,דהא גם
מדרישה נראה דהחילוק שעת הכושר אינו מספיק לו ,דהא כך
כתב הדרישה ,ויש לומר דשמוטה היה לה שעת הכושר
בשחיטה וגם עתה אין שם טריפה עליה ,מה שאין כן אבר זה
שמתחילה לא היה שעת הכושר בשחיטה וגם שם טריפה
עליה ,עכ"ל .מכל זה נראה שדברי הב"ח ראוי למי שאמרן ואין
לדחותן ,כך נראה לעניות דעתי.
ט(           
       
        
         
         
       
 לעניות דעתי ,דכוונת הב"ח אינו לומר דחלב אותו
האבר בטל בחלב היוצא מכל הגוף ,אלא כוונתו
דהאבר בטל בתערובתו בתוך שאר הבהמה ,דהא בחלב היוצא
אינו ניכר האיסור כלל ונתבטל איסור האבר בתוך היתר
דבהמה ,ודוק .ועוד ,דהא מסיק בגמרא כל מכח לא אמרינן
דשרי ,ואם-כן החלב הבא מכח האבר אין בו שום איסור ,ורק
האיבעיא אי חלב כזו ניתרה משום אבר מן החי ,ודוק .והשתא
ראיתי שהט"ז גם-כן הקשה כעין זה ,ובמה שכתבתי מתורצים
גם-כן קושיותיו ,ודוק.
י(          
      
         
         
         
          
         
          
         
            
       
 לעיל מה שכתבתי אני לעיל אדברי בית-יוסף בד"ה
ולכאורה ,ליישב הקושיא שהקשה בדרכי-משה על
דברי בית-יוסף ,וכתבתי ליישב דברי הבית-יוסף והם דברים
נכוחים תהילה לאל יתברך ,ומיושבים שפיר דברי הטור
והבית-יוסף ,ואינו צריך לומר דהטור והבית-יוסף לא דקו



     





          
        

 ולא כתבו שום דבר בלא,בדבריהם כי הם אמת ותורתם אמת
. ועיין שם לעיל,דיוק היטב הדק

. דמה מיתר בקושיתו, לא הבנתי גדולת קושיא זו
 דהלא איסור אבר מן החי הוא חמור מן איסור,ועוד
 ואיסור אבר מן,דם האברים שאינו אלא באזהרה ואין בו כרת
החי שייך אפילו פחות מכזית ואיסור דם אינו אלא ברביעית
 ועוד דאיירי מאיסור אבר מן החי נקט נמי דהאי נמי.או כזית
. וצ"ע,אאבר מן החי

          (יא
 [ ב, ]סח     
        
          
          
      

           
         
         
        
          
         
         

לא אבין האיך יכול להיות שיצא רובו והעובר לא נעשה
. וצ"ע,טריפה

מחלב
ֵ דהחלב
ָ  וכי מי הגיד לו, דבריו כאן תמוהים לי
 שכן,דחלב אתא מדם
ָ  זה באמת מצינן בגמרא,אתי
מחלב זה לא
ֵ דחלב אתיא
ָ  אבל,איתא הדם נעכר ונעשה חלב
החלב
ָ  ואם תאמר דאתיא מגוף הבריה שיש בו ֵחלב והרי.נאמר
 ועוד.אתיא מכח ֵחלב נמי והא אמרי כל מכח לא אמרינן ושרי
 האיך נוכל לומר שיחתך האבר שיצא כדי להתיר,יש לומר
כן שפיר-חיים דאורייתא אם- הלא קיימא לן צער בעלי,חלבה
אפשר לחתכו ולא הוי באופן זה מבטל איסור-הוה ליה אי
. וצ"ע, ושפיר שרי חלבה,לכתחילה
          (טו
       
         
        
 כי באמת אינו מוכח כלל, לדידי כדכתבתי לעיל ניחא
 אבל, רק דם נעכר ונעשה חלב,החלב
ֵ דהחלב בא מן
ָ
. ודוק,בחלב באמת יש לומר דאינו בא חלב ממנו כלל
ֵ
           (טז
       
         
         
         
         
        
 כי במסקנא גמרינן באמת, דעתי אין כאן להקשות
 רק רב שימי,בגמרא מ'אותה' שלימה ולא חסירה
בר אשי רצה לומר לעולם כדאמרת מעיקרא דגמרינן מבהמה
,' ודקא קשיא לך אין ממירין הא מני רבי שמעון וכ,בבהמה
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 כי לפי דבריו הוי האופן שכתב הש"ך אינו, תמה
 דהא, ומנא ליה זה, והוי בעי דלא איפשטא,מופשט
 כי גם זה, ודוק היטב,באופן זה שפיר הוי רוב אבר מבחוץ
 ואין זה דוחק. וצ"ע, ולא אוכל השתא להאריך,מסתבר לפשוט
. ואדרבה אמת,מש"ך
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 כי אליבא, דעתי לא קשה כל אלה לדברי הרמב"ם
 אי רובו בפעם אחת,דידהו אין בזה אלא ספק אחד
 כי הרי"ף ורמב"ם פסקו, והוי לחומרא,בעינן או לא בעינן
. ודוק,כן לא נשאר אלא ספק אחד- ואם,דאין לידה לאברים
             (יד
        
            
           



     

עיין שם .אם-כן צריכין לאוקמי מתניתין כרבי שמעון שהוא
יחיד ,אם-כן יותר נראה לאוקמי מתניתין ככולי-עלמא וכמסיק
דגמרינן איסור חותך מן הכליות מקרא דאותה כשהיא שלימה
ולא כשהיא חסירה ,כך נראה לעניות דעתי.
יז(        
     
          
         
        
 דעתי נראה ,דכוונת הש"ך למעט מה שכתב רמ"א
לעיל סימן יג סעיף ג ,שכתב שם דעכשיו אין
להתיר שום ולד הנמצא בבהמה אם האם טריפה ,ולא מהני לו
שחיטת עצמו דחיישינן שמא אינה בן תשעה ,עכ"ל .וכתב
עליו הש"ך שם ס"ק יא ,אבל ודאי כשימתין עד תחילת שמונה
ללידתו שאז יצא מספק נפל אפילו היתה אמו טריפה ניתר
בשחיטת עצמו ,לפי זה כתב כאן כשהוא בן תשעה חי ניתר
כולו בשחיטת עצמו דוקא אפילו אמו טריפה ניתר בכך דהוה
ליה כילוד ,ואם ימתין עד תחילת שמונה אז ניתר בשחיטת
עצמו ,כך נראה לי כוונתו ,ודוק ,ועיין דבריו בשמלה-חדשה
כאן לקמן.
יח(          
      
        
        
        
          
         
   
 נראים דברי הפרי-חדש מזוקקים .דלכאורה יש להבין ,אם
הושיט ידו למעי בהמה ושחט ,הלא האיך יכול לשחוט
שם הא אינו רואה מקום שחיטה ואינו יודע אם לא עשה חלדה
או עיקור וכיוצא ,על-כרחך צריך לומר שראה מקום השחיטה,
וכמו שפירש רש"י לעיל בריש פרקין דף סח ,דבהמה לית לה
פרוזדור לפני בית-הרחם שלה וגלוי הוא וכ' ,ואם-כן יש לומר
דהעובר מונח סמוך לפה בית-הרחם והראש מניח ומגיע עד





פתח בית-הרחם והכל גלוי לפניו הראש והצוואר ורואה שפיר
מקום השחיטה והוא מושיט ידו ושחטו שם ,ולפי זה שפיר
עולים דברי פרי-חדש כאן דשאני מטלית שפרוס לגמרי על
הסכין וצוואר .מה שאין כן בוולד דשם הסכין והצוואר גלוים
ואין האם מכסה לא הסכין ולא הצוואר ,ודוק.
יט(        
      
          
          
         
    



בעניי תירצתי לעיל דברי בית-יוסף אלו ולא קשה
עליהם קושית הדרכי-משה ופרישה ,ועיין לעיל בריש
הסימן פה בד"ה ולכאורה בבית-יוסף ,ועיין שם.

כ(           
        
         
   
 מה שכתבתי לעיל אדברי תבואות-שור ס"ק ג ,ועיין
שם שכתבתי דכוונת הש"ך למעט מה שכתב רמ"א
בהג"ה לעיל סימן יג סעיף ג ,דאין להתיר שום ולד הנמצא
בבהמה אם האם טריפה בשחיטת עצמו שמא אינו בן תשעה,
והש"ך מתיר שם כשימתין שמונה ימים שיצא מספק נפל ,ועל
זה קאי השתא מה שכתב כאן ,אפילו היתה אמו טריפה ניתר
מה שנשאר בפנים בשחיטת עצמו אם המתין שמונה ימים אחר
שיצא ,כך נראה לעניות דעתי ,ודוק.
כא(           
       
        
 דעתי נראה ,דכוונת הש"ך אינו אלא לומר דאם הוא
בן תשעה חי ניתר רק על-ידי שחיטה דוקא על-ידי
שחיטת עצמו ושחיטת אמו אינו מעלה ולא מוריד לו כלום,
כך נראה לי.
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 דעתי נראה דאית לן כללא ,הביאוהו הראשונים
בכמה מקומות ,הלכה כבתראי .ואף-על-פי שיש
קצת פוסקים שסבירא להו דהאי כללא אינה אלא מאביי ורבא,
מצינו שגדולי אחרונים פליגי ,וסבירא להו שבכל מקום אמרינן
הלכה כבתראי .והנה עכשיו שיש לן כללא ]משנת[ רבי אליעזר
בן יעקב קב ונקי ,וכנגד זה יש לן כללא דרב ורבי יוחנן הלכה
כרבי יוחנן ,ועוד כללי כללא דהלכה כבתראי ,ורבי יוחנן
בתראי נגד התנאים ,קיימא לן כוותיהו ,כך נראה לעניות דעתי,
ועיין בכללי הש"ס ,ועיין יד-מלאכי.
        
         
  
 דעתי אין להקשות על הרא"ש בזה ,כי באמת נזהר
בפרק קמא דביצה לפסוק הלכה ,כי שם הביא רק
דעת הרי"ף שפסק כתנא קמא בפרק אלו טריפות דיחיד ורבים
הלכה כרבים ,והביא עוד ויש פוסקים כרבי אליעזר בן יעקב,
וכן נראה ,דמשנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי וכ' .אבל הוא
בעצמו לא נחית לפסוק הלכה ,וסמך עצמו על פסקו במסכת
חולין ,דשם הביא הברייתא כדקתני תניא כל השרץ השורץ על
הארץ לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהם דברי רבי אליעזר
בן יעקב ,ורבנן סברי כיון שיצא לאויר העולם שרי ,וכן
הלכתא ,ועיין נקודות-הכסף להיפך ,ואתו הסליחה.
         
       
          
        
        
    
 דעתי נראה ,דלכאורה רבי אליעזר בן יעקב דאסר
עד שלא נפתחו עיניהם אינו אלא משום שקץ ,ויש
לדקדק ,הלא מילתא דמסתברא הוא והאיך פליגי רבנן עליה
בזה ,וצריך לומר דרבנן סבירא להו דשקץ אינו אלא אם הוא
נמאס בעיני בני-אדם ,ונמאס אפרוח שנולד אינו אלא אם בא
כשרץ בלי שום לבוש שאין לו נוצה על הגוף ,אבל אם בא
לעולם עם הנוצה כבר על הגוף ,והוא על הרוב ,אין בו משום
שקץ ,ושפיר קיימא ליה לרבנו יואל בזה ,וב"ח הביאו שפיר
להלכה ,כך נראה לעניות דעתי .ותדע שהביא הגהת אשרי ,וזו
לשונו ,וכגון שנולד עם הכנפים דהיינו נוצה גדולה שעל גופו,



ודוק ,וכן הביאו הב"ח ,ועיין נקודות-הכסף שדרך דרך אחר,
ועיין פרי-חדש בשם ירושלמי.
ב(        



      
        
     
       
      
     
 יודע אני מך ערכי ,ומי יתן ואהיה עפר תחת כפות רגלי
הקדושים והטהורים זי"ע ,ובכל זה אענה אף אני את
חלקי ,כי תורה היא וללמוד אני צריך .והנה הבעל-התרומה
שחידש דין זה באפרוח שהוא בקליפת ביצתו ,דהיינו ביצה
שמרוקמת ויש בה צורת אפרוח יש בה איסור דרבנן משום
שרץ וכ' ,שהוא אסמכתא ,אבל מן התורה אסור משום נבילה
ואפילו שוחטו אין בכך כלום ,שאין שחיטה שייכא ביה וכ'.
הנה הוא בעצמו מקשה על זה ,כיון דאיסורא דאורייתא עלה
למה אסמכוה אקרא דכל השרץ וכ' .ותמה אני מאוד מנא ליה
לאסרו משום נבילה מה שמפורש בקרא להתירה ,אי מקן
ציפור דכתיב 'לך ולא לכלביך' ולא חילק בין ביצה לביצה,
וכן בשאר ילפותא ולא מצינו בשום מקום רמז לזה ,ואדרבה
איתא בגמרא בפירוש ,שאינו אלא איסור דרבנן משום שרץ
וכ' ,ומשמע שאין כאן איסור דאורייתא כלל וכמו שהקשה
הבעל-התרומה בעצמו.
 כבוד קדושת חבלי נביאים קדושי ראשונים
וחסידי אחרונים ז"ל אבוא בחיל ורעדה לדון
לפניהם על הקרקע .כל ביצי עופות טהורים מותרים מן התורה
בין דלית ביה אפרוח בין דאית ביה אפרוח ,רק רבנן אסרו
בדאית ביה אפרוח משום אסמכתא דשרץ השורץ על הארץ,
ובדלא יצא לאויר העולם ,ובין לרבנן ובין לרבי אליעזר בן
יעקב אית ביה איסור דרבנן ,ולא פליגי רבי אליעזר בן יעקב
ורבנן אלא בשיצא לאויר העולם ,כדאיתא שם בש"ס ביצה דף
ד ,שרבי אליעזר בן יעקב אסרן עד שיתפתחו עיניהם ,ורבנן
מתירן מיד בשחיטה כשיצאו ופירשו מקליפת ביצה ,אבל כל
זמן שלא פירש ויצא האפרוח מן הקליפה ,הלא יצא מכלל ביצה
ולכלל אפרוח לא בא ,ומאותו רגע שהתחיל האפרוח שנרקם
בתוך הביצה לנקב את קליפת הביצה ,שכן טבע האפרוח
משנגמר ריקומו בפנים ויש בו נשמת חיים לנקב את קליפת
הביצה לחוץ פעם אחר פעם עד שנגמר יצירתו ויצא כולו מן
האפרוח ,ובתוך אותו זמן גימורו על-ידי שיפיל את הקליפה מן
גופו ,הרי מעת שהתחיל לנקב את הקליפה הרי תו לא מקרי
ביצה ,והרי הוא אבר מן החי ואי-אפשר להתירו על-ידי שחיטה,
כי לא נגמרה בריאתו והרי הוא כנפל כמו בן שמונה חודשים,



     

והאוכלו בין ששחטו בין בלא שחיטה ודאי הרי הוא אוכל
נבילה ,וזה נראה לי נכון בסברא שאי-אפשר לפלפל עליו .ולפי
זה מצינו שלוש עתים באפרוח ,כל זמן שהוא בביצה שלא
נפתחה הקליפה כלל ,אף-על-פי שנגמר ריקומו ואפילו דאית
ביה חיות קצת הרי הוא בכלל ביצה שהתירה התורה רק רבנן
אסרו כשהתחיל להתרקם משום שרץ השורץ על הארץ ,ומעת
שהתחיל האפרוח לנקב קליפת ביצתו ,הרי יצא מכלל היתר
ביצה ושחיטה אינה נוהגת בו ,והרי האוכלו אוכל נבילה גמורה.
וכשנגמר בריאתו ועזב קליפתו ,הרי הוא כשאר עוף חי ניתר
על-ידי שחיטה ,ופליגי בזה רבי אליעזר בן יעקב ורבנן.
 לעניות דעתי נמי כוונת בעל-התרומה שכן כתב והביאו
תבואות-שור ,וזו לשונו ,זו לשון בעל-התרומה סימן
לד ,ביצה שמרוקמת ויש בה צורת אפרוח ,יש בה איסור כל
זמן שהאפרוח בתוך הקליפה ,ואם יצא לחוץ מותר מיד לרבנן,
ולרבי אליעזר בן יעקב אסור עד שיתפתחו עיניו ,כדתניא כל
השרץ וכ' ,לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהם וכ' ,וקאמר
התם לעיל מההיא דאף רבנן מודו קודם שיצא וכ' ,מיהו איסור
זה דכל השרץ אינו אלא מדרבנן וכ' .ומכל-מקום נראה דמן
התורה אסור משום נבילה ,ואפילו שוחטו אין בכך כלום שאין
שחיטה שייכא ביה ,וכן בהמה קודם ששהתה שבעה ימים
אמרינן פרק החולץ ופרק רבי אליעזר דמילה כל שלא שהה
שבעה ימים בבהמה נפל וכ' .מיהו קשה ,כיון דאיכא איסורא
דאורייתא עלה כדפריך ,למה אסמכוה אקרא דכל השרץ וכ',
עכ"ל.
 לפי מה שפירשתי ,דינא דבעל-התרומה נכון ומתוקן
באופן זה ,ביצה שמרוקמת ויש בה צורת אפרוח יש
בה איסור דרבנן כל זמן שהאפרוח בתוך הקליפה ,ואם יצא
לחוץ מותר מיד לרבנן ,ולרבי אליעזר בן יעקב עד שיתפתחו
עיניו ,כדתניא כל השרץ וכ' .ומכל-מקום נראה דמן התורה
אסור משום נבילה מעת שהתחיל האפרוח לנקוב את קליפת
הביצה עד שיצא מעצמו לגמרי לאויר העולם ,דהא יצא מכלל
היתר ביצה ולכלל אפרוח שניתר בשחיטה לא בא ,ואם בא
אדם והוציא את האפרוח מן הקליפה קודם שיצא מעצמו הרי
זה נפל ,וגם-כן אינה ניתר בשחיטה והוי נבילה עד זמן מה
שנודע שאינו נפל כמו בבהמה שלא שהה שבעה ימים.
 לא קשה כלל קושית הבעל-התרומה שהקשה למה
אסמכוה אקרא דכל השרץ כיון שהוא נבילה
מדאורייתא ,דהא אין אחד נוגע בחבירו ,אסור משום שרץ
דרבנן אינה אלא שלא התחיל לנקוב ,ומשהתחיל לנקוב הוי
איסור נבילה דאורייתא עד שיצא לגמרי מעצמו מקליפת
הביצה ,וכל זמן שלא יצא לגמרי מעצמו הרי זה ספק נפל והוה
ליה כבהמה שאינו ידוע אם כלו לו חדשיו או לא ,דלא מהני
שחיטה גביה כמו שמפורש בפרק החולץ ופרק רבי אליעזר





דמילה .ואין זה דומה לבן שמונה חי ,דהתם ידוע שהוא נפל
ואינו מועיל לו השחיטה ,אבל הכא גבי אפרוח שלא יצא
לגמרי הוי רק ספק נפל .ולא קשה קושית התבואות-שור
שהקשה למה לו לאיסתעייה מגמרא דהחולץ ורבי אליעזר
דמילה ,דהוי ליה להסתייע ממתניתין דבהמה המקשה ,עיין
שם ,ולדידי ניחא ,ודוק היטב ,ואין צריך לדחוקי
דתבואות-שור .והשתא אנופף ידי בעה"י על דברי הרשב"א
שהקשה בתורת-הבית הארוך ,וזו לשונו ,אלא שאני תמה במה
שכתב הרב בעל-התרומה ,שכך כתב דמכל-מקום נראה דמן
התורה אסור משום נבילה ,ואפילו שחטו אין בכך כלום דאין
שחיטה שייכא ביה וכ' .וזה תמה ,דהא רב ורבי יוחנן תרווייהו
משמע דמודו דבחול מישרא שרי לאלתר כדאמרן וכ' ,עכ"ל.
 לא קשה ,ודאי לאלתר כשיצא לגמרי מקליפת ביצתו
הוא מותר מיד בשחיטה ,והא שכתב דאסור מן
התורה משום נבילה ואפילו שחטו ,היינו מעת שהתחיל
האפרוח לנקב קליפתו עד שיצא לגמרי ויושב על הארץ .ושאר
קושיות הרשב"א מתורצים ממילא ,עיין שם .והשתא גם דברי
הרא"ה בבדק-הבית לא צריכין ,ועיין שם .וגם דברי הרשב"א
וקושיותיו במשמרת-הבית מתורצים .והשתא יש לומר שגם
המרדכי נתכוין לזה ,וזו לשון המרדכי בפרק קמא דביצה,
ביצה שיש בה אפרוח מרוקם אינו אסור מן התורה רק מדרבנן
מדרשה דהשרץ וכ' ,אבל אפשר שהם אסורים משום נבילה
כמו בהמה קודם שמונה ימים ,ואז יהיה מותר לאחר שיצא
מהקליפה ,אבל לרבי אליעזר בן יעקב עד שיתפתחו וכ' ,עכ"ל.
ועיין בתבואות-השור.
 יש לומר דהכי קאמר המרדכי ,ביצה שיש בה אפרוח
מרוקם אינו אסור וכ' ,רק מדרבנן וכ' ,אבל אפשר
שהם אסורים משום נבילה וכ' ,פירוש ,שיש אופן שאפשר
שהם אסורים משום נבילה ,והוא אם התחיל האפרוח לנקב את
הקליפה ,ויהיה זה כמו בהמה קודם שמונה ימים דלא שייך
ביה שחיטה ואז יהיה מותר לאחר שיצא מהקליפה ,כך נראה
לעניות דעתי נכון בסברא ,ודוק היטב.
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 דעתי לא קשה על דברי מגן-אברהם ,דאיתא
בתוספות בכורות דף כא בד"ה חלב פוטר איכא
בינייהו וכ' ,שם נותן טעם ,מאחר דקיימא לן כרבנן דפליגי על
רשב"ג ,וקיימא לן דעגל מותר לשוחטו ביום שנולד ,למה
החמירו כרשב"ג לאסור לשוחטו עד יום שמיני ,וזו לשונם,
שאם נתיר לשחטו ולאכלו כשהוא בריא יכול לשחטו כשהוא
חולה וקרוב לפיהוק של מיתה ,דהשתא איכא רעותא ,עכ"ל.
הביאו גם-כן כאן בתבואות-שור לעיל ס"ק יג .ואם-כן לפי זה
נאמר גם בדידן ,לעיל גבי שחט ונמצא טריפה סימן יג דאיכא
ספיקא דאורייתא הגיה רמ"א וכתב ,אין להתיר שום ולד
הנמצא בבהמה דחיישינן שמא אינו בן תשעה ,עכ"ל .אם-כן
ניתן הכלל שאין אנו בקיאים בהא אי קים ליה חדשיו ,ולכך
אסור בספיקא דאורייתא ,אם-כן בכל מקום דנחתינן להתיר
משום קים ליה שכלו לו חדשיו יש לנו לגזור ולאסור משום
לתא דאיסורא דאורייתא ולא צריך ליה לרמ"א עוד להגיה לא
ביום-טוב ולא במחוסר זמן ,ושפיר דייק וכתב המגן-אברהם,
והאידנא אין אנו בקיאים בזה ,ולא קשה מידי.



שלושים יום באדם אינו נפל ,שמונת ימים בבהמה אינו נפל,
שנאמר ,ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן ,ואנו מתירין
היבמה לעלמא ואפילו התינוק חולה ומסוכן כיון שעברו עליו
שלושים יום הרי היא מותרת לעלמא ואפילו מת התינוק ביום
שלושים ואחד ואינן חוששין כלל ,ובבהמה ניחוש לדברי
חוקרי הטבע .ועוד ,הרי אמר רב נחמן בית-הרחם אין בו משום
ריסוק אברים ,פירוש ,שאין בבית-הרחם שום דבר הגורם
ריסוק אברים ,ואיך נבוא אנחנו לומר שיוכל להמצא שם ריסוק
אברים ,ורב נחמן רק על הרוב נקט הכי .ועוד ,אי ניתן לחוקרי
הטבע דבריהם ,ואנו מוציאים ולד זה יצא מרובא דעלמא
ואף-על-פי שהוא נפל מכל-מקום הוא חי יותר משמונה ימים,
אם-כן ראינו טבעו חזק משאר נפלים ,והאיך באים עליו עתה
מאחר שחי כל כך לומר עוד שגם ריסוק אברים היה לו מאחר
שאינו יודע להפריס ,והלא ספק נפל אין לו שום שייכות
לריסוק אברים .לפיכך לא זכיתי להבין דבריו הקדושים ,וצ"ע.
ועוד עיין תוספות בכורות דף כ בד"ה חלב פוטר דלא חיישינן
למיעוטא דלא שכיח ,והני תרי מיעוטי הכא תרווייהו מיעוטא
דלא שכיחא הם ולא חיישינן.
 יש לעניות דעתי לפקפק על ראייתו שהביא לתרץ דברי
המהרש"ל בים-של-שלמה וליישב בזה דברי הרא"ש,
שהקשה שם בפלתי מגמרא דחולין נא שרצה רבא להביא ראיה
לדברי רב נחמן דאמר בית הרחם אין בו ריסוק אברים,
מברייתא עגל שנולד ביום-טוב ,ומשני ביוצא דופן ,והדר פריך
מן ושוין שאם נולד הוא ומומו עמו שזה מן המוכן ,ומשני
דהפריס על גבי קרקע ,ולא משני תיכף על ברייתא ראשונה
כך ,וגם דקארי ליה מאי קארי ליה לישני בהפריס או עמד,
ועיין שם שמכח אותה קושיא יצא להכריח דברי המהרש"ל,
עיין שם.
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 דעתי לפקפק על בנינו כי יסודו רעועה ,דלא קשה
על הגמרא דלמה לא משני תיכף על ברייתא
ראשונה הפריס על גבי קרקע וגם מה קארי ליה ,דהנה רבא
רצה מתחלה להביא ראיה לדברי רב נחמן מברייתא דתינוק בן
יום אחד מטמא בזיבה ,ומשני ביוצא דרך דופן ,ואחר-כך יצא
להביא ראיה מעגל שנולד ביום-טוב והוא אמינא מדתניא
שנולד אם-כן לא איירי ביוצא דרך דופן ,ומשני הכא נמי
ביוצא דרך דופן ומקרי נמי נולד ,ואחר-כך רצה להביא ראיה
ממתניתין נולד הוא ומומו עמו ,ושם אי-אפשר לומר ביצא דרך
דופן ,ומוכרח לומר הכא במאי עסקינן שהפריס על גבי-קרקע,
ודוק .ואף-על-פי שדברי פלתי הם דברים חריפים ומופלאים
כדרכו בקודש ,אבל דברי המהרש"ל אינם מוכרחים.

 דעתי לא נהירין לי דבריו ואיני יודע להשיג סברתו,
וכי מי נתן לחוקרי טבע חלק בתורתינו הקדושה
הנתונה מסיני ,כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל ,כל ששהה
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מה שכתבתי בתחילת סימן הזה על הט"ז ס"ק א לתרץ
 וכך נראה,דברי הרא"ש אלו וכתבתי ובררתי בהיפוך
. וצ"ע,לעניות דעתי ולא ירדתי לסוף דעתם
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שור ס"ק א ובררתי- לעיל מה שכתבתי בד"ה בתבואות
וחלקתי והוצאתי בסברא באיזה אופן הוא דרבנן
.ובאיזה הוא דאורייתא והם דברים נכונים ונעימים בעה"י
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 אפשר, ורובא אינם נפלים,הלא רובא עדיף מחזקה
 וצ"ע להעמיד חזקת,לומר סמוך מיעוטא לחזקה
.איסור כזה





, בעניי לא מצאתי טעם זה בתוספות על רב נחמן
 שם חולין דף נא בד"ה בית הרחם אין בו,אדרבה
 משום דאיכא, וזו לשונם,משום ריסוק אברים כתבו התוספות
, דאי לאו הכי,ריעותא דאינו הולך איצטריך ליה לאשמועינן
 הרי מוכח אדרבה. עכ"ל,פשיטא דאזלינן בתר רוב ולדות
 אלא,התוספות סבירא להו דטעמא דרב נחמן לאו מצד רוב
 שאין בו חשש ריסוק אברים כלל אפילו מיעוט,כללא כייל
. וצ"ע,אין כאן
        
       
        
          
         
   
 הרי המיעוטא של דילמא במקום נקב קשחיט אפילו
רבי מאיר לא סבירא ליה למיעוטא כלל משום דלא
, והאיך באין אנחנו, כדאיתא בגמרא חולין דף יב,אפשר
 זה ודאי, וננקוט ההיא מיעוטא למרע הרוב,דקיימא לן כרבנן
. וצ"ע,תמוה למימר
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 אם המוכר יודע שהלוקח לקחו לשחוט היום ויודע
 אז,כן רצה לשחוט היום-כן שהלוקח השני גם-גם
יש לומר לזה הדעת שהמוכר צריך להודיע אף בשאר ימות
כן קונהו- דאי המוכר אינו יודע שהלוקח השני גם,השנה
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 ובפרט דאיכא,פי שאין נאמנות לגוי-על- לי אף
 כאן הוא נאמן,למימר להשביח מקחו הוא עושה
כך-משום שאינו אלא גילוי מילתא בעלמא ולא שייך כל
 וכאן משמע דהאי לא שנא קנה מישראל או,להשביח מקחו
 בין אם אמר לו המוכר ואז צריך,מגוי שייך אכולא מילתא
לחוש לדברי הגוי ואם לא אמר לו המוכר אף שהמוכר הוא
 וצ"ע לענין מלקות אי חייב,גוי אפילו הכי אינו צריך לחוש
. וצ"ע,מלקות ומלקין אותו אדברי הגוי



     

         
        
         
        
        
         
       
         
       
       
       
     
         
        
          
 
הכפורים- דהא בערב יום, דמרן בב"ח לא הבנתי
מצוה עלינו להרבות בסעודה ולאכול ולשתות
כן הוכרח הוא להכין ולשחוט היום קודם ערב- על,כל היום
 כי אם ימתין לשחוט. כדי שיהא מוכן לו למחר,הכפורים-יום
הכפורים יעבור זמן הרבה בשחיטה-עד עצמו של ערב יום
והפשטה והכנה וקציבת הבשר ומליחה והדחה ובישול ויעבור
הכפורים הזמן דחוק- ובערב יום,רוב היום עד שיבוא לאכול
כרחו- ועל,לסיים קודם שתחשך כדי להוסיף מחול על הקדש
הכפורים כמו בארבעה-הוא צריך להכין מיום קודם ערב יום
. ולכן פשטותא של הב"ח אינה נהירא לעניות דעתי,זמנים אלו
          (ו
       
        
        
    
 ומודה רבי יהודה, דהא איתא במתניתין, דבריו צ"ע
 שצריך להודיע,במוכר את האם לחתן ואת הבת לכלה
 הרי דליכא במתניתין. ע"כ,בידוע ששניהם שוחטין ביום אחד
 בידוע, אלא הכי קאמר.ששוחטין שניהם ביום חתונתם
 היינו אם דרך המקומות לשחוט,ששניהם שוחטין ביום אחד
קודם החתונה בלי ספק שניהם שוחטין מטעם אחד ביום אחד
הבית הוכחה כלל- וכן לא מצאתי בתורת,וצריך להודיע
. ועיין רמב"ם פרק יב הלכה טז, וצ"ע,לדבריו
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 ואינו צריך להודיעו בשאר,לשחוט היום הוי ליה ספיקי טובא
 ואם אומר לו הלוקח שרוצה הוא לשחוט אותו היום,הימים
. ודוק,ולא הודיעו ודאי אפילו מקח טעות הוי
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 הלא מן התורה הוא מותר, לא הבנתי דבריו הקדושים
והוא כמו שמפורש שמחוסר זמן מותר להדיוט ולא
 האיך שייך לומר שהוא אסור,שייך בזה כל שתעבתי לך אסור
 בשלמא לר"ן שפיר שהוא,בו ביום מטעם כל שתיעבתי לך
 אבל להסמיכו ולאסרו מטעם דכתיב לא,אסור מטעם קנס
 כיון דאיתא בגמרא בפירוש,תאכל כל תועבה לא שייך כאן
. וצ"ע,דלא שייך כאן האי קרא דלא תאכל כל תועבה
         (ד
      
          
        
        

 תמה מהיכא מצא להוציא שסבירא להו בגמרא שכרוך
 דאיתא בפרק אותו ואת,אחריו שייך נמי לומר גבי אב
 אותו ואת בנו, דתניא, מאי חנניה ומאי רבנן,בנו דף עח ע"ב
 נוהג בין בזכרים, חנניה אומר.נוהג בנקבות ואינו נוהג בזכרים
 יכול יהא אותו ואת בנו, דתניא, מאי טעמא דרבנן.בין בנקבות
 מה כשחייב באם על הבנים,'נוהג בין בזכרים בין בנקבות וכ
, מה אם נפשך לומר,' אף כשחייב כאן וכ,בנקבות ולא בזכרים
וכי תימא אותו זכר משמע הרי הוא אומר בנו מי שבנו כרוך
 ולחנניה כתיב אותו. יצא זכר שאין בנו כרוך אחריו,אחריו
,דמשמע זכר וכתיב בנו מי שבנו כרוך אחריו דמשמע נקיבה
 הרי מוכח בהדיא. ע"כ,הילכך נוהג בין בזכרים בין בנקבות
דהאי מי שבנו כרוך אחריו לא שייך אזכר כלל אלא דוקא
. וצ"ע,נקבה
      
        

 (ה



     

          
  
 תמה מנא ליה הא להצריך גורל אם שניהם שוין ,הא
בגמרא תנא אם קדם השני הרי זה זריז ונשכר ,זריז דלא
עבד איסורא ונשכר דקאכיל בשרא ,ע"כ .הרי בפירוש אם השני
קדים מעצמו בלי להשוות כלל עם הראשון מקרי זריז ונשכר
דלא עביד אסורא כלל וקאכיל בשרא ,ודברי הב"ח צע"ג .וכן
מוכח ברמב"ם כדברי ,עיין טו"ז ,ברוך שכוונתי.

ח( 

        
       

 לי דיש כאן טעות סופר בדברי טו"ז ,במה שכתב
רש"י פירש שאין זה מדברי רש"י ,אלא מפורש כך
בגמרא שהביא תוספתא תנא אם קדם השני הרי זה זריז ונשכר
זריז דלא עבד איסורא ונשכר דקאכיל בישרא ,ע"כ.
        
       
         
           
         
         
     
 יודע מנא ליה הא ,הלא בגמרא משמע שאין לחלק בין
אם קנו מאחד בין שקנו משני בני-אדם ,דהא אמתניתין
שנים שלקחו פרה ובנה איזה שלקח ראשון ישחוט ראשון ,ואם
קדם השני זכה .ועל זה קאמר בגמרא ,אמר רב יוסף ,לענין
דינא תנן תנא אם קדם השני הרי זה זריז ונשכר וכ' .הרי דאין
שום חילוק בין אם קנה מאחד בין אם קנו משנים .ופירש
רש"י ,הא דתני מתניתין מי שלקח ראשון ישחוט ראשון וכ',
אם באו לבית-דין שבא האחד לשחוט וכ' ,אנו אומרים לו
הלוקח ראשון ישחוט ראשון וכ' ,עכ"ל .ונראה לעניות דעתי
כוונת הגמרא ,דהא דתנן איזה שלקח ראשון ישחוט ראשון,
זה דוקא לענין דינא תנן אם באו לבית-דין אנו אומרים הלוקח
ראשון ישחוט ראשון ,אבל אם לא באו לבית-דין וקדם השני
ושחט הרי זה זריז ונשכר בין שלקחו מאחד בין משנים ,ואין
כאן כלל משום גזל זכותו של ראשון ,דזה לא שייך אלא אם
באו לבית-דין והבית-דין פסקו שישחוט הראשון תחלה ,אז אם
קדם השני ושחט הרי זה גוזל זכותו של ראשון ,אבל אם קדם
עצמו בלא בית-דין הרי זה זריז ונשכר ,ודברי הטו"ז צ"ע,
ועיין פרי-חדש ס"ק יג.



         
         
  





 לא זכיתי להבין ,אם אינו ראוי לעשות כן לכתחלה
מאי זה זריז מיקרי מאחר שעשה שלא כהוגן ,אלא
ודאי אפילו לכתחלה אם עושה כן זריז מקרי כל זמן שלית
כאן פסק דין מבית-דין ,והא דתנן הלוקח ראשון ישחוט ראשון
לענין דינא תנן שאם יבואו לדין יפסוק להם הבית-דין כן ,ואז
שוב אינו רשאי להקדים את עצמו ,ואם הקדים עצמו ושחט
ראשון גוזל הוא זכותו של חבירו ,כך נראה לעניות דעתי,
ודברי הטו"ז וש"ך צ"ע.
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 לעניות דעתי ,ודאי בבן צביה דעלמא ליכא למיחש
כלל ,דשה ובנו אמר רחמנא ,מה שאין כן בבנו הבא
מן העז הבא על צביה שיש לבן על הרוב קצת תואר של עז,
ושפיר יש לחוש בזה למראית-העין ,ודוק.
י(         
      
      
 כל אלה כתבו גם-כן בטו"ז ובש"ך ועל כולם קשה לי
מאוד ,כי מה שמצינו בגמרא שנשאו ונתנו אי חוששין
לזרע האב באותו ואת בנו אינו אלא בכלאים בתיש שבא על
צביה או צבי שבא על התיישה שם פליגו לענין מלקות או
לענין איסור אי חוששין לזרע האב או לא ,אבל לענין אי אותו
ואת בנו נוהג בזכרים או לא אין לו שייכות לחוששין לזרע
האב ,והוה להו למימר שהדבר ספק אי קיימא לן כרב הונא
בר חייא אמר שמואל דהלכה כחנניה או לא ,ולעניות דעתי
צ"ע טובא.
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 דעתי קשה ,ונימא השתא דגמרינן חוששין לזרע
האב ולמה להו לספוקי בזה .ועיין לקמן בסימן סא
ס"ק כח ,דהקשה הפרי-חדש כמו-כן דנילף ממתנות דחיישינן
לזרע האב מדגלי קרא גבי מתנות וכתב ד'אם שה' .ועיין לקמן
בחידושי סימן סא שהקשתי כמו-כן על דברי פרי-חדש.
והשתא נראה לי לומר ,כיון דלפי דברי פרי-חדש גלי לן קרא
הכא גבי כלאים ,ולקמן גבי מתנות דחוששין לזרע האב הוה
להו אותו ואת בנו ומתנות שני כתובים הבאין כאחד ואין
מלמדים ,ודוק.
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 המעיין בפרישה ימצא שכתב כמדומה וכ' ,ומאי
כמדומה ,אלא ודאי כוונתו לדינא ודאי דבאב לא מהני
אם ולד כרוך אחריו ,אלא לישנא דגמרא יכול קצת לדקדק



דאפילו באב שייך כרוך אחריו ,מדהאריך בגמרא וקאמר זכיתי
לדין וכ' ,כשחייב כאן בנקיבות ולא בזכרים ,ואם נפשך לומר
בנו ,מי שבנו כרוך אחריו יצא זכר שאין בנו כרוך אחריו ,מה
אם נפשך לומר ,וכי תימא אותו זכר משמע הרי הוא אומר בנו
מי שבנו כרוך אחריו יצא זכר שאין בנו כרוך אחריו ,ע"כ.
מהארכת לשון משמע קצת יצא זכר שאין בנו כרוך אחריו,
אבל זכר שבנו כרוך אחריו נוהג אותו ואת בנו.
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 דעתי יש על הוראה זו לפקפק ,דהא איתא בגמרא
דף פב ,ואם קדם השני הרי זה זריז ונשכר .והנה
ודאי לא באו לשחוט האם והבת כאחד אלא שרצה כל אחד
לקדם את חבירו שיהא נשכר לאכול את בשרו היום ,ואם
התוספתא קוראו זריז בזה שרצה לקדם את חבירו אף-על-גב
שמן הדין אינו רשאי והאיך אנו נבוא לקונסו על-כך .ולא שייך
כאן דלא ליתהני מעבירה שהרי מצד זריזות נחית לזה,
ואף-על-פי שעל-כל-פנים נעשה עבירה בין שתיהם ,יש לומר
מאחר שלא נתכוונו אלא לזריזות אלא שחסר מהם הזהירות
וכעין זה שיזרזו לשחוט כאחד אינו שכיח וכמעט שאינו מצוי
אלא שאפשר שיארע כך ,לא גזרו חכמים ולא קנסו בזה.

 
א( 

      


 תמוהה ,שלא נמצא בשום מקום שלא תועיל שחיטה
במסוכנת ,ועיין בבית-יוסף שמתרץ .מכל-מקום הלשון
אינו מדוקדק ,כיון שנאמר בגמרא שזו היתה רבותא דיחזקאל
שלא אכל מבהמה מסוכנת ששחטו ,שמע מינה דמסוכנת
ניתרת בשחיטה ,וצ"ע.
ב(



      
     
 

 לדקדק בדבריו ,דאיתא התם בגמרא חולין לז ע"ב ,היכי
דמי מסוכנת ,אמר רב יהודה אמר רב ,כל שמעמידין
אותה ואינה עומדת .רב חנינא בר שלמיא משמיה דרב אמר,
אפילו אוכלת בקעיות .רמי בר יחזקאל אמר ,אפילו אכלה

קורות וכ' .הרי שאחד מהאמוראים מוסיף על דברי חבירו ,ואם
יודעת לאכול קורות דהוא יותר מראה כח או בריאות מחבירו
בקעיות ,וקורות הוא יותר סימן חיות ,אם-כן הוי ליה לטור
לנקוט כשמעמידין אותה אפילו אכלה קורות ולא בקעיות ,דהא
כל-שכן היא ,ואפשר לומר דרבנו בטור נקט לישנא דגמרא,
וצע"ק ,ועיין בקצור פסקי הרא"ש דלא הביא אלא קורות.
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כבודו הרמה ,איתא בפירוש רש"י לפנינו חולין
דף לח ע"א ,רש"י בד"ה אמר ליה רבא לעולם



     

סוף שחיטה ,וזו לשונו ,דוקא ,ודקאמרת כל היכי תיחי ותיזיל
לאחר שחיטה שתפשוט ותחזיר ,שאני אומר כל שאינו עושה
כן פשטה וחזרה לאחר שחיטה בידוע וכ' ,עכ"ל רש"י .הרי
שבפירוש כתב רש"י כדעת רבנו ירוחם ,וצ"ע .ועיין ש"ך ס"ק
ג ,ובפרי-חדש דחק ,ועיין פלתי ותבואות-שור.

ד( 


        
       
     

בספר הטור לפנינו לא כתוב אלא בעינו ,וכן הביא
בים-של-שלמה סימן יט בשמו וכן הביא בבית-יוסף
בשם טור ,וכן הוא שם בשם הרמב"ם ,וצ"ע.

ה(          
     
         
        
]       בהגהותיו לטור[
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לא מצאתי כן במהרש"ל לפנינו.

      
    
        
         
        
          
       
      
       
         
        
          
          
        
         
       
  

 עמדתי מרעיד ,כי עד עתה לא מצינו אחד מן הראשונים
או מגדולי האחרונים שכתבו להחמיר בכפיפת יד לבדה
ולא כתבו בפירוש חומרא זו ,והקדוש הזה נחית להחמיר
מסברתו ,שהקשה ,וכי דורו של שמואל הוו צריכי פירוש ולן
לא צריכי לפרושי ,אטו אנן ידעינן טפי מדורו של שמואל.
ואבוא אני הקטן אחריו להקשות ,אי כפיפת יד בבהמה דקה
לא מיקרי פרכוס ,למה לא נחית שום אמורא או מאן דאמר
בגמרא להגיד לנו את זאת ,אדרבה ,כולם פה אחד נבאו לומר
בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה פסולה ,שאינה אלא





הוצאת נפש בלבד ,ואי כפיפת יד לבד נמי לא מיקרי פרכוס
הוה להו לנקוט רבותא שגם זה לא מיקרי פרכוס ,או דהוה
להו לומר בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה או שכפפה
ידה ולא פשטה פסולה .ומדשתקי כולהו רבנן בגמרא וגם
הראשונים ,ואתו חבל נביאים הרשב"א והרא"ש והוכיחו
שכפיפת יד לבד מיקרי פרכוס גם בבהמה דקה ,שמע מינה
דניחא להו לכל גדולי תנאים ואמוראים וגדולי הראשונים
דכפיפת יד הוי ליה פרכוס ,וכן כתב הטור להדיא.
 הוכחתי בחידושי תורה שלי שגם הרי"ף והרמב"ם
מודים לזה ומשמע מלשונם שמודים שכפיפת יד לבד
בבהמה דקה נמי מיקרי פרכוס .ותדע ,דבתוספתא איתא הלשון
בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה פסולה ,והרי"ף לא הביא
אלא לישנא דמתניתין שפשטה ידה ולא כפפה פסולה ,שמע
מינה פשטה לבדה בלי כפיפה הוא דלא מיקרי פרכוס ,אבל
כפיפה לבדה בלא הפשטה אחריה מיקרי פרכוס .ומלשון
הרמב"ם יותר משמע ,שהוא כתב מתחלה בבהמה דקה אם
כפפה רגלה בלבד הוי פרכוס ,ואחר-כך הביא ,אבל אם פשטה
ידה ולא החזירתה הרי זו אסורה שאין זה אלא הוצאת נפש
בלבד ,משמע דוקא בזה האופן לא הוי אלא הוצאת הנפש ,הא
כפפה בלבד את ידה ולא פשטה זה לא הוי הוצאת הנפש ,אלא
מיקרי נמי פרכוס .ועיין ים-של-שלמה ופרי-חדש .ובעלי
השולחן-ערוך לא נחתי לפרש להחמיר ומטו"ז וש"ך משמע
להקל ,והים-של-שלמה ופרי-חדש פירשו והוכיחו להקל .לכן
יש לתמוה מהיכי תיתי להחמיר כל-כך נגד כולם ,וצע"ג.
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 תמה מאוד שטרח כמה טרחות ודחק את עצמו בדחוקים
שהם לחץ כדי להחמיר ,ואני הקטן מקטני תלמידי
דרבנו הקדוש בעל תבואות-שור אביא ראיה ברורה בעה"י,
דרבא לא פליג כלל עליה דרב ושמואל ,אדרבה מודה הוא
לדבריהם ,ומברייתא משמע נמי כדברי רב ושמואל ,דהנה
לאחר כל שקיל וטריא בגמרא ]לח ,א[ בא לנו רבא לסיום לאחר
ששמע הא דרב דמכשיר בגועה ומתריז וכשכוש אוזנה ,ואמר
שמואל ,היתה ידה כפופה ופשטתה דבר שהמיתה עושה,
פשוטה וכפפה דברים שאין המיתה עושה .ושאר שקיל וטריא
בא רבא ומסיים ,אמר רבא ,הלכתא כי הא מתניתה ,בהמה דקה
שפשטה ידה ולא החזירה פסולה ,במה דברים אמורים ביד וכ'.
משמע בפירוש דרק חדא דנראה כפרכוס היינו פשטה ידה ולא
החזירה פסולה ,ואין לנו שום פסול אחר ,ושאר כל מין פרכוס





     

כולן כשרים .וכן נראה מדברי הרי"ף וכן נראה מדברי הרמב"ם
דליתא במסוכנת הנכשרת על-ידי פרכוס פסול פרכוס אחר,
אלא בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה ,אבל כל שאר
פרכוס או כשכוש כשר ,כן נראה לעניות דעתי מוכרח ,ודוק
היטב.
 הקשו שפיר ארבא ,דבא לנו לומר שאין לנו לפסול
אלא חדא דנראה כפרכוס ואינו פרכוס ממש וזהו
בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה שפסולה ,אבל שאר כל
מיני פרכוס כשירה ,והקשו מאי קא משמע לן כולהו תנינהו,
דהא איתא במתניתין סתמא דמתניתין בהמה דקה שפשטה ידה
ולא החזירה פסולה ,שאינה אלא הוצאת נפש .משמע נמי אבל
כל שאר מיני פרכוס כולם כשירים ,ומאי קא משמע לן רבא
מהברייתא ,ומשני שפיר עוף איצטריכא ליה .ועיין לקמן אות
ז בד"ה מותר לשחוט שהצריך לדחוק גם כן בדברי הרמב"ם
שכתב אם שחטה ולא פרכסה כלל הרי זו נבילה ולוקין עליה,
דמלת "כלל" מיותר הוא ,ודחק את עצמו לומר דבשאר
פרכוסים מספקא ליה ,וגם מה שכתב הרמב"ם ואם לא פשטה
וכ' ,הרי זו נבילה ,דחק לפרש דהוי ספק נבלה ,עיין שם.
ולדידי כמו שפירשתי דברי הרמב"ם הם מזוקקים ואין לספק
כלל ,וצע"ג.
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 דעתי נראה לתרץ בפשיטות ,הנה נראה מגמרא
דמסוכנת אימעיטה לשחוט מקרא דזאת החיה,
ומסוכנת לא מיקרית חיה ,והוה אמינא דאין חילוק לן
במסוכנת אי נשחטה או לא נשחטה כיון שמתה לפנינו איקרית
נבלה וצריך לן קרא להתירה לומר דמסוכנת מיקרית חיה ,אם
כן צריך לן לידע דודאי חיתה עד סוף השחיטה ,ואי לא מוכרח
לן על-ידי אות ודאי שחיתה עד סוף השחיטה ועל-ידי זה
נקרית חיה ,כמו שאמרו בגמרא עד כמה תיחי ותיזיל מחזקינן
לה במתה קודם סוף שחיטה והוי ודאי נבלה .והנה ,חיה או
בהמה בריאה לא צריכין פרכוס כלל ,כי התורה התירה לנו
לשחוט בהמה או חיה ולאכול על-ידי חתיכת סימנים ואין לן
פרכוס כלל ,כי התורה התירה ,מה שאין כן מסוכנת ,שהיא לא
נקרית חיה אלא אם ראינו שהיא חיתה עד סוף השחיטה ,ואם
לא ראינו שודאי חיה היתה בסוף השחיטה מחזקינן בודאי
מתה קודם סוף שחיטה ואסורה ומיקרית ודאי נבלה ,וסימן
חיותה הוי פרכוס קצת חוץ מפשטה ידה ולא החזירה בדקה,
ודוק.
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 תמה ,שבשום מקום לא נמצא הנוסחא 'בגופו' אלא
'בגפה' שהרפרוף בגף העוף נמי מיקרי פרכוס בעוף,
אבל בגופו לא נמצא כלל ,ואפשר שהוי טעות סופר ומקרי
'בגפו' ,וצ"ע.
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עני בדעת לא הבנתי אמאי לא מהימן אם אמר שהרגיש
בפרכוס אף שלא ראה ,מאי שנא הרגשה מראיה ,וצ"ע.



        
         
  



לי דזה לאו דוקא בסומא אלא בכל אדם נאמר ,וקל
להבין.
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 לעיל מה שכתבתי על תבואות-שור לתרץ דברי הרי"ף,
ותירצתי היטב גם דברי הרמב"ם לומר שהוא הולך
בשיטת הרי"ף ואית ליה דכפיפת יד לחוד נמי מיקרי פרכוס
ומהני ,והשתא בשולחן-ערוך הביא לשונו של הרמב"ם ,וליכא
הוכחה כלל בדבריו לומר דאית ליה דכפיפת יד לחודיה לא
מהני ולא מיקרי פרכוס ,וצ"ע.
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 דעתי נראה דאינו לדמות למילת נפל בשבת ,כיון
דהאי תינוק לא הוי עדן חזקת חי שפיר יש לומר
ממה נפשך אי נפל הוי מחתך בשר בעלמא ,מה שאין כן כאן
גבי מסוכנת ,דהוי לה חזקת חי ,אמרינן דחיתה הבהמה בתחלת
שחיטה רק על-ידי השחיטה נתעלפה ומתה קודם גמר
השחיטה ,ועיין לבוש .וראיה ממתניתין עצמה ,שתנן ,בהמה
דקה שפשטה ידה ולא החזירה אינו אלא נטילת נשמה .הרי
חזינן שאמרינן אפילו בקצת פירכס על-ידי פשיטת יד אמרינן
עד השתא חיה היתה ,והשתא קודם גמר שחיטה יצאה נשמתה,
אם כן חילל הוא יום-טוב על-ידי שחיטת בהמה שאינה ראויה
לאכול ,ושפיר הקשו אמאי התירו לשחוט ביום-טוב ,וצ"ע.
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 דעתי דברי הגאון רבי חיים מיוסדים ,שכתב ,הא
דלא חיישינן בפרכוס דמסוכנת לפרכוס דכזנב
הלטאה דלא יהא הפרכוס כן ,מכל-מקום הרי הוא לאות
דעל-ידי שחיטה יצאה נפשה ולא מחמת חולי ,דאם נאמר
מחמת חולי ,לא היתה מפרכסת ,אלא אם כן דברים שהמיתה
עושה כן .ואם כן ,כיון דסוף סוף הפרכוס הוא לאות דמחמת
שחיטה פירכסה ואותה אנו מבקשים ואתי שפיר ,עכ"ל.
 הנעימים חיים וקיימים .ועיין שם בדבריו שהביא
ראייה ברורה לזה מהרמב"ם בפירוש משנה דאהלות
וגם מגמרא ערכין דף ז וגם ראייתו מתשובות חכם-צבי ,עיין
שם .ואיני יודע מנין מצא הגאון בבינת-אדם לחלוק על זה,
וצ"ע.
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 דאיתא בגמרא חולין דף י ,א ,אתמר ,השוחט בסכין
ונמצאת פגומה ,אמר רב הונא ,אפילו שיבר בה
עצמות כל היום פסולה ,חיישינן שמא בעור נפגמה ,ע"כ .וכן
פסקינן להלכתא .אם-כן אינה שחיטה פסולה ,אלא משום
חשש דחיישינן שמא בעור נפגמה ,ואין זה אלא ספק נבילה.
וכן הביא גם-כן הרמב"ם בהלכות שחיטה פרק א הלכה ז ספק
נבילה .והטור כתב כאן ,הרי זו נבילה ,דמשמע ודאי נבילה.
והלא יש נפקא מינה טובא בין ספק נבילה לודאי נבילה ,וצ"ע.
ויש נפקא מינה לענין אותו ואת בנו ,דאם נבילה ודאית ,מותר
לשחוט בנו אחריו ,ואם רק ספק נבילה ,אסור לשחוט אחריו
בנו .וגם לענין ביצה ,ביצת נבילה מותרת ,וביצת ספק נבילה
אסורה ,וכדומה ,וצ"ע ,ועיין ב"ח ועיין ש"ך.

 הבאתי בחדושי לתרץ דברי הרמב"ם ,דודאי להלכתא
מודו כולי-עלמא דהלכתא כרב חסדא כדי שתחגור בה
הצפורן ,והני אמוראי דבדקי אלישנא או במיא או בעיני
וכיוצא ,נמי לא פליגי ,וכולן סבירי להו הפגימה אינה פוסלת
אלא בכדי שתחגור בה צפורן .אלא דהרגשות של אדם משונות
של אחד מחבירו ,כי יש שיש לו הרגשה בצפורנו ,וכן רוב
האדם ,אלא שיש בני-אדם שאין להם הרגשה בצפורן ויש להם
הרגשה בבשרא לבד .ויש שאפילו בבשר האצבע אין לו
הרגשה ויש לו הרגשה בלישניה .ויש שאין לו הרגשה באצבעו
ובלישנא לא מצי למיבדקיה מפני הסכנה ,אבל יש לו מראית
עינו טובה .ויש שגם במראית עינו אינו יודע לבדוק וצריך
לבדוק בחוט השערה .אבל כולם סבירי להו כרב חסדא
דפגימה הוי כחגירת צפורן .וגם יש בני-אדם שיש להם צפורן
עבה וחזקה ,והפגימה אינה חוגרת בצפורנו ,ולאחר יש צפורנו
דקה וחוגר בצפורן .לכך אמרו רבנן שיעור הפגימה כל שהוא,
ובלבד שתחגור כל שהוא אפילו כחוט השערה .ולכולן אית
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 וגם,הדשן בקש- ידעתי במה מצא לדחות דברי התרומת
מנא ליה למימר דלקמן סימן כח דאם מצא סכין פגום
,אחר שחיטה אם היה סכין בדוק קודם שחיטה דפטור מלכסות
 אי משתכח הספק בשחיטה,הלא מסקנת הגמרא היא לפנינו
 כגון שלא שחט רוב הסימנים או שמא שהה או שמא,עצמה
 אז הוי שחיטה, שנולד הריעותא בבהמה עצמה,דרס וכדומה
 אבל אי שחט בסכין בדוקה,פסולה ודאי ופטור מלכסות
 אמרינן סכין איתרעי בהמה,ואישתכח לאחר השחיטה פגומה
 אלא משום דקיימא לן כרב הונא לחומרא אמרינן,לא איתרעי
 ומשום דמחמירינן כרב.פסולה השחיטה שמא בעור נפגמה
 בזה,כן מכיסוי דמחויב מדאורייתא-הונא נימא לפטריה גם
 ולקמן,הדשן מוכרחים שמחויב בכיסוי-ודאי דברי תרומת
בסימן כח דכולל וכתב דצריך לבדוק הסכין והסימנים קודם
 הרי זו נבילה, ואם נמצאו הסימנים שלא נשחטו כראוי,הכיסוי
. לכך לא מצי כתיב דיכסם בלא ברכה.ודאי ופטור מלכסות
אבל מסתבר דאם שחט בסכין בדוק ומצאו לאחר שחיטה
 והא דכתב התם סתם דצריך. דחייב לכסות בלא ברכה,פגום
 דמשמע דבשניהם פטור,לבדוק הסכין והסימנים קודם הכיסוי
 דשם מיקרי, איירי בסכין שלא בדק קודם שחיטה,מלכסות
. ופטור מלכסות,ספק בשחיטה אם מצאו פגום לאחר שחיטה
, ועיין מה שכתב דרישה ופרישה לקמן.ודברי ב"ח צ"ע
.שהחליט באופן זה שצריך ודאי לכסות בלא ברכה
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 ולא.להו שיעור הפגימה כדי שתחגור בה הצפורן כרב חסדא
, ודוק, אלא גברא וגברא יבדוק כפי הרגשתו שלימה,פליגי
 ועכשיו, וכמו שכתבתי ניחא בעה"י,ועיין דרישה שטרח הרבה
.ראיתי שכוונתי בזה לדברי פלתי
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,כך בתר האי דרבינא- דאחר, לעניות דעתי לתרץ
 ההוא טבחא דלא סר סכינו קמיה,איתא בגמרא
 שמתיה ועבריה ואכריז אבשריה דטריפה היא,דרבא בר חיננא
 ולכאורה צריכין לומר דרבא בר חיננא דן להאי. ע"כ,'וכ
 לכן שמתיה ועבריה,טבחא בדין שלא נמצאת סכינא יפה
 דאי לא תימא הכי הוי ליה דלא,ואכריז אבישריה דטריפא היא
 דהא לרב הונא משמתינן ליה ולרבא מעברינן ומכריזין,כמאן
 כאן בשנמצאת סכינו יפה, ואוקמינן בגמרא דלא פליגי,'וכ
 ואי גבי רבא בר חיננא דנו.כאן בשלא נמצאת סכינו יפה
 אלא ודאי החזיקו. הוי ליה דלא כמאן,כשנמצאת סכינו יפה
 אלא אכריז,בשלא נמצאת סכינו יפה ולא ממסמס ליה בפרתא
, שמע מינה דבמסקנא לא קיימינן כרבינא,עליה דטריפה
 והטור קים ליה,ושפיר לא הביאו הרי"ף והרמב"ם האי דרבינא
 לכך,אליבא דהלכתא כהני תרי רבותינו ז"ל הרי"ף והרמב"ם
 ועכשיו מצאתי במהרש"ל. ודוק,כן-לא הביאו גם
. ברוך שכוונתי,שלמה פרק א חולין סימן לט כן-של-ים
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 וצריך לומר דאף. זה לא נהיר ולא בהיר לעניות דעתי
.'לפי תירוץ זה אזלא הברייתא בלשון 'לא זו אף זו
 וכי יש איזה דעת לומר שאם יש כאן סכין מלא,ולא ידעתי
 אני בעניות,פגימות אוגרות דיהיה כשירה משום שדרך * בכך
 ואפשר לומר.דעתי לא יכולתי להכיל כך שיהא הוה אמינא
, דהוה אמינא דלא פסל במתניתין אלא מגל קציר ומגירה,כך
, כי מגל קציר ומגירה אין דרך חתוך בשר בהם,אבל סכין לא
 אימא אפילו פגימות הרבה,אבל סכין שדרך חיתוכו בבשר
. וצ"ע טובא, מפני שדרך חיתוכו בכך,אינו מזיק
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 מי זה הוא. כאן נראים לעניות דעתי למדרש פלאי
ואי זה הוא שאמר ברישא דסכינא אין לחלק בין
.פגימה אוגרת למסוכסכת גם אם עומדת ברישא דסכינא ממש
הלא מגמרא משמע פגימה אוגרת שיש לה שתי מורשות
 ובגמרא לא בעיא אלא אפגימה,עלמא-אסורה לכולי
, ומחלק בין עומדת לראש הסכין או באמצע הסכין,מסוכסכת
 ומסוכסכת העומדת.אבל אוגרת פסולה בכל מקום שהיא
בראש הסכין והעוקץ לנוכח הסימנים יש לחוש שהעוקץ יחליד
 או שיקרע העור עם,תחת העור ויקרע הסימנים בעוף הדק
 ולא עלה על דעת שום פוסק או מפרש,הסימנים מיד בתחילתו
. ועיין ב"ח,כן-להתיר או להקל כמו
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 מנא ליה דאם עולה ויורד יותר מפעם אחת לא, לעיין
. כיון דליכא פגם כלל, ומאי טעמא,ישחוט לכתחילה
משנה-ומה שהביא ראיה מלישנא דרש"י או מלישנא דכסף
, שהם לא פירשו אלא תואר דעולה ויורדת,אינו ראיה לדבריו
. זה לא משמע מינהו,אבל אם אינו רשאי להיות יותר מאחד
 הוה להו,ואי באמת לחלק ולאסור לכתחילה יותר מאחד
 ונראה לי קצת. ולא נחית אחד מהם להביאו,לאתויי האי דינא
 אמר רבא שלש מידות,[ ב,ראיה לזה מגמרא עצמה ]חולין יז
 היינו. ואם שחט שחיטתו פסולה, לא ישחוט, אוגרת.בסכין
 לא, מסוכסכת.אפילו פגימה אחת אוגרת שחיטתו פסולה
 דהיינו פגימה. ואם שחט שחיטתו כשירה,ישחוט בה לכתחילה
 לרוב המפורשים הוה ליה סכין, דאי יותר מפגימה אחת,אחת
 שוחט, בסכין.שיש בו פגימות הרבה ונדון כמגרה עולה ויורד
 דלא איירי, מסתמא דומיא לשתי מדות ראשונות.בה לכתחילה
כן עולה ויורד נמי שוחט לכתחילה אלא- אם.אלא מפעם אחת
מקום- מכל. כך נראה לי להביא ראיה לדינו.בנמוך פעם אחת
 עיין טו"ז ס"ק ה, מאחר שלא הביאו,כך-צ"ע להחמיר כל
.חדש-וש"ך ס"ק יג ופרי
_________________
.eic mzk o`k yi cid azka
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 לא נראין כלל לעניות דעתי ,וח"ו לתפוס להני
שליטים רבותינו הקדושים ז"ל בשגגה ,שלא יעלה
על דעתם סתירה זו .וגם הרא"ש לומר שחזר בפסקיו ממה
שפסק בתשובותיו מבלי שירמוז עליו כלל על מה שפסק
בתשובותיו .ונראה לי דשני פסקיו אמת ואמונה ואין כאן שום
סתירה .דשם בתשובותיו היכא דנאבד הסכין אחר שחיטה
קודם הבדיקה ואחר-כך נמצא והוא פגום ,דכשרה ,משום האי
דרב הונא בשלא שיבר בה עצמות הוא חומרא יתירא ,הלכך
היכא דנאבד הסכין ומספקא לן אם שיבר בה עצמות ,דנתוסף
עוד ספיקא אחרת ,שרינן לה כראב"ן .אבל כשנפל הסכין על
דבר קשה ,הנה טבע הסכין אם נופל ממעלה למטה על הארץ
שהוא נופל על צד העבה שמשקלו כופאו שיפול על צד העבה
ששם משקלו יותר ,ומטבעו שאינו נופל על חודו ששם משקלו
קל יותר ,אלא על אחורו .לכן שפיר פסק גבי סכין שנפל על
הארץ ,אף שנפל על דבר קשה ולא ראינו שנפל על חודו ,לא
תלינן שנפל על חודו ,כיון שהוא נגד הטבע .ואין להקל אלא
בראינו שנפלה על חודה ,ואז תלינן שנפגם על-ידי דבר קשה.
ונראה לי דבר נכון בזה ואין כאן סתירה כלל ושני הפסקים
אמת .ושפיר קיימינן דבנאבד הסכין אחר השחיטה קודם
הבדיקה ואחר-כך נמצא והוא פגום דכשירה ,ולא כדברי
ומסקנת הב"ח ,ודוק ,ועיין ט"ז וש"ך.
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 גם אני הקשיתי בריש הסימן פה על הטור שכתב הרי
זו נבילה ,וכן הוא בב"ח .והשתא נראה לעניות דעתי
שכל דברי רבותינו ז"ל בטור והמחבר מדוקדקים היטב,
ובודאי אליבא דכולי-עלמא הרי זו נבילה ודאי ולא ספק
נבילה .ועתה תא חזי ,דכן איתא בגמרא חולין דף י ע"א,
איתמר ,השוחט בסכין ונמצאת פגומה ,אמר רב הונא ,אפילו
שיבר בה עצמות כל היום פסולה ,חיישינן שמא בעור נפגמה.
ורב חסדא אמר כשירה ,שמא בעצם נפגמה ,ע"כ .נמצא הא
דאמר רב הונא חיישינן שמא בעור נפגמה ,דאין כאן אלא ספק
נבילה משום ששיבר בה עצמות ,משמע הא לא שיבר בה
עצמות מזה לא איירי כאן .ולקמן דף י ע"ב איתא בגמרא
והלכתא כותיה דרב הונא בשלא שיבר בה עצם ,והלכתא
כותיה דרב חסדא כששיבר בה עצם ,מכלל דרב חסדא



אף-על-גב דלא שיבר בה עצם ,אלא במאי איפגם ,אימא בעצם
המפרקת איפגם ,ע"כ .ופירש רש"י בד"ה בעצם המפרקת ,וזו
לשונו ,לאחר השחיטה שנגע בעצם הצוואר והיא המפרקת וכ',
ולא סבירא לן כוותיה למיתלי לקולא ,דההוא נגיעה בעצם
המפרקת לא פגמה לסכין טפי מעור וכ' ,אבל שבירת עצמות
ודאי תלינן ,עכ"ל .הרי נשמע מכאן דחיישינן דבעצם מפרקת
נפגמה רק אי נגע בעצם המפרקת ,אבל אי ידע בודאי דלא נגע
בעצם המפרקת כלל ,מודו כולי-עלמא דנפגמה בעור והוי
שחיטתו נבילה ודאי .ולא פליגי רב הונא ורב חסדא אלא אי
לא ידע בודאי דלא נגע בעצם המפרקת אז פליג רב חסדא
ואמר חיישינן שמא בעצם המפרקת נפגמה ,אבל אי ידע ודאי
שלא נגע בעצם המפרקת מודה נמי רב חסדא דהוי נבילה ודאי.
 לפי זה דברי המחבר כאן מדוקדקים הדק היטב ,וכן
נמי בטור .והכי קאמר ,השוחט בסכין בדוקה
ונמצאת פגומה הרי זו נבילה ודאי .ואיירי שידע בבירור שלא
נגע בעצם המפרקת .וקאמר אחר-כך ,אפילו נגע בעצם
המפרקת אין תולין שנפגמה בו אחר שחיטה ,אלא חיישינן
שמא בעור נפגמה ,ונמצא שחט בסכין פגומה ואז ודאי לא הוי
אלא ספק נבילה דקאמר אין תולין וכ' ,אלא חיישינן וכ' ,והיינו
ספק נבילה .וכן איתא לקמן סעיף יא ,השוחט רבות בהמות או
עופות הרבה וכ' ,ובדק באחרונה ונמצאת סכין פגומה ,הרי
הכל ספק נבלות ואפילו הראשונה ,דשם שפיר לא הוי אלא
ספק נבילות .וכך הם נמי דברי הרמב"ם פרק א מהלכות
שחיטה הלכה כד ,וצריך לבדוק כן אחר השחיטה ,שאם מצא
בה פגם אחר השחיטה הרי זו ספק נבילה ,שמא בעור נפגם
וכ' ,עכ"ל .דאיירי בסתם שחוטה דלא היה נזהר ולא ידע אי
נגע אי לא נגע בעצם המפרקת ,ואז לא הוי אלא ספק נבילה
דחיישינן ,וכן בשאר פוסקים .וכן לקמן סימן כח סעיף כ ,אם
נמצאת ספק טריפה מכסה בלא ברכה .והוא הדין לכל פיסול
שהוא מחמת ספק ,כגון ההיא דחיישינן שמא בעור נפגמה וכ',
עכ"ל .וכן איתא נמי בתרומת-הדשן סימן קפז .אבל אי ידע
בודאי שלא נגע בעצם המפרקת ,לכולי-עלמא הוי ודאי נבילה,
ודוק היטב כי נכון בעה"י ,וכוונתי קצת לפרי-מגדים.
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 במה שכתבתי לעיל בריש סימן פה על דברי הטור עיין
שם בד"ה עוד שם וכתב הרמב"ם אפילו קטנה ביותר
וכ' ,ותמצא נחת רוח ,כי כל דברי רבותינו ז"ל מדוקדקים ואין
למשש בהם כלל ,ודוק ,עיין שם.
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 דעתי נראה דלא קשה ,דהא עוד הקשה בגמרא,
והאמר רבי יוחנן ,לא אמרו להראות סכין לחכם
אלא מפני כבודו של חכם מדרבנן ,וקרא אסמכתא בעלמא,
ע"כ .ומשמע שפיר מגמרא דקרא שכתוב "ושחטתם בזה
ואכלתם" מוכיח דצריך בדיקת הסכין לכתחילה .אלא שקשה,
הא פשיטא היא ,ומסתבר כן משום דכי נקיב טריפה מסתבר
דבעי סכין בדיקה מקודם .ובעי לתרץ דקרא בא להצריך בדיקה
לחכם ,ועל זה הקשה דהא אין זה אלא תקנתא דרבנן משום
כבודו של חכם ,ומשני ,דלהא לא הוי האי קרא אלא אסמכתא
בעלמא .אבל לפי האמת מוכיח האי קרא דבעינן בדיקה לסכין
לכתחילה קודם שחיטה .ודברי פרישה מבוארים אין להקשות
עליהם ,עיין פרי-מגדים.
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 בעניי לא ירדתי לסוף דעתו ,מאי רבותא היא זו אפילו
לא הוליך ששחיטתו פסולה ,אדרבה ,כיון שבהבאה
העוקץ פוגע בסימן וקורעו מה הועיל לו ההלכה ,והוה ליה
למימר אדרבה רבותא אפילו הוליך ,כיון שהביא גם-כן,
שחיטתו פסולה ,וצ"ע.





כריכת מטלית על הפגימה בשעת הדחק או ביום-טוב ,ומאי
שנא בפגימה אחת או פגימות הרבה זו אצל זו כיון שיש להם
תקנה על-ידי מטלית ,וצ"ע.
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 בעניי לא מצאתי איסור בזה ,דהא הביא כאן הרמ"א
בהג"ה דמי שרוצה להכניס עצמו לספק זה אין צריך
לבדוק סכין בין שחיטה לשחיטה ,וצ"ע ,ואפשר שכוונתו דקא
משמע לן כאן שיש איסור בבהמה ראשונה אפילו בבהמות
רבות ששחט בלא בדיקה ביניהם ומצא אחר-כך פגימה ,וצ"ע,
עיין פרי-מגדים.
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 דעתי אין לדמות זה למוגרמת דרב ,דהתם יש לומר
דלא איכוין הטבח לזה להגרים ,אלא שנאנס ,ולא
רצה כלל לשחוט בתוך הטבעת ולא לעשות מוגרמת .מה שאין
כן הכא ,דהוי ליה לבדוק אחר כל שחיטה ושחיטה .ושפיר
כתב הלבוש שחייב לשלם כל ההפסד דמזיק בידים הוא ,דהא
ודאי פשע שעשה שלא כדין .והא דכתב בית-יוסף בשם בעל
המאור ורשב"א וכתב רמ"א כאן בשם תרומת-הדשן שיכול
להכניס עצמו בספק ,זה דוקא רק בבהמה שלו ,אבל בבהמות
חבירו ודאי לא אמרו ,ואם לא בדק בין שחיטה לשחיטה
ומצאו בסוף פגום ,צריך ודאי לשלם לו הזיקו מפני שהזיקו
בידים ,ואף-על-פי שלא ברי הזיקו ,מכל-מקום הזיקו בידים
וצריך לשלם ,וצ"ע .ועיין ש"ך ,ועיין נקודות-הכסף.

 הצעיר לא הבנתי ,כי דבריו נראים נכונים אם יש שם
שתי פגימות או שלש פגימות אוגרות והם מפוזרים
בסכין אחת למעלה ואחת למטה או באמצע ,אבל אם יש כאן
שתי פגימות אוגרות זו אצל זו ואין שום הפסק ביניהן,
והמטלית המכסה את זו מכסה נמי את זו ,למה יהיה חילוק
דין ביניהם ,הלא פגימה אוגרת אחת פסולה לכולי-עלמא ,ויש
לסכין תקנה אם הוא סכין ארוך ונשאר מקום לשחוט על-ידי
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 לי ,דכי היכא דבשחיטה אף-על-גב דאיתחזיק איסורא
אמרינן דהיתר משום חזקה דרוב מצויין וכ' ,אם-כן
הכי נמי גבי בכורות דאיירי שם במתניתין במומחה לראות
מומי הבכורות ,אף-על-גב דאיתחזק איסורא מעיקרא ,נימא
כיון דהוא מומחה מותר מדינא לראות מומי בכורות עצמו.
והוא עדיף מבשחיטה ,דהא בשחיטה צריכין לסמוך על הרוב
מצויין ,וכאן איירי בודאי מומחה ,כי לא שרי לראות מומי
הבכורות אלא שאיתמחי לכך ,וצ"ע .ועיין באר-היטב אות כו
שהקשה מתוספות נדה כ ע"ב בד"ה כל יומא ,ויש ליישב.
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 ליה מאריה ,כי באמת אורייתא הוא דרתחיה ליה
מאחר שהוא אחד מיוחד מגדולי נביאים אחרונים.
ואני אני עני בדעת תולעת ולא איש ,ואינני ראוי להיות עפר
תחת רגלי הקדוש הנ"ל ז"ל ,באתי לדון לפניו על הקרקע,
ואברר בעה"י כי כל דברי ראשונים הם אמת ויציב וכל דבריהם
קיימים .וכבר הבאתי לעיל על דברי הטור ,וכן כתבתי כבר
בחידושי על חולין ,כי כל אמוראים שהובאו בגמרא לענין
בדיקת הסכין לא פליגי על רב חסדא ,וכולן סבירי להו כי
פגימת הסכין של שחיטה הוי כדי חגירת צפורן ,אלא
שבני-אדם אינם שוין בזה ,לא בצפורניהם ולא בהרגשתיהם,
כי יש בני-אדם שיש להם צפורן דק והוא חוגר בפגימה דקה
מן הדקה ועומד שם ,ויש שאין צפורן שלו דק כל-כך ,ואינו
חוגר בפגימה דקה מן הדקה .לכן שפיר קאמר רב חסדא ,כללא
הוא ,פגימת סכין כדי שתחגור בו צפורן ,וכן קיימא לן .אלא
דהני אמוראי במערבא נראה להם שיש כמה אנשים דהטופרא
והבשרא שלהם אינם מרגישים כהוגן ,לכן בדקו בשמשא,
בנהרדעא בדקו לה במיא ,ורב ששת בדיק בריש לישניה כי
שם היה לו הרגשה נכונה ,ורב אחא בר יעקב בדק לה בשערא
כי הוא הבין באופן זה אם יש פגימה דקה .אבל כולם מודים



שהפגימה כחגירת צפורן .וכן אמר רב פפא צריכה בדיקה
אבישרא ואטופרא .אבל אין הכי נמי ,למי שאין לו צפורן נכון
או הרגשתו שם בצפורן אינה נכונה ,יבדוק בחד מאלו בדיקות
שמרגיש על-ידה פגימה דקה מן הדקה .אבל סתם בני-אדם יש
להם צפורן והרגשה שחוגר ומרגיש בצפורנו פגימה דקה מן
הדקה .והבן מאוד.
 לפי זה כל הנביאים אלו נבאו בסגנון אחד ,לכולן
הוי פגימת הסכין כדי חגירת הצפורן בסתם בן-אדם
שהוא חוגר ומרגיש בפגימה כל שהוא בצפורנו .והראשונים
כולם הבינו היטב מה שאמרו בגמרא חגירת צפורן ,וגם
האחרונים לא טעו בין חגירה להרגשה .והטור דק היטב ושת
לבו לדברי אביו ,כי דברי הרמב"ם והרשב"א שכתבו שיעור
הפגימה כל שהוא ובלבד שתחגור בה כל שהוא אפילו כחוט
השערה ,ומה שהביא הטור ואדוני אבי ז"ל פסק כדי שתחגור
בה צפורן ,אין כוונתו שהוא פליג עליהם ,אלא שכוונתו
שדבריהם נכללו בדברי הרא"ש במה שכתב כדי שתחגור בה
צפורן ,ואין שום סתירה בדברי הרמב"ם ז"ל ,דדא ודא אחת
היא .וגם מעשה שהביא בית-יוסף בשם רש"י ז"ל אינו מתנגד
לזה כלל ,כי כן דברי בית-יוסף ,ובאורחות-חיים כתב ,מעשה
בא לפני רש"י באחד שבדק לאחר שחיטה ונראה לו שם פגימה
קטנה ובא לפני רש"י ,ולא רצה לאסרה מפני שאין צפורן
חוגרת בה ,עכ"ל .ראה היאך דקדק בלשונו מעשה שהיה אחר
שחיטה ששחט כהוגן בסכין בדוק ,ולאחר שחיטה בא לפני
רש"י ואמר שנראה לו פגימה קטנה ואינה חוגרת בה צפורן,
דהיינו שלא נרגשה כלל ,ואפילו חוט השערה לא אגרה בה,
דהיינו כפי שפירשתי חגירת צפורן .אלא שקאמר שנראה לו
שם פגימה קטנה ,ושפיר פסק רש"י שאין לחוש לזה כלל .ולא
נשאר לנו אלא הרמב"ן והרשב"א ,שכתבו דהנהו אמוראי
פליגי אדרב חסדא ,ואפשר שגם הם לא אמרו כן אלא בהוה
אמינא ,אבל למסקנא אפשר שהודו לזה דלא פליגי ,ולא אמרי
כן אלא ליישב דברי הרי"ף ז"ל .ולדידי הנ"ל הכל יבוא תהילה
לאל יתברך על מכונו ,ודוק היטב.
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 עיין לעיל במה שכתבתי על דברי,להאריך עוד פה פעם שנית
. ועיין שם,הב"ח ותמצא נחת רוח ומבורר הכל
          (כא
       
           
          
         
        
 בין בסעיף, בין בסעיף יג, הוכחתי דכל דברי המחבר
 כולם נכונים וברורים כאשר כתבו ופסקו, בין הכא,טו
 ועיין בדברי לעיל אדברי.גדולי הראשונים והאחרונים
 ובין אם נאבד אחר.חדש ס"ק כב ואדברי הב"ח לעיל-פרי
 ובין אם,כך מצאו והוא פגום-שחיטה מיד שלא בדקו ואחר
 דינא,כך ומצאו פגום-בדקו אחר שחיטה והצניעו ובדקו אחר
. ודוק, שהשחיטה כשירה הואיל ויצאה בהיתר,אחת להם
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חדש ס"ק ה ותמצא-במה שכתבתי לעיל אדברי פרי
טעם הגון ובררתי שאין חילוק בין המאן דאמר
. ודוק,בגמרא
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 דעתי הוא הקדוש ז"ל הפריז על חסידותו לומר
כן יאמר לנו מהו- אם,שהוא רשע ומאכיל טרפות
 זקן השיבולים, ופירש רש"י,שאמרו בגמרא דמיא לסאסאה
. עכ"ל, אבל פגם אין לה, כך סכין שאין פיה חלק,שאינו חלק
 וכן פסקו, מאן יהיב לן מבשריה ואכלינן,ועל זה אמר רב אשי
 סכין חדה שהושחזה והרי אינה,ערוך סעיף ו-בטור שולחן
,חלקה אלא מגעתה כמגע ראש השבולת שהוא מסתבך באצבע
 רק אנו קיימא לן כהג"ה שם,הואיל ואין בה פגם שוחטין בה



       
        
         
       
 
 הארכתי להביא כל דבריו להראות שאפילו עוקץ קושיא
, כי התחיל כאן ההג"ה לומר.אין כאן על הרב בהגה
 ולפי שאין אנו בקיאין,'ויש מחמירים דכל מסוכסכת אסורה וכ
כן מבואר- אם.היכן מיקרי רישא דסכינא יש להטריף הכל
 בין לפירוש הרא"ש, דכל שם מסוכסכת,היטב בדבריו
 הכל אנו נוהגים להחמיר, בין לפירוש שאר פוסקים,והרא"ה
 ובין ארישא דסכינא ובין בשאר,כל שיש לו שם מסוכסכת
כן לא- אם, וטעמם ונימוקם עמם. הכל יש להטריף,מקום
. וצ"ע,נשאר שום דקדק אדברי ההג"ה
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 דהא דכתב כאן משום בל תשחית שאין לגרום, לי
 וכן נראה. הם שני דברים,לאבד ממון ישראל בידים
, וכן מסתבר.מרשב"א שלא הביא אלא משום בל תשחית סתם
 ושאין לגרום,כי בל תשחית שייך אפילו בבהמות של גוים
 ורשב"א שכתב רק.לאבד אינו שייך אלא בבהמת ישראל
 לכן מסתבר שהם,משום בל תשחית איירי אפילו בבהמות גוי
,' ושאין לגרום לאבד וכ, וכך הוה ליה למימר.שני דברים
.ופלתי- וכן משמע נמי מדברי כרתי,ודוק
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 בעניי כבר הבאתי לעיל אדברי הב"ח שהפריז החסיד
. וח"ו לומר ששגגו השליטים כולם בהא,על המידה
ובררתי שאין שום סתירה בדברי הרא"ש בתשובותיו כנגד
 ולמה לי.דבריו בפסקיו וכולם נכוחים למבין אמת ואמונה
_________________

.(v"etc) g"nyz'd cecy` a"ecdn ,e"rz'd bp`qe`a w"ecdn ,u"k xecbia` x"a ontew l`izewi dyn 'xl
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 כיון דמשמשא, בשלמא הכא.גם קושית הפלתי מתורץ שפיר
ידי טבחא ורגיל- ואנו מסופקין אי אינקבא על,שם ידא דטבחא
 דהא קיימא לן נשחטה, שפיר תלינן,ידו-כן לנקוב על-הוא גם
 שטבע הסכין אם נופל הוא, מה שאין כן גבי סכין,הותרה
ממעלה למטה נופל הוא על גבו של סכין כי שם כבד משאו
 ואם אינו רואין ויודעין שנפל.יותר הרבה ממה שהוא על חודו
 לכן אין בידינו לתלות ואנו,על חודו מסתמא נפל הוא על גבו
. ודוק היטב, לכן אסור,רואין השתא שהוא פגום

 ואין אנו נוהגים לשחוט בו לפי שאין אנו, וזו לשונו,ברמ"א
 ואפשר.פי אגור ומהרש"ל- והוא על. עכ"ל,בקיאין בדבר
שהחסיד ז"ל ראה שהשוחטים בזמנו היו מקילין בסכין שדמיא
'לסאסאה לשחוט בו שאמרו עליו שהוא רויך קנא קנאת ד
 והוא נכון, ואמר עליהם שהם רשעים ומאכילים טריפות,נגדם
 אבל להחליט, שהעיזו פניהם נגד אדונינו ברמ"א בהג"ה,מאוד
 ובזה לעניות. לא ידעתי מנין לו,ולומר שהוא פגימה גמורה
. וצ"ע,דעתי שהפריז על מדתו
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 הלא תקנת להראות סכין לחכם. הדיוט לא הבנתי כלל
,מפני כבודו של חכם הוא תקנה חדשה מדינא דגמרא
כדמצינו בגמרא לא אמרו להראות סכינו לחכם אלא מפני
 משמע מדרבי יוחנן שהוא תקנה מדינא,כבודו של חכם
 ומשמע, ורב חסדא רצה להסמיכו אקרא ושחטתם בזה,דגמרא
כן ראייתו- אם,שבזמן המתניתין עוד לא היתה תקנה זו כלל
. וצ"ע,של רבנו הגדול ז"ל אזלה לה כולה
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 שמדברי, בעניי כתבתי לעיל בעה"י יישוב נכון וברור
 כי שם איירי ששחט,רש"י בתשובתו לא קשה כלל
השוחט כהוגן וכראוי בסכין בדוק בא לפני רש"י ואמר שנראה
לו עכשיו פגימה קטנה ואינה נחגרה כלל על הצפורן ואינה
 אלא אפילו הכי נראה לו,נרגשת כלל לא לשוחט ולא לרש"י
, ולא חש רש"י לדבריו כלל,שיש איזה פגימה קטנה פה בסכין
כי מה לנו לדעה משובשת של שוחט אם נראה לו מה שלא
 כך,מצא להראות מאחר שהיתה שחיטה כהוגן ויצאה בהיתר
.נראה לי
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 ומה, כי כוונתי אני בדברי לעיל על הב"ח, נפשי
 ומה שהבאתי על,שכתבתי על הטו"ז וש"ך
 אלא. כולם נכללים בדברי הקדוש ז"ל בפלתי,חדש-הפרי
 כי חנני ד' בזה. ודוק,שאני בקט שכלי בררתי כל זה קצת יותר
 כן יחזקני,ורב תודות לו כי הוא חונן דעת ומלמד בינה
.ויסעדני מעתה ועד עולם
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, בדברי לעיל על דברי הט"ז ס"ק ח שביררתי כלבוש
דאם שחט לאחרים ולא בדק ונמצא טריפה חייב
. כך נראה לי נכון בעה"י. ועיין לעיל.השוחט לשלם
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 ועיין לעיל מה שכתבתי נגד דברי. אלה נראה לי דוחק
 ואני בעניות דעתי.הב"ח שכתב ששגגו כל השליטים
 ובזה.בררתי שכל דבריהם אמת ואמונה ואין בהם שגגה כלל



     

 כל דבריו שכתב אדונינו בתבואות-שור הרי הם לי
כמדרש פליאה לא ידעתי בשכלי החלוש לערכם.
ותמהתי ,כי אין זה דרכו של תבואות-שור .והנה בדרך פשוט
נוכל לומר כאשר פתרתי לעיל ,כולהו סבירי להו פגימת סכין
כדי שתחגור צפורן ,אלא שהגמרא נקטה כן לפי סתם בני-אדם
שיש להם הרגשה זכה וברה ,ולפי שיש בני-אדם גם-כן שאין
להם כל-כך הרגשה ברורה ,מצינו בגמרא בדיקות שונות לאותן
בני-אדם .והנה בהלכות בית-הבחירה אין המקום לברר כל זה,
לכך שפיר נקט הרמב"ם ,כל אבן שנפגמה כדי שתחגור בה
הצפורן כסכין של שחיטה הרי זו פסולה ,עכ"ל .ולכאורה הלא
די היה לומר 'כל אבן שנפגמה כדי שתחגור בה הצפורן
פסולה' ,ולמה הוסיף עוד לומר 'כסכין של שחיטה' ,אלא ודאי
כוונתו ,בסכין של שחיטה מבורר דינא מהו נקרא כדי שתחגור
בה צפורן ,וכל מה שנקרא שם פגם הוי נמי גבי אבן המזבח
פגם ,ושם גבי סכין באמת הרחיב הרמב"ם דבורו ומבאר מה
הוא כדי שתחגור בה צפורן ,וזה נראה לי נכון מאוד ,ודברי
תבואות-שור צע"ג.
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 לעיל מה שכתבתי אדברי דרישה אות ב ,שכתבתי
שאי-אפשר לומר שאין לחלק בפגימה העומדת ברישא
דסכינא בין אוגרת למסוכסכת ,דהא איתא בפירוש בגמרא
אוגרת בכל מקום פסולה ,ורק בפגימה מסוכסכת מחלק בין
רישא דסכינא לשאר מקום בסכין ,עיין שם .וטעמא נראה לי
במסוכסכת העומדת ברישא דסכינא והעוקץ לנוכח הסימנים,
יש לחוש אם הוליך שהעוקץ יחליד תחת העור ויקרע
הסימנים ,ובעוף הדק שיקרע העור עם הסימנים מיד בתחילתו,
לכן צריך לן תרתי ,כדעת רש"י וסייעתו דכשר בדקאי ארישא
דסכינא ,וכדעת הרי"ף אליבא דטור וסייעתיה דכשר כשאחורי
העוקץ לצד הראש ושוחט בהולכה ,ודוק .ועכשיו גם-כן מה
שהקשה כאן התבואות-שור ס"ק ט מיושב היטב ואין כאן
מקום לקושייתו.
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אלו לא ידעתי ליישבם .וכי היכן מצא שיעור
לחידודי הסכין ,ומי הכריחו לחדש טעמים שלא
נרמזו בשום מקום.

         
      
          
          
       
 שם שהאריך בדברים שלא נהירים לעניות דעתי.
וקושיתו על המרדכי אין לה התחלה ,דאיירי שהיה
ביום-טוב שאינו יכול להשחיז את הסכין ואין לו סכין אחרת,
או אפילו בחול ויש שעת הדחק שצריך לשחוט ואין כאן סכין
אחרת ולא אבן להשחיז את הסכין ,רק מצא סכינו יפה רק שיש
לו פגימה מסוכסכת ארישא דסכינא ,כיון דידע יכול להיות
נזהר להוליך בלא הבאה או איפכא ,ודוק.
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 לא הבנתי כלל דבריו שחילק כאן בין לכתחילה לדיעבד,
דממה נפשך] ,אם[ בקיאין אנו בדבר זה שדמיא
לסאסאה ,מנא ליה להחמיר אפילו לכתחילה ,ואם אין אנו
בקיאין ,מנא ליה להכשיר בדיעבד ,וצ"ע .ועיין בכרתי-ופלתי
שצוח ככרוכיא על מה ששוחטים מכשירין אי ימצאו על הסכין
שמסתבך באצבע וקורין אותו רוי"ך ,ואמרו שאין זה פגימה
כלל ,אלא שנקרא דמיא לסאסאה ,וצוח עליהם שמאכילין
טריפות לישראל ,כי הם פגימות קטנות ,ועיין שם .ואם-כן
דברי הרמ"א בהגה נכונים וברורים ,שאין אנו בקיאים אם הוא
דמיא לסאסאה שבגמרא שמותר ,או אם הוא רויך שאסור
אפילו דיעבד ,לפיכך אין אנו נוהגים לשחוט בו ,והמיקל
לשחוט בו אוסרין השחיטה והבהמה שנשחט בסכין כזה
שדמיא לסאסאה אוסרין אפילו בדיעבד ,ודברי תבואות-שור
צ"ע.



     

 אלא בעגל הרך או בבהמה דקה,המפרקת קשה כשאר עצמות
,או בעופות מצינו שעצם המפרקת רך יותר משאר עצמות
 וזהו.כן אין להחליט להתיר שבירה בעצם המפרקת-ואם
 ואחרים, ומסתבר דליכא למיסמך בהא לקולא,שכתב הר"ן
.המחמירין דאפילו שיבר עצם המפרקת ממש שחיטתו פסולה
 לא איירי, דעצם המפרקת רך הוא,ולא דמי לשיבר עצמות
 ומאן מפיס עד אימת,אלא בבהמה דקה או עגל או עופות
 ואם,ערוך סתם- לכן נקט בשולחן,נקרא עצם המפרקת רך
שיבר בו עצם המפרקת אפילו דרך שבירה אין תולין בו מפני
העיטור אינו מנגד כלל למה שהביא- ופסקו של בעל.שהוא רך
,המרדכי בשם ריב"ק במגנצא ורבנו שמריה ורבנו שמחה
,שהמעשה שבמגנצא איירי בפר שכך הביאו שהיתר * זה פר
 אבל, כי שם עצם המפרקת קשה כשאר עצמות,ושפיר הקילו
 וכיון,העיטור איירי בבהמה דקה שעצם המפרקת רך-בעל
 וכן הם דברי רבנו,שדרך שחיטה נפגם לא דמי לשיבר עצמות
 ולפי זה אין ללמוד מהא דמביא המרדכי בשם רבותינו.ירוחם
 אבל בשאר,במגנצא להקל קצת אם נגע במפרקת אלא בפר
 ודברי,בהמות אין להביא ראיה להקל אם נגע בעצם המפרקת
.שור צ"ע-תבואות
        (לו
    
           
        
           
        
         
    
 דעתי כל זה אמרינן אם לא אכל או לא בישל או
 אבל אם,לא מכר לאחרים מן הבשר השחוט הזה
 מאחר, אין להחמיר,כבר בישל או מכר כבר לאחרים ממנו
כן אין לדבר סוף ולבו של אדם נוקפו- דאם,שיצא בהיתר גמור
. ודבריו כאן צע"ק,תמיד
        (לז
     
        
       
         
         
         
 אף דסתם סכין,אליעזר היא-דעתי סברת דמשק
 זה בסתם,בחזקת פגום היא בין בחוד בין בצדדין







         (לג
    
       
         
        
        
       
          
          
          
          
          
        
        
     
, בדוק ומנוסה, אדרבה. זה כך נראה לעניות דעתי לפלפל
 המקום,מקום שהיתה פעם אחת פגימה וטרח ומתקנה
ידי ששיפשף- כי על, וסברא היא.הזה עלול לפגום פעם שניה
 נחלש ונדוק,שם בחודה להוציא הפגימה בין שחיטה לשחיטה
 ושפיר יש לו לשוחט,המקום שם ועלול לפגום פעם שניה
 שיכול לומר המקום הזה עלול לפגום,לפטור עצמו מלשלם
 כך נראה,ונפגם בין בשחיטה ראשונה בין בשחיטה שניה
.לעניות דעתי
          (לד
    
         
      

 בעניי תירצתי לפי דרכי דרך הדיוט באופן שאין
 ועיין לעיל מה שכתבתי על.להתלונן על השליטים
 ועיין,חדש שכתבתי לתרץ כל אלה על דברי הב"ח-דברי הפרי
.שם
         (לה
       
        
        
        
      
 לעניות דעתי דבאמת יש לחלק בין עצם המפרקת
 אבל לא להחליט ולומר שעצם,לשאר עצמות
 כי בעינינו ראינו בשור הגדול שעצם.המפרקת לח ורך
_________________
.cid azka dxexa `l dlin

*



     

סכין ,אבל כאן איירי בסכין של שחיטה ששחט בה מקודם
ובדקו לאחר שחיטה כדינו והצניעו על מקומו כדת ,ועכשיו
היה לו למהר לשחוט מטעם אחד ,ובדקוהו על חודו ומצאו
כהוגן ,ושחט ולא הספיק לבדקו כדינא עד שנאבד .והכשירו
הגאון בדמשק-אליעזר .וסמך עצמו על בדיקת החוד קודם
שחיטה ,לומר כשם שנשאר הסכין על מקומו בלי פגימה על
חודו ,כך נשאר נמי על צדדיו ,מאחר שהיה בדוק מקודם והנה
זה זמן קצר לאחר שהצניעו .כך נראה לי נכון.
לח(          
      
         
        
        
        
         
         
 
 אני היום ללמד זכות על שוחטי ובודקי זמננו ,כי מעת
שסר הזריזות והזהירות יתירה מבינינו בעוונותינו
הרבים על-ידי הגלות והטלטול ובלבול הדעת ,וגם יראת
אלוקים באמת ובתמים נעדרת מבינינו ,ואין לנו יישוב הדעת
כהוגן וכשורה ,חשו מאוד אם יעביר הסכין על בשרו משום
סכנה בדבר שיחתוך בחדודו אל תוך בשרו .וגם כי נפוצו בין
האומות ורבו שוחטים ובודקים קטני ערך ונמסר להם
השחיטות ,ושם ודאי יש לחוש לא לבד לסכנה ,אלא שיש להם
גם אומנות אחרות ,ועל-ידי זה עור האצבע התקשה ,ואין
לסמוך על הרגשה באצבע ,לכן בטלו בדיקת בשרא מכולא.
והלואי שיבדקו כדינא וכהלכה בצפורן .וכמו שכתב אדונינו
כאן בפרי-מגדים שבצפורן מרגיש גם פגימה כל שהוא דקה
מן הדקה אם מכוין לבו ,ודוק ,כך נראה לי.
לט(          
      
         
       
      
 הבנתי דבריו ,הלא הש"ך כתב בפומבי ,וזו לשונו ,ולזה
כפל המחבר וכתב אם לא בדק לא ישחוט וכ' ,כלומר,
אפילו על סמך שיבדקנו אחר-כך ,אסור .והטעם וכ' ,שמא
ישכח וכ' ,עכ"ל .וכוונתו מבוארה ,שאפילו הוא מעמיד אדם
אחר אצלו וצוה לו שמיד אחר השחיטה יבדקנו ,נמי אסור על
סמך זה לכתחילה לשחוט ,משום דחיישינן שמא ישתלי אחר
שחיטה על-ידי אונס וכדומה ,והרי הוא כאוכל נבילה ,וצ"ע.





מ(         
       
          
          
        
     
 הבנתי ,לכאורה הני שני עדים או העד אחד שהעידו,
לאיזה צורך עומדים כאן ,אי עומדים כאן לראות אם
השחיטה נעשה בהכשר ,הרי מילתא רמיא עלייהו ,ולמה לא
נאמין להם .ואפילו עד אחד אם עומד כאן לשמירה על השוחט
יהא נאמן ,דהא השגחתו אכל מה דעביד השוחט .ואם אינם
עומדים כאן על גביו לשמירה ,הנה לא רמיא עלייה כלל ולאו
אדעתייהו ,למה נאמין להם ,ומאי שנא בין אחד לשנים .ולא
דמי לעד אחד במלחמה שאינו נאמן משום דאפשר בדדמי,
אבל שנים עדים שראו ומכוונים בעדות ליכא למימר בדדמי,
וצ"ע.
מא(          
       
        
       
 אני שנחת להכשיר לשחוט בסכין דרך הולכה אם
העוקץ לצד הסימנים ושוחט דרך הולכה ,הא אין
שיעור לההיא עוקץ ,ויש לחוש בשחיטת העוף הרך שעל-ידי
העוקץ יחליד הסכין תחת העור ויקרע הסימנים או שיקרע
העור עם הסימנים מיד בתחילתו בעוף הדק אם העוקץ נגד
הסימנים ,וצע"ג .ועיין מה שכתבתי לעיל בד"ה בדרישה אות
ב .ועיין ב"ח שכתב ,וזו לשונו ,ומיהו ,אם חוד העוקץ נהפך
כלפי הראש ,אפילו עומדת ברישא דסכינא ,תקרע העור עם
הסימנים אם יוליך הסכין בכח .וכן אם העוקץ נהפך כלפי
הקתא ויביא הסכין בכח ,עכ"ל.
מב(         
         
         
        
         
 
 ספר פרי-תואר אינו תחת ידי ,אבל נראה לעניות דעתי
לתרץ דבריו ,דהא ודאי לכתחילה אם יש לו משחזת
להשחיז הפגימה ואינו שעת הדחק ,ליכא מאן דפליג דאסור
לשחוט בסכין שיש בו פגימה ,אפילו ארוכה כמה אמות ויש
מקום כמה צווארות לשחוט חוץ ממקום הפגימה .ולא איירי
הפרי-תואר אלא במקום דליכא להשחיז הפגם והשעה דחוקה





     



לשחוט ,והוא יודע שיש כאן פגימה ,ולכן נזהר מאוד שלא
להגיע בשחיטתו קרוב לפגימה וסכין ארוכה ביותר .וסבירא
ליה ,אם התירו לעיל סעיף ו בכריכת מטלית על הפגימה בסכין
שאינו ארוך בשעת הדחק ,הכי נמי יהיה מותר בסכין שארוך
ביותר ויש מקום גדול פנוי חוץ לסכין והוא נזהר מן הסתם,
ואין כאן מקום להחמיר ,כך נראה לעניות דעתי.

מו(           
      
         
        
        
    

        
    

 דעתי כוונת הפרישה בקושיתו ,כיון דאנו מחזיקין
לחומרא אי נגע במפרקת ,דהיינו אנו מחזיקין
שנפגם הסכין ,ואם-כן נחזי אנן ,אי שחט רק בהמה אחת ונגע
במפרקת ובדק הסכין מיד אחר השחיטה ומצאו פגום ,הרי
אוסרין אנו את הבהמה השחוטה ,כי לקולא אין אנו אומרים
שנפגם בעצם המפרקת .ואם-כן ,נימא גם בנאבד הסכין נמי
הכי ,כיון דנגע במפרקת מחזיקין אנו לחומרא שנפגם הסכין
בעצם המפרקת לפסול האחרונות ,אם-כן נימא נמי שגם
הראשונה אסורה ,דהא לקולא לא אמרינן עצם המפרקת פוגם,
ודברי הפרישה בקושייתו נכונים.

מג( 

 לעיל מה שתירצתי לפי עניות דעתי על דברי הט"ז אלו.
ועיין כאן בדברי פרי-מגדים אלו מה שכתב כאן בד"ה
דע ,וזו לשונו ,דע ,דבדיקה אחר השחיטה ,אם הסכין לפנינו,
חיובא היא ,וכן פסק הרמב"ם וכ' ,והרשב"א וכ' ,דלא כראב"ד
והרז"ה ז"ל שסוברים דאין צריך אחר שחיטה לבדוק .ויש
לראות אמאי ,הא קיימא לן בפסחים ד ,א ,כל היכא דאפשר
לברר בקל מבררינן ,ואין סומכים על חזקה ורובא וכ' ,עכ"ל.
ועיין שם דהאריך לתרץ בדוחק קצת.
 דעתי נראה ,דודאי הראב"ד והרז"ה סוברים ,בין
בחזקה בין ברובא ,היכי דאפשר לברר בקל
מבררינן .אלא הכא אי-אפשר לברר היטב דאימא בעצם
המפרקת נפגמה ,וכיון דליכא לברורא דלא ישאר שום ספק,
לא מיקרי איכא לברורי ,ושפיר סומכין על חזקה או רובא.

מד( 
 מה שכתבתי לעיל אדברי ט"ז לתרץ דברי הלבוש ,עיין
        
שם.

        
        
        
        



לעיל מה שכתבתי על בד"ה תבואות-שור אות כד ,עיין
שם שפלפלתי שם שאפילו אחד אין לחייבו לשלם ,ועיין
שם.

מה(        
     
           
     
 זה נראה לי דבר חדש ,ואיני יודע מנין לו זה ,הא לא
מצינן ,וגם רב הונא בעצמו לא סבירא ליה אלא שמא
בעור נפגמה ,אבל אם אין כאן עור ,מנא לן להחמיר ולחוש
לאסור ולהפסיד ממון של ישראל מאחר שלא מצינו סמיכה
לזה ,וצ"ע.

        
      
           
         
    
 דעתי נכונים דברי הפרישה אף בזה ,דהא אי שחט
עוף בסכין בדוק ונמצא אחר-כך הסכין פגום
על-ידי שנגע בעצם המפרקת בסוף השחיטה ,הלא השחיטה
פסולה ,דהא לקולא לא אמרינן עצם המפרקת פוגם ,ועל-כרחך
צריכין אנו לומר שמא בעור נפגם ,אף-על-פי שעור העוף רך
הוא ,אפילו הכי חיישינן שמא בעור נפגם ,הרי מוכח דאין
לחלק כלל בין עוף לבהמה ,ודברי הפרישה ברורים.
 העני בדעת ,תמה אני על השמש בגבורתה אדונינו
הקדוש ז"ל ,שכתב כאן ,סוף דבר לא ידענא להולמו,
אם לא שטעות סופר בדבריו ,אף הראשונה תשתרי ,ואמאי
אמרינן לעיל הראשונה אסורה ,וגם זה לא יתכן ,וצ"ע ,עכ"ל.



הוכחתי שח"ו אין כאן טעות סופר ודברי הפרישה אין
בהם עקש ופתלתל רק מכוונים וברורים לעניות דעתי,
וצ"ע בדברי הפרי-מגדים אלו.

מז(         
      
         




לא מצאתי ,לא בדברי תשובת הרא"ש עצמן ,ולא בדברי
הש"ך כאן ,שינקטו הטעם דעצם המפרקת ודאי פוגם.



     

אלא כן כתב הש"ך ,דיותר שכיח שיפגם בעצם המפרקת
מבעור ,וכן איתא נמי בתשובת הרא"ש.
       
        
          
         
 לא מצאתי לא בתשובת הרא"ש ולא בדברי הש"ך אם
נגע במפרקת או לא נגע ,רק כתבו בסתם שחיטה ונמצא
אחר השחיטה הסכין פגום ,דהוה לן למיתלי בעצם המפרקת
יותר מבעור .דמסתמא העצם המפרקת יותר עלול לפגום
הסכין ,ויש לנו לתלות בעצם המפרקת כיון שראינו פגום.
וספק כזה אמרינן בכל שחיטה ושחיטה ,אם נמצא הסכין
הנבדק כהוגן קודם שחיטה שהוא פגום אחר שחיטה ,לכן אם
נתוסף עוד ספק אחרת ,מקלינן ,וצ"ע.
מח(           
        
        
 לעניות דעתי טעות סופר יש כאן ,וכך הוה ליה
למימר ,כל שעמד ימים רבים יש לאסרו .ועיין שם
שהביא דברי התבואות-שור דשלשה ימים יש להתיר ,ויותר
אסור ,כך נראה לי.
מט(         
        
        
          
       
         
     
 לעניות דעתי דאין לפקפק על ראיה זו ,כי אין לנו
אלא תקנת חז"ל ,אחריהם נלך ,ובשום אופן אינן
רשאין להפטר מהם ,יהיה הטעם מובן לנו או לא .ומאחר
שחזינן בתקנת השחיטה אמרו ותיקנו ,אם עבר השוחט קצת
על תקנת חז"ל ומצאנו וראינו אחר-כך שהשחיטה היתה כהוגן
מבלי פקפוק על השחיטה עצמה מצאו דרך להכשירה כאמור
בטבחא דלא סר סכינא ,שפיר יש ללמוד במקום אחר אי עבר
השוחט קצת על תקנת חז"ל ולא בדק הסכין קודם שחיטה
ובדק בסוף ,ומצאנו וראינו שהשחיטה היתה כהוגן ,אין כאן
מקום לקנוס את השוחט ,ויש לומר הם אמרו והם אמרו ,ודוק.





נ(          
       
        
          
         
         
        
 דעתי נראה דאין כאן טעמא להוציא מחזקה ,דהא
הוא בדק הסכין כדינא קודם שחיטה ושחט בו
הבהמה שחיטה ראויה והגונה ,אם-כן בהמה לא איתרעי סכין
לא איתרעי ,וחזקתה שנשחטה כשירה .אלא שאחר שחיטה לא
קיים השוחט חובתו ,אפשר לקנס את השוחט שעשה שלא
כהוגן ,אבל לפסול השחיטה אין כאן שום מקום.
נא(        
    
        
    
 איתא בפרי-חדש ס"ק יד .וצריכין לומר על-כרחך דצריך
מתחילה לבדוק הסכין בצפורן יבש בלי לחלוח כלל ,כיון
דמרגיש יותר בלי רוק ואחר-כך ילחלח הצפורן ובודקו כן פעם
שנית ,דאי לאו הכי הוי האי הוראה תמוהה מאוד ,וצ"ע.
נב(        
   
         
        
        
     
 דעתי לא דמי ,דהתם בקריאה בשבת אינו אלא שלא
ישכח ויטה את הנר ,לכך מהני אחר עמו ,מה שאין
כן כאן שהביא בפרי-מגדים בשפתי-דעת ס"ק ה שלשה
טעמים .אחד ,שמא ישכח ,לזה אפשר שמהני אחר עמו ,אבל
לטעם משום בל תשחית ומשום ברכה לבטלה ,ודאי דלא מהני
כלל אחר עמו ,ואין לדמות.
נג(        
       
        



בבאר-היטב שהביא באות יג בשם בית-הילל דבזמנינו
אין שוחטין בו אלא בשעת הדחק ,אבל בשני עולה
ויורד אינו מותר אפילו בשעת הדחק ,עיין שם.
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 צ"ע ,הלא מי שהעיז כל-כך לשחוט במזיד בלא
ברכה נגד דין המוסכם ,מי יציית הוא לדברי רבנן
שלא לאכול משחיטתו אם מותרת השחיטה לאחרים .וצריך
לומר שהוא מצוה על אחרים שלא יניחו אותו לאכול מאותה
השחיטה משום קנס שקנסו אותו על-כך ,מכל-מקום צ"ע.
ב(         
     
        
         
         
          
         
         
     
 תמהתי על דברי הב"ח אלו .קודם כל דבר ,אין שייך
כאן ברכה לבטלה ,דהא כתיב "וזבחת ואכלת" ,משם
אנו לומדים מצות זביחה אם רוצה לאכול בשר ,ואי-אפשר
לידע אם הנשחט יהיה ראוי לאכילה או שמא לא יהיה ראוי
לאכילה ,הלא על-כל-פנים בשחיטה זו ששחט קיים מצות
הבורא שצוהו לשחוט אם רוצה לאכול ,ומאחר שתקנו חז"ל
ברכה עובר לעשייתן ,אין כאן חשש ברכה לבטלה ,דהא קיים
בזה מצות חז"ל .ואפילו השני אין כאן שיצא בברכת חבירו.
ולהבדיל בין שוחט בהמה או שוחט חיה ,כיון שברכה אחת
לשתיהן לא סלקא אדעתן כלל .דהא אפילו גבי כיסוי ,שרוצה
רבי יהודה לחלק מכח דרשת הקרא בין כיסוי לחיה לכיסוי
לעוף ,פליגי רבנן ואמרו כיסוי אחד לכולן ,ומנא לן לחלק
בשחיטה בין בהמה לחיה .ועוד ,הטור לא איירי מזה כלל ,ולא
נקט אלא בהמות בלבד ,וצ"ע.
 שזה הוא כוונת רש"י ז"ל מה שהביא ר"י בשמו,
וזו לשונו :מעשה בא לפני רש"י ביונה אחת
שנשמט אגף שלה והורה לשוחטה ולבדקה מפני שאינו יכול
לבדקה מחיים ,וענהו השואל ,והיאך יברך ברכה לבטלה ,ואמר
כיון שמוציאה מידי נבילה אין זו ברכה לבטלה ,עכ"ל.



לומר שזהו כוונתו ,על-כל-פנים קיים מצות "וזבחת"
שהוא שחטה ,משום שהיה מחשבתו לאכול ממנה וצריך
להוציאה מידי נבלה ומידי אבר מן החי.

ג(          
     
        
  
 לעניות דעתי ,דהא לעיל סימן יח סעיף יז כתב המחבר,
והרבה צריך ישוב הדעת ויראת שמים לבדיקת הסכין
וכ' ,עכ"ל .ואם-כן שוחט שהזיד ולא ברך האיך אוכלין
משחיטתו ,אן הוא ישוב דעתו ויראתו יראת שמים אם העיז
כל-כך שהזיד ולא ברך .ואפשר דאיירי הכא שנתנו לו סכין
בדוק ושחט ולא ברך ,ולא יהיה חמור ממומר לתיאבון ,וצ"ע.
ד(         
       
          
         
   
 דעתי נראה קצת סתירה בפסק זה ,דהא בסעיף
הקודם הביא דברי הרמב"ם שפסק אם שחט בלא
ברכה וכ' ,אינו חוזר ומברך אחר עשיה ,וכן כל כיוצא בזה,
ובספר ברכת-אברהם שכתב נגד הרמב"ם ,עיין בש"ך ,יצא
הש"ך בצנה ורומח ללחום נגדו ,ומסיק וכתב ,דוקא גבי גר
התירו לברך אחר הטבילה משום דגברא לא חזי ,אבל היכא
דחזי מעיקרא ולא ברך ,לא יברך אחר-כך ,הואיל ואידחי
אידחי .ומסיים ,דקיימא לן כל ספק ברכות להקל ,עיין שם.
אם-כן נימא הכי נמי אם שחט בלא ברכה ,משום דיש כאן
ריעותא נימא הואיל ואידחי אידחי ,והיכא דאי-אפשר לשחוט
עוף אחר נימא ספק ברכות להקל ולא יברך כלל ,וצ"ע.
ה(          
       
          
       
 מה לו לחזור ולומר ,והני מילי כשהביאם לו קודם
שיברך על כיסוי הראשונה ,הלא ברישא כבר הביא
כן ,מדאמר ,המברך על דעת לשחוט חיה אחת ואחר-כך הביאו
לו יותר ,פירוש ,אחר השחיטה הביאו לו יותר .ואמר עוד,



     

יכסה דם הראשון ,פירוש ,אף-על-פי שהביאו לו עוד יותר
קודם הכיסוי ,מכל-מקום יכסה דם הראשון ויברך על השחיטה
שניה ולא על הכיסוי .ומה חסר עוד כאן עד שהצריכו לכתוב
הסיפא הני מילי וכ' .וצריך לומר שרצה לכפול בדבריו בעלמא
לחזק הענין ,וצ"ע.
ו(          
     
         
        
       
         
    
 כוונת הטו"ז ,דבאכילה טבע האדם לגרור וכ',
ולהוסיף עוד ,פירוש ,דהא איירי שם באורח-חיים
סימן רו דהביאו לו שהוא יושב לאכול ואחרים הביאו לו ,התם
הוי טבע גבי פירות ,דמשהביאו לו כבר ,להוסיף להביא עוד.
מה שאין כן גבי שחיטה ,כיון שהוא שוחט או לעצמו או לאדם
אחר ,טבע האדם להביא לפניו מה שרוצה להשחט ולא להוסיף
עוד עליו ,כך נראה לי.
ז(         
     
        
          
        
        
         
        
        
        
        
       
        
 יש לדקדק ,הא קיימא לן שצריכין לבדוק הריאה
מפני שהסרכות מצויות בה ,וכן כתב רש"י חולין
דף יא ,ונוקבת הריאה ,משום דשכיח בה ריעותא ,בדקינן
על-כל-פנים הוי טריפת הריאה מיעוטא דשכיח .אם-כן ,אמאי
יברך השוחט קודם השחיטה ולא חיישינן אברכה לבטלה ,כיון
דשכיח טריפות הריאה .ועוד ,הא קיימא לן אף-על-גב שאזלינן
בתר רובא ,אבל היכא דאפשר לברורי מבררינן ,והכא בטריפות
הריאה אפשר לברורי על-ידי בדיקת הריאה ,ולמה לן ליכנס
לכתחילה בספק ברכה לבטלה .אלא על-כרחך צריך לומר,
דכוונת התורה דכתיב "וזבחת ואכלת" פירושו ,אם תרצה
לאכול בשר מצוה עליך לשחוט את החי ,ומחויב אתה להוציא
את החי מן האיסור אבר מן החי ומן האיסור נבילה ,זהו





התחלת השחיטה ,זהו פירושו של 'וזבחת' .ואם קיימת המצוה
של 'וזבחת' אז 'ואכלת' ,תכין לך הבשר כדי שתוכל לאכול
צריך לך לנקות הבשר מחלב ודם וגיד הנשה ואז תוכל לאכול.
ואם בא אחר ה שחיטה גוי וקנה ממנו הבהמה באשר היא ,וכי
נאמר שברכתו היתה ברכה לבטלה ,או אם מצא איזה טריפות
בבהמה ,וכי נאמר שברך ברכה לבטלה ,זה ודאי אין לומר,
מאחר שהוא רצה לאכול מאותה בהמה ולהכי בא לשחוט
אותה ,שפיר קיים מצות 'וזבחת' ,ואין כאן שום חשש ברכה
לבטלה ,דהא על-כל-פנים עשה מעשה הגונה על-ידי שחיטתו,
שהוציא ותקן את הבהמה מידי אבר מן החי ומידי הנבלה .וזו
היא כוונת רש"י דיברך קודם שחיטה ,דאפילו מטרפא מהני
לה שחיטתה לטהרה מידי נבילה.
 הירושלמי נמי נראה לי כמו כן ,רבי יוחנן אמר,
מאחר שהוא מצווה לשחוט את הבהמה אשר רוצה
לאכול מבשרה ,צריך הוא לברך עובר לשוחט כתקון חז"ל בכל
הברכות עובר לעשייתן .ורבי יוסי בן נהוראי סבירא ליה ,ודאי
כדי להוציא הבהמה מידי אבר מן החי לזה לא הצריכה תורה
שחיטה ,דהא בנחירה סגי ,ועל-ידי הוצאתה מידי אבר מן החי
לא הוכשרה לישראל לאכול ממנה ,שהרי היא נבילה ,לכן
חייבה התורה לשחוט להוציאה מידי נבילה ,ויש לחוש שמא
נתנבלה בידו ולא תיקן על-ידי השחיטה כלום והוי ברכה
לבטלה ,לכן יברך משישחט אז לא חיישינן לטריפות ,כי
על-ידי השחיטה נעשה תקנתה שהוציאה מידי נבלה .ורבי
יוחנן אית ליה רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן ,ואין לחוש
כלל לשמא תתנבל שחיטתה ,לכן אף אי איכא ריעותא וצריכה
בדיקה ,מכל-מקום יברך השוחט עובר לשחיטה ,כי הוא עושה
כמצוותו ,שאם רוצה לאכול בשר צריך הוא לשוחטו תחילה,
והוא רוצה לאכול מאותה בהמה ומוציאה על-ידי שחיטתו
מאיסור נבילה וקיים המצוה "וזבחת ואכלת".
        
       
       
        
 אני על מסקנתו כאן ,דהא בפירוש כתב הרמב"ם ,ואם
דבר שעבר הוא אינו מברך וכ' ,אבל אם שחט בלא
ברכה אינו חוזר אחר השחיטה ומברך וכ' ,אין לך מצוה
שמברכין אחר עשייתה אלא טבילת הגר בלבד וכ' ,עכ"ל.
 שכתב בפירוש ,אין לך מצוה שמברכין אחר עשייתה
אלא טבילת הגר בלבד ,והוסיף תיבת 'בלבד' לומר
שבאופן אחר ליכא שום מצוה שמברכין אחר עשייתה .ואי
בדאיכא ריעותא יכול לברך אחר השחיטה ,מאי האי דמדייק
וכפל הרמב"ם 'אלא טבילת הגר בלבד'.



     

          (ט
     
         
       
         
       
         
          
       
       
      
         
          
         
          
         
        
       
 דהתם שאני שכבר, תמה מה ראיה זו מתוספות פסחים
 והשתא אין כאן,יצא ידי מצות מרור בטיבול ראשון
 ואי מברך על טיבול השני על מצות,שוב מצות מרור כלל
,עלמא אליבא דרב חסדא ברכה לבטלה- הוי ודאי לכולי,מרור
והוה ליה כמו מי שנפק כבר ידי מצות מצה שאכל המוציא
 אם יברך,'וברך 'המוציא' ושכח לברך 'על אכילת מצה
כך על אכילת אפיקומן 'על אכילת מצה' דהוה ליה ברכה-אחר
השנה וכבר יצא ידי- או אם שמע כבר התקיעות בראש,לבטלה
 דהוה,כך יברך ויתקע פעם אחרת- ואחר,מצוה מצות שופר
 דלא אמרו הפוסקים הרב בהגהת אשר"י,ליה ברכה לבטלה
ודעימיה שיכול לברך אחר גמר מצוה אינו אלא מיד אחר גמר
כך אחר שיצא ולאחר מכן הולך- אבל כאן שהפסיק כל,מצוה
.ואוכל פעם שני לא אמרו שיברך ברכה לבטלה
        (י
       
         
         
         
         
        
        
       
חדש ולומר שאין- דעתי אין לדחות בזה דברי הפרי
 דהא קיימא לן בכל מקום תוך כדי דיבור,לזה שחר
 והוה ליה תוך כדי דיבור למעשה כאילו עודנו,כדבור דמי
, ובתוך המעשה מודה הרמב"ם דיברך,עוסק באותה מעשה
 העושה, וזו לשונו,שכתב בהלכות ברכות פרק יא הלכה ה





         
       
         
        
       
        
        
         
        

 וכי יש לחשוב שיעשה אדם כן לכתחילה, לא הבנתי כלל
שלא לברך לכתחילה בשעה שנוטל הלולב לצאת בו אלא
 זה ליכא למימר כלל שזה,כך כשירצה לנענע-ימתין עד לאחר
עלמא- אלא כולי, ולא נקרא זה כלל לכתחילה,יעשה לכתחילה
 וגם מה. ולא הבנתי כאן דבריו.מודו שזה מיקרי דיעבד
 ממה שהביאו בשם ירושלמי,שדקדק בדברי תוספות שם
 כולן הם,דנתעטף לאו דוקא ואפילו לכתחילה מצי לעשות כן
 שרצה להשוות דברי תוספות לדברי הגהה נגד דברי,דחוקים
.אפשר לבררן לפי עניות דעתי- וכולם נראים דחוקים אי,הש"ך
וגם ראייתו שהביא מגמרא דפסחים משום דמברכין על נטילת
 הוא דוחק גדול להביא ראיה משם דמקרי עובר לעשייתן,לולב
, ועוד יש לפרוך על דבריו. וצ"ע,ולכתחילה יש לסמוך עליה
. וצ"ע,אבל לקצר אני צריך
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 הלא הרב פסק בהג"ה לעיל דאי אירע איזה ריעותא
בבהמה לא יברך עד אחר הבדיקה והוא מותר
 אין לך ריעותא גדולה מזו שצריך להפסיק,כן- אם,לכתחילה
, והוה ליה לתקן לברך אחר השחיטה,בין ברכה לשחיטה
 ובתוך מעשה,דקיימא לן נמי גבי ברכה שצריכה כוונה
אפשר שיכוין לברכה כי צריך לו כל מחשבתו-השחיטה אי
 ויש לומר.וכוונתו על השחיטה שלא יארע לו שום קלקול
שלא התיר הרמ"א לברך אחר השחיטה אלא פעם אחת אם
, אבל לתקן כן בקביעות להיות תמיד כן,יארע איזה ריעותא
. שלא ישתכח תורת ברכת השחיטה,לזה לא התיר



     

מצוה ולא בירך ,אם מצוה שעדיין עשייתה קיימת ,מברך אחר
עשייתה וכ' ,עכ"ל .וסבירא ליה שבתוך כדי דיבור כדיבור דמי,
והוה ליה כאילו עדיין עשייתה קיימת ,ושפיר מברך אליבא
דרמב"ם .וכן כתב שם הלכה ו ,אבל אם שחט בלא ברכה אינו
חוזר אחר השחיטה ומברך וכ' ,עכ"ל .הרי שרק אחר השחיטה
אינו מברך ,אבל תוך כדי דיבור מיקרי עודנו שעת עשייה,
ושפיר מברך.
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 מה שכתבתי לעיל על דברי הב"ח ועל דברי הפרי-חדש
ס"ק ג ,שבררתי אף דנטרפה הבהמה לא הוי ברכתו
ברכה לבטלה ,דהא הוא קיים מצותו בשלימות ,דכתיב "וזבחת
ואכלת" אם תרצה לאכול מצווה אתה לשחוט ,והוא קיים
מצותו בשלימות ויכול לשחוט אחרת אחריה .והנה הגאון כאן
לא נקט בנפשו לסמוך על סברתו ,ואיך אני קמצא שפל אסמוך
על דידי.
יב(         
     
          
        
          
       
          
          
 אותה ראיה כבר הביא רבנו בפלתי .ולעניות דעתי גם
משם אינה ראיה לדבריהם ,דהא תוך כדי דיבור אינו
אלא כדי שאילת שלום תלמיד לרב ,וזה קשה לשער ,וחיישינן
בבליעה לסכנה שאם ימהר לבלוע וימהר כדי לברך תוך כדי
דיבור יכול לבוא לידי סכנה ,לכן לא תקנו בבליעת משקה
לברך תוך כדי דיבור .ועיין לעיל מה שכתבתי על הפלתי בענין
זה.
יג(          
        
          
         
      







מה שכתבתי לעיל על פרי-חדש ועל פלתי ,ובררתי
שאף אם נמצא טריפה יוצא חבירו בברכתו מפני
שבזביחה לבדה קיים מצותו ,ועיין שם.

יד(         
      
          
         
        
         
          
         
         
     
 לא הבנתי מה החרי האף הגדול הזה ,דהא כל זה ידע
הפרי-חדש וכתב משום דפליגי הפוסקים אי שיחה בין
שחיטה לשחיטה הוי הפסק או לא הוי הפסק ,לכן בודאי יש
להזהיר השוחטים שלא להפסיק בשיחה כדי שלא להרבות
ברכות ,ואם בדיעבד שחו באו לידי פלוגתת הפוסקים ,יש
אומרים שצריכים לברך בשחיטת אחרים ,ויש אומרים שאינו
צריך .לכן יש להפרי-חדש תקנה שיכוין שלא לצאת בברכתו
אלא עד שישיח שיחה בטילה ,ודאי כוונה כזו לבדה לכתחילה
כדי להרבות בברכות אסור ,אבל להוציא עצמו מספק ברכות
הוה ליה תקנתו תקנה עם צירוף אותן פוסקים שסבירי להו
דשיחה בטילה הוי הפסק גמור בין שחיטה לשחיטה .והשתא
אין כאן משום ברכה לבטלה .ואפשר שאפילו הפוסקים דסבירי
להו דשיחה לא הוי הפסק ,אפשר שמודו דכהאי גוונא צריך
לברך ,וצ"ע.
טו(         
      
         
        
        
          
     
 דעתי נראה פשוט כהאי גוונא דטועה וסובר שצריך
לברך על כל אחד ,כשנודע לו האמת אין צריך
לברך שנית .ולא דמי לנמלך ,כי כל הברכות חוץ
מברכת-המזון הם דרבנן ,אם-כן כל המברך אדעתא דרבנן
מברך ,דומיא דאמרו חז"ל כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש,
והם אמרו שברכה אחת מספקת לכל מה שמונח לפניו ודעתו
לאכול או לשחוט כולם ,ואם הוא טועה בדין זה אין אנו
חוששים לו כי רבנן פטרוהו.



     

         
         
         
         
 
 דתפילין, דעתי נראה לחלק בין תפילין לכיסוי דם
אפשר לעשות שליח-שהם מצוה שבגופו ואי
 ואין לו תקנה אלא שהוא יברך פעם שני אם שח,ולהוציאו
 זה מצוה שעל, מה שאין כן גבי כיסוי.בין תפילה לתפילה
 ודאי יש לו תקנה, ויכול נמי לעשות שליח לקיים המצוה,גופו
לעשות שליח לכסות והשליח יעשה ברכה ואין כאן שוב שום
מגדים כאן- לפיכך צ"ע למה לא הביא אדונינו בפרי.חשש
 כמו שהביא גבי השוחט בהמה,ידי שליח-שיעשה תקנה על
שיש לה ריעותא שהביא התקנה שישחוט מתחילה עוף שאין
. וצ"ע,לו ריעותא ויברך
          (כ
      
          
          
        
      
 משמע מהכא דשחיטת הסימנים אפילו לאחר שנשחט
הרוב לא נגמר המצוה כהלכתה אלא עד לאחר שנשחטו
כן נראה קצת סתירה ממה שכתב לעיל- אם.כל הסימנים
 הא ודאי אם תפס הקנה, ומיהו, וזו לשונו,במשבצות ס"ק ד
 ואף. יברך, ונזכר קודם ששחט רוב,לבדו בעוף ושחט ולא בירך
דהוה באמצע שעדיין לא התחילה המצוה דאי בעי שביק לה
. עכ"ל,' ועיקר המצוה המשהו והוה עובר לעשיה וכ,'וכ
 כאן החליט דכל זמן שהוא עוסק בשחיטה הרי הוא
 ומיקרי עוד עובר,עוסק במצוה ולא נגמר המצוה
 וצ"ע לעניות,לעשייתן וליבריך אפילו אחר הכשר שחיטה
.דעתי





        (טז
       
         
        
         
        
  
,' הא הלישנא 'השוחט צריך לברך קודם' וכ, תמה
משמע דבא לאשמעינן שצריך לברך קודם כסברת
 דאם לא כן לא יאמר אלא השוחט מברך אשר קדשנו,הב"ח
. וצ"ע, ומדכתבו 'קודם' משמע כדב"ח,'וכ
         (יז
      
          
        
       
 דעתי לא מצאתי מקום להעמיס על הרמב"ם שסובר
כך ומודה בדבר דאיתיליד בו ריעותא וצריך בדיקה
 דהא בפירוש,שיברך אחר השחיטה משום דדומה לטבילת גר
 אבל אם שחט בלא ברכה אינו חוזר אחר שחיטה ומברך,כתב
 אין לך מצוה שמברכין אחר עשייתה אלא טבילת הגר,'וכ
 אלא טבילת,' אין לך מצוה וכ, ומדקדק לומר. עכ"ל,'בלבד וכ
 שמע מינה שאין בשחיטה שום,' שכפל לומר 'בלבד,הגר בלבד
. וצ"ע, אלא בלבד בטבילת הגר,אופן שיברך אחר השחיטה
         (יח
      
       
       
 כי כן כתב הט"ז,נראה לי דוחק לומר שהוא חיסור דפוס
 מאחר שהלשון הטור, ודוחק לומר כן,ויש חסרון בדפוס
. וצ"ע,כן הכי-גם
        
       



 (יט

 
        
       
 ברישא כתב ומשמע מדבריו.נראה סתירה בדבריו
 דהיינו שהן,דהני חיטי הוי ליה מטבעת הגדולה



        (א
    
         
        
           





     

 ואין כאן שום חשש למפרקת שנוגע לאיזה,בשר המפרקת
 יש לומר אפילו, אבל אין הכי נמי.מקום קודם שחיטת סימנין
 והאי דנקט ברשב"א.נגע בבשר המפרקת אין בו חשש לאסור
הבית הארוך- לא נקט אלא משום דכתב בתורת,''והבשר עליה
,'כל המפרקת' דשחיטת סימנין קודמת לחתיכת כל המפרקת
 וכוונתו לברר רק דבריו.לכך נקט כאן המפרקת והבשר
. ועיין בטו"ז שכוונתי בעה"י לדבריו,הבית הארוך-בתורת
         (ד
      
       
       
      
 הבנתי ולא ראיתי בשום מקום לחוש שלא יהיה החתך
 מאחר שהוא כולו במקום שחיטה מה לי אם,מעוקם
היטב- ועיין באר. וצ"ע לעניות דעתי,הוא שוה או מעוקם
.יעקב מח דלכתחילה מותר-שהביא בשם תשובת שבות
           (ה
       
          
     
 שהמחבר, נראה שאין זה כמו שנקט וכתב המחבר
 והוא שבסוף הקנה למעלה יש בתוך טבעת,כתב
. עכ"ל,'הגדולה כמו שני גרגרים מגוף שחוסי ונקראים חיטי וכ
 כי המחבר נקט לשון הרמב"ם שהחיטים,וזו לשון הרמב"ם
בו הביא שעל פי הטבעת- והכל,הן בתוך הטבעת גדולה
 והרי הוא כמו סתירה, עשוי חטים,'הגדולה יש שם בשר וכ
העיטור-יוסף בשם בעל- ועיין מה שכתבתי על דברי בית.קצת
ופלתי שמיישב- עיין בכרתי, ויש לעיין קצת,בראש הסימן כאן
.היטב
         (ו
       
        
        
   
 ולמה לא הביאן בשם,הן אלה דברי רש"י בגמרא שלנו
. וצ"ע,רש"י



           (ז
      
        
        
       
         
         



 ובסוף דבריו דסופן של אותן חיטי הם,בתוך טבעת הגדולה
 ויש, וצ"ע,למטה בתוך שיפוי כובע סמוך לטבעת הגדולה
.ופלתי שמיישב בטוב טעם ודעת- ועיין בכרתי,ליישב קצת
          (ב
        
          
       
          
        
          
          

 כי בשיעורו, לי דבכוונה מכוונת כתב רבנו בטור כן
 פירשו בתוספות,של בה"ג שהוא שתי אצבעות
,דמשמע כדי שיוכל לתפוס בשתי אצבעות ואפילו כל שהוא
 אלא הוא פירש שיעורו, ולית ליה לרבנו בטור כפירושם.עכ"ל
. והיינו רוחב אצבע,של בה"ג כדי שיאחז בשתי אצבעותיו
 ושיעור זה בשור הגדול ושאר בהמה חיה ועוף,ושפיר הביא
 אבל תוספות שפירשו כדי.כפי גדלו שהוא פחות מאצבע
 לא שייך להביא,שיאחז בשתי אצבעותיו הם אפילו כל שהוא
 לכך צריך להביא ולכתוב כן אשיעורו גדול של,כפי גדלו
. עיין בדרישה ועיין ש"ך ו,רש"י שהוא ארבע אצבעות
       (ג
       
         
         
         
         
        
        
       
       
         
        
     
הבית ברשב"א כן- עניות דעתי לא משמע מדברי תורת
 בא,דיש לאסור אם חתך בשר המפרקת קודם לסימנים
 מהכא שמעינן דשוחט,הבית הארוך-וראה שכך כתב בתורת
מן הצדדין אפילו בלא החזיר סימנין לצדדין שחיטתו כשירה
גב דשוחט מן הצד וחותך-על- דאף, וטעמא דמילתא,'וכ
 שחיטת הסימנין קודמת לחתיכת,מפרקת עם שחיטת הסימנין
 ואפילו טרפה אינה עד שהוא שוחט את הסימנים,כל המפרקת
 הנה כוונתו אינה אלא להגיד ולהורות דאף בשוחט. עכ"ל,'וכ
מקום שחיטת הסימנין- מכל, ואף באינו מחזיר,מן הצדדים
 ואפילו לחתיכת,קודמות בלי טענה ומענה לחתיכת המפרקת





     

       
         
          
         
           
       
        
         
       
         
    
 דעתי בחנם נדחק לחלוק על דברי מהרש"א וב"ח.
וראשית דבר נראה מדברי תוספות עצמן דלא
קיימא לן הכי ,דהא תחילת לשונם נראה מיד דלא חלטו לומר
כן .דהא כך כתבו ,מצינן למימר דוקא דיעבד וכ' ,פירוש ,דיש
לומר כך ,ומסיימו ,ובקונטרס לא פירש כן .משמע דיש לומר
כך ,אבל רש"י לא מפרש כן ,אם-כן אין לומר כן .ועוד ,הלא
יסודו של הבית-יוסף רעוע ,כי הוא בונה דבריו על הרא"ש,
שכתב ,ובלבד שידע שחתך הסימנים קודם שחתך המפרקת
וכ' ,וכתב עליו הבית-יוסף ,ונראה מדבריו דאפילו החזיר צריך
שידע שחתך הסימנים קודם המפרקת וכ' ,עכ"ל .ואיני יודע
מנין לו לומר כן בדברי הרא"ש ,ואדרבה ,מדברי הרא"ש
משמע איירי בלא החזיר הסימנים .וזו לשון הרא"ש ,השוחט
מן הצדדין כשירה ,ובלבד שיודע שחתך הסימנים קודם שחתך
המפרקת ,עכ"ל .ולא הזכיר מהחזרת סימנים כלום ,רק סתמא
השוחט מן הצדדין ,פירוש ,כמה שהן בלי החזרת סימנים אז
צריך שיודע וכ' ,אבל אי החזיר סימנים מזה לא איירי ,וסבירא
ליה שאינו צריך לידע .ועיין בתפארת-שמואל על הרא"ש.
ובכוונת התוספות נראה לי ,דהנה איתא בגמרא דהשוחט מן
העורף אם החזיר הסימנים שחיטתו כשירה כמו השוחט מן
הצדדין ,רק בלא החזיר הסימנין שחיטתו פסולה אם שוחט מן
העורף ,ואם-כן חזינן בהחזיר כשר בין בצדדין בין בעורף ,ואם
לא החזיר יש חילק ,בצדדין כשר ,ובעורף פסול ,אם-כן יש
לגזור לכתחילה בצדדין אפילו החזיר סימנין אטו לא החזיר
בעורף ,והוא גזירה אחת.
ח(        
     
        
       
         
 לזה הפרי-חדש מודה דלכתחילה מקום השחיטה
מטבעת הגדולה ולמטה ,ופלוגתא אינה אלא אם שחט
למעלה עד שיפוי כובע ,דלפי מהר"י וייל ומהרי"ל אין להתירו



אלא בהפסד מרובה ,ופרי-חדש מסיק דיש להתירו בדיעבד
אפילו בלא הפסד מרובה ,ודוק.

ט( 

    

 שם שמתיב על הרמב"ם שהביא בהלכותיו בין שאנסה
הבהמה עצמה בסימנים בין שאנס אדם את הסימנים הוי
ספק נבילה ,ופליג הפרי-חדש עליו מגמרא דפרק אלו טריפות
דף מה ,ומסיק דלא הוי ספק נבילה אלא אם אנסה עצמה
בסימנין ,אבל אם אנסה אחר הוי ודאי נבילה ,ודלא כהרמב"ם.
ועיין שם בכסף-משנה ובלחם-משנה שמיישבים שיטת
הרמב"ם דלא קשה עליו קושית הפרי-חדש.
י(         
      
      
         
       
        
 
 עני בדעת לא אוכל להשיג פסק דינו דאם החזיר
הסימנים אף לכתחילה מותר ,הלא לזה מודה
כולי-עלמא דעיקר השחיטה היא באמצע הצוואר ,ושם ליכא
מאן דאמר דמהסס בזה ,אם-כן ודאי מוסכם הוא דלכתחילה
יש לשחוט באמצע הצוואר ,אלא שאפילו מן הצדדים אם
החזיר הסימנים אין לחוש לפסול ,וזה אינו אלא אם נמצא איזה
עיכוב ואיזה עובדא המביאו לשחוט מן הצדדים בהחזרת
הסימנים ,אבל זה לא מיקרי לכתחילה ,וצ"ע .הילכך מה שכתב
כאן בס"ק ט בד"ה והוא הדין לשחוט מן העורף ,וזו לשונו,
פירוש ,דאם החזיר סימנים כשר ואם לא החזיר פסול ,ולפי מה
שכתבתי בסעיף הקודם אם החזיר סימנים אפילו לכתחילה
שרי ,ואפילו בסתם ,עכ"ל .וזה ודאי צ"ע ,דזה לא מצינו שום
שיטה דמתיר בהחזרת סימנים בעורף ,וצ"ע.
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 עני בדעתי הקלושה לא אוכל להשיג סברתו כאן ,מה
לן בגרגרת לדון בשחיטת שליש אי נפק חיותא בזה או
אי הוי מעשה נבילה ,הא קיימא לן חצי קנה פגום כשר ,ואם
חתך בקנה עד חציה אין כאן שום מעשה נבלה ,ואם הוסיף
כל שהוא הוי שחיטה כשירה ,משום שבאותה כל שהוא ששחט
נעשה מעשה נבלה ,אם-כן הוא הדין כאן ,אם שחט והגרים
שליש הראשון למעלה שלא במקום שחיטה לא נעשה בזה
מעשה נבילה רק מעשה טריפה ,ואם שחט אחר-כך שליש
השני במקום שחיטה ,דהיינו שעיקם הסכין וירד בחתוכו
למקום השחיטה ,הרי נפסקה רוב הגרגרת בשחיטה ונפק
חיותא ,ומה לן אם לא נעשה בשליש הראשון אלא מעשה
טרפה ,אם נצרף השליש השני דנפיק ביה חיותא הרי נפקא
חיותא בשחיטה ,ויש עוד להרחיב הדיבור ,רק לקצר אני צריך
לעת עתה ,וצ"ע לעניות דעתי.
יב(        
    
        
        
        
 לא מצאתי כאן סתירה כלל ,דבתחילה כתב ,כיון שאין
אנו בקיאין היטב בטבעת הגדולה עד שיפוי כובע לכן
יש לשחוט למטה מטבעת הגדולה ,ואחר-כך הביא שאין אנו
בקיאין למטה נמי היטב עד היכן מקום שחיטה בין בקנה ובין
בושט בין למעלה בין למטה ,לכן נכון לשחוט באמצע
הצוואר ,ויוצאין ידי כל החששות בזה ,ואין כאן סתירה כלל,
ברוך שכוונתי לדברי הפרי-מגדים.
יג(         
      
         
        
 הבנתי מאי חומרא איכא למימר כאן ,מאחר שאמר
שראוי לכתחילה לשחוט באמצע הצוואר לארכו ,מאי
חומרא איכא בכפיפת האוזן ,אי הגיע האוזן לאמצע הצוואר
אין כאן חומרא ,ואי לא הגיע עד לאמצע הצוואר אין כאן
חומרא ,אדרבה ,קולא למעלה ,ואי מגיע ליותר מאמצע יש כאן
קולא למטה .ואפשר לומר שזה הוא לחומרא ,שצריך תמיד
קודם שחיטה לכפוף האוזן ולכווין דוקא לאותו מקום ,וצ"ע.





יד(          
        
        
         
    
 נראה לעניות דעתי לתרץ בפשיטות ,דאיתא שם בגמרא,
העיד רבי חנינא בן אנטיגנוס על מוגרמת שהיא כשירה.
והנה אכתי לא ידעינן עד היכן מוגרמת דרבי חנינא בן
אנטיגנוס ,לכן הביא בגמרא ,והלכתא משפוי כובע ולמטה
כשירה ,והיינו דשייר בחיטי .רב נחמן אכשר משפוי כובע
ולמטה .והדר מסיים ,והלכתא כרבי חנינא בן אנטיגנוס דקאי
רב נחמן כוותיה .והשתא ידעינן האי דהעיד רבי חנינא בן
אנטיגנוס על מוגרמת שהיא כשירה הוא משפוי כובע ולמטה
שהיא שייר בחיטי ,דהא רב נחמן דקאי כוותיה מכשר רק
משפוי כובע ולמטה.
טו(       
     
         
       
       
    
 יש כאן טעות סופר ,וכך הוה ליה למימר ,כי מדבריו
כאן משמע כשתלויה הבהמה ברגליה השמאלית היא
מתפשטת יותר מכולם ,ואין זה כוונתו רק כשיטת הבית-יוסף
שהביא בשם הגהות מיימוניות אחרונות ,אונה התחתונה שהיא
בצד שמאל היא חדה ,וכשהבהמה רועה יוצאת מן הגוף יותר
משל צד ימין שהיא עבה ,והוה ליה למימר ,והאונה העליונה
השמאלית כשהיא תחתונה כשתלויה ברגליה וכ'.
        
       
        
       
         
   
 דברים יש כאן ,כי די לכתוב ,וסימנו לשחיטה בחוץ
הוא כל אורך הצוואר כשתמשוך בהמה צווארה
לרעות כדרכה ולא שתאנוס עצמה לפשוט צווארה או הסימנים
בין על-ידי אדם בין על-ידי בהמה עצמה ,וצ"ע.
טז(        
    
        
       
         





     

        
          
      
 דעתי דבריו אינם נראים מה שהקשה למה נחלקו
הקדמונים בשיעור תפיסת יד אמאי לא בדקו
לראות היכן מתחיל להתכויץ ,לא קשה ,כי אין כל בהמות גסות
אחד ,ואין כל בהמות דקות אחד ,כי יש במיניהם קטנים
וגדולים קצת ,וגדולים מזה כמה וכמה גסות שאחת גדולה
מחבירתה ,וכן בדקות .ומן הסתם יש לכל אחד ואחד התורבץ
הושט גדול מחבירו או קטן מחבירו .כן נראה מדברי התוספות
דף מד שהביאו ריב"ם ארבע אצבעות בראמים גדולים ,מכאן
ואילך כל חד וחד לפי מה שהוא גדול ,לכן לא נפקא להו
מבדיקותם כלל ,וצ"ע.
יז(          
      
        
    
 לא נראה לעניות דעתי לחוש שיעקור הסימן במשכו
אותם ממקומם ,דהא יכול לבדוק אחר שחיטה אי עקר
אותם ממקומם ,דהא לכתחילה סבירא ליה דלא ישחוט אפילו
בחזרה ,אלא בדיעבד ,ואם עושה כן לכתחילה והחזיר הסימנים
הלא יכול לבדוק ולראות ,ואם-כן המתירים יחייבוהו אם שחט
מן הצד על-ידי החזרת סימנין שיבדוק אחר השחיטה אם לא
נתקם ממקומם על-ידי המשכתו ,ולזה לא נחית חד מן
המתירים ,שמע מינה דאין לחוש כאן לשמא על-ידי המשכתו
נתקם ממקומם ,וצ"ע.
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 שם שהאריך בדבריו ,וכולם תמוהים ודחוקים מאוד.
והוא צע"ק על הפרי-חדש שסברתו אינו במשמע לשונו
כלל ,ונחית לברר סברתו ולאוקמי המתניתין והגמרא ודברי
רש"י ותוספות וכל דברי ראשונים וגדולי האחרונים ז"ל באופן
שאין בשום מקום רמז לזה כלל ,ואם באמת יש לומר כן הוה
ליה לאחד מכולם לרמז שהאי חזרה לאו חזרה ממש אלא
תפישה לפנים ,וכל דבריו כאן דחוקים מאוד ,ולא מצאתי להם
בעניי מקום כאן .והוא בעצמו כתב בשמלה שלו ,והוא שהחזיר
הסימנים והניחם על צדי הצוואר מתוחים על צד המפרקת כמו
שהם מונחים לפנים .הרי שקראם החזרה ,וכל דבריו צ"ע.
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 לעניות דעתי מיאן רש"י בפירוש תוספות שאנסה
עצמה לפשוט צווארה יותר ליטול ירק מן הבור ,כי
מי יודע עד כמה היא פושטת ואיזה שיעור הוי בפשיטת קנה
ליטול הירק מן הבור ,וכי מי ראה פשיטה זו בקנה בחיי
הבהמה ,לכן פירש רש"י אנסה עצמה לפשוט מאוד צווארה
בשעת שחיטה .והסידר בגמרא אליבא דרש"י נראה לי ,תני רב
חייא בר יוסף קמיה דרבי יוחנן ,כל הצוואר כולה כשר
לשחיטה מטבעת הגדולה עד כנפי הריאה התחתונה .על זה
מפרש רבא ,אמר רבא ,תחתונה שהיא עליונה ,שאני אומר כל
שפושטת צווארה ורועה ובלבד שלא תיאנוס שלא ימשוך
השוחט הסימנים חוץ לחזה ,ומשמע לכתחילה ,ואפשר אפילו
דיעבד פסול .בעי רב חנינא ואיתימא רב חנניא ,אנסה עצמה
בשעת שחיטה לפשוט צווארה מאוד ,מהו ,תיקו ,אי הוי בכלל
ובלבד שלא תיאנס או דלמא כשירה .ומסיק בתיקו .והוי אנס
בסימנים בין שאנסה עצמה בשעת שחיטה בין שאנסה אדם
ספקא דדינא .יתיב רבי יוחנן וריש לקיש ונפיק מילתא
מבינייהו ,אנס בסימנים ושחט פסול .והנה רבי יוחנן וריש
לקיש דהוו מקמי רבא אמרו דיניהם ופסלו לגמרי אנס
בסימנים ,ורבא פליג עלייהו ,וכן נראה מלשונו ,דקאמר שאני
אומר .ונקטו בגמרא מילתא דרבא מקמי רבי יוחנן ,משום



     

דרבא בא לפרושי מאי דקאמר רב חייא בר יוסף קמיה דרבי
יוחנן דאמר עד כנפי ריאה תחתונה ,ופירש רבא ,תחתונה שהיא
עליונה ,שאני פליג על רבי יוחנן וריש לקיש ואומר כל
שפושטת צווארה ורועה הוי מקום שחיטה ובלבד שלא תיאנס
על-ידי אדם .והשתא לא נתפרש אי האי שלא תיאנס לכתחילה
משמע ובדיעבד כשר ,או אפילו דיעבד פסול .בעי רב חנינא
וכ' ,אנסה עצמה מהו ,אי הוי בכלל של תיאנס או לאו וכשר,
תיקו .ואחר פירושו של רבא שהיה מפרש דברי רב חייא בר
יוסף שאמר קמיה דרבי יוחנן ,הביא רבי יוחנן וריש לקיש יתיב
ונפק מילתא מבינייהו ,אנס בסימנים ושחט פסול ,ולא קשה
על סידור הגמרא כלל.
 מכל זה משמע דבין אנסה עצמה בסימנים ובין אנסה
אדם ,הוי אליבא דרבא ספיקא דדינא אי להכשיר או
לפסול ,ושפיר פסק הרמב"ם בפרק א דהלכות שחיטה הלכה ח,
אנסה הבהמה עצמה וכ' ,או שאנס השוחט את הסימנים וכ',
הרי זו ספק נבילה ,עכ"ל .דאזיל ליה הרמב"ם בשיטת רש"י
בפירושו ,ומצאתי כן בלחם-משנה שם .והשתא גם הטור סבירא
ליה כפירוש רש"י ,דזו לשון הטור ,מקום השחיטה וכ' ,והוא
כל אורך הצוואר כשתמשוך הבהמה צווארה לרעות כדרכה,
ובלבד שלא תאנוס היא את עצמה לפשוט צווארה יותר ממה
שרגילה לעשות כשהיא רועה ,עכ"ל .מדמסיים וכתב 'כשהיא
רועה' ,מוכח שמה שכתב ובלבד שלא תאנוס היא את עצמה
לפשוט צווארה יותר ממה שרגילה לעשות ,פירושו ,בשעת
שחיטה שלא תאנוס את עצמה בשעת שחיטה לפשוט צווארה
יותר ,ואפשר שסבירא ליה אם אנסה צווארה ליטל ירק מן הבור





הוי נמי בכלל דרכה ,כי דרכה של בהמה לפשוט בשעת רעייה
צווארה ליטול מה שלמעלה ממנה ומה שלמטה ממנה ,ודרכה
הוא לאנס את צווארה לזה .ונכלל הכל בכלל כדרכה ובלבד
שלא תאנס עצמה ממה שרגילה כשהיא רועה .ולפי זה לא
צריכן לדחיקת רבנו כאן בפרי-מגדים ,והכל על מכונו בשלום,
ודוק היטב ,ודלא כמו שכתב אדונינו בשפתי-דעת ס"ק ג ,עיין
שם.
כ(          
     
       
       
         

 כאן שאם עשה בדיעבד כן פעם אחד שראוי
להעבירו ולקנסו ,ואינו משמע כן מכרתי-ופלתי.
וזו לשון כרתי-ופלתי ,ושוחט ששחט למעלה יש להעבירו ,כי
הוא מקלי דעת ופורץ גדרן של ראשונים בעלי הוראה ,עכ"ל.
מלשון זה לא משמע אלא אם רגיל השוחט לשחוט למעלה
מטבעת הגדולה ראוי להעבירו אם שוחט כן לכתחילה ולא
בדיעבד ,רק ממעשה שהביא ששאלוהו בגין שוחט אחד
שהעלילו עליו שהגרים למעלה מטבעת הגדולה ולפי שהיו
סניפים הרבה הסכמתי מבלי להעבירו וכ' ,עכ"ל .משמע גם
בדיעבד בפעם אחת ,אבל נראה לי שכתב שראוי להעבירו
מפני שהכשיר הבהמה מבלי שהיה הפסד מרובה ,אבל לא
מפני שטעה והגרים למעלה פעם אחת למעלה מטבעת גדולה.
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 הקושיא נראה לעניות דעתי דהנה שם במסכת
עבודה-זרה דף נד רמי ברייתות אהדדי ,ואוקי שם
חזקיה האי אונס דקתני בברייתא שאנס בהמת חבירו ,וכגון
שניסך לעבודה-זרה יין על קרניה ,דעבד מעשה ,ובזה מיתסרי.
מתקיף לה רב אדא בר אהבה ,האי נעבד הוא האי בימוס
בעלמא הוא שויוה ,אלא אמר רב אדא בר אהבה ,כגון שניסך

לה יין בין קרניה ,דעבד בה מעשה ,וכי הא דאתא עולא אמר
רבי יוחנן וכ' .והנה נראה דרב אדא בר אהבה הקשה על
חזקיה ,לטעמך דסברת דעל-ידי מעשה אדם אוסר דבר שאינו
שלו היכא מתוקמת הלא אין זה נעבד אלא בימוס ,וקאמר רב
אדא בר אהבה לתרץ דברי חזקיה שצריך לומר שניסך לה יין
בין קרניה דעביד בה מעשה ונאסרה על-ידו כעולא אמר רבי
יוחנן ,וזה לא קאמר אלא לתרץ דברי חזקיה ,וליה לא סבירא
ליה ,אלא סבירא ליה אין אדם אוסר דבר שאינו שלו ,וסבירא
ליה דחטאת אינו שלו ,אם-כן אינו נאסר אם שחט בושט
פורתא ,ואינו חייב עד דשחט כולה ,ומתורץ שפיר קושית
הפלתי ,ודוק .ועיין שם בחידושי על היורה-דעה סימן סב
הקשתי על תירוצו של פלתי ,ופלא.
מתוך בז"ך לבונה תורת זאב על סוגיות הש"ס ,בסוגיה דרבוצה
חולין מ ,ב,





     



 
עיין בחבורי ראשון על שולחן-ערוך יורה-דעה דף קפג שהוא הדף האחרון בחבורי שם*.
וכתבתי שם חדושי שחנני ד' בהם על הטור יורה-דעה סימן פא ואחד משלים את חבירו
בעה"י ,יהיו לרצון אמרי פי ,אמן.
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 לי ,למה עלתה ליה בתיקו הא שם בגמרא דבכורות
דף ו ע"ב מסקינן אי לאו דאית לן קרא יתירה 'גמל
גמל' או מ'את הגמל' הוה אמינא דחלב בהמה טמאה תישתרי
אף-על-פי שכתוב בקרא הטמאין לאסור צירן ורוטבן וקיפה
שלהן ,ואף-על-פי שלית ליה לבהמה טמאה תקנתא בשחיטה
אפילו הכי הוה אמינא דחלבה שרי .אם-כן מאי תיקו איכא כאן
גבי האי עובר שהוציא את ידו לאסור את חלבו הא לית לן
קרא לאסרו ,ומהאי 'גמל גמל' ליכא לאוסרו .אולי יש לומר
דלכך היתה האיבעי הכא דלית ליה תקנתא לאיסוריה בשחיטה,
אם-כן הרי הוא דומה לחלב בהמה טמאה ומיתסר מטעמו,
ועלתה בתיקו ,וזה דוחק ,וצ"ע.

ב( 

        
      


 דעתי יש לדקדק טובא ,מאי זו שכתב שמי רגלים
אסורים כבשרה ,הלא בשרא אסור מקרא דרחמנא
אוסרה בפירוש בתורה ,ומי רגליה לכולי-עלמא אין בו אלא
איסור דרבנן ,דהא מן קרא דהטמאים לא איתרבי בגמרא אלא
רוטבן וצירן וקיפה שלהן ,אבל מי רגליה אינה אלא דבעי
מיניה דרב ששת שם בבכורות דף ו ובתירוצו יש שתי לשונות
שם בגמרא ולשתיהם אין לו לדייק כן מקרא אלא מלישנא
דמתניתין דאיתא שהיוצא מן הטמא טמא ,וללישנא קמא אסור
משום דדמי לחלב .וללישנא בתרא טמא מפני שיוצא מן
הטמא .אבל זה וודאי דאינה ממצות מגופה ואין זה אלא איסור
דרבנן .ואם-כן האיך כתב כאן בשולחן-ערוך שמי רגליה
אסורים כבשרה ,וכן איתא נמי לישנא דטור .וקשה .וצריך לי
_________________
*
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לדחוק דלאו דוקא כוונתו דאסור כבשרה ,אלא שרוצה לומר
דאסורים ,ולזה מתכוין הטור .אבל על השולחן-ערוך קשה,
דהא פירש בבית-יוסף דמי רגלים איסור תורה .וזה תמוה .דהא
בגמרא ליתא הכי .והאי דקאמר בבית-יוסף ,וזו לשונו ,ונראה
מדברי הרא"ש שם דהילכתא כלישנא בתרא להחמיר בשל
תורה ,עכ"ל .זה תימה ,דהא הרא"ש לא קאמר להחמיר בשל
תורה אלא אדבש צרעין וגיזין ,אבל אמי רגלים לא קאמר הכי,
דהא מי רגלים דרבנן אליבא דכולי-עלמא ,וצע"ג ,ודוק ,ועיין
מה שכתבתי לקמן בד"ה פרי-חדש ס"ק ב.
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 דעתי יש לדקדק למה נקיט לישנא ודינו בגבינות
שנעשו מחלב בהמה ונמצא טריפה ,ולמה לא הביא
דינו בחלב עצמה של בהמה ונמצא טריפה ,וידעינן מיניה נמי
לגבינה ,או דהוי ליה לכתוב חלב של בהמה ונמצא טריפה וכן
גבינה שעושין מאותו חלב .וצע"ק .ויש לומר שהוא נקיט
לישנא דראשונים ,ולשון זה הוא מתוספות חולין יא ,ושם יש
לומר דמעשה שהיה כך היה שנשאלה שאלה זו בפניהם ,לכך
כתבו שם ,ויש ללמוד מתוך כך הלכה למעשה דאם עשו
גבינות וכ' ,ולכך הביא גם הוא בשולחן-ערוך לישנא דגבינה.
ועוד יש לומר ,דכאן איירי להתיר חלב העומד מכמה ימים
קודם שחיטה ומזה ודאי נעשה גבינה ,ואם הוא לא יעשה
ממנו ,החלב עצמו נקפה ונעשה גבינה .לכך הביאו כולם
דיניהם רק בגבינה ,וקל להבין.
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 לי ,דאם ראינו בין הכשירות ויודעין בבירור שיש
ביניהם שנותנין יותר ויותר חלב מחלב של טריפה,
אף-על-פי שמצינו אחת שנתנה מעט מן הטריפה אזלינן בתר
שישים בהמות ,ואמרינן מסתמא יש שישים ביניהן .וכן משמע
נמי מדברי הש"ך עצמן .ויש לעיין למה לא הביא כן בפירוש,
וצ"ע .ועיין בטו"ז ס"ק ד .ועיין בספר לחם-הפנים שהקיל עוד
יותר ,שכתב ,והוא הדין באין שם שישים ,רק שאנו יודעים
שיש שם בהמות אחרות משובחות הרבה מזה ואפשר שהיה
שישים בתערובות ,אזלינן לקולא ,כיון דמדרבנן הוא.
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 יודע מנין לנו שהשליא של שאר בהמות טמאות
מותרות .והנה ש"ך ציין כאן אמה שכתב בס"ק ב,
והנה משם אין ראייה כלל שם איירי ממי רגלים ,ושפיר איכא
כל-שכן אם נתיר מי רגלים דחמור שדומה לחלב וגם שתו
אינשי ,מכל-שכן שאר מי רגלים דלא שתו ואינו דומה ,אבל
גבי שליא מאי כל-שכן איכא.
 יש לנו ללמוד שליא של שאר בהמות טמאות להתיר
מהברייתא שם בבכורות דף ז שטהרו שליא של אדם
שחמורה טומאתו ,ואפילו הכי התירו השליא משום שהוא
פירשא בעלמא ,כך יש ללמוד להתיר כל שליא .אבל
מכל-מקום יש לדקדק בגמרא ,למה נקט רב הונא דוקא עור
של חמור ולא נקיט סתם עור של בהמה ,וצ"ע .אבל האי
'כל-שכן' דהביא הש"ך הוא תימה מנא ליה ,וצע"ג .ועיין
פרי-חדש שחולק על הש"ך שם ס"ק יב ואוסר שליא של שאר
בהמות וחיות ,ואפילו בשליא של חמור כתב שיש להחמיר
ולאסור .ועיין שם שהאריך ,ועיין פלתי שמיישב הש"ך ,ועיין
פרי-מגדים שכוונתי.
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 מה שכתבתי לעיל בבית-יוסף אדברי הרבי אליעזר
שאינו דומה כלל לדם ,ועיין .אבל דברי הטו"ז צ"ע,
דמשמע מיניה דהאי נסיובא שצף למעלה מיקרי מי חלב ,ולפי
זה שפיר הקשה מגמרא דנדרים דהאי קום הוי נסיובא דחלבא.
וכן פירשו שם רש"י ורא"ש .וזה אינו ,דהא הביא הבית-יוסף
בפירוש דאינו כן ,דמי חלב האסורים להר"ר אליעזר אינם אלא





המים הנשארים אחר שנלקט האוכל ממנו ,ועיין שם ,ואי נימא
דגם כוונת הטו"ז כן ,אף-על-פי שדבריו מורים לא כן ,אם-כן
מאי קושיא מנדרים ,הא שם איירי מקום והוא נסיובא ממש
דהיינו האוכל הצף למעלה והוא חלב גמור לכולי-עלמא,
וצ"ע ,ועיין פרי-מגדים שכוונתי.
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 בעניי ביררתי לעיל על המחבר סעיף א ,שלכולי-עלמא
איסור מי רגלים אף לרב ששת אינו אלא מדרבנן.
ותירצתי לעיל מיניה בפירושי על בית-יוסף שהרמב"ם סבירא
ליה שסתמא דגמרא דף ו פליג על ההיא דרב ששת וסבירא
לה דמי רגלים אפילו דחמור נמי מותר .ואין לדייק ממתניתין
שהיוצא מן הטמא כלל ,ובפירשא בעלמא אי אפשר להיות
איסור דאורייתא חוץ גבי ע"א ,ועיין בכל דברי הראשונים,
ודוק היטב .ותימה ,מנא לן שמי רגלים אסור מן התורה ,דאי
נפקא לן כן מקרא ד'הטמאים' שגמרינן מיניה צירה ורוטבה
וקיפה ,הוה ליה לרב ששת להביא ההיא קרא והוא לא הביא
אלא מלישנא דמתניתין ,וללישנא קמא פירש רש"י בהדיא
דאינה אלא מדרבנן ,דהא קאמר לאסור מי רגלים דחמור משום
דדמי לחלב וזה ודאי אינו אלא חששא דרבנן ,וכן צריך לומר
נמי ללישנא בתרא דרב ששת .ותימה מנא לן דהוי דאורייתא.
 תאמר משום דהעמידו בגמרא דברי רב ששת אליבא
דרבי יעקב ,שמע מינה שהיוצא מן הטמא אסור מן
התורה חוץ מן הדבש שפירשו קרא להתירה ,זה אינו ,דהא
קושית הגמרא לא הוי אלא אדרב ששת ,דנפקא ליה לאיסורא
מלישנא דמתניתין כל היוצא מן הטמא אפילו מה שמכניסות
לגופה ואינו ממצות מגופה .והקשה מברייתא דדבש ,ומשני,
הוא דאמר כרבי יעקב דדבש התירה התורה בפירוש וכסברת
הטו"ז לקמן קיז ובאורח-חיים תקפו וחושן-משפט ב ,שכל מה
שהתירה התורה בפירוש ליתא בזה כח לרבנן לאסור מגזירה,
ודבש התירה התורה בפירוש .ותדע ,דבש צרעין וגיזין דאיכא
קצת למימר זה לא נאמר בפירוש בתורה מפני שיש להם שם
לוואי ,באמת סבירא ליה דאסור ,ועל-כרחך נמי אין זה איסור
אלא מדרבנן ,ועיין בחידושי לחולין ,כן נמי מי רגלים שאין
לו היתר בפירוש מן התורה ,אית בהן ברבנן כוח לאסור משום
גזירה .כך משמע פשטא דגמרא ,ודברי הפרי-חדש צע"ג
לעניות דעתי ,ודוק.



לקמן פרי-חדש ס"ק יג שבאמת נפקא ליה שמי רגלים
הוי איסור דאורייתא ,מהאי שצריך אליבא דרבי יעקב





     

קרא להתיר הדבש ,ומסיק שהוא דאורייתא .ותימה גדולה הוא
לעניות דעתי ,דליכא להוכיח כן משום מקום ,ואדרבה ,ודוק.
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מה שכתבתי לעיל ס"ק ב שדברי הפרי-חדש כאן צע"ג
ואינם עולים לפי דברי הגמרא בכורות דף ז ,ודוק
היטב.
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 לי דכוונת הש"ך ,מאחר שהמאן דאמר לא סבירא ליה
דם נעכר ונעשה חלב ,על-כרחך סבירא ליה דחלב הוי
בשר חי שנמחה ונעשה חלב ,וליכא מאן דפליג דבשר שנמחה
היינו מי שהמחה הבשר ובשלו בחלב דמיקרי בשר בחלב,
אם-כן בשר הנמחה מיקרי בשר ,ובחלב התירה התורה והוה
ליה חידוש דגלי לן קרא שמה שנאמר "ולא תאכל הנפש עם
הבשר" אפקיה לחלב אף-על-פי שהוא בשר אפקיה רחמנא
והתירו דלא ליקרי בכלל הנפש עם הבשר ,רק מה שבשר ממש
בשעת פירושו מן החיים ושפיר הוי חידוש ,ודוק ,ומתורץ נמי
קושית חתם-סופר יורה-דעה סימן עב ,עיין שם.
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 דעתי נראה לתרץ ,ודאי גזין הוי מין חגב טהור
ונאכלין וכדפירש רש"י בשבת ,ושם בבכורות
שאני ,דהא רב ששת אמר היוצא מן הטמא טמא אפילו במי
רגלים דבהמה טמאה ,דיש לומר מיא עול מיא נפיק ,והקשה
עליו שם מההיא ברייתא דדבש דבורים מותר מפני שמכניסות
אותן לגופן ואין ממצות אותן מגופן ,וקא מתרץ הוא דאמר
כרבי יעקב דאמר דובשא רחמנא שריא מקרא וכ' ,יכול אף
דבש גזין וצרעין ,אמרת לא וכ' ,שיש לו שם לווי ,ע"כ.
מדנקיט לו שמע מינה דאצרעין שייך הדרש וצרעין מין חגב
טמא הוא ,כן פירש רש"י נמי בפרק האורג ,ואין הכי נמי ,דאי



בצרעין שרי דובשן גם דבש הגזין מותר דחד טעמא אית בהו.
ודוק .ורש"י נמי נשמר בבכורות מזה שפירש הגזין והצרעין
מין ארבה ותו לא ,שמע מינה דהאי לחודא והאי לחודא ,גזין
מין ארבה טהורין וצרעין מין ארבה טמאין ,ודוק.
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מה שכתבתי לעיל אדברי המחבר .ובפרי-חדש ס"ק א
בררתי דמי רגלים אין בו אלא איסור דרבנן ,ועיין שם,
וצ"ע.
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 להקשות ,הא בפרק אותו ואת בנו דרשינן שה ואפילו
מקצת שה לאסור אותו ואת בנו ,אם-כן נימא נמי הכא
בחלב אמו אסור ואפילו מקצת חלב ונאסר אפילו נסיובי
ואפילו מי חלב באיסור בשר בחלב מן התורה .ויש לומר,
בשלמא שה ואפילו מקצת שה שפיר אמרינן דשה הוי כולו
לפנינו רק שמעורב בו כוח אחר ,דהיינו קצת צבי מעורב בו,
מה שאין כן במי חלב דאמרינן שוב אין כאן חלב ,דהתורה
אסרה בחלב אמו אבל לא במי חלב אמו ,ודוק .אלא דיש
להקשות קצת ,למה לן לאסור חלב דיוצא אבר דהוי בעי דלא
איפשטי חולין סט כיון דהתורה התירה חלב ,ושם נמי הוי חלב
של בהמה כשרה .וי"ל.
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אנן לפרש שלא כתב זאת אלא לדעת רבי אליעזר
שאוסר מימי חלב לישראל מפני שאינו בכלל חלב
להתיר ,וד"ל.

         
         
           
         
 לדקדק ,ומי איכא מידי דלישראל שרי ולנכרי אסור.
וצריך לומר 'מי איכא מידי' לא שייך אלא בחלב
טהור וכאן איירי או בחלב טמא אליבא דכולי-עלמא או במימי
חלב טהור לרבי אליעזר ,וצע"ק.





     

 הרב המגיד איירי שם מצד הדינא, דעתי ניחא
 רק, והרב פסק כאן להתיר לגמרי מדינא,לאסור
 ושפיר נקט דבדיעבד,עין יש לאסרו ולהחמיר-משום מראית
.או בתערובות הכל מותר
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 קטן מתלמידי תלמידיו לא זכיתי להבין דברי רבנו
 דהנה מוכח שם בבכורות דהא,סופר-הגדול ז"ל בחתם
,דאמרינן שהיוצא מן הטמא טמא או שהוא אינו אלא מדרבנן
 או שהוא דאורייתא ומההיא קרא נפקא,וכמו שביררתי לעיל
 והנה אי מדאורייתא לית לן קרא.'הטמאין לאסור צירן וכ
 אבל לאסור היוצא מן,לאסור אלא שהיוצא מן הטמא טמא
 ופלא שנשאר לו תמיהה,הטהור משום אבר מן החי מנא ליה
 וקורא אני עליו רבי הבא קרא,קיימת על סברת המהרש"ל
 דהא משום אבר מן החי לית ביה דהא, ודוק,לאלו כמו לאלו
התירו רחמנא בכלל חלב אלא שנאמר לאסור משום שהוא מיא
עכשיו ולא מיקרי חלב והוי ליה לאסור משום שיצא מן החי
. וצע"ג, זה מנא ליה,אף שהוא החי טהור
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, וזו כוונת הש"ך, דעתי שפיר כתב הש"ך
יוסף כתב כסברא ראשונה היינו כר"ש-ובבית
 הרב פסק שכן נהגו לכן קיימא, פירוש,להתיר וכתב שכן נהגו
 והמנהג כסברא. וכן כתב כאן הרמ"א,לן כסברא ראשונה
.ראשונה ולא קשה כלל
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 דהא בירר, דעתי צ"ע מאי ספק ספיקא הוי בזה
מגדים לעיל סימן ס על ש"ך ס"ק ה באיסורי-הפרי
 ולכתחילה אינו, עלמא מודים דשרי דיעבד-אכילה אפשר כולי
 ותוספות לא אסרו בדיעבד אלא,עין-אסור אלא משום מראית
. ועיין לעיל,אם נתפטמה כל ימיה רק באיסורי הנאה
 איסור יוצא אינו אלא איסור אכילת אבר מן החי שלא
עלמא אינו- ואבר מן החי לכולי,הועיל לה שחיטתה
 ואינו אסור אפילו לכתחילה אלא משום,אלא איסור אכילה
. וצ"ע,כן אפילו ספק ספיקא לא הוי- אם,העין-מראית
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הכסף דקדק שהרב בטו"ז- בנקודות, לא קשה כלל
בירר כאן האי דינא לאסור בכשירה שינקה מן
והיתר והמרדכי והתוספות כאילו-הטריפה כל ימיה מאיסור
 ששם, ולא ציין עצמו כלל אהאי דסימן ס,היה לו דין חדש
 אבל הש"ך.הכסף- ושפיר דייק עליו בנקודות,נתברר ברמ"א
 וציין עצמו על בירורו שהוא,לא ציין אלא הדין בפשיטות
. ולא קשה מידי,בירר אותו כבר בסימן ס ושם ברמ"א
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משום שיטת הרמב"ם שסבירא ליה שבשר אדם אסור מן
. וצ"ע,התורה בעשה
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 דעתי נראה דלא ילפינן מקרא גמל אלא חלב
 משום, וכפירוש הגמרא בכורות,שנחלב מחיים
,דהוה אמינא שמותר מקרא דחלב והוי אבר מן החי חידוש
אבל חלב נבילה שנמצא נבלע בתוך הבהמה בתוך בשרה לזה
 ולכן, דלזה לא היה הוה אמינא להתירו,לא צריך קרא דגמל
, ושפיר הוא בכלל לא תאכל כל נבילה,לא צריך קרא לאסרו
, ודמיא למה דכתב הרמב"ם שם דין י.ולוקין אפילו לרמב"ם
שהאוכל ביצי דגים טמאים וכן ביצת עוף טמא התלויות
 ועיין, וצע"ג, ודברי הב"ח מיושבים.באשכול שלוקין עליהם
.שם לקמן

, מנא לן דמי רגלי חמור אסורין מדאורייתא, צ"ע
 ועיין מה שכתבתי לעיל.ועיין ברש"י בכורות ז
, ועוד.חדש ס"ק ב-בדברי המחבר ומה שכתבתי אדברי הפרי
דמשמע מדבריו כאן שהרמב"ם לא התיר אלא מי רגלים משאר
, אבל מי רגלי חמור הסכים לאסור מן התורה,בהמות טמאות
 שאף,אסורות-והא הרמב"ם הביא בפירוש בפרק ד ממאכלות
. וצ"ע, עיין שם,מי רגלי חמור מותרים
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אדם- כיון שאין דרך בני, כי הט"ז כך כתב, אינה כן
 והיינו אפילו לדידן,לאכול בשר אדם אתי לאחלופי
 כיון,אי אמרינן בשר אדם אינו אלא דרבנן נמי חיישי לאחלופי
דאין דרך בני אדם לאכול בשר אדם יטעו ויאמרו מה לי חלב
 וצ"ע למה ליה לדייק שאסור רק,אדם מה לי חלב טמאה

 
  
         
         
        
          
        
דעתי נראה לתרץ דברי הרמב"ם שהוא לשיטתו
 דאמימר סבירא ליה אם אינו בקי בהן,סבירא ליה
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ובשמותיהן עוף הבא בסימן אחד טהור והוא דלא דריס.
פירוש ,שצריך לו סימן אחד בגופו וגם שאינו דורס ,כי כללא
הוא ,כל עוף הדורס טמא ,והאי דרב נחמן לא שמיע לי כלומר
לא סבירא לי ,היינו דלא סבירא ליה כלל כיון דחזי תיוהא
בדבריו ,לא סבירא ליה כלל דברי רב נחמן ולא שיטתו ,ואנן
כיון דקיימא לן כאמימר ,אם-כן הוי דלא כרב נחמן ,ושפיר
כתב הרמב"ם השתא מילתא דמסתבר ,היינו אם היה בקי בהן
ובשמותיהן אוכל כל עוף שאינו מהם ואינו צריך בדיקה ,כי
יותר מעשרים וארבעה עופות טמאים ליכא ,וזו כיון שאינה
מהם ודאי יש לה סימן טהרה .וכוונת הרמב"ם דומיא דחיה
לעיל ,שאם מצא בהמה חתוכה פרסותיה יש תקנה לבדוק בפיה
או בעוקצה ,וקאמר כאן נמי בכל אופן שהבקי בהן ובשמותיהן
אוכל כל עוף שאינו מהן אם מצא העוף בלא רגליו שהיו
חתוכות כיון שמכירו שאינו מעשרים וארבעה מינין הטמאין
אוכלו ואין צריך בדיקה ,ודוק ,כי בזה ברורים דברי הרמב"ם.
והנה לעורב נמי ליכא למיחש כי הוא מכיר וכל מיניו .ועוד,
כל מין עורב דורס וזה אינו דורס .ונכון השתא דברי הטור,
שכן כתב ,לפיכך מי שמכיר עשרים וארבעה עופות הטמאין
ומיניהם מותר לאכול כל עוף שאינו מהם ,ודוק .ועיין
בים-של-שלמה פרק אלו טריפות סימן קיג אית ליה הגירסא,
כלומר לא סבירא ליה 'ואבעית אימא פרס ועזניה לא שכיחי'
וכ' ,עיין שם בדברי אמימר.
ב(        
      
         
          
       
        
        
       
          
       
       
        
         
        
         
 
 החילוק של הרב בפרישה בין שיטת רש"י והרא"ש לא
נראה לעניות דעתי ,כיון שכתב הרז"ה ,קבלנו מסורת
מאבותינו וזקנינו הקדמונים וכ' ,על מסורה כזו וודאי גם רש"י
לא פליג ,וח"ו לומר דאין לסמוך אהאי קבלה ,דאם לא נסמוך
אהאי קבלה אמאי נסמוך .אלא דנראה לי וודאי רש"י נמי מודה
ח"ו לפקפק אהאי קבלה היא וודאי תורת משה אמת ,אלא
סבירא ליה לרש"י שאין לסמוך ולאכול כל עוף אלא במסורת





שמסרו לנו אבותינו שהוא טהור ,מפני שסבירא ליה נמי שיטת
הרשב"א ז"ל בתורת-הבית שכתב ,היו נאכלין במקצת מקומות
ובמקצת מקומות אינן נאכלין ,יראה לי שאומרים על אותן
מקומות שפשט בהן היתרן שאלמלא קבלו כן מאבות
הראשונים וכ' ,אף-על-פי שמקצת מקומות לא קבלו כן וכ',
ואפשר דלאותן שנהגו בהן איסור אסורין ,שאני אומר מותרין
הן אלא שנהגו בהם איסור מפני עופות טמאים הדומות לאלו
הנמצאות באותן מקומות ,עכ"ל .וזו נמי שיטת רש"י ז"ל ,לכך
כתב שאין לסמוך על הסימנים כלל אף שיש לו כל ארבעה
סימנים לפנינו אין לאכול אם אין לנו מסורת כאן במקומינו
שמסרו לנו אבותינו שעוף זה טהור ,שמא מצאו מקום לגזור
כאן במקומינו ,אף שהוא טהור באמת .ומה שכתב שיש לחוש
שמא דורס ,כוונתו שיש לחוש שמא יש כאן במקומינו מין
הדומה לזה והוא טמא שאין לו כל ארבעה סימני טהרה ,ולכך
אסרוהו ,והרז"ה לא חייש לזה כיון שיש לו כל ארבעה סימני
טהרה ,ודוק ,כך נראה לעניות דעתי.
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בהגהות מהו' ליב חוליש ז"ל אות יג שחולק עליו
והביא ראייה להיפך דבריו ,וצ"ע.
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הר"ן מיישב כל זה בטוב טעם ודעת .ותימה שהוא
הביא את זה כאן בשם ר"ן ומכל-מקום הניח קושיתו
בצ"ע ,ולא הביא עוד דברי הר"ן.
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 לן להעלות על רבן של ישראל כן ולדבר תוהו על
למודו .רק הרב בים-של-שלמה הפריז קצת על מדותיו,
ובוודאי החסיד בחסידותו היתירה אורייתא הוא דרתחא ליה.
ואני בעניי בחדושי על חולין פרק אלו טריפות הבאתי כמו-כן
קושית הרשב"א בזה על שיטת רש"י ז"ל ותירצתי שם .והנה





     

מה שהקשה כאן בים-של-שלמה משמעתא דתלתא הדרי
בכולהו ,דכתב שלא ידעינן מהו סימן הרביעי ,זה לא קשה
כלל ,דזו לשון הרש"י ]סא ,ב ד"ה מהו דתימא[ ,מהו דתימא
דנילף מיניה לאסור עוף הבא בסימן אחד באיזה מכל הסימנים
הללו דהא לא ידעו מאי ניהו האי סימנא דאיכתב לחודיה
למילף מיניה וכ' ,עכ"ל .נראה דרש"י פירש ההיא דנאמר
בגמרא ,גמירי עשרים וארבעה עופות טמאים הוו וארבעה
סימנין שלשה הדרי בכולהו ,חד בפרס וחד בעזניה דאיתיה
בהא ליתיה בהא .ועל זה פירש רש"י שהגמירי דהיינו הקבלה
לא היתה אלא כך ,דלפרס ועזניה יש רק חד חד מאותן ארבעה
סימנין ,ודאיתיה בהאי ליתיה בהאי ,זה ידעו רבנן על-פי
הקבלה ,אבל איזהו הסימן הרביעי זה לא קבלו איזה הוא
בפרס ועזניה לבד ,רק רש"י לשיטתו סובר בעשרים ושנים
עופות חוזרין חלילה שלשה סימנין וכלן אינן דורסין ,ופרס
ועזניה אחד מהן אינו דורס ,זהו שיטת רש"י ז"ל שהמציא
בלמודו ,ונכון.
 להקשות עליו מההוא דגבי שמונה ספיקות ,דהנה
בגמרא אמר רב נחמן היה בקי בהן ובשמותיהן עוף
הבא בסימן אחד טהור ,לא היה בקי וכ' ,בשני סימנין טהור
והוא שיכיר עורב ,ופריך בגמרא ]סב ,א[ ,עורב ותו לא ,והתניא
עורב זה עורב למינו .רבי אליעזר אומר ,להביא את הזרזיר.
אמרו לו לרבי אליעזר ,והלא אנשי כפר תמרתא שביהודה
אוכלין אותו מפני שיש להן זפק וכ' .דבר אחר ,למינו ,להביא
סנונית לבנה ,דברי רבי אליעזר .אמרו לו והלא אנשי גליל
עליון אוכלין אותו מפני שקרקבנו נקלף וכ' ,אלא עורב וכל
מין עורב ,ע"כ .ופירש רש"י בד"ה מפני שיש לו זפק ,וזו
לשונו ,ואין זה מאותן שני סימנים בעורב ומכל-מקום אין לו
אלא שנים .ולרבי אליעזר וכ' ,מפני שרגיל לשכון עם העורבים
מחזיקו ממנו וכ' ,עכ"ל.
 נראה מכל זה ,העוף שיש לו שני סימנים ורגיל לשכון
עם העורבים יש דיעה להחזיקו מן העורבים אף-על-פי
שאינן אותן שני סימנים הנמצאים בעורב ,כן יש לומר נמי
בשלשה סימנים אם נמצא עוף בשלשה סימנים אף שאינם
אותם השלשה סימנים הנמצאים בעשרים או בתשעה עשר
עופות ,אפילו הכי אפשר לומר שהוא ממינם ,אם לא נתברר
שיש לו גם-כן סימן רביעי .וזהו כוונת רש"י שם בהנך שמונה
ספיקות ,ואין בזה שום סתירה לשיטת רש"י ,וח"ו לומר עליו
על אורן של ישראל אשר באורו נלך ,שלא היה לו ברור דעת
עצמו בהאי שמעתא ,ואם יש לשאול עליו הנה שערי תירוצים
לא ננעלו ,וצ"ע .ועיין בחיבור פני-נשר אשר חיבר הרב בעל
כרתי-ופלתי שהוא נכנס גם-כן בדחוקים גדולים לתרץ דברי
רש"י ז"ל.
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 תימה הוא בעיני ,שהוא הביא דברי הרשב"א
תורת-הבית שאינם מסכימים עם דבריו בחדושיו.
ואני בעניי לא מצאתים שם ,אלא כמעט אות באות הוא מסכים
עם דבריו בחדושיו .וכמו שם בחדושיו שהביא השיטות
והסכים לשיטת הר"מ בר יוסף הביא לבסוף ,וזו לשונו,
מכל-מקום מתוך היפך הגרסאות שנתחלפו בשמועות הסברות
והפירושין ,אין לסמוך בעוף הבא לפנינו בלי ארבעה סימנין
לאוכלו אלא במסורת .וכן כתב רש"י ז"ל וכ' ,עכ"ל .ודוק
מאד ,וצע"ג.
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 הם דבריו כאן אנה עזב החסיד חסידותו ודמה
בנפשו להזדיין ולצאת בנשק נגד זקינו רש"י ז"ל
ולהתיר בפירוש מה שאסר הוא בפירוש הא גבי תרנגולתא
דאגמא דהוי לה כל שלשה סימני טהרה לפירוש רש"י שם גבי
שמונה ספקות ,וכיון שראו שדרס אף-על-פי שהחזיקו עד
השתא במסורה להתירה אפילו הכי אסרוה מפני שראו שדרסה,
והוא הרהיב בעצמו להתיר בלי שום פקפוק .וכדי ליישבו קצת
נראה לעניות דעתי דיש לומר שהמהרש"ל ז"ל סבירא ליה אם
החזיקו מין אחד להתירו במסורה ושוב ראינו עוף אחד ממין
זה שדורס ,אם בדקנו ומצאנו כל שלשה סימני טהרה בגוף,
אין לאסור כל המין הזה על-ידי אותו אחד שראינוהו דורס,
אלא אמרינן שינוי הוא ומקרה הוא .אבל אם ראינו שכל עופות
ממין זה אתנו דורסין ,חלילה להתירם ,כי אז אין לומר מקרה
הוא .ואם באמת שינוי הוא כנגד שאר העופות בשאר מקומות,
אף-על-פי שדומין להם ,אמרינן האי על-כרחך מין אחר הוא,
וחלילה להתירו ,כי אין זה מין שקבלו במסורה להתירו ,ואף
שאכלנו עד היום כיון שלא ראינוהו עד היום דורס ,וכלל גדול



     

הוא במתניתין כל עוף הדורס טמא ,ואין להרהר .אם-כן סבירא
ליה להרב בתרנגולתא דאגמא שם מיירי אליבא דרש"י שראו
שם שכל אותו המין דורס ואסרוהו ,והרב כאן איירי רק
מיחידים או מיחיד שראו רק עוף אחד ,מכל-מקום צע"ג.
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 גם-כן לשון הטור ,ונלקח מן הרמב"ם בהלכות
מאכלות-אסורות פרק א הלכה טו ,עיין שם .ובחדושי
על החולין בעה"י הקשתי עליו .וכן קשה נמי בסעיף א שכתב
לישנא ,סימני עוף טהור לא נתפרש מן התורה ,עכ"ל .וגם זה
לישנא דרמב"ם שם הלכה יד ,ועיין בחדושי כי גם שם הקשתי
על דברי הרמב"ם .וכן ראיתי הנושאי כליו שנתחבטו בדבריו
אלו ,הרב המגיד גורס סימני עוף טמא לא נתפרשו וכ' ,וכן
איתא שם במגדל-עוז .והכסף-משנה גורס כמו שגרס כאן
בשולחן-ערוך סימני עוף טהור .ואני בעניי תקנתי שם דברי
הרמב"ם ז"ל ,דיש לגרוס סתם סימני עוף לא נתפרש מן
התורה .וכן אני אומר כאן בדברי השולחן-ערוך דיש לגרוס
סימני עוף לא נתפרש וכ' ,כי לפי גירסתו קשה למה לעיל ריש
סימן עט גבי סימני בהמה וחיה הלא נתפרשו בתורה סימני
טהרה של בהמה וחיה שהם שני סימנים מן התורה ,מעלי גרה
ומפריסי הפרסה ,ואפילו הכי לא כתב אלא סימני בהמה וחיה
נתפרשו בתורה ,ולא כתב סימני בהמה וחיה טהורה נתפרשו,
וכאן שלא נתפרש שום סימן טהרה בתורה נקיט סימני עוף
טהור .אלא יותר נראה לי לגרוס גם כאן סימני עוף לא נתפרש
מן התורה .וצ"ע על המחבר .זה נראה לי לדקדק.
 בסעיף שני קשה לי קושיא חמורה ,וכן הקשתי בחדושי
על הרמב"ם ,ותימה מנא ליה הא דאם הוא בקי בהן
ובשמותיהן שמותר לו לאכול כל עוף שאינו מהם ואינו צריך
בדיקה ,דהא בגמרא לא אישתמט אפילו חד מאן דאמר דלימא
הכי ,דהא רב נחמן מרא דשמעתא לא אמר אלא היה בקי בהן
ובשמותיהן עוף הבא בסימן אחד טהור וכן אמימר .ואדרבה,
בריש שמעתא איתא ,תני רבי חייא ,עוף הבא בסימן אחד טהור
לפי שאין דומה לנשר ,נשר דלית ליה כלל הוא דלא תיכול הא
איכא דאית ליה חד תיכול ,ע"כ .והשתא נחזי אנן ,היכי דמי,
אי דלא בקי בהן ובשמותיהן היכא סלקא דעתך לומר דניכול
עוף הבא בסימן אחד ,הא סתמא קאמר רבי חייא האי דינא
נוהג בכל מקום ,אם-כן האיך נוכל להתירו בסימן אחד ,ניחוש
דילמא הוא פרס או עזניה שאין להם אלא חד סימן של טהרה.
אלא וודאי על-כרחך איירי שבקי בהן ובשמותיהן .וכן פירש
רש"י ז"ל שם בד"ה עוף הבא לפנינו בסימן אחד ,וזו לשונו,

של טהרה טהור ,וכל-שכן אם בא בשנים או בשלשה ,ובלבד
שיכיר בו שאינו מעשרים וארבעה הכתובים ,עכ"ל .הרי לפניך
בפירוש ,אפילו הוא בקי בהן ובשמותיהן כל עוף הבא לפנינו
בלא סימן טהרה כלל אסור לפי שדומה לנשר עד שבא בסימן
אחד של טהרה .ואם-כן מנא ליה הא שאוכל כל עוף שאינו
מהם ואינו צריך בדיקה ,וצע"ג .ועיין כאן בריש סימן מה
שכתבתי ליישב קושית הבית-יוסף על הרמב"ם ,כי הבית-יוסף
בעצמו כן הקשה ואני תירצתיו תהילה לאל יתברך .ועתה יש
לתרץ גם-כן בדעת ובדברי המחבר ,ודוק ,ועיין לעיל.
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 נראה לי שהוא שלא במקומו* ,דזה אינו לשון הרמב"ם
כלל .אלא המדפיס טעה והוה ליה לציין זה קודם דבור
זה של שולחן-ערוך אחר האי דינא היה חזק וכ' ,והניחו
בשמש וכ' ,הרי זה סימן טהרה ,עכ"ל .וכאן שייך האי ציון
'לשון הרמב"ם שם דין יח' ,וקל להבין.
           
        
         
         
         
   
 נראה לעניות דעתי קצת עירוב ,כי אין סיפא שייך
לרישא .בתחלה אמר ,אם יש לו כל ארבעה סימני
טהרה ,היינו שידוע שאינו דורס ,ושלשה סימנים שבגוף הרי
זה סימן טהרה .ואחר-כך אמר ,ואף-על-פי שיש לו שלשה
סימנים אלו אין לאכלו לפי שאנו חוששין שמא דורס .והנה
בסיפא כתב ואיירי רק משלשה סימנים .ואם תאמר שכוונתו,
אף-על-פי שיש לו שלשה סימנים אלו שבגוף והאי סימנא
שאינו דורס שהם באמת ארבעה סימנים ואפילו הכי אינו נאכל
אלא במסורת ,זה אינו .חדא ,אם ידוע שאינו דורס ,היינו
שידוע לן בבירור שזה אינו דורס ,היכא אפשר לומר שחוששין
שמא דורס .ועוד ,מי הוא זה מכל הפוסקים והמפורשים
שסבירא ליה אם ידוע בודאי שאינו דורס ויש לו עוד שלשה
סימנים שבגוף שצריך מסורות עוד ובלי מסורת שלא לאכול,
הא רש"י ז"ל מרא דהאי דינא לא קאמר דצריך מסורת
בארבעה סימנים אלא אם מוחזק לן באינו דורס .אבל אם ידוע
לן שאינו דורס ,מזה לא איירי רש"י כלל ,דאז לא שייך לומר
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שמא דורס .וזו לשון רש"י בגמרא סב ע"ב שם אהאי
דתרנגולתא דאגמא חזיוה דדרסה ואכלה ,ומתוך שאין אנו
בקיאין בהם ,נראה לי דעוף הבא לפנינו יש לומר שמא ידרוס,
דהא הך תרנגולתא דאגמא היו מוחזקין בטהורה ולאחר זמן
ראוה שדורסת ,ואין עוף נאכל לנו אלא במסורת עוף שמסרו
לנו אבותינו בטהור ,ושלא מסרו לנו יש לחוש וכ' ,עכ"ל .הרי
כל זה רק אם מוחזק לנו באינו דורס ,אבל אם ידוע לנו ,בזה
לא הצריך מסורת.
 כוונת המחבר כסברת הרשב"א ז"ל ,שכתב שאף-על-פי
שיש לו כל סימני טהרה וגם מסורה יש בקצת מקומות
ואוכלים אותו ,אפילו הכי כתב ,וזו לשונו] ,תורת-הבית הקצר
הבית השלישי השער הראשון[ ,ואפשר דלאותן שנהגו בהם איסור
אסרין ,שאני אומר מותרין הם ,אלא שנהגו בהם איסור מפני
עופות טמאים הדומים לאלו הנמצאים באותן מקומות ,עכ"ל.
ועיין בים-של-שלמה סימן קטו שכך המציא מדבריו הדינא.
ואם כוונת המחבר לכך ,לא הוה ליה למימר אין לאכלו לפי
שאנו חוששין שמא דרס ,אלא הוה ליה למימר שאנו חוששין
שמא דומין הן לאיזה מיני עופות טמאים וכדומה .וצ"ע לשונו
של המחבר .ואפשר שכוונתו אם ידוע שאינו דורס ויש שלשה
סימנים שבגופו מותר באמת ,אבל אם יש לו שלשה סימנים
שבגוף ומוחזק לן באינו דורס אין לאכלו לפי שאנו חוששין
שמא דורס אלא אם-כן יש להם מסורת ,וכן נראה ,אבל אינו
מבורר מדבריו ,וצ"ע.
י(          
      
       
 בעניי הקשתי בחדושי על חולין על פירוש תוספות
ויצאתי לתרץ פירוש רש"י ,כי האי שאינו אוכל מחיים
אלא טורף עד שימות אי-אפשר לידע אלא בחיות ובעופות
גדולות ,אבל בעופות קטנות אי-אפשר לידע ולהבחין סימן
דריסה .וזה פירשו התוספות שם בעצמן ,כי זה שיאכל זבובים
ורמשים קטנים חיים זה לא נקרא דריסה .לכן וודאי רש"י
מודה בעופות גדולות נמי לפירוש התוספות ,אבל הוא נקיט
סימן דריסה שנוכל להכיר אפילו בעופות קטנות ,אם אוחז
בצפרניו ומגביה מן הקרקע מה שהוא אוכל ,נותן רגלו על
האוכל כשהוא אוכלו ומחזיקו ברגליו שלא יניד ולא ינטל כולו
אצל פיו ,וזה נראה לי נכון .והנה עוד יש פירוש שלישי והוא
פירוש הרשב"א והר"ן בדריסה דלעיל .ותמוה על הטו"ז שלא
נקט אלא פירושן של תוספות .ועיין בש"ך ס"ק ג ,ועיין
פרי-מגדים.
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 מה שדקדקתי לעיל אהאי דברי מהרש"ל .ופלא שהש"ך
לקמן ס"ק ו הביא בשם מהרש"ל אי אישתכח דדריס
או שחולק את רגליו אין לסמוך על המסורת וקבלה בטעות
היא ,ע"כ ,ולא הביא מה שכתב אחרי זה ,טוב לנו להתירו אף
אם ראינו שדורס ולומר שהוא שינוי המקרה ,וצ"ע .מצאתי
אחר-כך שהביא כן בס"ק ח.
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 דעתי נראה דלא היו אוכלים אותו אלא על-פי צייד
אחד שהיה בקי בהן ובשמותיהן ,ועל-פי זה נמי
אמר רב פפא שמותר .ואחר-כך ראו חכמים שדורס ,אסרוהו,
ואין בזה שום גנאי לחכמים ,ודוק.
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 דעתי דברי איסור-והיתר בנוים על דברי הרא"ש
בתשובה ,שכתב ,טוב לחקור אחר קבלתם שהתירו
ואכלו עוף סיגוני"א שמא אדם אחד סמך על חכמתו ובדק
בסימניו והכשירו ואין לסמוך עליו כי שמא דורס הוא .ועוד,
כי יש תשעה עשר מיני עופות טמאים שיש לכל אחד שלשה
סימני טהרה וכ' ,הלכך אין לסמוך וכ' .ודע ,כי אני לא הייתי
אוכל על-פי מסורת שלהם וכ' ,עכ"ל .ואיסור-והיתר כתב לפי
דברי הרא"ש ,אם איכא מסורת על עוף להתירו ואין אנו יודעין
מקור אותה המסורת ,אין לסמוך עליה אלא אם-כן שיש לעוף
שלשה סימנים בגופו .וכן הביא נמי בים-של-שלמה סימן קטו
עיין שם .ולא קשה על איסור-והיתר כלל ,ודוק.
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 אומר, דעתי שלא להשוות את ראשי ישראל לטועה
 ראה ודוק בדברי המחבר ותמצא שהוא כיון,אני
 כל,חדש לשיטת הר"ן שכתב סתם-בדבריו כדעת הש"ך ופרי
 ולא,עוף שהוא דורס ואוכל בידוע שהוא ממינים הטמאים
 וודאי כיון לכל פירוש של דריסה לכל.פירש שום פירושו
כך כתב- ואחר.יוסף- וכן הביאן נמי בבית.השיטות ולחומרא
 הרי,' ואם יודע שאינו דורס יש שלשה מיני טהרה וכ,המחבר
,כך הביא- ואחר. הנה זה הוא שיטת התוספות,זה סימן טהרה
פי שיש לו שלשה סימנים אלו אין לאכלו לפי שאנו-על-ואף
 מוכח. זו היא שיטת רש"י, עכ"ל,'חוששין שמא הוא דורס וכ
 וכיון שלענין,מדבריו שלהלכה הוא חושש לכל השיטות
,דריסה אשכחינן שיטת ר"ן שמשונה משיטת רש"י ותוספות
 ואין בזה שום תרעומות על דברי הש"ך.חושש הוא אף לזו
. כך נראה לעניות דעתי, אדרבה דבריהם מכוונים הן,ופרי חדש
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 דעתי צ"ע למה ליה לדעת ר"מ בר יוסף שני סימנים
 הא לדידיה סימן אחד בגופו ואינו דורס,ואינו דורס
 כי למאי,יצא מידי כל עשרים וארבעה עופות טמאים ומותר
 תשע עשרה טריפות אין להם לכל אחת אלא סימן,ניחוש ליה
,אחד שבגופו מאותן שלשה סימנים המנויין וכולם דורסים
 ופרס ועזניה אין לו לכל אחד אלא סימן אחד,ועורב נמי דורס
 או אינו דורס לבדו, או סימן אחד שבגופו ודורס,של טהרה
 ודי לן אם יש,כן אין לחוש כלל- אם,ושלשה סימני טומאה
 ונראה לי שיש כאן. וכף רגלו רחבה,לו סימן אחד שבגופו
טעות סופר וצריך לומר אבל לדעת רבנו תם אם יש לו שני
. ודוק היטב, כך נראה לי,'סימנים ואינו דורס וכ
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 אני בעניי בררתי לעיל בדברי המהרש"ל לתרץ דעת
 והוכחתי שגם רש"י סבירא ליה בא בשני,רש"י ודבריו
פי שאין אותן שני סימנים של עורב יש-על-סימנים בגופו אף
. וצ"ע, וכן נראה מדבריו לקמן סעיף ה,לחוש למין עורב
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 ובאמת הג"ה, מה שכתבתי לעיל על דברי פרישה
ברמ"א חשש לשיטת הרשב"א שאין להתיר בלי
 דילמא חכמים הראשונים מצאו מקום לאסור כאן אותן,מסורת
העופות אף שיש להם אלו הסימנים משום עופות הטמאים
 לכך. וחששו שמא יטעו ואסרום,המצויים כאן ודומות להם
כתב הרב בהג"ה שאין לאכול שום עוף אלא במסורת שקבלו
. ודוק,בו שהוא טהור וכן נוהגין ואין לשנות
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 כי הוא איירי משלשה סימני טהרה, לסדר דבריו
 ונראה לעניות דעתי.ומסיים משלשה סימני טומאה
להגיה בדבריו כך הוה ליה מימר לשיטת ר"מ בר יוסף אין
בעוף טמא מעולם שלשה סימני טהרה ולא שלשה סימני
ופלתי שלי- וכן הגהתי בספר כרתי. ע"כ,טומאה חוץ מנשר
. ודוק, ואפשר שהוא טעות סופר.וכן יש לגרוס
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 דעתי נראה דקושייתם מכוונת ,דהנה רש"י פירש
באתרא דשכיחי אסירי משום דחיישינן שמא ממין
פרס ועזניה הוא .והקשו בתוספות כיון דחיישינן שמא מינם
הוא אם-כן אף באתרא דלא שכיחי פרס ועזניה נמי נאסר כיון
דחשש פרס ועזניה אית ביה ,דהא אמר שמא מינם הוא ,אם-כן
בכל מקום דשכיחי שקנאי ובטנאי נימא דהוי מקום דשכיחי
פרס ועזניה ,דהא חיישינן שמא מינם הוא ,מה לי פרס ועזניה
בעצמו או מין פרס ועזניה ,דהא איסור אחד הוא .לכך פירשו
תוספות דודאי לאו מינם הוא ,רק באתרא דשכיחי פרס ועזניה
אסרינן הני נמי משום דמיחלפי ,ואין כאן קושיא כלל.
         
       
         
         
         
         
  
 לא ידעתי מה כוונתו כאן שהביא האי פרס ועזניה ,וכי
ליכא שוב עוף טמא בעולם והלא עשרים וארבעה
עופות טמאים הם ,ולכולם יש חשש אחלופי .ועוד הנה באות
שאחר-כך אות ד ,בד"ה ויש מי שמתיר ,כתב שכאן באותו
הסעיף שלנו איירי לכך אין להם לסמוך באתרא דנהיגי איסור
בעוף אחד על המסורת של מקום המתירין ,דילמא אסרו כאן
הואיל דשכיחי עופות טמאים פרס ועזניה .הרי דעל-כל-פנים
בהאי מנהגא יש איזה סרך איסור ,ואם-כן שוב קשה ,ההולך
ממקום המסורת למקום שאין להם מסורת למה לא נימא
שנותנין עליו חומרי המקום שהלך לשם ,כמו שמצינן בחולין
ובפסחים ,לכן כל דבריו צ"ע לעניות דעתי.
כא(          
       
          
           
       
 זכיתי להבין דבריו ,וכי יעלה על דעת אדם אם במקום
אחד מותר העוף בלי שום פקפוק על-ידי המסורת ,כי
בלא מסורת כלן אסורין ,ואם-כן אם באו בני-אדם מכאן



למקום אחר בחלק העולם אסור להם לאכול כל מיני עוף
שבעולם ,כי אנן אינן אוכלין בלי מסורת ,ושמא צייד בקי הוי
אמר לן שנמצאים כאן עופות טמאים הדומים לאלו הכשרים
ונאסור כולם ,זה אי-אפשר להולמו.
 שחילק אחר-כך בין אם יש לו שלשה סימנים או לית
ליה להתירן במסורה ,נמי לא נראה לי ,כי אנן אוסרין
ההיתר בשביל האיסור הדומה לו ,וקיימא לן שוכן ונדמה
לטמאים אסור ,ורש"י פירש שדומה לו במראיתו הוי אסור,
ואם דומה לו במראיתו ודאי יש חשש איחלופי ,אף שלאלו יש
כל סימני טהרה ולאלו אינו רק אחד או שנים ,ויש לתמוה,
וצ"ע.
כב(         
     
         
        
        
     
 זכיתי להבין ספקותיו דמר כאן ,אם נסתפק מפני שנאמר
בברייתא דורס ואוכל ,הא פירש כבר הר"ן שכוונתם
דורס כדי לאכול ,וקיימא לן נמי לעיל בסוגיא דדריסה כל עוף
טמא דורס ,ומתרצי בגמרא או בדכוותייהו או בדזוטר מיניה,
וקאמר הרא"ה ז"ל ובכל מקום דריסה נעיצת צפרנים והטלת
ארס וכ' ,וראייה ברורה שהרי סימני טומאה הפכן בתורים וכ',
והתורים אינם דורסין כלל ,ואלו דברים ברורים ופשוטים שכל
שנועץ צפרניו בבעלי-חיים ומטיל ארס זהו דורס ,עכ"ל.
ולישנא דורס ואוכל כבר תירצה הר"ן .אם-כן מוכח שכל מיני
דריסה נאמר בין שממית בעל-חיים על-ידי זה בין שאינו
ממית ,כי כוונתו להמית ,ובאמת כל הדורס ומטיל ארס ממית
בדזוטר מיניה אבל בדרבה מיניה אינו ממית .אם-כן אמרינן
הנדרס אם הוא רבה מיניה אינו נאסר על-ידי דריסה זו ,אבל
הדורס הרי עשה מעשה דריסה רק בזה הנדרס לא מהני ,אבל
בדזוטר מיניה מהני וחזינן שהוא מין דורס ,ואסור ,לפיכך לא
הבינותי ספקותיו.
כג(          
        
         
        
        
     
 לי לתרץ ,דאמרינן אפשר האי נשר דשכיח גבן מין
פרס ועזניה הוא ,רק אנו קורין אותו נשר ,רק שם
בבבל או בשטח ארץ-ישראל לא הוי שכיח כהאי ביישוב ,או
אפשר דאית ליה להאי עוד שני סימנים והוא מתשעה עשר



     

עופות ,ונשר אין זה הנקרא אצלנו נאדלערן .ועוד ,הא אמר
אמימר והוא דלא דריס ,ואנן מחזקינן בהאי נשר שדרס ,ועי"ל,
ודוק.
כד(          
       
        
          
 דעתי שלא בדקדוק כתב הרב כן ,כי מה שכתב
הש"ך ברישא ,ומדינא שרי בשלשה סימנים הללו
וכ' ,הוא דעת רבנו תם שם בגמרא סא בד"ה כל שיש לו אצבע
וכ' .רק מה שהביא הש"ך אחר-כך וכן אפילו בסימן אחד
כשידוע שאינו דורס ,ע"כ ,זו היא שיטת רבי משה ברבי יוסף,
וצ"ע .ואפשר שיש כאן טעות סופר או טעות הדפוס ,וכך הוה
ליה למימר וכן אפילו בסימן אחד יש להתיר ,הוא שיטת רבי
משה ברבי יוסף דשלשה הדרי בכולי היינו וכ' ,כך צריך לומר,
וכך נראה לי' מכל-מקום דבריו כאן צ"ע.

כה( 


         
      
 

לעיל בדברי הש"ך ס"ק ט שתירצתי דברי איסור-והיתר
וד"ש.

כו(       
        
         
         
         
          
          
          
      
       
 אם כוונתו כאן בחבורו להקשות על הרב
בים-של-שלמה ניחא ,דיש אולי להקשות עליו .אבל
כיון שהים-של-שלמה פירש כן כפירוש הרשב"א יש נמי לתרץ
דבריו .והנה הרב פני-נשר הקשה דהוה ליה למיבדקיה בדרוסה
וכ' ,וכי יעלה על דעתו ח"ו שחז"ל לא היו בקיאים בסימן
דרוסה מה הדורס או לאו ,הס מלהזכיר אשר כל רז לא אניס,
וכ' ,עכ"ל .עיין שם.
 אני ,כי באיכות הדריסה יש לנו שלש שיטות .שיטת
רש"י ז"ל ,שאוחז בצפרנים ומגביה מן הקרקע מה
שאוכל או דורס עליו שלא ימשך כולו לתוך פיו .שיטת רבנו
תם ,שאוכל עוף מחיים ואינו ממתין עד שימות .ושיטת הרא"ה





והר"ן ,שדריסה הוי נעיצת צפרנים והטלת ארס ,עיין שם .ואני
הבאתי בחדושי וגם לעיל תבלין לפירוש רש"י שלא הודה
לפירוש רבנו תם ,מפני שדריסת רבנו תם אין להבחין אלא
בעופות גדולים ,אבל לא בעופות קטנים ,מאחר שהתרנגולת
אוכלת שקצים ורמשים בעודן בחיים ,כמו שכתב הר"ן .ואם-כן
יש לומר ,דאותן שמונה ספיקות הן עופות קטנות ואין להבחין
בהן אי דורסים או לא ,והאי דחולקין את רגליהם או קולטין
מן האויר אינם אלא לומר דאלו ודאי אסורין ,אבל יש ויש
עופות שאינן חולקין את רגליהם וגם אינן קולטין ואפילו הכי
דורסין .וגם לשיטת הר"ן ,דדריסה הוויין נעיצת צפרנים
והטלת ארס ,זה גם-כן אין להבחין בעופות קטנים ,כי לחד
מאן דאמר בגמרא אינם דורסים אלא בדזוטר מינייהו ,ושם
גם-כן אין להבחין בטוב אי הטילו ארס או לא .ואם-כן גם
להרב ים-של-שלמה אינו קשה קושיתו ,ודוק.
 נראה לעניות דעתי שהוא במחילת כבודו הרמה
והנשאה ,אשתמיטתיה מה שכתב הרז"ה לשיטת הרב
משה ב"ר יוסף באלו שמונה ספקות ,אחר שהאריך ופירש
הבעל-המאור שיטת הרב משה ב"ר יוסף ,פירש בסוף ,וזו
לשונו ,ושמונה ספיקות דרב אסי למי שלא היה בקי בהן
ובשמותיהן ולא היו אותן שמנה ספיקות דרוסים והוו שכיחי
בדוכתא דשכיחי פרס ועזניה ,ואי הוה קרקבן נקלף ביד היו
שני סימנין וליכא למיחש למידי ,דהא עורב דורס הוא ,והוא
הדין אם היו מוצאין בהן סימן אחד מחוץ מן הדריסה וכ' ,או
שמונה ספיקות דרב אסי אינן נמצאין כלל אלא במקום שפרס
ועזניה מצויים שם וכ' ,עכ"ל.



גדולה על האי גאון עצום שכל רז אניס ליה שלא
זכר לפום שעה פירוש הבעל-המאור ,ודוק .ושיטת
הרב משה ב"ר יוסף מבוררת ומתוקה.

 גם-כן בדבריו שנכנס נמי בדחוקים גדולים לפרש
דברי הרמב"ם ,עד דלבסוף לא יכול לנקה כל דברי
הרמב"ם ,והניחו קצת בקושיא ,עיין שם .ומי אני לבוא אחרי
המלך בדברי לברר מה שהוא לא בירר ,אבל מכל-מקום חלקי
אמרה נפשי.
 בחדושי על חולין כתבתי שהרמב"ם סבירא ליה כהרב
משה ב"ר יוסף ,ודברי הרמב"ם בהלכה יז שייכים לעיל
אדבריו בהלכה טז ,וזו כוונתו ,כל עוף שהוא דורס ואוכל
בידוע שהוא מאלו המינין וטמא .ושאינו דורס ואוכל ,אם יש
בו אחד משלשה סימנין אלו הרי זה עוף טהור .ואלו הן ,אצבע
יתירה ,או זפק והיא המוראה ,או שהיה קורקבנו נקלף ביד,
לפי שאין בכל אלו המינין האסורין מין שאינו דורס ויש בו
אחד משלשה סימנים אלו חוץ מפרס ועזניה ,עכ"ל .זה דבור
חדא וכמו הלכה אחת ,וכוונתו ,אם יש עוף שאינו דורס ויש
בו אחד משלשת סימני טהרה הרי הוא מותר בלי שום ספק





     

בעולם בכל מקום בין במדבר בין ביישוב לפי שאין בכל אלו
מינין האסורין מין שאינו דורס ,כי כולם דורסים ,רוצה לומר
כל עשרים ושלשה מינים דורסים ,רק שיש לכל אחד סימן אחד
של טהרה מאותן שלשה סימנים שבגוף ,דהיינו למשל לאיה
יש אצבע יתירה ,אבל הוא דורס ואין לו זפק ואין קורקבנו
נקלף .לבת היענה יש זפק ,אבל דורס ואין לה אצבע יתירה
וקרקבן אינו נקלף .ולתחמס קורקבנו נקלף ,אבל דורס ואין לו
לא אצבע יתירה ולא זפק .וכן סובב והולך בכולם ,סימן אחד
מאותן שלשה סימנים שבגוף חוץ מפרס ועזניה שיש אחד מהן
שאינו דורס אבל אין לו סימן טהרה אחר מאותן שלשה סימנים
שבגופו .וזה הוא כוונת דבריו שאין בכל אלו המינין האסורין
מין שאינו דורס רק או פרס או עזניה ,ולכולם עשרים ושלשה
מינים יש לכל אחד סימן אחד מאותן שלשה סימני טהרה
שבגוף .ומה שהביא הרמב"ם אחר-כך פרס ועזניה אינן מצויים
ביישוב ,הוא שמועה בפני עצמה בא להורות לנו שפרס ועזניה
אין מצויין רק רחוק מאוד בסוף היישוב .והנה אחר-כך הביא
בהלכה יט ההיא קבלת רבנו חננאל שאין להתיר עוף הבא
בסימן אחד ואינו דורס אלא אם היה אותו סימן קרקבנו נקלף
ביד אז אם אינו דורס מורין להתיר ,אבל אם דורס אפילו יש
לו שלשה סימנים של טהרה ,היינו אם נמצא עוף כהאי גוונא,
אפילו הכי לא נתיר אותו מכללא שבידינו שכל עוף הדורס
טמא ,כך נראה לעניות דעתי .ובזה אינן צריכין לדחוקים
בדברי הרמב"ם ,ולא קשה עליו מכל אלו הקושיות כלל .גם
הלחם-משנה חידש מחלוקות חדשות ,והרב הפלתי זרק חיציו
לכל ארבע רוחות ובכל זה לא מצא מקום פנוי מכל וכל ,וחנני
ד' בזה ,וברוך שמו שנתן חלקי מיושבי בית-המדרש.
 שם עוד בד"ה ובסיגנון ,עיין שם ,מצאתי שרוצה
לפרש דברי הגהות מימוניות שם אהלכה יז שכמעט
אינם מובנים ,ובחידושי תמהתי עליהם תמיהה קיימת ,וראיתי
כאן שגם הגאון נכנס בדחוקים גדולים ורוצה לפרש שקאי ארב
נחמן בש"ס עיין שם ,הלחץ הגדול זה הדחק .ומאחר שהגדול
וקדוש הרב בפלתי כבש וסלל בדחיקתו הגדולות לפני האורח,
מצאתי גם אני פתח קטן לכנוס פנימה קצת בדברי הגהות
מימוניות אלו ,ונראה לי לפרש .וזו לשון הגהות מימוניות על
מה שכתב הרמב"ם ,לפי שאין בכל מינים האסורים מין שאינו
דורס ויש בו אחד משלשה סימנים אלו חוץ מפרס ועזניה,
ופרס ועזניה אינם מצויין בישוב אלא במדברות וכ' .וזו לשון
הגהות מימוניות ,תימה לי דפרס ועזניה נמי לא משכחת מין
דורס ויש בו אחד משלשה סימנים ,ואם-כן הוה ליה תרתי.
והיה נראה לפרש דטהור נמי אחרת הוא דורס ,אם-כן הוה ליה
או פרס או עזניה לא שכיחי .ומכל-מקום צריך שיכיר עורב,
וכן כתבו תוספות ,יעויין שם ,ע"כ ,עכ"ל.



לי לפרש ,שסבירא ליה להגהות מימוניות שכוונת
הרמב"ם דמשכחת לה בפרס ועזניה מין שיש לו



סימן אחד של טהרה בגוף וגם אינו דורס .לכך הקשה עליו,
תימה לי דבפרס ועזניה נמי לא משכחת מין דורס היינו שיש
אינו דורס וגם יש בו אחד משלשה סימנים ,ואם-כן הוה ליה
תרתי ,ובגמרא משמע רק עורב ומינו יש להן תרתי ,לכך מסיק
בהגהות מימוניות דטהור נמי אחרת הוא דורס ,פירוש ,באמת
סבירא ליה לרמב"ם שפרס ועזניה יש לו סימן טהרה בגוף וגם
סימן אחרת סימן של דריסה דהיינו שאינו דורס נמי ,ואם-כן
צריך לומר נמי דפרס ועזניה הוי ליה לא שכיחי ,לכך אין צריך
לחוש לו ,ומכל-מקום צריך שיכיר עורב שיש לו שני סימנים
והוא שכיח ,ונשארו אליבא דהגהות מימוניות דברי הרמב"ם
בצ"ע שלא הביא כאן ובלבד שיכיר עורב ,כך נראה לעניות
דעתי פשוט דברי הגהות מימוניות ואין צריך לדחוק כל-כך,
וגם נראה מדברי פלתי שהיה לו קצת גירסא אחרת בדברי
הגהות מימוניות ,ועיין שם .אבל לפי מה שפירשתי לעיל דברי
הרמב"ם ,אם-כן אין מקום כאן לדברי הגהות מימוניות אלו
כלל ,כי דברי הרמב"ם ברורים וקיימים וכמו שפירשתי ,ועיין
לעיל ,כך נראה לעניות דעתי נכון.
          
        
       
         
        
         
          
         
         
        
         
         
          
         
        
        
     
 מרוב הלחץ שלוחץ הרב לפרש כן .ולפי עניות
דעתי ודאי קבלת רבנו חננאל אמת וצדק ,אבל גם
דברי הר"ן נכונים וברורים ואין לפקפק עליהם ,ואין לספק
עליהם ואין לדחוק כלל .והנה כתבתי כבר לעיל כי על-כרחך
צריכין אנו לחלק בין דרוסה הנאמר במתניתין כאן ובין דרוסה
הנאמר במתניתין בריש פרק ,דרוסת הזאב ודרוסת הנץ והגס,
וודאי מעשה הדריסה הכא והתם אחד .כל עוף הדורס היינו
כמו שפירש הר"ן ,שמכה בצפרנו ומטיל ארס הוא טמא,
ומעשה הדריסה בין הכא בין לעיל בריש פרקין אחת ,אלא
לעיל גבי דרוסת הארי והזאב והנץ והגס ושאר עופות טמאין



     

קטנים או גדולים אנו דיינינן רק אחיה או בהמה או העוף
הנדרס אי נאסר על-ידי דריסה זו או לא ,אז שפיר יש לחלק בין
קטן לגדול ,ויש מקום לאיבעי אי יש לעוף טמא כח בדריסתו
לאסור זה הנדרס או אין לו כח .אבל אמעשה הדריסה עצמה
אין לספק כלל ,הדורס עשה את שלו ודרס בכל כוחו ,ויש לו
לכל עוף טמא כח דריסה .והיינו דחילקו לעיל בגמרא בדכוותיה
או בדזוטר מיניה .אבל כאן איירי כל עוף דורס טמא היינו כל
עוף שיש לו כח דריסה ,פירוש ,שיודע להכות בצפרניו ולהטיל
ארס ,וכח זה יש באמת לכל עוף טמא ,רק או אינו ממית או
אינו אוסר הנדרס ,אבל הדורס דורס כדי לאכול אם ימית
בדריסתו ,וזה הוא כוונת הר"ן ,ודבריו כנים ומבוררים .ואין
להקשות עליו כלל ,ולא לספק או לדחוק בכוונתו .ופלא הוא
על הגאון שהרהיב לדחותו בקש ,וצ"ע ,ודוק.
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 חידושי הר"ן על חולין אינו לפני ,אבל לעניות דעתי
לא מצאתי ראייה מכאן לפסק הרי"ף ,כי הנה גמירי
עשרים וארבעה עופות טמאין יש וארבעה סימני טהרה,
ולפוסקים הלא פסקו המכיר עשרים וארבעה מינין הרי הוא
אוכל כל עוף שאינו מהם ואין לו לחוש כלל אי שכן הוא
לטמאים או נדמה להם ,ואם מכיר פרס ועזניה אוכל הוא כל
עוף הבא בסימן אחד אף-על-פי שאינו מכיר שאר העופות ואין
לו לחוש כלל אי שכן או נדמה ,וכן אם מכיר עורב אוכל כל
עוף שיש לו שני סימנים ואינו חושש לשכן ונדמה .והאי
דזרזיר שאני ,כמו שפירשו המפרשים היו לו שלשה סימנים
ועל הסימן השני שהוא הזפק נסתפק רבי אליעזר אם הוא סימן
טהרה מפני שהיה קטן יותר משאר זפק העורב ,או מפני שיש
לעורב שני סימנים אחרים והיה מסופק אם בכל זה הוא מין
עורב או לא ,לכך סמך עצמו על שכן וקאמר לא הלך זרזיר
אצל עורב אלא מפני שהוא מינו .אבל לחוש בעוף שיש לו
_________________
*
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סימני טהרה ויודעים שאינו מעשרים וארבעה מינין ,לחוש
שמא שכן ונדמה הוא לאחד מעשרים וארבעה מינין ,זה לא
מצינן שיש לחוש ,ובין רבנן ובין רבי אליעזר לא חששו לזה.
ומה שאמרו אחרים שם סימן חמישי נמי לא אמרו אלא גבי
נולד איזה ספק ,ותדע שלא אמרו כללא כלל ,דהא במתניתין
אמרו כללא ,כל עוף הדורס טמא .רבי שמעון בן אלעזר אומר,
כל עוף הקולט מן האויר טמא .אחרים אומרים ,שכן עם
טמאים טמא עם טהורים טהור ,ע"כ .ולא אמרו כל-שכן וכ'.
ועוד ,הרי אמר שכן עם הטהורים טהור ,וכי יעלה על דעת אם
יש לו סימני טומאה ארבעה והוא שוכן עם הטהורים שנטהר
אותו על-ידי כן ,אלא וודאי כל זה לא איירי אלא בספק ,אם
נסתפק באיזה מין על-ידי סימניו אי ממין טהרה או ממין
טמאה הוא אז נסמוך על שכן ונדמה ,אבל בעוף שאין בו ספק
לא ,אם-כן שפיר נקט דרך קצרה ,ואפילו הכי אין מזה ראיה
לשיטת הרי"ף ז"ל ,וצ"ע ,ודוק.
       
      
       
          
          
         
         

 הפעוט עבדא דהאי גאון אני עבדא דנהום כריסא לא
שווי ,נראה לעניות דעתי דלא קשה כלל ,לפי הכלל
שהניח הרב בעל של"ה בחלק תורה שבעל-פה שלו בכללים
שכתב שם בכלל לשונות הסוגיא אות יג שכתב בד"ה גמירי,
וזו לשונו ] ,*[l 'rq bi llkכל היכי דאיכא גמירי רוצה לומר
מסורת בידינו ממשה בסיני ,וכן הלכתא גמירי לן ,עכ"ל.
אם-כן לא קשה כלל האי קושיא ,דהא איתא שם בגמרא סא
ע"ב ,גמירי עשרים וארבעה עופות טמאים הוו וארבעה סימנים
וכ' ,ע"כ .ואם-כן אי-אפשר להו לרבנן להמציא שיש חמשה
סימנים בנשר כמו שמסיק האי גאון בחתם-סופר שם בקושיתו,
דהא כך היתה קבלה ממשה בסיני שאין לנו אלא ארבעה
סימנים ,ודוק.
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 דעתי נראה דלא קשה כלל ,בשלמא התם הא פרט
לן הכתוב העופות טמאים ונושא ונותן אחר-כך
בגמרא על הטהורים איזה הם שמותרים לאכול .ותני רבי חייא
עוף הבא בסימן אחד טהור ,שייך על זה כל שקיל וטריא
דבגמרא .ושלא לגמור מהנך עופות דכתיבי צריך לומר שהם
תשעה עשר כתובים או שני כתובים ,שלא ללמוד מהם .אבל
כאן בבהמות טהורים ,הרי פרט הכתוב כל מה שמותר לאכול,
מה שייך להקשות כאן אי גמרינן ,פירוש ,אי הם שני כתובים
או לא אי הם עשר כתובים או לא ,הא לא צריך לן למיגמר
מיניה כלום .ואם תאמר כל הני פרטי למה לי הא יהיב בה
סימנים מובהקים ,יש לומר כיון שמועטים הם פרט בהם
הכתוב לידע אם הוא הולך במדבר ומצא בהמה או חיה
שפרסותיה חתוכות או שפיה גמום ,אי מכיר הוא שהוא מאותן
עשרה מינים בידוע שהיא טהורה ואוכל מהם אף-על-פי שאינו
יוכל להבחין בפרסותיה או בניביה .ואם תאמר מאי שנא דלא
מנה אותם בשמיני וסמיך רק אסימנים ,זה ודאי לא קשיא ,דהא
משנה-תורה לאוסופי אתי ונשנית בבהמה משום שסועה ,הכי
נמי סמיך על שפרט אותם כאן.
 תאמר הרי בדגים לא מנה כלל ,זה נמי לא קשיא ,התם
צריך לסמוך רק אסימנא ,ולא יכול למנות הטמאים
כדאמר אבימי בריה דרבי אבהו דף סג ע"ב ,שבע מאות מיני
דגים הם ,ואי-אפשר לפורטם וגם לא יכול למנות הטהורים
אולי גם הטהורים כמה מאות מינים הם ,לכך שפיר צריך
לסמוך רק אסימנים .מה שאין כן בבהמות וחיות ,על-ידי מניית
עשר מינים יצא מידי כל חששות ,שפיר צריך למימנינהו ,כך
נראה לעניות דעתי ,ודוק.
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 מלבד מה שתמהתי לעיל אדברי חתם-סופר מהאי
שנאמר בגמרא ,גמירי עשרים וארבעה עופות טמאים
הוו וארבעה סימנים וכ' ,לפי דברי השל"ה ,דכתב כל היכי
דאיכא גמירי רוצה לומר מסורת בידינו ממשה בסיני ,אם-כן
לא קשה כלל .ותדע ,דאיתא במשנה סימני עוף לא נאמרו מן
התורה ,היינו לא נאמרו בפירוש ,אבל אמרו חכמים בקבלת



משה בסיני .והנה מלבד זה יש לומר דלא אמרו חכמים אלא
הני סימנים שנוכל לבחון מיד בעוף הבא לפנינו כמו שלשה
סימני הגוף או דריסה כרבי אלעזר ב"ר צדוק שיכול למתוח
חוט .אבל הסימן העיבור הוא אינו מבורר כל-כך דילמא נטענת
כבר ,וצריך להמתין עד שתטיל כל ביציה ותתעבר ויכלו ימי
עבורה עד שתטיל .ועוד כמה מניעות יוכלו להיות ,ועיין שם
בחתם-סופר .ואין זה כדאי להותיב על דברי רבי יהושע בן
לוי ,ודוק .ועיין שם בדברי אדוני מורי ורבי המחבר שתירץ
כשותיה.
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 אף אני הדיוט את חלקי ,כי לפי עניות דעתי הא
דברייתא חולין סה אינו אלא לפרש המשנה ,דהא
רבי אלעזר ברבי צדוק פירש במשנה ,לפי שיטת קצת
ראשונים ,הא דקאמר התנא קמא כל עוף הדורס טמא ,ופירש
רבי אלעזר ברבי צדוק היכר לזה אי דורס הוי אי חולק את
רגליו .והנה חזינן השתא בברייתא שפירש עוד יותר ,רבי
אלעזר ברבי צדוק אומר מותחין לו חוט ,ובוודאי כהר"ן דהאי
אם חולק שתים לכאן ושתים לכאן ודאי טמא ,אבל אם חולק
שלש לכאן ואחת לכאן לא הוי טהור וודאי ,ועל זה שחלק
שלש לכאן ואחת לכאן הוסיף רבי שמעון בן אלעזר וקאמר
אם עוף כזה החולק שלש ואחת אם קולט ואוכל מן האויר הרי
הוא טמא ,ואם אינו קולט ואוכל לא קאמר דהוי טהור עד
שבאו אחרים ואמרו אם עוף לא ראינו שדורס וראינו שחולק
שלש ואחת וגם אינו קולט ואוכל ,יש לבחון עוד אם שוכן
הוא עם הטמאים טמא ,אבל אם שוכן עם הטהורים וראינו בו
גם-כן סימני טהרה הנ"ל לענין דריסה ,אז הוא טהור וודאי אם
הוא שוכן ונדמה ויש לו גם-כן שלשה סימני טהרה שבגוף,
ודוק.
 לזה יש לכווין כוונת הרמב"ם פרק א
ממאכלות-אסורות הלכה כ ,כל עוף שחולק את
רגליו כשמותחין לו חוט שתים לכאן ושתים לכאן ,או שקולט
מן האויר ואוכל באויר ,הרי זה דורס וטמא .וכל השוכן עם
הטמאים ונדמה להם הרי זה טמא ,עכ"ל .והוי כוונתו ,וודאי
אם ראינו שחולק את רגליו שתים לכאן ושתים לכאן הרי זה
דורס וטמא ,אבל אם אינו חולק אלא שלש ואחת אז נבחון
עוד אי קולט מן האויר ואוכל הרי זה דורס וטמא ,ואם אינו
קולט ואוכל מן האויר לא מחזקינן ליה בטהור עד שנראה אם
שוכן עם הטהורים .וזהו הוא שסיים התם ,וכל השוכן עם



     

הטמאים ונדמה להם הרי זה טמא ,היינו אף לאחר * הבחינה
אם רואה שלש מכאן ואחת מכאן וגם אינו קולט מן האויר
ואוכל אם שוכן ונדמה לטמאים טמא ,ומינה אם שוכן עם
הטהורים ונדמה וודאי טהור .וזה הוא הרמב"ם לשיטתו,
שלדידיה נאכל בסימנים אלו ,ובשלשה סימנים בגופו אף בלי
מסורת .אבל הטור והשולחן-ערוך שקיימא להו שאין עוף
נאכל בלי מסורת ,לא חשו להביא גם עיקר הדין ולא הדרו גם
על טעמא דאחרים ,ודוק ,כך נראה לעניות דעתי.
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 דעתי אפילו ריח קושיא אין כאן ,הא איתא
במתניתין סימני עופות לא נאמרו בתורה ,רק
התורה קראה בשמות העופות טמאין כולן עשרים וארבעה או
עשרים ,כדכתיב ,ומן התורה לא ידעינן שיש עופות טמאין
טובא מהנהו ,ואדרבה נקטינן שאינן עופות בעולם שהן טמאין
חוץ מאלו ,ומסימנא לא איירי כלל ,ואם-כן אם לא נאמר רק
דיה ,אפשר שבעל-דין יחלוק ויאמר שלא נאסר אלא דיה אבל
זו איה היא ולא נאסרה או איפכא ,לכך נאמר איה ודיה,
ומסימנא דדריסה מי איירי קרא ,ושפיר קאמר כאן רבי ,ואין
כאן קושיא.
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 זה הוא הפירוש של רש"י ורמב"ן ור"ן בענין דורס
ואוכל .ויש עוד שיטת רבנו תם ,דורס ואוכל שאוכלו
מחיים ואינו ממתין עד שימות ,עיין שם בחולין סא בתוספות
בד"ה הדורס .וצ"ע על הרב הגאון ז"ל בחכמת-אדם שלא
הביא האי שיטת רבנו תם ,וצע"ג.
לג(           
        
         
 לעניות דעתי ,האיך יוכל לידע בודאי שאינו דורס ,דהא
ממסורה לא איירי הכא .ועוד ,דאי יודע הוא שאינו
דורס ,אם-כן אית ליה מסורה על זה העוף אם הוא טהור,
ואם-כן ,אפילו לדידן ולמנהגינו מותר אפילו בלא שלשה
סימנים אלו .אלא על-כרחך שאין לו מסורה עליו אם-כן איך
יוכל לידע בבירור שאינו דורס ,והא דלא ראינוהו דורס אינו
ראייה כמו שאמר לקמן סעיף ד ,לא ראינו אינו ראייה שמא
ידרוס אחר זמן .וכן איתא בגמרא בתרנגולתא דאגמא .ואי
תימא שראינו שיש לו חרטום רחב וגם כף רגלו רחבה כשל
אווזא כמסורת הרז"ה ז"ל ובידוע שאינו דורס ,הא אליבא דידן
ורוב אחרונים גדולי פוסקים ובראשם מרן הרמ"א גם זה לא
מספיק ,דחיישינן כמו בתרנגולתא דאגמא .וכן כתב
הפרי-מגדים ס"ק ד אט"ז .וכן הביא נמי הוא עצמו לקמן סעיף
ו .ואם-כן אי-אפשר לידע בבירור שאינו דורס ,וצ"ע.
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 צ"ע ,מאי שנא ששינה רבנו כאן מלישנא דמתניתין
חולין נט שהביא ,ואלו הן קשקשין הקבועין בו
וסנפירים הפורח בהן ,וכן איתא ברי"ף ורמב"ם ורא"ש .ורש"י
_________________
*
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פירש ,הפורח בהן ששט בהן על-פני המים ,והוי ליה למימר
לרבנו סנפיר הוא הפורח בהן פירוש ששט בהן ,וצ"ע.
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 דעתי נראה דדברי הטור כאן כנים ומכוונים ולא
השמיט גם-כן רבנו ממה שהיה לו להביא ,דהנה
דברי הרא"ש שם בפרק אלו טריפות כך הם במתניתין ,וזו
לשונו ,ובדגים כל שיש לו סנפיר וקשקשת רבי יהודה אומר
שני קשקשים וסנפיר אחד וכ' ,ובתוספתא קובע לו מקום
כשאין לו אלא קשקשת אחת וכ' ,ואו או קאמר תנא קמא,
ובתורת-כהנים תניא אין לי אלא וכ' ,מנין שאין לו אלא סנפיר
וקשקשת אחת ,תלמוד לומר קשקשת ,עכ"ל .הנה משמע
מדבריו שסבירא ליה דהסיפרא פליג על התוספתא וסבירא ליה
דקשקשת אחת בלי קביעת מקום מתירו ,וכמו שפירש הר"ן
שכתב דהסיפרא פליג על התוספתא ,והשתא דברי הטור
מכוונים הם ,בתחלה הביא שיטת הרמב"ן דקיימא לן
כתוספתא אבל או או קתני ,ואחר-כך הביא שיטת היש אומרים
והיא שיטת רבנו חננאל שצריך לו כל שלשה קשקשים בשלשה
מקומות .ומסיים ,ואדוני אבי הרא"ש ז"ל מתירו אפילו באחד.
פירוש ,אפילו בלי קביעת מקום אם אין לו אלא קשקשת אחת
בכל מקום שהוא בגופו ,וזהו שיטת הרי"ף והרמב"ם שהיא
השיטה השלישית ,וכיון שהביא דברי הרא"ש באחרונה ,שמע
מינה שסבירא ליה שהכי קיימינן להלכה ,ולא נשאר שום
קושיא על דברי הטור כאן ,ודוק ,ולא צריך להאי דדרישה.
 לפי זה דברי הדרכי-משה כאן אות א אין להם מקום
להחמיר ,שבדרכי-משה כתב ,וזו לשונו :ואני אומר,
הואיל והר"ן והמגיד-משנה מסכימים לסברת הרי"ף והרמב"ם
והמה בתראי טובא ,יש לפסוק כוותיהו ,ומכל-מקום טוב
להחמיר ,שהרי הרא"ש והרשב"א ובעל הטור הסכימו גם-כן
להחמיר כדעת ראשונה שבעינן מקום מיוחד דהיינו בשלשה
מקומות הנזכרים ,ולא עוד אלא דהטור השמיט דעת הרי"ף
והרמב"ם ,מכלל דפשיטא ליה דאין לסמוך על אותה סברא,
לכן טוב להחמיר באיסור דאורייתא ,עכ"ל.
 לי מרן ז"ל ,כי כפי שביררתי שהרא"ש והטור לא
הסכימו כלל לדעת הרשב"א להחמיר ,ואדרבה,
הרא"ש והטור הסכימו להקל כשיטת הרי"ף והרמב"ם ,אם-כן
אין כאן מקום כלל להחמיר ,אם לא שנאמר לחוש לדעת
הרשב"א שרוצה להחמיר כדברי רבנו חננאל ,וצ"ע על הרמ"א
בדרכי-משה ,ודוק היטב.
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בחדושי על חולין שבררתי שם דברי הרמב"ם הסלאים
בפז ,שהרמב"ם רמז עליהם ,ותירצתי שם כל שלש
קושיות של הרב המגיד ,עיין שם.

        
        
         
       
 בתומי אלך ,לפי עניות דעתי דברים כנים כתב כאן ,דהא
פירש רש"י ז"ל שם במסכת עבודה-זרה לט על ההיא
מעשה דרבי עקיבא דחפיא בדיקולא ,וזו לשונו ,כיסהו בסל
ופירכס בתוכו ונשרו קליפין ונראו בדפניהם קשקשים דקים,
עכ"ל .הרי שרבי עקיבא התירן על-ידי שראה בדופני הסל אשר
כסה על הדג קשקשים ,וזה הוא ממש שכתב הטור כאן ,אם
כרכוהו בבגד או נתנהו בכלי מלא מים ונמצאו בו קשקשים
מותר ,עכ"ל .פירוש ,אם נמצאו בכלי היינו בו דשייך אבדג או
כלי מאחר שנמצאו בדופני הכלי או בבגד בידוע שיש לו
קשקשים עוד הרבה מזה ,רק מרוב דקותם אינם נראים ,או אם
נאמר שהאי 'נמצאו בו קשקשים' רוצה לומר בו בדג וכמו
שביררתי על הרמב"ם בחדושי ,שפיר כתב השתא מותר בידוע
שיש לו קשקשים ,פירוש ,ולא חיישינן שמא על-ידי שנתערב
עם דגים טהורים נסרך בו קשקשים מהם ואינם דבוקים בו,
והוא דג טמא כי אין לו קשקשים ,לזה קאמר דלא חיישינן
לכך ,כיון שעל-ידי דיקולא או בגד או שאר סגולה נמצאו בו
קשקשים ודאי נדבקים בו ומותר הדג על-ידי הקשקשים האלו,
דלא חיישינן כלל ,כי אם היו רק סרוכים בו מדגים אחרים,
ודאי על-ידי סגולה זו נפרכים ממנו ולא נשארו בו כלל ,ודוק,
עיין בפרישה שדוחק קצת ,וגם בטו"ז.
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 בחידושי על פרק אלו טריפות הרבה הקשיתי על דברי
רא"ש אלו ,וגם הוא תמוה מאד כיון לשיטתו יש דגים
טמאים שדומים בראש ושדרה לטהורים ,האיך אפשר להתיר
טרית טרופה בכל מקום לכל נחותי ימא אסימנא דחוט ושדרה





     

       
         
          
       
הלקט כיון שאנו מכירין דג- דעתי כוונת השבלי
 רוצה לומר שהוא כולו,טונינא אם הוא גדול
 לכך אנו מתירין כל,לפנינו שיש לו ראש ושדרה של טהורים
 כי חזקה היא שאין,החביות הבא לפנינו אפילו בלא ראש
. ודוק, וטונינא הוא דג טהור ניכר מאתנו,עושין אלא מטונינא
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 דיש לומר הא מצינן שפיר, דעתי לא קשיא מידי
בגמרא דיש דגים שיבואו להם קשקשים אם גדלו
וגם יש מין דגים שנשרו הקשקשים בנטילתן מן המים
אפשר להכיר אם היה להם קשקשים אי לא או אם יגדלו-ואי
 אבל סנפירין הקבועין אל תוך בשר הדג וודאי,להם או לא
ידי דג אחר או-ידי אדם או על-אם היו להם ונשרו או על
 כי,כרחך מקום הסנפירין- וודאי ניכר על,ידי דבר אחר-על
כרחך נשאר שם או נקבים או חריץ או רושם מקום-על
 ולא צריך ליה לרבנו לנקוט אלא מצא חתיכת דג,הסנפירין
. ועיין בטו"ז ס"ק ג, וקל להבין,'שיש לו קשקשת וכ
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 וכן איתא נמי ברשב"א,יוסף עצמו הביא- דהא הבית
, וזו לשון הרשב"א,הבית הארוך בהיפך-תורת
דטמאין בטהורין לא מימלחי דטהורין צריכי לאפושי עליהו
 ואולי הוא טעות סופר בדברי. וצ"ע,מילחי טפי טובא מטמאין
. ודוק, וצ"ע,הפרישה
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 ובפרט שלעיל, איני יודע מה הרעש הגדול על הטור
 ובזה,כבר נחת לתרץ ולחלק בין ביצי עוף לעוברי דגים
, ועתה לא רצה בזה והניחו בצ"ע.שפיר מתורץ דברי הטור



 והא אפשר בחלק אחד מן הים,מפני שאינם מצויים בינינו
רחוק ממקומינו הוא שכיח דג טמא שדומה בראש ושדרה
 וזה אינו,לטהורים ואין לו סנפיר וקשקשת והוא באמת טמא
דומה לכלל להאי דפרס ועזניה דשם אמרינן שאין שכיח כלל
' ואפשר סוד ד. וצ"ע טובא, ועיין התם בחידושי,ביישוב
 ויודע היה דלית מקום בים ששכיחים כמו אלו דגים,ליראיו
אלא דנמצא פעם או פעמים דגים כאלו בסימן ראש ושדרה
 ולא חיישינן לזה בשום מקום כיון שאינם,ואפילו הכי טמאים
שכיחים ואין אנו יודעים מקום קביעותן וגם הוא מיעוטא
.מקום צ"ע- מכל, כך צריך לומר,דמיעוטא
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אפשר ליישב-יוסף תמוה ואי- דעתי תירוץ הבית
 דהא הרשב"א בעצמו בהאי.בזה דברי הרשב"א
דכתב שראוי לחוש ולהחמיר כתב שגדולי המורים לכך התירו
 משום דאמרינן אי אית להו להאי סימנא,בסימן ראש ושדרה
,' בידוע שהיה לו וכ,פי שלא מצאו לו קשקשת מותר-על-אף
 הרי אף במין שאין.או שלא גדלו עדין וראוי לחוש ולהחמיר
ידוע לן שאין לו קשקשת שלא מצאו לו קשקשת ולא ידעו אי
 היינו,נשרו או לא או אולי יגדלו עוד ואף באלו ראוי להחמיר
כן סתירת הרשב"א מוכחת- ואם,רק על אלו כתב דיש להחמיר
יוסף במחילת כבודו הרמה אין לו כאן-ותירוצו של בית
. וצ"ע טובא,מקומו
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ועיין בדרכי-משה וגם בדרישה ופרישה שמתרצים דבריו בטוב
טעם ודעת.
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 לעניות דעתי נראה דברי רבנו בטור ברורים זכים
ונאמנים .לכאורה יש להקשות בגמרא האי דרב ששת
ורב פפא ורב נחמן במאי פליגי .והנה אליבא דפרישה משמע
דלא פליגי כלל ,דהא הוא כתב שרש"י פירש אהאי דבית הרעי
ובית הבליעה ואי עוברו הוא בבית-הרחם הוה ליה לאשכוחי,
עכ"ל .משמע דלא פליגי ,רק זה אמר בכה וזה בכה ,והנה זה
מילתא דלא מסתבר כלל .ונראה לי דרש"י לא פירש האי ואי
עוברו הוא וכ' ,רק אההיא דרב ששת ,וכן פירש כן בד"ה דרך
בית הרעי וכ' ,עיין שם .ושפיר .ופליג רב פפא וסבירא ליה אי
מצאו דרך בית הרעי אסור משום דהוי כמעוכל וסבר דהוי
אחר-כך כל היוצא מן הטמא טמא ,לכן אמר רב פפא ,כגון
שמצאו דרך בית הבליעה .פירוש ,דוקא אם מצאו דרך בית
הבליעה ,וכיון דחזינן דבלעו בפנינו שכך איירי רב פפא ודאי
האי הוא ,ורב נחמן סבר דמתניתין לא איירי אלא כמצאו שלם
ובין דרך בית הבליעה בין דרך בית הרעי מותר כיון שהוא
שלם לא חשיב כמעוכל .ורב אשי סבירא ליה כיון דרוב דגים
במינן משריצין וכמי שבלע בפנינו דמי ,פירוש רוב דגים ,והאי
דמשריצין שלא במינן הוי וודאי מיעוטא דמיעוטא ולא שכיח,
כמו שראינו בבהמות וחיות ,הילכך לא חיישינן אהאי מיעוטא
כלל והוי כמי שבלע בפנינו אפילו לא ראינוהו שבלע ולא
מצאנוהו במעיו רק ראינו יוצא לחוץ מותר ,ולא כפירוש רש"י
ז"ל שם ,עיין שם.



בא ברוך ד' וראה דברי קדשו של רבנו הם זכים
וברורים ,שכתב ,דג טמא שבלע דג טהור בין



שנמצא במעיו בין שיוצא לחוץ מותר אפילו לא ראינו שבלעו,
דהא דג טמא שמשריץ באינו מינו הוא מיעוטא דמיעוטא ולא
חיישינן כלל וכרב אשי .והדר כתב ,ובכל ענין שנמצא בין
נמצא דרך בית רעי בין בנמצא דרך בית הבליעה ,פירוש,
אפילו נמצא דרך בית הרעי ,דהוה אמינא שהוי כמעוכל
וליאסר ,קא משמע לן דקיימא לן כרב נחמן כיון שהוא שלם
לא חיישינן לזה כלל ואפילו בבית הבליעה ,דיש לומר אפשר
שהשריץ באינו מינו ויצא דרך בית-הרחם ובלעו אחר-כך ,לכל
אלו לא חיישינן כיון דהוי מיעוטא דמיעוטא שהשריץ באינו
מינו .והשתא הוי האי וי"ו 'ובכל ענין שנמצא בו' מדויק היטב,
ודלא כפרישה שהוציא במחילת כבודו הרבה והשיב קמעא,
דהא מסיק בדוחק ,ולדידי תהילה לאל יתברך הכל על מכונו,
ודוק היטב.
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שם שגם הוא נדחק בתירוצו .ועיין לעיל דף ט שתירצתי
דברי הטור תהילה לאל יתברך ובררתי דבריו שהם
מכוונים יפה ויפה ,ועיין שם.
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 חשבתי שרמ"א ז"ל בכוונה כתב האי מלוחים ,התם
באיסור-והיתר שמסיק דאם ספק אזלינן לקולא לכך
ליתא שם במלוחים ,ושפיר אזלינן לקולא .אבל רמ"א איירי
במלוחים לכך מסיק אם ספק אזלינן לחומרא ,אם-כן הוי האי
מלוחים דוקא ,וקל להבין.
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 סותר זה למה דקאמר ברמ"א כאן בהג"ה וספיקא
לחומרא .ונראה לי שם באיסור-והיתר הוי הספק
אם יש בו שמנונית או לאו ,ואז הוי ספק ספקא ,ספק אם יש
בו שמנונית או לית בהו שמנונית ,ואם תמצי לומר דיש בו
שמנונית שמא לא נמלחו יחד וספק ספקא לקולא ,אבל בהג"ה
איירי אם אית בהו בודאי שמנונית רק הספק הוי אם נמלחו
יחד אי לא ,דלא הוי אלא ספק אחד בדאורייתא אזלינן
לחומרא ,ומתורצים דברי טו"ז וש"ך בזה ,ודוק.
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שנשרו הקשקשים כגון במלוחים או בחתוכים וכדומה או
 כיון דהני לא,שבאו לפנינו קרבי דגים ויש להם סימניהם
 שפיר,שכיחי שיהיה להם סימנים וטמאים הני לא שכיחי
סומכין אנו אסימנים אלו ואמרינן כיון שיש לאותן קרבים
.סימני טהרה וודאי מטהורין הן וסומכין אדבורן של מוכרים
מה שאין כן בביצי עוף דשכיחי עורבי דדמי ליונה אין לנו
 והיינו טעמא. ובאמת גם בדגים סימנים לאו דאורייתא.לסמוך
נמי שפסק הטור כאן בדגים אף כשנימוחו אם אמר מדג פלוני
 כיון דמצינן בגמרא דהקילו כאן בגמרא אם,הוא וטהור נאמן
 מה שאין כן,אמר אני מלחתים או אלו הדגים ואלו הקרבים
כן אם אמר של עוף פלוני-כן נאמן גם- אם,בביצים של עופות
, ועיין בדרישה שהביא דהטור בלא זו אף זו קתני.הוא וטהור
. וצ"ע בדברי הטו"ז, ודברי הדרישה נכונים בזה.ועיין שם
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 בער ולא אדע למה רבנו ז"ל בש"ך מהביל מכל מכל
 והנה בזה וודאי הפריז בש"ך.זהב בזה-דברי העטרת
 דזה לא נאמר בתורה,על המדה שכתב שמכחיש את התורה
 אם נאמר שאפשר, ועוד.כלל וקיימא לן סימנים לאו דאורייתא
שבהמה טהורה יולדת כמין טמאה וטמאה שיולדת כמין
,טהורה כדאשכחינן במתניתין דבכורות וברייתא וגמרא בחולין
למה לא יהיה באפשר שדג טהור יהיה לו בצים כמין דג טמא
 ואפילו אי האי סימנא,בשניהם כדים או שניהם חדים
 ולמה ישראל,דאורייתא הא קיימא לן היוצא מן הטהור טהור
,נאמן ומוחזק בכשרות מאוד ואומר אלו הדגים ואלו קרביהם
 ובפרט דקיימא לן להלכה סימנא לאו,למה לא יהיה נאמן
. ועיין פלתי ברוך שכוונתי, וצ"ע,דאורייתא
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 דעתי נראה אדרבה מדברי המחבר כאן שתופס
 אם כילכית אחת שוטטת, דהכא כתב,עיקר כרש"י
כך הביא יש מי שאומר שאם היו חביות- ואחר,'בו מותר וכ
רבות וכולן פתוחות וכילכית דהיינו דג טהור משוטט באחת
 כיון שפירש בדברי הרמב"ם שכילכית הוא דג. עכ"ל,'מהן וכ
,טהור ולא פירש מתחלה בתחלת דבריו כילכית הוא דג טהור
,שמע מינה שסבירא ליה בתחלה כרש"י שכילכית הוא דג טמא
.ומדברי הטור לא מוכח
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, דהא כל זה הקשה בדרישה, זכיתי להבין קושיותיו כאן
 רק יש,וברא"ש פרק אין מעמידין לא מוכח כן כדבריו
שם שיקול וטריא אי דאורייתא אי לאו אי דמי מכל וכל
 והנה דגם הדרישה. ולא מסיק שם להלכה כלל,לעופות אי לא
כך כמו-מודה לזה שיש שווים גם בדגים אלא דלא שכיחי כל
 לכך שפיר כתב היכי דיש לחוש או שיש לנו לומר,בביצים





     

 כאן תמוהים במאוד ,דהא בודאי אין שום אחד מן
המפורשים או הפוסקים כל חבלי נביאים הראשונים
או האחרונים נחית לזה להתיר דג טהור שנמצא בבית-הרחם
של דג טמא ,וכן מסתבר ,אף שאמר רב אשי רוב דגים במינן
משריצין וכמי שבלע לפנינו דמי ,זה לא נאמר אלא אם נמצא
דרך בית הרעי או דרך בית הבליעה ,אבל אם נמצא
בבית-הרחם ודאי אמרינן דהוי מן המיעוט דגים המשריצין
באינו מינן ואסור .וכן מסתבר ,דאי בלע מי הכניסו
לבית-הרחם או בבית הבליעה או בבית הרעי הוה ליה
לאשתכוחי ,ואף אם נמצא שם שלם נמי אמרינן האי הוי
ממיעוט דגים שמשריצין באינן מינן ומשתהין ברחם כוליה
האי ,וזה ברור ,ותמוהים דברים אלו של הש"ך .ולכאורה יש
להביא קצת ראיה לדברי הש"ך מדברי רש"י שם בבכורות דף
ז בד"ה שמצאו שלם ,פירש ,וזו לשונו ,שנגמרה כל צורתו
וגדול הוא ,ואי עוברו לא הוי משתהי ברחם כולי האי .רב אשי
אמר ,מתניתין לאו כדחזיניה דבלע אלא שנמצא בתוכו ,והאי
דקתני שבלע כיון דרוב דגים במינן משריצים וזה השריץ מין
אחר כמו שבלע בפנינו דמי ,עכ"ל .ומשמע אפילו אם מצאו
בבית-הרחם מתירין ,ועיין שם .אבל כי דייקינן ,שפיר מוכח
שאי-אפשר להתירו אם נמצא בבית-הרחם ,דהא אי בלעו מי
הכניסו לבית-הרחם דהא אי-אפשר לבוא שמה אלא אי בבית
הבליעה אי בבית הרעי הוה ליה להיות .וכוונת רש"י ז"ל בא
לומר שלא תחוש שמא הוא עוברו ואחר שילדו בלעו ,ודוק.
 לרבי חנינא שאמר בפרק קמא דביצה י ובפרק לא יחפור
כג ע"ב רוב וקרוב הולכים אחר הרוב ,אם-כן הוי לן
לחוש כאן לילך בתר רוב ולומר שהדג שבלע דחק ונכנס
לבית-הרחם דהא הולכין אחר הרוב ,גם זה אינו ,דהא שם
בפרק לא יחפור כד ע"א פליגי רב ושמואל בחבית שצפה
בנהר ,ואמר רב ,נמצאת כנגד עיר שרובה ישראל מותר ,עיין
שם .וקאמר בגמרא דרב אית ליה דרבי חנינא רוב וקרוב
הולכין בתר רובא ,ואף-על-גב דרובא דעלמא גוים ,אפילו הכי
הכא אזלינן להקל בתר קורבא משום דסברא איתא ,דאם איתא
דמהאי דקרא אתאי עקולי ופשורי הוי מטבעי לה ,עיין שם.
והכי קיימא לן באמת להלכה .הרי מוכח נמי גבי דידן ,אם
נמצא הדג טהור בבית-הרחם אף שהרוב בלעו כזה אם נמצא
בדג טמא ,אבל סברא הוא אם בלעה בבית הבליעה או דרך
בית הרעי הוה ליה לאשכוחי ,לכך אם נמצא בבית-הרחם ודאי
מן המיעוט המשריצים שלא במינן הוי ואסור ,וכן פסקו כל
הפוסקים .ודברי הש"ך צע"ג .והנה הש"ך הביא ראיותיו
מתוספות ורא"ש ,ומרא"ש אדרבה ראייה להיפך ,דקא מסיים
שם ,וזו לשונו ,ומכאן מתירין הרנג"ש הנמצאין במעי דג גדול
הנקרא בלונ"א ,אף-על-גב דלא חזינן דבלע נמי וגם אין ידוע
אם נמצא דרך הרעי או דרך בית הבליעה ,עכ"ל .והנה נזהר
בדבריו ולא הביא רק אם אין ידוע אם נמצא דרך הרעי או בית



הבליעה ,ומשמע ודאי אם נמצא בבית-הרחם שהוא אסור בלי
שום חולק ,וצע"ג ,ודוק ,ועיין פרי-חדש ,ברוך שכוונתי.
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לא מצאתי ברא"ש כדברים אלה להלכה אלא בדרך
פירכא ,ואין מקום לקושיתו של ש"ך ,וצ"ע.
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 אני היום פעוט וקטן להשיב על דברי ארי חי .והוא
ודאי אין לנו אלא דברי אדונינו הקדוש הרא"ש ז"ל
שם במסכת עבודה-זרה ,דאיכא דג טהור דדמי לטמאים
בשדרה ודמי נמי בראש אף-על-פי שאין ידועים לנו,
ומכל-מקום היכא דמכיר ראש ושדרה לא חיישינן שמא יש
בהן מין ממיני הדגים הטמאים שאין ידועים לנו דהנהו לא
שכיחי בינינו ,כן הוא סברת הרא"ש ז"ל .והנה מההיא דבב



     

נהרא לא קשה מידי ,דשם איירי מהאי דג טמא דשכיח בינינו
דלזה אין לו חוט השדרה ושפיר פריך התם ,ודוק כי נכון .ומאי
דהקשה על דברי הרא"ש ,אדאקשא ליה מדג הנקרא בורביט"א
אמאי לא קשיא ליה מהני עובדא דמייתי הש"ס התם דאמאי
לא בדקינהו בחוט השדרה ,נמי לא קשה .ודאי בדגים דשכיח
בינינו ונמצאים בנהרותינו בקיאי כולי-עלמא אי מותרים או
לא ,ולא שכיח בינינו דג טהור בלי חוט השדרה .אבל הנהו
תנאי או אמוראי אשכחו לאתרא רחיקא כמו רבי עקיבא לגינזק
רבי אליעזר לטמדוריא ,ובאותו הפעם אייתי להתם דג דדמי
לחפושי שלא היה לו חוט השדרה ודמי לצלופחא נמי שלא
היה לו חוט השדרה ,ודג זה לא היה שכיח ביניהם ,כי אם היה
שכיח ביניהם כבר שאלו עליו מקדם והוי ידעי ביה ,רק באותו
הפעם נזדמן להתם ,כההיא דג שדמי לדג טמא ואייתוהו
לקמייהו דרבנן ואכשרום משום קשקשים ,ולא קשה מהתם
כלל .אבל ההיא דג ברביטא דשכיח ביניהם ,שפיר אקשיה ליה
אמאי לא בדקיה בחוט השדרה ,ולכך לא הביאו בשום מקום
ראש ושדרה לסימנא .והנה רוח אלקים דבר בהאי קדוש
פרי-חדש ז"ל שביטל דעתו ,ודברי רבנו רמ"א בהג"ה ברורים,
ודוק היטב.
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 דעתי לא קשה זה על רבנו המחבר כלל .ודאי רישא
דשריא על-ידי כילכית אי אין בה חתיכה בלי
קשקשים זה מוסכם אליבא דכולי-עלמא ,ורבנו שכתב ויש מי
שאומר ,לא כתבו אלא משום סיפא ,שכתב אבל אם יש בהם
הכל אסור ,זה אינו מוסכם כלל שהכל יהיה אסור משום חתיכה
אחת בלי קשקשים ,ואדרבה מוסכם מרוב הפוסקים שלא נאסר
אלא הציר ואותן החתיכות שאין בהם קשקשים ,אבל החתיכות
שיש בהן קשקשים מותרות ,וכן הסכים נמי בבית-יוסף ,עיין
שם .ואין בזה רק דעת רבנו ירוחם ושערי דורא שמחמירים
לאסור הכל אפילו אותן החתיכות שיש בהן קשקשים משום
ששרו הטמא והטהור יחדיו ,לכך הביא שפיר המחבר כאן האי
דינא בשם יש מי שאומר ,כך נראה לעניות דעתי ,ודוק ,ועיין
לקמן דף יב על דברי כרתי-ופלתי אות יד.
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 הפעוט נראה ח"ו לומר על מרן של ישראל שטעה .הנה
הש"ך סוף ס"ק כד כתב ,וזו לשונו ,והרב בהג"ה סובר
דבקרביים נמי איכא סימנים והיינו בשלפוחית שקורין בל"א
בלא"ז שראשה אחד חד וראשה אחד כד וכל הקרביים תלויין
בה וגוין על-ידה וכ' ,עכ"ל .וכיון דסבירא ליה דבקרביים נמי
איכא סימנין ,אם-כן סבירא ליה לרמ"א שהקרביים דומין אף
הן לבצים ביצי עוף ,וכמו שביצי העוף נאמן הגוי לומר מעוף
פלוני וטהור הוא כיון שאנו רואין סימני ביצים טהורין ,הוא
הדין גבי קרבי דגים .וכאן איירי בשלמים ,דהא ודאי המחבר
איירי כאן סעיף ז בקרבי דגים כמו לקמן סעיף ח בביצי דגים
ושם איירי רק בשלמים דקיימי הביצים עם סמניהם ,אם-כן כאן
נמי לא איירי אלא בשלמים כי לא הזכיר עוד כלל מנימוחו.
ובשלמים סבירא ליה לרמ"א בהגהתו דמהני גבי גוי נמי אם
אומר אני מלחתים והוצאתים מדג טהור ,דמירתת להתפס
במשקר כיון דקרבי דגים שלמים סבירא ליה דמנכר ,ולא מצי
לאישתמוטי סבור הייתי שאף אלו דגים טהורים ,כי מידע ידע
שאינם טהורים אלא עם סנפיר וקשקשת ,וכיון שאין להם הנה
הוא נתפס כגנב עלה ומירתת ולא משקר .מה שאין כן גבי עוף,
מצי לאישתמוטי לומר סבור הייתי שאף עוף זה טהור ,לכך
אינו נאמן אלא באומר עוף פלוני הוא וטהור הוא .והאי
דקאמרי הפוסקים דגוי אינו נאמן באני מלחתים ,היינו אם לא
אמר אלא 'אני מלחתים' סתם ,אבל אם אמר נמי 'והוצאתים
מדג טהור' מודים שנאמן ,וכדכתבתי.
 ז"ל פירש במסכת עבודה-זרה מ ע"ב בד"ה אני
מלחתים ,הדגים ,וראיתי שהדגים טהורים הן ומהם
הוצאתי קרביים הללו ,עכ"ל .לאו כוונתו שהוא כך אמר אלא
הוא וודאי לא אמר אלא אני מלחתים ,וכן הוא בגמרא ,ובזה
נאמן הישראל שאינו מומחה ,רק רש"י פירש כוונת האומר,
אבל לא שצריך לומר כך .אבל אם הוסיף עוד' ,ומדג טהור
הוצאתים' ,אף הגוי נאמן וכמו שבררתי ,ודוק ,כי כן כוונת
הרמ"א .ואם נאמר בעוף פלוני וטהור הוא נאמן הוא הגוי,
אף-על-פי דאיכא עורבתא דדמי לדיונה ומצי ודאי בקל
לאישתמוטי ,אם-כן הכא נמי נאמן אם אמר אני מלחתים
והוצאתים מדג טהור ביותר אית ליה למיסתפי שלא יתפס
במשקר ומכזב ,ודוק .ולעניות דעתי נראה דהאי הג"ה כאן
שכתב או גוי שייך נמי אסעיף ח בביצי דגים ,והאי דלא הגיה
גם-כן שם משום שהגיה שם ,וזו לשונו ,והוא הדין בקרביים
נמי דינא הכי ,עכ"ל .בזה הגיד לנו מרן מהר"ם שכל דיניהם
שוים וכולו איירי בשלמים ,ועיין לעיל ,ודוק.
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לעיל מה שכתבתי על דברי הש"ך ס"ק כו ,והוצאתי
שאין להחזיק דברי העטרת-זהב בטעות וכן נראה ,עיין
שם.

         
       
           
        
         
        
          
         
   
 לעניות דעתי משם ליכא פירכא כלל לדברי רי"ף
ורשב"א ,והנה סוגיין דתלמודא כבר פירש הר"ן
אליבייהו ,וההיא דרבי אבהו בקסרין משום קרבי דגים דהיינו
שומנן שאיתא נמי גבי טמאים צריך לומר חזקתן שאין באין
אלא מפלוסא שאין דגים טמאים מצויין שם ,אבל עוברן
ניקחין מכל אדם בכל מקום .והראייה שהביא מנדרים מדלא
קאמר דגים טהורים ,עיין שם ,נמי אינה ראייה מוכרחת ,כי
כוונתו שם לאפוקי דגים ועופות ,היינו שיש בדגים שמטילין
ביצים והם דגים טהורים ולאפוקי הני ,ולא בא לן להורות שם
במתניתין דיני דדגים .ודברי הירושלמי אינם עומדים לדינא
נגד ש"ס שלנו .הילכך דברי הרי"ף ורשב"א חיים וקיימים,
וח"ו לדחותם בקנה רצוץ ,ודוק.
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 לדברי הפרישה אות ז שכתב דאי איכא דג שלם לפנינו
ויש לו קשקשת אבל אין לו סנפיר אמרינן שהיה לו
ונשרו ,אין מקום לקושית הפליתי ,כי כמו שמסתפקין
בקשקשת כן יש להסתפק בסנפיר ,ואין מכאן להוכיח אי טמא
וודאי או לא .ועיין לעיל כאן בחדושי דף ט ע"ב מה שכתבתי
אדברי פרישה ]בד"ה פרישה אות ז[ .ומכאן יש לדברי ראייה



שאין להסתפק בסנפירין אף-על-פי שאפשר שנשרו,
מכל-מקום היכר יש למקומם אי היו או לא ,עיין לעיל.
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 לעיל מה שכתבתי לתרץ בזה קושית פרי-חדש ,דהאי
'יש מי שאומר' לא קאי אלא אסיפא ,שכתב אבל יש
בהם הכל אסור ,ושם הגיהו בש"ך ופרי-חדש דלאו דוקא הכל
אסור ,עיין שם .אם-כן לשיטתייהו שפיר קשה ,הלא דין זה
מוסכם הוא מרוב הפוסקים ולמה כתבו בשם יש מי שאומר.
אבל כנראה מדברי המחבר שיטתיה לא כך אזלה ,אלא דעתו
באמת שהכל אסור אפילו אותם חתיכות שיש בהם קשקשים
משום שנשרו כאחד ומשום גזירה ,וזה דלא כרוב הפוסקים,
רק רבנו ירוחם ושערי דורא אסרו בזה הכל כל החתיכות אפילו
אלו שיש בהם קשקשים ,ועיין שם בבית-יוסף שהביאן ,ושפיר
כתבן המחבר בשם יש מי שאומר ,כך נראה לעניות דעתי,
ודוק.
כה(           
        
       
        
        
        
         
          
        
      
 דעתי דברי תוספות מכוונים ,דהא בפירוש מומחה
בגמרא מצינו פליגי אבות העולם ,הרמב"ם
והרמב"ן סבירא להו מומחה פירושו כאן נאמן ומוחזק בחזקת
כשרות .ושיטת רש"י הוי מומחה פירושו בקי להכיר קרבי
הדגים כציידים ,ועיין בטו"ז ס"ק ט ,ועיין פרי-חדש ס"ק כא.
ואם-כן הוי שיטת התוספות מדלא פליגי על רש"י וודאי סבירא
להו כשיטת רש"י ,דהאי מומחה כאן הוי בקי ,ולפי זה אם
המוכר אינו בקי אם-כן אינו נאמן כלל להעיד על זה אפילו
מן התורה כיון שהוא אינו בקי ,ושפיר הקשו בתוספות למה
לא משני בגמרא סימני לאו דאורייתא ,כך נראה לעניות דעתי.
והשתא דאתית להכא ,אפשר לומר נמי מה שהביא המחבר
כאן ,וזו לשונו ,קרבי דגים אינם ניקחים אלא מן המומחה
וכ' ,עכ"ל ,נמי לא איירי אלא כשיטת רש"י ,היינו שהוא בקי.
ולא קשה קושית הפרי-חדש שהקשה דאם-כן כי ליכא שם
מומחה אמאי סגי באומר אני מלחתים ,ניחוש שמא אינו בקי



     

בהם ,זה לא קשיא ,דהא לשיטת רש"י איירי כאן מאיש נאמן,
היינו שאינו ניכר לנו שהוא חשוד רק שאינו בקי ,ורש"י פירש
שם בעבודה-זרה מ ע"ב בד"ה אני מלחתים ,וזו לשונו,
הדגים ,וראיתי שהדגים טהורין הן ומהן הוצאתי קרביים
הללו ,עכ"ל .וכוונתו ,כיון דאנו יודעים שהוא אינו בקי צריך
שיאמר אני מלחתים וראיתי שהדגים טהורין הן וכ' ,ואנו
שואלים אותו על סימני טהרתן כיון שאינו בקי בטיב דגים
ובוודאי בסימני סנפיר וקשקשת כולי-עלמא בקיאין ,והיה
ידיעת טהרתו בוודאי שראה הני סימנין בטוב והרבה כדרכן.
 דבהכי איירי המחבר שהאי מומחה פירושו בקי ואינו
מומחה פירושו שאינו בקי אבל לא חשיד לן כלל לכך
מהימן אם אמר אני מלחתים והוצאתים מדג טהור .אבל אם
אמר טהורים הם הני קרביים ,לא מהימן ,אף-על-פי שאינו
חשוד לן ,כיון שאינו בקי ,אלא אם כן הוא אדם שהוחזק
בכשרות .פירוש ,האי אינו מומחה אם הוא אדם שהוחזק
בכשרות נאמן אם לא אמר רק טהורים הם ,כיון שהוחזק
בכשרות אף-על-פי שאינו בקי בוודאי לא יחזיק אותן בכשרות
אם אינו ידועה לו בוודאי .הרי לך הוכחה ברורה ,מדסיים,
'אלא אם כן הוא אדם שהוחזק בכשרות' מוכח שעד השתא
איירי ממומחה או אינו מומחה היינו שהוא בקי או אינו בקי,
וכיון שאינו בקי אף שאינו חשוד אינו נאמן להעיד שטהורים
הם דילמא טעה ,עד שיאמר אני מלחתים והוצאתים מדג טהור
ואנו שואלים אותו על סימני טהרה .ומתורצים קושיות הטו"ז
וש"ך ופרי-חדש על אלו דברי המחבר ,ודוק ,כך נראה לעניות
דעתי.
כו(            
       
        
         
        
         
         
         
        
         
        
  
 בעניי אפילו קצת ראייה לא מצאתי משם ,דאי אמרינן
לענין איסור ליהוי מעוכל ולא קמה באיסוריה ,אם-כן
שהה במעים כבר זמן מה שיעור עיכול ובוודאי אין לך
מוסרחת גדול מזה ,ואפילו אם לא לעסו ,וכל-שכן אם לועסו
דהוי וודאי מוסרחת .לכן ליכא מכאן שום ראייה ,ושפיר
מוקמא לה בגמרא במוסרחת ,וצ"ע.





כז(       
      
       
 הרב מפרש כאן דברי הרמב"ם כמו שפירש הרב
המגיד ,ועיין שם שהקשה עליו שתי קושיות חזקות
והניחם בצ"ע .ואני בעניי בחדושי על חולין תירצתי כולם,
והעלתי והוכחתי שהרמב"ם סבירא ליה כשיטת הרמב"ן
דבעינן קביעות המקום ,אבל כשיטת הרמב"ן ד'או' 'או' קתני
ובאחת משלשה מקומות אלו סגי ,מה שאין כן דעת המחבר
מדשינה מלשון הרמב"ם ,כי לישנא דרמב"ם שם בפרק א
מהלכות-מאכלות אסורות הלכה כד וקשקשת היא הדבוקה
בכל גופו ,אבל המחבר נקט לישנא דמתניתין ,וכתב ,הקשקשת
הן הקליפות הקבועות בו ,וצ"ע ,ועיין בחדושי כי נעים תהילה
לאל יתברך.

כח( 


       


לעיל דף י מה שכתבתי על דברי טו"ז בזה ]בד"ה ט"ז
ס"ק א[ .ועיין לעיל דף ט ]ד"ה טור[ מה שתירצתי דברי

בטור והצלתיו מתרעומות בית-יוסף ומקושיותיהן תהילה לאל
יתברך בדברי יושר ונאמן.
כט(            
         
         
         
       
        
         
        
        
          
         
 
 דעתי אין כאן ריח קשיא על הכרתי-ופלתי ,דשפיר
יש לומר דכל התורה והמצוה על הרוב ידבר.
ומכל-מקום בגמרא שפיר מקשה' ,ולכתוב רחמנא קשקשת'
וכ' ,וכמו שכתבו תוספות ,דהלכה למשה מסיני שהכשר דג
תולה בקשקשת ,אם-כן לכתוב רחמנא קשקשת ולא בעי סנפיר,
ושפיר מסיק בכרתי-ופלתי ,שהדג הספרדי מותר באכילה ושאר
פוסקים לא פליגי ,וצ"ע .ודברי הטו"ז אות ג שכתב
שאי-אפשר בעולם להמצא בקשקשת בלא סנפיר ,יש לתרץ,
כיון שהסנפירים הם לשוט ,אם-כן אי-אפשר לדג בלא הם .ואם
יש לו רגלים הלא הם במקום סנפירים והרי הן הן הסנפירים
אלא שנתגשמו עד שנעשו כמו רגלים ,ואין זה סתירה להאי





     

כללא .אבל יש לומר מכל-מקום שגם הוא לא פליג על סברת
פלתי ,ודוק.
ל(           
      
          
  
 בש"ך שכתב שדי בזה אם מתחברות יפה ולא
בעינן שיהא דומות במראה גם-כן ,עיין שם .ולי
נראה שהט"ז גם-כן סבירא ליה כש"ך בזה ,שדי בזה
אם מתחברות יפה ולא בעינן שיהא דומות במראה .והא
דכתב בסימן קא גבי ראש כבש שצריך תרווייהו ,לא
דמי להכא .שם איירי שנמצא כבש אחד טריפה ,אם-כן
איתחזק שם איסורא ,לכך להתירו צריך תרווייהו .אבל
כאן ,בחתיכות דגים ,לא איתחזק כלל איסורא ,אדרבה,
יש סברא לומר ולהחזיק בהיתירא אם מלוחות יחד ,ודאי
סבירא ליה גם לט"ז שדי אם החתיכות מתאימות גם אם
אינן דומות במראה .ולא פליג הט"ז עם סברת הש"ך,
כך נראה לעניות דעתי ,ועיין לקמן בשפתי-דעת ס"ק ח.
לא(          
        
        
 לא ידעתי מה שייכות יש לדינא דידן הכא להאי דינא
שבסימן קז ,שם הוא דן על הציר אם על-ידי כבישה
נעשה הציר איסור תורה או לא ,מה שאין כן כאן אינו דומה
כלל ,דכאן איירי אם נשרה דג טמא עם דג טהור מעת לעת אי
על-ידי שרייה נעשה הדג טהור איסור דאורייתא או לא ,ומה
לן לציר ,אפילו אם נשרה רק במים מעת לעת נמי דינא לאוסרו
מטעם כבוש .וצ"ע טובא לעניות דעתי.
לב(          
     
      
     
 אנוכי מאיש להבין דבריו אלו .מאי 'לא פלוג' שייך
לדברי איסור-והיתר בשחורים יותר מבאדומים ,אם
באדומים נתיר במומחים ומוחזקים למה לא נתיר נמי בשחורים
כן ,וצ"ע.
לג(        
      
       
        
       
           



        
          
        
          
    
 הדיוט שבתלמידיו לא הבנתי ,להתיר על-ידי צימחא כזה
תלתולי עור בלי קשקשים לדמות לנו מזהירת מקום
תלתולי עור שהיו וודאי שם קשקשים ונשרו ,מי התיר לנו כזה,
שלא התירה התורה אלא אם ידוע לנו במין זה שהיה לו במים
ונשרו או שעתיד יגדל בידוע לו דוקא בוודאי על-ידי ניסיון
שראו בצידתו כשהוציאו מן המים שנשרו או שראו כשגדל
במים שצמחו לו הקשקשים ,אבל על-ידי תלתולי בשר שיש
לשער שהיו שם קלפים ,מי יתיר איסורי תורה על-ידי שיעורו,
הלא איירי כאן האי דג צלופחא ,ופירש רש"י ,דג ושמו
אנגיל"א ,מזה נראה שזה מין דג שכל המין הוא כך שיש לו
על עורו תלתולי בשר המזהירים קצת לפי דברי אדוני מורי
ורבי ז"ל ,אבל לא ידעו מזה כלל אי היו לו או יהיו לו ,דאם-כן
לא שאלו מיניה דרב אשי ,וגם רב אשי לא ידע ,אלא שראה
הני תלתולי העור ומי הוא זה שישא נפשו להתיר בזה ,מנא
ליה הא ,דילמא האי מין דרכו בכך להיות לו בגופו מקומות
כאלו המזהירים כעין מקום קלפי ,אבל לא היו לו מעולם קלפי.
לכן לא ידעתי לירד לסוף דעתו של מרן הנ"ל.
 שעברתי על דברי מרן בתשובתו שם ,וראיתי שיצא
בתוקפו לאסור הדג שטיר"ל נגד היתירו של
נודע-ביהודה ,תמהתי מאוד למה לו לכנוס בדחוקים כמה
וכמה לאסור הלא כח דהיתירא עדיף .ודברי נודע-ביהודה הם
כראי מוצקים חזקים ובריאים .ואם כדברי מרן בכתב-סופר,
אם-כן נאסור כל דג שקשקשיו אינם נקלפים ביד אלא בכלי,
מנין לו זה ,וקשקשי השטיר"ל נקלפים בכלי אף בלי רותחין.
ואפשר שיצא לחפות על כבוד האוסרים.
לד(        
    
        
        
          
         
          
         
         
        

 בעניי לא מצאתי לרמב"ן משם שום ראייה כלל .כי הנה
בלא סברת רמב"ן ,היינו אומרים קשקשת היינו
הקבועים בו בין שנקלפין ביד בין שאין נקלפין מן הדג ,ולא



     

עלה בדעתינו לחלק בין נקלפים לאין נקלפים .ואם גם דלא
כרמב"ן שגם שאין הנקלפין נקראים קשקשת אבל הנקלפים
לכולי-עלמא נקראים קשקשת ,ואם-כן שפיר שייך בקשקשת
שיגדל לאחר זמן בהני קשקשים שנקלפים .ועוד ,דאי הוי
באינן נקלפים כמו עור שנברא עמו ,וכי לא אפשר שיהיו דגים
שיצמח להם עור קשקשים על עור שתחתיהן אחר זמן אם
יזקין יותר .ועוד יש להשיב באופן שלא מצאתי מכאן שום
ראייה לסברת רמב"ן ,וצ"ע.
          
]    יורה-דעה[  
         
        
        
         
         
        
        
          
         
        

 ראייותיו אינם נהירין לעניות דעתי ,דהא בררתי כבר
לעיל שלא סלקא דעתך כלל תרגום של קשקשת לא
יהיה אלא שאינן נקלפין ,מנא ליה הא .מנא ליה לומר ,קשקשת
לא הוי אלא שאינן נקלפין ,הא קרא קאמר ומקרא מוכח
שהויין נקלפים ושריון קשקשים הוא לבוש .אלא מתניתין היא
סנפירין הקבועין בהן ,ומשמע בין נקלפים בין אינן נקלפים.
וראייתו מבבא-בתרא נמי אינו מוכרחת ,דמשם לא מוכח אלא
ששריון הוי קליפות ,אבל אקשקשים לא מוכח כלל ,ואדרבה,
לעניות דעתי יש ראייה קצת מגמרא להיפך נגד סברת הרמב"ן,
מהא דגמרא עבודה זרה לט ע"א בהאי נונא דחיפושא דרבי
עקיבא חזי ביה קילפי ושרייה ושפרנונא חזי ביה קלפי ושרייה,
ורב אשי בההוא נונא דצלופחה חזא דהוה ביה צימחי ושרייה
בההוא דחיפושא ושפרנונא נקט חזא ביה קילפי ובההוא
דצלופחה נקיט חזא ביה צימחי .ולעניות דעתי יש לומר שם
בהדי חפושא חפיא בדיקולא ,ונראה בדפניא קשקשים דקים
וכן בשפרנונא חפייא במשיכלי חיורי וניראין בהן קשקשין
שחורין ,וכמו שפירש רש"י שריוהו משום דהוין נקלפין ,אבל
בההוא דצלופחה נקטי להדי יומא נגד השמש חזא דהוי ביה
צימחי קשקשים דקים צמחו בו ואינן נקלפין ממנו כלל
ושרייה .והנה הוא נגד סברת הרמב"ן ,וצ"ע על הרב
בשואל-ומשיב.





 דיש לומר לרמב"ן בהנו תרי מיני קרי להו קלפי מפני
שנשרו בקל ,וכאן קרי להו צמחי מפני שלא נשרו בקל,
אלא שהוא מכיר בהן שהן חזקין על הדג ואינן נקלפין אלא
על-ידי כלי או מים רותחין ,אבל על-כל-פנים נקלפין ממנו,
לכך קרי להו צמחי .מכל-מקום ראייתו של הרב הנ"ל אינן
ברורין כל-כך .ועוד ,אי קשקשת דוקא כשהוא מדובק היטב,
איזה דג התירה לנו התורה ,ואן נמצא דג טהור ,הלא מיעוטא
דמיעוטא יש לחפש חפוש בתר חפוש שהקשקשת מדובק בו
כל-כך שאינו יכול לקולפו לא ביד ולא בכלי ולא במים
רותחין ,והלא התורה דרכיה דרכי נועם ,והאיך סלקא דעתך
שהתורה איירי בכך .אלא ודאי ראיותיו אינן ברורות .אף
שדברי רמב"ן נכונים וברורים ואינן צריכין לראייותיו .ודוק,
וצ"ע ,ועיין נודע-ביהודה מהדורה תנינא חלק יורה-דעה סימן
כט ,ועיין שם דלא שכיח כלל.
לה(        
      
       
        
      
     
 דהוא מוקים כוונת הט"ז שהוא אינו חושש לדעת
רש"י ומתיר כשנמצא בבית-הרחם ,ולזה לא כיון
הט"ז כלל ,אלא הט"ז בס"ק יג הקשה על המחבר ,למה לא
הביא בפירוש האי פירוש רש"י בגמרא ,דאם נמצא
בבית-הרחם שאסור ,ותירץ לכך לא הביאו הטור והמחבר ,כיון
דהלכתא כרב אשי דקאמר רוב המשריצים משריצים במינם,
וכיון דמיעוטא נינהו לא חש הטור והמחבר לכתוב הדין אם
נמצא בית-הרחם דאסור .אבל וודאי הטורי-זהב סבר שאם
נמצא בבית-הרחם שאסור .ועיין מה שכתבתי לעיל להקשות
על הש"ך ולתרץ דבריו ,ש"ך ס"ק כט ,ועיין שם ,וצ"ע.
לו(          
       
       
        
          
 
 בפרי-מגדים שפתי-דעת ס"ק ל שכתב ,חלוקין הט"ז
והש"ך ,דאלו לט"ז באינו שלם אסור ובלעסו מותר,
ולש"ך באינו שלם מותר ובלעסו אסור וכ' ,עיין שם ,וצ"ע.
לז(  כלל לו הלכות סימני דגים ,לא הביא כלל
מסימנא דראש ושדרה ,דהא שם אות יג
הביא ההיא דמצא חתיכות דגים ויש באחד מהן קשקשת ,אם





     

החתיכות מתאימות מותרין ,ואם אינן מתאימות ,את שנמצאו
בהן קשקשין ,מותרין ,והשאר אסורות ,ולא הביא ההיא דהביא
הרמ"א בשולחן-ערוך סעיף ד ואם נמצא שם דג שיש לו ראש



רחב ושדרה ,מותר לאכלו ,דודאי היו לו קשקשים ולזה מודו
כולי-עלמא .ותימה שהוא לא הביאו ,ועיין בנודע-ביהודה
מהדורה תנינא יורה-דעה סימן כט.

 
 
א(        
      
          
       
     
       
 לי טעם פשוט ,משום שהתולע בחור שצומח בו הרי
הוא דחוק מאד ,ואם פירש ויצא לחוץ ,על-ידי האויר
היא מתעבה ומתרחבת ,ומקומה דחוק בתוך החור ושוב אינה
יכולה לשוב שמה עוד ,ואיננו צריכין לדמות להני שבכלים
ושבבורות ,וקל להבין.
ב(        
      
        
       
           
       
      
        
  
 דעתי יש ליישב כוונת ריב"ם .על זה ודאי לא פליג
הריב"ם ,וסבירא ליה אי חזינן התולעה שפירשה
מקמח לכותל הכד ,ודאי אותה התולעת אפילו חזרה אסורה,
ולזה היתה הבעיא בגמרא ועלתה בתיקו ,ולחומרא .ולא איירי
כאן הריב"ם ,אלא לחוש לתולעת הקמח ולומר לאסרה משום
מאן יימר דלא פרשה כמו שהביא הבית-יוסף בשם הרא"ש.
על זה פסק שאין אנו חוששין לזה ,כמו שאין חוששין במשקין
שהתליעו .ואף אם אין לכד כותל או לבור ,כגון שמלאים על
גדותיהם ,אפילו הכי אין אנו חושישים שמא פירשו ,כך אין
חוששין נמי גבי קמח ,ולזה כוונתו נכונה ,כך נראה לעניות
דעתי שלא לשוויו שוגג או טועה ח"ו.

ג( 

        
      
  

 דעתי כוונת הטור שכתב ,בכל מקום הוי מאחר
ששרצים הגדלים במים שבכלים בבורות שיחין
ומערות וכ' מותרים ,לפיכך שוחה ושותה בכל מקום מהם
ואינו חושש ושרצים שבהם ,בין אם הוא במקום צח ורואה
שאין בהם כלל שרצים בין אם הוא במקום אפל שאינו רואה
אם המים נקיים או לא בין אם הוא רואה שהם מלאים שרצים
משרצי המים ,בכל מקום שהם שוחה ושותה מהם ואינו חושש
כיון שהשרצים עצמם שהם שם מותרים ,כן נראה לי נכון ,וקל
להבין.
ד(            
         
         
         
           
       

 דעתי איני רואה שום כל-שכן כאן ,כי מה דשרי
בגמרא ובפוסקים דשרי בכלי ,לא איירי אלא
משרצים הגדלים ומתהוים במים שבכלים עצמן ,לא ששאב
המים עם השרצים מן הבורות ,כי באותן ששאב המים מן
הבורות יש פלוגתת הראשונים אי שרי או לא .ותדע ,כי בגמרא
עצמה רצו לפשוט ,שרק השרצים הגדלים בכלים הם מותרים
ולשרצים שבבורות וכ' .צריך רבוי ד'תאכלו' קרא יתירא לרבות
אותן שבבורות שיחין ומערות ,וצ"ע ,כי באמת אין כאן מקום
להאי 'כל-שכן' ,ודוק ,ותהילה לאל יתברך כוונתי בזה לדעת
פרי-מגדים.

ה( 

        
        



     

         
         
         
        
        

 לא ראיתי שום תיקון בדבריו ולא מצאתי בהם טעם,
שרבנו בבית-יוסף לא הקשה אלא למה לו להטור
להמציא לשון שאינה בגמרא ולא ברמב"ם ולא ברשב"א ולא
בשום אחד מן הראשונים שהם מדברים ההילכתא ,שדוקא
כדרך על הקשין ועל הקסמין לא לסנן ומשמע מניה שעל הבגד
מותר ,והרי הלכה מבוררת ,ולמה חידש הוא לשון אחרת שאינו
מבורר כל-כך ,והפרישה שתירץ דסתמא כמפורש ,אדרבה
הוספת מים * קמח דקשה למה כתב רק סתמא ולא פירש
כדרך וכלשון הגמרא והפוסקים ,וצ"ע ,דהא לא תיקן כלום.
ו(          
      
        
           
        
       
         
       
        
        
         
    
 ידעתי שום דבר מתירוצו של הג"ה ,כי אם תעיין בדברי
מהר"א פולק ,תירץ ממש כן ולא הביא רק קושית
הגמרא ותירוצם ,שהפסוק דאין לו מגלה על הפסוק דיש לו,
והרב בהג"ה הבין כוונה אחרת ,ואינו כן .עיין שם ,כי דברי
מהר"א פולק מכוונים ,ועיין פרי מגדים.
ז(          
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 בער ולא אבין ,האיך מתורץ קושיתו במה שהקשה ,הלא
כל-שכן הוא אם על גג הגרעין אסור כל-שכן מפרי אל
פרי .ועוד ,האיך יכולין לידע שיצאה התולעה על גבי הגרעין,
אף אם הגרעין מנוקב ואין שם תולע רק התולע נמצא בפרי,
דלמא לא היתה התולעה על גג הגרעין כלל ,אלא יצאה
מהגרעין אל בשר הפרי מיד ולא יצאה על גג הגרעין כלל.
ובגמרא ]חולין סז ,ב[ הקשו ,על גג הגרעין מהו .ולעניות דעתי
נראה ,רש"י ורמב"ם פליגי הכא בפירוש הגמרא .רש"י ,הא
חזינן סבירא ליה כל התולעים מגרעיני הפרי הם גדלים,
והקשה בגמרא לגג התמרה מהו אי מקרי רביתיה או לא ,ואם
תמצי לומר לאו היינו רביתיה ואסור ,גג גרעינה הוי זה רביתיה
משום דמשם גדלי או לא ,וכולהו איירי בחוץ .לכך הקשה
אחר-כך ,מתמרה לתמרה מהו ,ופירש רש"י ,וזו לשונו ,ולא
שרץ על גבה אלא מזו על זו ,מי אמרינן כיון דלאו היינו אמה
שורץ קרינא ביה ,או דלמא אויר העולם בעינן וכולהו וכ',
עכ"ל .הרי דכולהו איירי בחוץ ,לכך שפיר הקשה ,מתמרה
לתמרה מהו ,שלא היתה בחוץ ,ודוק.
 הרמב"ם ,לעניות דעתי ,לא סבירא ליה שכל התולעים
מגרעינות הן גדלים ,אלא גם בפירא עצמו הן גדילים.
והקשה ,גג התמרה מהו ,כיון שהתולע גדל בפירא הוי גג
התמרה רביתיה או לא ,ואם תמצי לומר גג התמרה אסור משום
שפירש לאויר העולם ,בעיא אם פרשה התולעה מהפרי על גג
הגרעין מהו ,כיון שפרשה ממקום רביתיה הוי פירש ואסור ,או
דלמא כיון שאינה לאויר העולם לא מיקרי פירש ומותר ,ואם
תמצי לומר לגג הגרעינה אסור ,משום שהגרעינה אינה פירא
ולא מיקרי בשר הפירא ,מתמרה לתמרה מהו ,כיון דהאי בשר
והאי בשר וגם באויר העולם אינה מיקרי מקום רביתיה ,או
דלמא כיון שאינה אמה והוי גוף אחר ,אסור .ושפיר הביא
הרמב"ם שנמצא התולע על הגרעין מבפנים ,דהינו שאנו רואין
כשפותחין וחותכין הפרי שנכנס התולע מבשר הפרי לפנים על
גג הגרעין.



הטור סבירא ליה כשיטת הרמב"ם ז"ל ,ושפיר הביא
על הגרעין שבתוכו ,ולא קשה כלל קושית הפרישה,





     

ואדרבה דברי הפרישה כאן צ"ע ,שהקשה ולא תרץ ולא גדר
בתירוצו כלום ,ודבריו צ"ע .ועיין בבית-יוסף שהביא בשם
תורת-הבית פולין שני רחשין מצויים בהם ,אחד קטן הגדל
במחובר והוא גדל בין קליפה ובשר או בבשר סמוך לקליפה,
ואחד גדול הנוקב ויורד פעמים עד אמצעו ,עיין שם.
ח(           
         
        
          
       
 יודע מי הכריחו לבעל ההגה להגהתו מה לו לחוש
שתולעת אחר היה שם ונקב אותו חור ויצא לחוץ ,אין
לזה שום הוכחה כלל ,רק אמרינן שהאי תולע אשר עודנו שם
ניקב אותו חור אבל עוד לא פירש ממקומו ולא יצא לחוץ כיון
שחזינן שעודו שם ,וראייתו משרצים שבבור ושבכלי,
אף-על-פי שהשער פתוח לפניהם לא חיישינן שיצאו וחזרו,
וצ"ע על הג"ה.
ט(      
     
    
 זכיתי להבין דבריו כלל ,כי היכן מצינו בעיא זו בגמרא
פירשו וחזרו ,אין זה לא בעיא ולא תיקו ואין לפסוק
בזה לחומרא ,אדרבה ,מהאי שרצים שבבורות ושבכלים מוכח
דלא חיישינן כלל אפירשו וחזרו .ויותר נצטערתי על דברי
מהרל"ח אות ח ,וזו לשונו ,בשערי-דורא על פירות שהתליעו
אפילו בתלוש ,כתב ,כיון דאיבעיא לן בגמרא פירש וחזרו מהו,
תיקו ,כל תיקו דאורייתא לחומרא ואית לן למימר פרשו וחזרו,
ועל זה כתב בהג"ה ,הכי נהוג ודברים אלו מבוארים וכ' ,עכ"ל.
ולא הבינותי כלל היכן מצינו איבעי כזו והיכן הוא התיקו,
ובכל המפורשים לא מצינו כזה ,רק הרא"ש הביא גבי בורות
שיחין ומערות ,וזו לשונו ,ולקמן בשמעתין משמע דכל היכא
דאי פריש אסור חישינן דילמא פריש ,עכ"ל .ותו לא .אבל
דליהוי בגמרא איבעיא כזו לא מצאנו ולא ראינו ,וצע"ג.
י(          
      
       
         
         
         
        
        
       
 



 זה דוחק קצת .ולעניות דעתי מתחלה לאו קושיא .ועיין
לעיל שהביא הטור האי דינא דרשב"א ,וזו לשונו ,כתב
הרשב"א ,עבר ובישל תוך שנים עשר חודש בלא בדיקה ,אם
יכול לבדוק בודק ואם לאו מותר ,ואם נמצאו קצת בקדרה
משליכן ואוכל את השאר וכ' ,עכ"ל .והקשה שם בבית-יוסף,
וזו לשונו ,ואף-על-גב דהרשב"א ז"ל בעבר עליהם שנים עשר
חודש כתבו ,לא נמנע רבנו מלכותבו תוך שנים עשר חודש,
דכיון דבפירשו התולעים מיירי וכ' ,ואפילו הכי קאמר דמשליך
ואוכל את השאר ,אם-כן הוא הדין לתוך שנים עשר חודש,
דכל שפירשו אף לאחר שנים עשר חודש אסורים אפילו פירשו
משמתו לדעת רשב"א וכ' ,ואפילו הכי שרי השאר וכ' ,אם-כן
מינה נלמוד להיכא שבשלו תוך שנים עשר חודש ,בין פירשו
בין לא פירשו ,עכ"ל .וכוונתו בקיצר ,שהטור הביא ההיא
דרשב"א תוך שנים עשר חודש ,אף-על-פי שהרשב"א כתבו
לאחר שנים עשר חודש ,משום דהרשב"א לשיטתו ,שסבירא
ליה פירשה מתה בתלוש נמי אסורה ,אם-כן פסק כן אפילו
לאחר שנים עשר חודש .מה שאין כן הטור ,שסבירא ליה
כשיטת הרא"ש ז"ל דוקא פרשה בתלוש מחיים אסורה אבל
פרשה מתה מותרת ,אם-כן לדידיה האי דינא דרשב"א לא שייך
אלא תוך שנים עשר חודש ,וזהו אמת ואמונה.
 השתא קושית הפרישה מתחלה לא קשה ,דהא האי
שכתב הטור בשם הרשב"א לעיל לא קאי אלא אאם
נתבשל בתוך שנים עשר חודש ,לכן כתב הטור שם בשם
הרשב"א רק עבר ובישל תוך שנים עשר חודש ולכן אסרן ,אבל
אחר שנים עשר חודש והם תולעים שנעשו בתלוש מותרים.
ותדע דאין כאן התחלה לקושיא ,שם כתב בשם הרשב"א ,וכאן
הביא בשם הרא"ש ,ופסק כהרא"ש שפרשה מתה מותרת ,ולא
שייך לאקשויי משיטת הרא"ש לשיטת הרשב"א ,והטור למד
מדברי הרשב"א הדין לשיטת הטור ,ולכך כתב לעיל דוקא תוך
שנים עשר חודש וכמו שתירץ בבית-יוסף ,ולא קשה כלל,
ודוק.
יא(       
    
     
 דעתי יש לי לדקדק טובא בדבריו ,דהא בתוספות
בגמרא סז ע"א ,בד"ה במים ,הביא פלוגתת
המפרשים ,והן הם ,רש"י ז"ל ,שסבירא ליה חריצין ונעיצין
שאינן נובעים להתירה ,ולא אסור רק חריצין ונעיצין הנובעין,
שדומין לימים ונחלים .ושיטת התוספות אסרו אפילו חריצין
ונעיצין שאינם נובעים ,ולא התירו אלא בורות שיחין ומערות
שהם עצורים ככלים .ועיין שם ,בבית-יוסף הביאם .והרא"ש
הביא אפילו לפי פירוש התוספות שסבירא להו דתנא דבי רבי
ישמעאל סבירא ליה בחריצין ונעיצין לאיסורא ,מכל-מקום
סבירא להו דאין הלכה כתנא דבי רבי ישמעאל אלא כתנא דבי



     

רב ,חריצין ונעיצין שאינם נובעים להתירה ,רק הרמב"ם הביא
לשון דמשתמע קצת כתנא דבי רבי ישמעאל ,וכתב הרב המגיד
שמשמע מדברי הרמב"ם ז"ל שפוסק כפירוש התוספות אליבא
דתנא דבי רבי ישמעאל ,אבל באמת אינו מוכח מלשונו כזה,
עיין שם בדברי הרמב"ם ,רק שיש לפתור קצת לשונו כן.
ורשב"א פסק כתנא דבי רבי ישמעאל ,עיין שם בדברי
בית-יוסף.
 קשה טובא על דברי רבנו המחבר כאן ,למה לא
פירש לשונו לומר בפירוש כמאן סבירא ליה ,אי
סבירא ליה כתנא דבי רב לימא סתם שבבורות שיחין ומערות
מותרים ,מה לי הלשון 'שאינם נובעים' ,אין זה שייך כלל
בכלים בורות שיחין ומערות ,ואי סבירא ליה כרמב"ם אליבא
דהרב המגיד ורשב"א ,הוה ליה למימר חריצין ונעיצין שאינם
נובעים ,להודיע לנו בפירוש שחריצין ונעיצין שאינם נובעים
דינן ככלים ,או לכל הפחות לישנא דרמב"ם הוה ליה לנקוט
כמו שדרכו ברוב דבריו בשולחן-ערוך ,למה ליה לנקוט לישנא
דמספק לן כוונתו ,בפרט שהוא פירש בעצמו אלו השיטות
בבית-יוסף .ועוד בסעיף ב הביא שתי דעות אלו ולא פסק
בפירוש כחד מאלו ,הרי שכאן לא איירי מחריצין ונעיצין כלל,
אם-כן מה זה הלשון 'שאינם נובעים' ,וצ"ע .ואפשר כוונתו,
אם יש בבורות שיחין ומערות קצת נובעין אסורים ,כי אז
יוצאים מכלל בורות שיחין ומערות ,וצ"ע.

יב( 

       
       
   

 לפי דבריו עיקר חסר מן הספר ,אי באמת כוונתם כך,
הוה להו לפרש בפירוש כן שלא נטעה בדבריהם ,ועיין
שם .וגם מרמ"א לקמן סעיף ב לא משמע כן ,ועיין שם ,ועיין
פרי-מגדים.
יג(          
       
          
 
 לי דודאי הש"ך לא פליג אמאי דהביא הטו"ז בס"ק
ב שאם מאוסין עליו או שיש חשש סכנה דאסור
משום 'בל תשקצו' ,ודאי לזה אף הש"ך מודה .אלא כוונתו אם
אינן מאוסים עליו אף-על-פי שהיבחושין חיים ורוחשין ,ואיתא
בסימן יג אפילו דגים חיים אסורין ,אפילו הכי מותרין כאן כיון
שאין כוונתו עליהם .אלא קצת יש לדקדק עליו ,במאי דמסיים
'וגם אינם בעין' עיין שם ,ובש"ס ופוסקים לא משמע כן,
ואדרבה משמע אפילו הם בעין מותרים .וצ"ע ,ועיין
פרי-מגדים שכיוונתי.

יד( 





        
         

 דעתי צ"ע ,דהא מגמרא לא משמע כן ,דאיתא
בגמרא ]חולין סז ,א[ ,אמר רב הונא ,לא לישפי
אינש שיכרא בצבייתא באורתא ,דילמא פריש לעיל מצבייתא
והדר נפיל לכסא .ופירש רש"י בד"ה באורתא ,וזו לשונו ,שאם
תפול תולעת על הקשים לא יראנה ומשם תפול לכלי וכ',
עכ"ל .הרי דוקא בלילה אסור ,אבל ביום ,שיראה אם תיפול
התולעת על הקשים ,מותר .ואם-כן למה נאסור לשאוב בכפו
מן המים ,הא ביום הוא ,ושפיר יראה אם פירשה וחזרה או לא
פירשה התולעת ,ולמה נאסור אותה ,וצ"ע לעניות דעתי ,ועיין
פרי-חדש שכיוונתי לדעתו.
טו(          
      
       
        
         
         
         
          
 מדבריו כאן נראה שאסור לשאוב נמי בכלי מן כלי
אחר ,דוקא לערות מכלי אל כלי מותר ,אבל לתחוב
כלי אל כלי מים אחר לשאוב אסור ,דחיישינן שמא פירשו
מהמים שבכלי ראשון על גבי הכלי השני כאשר תחב אותו אל
המים שבכלי ,או שמא פירשו אל תוך כלי שני קודם שנכנס
המשקה בו ,וזה לא משמע מש"ס ופוסקים ,וצ"ע ,ועיין ש"ך
ס"ק ד.
טז(          
      
        
        
         
  
 ידעתי לשערהו מה קשה לו על הטור והמחבר והיכן
קיצרו בלשונם ,הא פירשו כל הצורך ,וכדאיתא בש"ס
לפנינו דחיישינן שמא נפל ,ודבריהם מתוקנים .והנה הש"ך
הקשה על הטור והמחבר ,וזו כוונתו ,בגמרא מצינן הספק על
הפרישה ,ספק אם פירש התולעת על הקסמין ואחר-כך נפל או
דילמא לא פריש כלל אקסמין ונשאר שרץ המים בהיתרו.
ומלשון הטור והמחבר משמע שהספק הוא רק אנפילה ,אי חזר
ונפל אל תוך המים שבכלי או לא .אבל אפרישה ליכא ספק
כלל ,דהא ודאי פירשו ,וזה דלא כבגמרא ,ועיין שם בדברי
הש"ך .ולעניות דעתי לא קשה כלל ,בגמרא איתא ]חולין סז,





     

א[ ,אמר רב הונא ,לא לישפי אינש שיכרא בצבייתא באורתא
וכ' .ופירש רש"י בד"ה לישפי ,וזו לשונו ,לשון השופה יין
וכ' ,לשון מוריק מכלי אל כלי ,עכ"ל .ונראה ,דהתם כוונת
ההורקה על הקסמין כדי לסננו ,אינו כוונתו לסנן ממנו
השרצים ,אלא כוונתו שם לתקן השכרא על-ידי הך סינון ,כי
כן דרך תיקון השכר ,ושמא אינו מרבה שם כל-כך קיסמין
וקשין ונשאר ריוח טובא בין הקסמין וקשין ,שפיר הוי הספק
אי פירשו התולעים כלל על-ידי סינון כזה ,ושפיר נקיט בגמרא
דילמא פריש לעיל מצבייתא והדר נפל לכסא .אבל הטור
והמחבר איירי בסינן ממש ,שכוונתו רק להפריש התולעים מן
המשקה ,ושם הוא מרבה קסמין וקשין כל-כך כדי שישארו
ויפרשו התולעים מן המשקה ,והוי פירשו וודאי כי זה כל
כוונת הסינון ,והספק רק שמא חזר ונפל אל תוך המשקה,
ושפיר נקטו בלשונם שהספק רק שמא יחזרו ויפלו לתוך הכלי
ויבוא לשתותן ,דהרי פירשו דהכא הוי רק הנפילה בספק ,אבל
זה וודאי דרוב התולעים ורובא דרובא פירשו על-ידי הסינון,
ודוק ,כי נכון ,עיין פרי-חדש ופרי-מגדים.
יז(           
      
        
         
        
 דעתי דבריו דחוקים ,וכי מה הוכחה יש בחורו נקוב
לחוץ שפירש וחזר .ומה שכתב מדרך תולעי הפרי
לפרוש ולחזור ,אין אלו אלא דברי נביאות ,וצ"ע .ולעניות
דעתי נראה אדרבה ,הסברה היא כמו שכתבו הראשונים,
אדרבה ,התולע הפרוש ודאי אינו חוזר לחורו שוב ,ואפשר
שכוונתו של ש"ך לומר אם ניקב לחוץ יש הוכחה שהתולע
הגביה ראשו קצת למעלה ונקב החור בפרי וזה הוי הוכחה
שריחש מקצת ,ובפירשה מקצתה אוקמינן בתיקו ולחומרא.
ולעניות דעתי הטעם שאסור אם חורו נקוב משום דמקרי פרוש
לאויר ,וכן מוכח במרדכי ,שאינה מטעם רחישה אלא מטעם
אויר ,עיין שם ,ועיין פרי-חדש שכתב כדברי ,ועיין פלתי
שחולק ,עיין שם.
יח(         
     
         
         
         
         
         
       
        
          



           
          
   
 דעתי נראים דברי המהרש"ל כנים וברורים .מי אמר
המהרש"ל שיכול לאפות מן הקמח הזה פת ולתן
לעבדיו ,רק כוונת המהרש"ל שרי לתן הקמח לעבדו ושפחתו
אותם שמבשלים לעצמן ואין הבעל-הבית מאכיל אותם מפתו,
אלא הוא נותן להם כדי ספוקם קמח וקטניות ותבואה ,כל מה
שצריך להם ,והם מכינים את מאכולם בביתם ,להם קאמר
רש"ל מותר לתת להם אותה תבואה או אותו קמח שיבשלו
ויאכלו ,ולא חיישינן כלל למכשול כיון שהגוי לוקח את כל
אלה לביתו ומבשל ממנו לעצמו ,רק שלא ישהנו אותו קמח
או אותה תבואה לזמן מרובה שלא יבוא לידי תקלה ,שישכח
ויקח ממנו או בני ביתו יקחו ממנו ויבשלו או יאפו לעצמן,
אבל לזמן מועט לא חששו כמו בביעי ,ודברי רש"ל נכונים,
כך נראה לעניות דעתי ,ועיין ש"ך ס"ק יז.
יט(          
       
         
         
         
       
 דעתי נראה דלא קשה על המחבר .לעיל בניקב
לחוץ ליכא שום הוכחה שפירש ,כי בראשו הוא
נוקב בפיו אף-על-פי שלא פירש אפילו מקצתו ,כי הגבהת
ראשו עד קליפת הפרי בפנים ודאי לא מיקרי פירש כלל אם
הוא נשאר בחורו על מקומו .מה שאין כן בקמח שהוא בכד,
שפיר יש לחוש שפירש לדופן הכד וכדומה דלאו רביתיה
ואסור .ושפיר פסק כאן לחומרא ,ולעיל גבי חורו לחוץ לקולא,
ולא קשה ,כך נראה לעניות דעתי ,עיין פלתי ,ועיין מה שכתב
הפרי-מגדים ש"ך ס"ק יג בשם כנסת-הגדולה.
כ(          
       
         
          
        
          
         
       
 בעניי יגעתי ולא מצאתי כאן שום דמיון או טעם לאסור,
ואינו דומה כלל להאי שלא ימכרנו לגוי ,דהתם הוי
חשש שמא ימכרנו לישראל ,וישראל לא ידע מן האיסור כלל
כי לא ידע שהקמח היה מתולע ויבוא לאוכלה .אבל כאן,



     

שהישראל רוצה לעשות ממנו יין שרף ואינו משהה כלל הקמח
שיהיה חשש שמא ישכחו ויאכלו ממנו ,מהיכן נגמור לאסור
לו הקמח ,רק שהיה לן לגזור על בעל הקמח שלא ישהנו זמן
מה אלא מיד או בזמן קצר ישרפנו ליין שרף ,דהא גם אם
ימכרנו קבא קבא לגוים נמי אינו מכלהו בפעם אחת ,ואם לא
משכח גוים קונים כל-כך אף גם-כן ישהנו זמן מה עד שיבואו
הקונים אחד אחד ויכול למכרו קבא קבא ,אף הכא למה נאסור
לו לשורפו ליין שרף ,ודאי כאן כח דהיתרא עדיף .ואולי רצה
השואל להשהות את הקמח זמן זמנים טובא עד שהגיע הזמן
לשורפו ,ועל זה גזר הטו"ז ,וצ"ע ,דלא הוה ליה לסתום אלא
לפרש ,ודוק ,ועיין פרי-חדש ,ועיין פלתי ,ועיין חכמת-אדם.
כא(          
        
          
        
          
         
         

 דברי הב"ח שפיר פריך עליהם הטו"ז ס"ק ט ודברי
הרב בהג"ה מנוקים ומנופים .אלא פרכת הש"ך כאן
אינה נראית לעניות דעתי ,כי אם יאפה באותו המלח ,הרי
נתבטלו התולעים במעשה מאפה ,כי המלח עבידי לטעמא
ונותנים מעט ממנו אל המאכל או אל המאפה והתולעים אשר
במלח ודאי נתבטלו ונתבטלו ולא מיקרי גבי גוי ביטול איסור
לכתחלה ,וכן בשאר דברים אם לא ימכרם לישראל בעין כבר
נתבטלו ,ואין לגזור ולאסור ,ודברי הש"ך צ"ע ,דודאי נמוחו,
ועיין פרי-מגדים יז ,וש"ך ס"ק כט בשם רשב"א.
כב(           
         
         
   
 של הרב הש"ך נעלם ממני ולא ידעתי אכנהו .הלא
הוא בתוספות חולין סז ע"ב בד"ה דיקא ,וזו לשונם,
וגם בקונטרס פירש לעיל גבי קישות שהתליעה באביה אסורה,
כיון דמהלכת התולעת בתוך הקישות והיא מחוברת בקרקע
הויא כמהלכת על גבי קרקע ,עכ"ל .וכן פירש רש"י בפירוש
בד"ה באביה ,עיין שם .לכן יש לתמוה טובא על דברי הש"ך
כאן ,שכתב ,שלא ידע היכן נראה כן דעת רש"י ,וצע"ט ,ועיין
פלתי ,ופרי-מגדים.
כג(          
         
        





        
   
 דעתי דבריו צ"ע כאן ,דהא ש"ך כתב זה לדעת
המחבר ,והמחבר פסק לעיל סעיף ו ,תולעים
הגדלים במחובר אינם אוסרים אלא אם רחשו במחובר ,אם-כן
האיך כתב הבית-יוסף כאן אליבא דהמחבר שיאסרו מיד
שיתנם בתבשיל אפילו לא פירשו ,דהא אם לא פירשו אינם
אסורים ,וצ"ע לעניות דעתי ,והלא לדברי המחבר אין חוששין
לזה שמא פירשו במחובר אם אינו הוכחה לזה ,ודוק.
כד(          
      
         
 
 דעתי נראה פשוט ,דהא לכאורה ברישא נמי קשה
קצת למה ליה למיכתב אחת או שתים דהא לא
משכחת שתים בלא אחת ,והוה ליה למימר ,הני מילי שלא
נמצאו אלא שתים .אלא דיש לומר דשיגרא דלישנא הוא כך
לומר אחת או שתים לכך יש לומר מדנקט ברישא בלישניה
אחת או שתים נקט נמי בסיפא בלישניה שלשה או ארבעה,
אף-על-פי שאינו צריך ,וקל להבין.
כה(          
       
       
       
         
         

 ממה שכתב הטו"ז לעיל ס"ק ט בשאלת קמח
שהתליע ,והשיב שמטעם זיעה מותר לעשות
ממנו יין שרף דאין כאן אלא טעם ולא ממשות ,ועיין שם,
משמע שפליג על האי פיסקא דמהר"ם לובלין .ואפשר לחלק,
שאני הכא גבי כישות שכולם התליעו ,וצ"ע אם לאסור ,כך
נראה לעניות דעתי.

כו( 


        
     
    

לעיל במה שכתבתי בד"ה ש"ך ס"ק ט לתרץ דברים
אלו בטוב טעם ודעת.

כז(          
       
         
         





     

         
          
         
         
 דעתי כוונת המהרש"ל נכונה ,שכתב בפירות שיש
להם גרעין מבפנים לא מהני תיקון דמים רותחים,
דהא תיקון דמים רותחים אינו אלא להמית תולעים הנותרים
עוד בפרי שלא יפרשו אחר-כך בבישולם ויאסרו ,ואם ימותו
בתוך הפרי לא יפרשו עוד ,ומותרים הם ,כיון שעלו רק בפירא
תלושה .וכל זה שפיר בסתם פרי שאין לה גרעין ,מתה התולעה
על-ידי רותחים ,אבל אם יש לפרי גרעין והתולעת היא בגרעין,
אינה מתה על-ידי המים רותחין ,כי הפרי שהוא למעלה וסביב
הגרעין מגין עלה שלא הגיע הרתיחות אל תוך הגרעין,
וחיישינן שפיר שמא אדרבה על-ידי רתיחות שחוץ לגרעין
נתעורר התולעה שבגרעין לצאת ויפרוש לגג הגרעין ואוסר
אחר-כך בתבשיל .וזה הוא כוונת המהרש"ל שאוסר ,ונכון,
ותכל מעליו תלונת הפרי-חדש ,ודוק.
כח(           
       
        
        
        
         
          
        
          
        
        
        
         
          
        
  
 דעתי אחר מחילת כבוד קדוש אדונינו ז"ל
בפרי-חדש ,ח"ו לאמור על הטו"ז שדבריו דברי
הבאי ,כי כולם בנוים על אדני אמת וצדק ודבריו דברי אלקים
חיים אמת וצדק .והנה אברר דברי ,אדרבה אלו ואלו דברי
אלוקים חיים ,בוא וראה כי הטו"ז איירי ממילבי"ן ,והם
תולעים קטני קטנים הרוחשים וגם קלים ויש להם מהירות
גדול ברחישתם ופעמים גם דולגים על-ידי חום גדול ממקום
למקום ,ואדונינו הטו"ז היה במקומינו שאלו מצוים וידע
בטבעם ופסק פסקו ,ונכון מאוד .וידוע שאלו המילבין נעשו
בשעה קלה אם נתחמם הקמח על-ידי אויר חם או על-ידי חום
המתפשט אל תוך כלי הקמח ,ואם נפרש קצת קמח מהשאר



ואלו המילבי"ן הרגישו חום אויר שחוץ הקמח או הרחבת
המקום ,הם קופצים ודולגים ממקומם לחוץ .ושפיר כתב
שפירשו בשעת עריכה ולישה ,כי כן טבען לקפוץ ולפרוש
ממקומם .ואם הרגישו חום התנור הם קופצים אל החום ושמה
נמוחו ונשרפו ולא נשאר בקמח או בעיסה שום דבר מהם,
ופסקו של אדונינו הטו"ז נכון .וכפי הנראה שאדונינו ז"ל הרב
הפרי-חדש לא ידע מתולעים כאלו שנקראו מילבי"ן ומצויים
הם במדינתינו הרבה ,ותדע שאיירי רק מתולעים הידועים לו.
ודבריו כנים וברורים לפי שטתו ואין להרהר אחריהם ,אבל לא
לאפלוגי על טו"ז ,כך נראה לעניות דעתי ,ודוק ,ועיין פלתי,
ועיין פרי-מגדים.
        
       
         
        
         
          
         
          
      
 דעתי אצילי ירושלים ח"ו לטעות בדבר איסור כזה
המטמא את כל הגוף ,וכתיב "אל תטמאו בכל אלה
ונטמתם בם" .ויש לנו ללמד זכות על אלה אוכלי הפת גוים
ושותים קאווי שלהם ,כי יש כאן כמה וכמה ספק ספיקא ,ספק
אם עלתה התולעת מן הבור אל תוך אותן מים ששאב הגוי,
ואם תמצי לומר שעלתה ,דילמא סינן הגוי ,דהא קיימא לן
שקפדו על מנקיותא גבי אכילה ושתיה ,עיין לעיל סימן סח
ו-סט .ואם תמצי לומר לא סיננן ,דילמא לא פירשה התולעת
מן המים ומותרת ,ואם תמצי לומר פירשו שמא לא חזרו עוד,
ואם תמצי לומר שחזרו ,שמא נמוחו ונתבטלו .ובודאי לכמה
ספיקות כההיא חיישינן .הלכך שפיר עבדו שלא קפדי הני
אנשי ירושלים שאכלו פת גוים ושותים קאווי של גוים ,ואין
להחמיר עליהם ,וצ"ע.
כט(           
       
         
         
       
         
        
        
         
          
         



     





         
        

מותרים כי כן רביתייהו וכ' ,כך נראה לי ,ודוק ,וכן בחלב,
ודוק.

 אני תמה על דבריו שדימה דבר שאינו ,ונוטה מדברי
רש"י ובונה בנינו לאסור מה שהתירו הראשונים.
ודמיונו בעצמו אינו נהיר לן והוא עצמו הביא ההיא דברי
רמב"ם שהתולע נוצר מן העפושים ,אם-כן מוכח שהפרי אינו
נוצר עם חור או נקב מתחלה אלא הגדול הפרי מתחיל לגדל
עם איזה עיפוש בבשרו ,ומאותו עיפוש נעשה ומתהוה התולע.
ואם-כן ,השכל נותן שמעט מעט מהפך ומחלף זה העיפוש
לתולע ,ואין כאן שום נקב ושום חור כל שהוא לא מתחלה
ולא בסוף ,אלא מעט מעט מתחלף העיפוש לתולע ,ועל-ידי
זה נתגדל ונתהוה התולע ,ומעולם לא היה לו מקום לרחוש
כלל בתוך הפרי ולא ריחש ולא נאסר כלל ,וכמו שפירש רש"י,
באופן שכל דברי הפלתי כאן אין להם עמידה ולא קיום כלל,
כן נראה לעניות דעתי אחר מחילת כבודו הרם ,ודוק.

לב(          
         
          
        
    

ל(          
      
       
 בש"ך ופרי-חדש וטור ,ושם משמע מדבריהם ,שאם
ידעינן שודאי אין דרכו להתליע במחובר ,יש להתיר,
ואין כאן מקום להחמיר ,אלא כולם פה אחד לא דברו להחמיר
אלא אם לא ידעינן שדרכו להתליע במחובר אז יש לאסור
מספק ,דספיקא דאורייתא לחומרא ,אבל אי ידעינן שאין דרכו
להתליע במחובר מנא לן לאסור דהא אין כאן ספק,
וכולי-עלמא מודו שאין להחמיר כלל ,ודברי הפלתי כאן צ"ע.
לא(        
      
        
         
          
         
         
      
 דעתי נראה שפיר ,בכל משקים שרי התולעים כמו
במים שבכלי ,וזהו ממה נפשך ,אם המשקים אלו
הם משקים הנעשו ממים ,אם-כן שפיר התירם הקרא במים ,ואי
הוו מי פירות או יין או שמן הרי הם כמו התולע הנולד בפירות
התלושים והותרו מכוחם דלא מיקרי השורץ על הארץ עד
שפירשו ,ושפיר .ולפי זה יש לעיין קצת על דבש דבורים
שאינו לא ממים ולא מי פירות ,ומשמע מכאן מדברי הטור
והמחבר שבכל משקים מותרים .ויש לומר ,דשם הוי כמו
תולעים שבדגים בין בשר לעור ,ואפילו פירשו על גב הדג הם
מותרים .ועיין לקמן סעיף טז ברמ"א אפילו פירשו קצת

 מדברי רמ"א לעיל סימן יג סעיף א משמע דלית ליה
סברא ,שכתב שם בדגים טהורים ,וזו לשונו ,אבל אסור
לאכלן חיים משום בל תשקצו ,עכ"ל .משמע אף שעל האוכל
הזה אינם מאוסים לאכלן חיים ,אבל כיון שלכולי-עלמא
מאוסין אסורים אף עליו ,מוכח דאזלינן בבל תשקצו בתר רוב
העולם ,וצ"ע .ועיין בכנסת-הגדולה בהגהות הטור אות ד
הביאו הפרי-מגדים בשפתי-דעת ס"ק ג ,ועיין שם.

לג( 

        
        
       

 דעתי לא קשה מידי .ועיין שם בש"ך שכתב ,וזו
לשונו ,הוא הדין לדופן הבור מבפנים ,וכן כתבו
הרמב"ם והרשב"א והאיסור-והיתר הארוך ,והוא פשוט ,עכ"ל.
כוונתו אמה שהביאו בטור והמחבר ,שאם פירשו על דופן
הבור מבפנים מותרים .ובגמרא ליתא האי בפנים ,אלא איתא
פירש לדופנא דמנא ,ופירשו הם הרמב"ם וכ' ,היינו לדופן
הבור מבפנים ,והוא פשוט .אבל מכל-מקום בגמרא ליתא
מפורש שהוא מבפנים ,ופירשו הם ,לכך כתבו הש"ך בשמם,
וזה ברור.
לד(           
       
         
      
 כדברים אלה שהביא פרי-מגדים כאן בשם פרי-חדש
וודאי הוא פשוט .אבל אם תעיין שם בפרי-חדש לא
כתב כך ,אלא כתב תלונתו על אנשי ירושלים האוכלים שם פת
גוים הנילוש במי בורות אשר נמצאים בהם תולעים ,ושותים
הקאווי מהם ,וגם שותים ממים שבכליהם .והוא צווח בכרוכיא
עליהם וגוזר לאסור .ואני בעניי כתבתי לעיל על דברי
פרי-חדש כי הפריז הרב כאן על מדתו ,וביררתי כי אין כאן
מקום לאסור כל-כך ולדבר תוהה על אנשי ירושלים המסולאים
בפז ,עיין שם .וצ"ע על הפרי-מגדים שהביא רק דבר פשוט
שלא כתב כלל הפרי-חדש ,ואפשר לכוון שגם כוונתו רק
לאסור כזה לקח לכתחלה וללוש בהם ,או אם יודע בודאי שלש
באותן מים בלי סינון אף שיש לחלק גם בזה .אבל מכל-מקום
צ"ע ,דהוה ליה לפרושי ,ודוק.





     

לה(          
       
         
          
         
         
         
        
         
           
         
         
          

 לפי זה יש עוד נפקא מינה בין שיטת בית-יוסף לשיטת
ט"ז .לשיטת בית-יוסף ,אם שאב מבור לכלי ושתה מיד
מה שבכלי מותר ברואה ,דהא לא היה פנאי לפרוש מן המשקה
לדופנא הכלי בפנים .ולט"ז אם ראה שלא פירש על גבי הכלי
בחוץ או בפנים קודם למים אפילו לאחר שעה או זמן מותר.
וקל להבין.
          
          
          
        
        
         
         
        
 דעתי לא קשה על הפרי-תואר ,דהפרי-תואר לא
איירי אלא אם האוכל בתוך המשקה ויוצא חוץ
למשקה על גב האוכל ולא חזר ,אז הוי אסור דהוי פירש על
האוכל ואסור לאוכלו עם האוכל ,אבל אם חזר למשקה מודה
הפרי-תואר דמיקרי היינו רביתייהו ושרי ,כך נראה לעניות
דעתי.
לו(           
      
         
     
 לעיל מה שכתבתי על דברי הט"ז ס"ק ז לתרץ דברי
מהרש"ל ,שאיירי באמת בעבדים ושפחות שנותן להם
בעל-הבית די ספוקם קמח ומזונות ושאר צרכיהם ,והם נוטלים
כל אחד ואחד מסת כדי צרכו לביתו ,ואופה ומבשל לבני ביתו
שדר כל אחד ואחד בדירתו חוץ לבית בעל-הבית ,ודרים שם
עבדיו ושפחותיו עם בני ביתם ,לזה התיר המהרש"ל לתן להם



מקמח שהתליע שיאפו ויבשלו לעצמם ,ואין בזה שום חשש
עם פתו של בעל-הבית .וטו"ז ודאי לא פליג על זה ,רק הוא
חושש לאסור אם הם נזונים על שלחן של בעל-הבית בבית
הבעל-הבית ,אז שפיר יש חשש תערובת עם פתו של
בעל-הבית .ובזה איירי גם-כן הפרי-חדש ,שגם לזה יש תקנה
אם ישנה צורת הפת ,ועיין שם ,ודוק ,ועיין לעיל מה שכתבתי
על טו"ז ס"ק ז.

לז( 

         
       
     

 רואה שטעמו מה שכתב שם סימן ק ס"ק י בריה
שעוברת דרך נקבי המסננת אסורה .ואני בעניי לא
מצאתי טעם בזה ,כי ידוע שגם המילבי"ן נוכל לסננן על-ידי
מסננת עבה או בגד פשתן ,ושם אינן עוברין דרך נקביו.
ומעשים בכל יום שמסננין רוטב הפירות כגון הימבערזאפ"ט
על-ידי בגד והמילבי"ן נשארים למעלה על הבגד ,כי בתוך
נקבי החוטין יוצאים עוד כמה וכמה חוטין דקין מן הדקין
מחוט אל חוט תוך הנקב ,אם הבגד נתישן ,ועליהם נסתבכו
המילבי"ן ונשארו למעלה .אבל המשקין יוצאין ועוברין דרך
החוטין אלו ,לכן לא מצאתי מקום לאסורו ,ודוק.
לח(           
       
 
 בררתי לעיל אדברי פרי-חדש אלו כי הוא לא פליג בזה
אטו"ז ומודה ליה במילבי"ן ,רק הפרי-חדש במדינתו
לא היה רואה מילבי"ן כאלה ,ואינו יודע מזה .והוא בפרי-חדש
לא איירי אלא מתולעים ממש ,ולזה הטו"ז גם-כן מודה ,ועיין
לעיל בדברי.
לט(         
        
        
        
          
         
 דעתי דברי הש"ך מבוררים ,וזו לשון הש"ך ,אבל
פירות שדרכן להתליע אפילו דרכן להתליע בתלוש
ורגיל להיות ביניהם תולעים בחוץ דאז נאסרו מיד וכ' ,דהכל
אסור ,דליכא כאן אלא חדא ספיקא דנימוח וכ' ,עכ"ל .והנה
נראה דאיירי מפירות שהתליעו בפנים ורגיל להיות ביניהם
תולעים בחוץ ,והנה ראינו בעינינו שרחשו ופירשו מבפנים
לחוץ ואז נאסרו מיד אליבא דכולי-עלמא כי אין כאן אלא חדא
ספיקא ,ולא איירי כאן מאותם תולעים הנולדים בחוץ על גב
הפרי כמה שדימה הרב בפרי-מגדים ,ולא קשיא מידי ,ודוק.





     

          (מא
      
         
        
          
         
ידי בגד עב ישן המילבי"ן אינן- מה שכתבתי לעיל שעל
 יש שפיר לתקן כאן החומץ שיסננו אותו תחלה,עוברין
 כך נראה לעניות,כך לבשלו ולסננו-ידי בגד עב ישן ואחר-על
 ועיין,הדשן- וכן הביא בש"ך ס"ק לט בשם תרומת.דעתי
הבית ס"ק ב[ שכך כתב שיתן מים תחילה אל-יצחק ]תיקון-בית
.תוך החומץ
           (מב
        
        
        
         
          
         
         
          

 דכל אלו ספקות שמא ימצאו,דעתי דלא קשה מידי
 ולא,או שמא נטחנו היינו אותו ספק שמא אין שם
.קשה מידי



        
        
  

 (מג

, לעניות דעתי הא דקאמר ואסור להושיטו לבן נח
ודאי דוקא להושיטן בעודן חיים אם רוצה לאוכלן
כך או להושיטן מתים ודאי- אבל להמיתן ולהושיטן אחר,חיים
 שכיון שיש להן חיות בפני עצמן מותרין הם לאחר,מותר
. וקל להבין,מיתתן אפילו להושיט לבן נח
        
        

 (מד

 ועיין מה שכתבתי,לעניות דעתי דוקא לתנן מחיים
.לעיל



           (מה
       
         
       



       
        
       



 המעיין בדברי הש"ך ס"ק יב ימצא שלא החליט שם
 ואדרבה אחר שהביא השתי,להתיר התולע עצמו
 ודעת הרמב"ם, הרא"ש שהתיר התולע הפירש מת,דעות
 הרי שמסיק. עיין שם, מסיים וצ"ע לדינא,והרי"ף שאסורו
. עיין שם,לאסור התולע עצמו
        
       
   



, וכוונת הש"ך בזה. דעתי נראים דברים פשוטים
פי שכתב לעיל דיש להחמיר בתולע עצמו-על-אף
 אבל, זה אינו אלא אם התולע עצמו ודאי לפנינו,הפורש מת
,בספק ספיקא סבירא ליה דודאי אין להחמיר כלל בתבשיל
 ואם באמת,וכאן איכא ספק ספיקא ספק פירש חי או פירש מת
 אבל כיון דיש עוד,פירש מת והתולע ודאי לפנינו יש להחמיר
 ואין, ודאי דיש להתירו, ואין כאן תולע,ספק כאן שמא נימוח
. ודוק,שום סברא לאסור שאר המאכל
      
       
         
         
        
       
         
 הרב לא פירש באיזה תולעים איירי הרב
מגדים- וחומרת וחששת הרב בפרי,למנחה-בסולת
אפשר לנפות מן- כי הן הנה אי,וודאי לא שייך אלא במילבי"ן
 כי רק במשקין כתבתי לעיל אמשבצת ס"ק טו דאפשר,הקמח
אפשר לסנן ושפיר יש- אבל בקמח אי,לסנן המילבין מהן
למנחה נראה דאיירי שהקמח היה- אבל הרב בסולת.להחמיר
 וסתם תולע גדול הרבה ממילבי"ן,מותלע בתולעים אחרים
 ואין לחוש כל זה,ידי נפה עבה-ואפשר לנפות מן הקמח על
 כך נראה לעניות,למנחה-ויש להתיר כמו שכתב הרב בסולת
.דעתי
        
        
     

 (מ

 אבל יש,המעיין שם בדברי רמ"א יש לומר כדבריו
. ועיין שם,לומר נמי שמקרי הוחזק בדגים טמאים





     

אומר שכל בריה שאין לו עצם ומת חוזר לעפרו אחר ששה
 לא היינו יודעים כמה ימי חייו של אותו בריה אם יכול,חדשים
 ודלמא כל ימי קיומו בין,לחיות חדש אחד או שנים או ששה
חייו וקיומו אחר מיתתו עד שנעשה עפר אינו אלא שבעה או
 לכך בא רב הונא להורות שכל ימי חיותו,שמונה חדשים
 והנה אני.וקיומו עד שנעשה עפר אינו אלא שנים עשר חודש
היום מכח האי דמ"ר ובירושלמי דאיתא שאינו חי יותר מששה
 אבל רב הונא בעצמו,חדש-חדשים אנו מוצאים האי דינא דפרי
 ולא מצאתי שום ראיה.שפיר הורה לן דינו כהוויתו וכצורתו
. וצ"ע,כלל או סתירה מדברי אדוני מורי ורבי ז"ל
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הגדולה בהגהת- דעתי יש לדקדק לדברי הכנסת
יוסף אות טז שכתב דזה מיקרי מבטל איסור-בית
 ואפשר כוונתו נמי. וצ"ע, והרב הנ"ל מתירו בפשוט,ואסור
מגדים במשבצת ס"ק יז שיש-כמה שהבאתי לעיל אדברי פרי
ידי בגד עבה שבקושי-לסנן מתחלה החומץ קודם הבשול על
,כך לבשלו ולסננו- ואחר,יוכל לעבור התולע דרך אותן נקבים
 כיון שמחזיקין שאין כאן איסור,וזה לא מיקרי מבטל איסור
, ומותר,ידי סינון הראשון ואז לא נשאר רק ספק ספיקא-על
חיים חלק ב- ועיין בתשובת דברי.כך נראה לעניות דעתי
 ואפשר גם.דעה סימן נד שמסיק בסופו כמו הגאון הנ"ל-יורה
. ועיין שם,כוונתו גם לסננו קודם בישולו כמו שהוכחתי לעיל
      (מח
  [זהב ס"ק ה- ]בעמודי 
         
       
        
          
        
       
       
        
       
        
         
        
       
        
         
         





        
    
 לי שלא התיר מה שבתוך השומן בהפסד מרובה אלא
 ואז מה,ידי היתוך וסינון מה שאפשר לסנן-על
ידי ספק ספיקא או-שנשאר נוכל להתיר בהפסד מרובה על
. כך נראה לעניות דעתי,ספיקא טובא
        
      
        
         
      
 דעתי נראה שאף במחובר לא הוה וודאי איסור אלא
 וכן, כי לפירוש רש"י ורוב פוסקים ראשונים,ספק
 אם לא פירש לא הוי אסור,פסקו הטור והמחבר לעיל סעיף ו
 וכן, רק שיטת הרשב"א לאסור,התולע הגדל בפירא במחובר
 פירות שהתליעו,כן יש לחלק- אם.הביאו לעיל ברמ"א
 אם ריחשו דהיינו שפירשו הוה,במחובר יש בהם שני דינים
 ואם לא פירשו הוה ספק,עלמא-וודאי איסור אליבא דכולי
 וצ"ע שלא חלק הרב,איסור כי אית ביה פלוגתת הפוסקים
.בזה
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 כי רב. מקטני תלמידיו לא נהיר לעניות דעתי ראייתו כלל
הונא רצה לנו להורות דינא דכל בריה דאין לו עצם אין
 אלא אם היה, ואם לא היו דבריו כן,מתקיים שנים עשר חודש



     





        
       
 

קודם המים מבפנים ,אפילו הכי אסור ,משום דלא הוי מקום
רבותייהו .וזה דבר שאי-אפשר להולמו בסברא ,הלא כל
האיסור אינו אלא משום שרץ השורץ על הארץ .ויש לומר ,אם
פירש מן המים לדופנא דכלי או לאויר וכדומה ,מיקרי שרץ
השורץ על הארץ ,אבל אם גדל במים ולא פירש עוד בשום
פעם מן המים ,רק משום שנשתנה מקום המים ,שיאסור התולע
משום שורץ על הארץ ,זה לא נראה לעניות דעתי כלל .ומאוד
צריכין ליישב לתרץ הנ"ל ,ודוק היטב .ועוד החמיר הפרי-תואר
ס"ק ו ,שאם היה בתוך המים שהתליע בכלי איזה דבר ,חיישינן
דילמא השריץ התולע על גבי אותו הדבר שבתוך המשקה,
ואסור .וכן אם יש בתוך הכלי חתיכות בשר או ירקות ,ועיין
שם .וזה וודאי חומרא יתירה ,ועיין פרי-מגדים .ובסוף גם הרב
בפרי-מגדים הניחו בצ"ע .ואני בעניי נצטערתי מאוד על אלו
חומרות מנא ליה כלל וכלל ,ודוק.

 לי ,מנא ליה לרב הונא האי דינא שאם פריש שרץ
המים ממקום רביתיה שאסור משום שרץ השורץ על
הארץ ,מנא ליה הא ,הנה כל התירא דכלי גמרינן מהני קראי,
דכתיב ,כל אשר לו סנפיר וקשקשת ,והכי לישנא דקראי
בפרשת שמיני" ,את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו
סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אותם תאכלו וכל אשר
אין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל
נפש החיה אשר במים שקץ הם לכם" .וגמרינן מאותן קראי
ההיתר בכלי ובבורות שיחין ומערות שאינן נובעין ,ובימים
ובנחלים אינן מותרין אלא אותן אשר יש להן סנפיר וקשקשת.
והנה ההיתר מאותן שיש להן סנפיר וקשקשת ,הנה הוא בכל
אופן שנמצאים ,בין במים בין לצוד מהן ולבשל או לאפות
מהן ולאוכלן .אם-כן נאמר גם-כן בהיתר כלים בורות שיחין
ומערות ,דגמרינן מהאי קרא עצמו ,שהותרו בכל אופן ,אפילו
לטול השרצים עצמן ולבשל ולאכול אותן בפני עצמן כמו שאר
בריות המים שיש להן סנפיר וקשקשת ,ומנא ליה דאסירי אם
פירשו ממקום רביתייהו ואין להם סימני טהרה הני שבכלים
ושבבורות ושיחין ומערות משום שרץ השורץ על הארץ .ולא
דמו כלל להני שרצים שגדלו בפירות תלושין ,דהתם לא מצינן
התירן בשום מקום בתורה ,אלא מותרין משום שלא נמצא קרא
לאוסרן ,ואם פירשו ממקום רביתייהו ודאי אסורין משום שרץ
השורץ על הארץ .מה שאין כן במים ,שמפורש התירן ,מנא לן
לאסור אם פירשו ,וצע"ג.

מט( ]     עקרת-הבית[   
    
       
      

 בעניי לא הבינותי ולא מצאתי מקום לדברי איסור-והיתר
ולא לדברי פרי-תואר כלל .ולעניות דעתי אעיקרא דדינא
קשה לי הפלא ופלא .אהאי דאמר רב הונא בגמרא חולין סז,
א ,אמר רב הונא ,לא לישפי איניש שיכרא בצבייתא באורתא
דילמא פריש לעיל מצבייתא והדר נפיל לכסא והוי עובר משום
שרץ השורץ על הארץ .אי הכי במנא נמי דלמא פריש לדפנא
דמנא והדר נפיל למנא ,התם היינו רביתיה .ומנא תימרא,
דתניא ,מנין לרבות בורות שיחין ומערות ששוחה ושותה מהן
ואינו נמנע ,תלמוד לומר תאכלו מכל אשר במים .וליחוש
דילמא פריש לדפנא והדר נפיל ,אלא היינו רביתיה הכי נמי
היינו רבתיה ,ע"כ.



העיון לא קשה כלל ,כי היא ברייתא מפורשת שם
בגמרא ]חולין סז ,א[ כל השרץ וכ' ,לרבות יבחושין
שסננן .ועיין בספר חכמת-אדם כלל לח.

 די לי בצער זה ,עד שמצאתי שהחמיר הפרי-תואר בשם
איסור-והיתר ,אפילו מילא הכלי מבור דרך צינור באופן
שלא נגע בדופן הכלי מבחוץ וגם אין שם חששה שקדם השרץ

 אלו הם כמו ִחדה ,ולא אבין כלל מה זה כוונתו ,במה
שאמר דיש לחוש לפירשו משום דפעמים יצאו לחוץ
עם המים .מי שמע כזאת ומי ראה כאלה לאסור אותן
שבחריצין ונעיצים משום חשש שמא יצאו ופירשו ,הלא מש"ס
משמע ,וכן פירשו כל חבל נביאים המפורשים והפוסקים
ראשונים ואחרונים ,איסורא דחריצין ונעיצים אינו אלא משום
דאינם עצורים ככלים ,ודומים קצת לימים ונחלים ,ואותן לא
התירה התורה .ואם לא נאסור אותן משום שהם דומים לימים
ונחלים ואסורים גדילתן משום שאין להם סימנים ,ודאי משום
חשש שמא פירשו לא נאסור אותן ,דהא אם גם פירשו בתוך
חפירותן על דופני חריצין ונעיצין מותרים משום דהיינו
רביתייהו ,כמו דאיתא בש"ס ופוסקים .ולחוש שמא פירשו חוץ
לדפנותיהן וחזרו ,לא חיישינן כלל ,כדמוכח בגמרא .ובכן לא
ידעתי לפתור חדתו .ואולי כוונתו דיש לחוש לפירשו ,שהמים
פירשו ממקום משיכתן לחוץ ונקראין נזחלין ,ואסורין ,משום
שדומין לימים ונחלים שיש להם מוציא ובא .אלא שמלשונו
לא מוכח כן .ועיין שם בתקון-הבית .ולא אבין כלל ,ודוק.
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 עד שנתן להם בסוף,לי דהכא הפריז מאוד על המדה
.דין בריה ואין לזה הוכחה כלל כלל לא
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 א[ אמר ליה, דהנה בגמרא לא כן עיין שם ]חולין סז
 כל השרץ, תניא דמסייע לך,רב חסדא לרב הונא
 הרי שלא. ע"כ,'השורץ על הארץ לרבות יבחושין שסננן וכ
. וצ"ע," "ואת נבלתם תשקצו,הביא מכתוב
 ]שער איסור    
    *    [והיתר
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 אין להם לדברי הב"ח אלו לא התחלה ולא, דעתי
אדם כלל לח אות ב- ועיין שם בדברי החכמת.סוף
 הוינן,שהביא נמי אי לאו האי קרא לאסור היבחושין שסננן
 שיחין, בבורות,מתירין כל השרצים הגדלים במים שבכלים
 והוינן מתירין לפרוש אותן, אף אם אין להם סימן כלל,ומערות
 דומיא דאותן.הבריות וכל שרצי המים מן המים ולאוכלן בעין
 אם יש להם סימנין מותר לצוד ולפרוש מן,שבימים ובנחלים
 והכתוב דימה, מהיכי תיתי לאוסרן, כי למה לא.המים ולאוכלן
 ואין לן לאוסרן אלא מהאי קרא ד"שרץ.אותם מכל וכל
 דאי ליכא, לית לדברי הב"ח שום מקום,כן- ואם.'השורץ" וכ
. היו מותרין שרצי מים שבכלים אפילו פירשו לגמרי,האי קרא
. עיין שם,וצע"ג
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 בדברי הש"ך יראה שגם הוא סבירא ליה אם אותן
 גם הוא מחמיר ואוסר,התולעים הם על המים בעין
 ואינו מתיר לשתות בלי חשש תולעים אלא,משום בל תשקצו
. ודוק, מפני שחושש נמי לדעת הרמב"ם,אם אינם בעין
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בנימין בשם הרב בן חביב- נראה דברי המשאת
 הם דברים,שכתב בשם יש אומרים להתיר
 כי יסוד בנינו הוא רק, ואין לאוסרם מדינא כלל.מתורצים
משום שאלו התולעים המתהוים מהם אינם מתהוים אלא
, ובודאי כל עוד שלא נתהוו התולעים רחשים,מרוקם ומצואתם
 רק ודאי. ואין בהם איסור שרץ כלל,אינם אלא רוקם וצואה
, משום מיאוס או משום חשש סכנה,שומר נפשו ירחק מהם
 וראייתו מהא דלא נעשים.אבל מצד שרץ אין בהם איסור
 אינו אלא להוכיח שאינם כמו שאר ביצים,זבובים אלא תולעים
כן- אם, אבל כאן הוא מתהפך תמיד,שנעשים בדומה לאמם
 ואין בו,כל עוד שלא נעשה תולע הרי הוא כמו רוק וצואה
 ואין, אלא משום מיאוס או סכנה,שום איסור משום שרץ
 ודברי הרב. ואם נתערב מתבטל.לאסור כלל מדינא מדין שרץ
. ודוק,הנ"ל הם דברי יחיד
       
        

 (נב

_________________
.bpw sc ` wlga `vnp ,a"pyz'd milyexi mc` zpia ly dycg dxecdna *



     

        
        
 
 אלו כתובים שלא בדקדוק לעניות דעתי ,דהנה זה
הוא דינא דרשב"א ,ורשב"א ז"ל לא פסק כן ,אלא
אי נעשה כן במחובר ,עיין שם .וכן הביא האי דינא הרמ"א,
וכן פסקו אחריו כל אחרונים ,וכן הביא הוא עצמו לקמן אות
יב ,גבי האי דינא תולעים הגדלים בפירות במחובר ,והוא
משום דסבירא ליה לרשב"א ,שאם גדל התולע במחובר ,אינו
צריך שירחוש ,אבל אם נעשה כדומה בתלוש ,מהיכי תיתי
לאסור ,הא אפילו אם רחש בפנים בתוך הפרי וגדל כל צרכו,
אינו נאסר עד שיפרוש ממקום רביתייה ,כמו שנאמר בגמרא,
וכן פסקו כל הפוסקים חבל ראשונים ואחרונים .לכן נראה
לעניות דעתי ,שהרב המחבר בחכמת-אדם שלא בדקדוק כתבו
כאן ,וצע"ג.



       
      
    

 אלו גם-כן שלא בדקדוק הם ,דהא לא איקרי פירש
אלא אם פירשו על מקום שאינו רביתייהו .והא דבעי
רב אשי בגמרא ]חולין סז ,ב[ אם פירש מתמרה לתמרה ואוקי
בתיקו ,לא בעיא אלא בתולע שגדל בפנים בתוך הפרי ושרץ
מזו לזו ,ועיין שם .אבל תולע ,כגון מילבין הגדלים על הפרי
מבחוץ ,ודאי לא איקרי פירש אם פירשה מפרי לפרי עד
שפירשה על דופני הכלי ,כמה שכתב הש"ך ,ועיין שם
פרי-מגדים.
 הפרי-חדש יצא להתירן אפילו אם פירשו לדופן הכלי
מבפנים ,משום דמקרי מקום רביתייה עד שיפרוש על
גבי הקרקע .ונהי דלא קיימא לן כדבריו ,כמה שכתב
בפרי-מגדים ,אבל מפרי לפרי ודאי לא איקרי פירש ולא נאסר
משום הכי ,רק נאסרו לדידן שמא פירשו על גבי דופן הכלי
מבפנים ,וצע"ג.
 ראיתי אחרי רואי בבינת-אדם ]ציון[ לה ]סעיף נא[ שסמך
עצמו על דברי כרתי-ופלתי אות ד שאסר אם שרץ
בתלוש אפילו רק קצת ,ולכן אסר בפשיטות אם שרץ התולע
מפרי לפרי .והנה אעיקר דינא דפלתי יש לחלק .הנה שם אות
ד יוצא בנשק לקראת הפרי-חדש שהתיר התולעים בקמח עד
שמונח על הארץ ,אבל אם פירשו רק על דופן הכלי מבפנים,
מותרים משום דהיינו רביתיה .וצווח הפלתי עליו ככרוכיא,
מנא ליה הא ,דוקא במשקים מצינן להקל במקום רביתיה משום
דהתורה התירה בתוך המים ומקום רביתיה נמי איקרי תוך





המים ,מה שאין כן בתולעים בפירות התלושים ,דלא כתיב
היתירה רק מקרא על הארץ להוציא זיזין וכ' ,דאינו בכלל
שורץ על הארץ דהא לא שרצו ,אבל כשפירשו הרי הם
שורצים ,ומה בכך דחוזרים ,וכך רביתיה ,מכל-מקום שורצים
הם והרי הם בכלל שורץ על הארץ ,ומי יתירם ,סוף כל סוף
שורץ הוא ,ולכן ח"ו להקל ,עיין שם בפלתי שהאריך.
 דעתי דברי הפרי-חדש הם מיוסדים ,וח"ו לתופסו
בטועה .דהנה בגמרא סז ,ב ,סוף פרק אלו טריפות,
איתא בברייתא ,על הארץ להוציא את הזיזין שבעדשים ואת
היתושים שבכלסים ותולעת שבתמרים ושבגרוגרות ,ע"כ .והנה
על זה בעי אחר-כך בגמרא ,אי פירשה התולעת לארץ ,או
לאויר ,או על גב התמרה ,או לגרעינה ,או מתמרה לתמרה,
ואוקי בתיקו .ומשמע דוקא אי פירשה ממקום רביתה ,אבל אי
שרצה במקום רביתה ,היינו אם רחשה בפרי עצמה בפנים,
אפילו בפרי גדולה מאד ,אם רחשה מעבר לעבר בתוך הפרי,
אינה נאסרה ,משום דהוי מקום רביתה .והנה מוכח שפיר ,כמו
שמותר במים אם פירש למקום רביתייהו ,הוא הדין נמי בפרי
אפילו רחש ושרץ בפרי ,אם לא רחש אלא במקום רביתייהו,
מותר עד שפירש ממקום רביתייהו ,ונכון ,והנה לך השתא שכל
דברי הפרי-חדש חיים וקיימים.
 נאמר ,כיון שרואים רוב אחרונים שפליגי על
הפרי-חדש בזה ,וסבירא להו בדבר יבש או
בפירות מיקרי דופן הכלי שלא מקום רביתייהו ,די לן לאסור
בפירות יבישים אותן המילבין משום שמא פירשו לדופן הכלי,
אבל ודאי אם לא פירשו אלא מפרי לפרי ,כיון דרביתייהו לא
בתוך הפרי אלא על הפרי בחוץ ,ואם פירשה מפרי לפרי מיקרי
מקום רביתייהו ,ומותרין ,כן נראה לעניות דעתי ,וברוך השם
שזכני בזה.



       
       

 דוחק גדול ,ואין לו שחר כלל ,ודוק .ועיין מה שכתב
בחכמת-אדם לקמן אות יא בדיני מילבין בקמח .ונראה
לעניות דעתי שהפריז בזה על מדתו מאד לאסור את המותר
לרוב פוסקים ,ודוק.
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 (נז

אדם האי בדיקה- לתמוה שלא הביא בספר חכמת
ערוך עם כל נושאי כליו-שהסכימו עליה השולחן
ערוך סעיף- הובא בשולחן,ופוסקים כולם הראשונים ואחרונים
, הבא לבשלם לאחר שנים עשר חודש, פירות שהתליעו,ח
, המתולעים והמנוקבים יעלו למעלה.יתנם לתוך מים צוננים
, שאם נשאר בו תולעת,כך יתנם בקדרה במים רותחים-ואחר
. וצ"ע,ימות





         
        
       
 
 אוכל להבין מה שכתב גבי רחיים גדולים שיש להן
אפרכסת לא הוי אלא ספק נימוח ומה שכתב ברחיים
 וצ"ע לעניות, איפכא מסתבר, ואדרבה.של יד הוי ודאי נימוח
.דעתי

 
  
           
         
       
         
         
 הלכה,אסורות פרק ו- ]הלכות מאכלות    
         [א
        
         
         
          
   [ ]שם     
         
         
        
        
       
 דהנה ידוע. דעתי נראים דברי הרמב"ם כפשוטים
 ויש להם,חיים עוף ובהמה וחיה מלאים דם-בבעלי
לב שממנו תוצאות חיים והוא מלא דם שמספיק את כל הגוף
 והתורה.ומכניס ומוציא תמיד אל כל הגוף וממנו אל הלב
 והוה אמינא. דם כל חי לא תאכל, שנאמר,אסרה לנו דם כל חי
בכל חי מה ששותת ממנו אסור משום דם מה ששותת ממנו
 לכך מיעטה,ידי מכת הריגתו הוא דהוי אסור משום דם-על
 מה שדומה,תורה לעוף ולבהמה מכלל ופרט וכלל כעין הפרט
 יצאו דגים וחגבים,לעוף ולבהמה שיש בו לחלוחית דם בלבו
 לא מיקרי דם,שקצים ורמשים שאין בהם לחלוחית דם בלבם
 והשתא שפיר כתב.כלל ולא הוי בכלל דם כל חי לא תאכל

      (א
    
        
        
 משום שראה, דעתי נראה דלכך הפכם רבנו בטור
 ונקט האי,ברמב"ם שנקט סימני חגבים הם שלשה
דיש לו ארבע כנפים וכנפיו חופין את רב ארכו ורוב היקיפו
 וטעמו דרמב"ם. לכך נקט גם הטור כן כדבריו,בסימן אחד
 והבאתי,משנה-עיין בחידושי על חולין שתרצתי קושיית הלחם
. ועיין דרישה, ודוק,טעם נכון לרמב"ם
            (ב
       
       
, דעתי נראה שאין אנו סומכין אסימנין ושמו חגב
 וכמו שכתב,אבל אקבלה ומסורת ודאי סומכין
.יוסף ובמחבר כאן סעיף א-כן בבית- וכן מסיים גם.הרשב"א
 וכן.יוסף-וכן המנהג בהרבה קהלות ספרד כמו שהביא בבית
 ובלא מסורת. ומסכים ודאי דאמסורת סמכינן.נמי כוונת הטו"ז
.אינו נאכל אפילו יש לו כל הסימנים ואפילו נקרא בשמו חגב
.מגדים- עיין פרי,כן נראה לי נכון
           (ג
     
          
        
          
 [ ב, ]כריתות כ      



     

הרמב"ם בפירוש המתניתין החגבים אינם מבעלי-חיים שיש
להם דם ,ומה ששותת מהם אין זה דם וכ' .והוא ז"ל למד כל
זה מגמרא דדם שחיטה ,שדם חגבים לא מיקרי דם ודם חגבים
טמאים אינו אסור אלא משום שהוא תמצית גופן כחלב בהמה
טמאה .ולפי זה שפיר כתב בחבורו ]הלכות מאכלות-אסורות
בפרק ג ,הלכה כב[ ,ציר חגבים טמאים מותר מפני שאין בהם
לחלוחית .פירוש ,מפני שאין בהם לחלוחית בלב ,לכך לא
מיקרי דם .וכיון שאין להם דם ולא נאסר מה ששותת מהם
אלא מפני היוצא מן הטמא ,לכך צירן מותר ,שאין זה
לחלוחית היוצא מהן אלא זיעה בעלמא ומותר ,ודוק היטב.
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 בעניי תרצתי דברי רש"י על נכון ,עיין לעיל בחבור זה
דף ג מה שתירצתי שם ]סימן פא[ בד"ה שם ס"ק כח
בד"ה דבש צרעים וגזין וכו' ,עיין שם ותמצא נחת ,תהילה לאל
יתברך.





         
       
        
        
      
     

 דעתי נראה הנה עיין לעיל מה שתירצתי דברי
הרמב"ם באשר הקשה עליהן הפרי-חדש ס"ק
ה ,הוכחתי רק אם יש על דם חי איסור דם אז גם צירן
אסור מן התורה .אבל דגים שאין בהם איסור דם,
ולחלוחית השותת ממנו כשהורגין אותו ,לא מיקרי דם,
אלא בטמאים אסור משום היוצא מן הטמא .ואם-כן אמרינן
רק מה שמתמצה מגופו הוא מיקרי היוצא מן הטמא ,או
שיוצא על-ידי בישול או כבישה .אבל צירו היוצא על-ידי
מליחה אינו לדברי רמב"ם אלא זיעה בעלמא ,בחגבים
שהוא מעט מזעיר לא אסרוהו רבנן ,אבל בדגים שהוא
הרבה אין הכי נמי אסרו רבנן ,אבל איסור דאורייתא אין
כאן כלל ,כן נראה לעניות דעתי ,ודוק ,ועיין בנודע-ביהודה
מהדורא-קמא כו.
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 בגמרא איתא מוקי אבוה דשמואל באומר של עוף
פלוני וטהור .והנה מדברי המפורשין והפוסקים נראה,
וכן הביא כאן הטור ,שאין צריך לומר רק של עוף פלוני הוא
ואנו מכירין שהוא טהור ,וכן כתב מהר"ם שיף בפירוש .אבל
לעניות דעתי הבאתי בחדושי על חולין ,שאינו מספיק בזה אם
אמר 'של עוף פלוני הוא' ,ולא אמר נמי 'וטהור' .דאם אמר רק
'של עוף פלוני הוא' ולא אמר נמי 'וטהור' ,שפיר מצי
לאישתמוטי ,דהא איתא בגמרא לעיל ,שיש כמה עופות
שכמעט שם אחד יש להן ,יש מהן טמא ויש מהן טהור ,ואינו
רק חילוק קטן בלישנא ,כמו תרנגולא דאגמא אסירא תרנגולתא
דאגמא שריא ,מרדו זגיד ואכיל שרי ,סגיד ואכיל אסור ,מזגא
חמרא אסירא בת מזגא חמרא שריא ,וכדומה לזה יש ויכול

להיות הרבה מהן .ואם-כן ,אם לא יאמר אלא שם העוף ואנו
תופסין אותו בשיקרא ,יכול לאישתמוטי ולומר לכך נתכוונתי
או לא הבנת כוונתי .לכך צריך לומר דוקא 'של עוף פלוני
וטהור' ,ושוב אינו יכול לאישתמוטי עוד ,כי יש לתופסו בכך,
ודוק.
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 לי דזה כוונתו ,כמו שפירש הר"ן בפרק אלו טריפות,
אי גרסינן בגמרא אין מוכרין ביצה טרפה לגוי אלא
אם-כן טרופה בקערה ,לפיכך אין לוקחין מהם ביצים טרופות
בקערה ,ע"כ .אי הגרסא כך ,וודאי אין לוקחים ביצים טרופות





     

אפילו בזמן הזה ,ויש שאין גורסין האי 'לפיכך' ,ולדידהו
לוקחין בזמן הזה טרופות בצים מן הגוי ,וקל להבין.
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 דעתי נראה ,האיסור-והיתר הולך לשיטתו שהוא
אוסר בסימן פב לעיל אווז הבר ובר אווזא הבר,
ואם-כן ביציהם נמי אסורים ,והם מצויים בינינו ,לכך לא רצה
לסמוך ארוב אלא בביצי תרנגולת .אבל הדרכי-משה ,אפשר
שסבירא ליה כשיטת הפליתי ושאר הגאונים ,שגם אווז הבר
ובר אווזא הבר אם יש להם כף רגליהם רחבים מותרים ,לכן
התיר הוא לילך אחר רוב ביצים אפילו באווזות וביצי בר
אווזות ,ודוק.

ד( 

         
       

 אף אם אמר הגוי של עוף פלוני וטהור ,רק שאין אנו
מכירין אותו שהוא טהור ,אינו נאמן .ולעניות דעתי
אינו נראה כן כאשר כתבתי לעיל ריש סימן על דברי הטור ,כי
הגוי המוכר ודאי צריך לומר דוקא 'מעוף פלוני וטהור' אז הוא
נאמן ומותר ליקח ממנו ,אבל אם אמר רק 'משל עוף פלוני',
אף אם אנו מכירין אותו העוף שהוא טהור ,אפילו הכי אין
קונין ממנו ,דאז מצי לאשתמוטי ואפשר שמשקר ,כמו
שביררתי לעיל ,ועיין שם .אבל אין הכי נמי ,אם אומר 'של
עוף פלוני הוא' ואינו אומר 'וטהור' ,וגם אין אנו מכירין אותו
אם הוא טהור ,ודאי אין לסמוך עליו כלל .אבל אם אמר 'של
עוף פלוני הוא וטהור' ,אף שאין אנו מכירין אותו אם הוא
טהור ,מותר ליקח ממנו ,שאז יש לסמוך עליו שאינו משקר,
כיון דאפשר לשאול ולברר מירתת ולא משקר ,וכן מוכח
מגמרא .וראייה מדברי הרשב"א ]חולין סד ,א ד"ה לא צריכא[,
שהקשה ,כיון דעורבים דומים לדיונה אמאי מהימן ,הא מצי
להשתמיט .ותירץ ,מכל-מקום מירתת דילמא יהב ישראל
דעתיה וסומכיה לדיונה ומכיר שאי-אפשר שלא יהא הפרש כל
דהוא ביניהם ,כן כתב הרשב"א .ואם-כן כל-שכן אם הוא אמר
'מעוף פלוני וטהור' ,אף-על-פי שישראל אינו מכירו ,מירתת
הנכרי דלמא יהב ישראל דעתיה לשאול ,כן נראה לעניות דעתי,
וצ"ע על הטו"ז שהביא דברי הרשב"א בס"ק א.



          
         



         
        
        
          
         

 כל זה סותר למה שכתב ס"ק א בשם רשב"א ,עיין
לעיל .ודבריו דחוקים ואין זה משמעות הלשון .ועיין
היטב .ולעניות דעתי נראה ליישב דברי הטור ,דאפשר שהטור
סבירא ליה באמת ,בין שאמר הגוי שהם מעוף פלוני וטהור,
אף-על-פי שאין המין זה מצוי בינינו ואין אנו מכירין בו שהוא
טהור ,בין שאמר רק 'משל עוף פלוני הוא' ולא אמר 'וטהור'
אבל אנו מכירין אותו שהוא טהור ,נאמן .והטור קמשמע לן
רבותא בלשונו בין ברישא בין בסיפא .ברישא קא משמע לן,
ודאי אם אומר המוכר 'מעוף פלוני וטהור' ,ודאי ראוי לסמוך
עליו ,אף-על-פי שאין אנו מכירין אותו העוף שהוא טהור ,כי
הגוי מירתת שמא ישאל הישראל למכיר ,וירא לשקר .אלא
אפילו לא אמר המוכר אלא 'מעוף פלוני' ולא אמר 'וטהור',
רק שאנו מכירין אותו שהוא עוף טהור ,נמי סומך עליו.
ובסיפא רבותא קא משמע לן ,לא מיבעי אי אמר 'של עוף
פלוני' ולא אמר 'וטהור' ,ואין אנו מכירין אותו עוף שהוא
טהור ,ודאי אינו סומך עליו לקנות ממנו ,כי גם הוא בעצמו
אינו אומר 'וטהור' .אלא אפילו אמר 'מעוף טהור הוא' ,רק
שאינו מזכיר שם העוף ,נמי אינו סומך עליו מפני שיכול
להשמט ,וכדאמר בגמרא ,ולכך לא נקט בסיפא היפך דרישא,
וקא משמע לן רבותא בלשון רישא וסיפא .ומתורץ שפיר
קושיית הטו"ז שהיא קושיית הדרישה ופרישה ,ותירוץ הטו"ז
צע"ק.
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 ידעתי בעניי מה רבותא בזה שאנו מכירין העוף או
שיראה לנו העוף ,כיון שכל זה אין אנו יודעין אלא
על-ידי אותו ישראל ,והוא אינו נאמן לנו כלל .ודי היה לנו אם
הש"ך כתב אפילו יאמר המוחזק בכשרות שהוא מעוף פלוני
ויראה לנו אותו העוף ,אינו נאמן ,וצ"ע ,כי לא הוסיף על דברי
המחבר לא תבלין ולא מלח ,וכל זה ברור לנו מדברי המחבר,
וצ"ע .ולא היה לו לומר אלא האי דינא איתא אפילו בישראל
המוחזק בכשרות אם יאמר שהוא מעוף פלוני טהור ,אינו
נאמן ,וצ"ע.



     

 הש"ך הולך בזה לשיטתו לעיל סימן פג ]ס"ק כה ,כו[,
שאפילו הוא ישראל כשר צדיק מפורסם ,אינו נאמן נגד
אלו סימני ביצים אף-על-פי שהם אינם אלא מדרבנן .ועיין
לעיל סימן פג מה שכתבתי שם על דברי הש"ך ס"ק כו ,שלא
לההביל דברי העטרת-זהב .וביררתי ,שאם אדם שמוחזק לן
בכשרות מכל וכל מעיד על בצים שהם כדים או חדים משני
עבריהם או חלמון מבחוץ וחלבון בפנים ,אם מעיד בבירור
שהם כשרים ,שיש להסכים לדברי העטרת-זהב ולהאמין
לדבריהם להתיר אותן בצים ,ועיין שם .וכן איתא נמי בפלתי.
ועיין בתשובות חתם-סופר יורה-דעה סימן עח ,דשפיר יותר
לסמוך אעדות עדים או רובא או קורבא מלסמוך אסימן ,אף
שהוא דאורייתא ,עיין שם .ועיין בהלכות-קטנות סימן לד,
הביאם בלח"פ ,שאין לחוש לביצת התרנגולות הנמצא בלול
של תרנגולות אם שני ראשיהן כדין או חדין ,עיין שם.
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 לא מצאתי בדברי רמ"א כאן שום תואנה לטעון עליהם,
כי כוונתו רצויה ,וכמו שפירש הט"ז לדינא .וגם כוונת
הרב המגיד ,נראה לי דלא פליג אסברת ראשונים רשב"א
ותוספות ,הם אמרו מפני שעופות טמאים אינן מצויין בינינו,
לכך אנו קונים ביצי עוף מכל אדם ואין רגילות לשום אדם
למוכרן.
 זה הטעם אינו מספיק אלא בינינו ,אבל במקומות
שקרובים למדבר ,ששכיחים שם עופות טמאים ,אינו
מספיק ,לכך הביא הרב המגיד טעם אחר ,לאמור דאין אנו
קונים אלא של תרנגולים ואווזות .וזה הטעם מספיק לכל
מקום .והרב המגיד אינו אלא מוסיף על דברי הראשונים .וכן
כוונת הרמ"א בהג"ה כאן .אבל לא כדברי האיסור-והיתר שאם
לא הכרנום עדין בטביעת עין שתהא אסורה .רק כוונתו שאין
צריך לדקדק כלל ,משום דבצים השכיחים בינינו אינם אלא
ביצי תרנגולות ואווזות וכיוצא בהם ,ואין צריך כלל לראות
בסימנים .אבל אם אנו רואין בפירוש ביצים שאינם שכיחים,
או שהגוי עצמו אומר שהוא ממין שאינו שכיח ,אז שפיר צריך
סימנים .זה הוא כוונת הרמ"א בהגהתו מפורש היטב הדק .ואין
כאן מקום לא לתמיהת הטו"ז ולא לתמיהת הש"ך ,ודוק ,ועיין
פרי-חדש ופרי-מגדים.
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לעיל מה שכתבתי על דברי טו"ז ,ובררתי שהרב המגיד
אינו פליג כלל אדברי שאר ראשונים ,ועיין שם.

ח(         
      
        
 לעיל מה שכתבתי אדברי דרכי-משה אות א ,שהרמ"א
לשיטתו ,שהתיר מיני אווזות הבר וגם בר אווזות הבר
לנו ,אין לחוש נמי לביציהם .אבל האיסור-והיתר לשיטתו,
שאוסר מיני אווזות ובר אווזות הבר ,אסר גם ביציהם ,ולא
התיר לנו לקנות רק ביצי תרנגולת בסתם בלי דקדוק ,וד"ל.
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 כנראה לא דקדק הש"ך בדבריו ,כי באמת לא אסור
אלא מדרבנן ,וכן כתב הבית-יוסף בפירוש ,אלא משום
לא פלוג אנן דיינינן ליה כאיסור תורה .וזה בוודאי נמי כוונת
הש"ך ,אלא שלא דק בדבריו ,וד"ל .עיין פרי-חדש ,ועיין פלתי
ופרי-מגדים.
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 דעתי נכנס הוא ז"ל במחיצה היותר דחוקה .דמה
לן אם כח האור מוציא מביצה קלופה כח האיסור,
גוף האיסור ,האיך יכול כח האור להכניס אותו גוף האיסור
לתוך ביצה שאינה קלופה .ולא דמי לביצה שיש בה אפרוח או
דם ,דשם הוי טעם האיסור ,והטעם ,יש כח לאש להכניס
ולהוציא ,אבל ממשות האיסור ,מנין לו אותו הכח להכניסו
על-ידי הקליפה של היתר .ואי אמרינן שיש לאש כח להכניס
אפילו ממש האיסור לתוך שאינה קלופה ,למה ,או ,מנין לנו,
שאין לו כח נמי להוציא הגוף האיסור מן הביצה שאינה
קלופה .וצריך לי לומר ,על-כרחך לחד אית ליה לאש כח או





     



להוציא או להכניס על-ידי קליפת הביצה החיצונה ,אבל תרתי
לא עבדי .והיינו דברי הפרישה ,דתרתי לא אמרינן ,שיצא
ממש ,פירוש האיסור ממש ,שיצא מתוך אינה קלופה ויכנס
לתוך אינה קלופה ,לזה אין לאש כח ,אבל חדא עבדא ,מתוך
קלופה לתוך אינה קלופה ודאי עבדא .ודברי הפרישה בזה
ברורים ומנוקים ,ודוק.

אחרות ,וידוע הוא ,שהרבה והרבה יש בהם שביצת עופות
שלהם גדולים מביצת תרנגולת שלנו ,ומאלו איירי כאן לדינא.
ויש ביצים טמאים שהפנים שלהם ,היינו הביצה בלא קליפתה,
גדולה כביצת תרנגולת שלנו עם קליפתה ,אם-כן צריך לן
קליפתם החיצונה עצמה לבטל הביצה טמאה .ובתוך שישים
ביצים יש כמה וכמה שהם קטנים מחבריהם ,ואולי לא יספיק
שיעורם לבטל האיסור בשישים ,לכך תקנו שיהיו שישים ואחת
לבטל ,ואין שום זרות בדברי הדרישה ,ודוק.
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 תמה ,פה הקדוש יקשה ויאמר כזה ,הלא ידוע לבעלי
המחקרים כי לכל דבר היוצא מן החי או כל דבר חי
מלא נקבים נקבים קטנים בתולדה ,אבל מטבע הבריאה שגוף
הדבר וממשו נשמר היטב על-ידי עורו או קליפתו החיצונה,
ואינו יוצא שום דבר ממש על-ידי אותן הנקבים ,רק איזה הבל
הגוף הפנימי מוציא ומכניס במקומו הבל האויר ,וכן טבע
הבריאה אפילו בדברים שקשים מבחוץ יש הטבע כמו-כן
כאשר כתבתי .ואם-כן דבר גשמי אינו יוצא על-ידי אותן
הנקבים הנמצאים בתולדה בקליפת הביצה ,אלא רק טעם
בעלמא ,שאינו גוף ממש ,וזה הוא מוציא ומכניס שפיר בטבע,
אבל לא שום דבר ממש שהוא גופני .ואם-כן קושית הט"ז לא
קשה כלל על הרמ"א .בשלמא הרשב"א שפיר אוסר ביצה
שנתבשלה בקדרה עם הבשר לאכלו עם הכותח ,משום שנכנס
בו טעם בשר ואסור לאכלו בכותח .וכן ביצת אפרוח אוסרת
מפני שמוציא טעם האיסור .מה שאין כן בביצת האסורה,
שאינה פולטת אלא טעם הציר והוי רק מיא ביצה בעלמא שאין
לו טעם ,ומותר .אבל אם נקבה נקב מפולש בביצה ,יוצא
ממשות האיסור ושפיר אוסר ,ודוק ,ועיין פרי-חדש.

 אי איירי בביצת אפרוח או דם ,שפיר מסתבר כדברי
הש"ך ,כי שם היא ביצה משאר ביצים הטהורים ,וכן
מסתבר .אבל בפרישה איירי מביצת טמאה מעוף טמא
שנתבשלה עם אחרות טהורות .ועיין לעיל אדברי טו"ז ס"ק יב
שבררתי שביצים מעופות טמאים משתכחים שיהא תוכם גדול
כל-כך כשאר ביצים טהורים עם קליפתן ,ואין השכל וגם אין
החוש מכחישים דברי הפרישה ,ויש להם שחר באופן זה,
ודוק .ומנא ליה לדחות דבריו מכל וכל ,וצ"ע.
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דעתי נהירין דברי הדרישה ואין בהם שום זרות.
הא כאן איירי מביצת עוף טמא שנתבשלה עם
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 דעתי נראה ליישב .ועיין לעיל סימן סו שטרחתי
ליישבו דלא קשים דברי המחבר ,לעיל בסימן סו
איירי מדם בצים עצמו שאכל ,ושפיר כתב שם ,חייבים עליו
אם ידוע שהוא מרוקם אפרוח .אבל כאן איירי שלא אכל
הריקום עצמו ,אלא שהשליך הריקום לחוץ מן הביצה ואכל
שאר הביצה ,כי זה הוא כמעט אם התחיל להתרקם האי ריקום





     

 ועיין, מה שכתבתי ובררתי לעיל אדברי טו"ז ס"ק יב
 ויצאתי שם,מה שכתבתי לעיל אדברי ש"ך ס"ק טו
 ועיין,ליישב שפיר דברי האחרונים ובראשם הדרישה ופרישה
.חדש- דלא כפרי,שם
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 ולעניות דעתי זה דבר. איני ידוע לברר דבריו, עני ודך
 בכל, אדרבה,אפשר שיהיה ריקום בביצה בלי דם-אי
 ואני תהילה לאל יתברך. וצ"ע,ריקום עיקרו הדם ומלא דם
 וגם דברי הש"ך. עיין שם,פירשתי דברי הט"ז לעיל בסימן סו
 ועיין מה שכתבתי כאן באותו סימן על דברי ש"ך ס"ק.שם
,חדש כאן צ"ע- ודברי הפרי, ותמצא מרגוע לנפשך בעה"י,כג
.ודוק
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 ובחדושי על חולין,כן- מהר"ם שיף הקשה כמו
 ובאמת יש לומר אקושית הפליתי. עיין שם,תירצתי
 דהנה אבוה, דהא זה בעצמו קושית הגמרא,דלא קשה כלל
דשמואל סבירא ליה סימנים לאו דאורייתא משום האי דרב
 אלא המקשן הקשה. וכדמוקי לה רבי זירא לפי המסקנא,אסי
 הקשה הוא האי,עליו בהסלקא דעתך דסימנים דאורייתא
 אמאי אוקמי אבוה דשמואל כהאי גוונא לבדוק,קושיא
 ולא מצא לפי דעת המקשן טעם אחר לדברי אבוה,בסימנין



 רק ברישא איירי ביצת עוף טמא,כמעט אינה בר אכילה
 אף,שהתחיל העוף להתרקם בה לוקים עליה משום שרץ העוף
 דהא הביצה, חייב,שהשליך הריקום ולא אכל רק שאר הביצה
 וביצת.אסורה ויוצאת מן הטמא מן שרץ העוף ולוקה עליה
 מכין אותו מכת, ואכלה,עוף טהור שהתחיל העוף להתרקם בה
 כי הביצה היא, אם השליך הריקום ואכל שאר הביצה,מרדות
 כך. וכבר השליך אותו לחוץ, ולא נאסר רק הריקום,טהורה
 עיין שם מה שכתבתי לעיל סימן,נראה לעניות דעתי ליישבו
. ודוק,סו
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 במה שהקשה, לעיל מה שכתבתי על דברי טו"ז ס"ק ב
 למה לא, וכן הקשה בדרישה ופרישה,על דברי טור
 ברישא, ותירצתי שם. עיין שם,הביא בסיפא היפך דרישא
. ובסיפא רבותא קא משמע לן,רבותא קא משמע לן בטור
חדש כאן על דברי-ובדברי אלו מיושב שפיר קושית הפרי
 ועיין, אף שהוא מוקמי רק בישראל צייד שאינו חשוד,המחבר
.שם
        
        
         
       
 לעיל מה שכתבתי על דברי טו"ז ס"ק ב על ראש
 שאם, והבאתי אדרבה ראיה מדברי רשב"א אלו,דבריו
אמר הגוי 'מעוף פלוני וטהור הוא' אף שאין אנו מכירין אותו
, עיין שם,סמכינן עליה אף שאין אנו מכירין אותו שהוא טהור
.ודוק
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דשמואל אלא בטרופות ,ועל זה הקשה ,עד שבא רבי זירא
וקאמר דאבוה דשמואל לא סבירא ליה אלא סימנין דרבנן,
ולכך צריך לומר באומר של עוף פלוני ,ודוק .וכל דברי
הפליתי כאן צ"ע.
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 דעתי לא צריך לכל זה .אף שגוי לא אמר בדדמי,
אבל אם מכירו בטביעות עין ודאי יאמר ,אם-כן
שפיר לחוש שיאמר מעוף פלוני וטהור ,לכך אסור ,וקל להבין.
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 דעתי לפרש דברי ט"ז ,שוודאי דוקא נקט דבריו
ודק הוא ז"ל כאן בדבריו שפיר ,וכוונתו ,ביצת
נבילה כל עיקרו מדרבנן הקילו בספיקו ,אבל ביצת טריפה
עיקרו מן התורה ,על-כן החמירו בספיקותה ואפילו ילדה מיד
מחמת לא פלוג ,ודוק.
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 דעתי יש לדקדק טובא .הנה שם בפרק כל הבשר
הביאו בגמרא כמה ברייתות וכמה תנאים
ואמוראים שפליגי בזה מאיזה קרא נאסר לן בשר בחלב .יש
שם האי ברייתא דבי רבי ישמעאל וברייתא דאיסי בן יהודה
שגמר מגזירה שוה ד'קדוש' 'קדוש' אכילה ,ומקל וחומר
ההנאה .ומשנת רבי ,שלמד האכילה באם אינו ענין ,והנאה
בגזירה שוה .ומימרא דריש לקיש ,שגמרו ממבושל דגבי פסח.
ומימרא דרב אשי ,שגמר האכילה מ"לא תאכל כל תועבה",
והנאה מקל וחומר .ורב אשי הוא האחרון ,ולפניו פתוחים כל
שערי דעה ,וסידר כל מה ששנו ואמרו נביאים הראשונים
והאחרונים ולא רצה באחד מהם ,רק גמר מ"לא תאכל כל
תועבה" .אם-כן קשה ,למה הניח הטור כל אותן תנאים
ואמוראים והביא רק ברייתא דרבי ישמעאל .ואין לומר מפני
שסדרם בגמרא באחרונה אחר מימרא דרב אשי וריש לקיש
ורבי ודרבי אלעזר ,לכך משמע דהלכה כאותה ברייתא ,זה
אינו ,דהא ברייתא דאיסי בן יהודה ,הביאו אחר ברייתא דרבי
ישמעאל ,והוה ליה לגמור כאותה ברייתא ,וצ"ע לעניות דעתי.



      
       
  



בפרישה שמפרש ,המעושן ,שנתחממו בשר בחלב
בעשן כמו בחמי טבריה ,או יש לומר שנשרה בחלב,
ואחר-כך תלאו בעשן.

ב(

 אף שהביא הרב המגיד בפרק ט מהלכות
מאכלות-אסורות האי מעושן הוא בעי דלא
איפשטא בירושלמי דנדרים ,ובשל תורה אזלינן לחומרא ,קשה
לי על דברים אלה ,הא בבשר בחלב רק דרך בישול אסרה
תורה ,ומעושן ,אם רק שנתחממה בעשן ,אין זה בישול .ואם
תלאו לעשן ,נמי לית ביה בישול ,והתורה הקפידה רק על
בישול.
 לי דהאי מעושן קאי ,או מיקרי ההבל העולה מן
הבישול ,והוא כמו אדים עבים והוא הנקרא עשן
גם-כן ,וידוע דזה מבשל .כי חדשים מקרוב באו ,חושבי
מחשבות המבשלים רק על-ידי אותן אדים ,הם מתאספים אותם
על-ידי סלונות וצנורות אל תוך כלים ,ולזה יש כח לבשל
כמעט יותר מן האש עצמו .וזה הוא המעושן שהוא אסור מן
התורה ,שהוא תולדות אש ,ותולדות אור אף גבי שבת אסור
מן התורה ,וקל להבין.





     

       
       
         
        
        
        
        
         
       
       
       
        

, ולי מאד קשה. בעניי לא מצאתי בדברי הטור כל אלו
יוסף להמציא פירוש חדש וצריך-מנא ליה לרבנו בבית
לדחוק לכך בדברי טור שהם אדרבה פשוטים ומסכימים לדברי
יוסף המציא כל זה מפני- והבית,רש"י ורא"ש כאשר הם לפנינו
 והיינו שלל, הרא"ש כתב.שהטור משונה קצת מלשון הרא"ש
 כמו השלל של, והטור כתב,של ביצים כשמחוברת באשכול
 והיינו כמו שפירש, ובודאי כוונתו,ביצים המחובר באשכול
 מהיכי תיתי,אביו הרא"ש בפשיטות וכמו שמפורש ברש"י
 שרבנו שינה קצת מפשטא כדי שלא, ואם תאמר.לשנות הפשט
 גם זה נראה לי,להרחיב הפלוגתא בין רש"י לשאר פוסקים
כן צריך לומר שכאן הוי הפקפוק בפירוש רש"י- דאם,אינו
להעמיד מציאת הביצים במעי אמן היכן היא אם נגמר החלמון
, או אם אינו נגמר עד שפירש מן השלל,בעודו מחובר בשלל
 ועיין, ודברי הבית יוסף צע"ג, ודוק,אפשר לומר-ובזה אי
.חדש- ועיין פרי,בדרישה ופרישה
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 אי מבשל השליל, וכי סלקא דעתך,דעתי צ"ע
 וכי סלקא דעתך,בחלב חייב האוכלו מבעי
 הא בין,שהאוכל בשר שליל בחלב דלא מיקרי בשר בחלב
 בין, דסבירא ליה שליל גדי מעליא הוא,לרבי עקיבא בגמרא
 וחייב על, הוה להו גדי, דקאמר גדי לרבות השליל,לשמואל
 ויש לומר משום.וחומר הוא מהמבשל- וקל, ופשיטא,אכילתו
,' המבשל שליא או עור וכ, שמביא בסיפא.סיפא נקיט ליה
 נקט, ושם צריך לומר האוכלו פטור. וכן האוכלו פטור,פטור
, לישנא דרמב"ם נקט, ועוד יש לומר.נמי ברישא האוכלו חייב
 משום שברישא,ורמב"ם צריך לומר גבי שליל וכן האוכלו
איירי ממבשל חלב ובשר מתה בחלב לוקה על בישולו ואין
כך הביא- ואחר, שאין איסור חל על איסור,לוקה על אכילתו
 וקל, צריך לומר דחייב על בישולו וכן האוכלו,האי דשליל
.להבין
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עלמא בשר עוף- דקאמר דלכולי, יש לדקדק בדבריו
 הא חזינן בגמרא לאיבעית אימא שרבי.מדרבנן אסירי
 ואפשר.יוסי הגלילי סבירא ליה בשר עוף אפילו מדרבנן מותר
עלמא מותר- בשר עוף בחלב לכולי,יוסף הוי כך-שכוונת הבית
 ומשמע בגמרא האי דקאמרינן לעיל,מן התורה וקאמרו
 אבל מדרבנן, היינו דוקא מדאורייתא,עלמא מותר-דלכולי
. ודוק,עלמא דאסירי- אלא ככולי,עלמא-אינה ככולי
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 דעתי נראה שבכוונה מכוונת שנה רבנו סדר
הרמב"ם שלא לטעות בדבריו .והוא כי הנה
בגמרא איתא ,שמואל תני בחלב אמו למעט ולא בחלב
שחוטה ,ונקט שחוטה לרבותא אפילו חלב שחוטה לא מיקרי
חלב אם לחייב עלה משום בשר בחלב ,וכל-שכן חלב מתה
דלא מקרי חלב אם .והרמב"ם לא נקט בדבריו חלב שחוטה
אלא חלב מתה ,ושפיר הוא ,שהוא כולל אליבא דדינא כל
מתה ,בין שנתנבלה בין שנשחטה ,חלב היוצא אחר מיתה אינה
מחייבת משום בשר בחלב ופטור .והרמב"ם שכולל בדבור
אחד ,וכן המבשל בשר במי חלב או בחלב מתה או בחלב זכר
או שבישל דם בחלב ,פטור ,ואינו לוקה על אכילתו משום
בשר בחלב ,האי 'ואינו לוקה' משום בשר בחלב לא קאי אלא
על דם שבשלו לומר שלא לוקה אלא על אכילת דם ,אבל על
חלב מתה לא קאי ,דהא קאי על חלב שחוטה ,ושם ודאי אינו
לוקה .והטור לכתחלה פרד דין של דם בחלב מן חלב מתה,
להורות שלא תאמר האי 'אינו לוקה' משום בשר בחלב קאי
נמי על חלב מתה ,אבל משום נבילה לקי ,זה אינו ,דהא בחלב
מתה אינו לוקה על נבילה משום דאית בכללו חלב שחוטה
ועל זה אינו לוקה כלל ,לכך שינה רבנו .ולא קשה כלל ,כך
נראה לעניות דעתי ,ועיין בדרישה ופרישה.
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 דעתי קשה מאוד ,דהא שם מדברי רש"י חולין קטז
ע"ב ,במשנה ,זו לשונו ,וחלב הנמצא קרוש בעור
הקיבה שמולחין וכ' ,נראה בעיני איסור גמור כבשר בחלב
ממש וכ' .אבל חלב הנמלח בבשר ,משנתנו טעם זה בזה ,נעשו
שניהם איסור וכ' ,וכשמתערב חלב זה עם חלב הגבינות הוה
ליה מין במינו ,חלב נבילה בחלב היתר ,וכבר פסקנו וכ' ,שאף
טעם חלב שבו שהיה מתחלה נעשה כולו נבילה ,וכן הלכה
כרב .וגם פסקנו בפסחים הלכה דמין במינו בכל שהוא וכ',
עכ"ל .הרי לרש"י בפירוש ,אם העמיד בה גבינות ,מאחר
שנמלחה הקיבה בחלבה אוסרת בכל שהוא ואינו צריך כלל
נותן טעם .והאיך כתב הטור כאן אם יש בהם בנותן טעם
אסורות לרש"י ,וצע"ג.



יש לדחוק כדי לישבו ,האי שכתב ,ואם העמיד בה
גבינות אם יש בהם בנותן טעם אסורות לרש"י ,לא



שייך אהאי שכתב ,אם מלח הקיבה בחלבה נאסר משום בשר
בחלב ,אלא ארישא מה שכתב בתחלת דבריו ,חלב הנמצא
בקבה לדעת רי"ף אינו חלב וכ' .וכן כתב הרמב"ם .ורש"י
אסרו וכתב שהוא חלב גמור וכ' .ורבנו תם חילק וכ' ,אבל
הצלול הוא חלב .אזה שייך אחר-כך ,ואם העמיד בה גבינות
אם יש בהם בנותן טעם אסורות לרש"י וכ' ,ולא איירי במלח,
ושפיר .וצ"ע ,דבפשיטות לא משמע הכי .ועיין שם בבית-יוסף
שהקשה נמי כן וגם הוא ישבו בדוחק ,וצ"ע.
ח(         
       
        
         
         
         
       
        
         
        
   
 לי דאין להקשות על רבנו ירוחם ,מפני שהוא לא יצא
בפסק זה אלא לברר השיטות .ברישא כתב ,אם
העמיד בעור קיבה בין מכשרה בין מפסולה ,לדברי הכל בנותן
טעם .וגם יש מי שכתב שהמעמיד לא בטל ,וכן נראה עיקר.
וכדי להורות שכולי-עלמא מודה לאסור בנותן טעם ,כתב ,וכן
כתב הרמב"ם ,שהרי הוא המיקל היותר גדול בגבינה ,אבל
לאסרו בנותן טעם ,אם העמידו בעור הקיבה ,גם הרמב"ם
מודה .ולפי זה דברי רבנו ירוחם מכוונים ,ודוק.
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 דעתי צ"ע ,דהא רש"י במתניתין קטז ,ותוספות שם
בד"ה כאן לאחר חזרה ,סברו ,שעל-ידי מליחה הוה
בשר בחלב ממש דאורייתא ,ואם-כן אסור בהנאה ,וצ"ע.
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 לכך בא רבנו והתחיל הלכות בשר בחלב לומר.רבי אליעזר
דלא גמיר לן אלא כתנא דבי רבי ישמעאל דגמיר אסורו משלש
 איסור בשר בחלב כתיב, לכך התחיל וקאמר.פעמים לא תבשל
, לאכילה, לבישול,' ונאמר שלש פעמים וכ,'לא תבשל וכ
. ודוק, ואפשר שזה כוונת רבנו. ובדרך בישול,ולהנאה
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והיתר סבירא ליה כשיטת רבנו- דעתי נראה דאיסור
 דבבשר בחלב אמרינן חתיכה עצמה נעשה,אפרים
 ואי לא נאסרה,נבילה ואינה בטילה ונשארה לעולם באסורה
 לכך, הרי נתבטלה בשישים והותרה,אלא משום חלב טמאה
. ודוק,קאמר דהוי בשר בחלב דרבנן לאסור כדין בשר בחלב
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, הלא כל זה מה שמסיק הטו"ז לפרוך, תמה על דבריו
 ולא כתב,הביא כל זה הדרישה עצמו לתרץ דברי הטור
 אלא אם לא נחית,הא י תירוצא משום חתיכה ראויה להתכבד
להגיה ונדייק להעמיד דבריו כמה שהם כתובים לפנינו אפשר
כך שלא נמצא כן בשום- אבל מסיק אחר,'ליישב בדוחק וכ
 ועוד על. ואיני מבין מה רעשו של טו"ז.מקום בש"ס ופוסקים
 כל איסור בשר בחלב דאורייתא יש בו,דברי טו"ז יש להשיב
 וכל איסור דרבנן יש בו היתר,נמי איסור בישול ואיסור הנאה
 רק משום חומרא דבשר בחלב גזרו רבנן,בישול והיתר הנאה
איסור חתיכה נעשה נבלה בין אם יש בו איסור אכילה



        
         
         
       
         
          
       
         
 דהא, מה פריך בהא דנימא דיו, זכיתי להבין דבריו
 גמרינן מלא תבשל, דהיינו איסור הנאה, דהנדון,קאמר
 ואנן לא הוינן אז לא הוי,ידי בישול-תנינא דאסור בהנאה על
גמרינן אסור אכילה מקל וחומר דהנאה אי לא הוי כתיב אלא
 מדשינה הקרא, כך הוה אמרינן, אדרבה,איסור הנאה בהדיא
 שמע מינה דאסור,גבי אכילה ולא כתבה בלשון לא תבשל
. ועיין שם בתירוצו. וצע"ק,אכילה אפילו בלא בישול
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. ואינו רוצה באותו גירסא,יוסף הקשה קושיא זו- בבית
 אבל בשר טהורה בחלב, דכך הוה ליה לכתוב,והקשה
 ואינו,' ובשר חיה ועוף וכ, מותרים בבישול ובהנאה,'טמאה וכ
 מפני שאז,נוח לא בגירסת בחלב טהורה לא כגירסת הדרישה
 והוציא איסור אכילה, דקאמר,הוה אמינא האי קאי אלעיל
בלשון בישול לומר שאינו אסור מן התורה אלא דרך בישול
 והוה אמינא דמשמע אבל בשר טהורה בחלב בהמה טמאה,'וכ
 דלא אמרינן, אינו כן, פירוש,או בשר טמאה בחלב טהורה לא
דוקא דרך בישול אסור אלא אפילו בלא בישול אסור מן
 לכך הקשה דהוה ליה לפרש בזה מותרים,התורה בהנאה
. ודוק,בבישול ובהנאה
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 מי שמע כזאת לתרץ דברי רבנו בדברים, אני תמה
 אם בודאי ידע שאין כוונת המחבר,שאינם כדאי
 ולעניות דעתי נראים דברי רבנו בטור. וזה תימה גדולה.לזה
 כי הנה בגמרא איתא פלוגתא גדולה בין תנאים,מכוונים
 איסי בן.ואמוראים מנא לן איסור אכילה והנאה בבשר בחלב
 דבי, רב אשי, ריש לקיש, רבי, תנא דבי רבי ישמעאל,יהודה







     

דאורייתא או דרבנן ,מהיכי תיתי לגזור בישול והנאה .וכן
בחתיכה ראוייה להתכבד ,מה לו לצעוק כל-כך על המלך מאן
מלכא רבנן ,ודוק.
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 דעתי לא נראה לי כן .בשלמא בשר עוף בחלב
שהוא כולו דרבנן ,ליכא למיחש לפי שיטה זו
למראית-העין ,כי ניכר הוא בשר עוף והכל יודעים שהוא
איסור דרבנן ,או שלא חשו משום דלית ביה סרך איסור
דאורייתא .מה שאין כן בבשר בהמה ,שאם הוא דרך בישול
הרי הוא איסור מדאורייתא באכילה ובהנאה ,שפיר שייך
מראית-העין אפילו אם לא נתבשל בחלב אלא שמונח בו ,דהא
זה אינו ניכר אם מונח בחלב אי נתבשל בו או לא נתבשל בו,
ושפיר יש לחוש אפילו בלא בישול למראית-העין ,וצ"ע .והא
דמייתי ראיה לדידן מדברי מהרש"ל חולין פרק כל הבשר סימן
נב לאסור תרנגולת בחלב שקדים אם לא שיניח שקדים אצלן
ובתוכן ,לא נראה לעניות דעתי ראיה ,כי מהרש"ל לשיטתו
כתב כן ,שסבירא ליה בשר עוף בחלב דאורייתא לקמן סימן
ק ,וצ"ע .וכן יש לדקדק בטו"ז ס"ק ה ,ועיין פרי-חדש,
שכוונתי.
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 נראה מזה שהש"ך מחליט שחלב זכר אפילו
להאוסרים ,אינם אוסרים באכילה חלב זכר בבהמה
אלא מדרבנן .וזה תמיה ,דהרי חזינן בגמרא דבכורות ,אי לאו
דהתיר לן קרא חלב פרה ,היינו חלב נקבה ,הוה אמרינן דחלב
עצמו אסור משום אבר מן החי .השתא דאתי קרא להתיר לן
חלב נקבה ,ידעינן שפיר דחלב נקבה מותר ,מנא לן דחלב זכר
גם-כן מותר .ובפרט לשיטת הרמב"ם והרמב"ן ,שסברו דמי
חלב אסור ,דלא התירו התורה ,הוא הדין גם-כן חלב זכר.
ומבשר בחלב ממעטו הקרא כמו דמיעט חלב מתה או חלב
טמאה .וגם מלחם-משנה פרק ט מהלכות מאכלות-אסורות לא
משמע שיהא איסורו רק מדרבנן ,וצע"ק .בודאי אין כוונתו

אלא לענין בשר בחלב ,אבל חלב זכר בבהמה ודאי אסור
משום אבר מן החי .ועיין ש"ך סימן פא ס"ק יב דחלב לית
ביה השתא שוב איסור אבר מן החי ,מקרא דלא תאכל הדם
עם הבשר ,ולא חלב .עיין שם.
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 דעתי נראה דאינו צריך לכל זה .וכוונת רמ"א בכל
אופן אפילו לא הדיחם במים רותחין ולא עירבם
רותחין ,נמי כוונתו שלא ליתן לכתחלה לפני בהמתו ,והאי
דאסורים בהנאה ,לא הוי כוונתו שאותן מים מעורבין הן באמת
אסורין בהנאה ,דהא בסוף דבריו מסיק רמ"א וכתב ואף
לכתחילה אין בזה אלא חומרות בעלמא והמיקל לא הפסיד,
הרי שאין כאן אסור הנאה כלל .אלא כוונתו בזה ,כיון דחזינן
דבשר בחלב אסורין בהנאה ,לכן מחמירין לכתחילה בכל
החומרות הללו ,כך נראה לעניות דעתי.

יח( 

        
       
  

 לדקדק דמשמע מלשונו דבדיעבד אינה אוסרת ,אבל
לכתחילה אין להעמיד בהאי קיבה קרושה .ובגמרא
משמע לגירסת רבנו תם ורי"ף ורמב"ם ,שמעמידין לכתחילה
בהאי קיבה קרושה .וצריך לומר ,דרמ"א בדבריו כאן שייך
אדברי המחבר ,שכתב אם נמלח בקיבתה או שעמד יום אחד
אסור להעמיד בו ,וכתב הרמ"א ,אם העמיד בצלול שבו צריך
שישים ,ובקרוש אין צריך שישים ,מכל-מקום לכתחלה אין
להעמיד באותו הקרוש שנמלח או נכבש עם העור ,אבל אין
הכי נמי ,בקיבה קרושה שלא נמלחה אלא נכבשה מותר
להעמיד לשיטת רבנו תם אפילו לכתחלה ,ודוק .רק צע"ק,
למה לא הביא כאן שמותר לכתחלה להעמיד בקיבה קרושה.
ואין לומר שכבר הביאו לעיל סימן פא ,דהא גם שם אינו מביא
שמותר להעמיד החלב לכתחילה בקיבה קרושה ,וצ"ע.
יט(          
       
         
        
        
          
          




דעתי נראה בהשקפה ראשונה אין כל-כך קשה כאן,
דהא מיירי כאן נמי אם עמד החלב בעור הקיבה יום



     

אחד ,דהוי כבוש ,וכבוש הוי כמבושל ממש ,ושפיר צריך
שישים .והא דמיירי נמי אם נמלח בקיבתה ,נראה לעניות דעתי
ליישב ,דרמ"א כתב כל זה לשיטתו שם סימן קה סעיף ט,
שמסיק ,וזו לשונו ,יש אומרים דבהפסד מרובה יש להתיר
במליחה על-ידי קליפה אף-על-פי שכבר נהגו לשער כל
המליחה בשישים אפילו באיסור כחוש וכ' ,עכ"ל .הרי
דלשיטת רמ"א המנהג לשער אף במליחה בשישים .ואומר אני,
שרמ"א לא איירי כאן רק ממנהג ,אלא כוונתו שאף מדינא אית
ליה כאן אף בשישים ,דהא סיים שם סימן קה ,וזו לשונו ,ויש
לסמוך על זה באיסור כחוש שאינו אלא מנהג לשער בשישים,
אבל לא באיסור שמן ,שמדינא צריך שישים ,עכ"ל .וכאן כתב
ופסק רמ"א האי דינא דהגהת אשר"י ,וזו לשונו ,לכתחילה אין
להניחו בקיבה עד שיצטנן החלב בתוך הקיבה ,עכ"ל .ופירש
הש"ך על זה ס"ק כו ,וזו לשונו ,הטעם מפורש שם ,שחלב
הקיבה חריף וחמוץ ,שהרי מעמידין בו ,עכ"ל .הרי לפניך,
שחלב הקיבה ,כיון שהוא חריף ,יש לו דין איסור שמן,
ובאיסור שמן ,הרי כתב רמ"א ,שמדינא צריך שישים ,והרי הוא
הניחו בקיבה עד שהצטנן ואחר-כך מלחו ,ושפיר כתב דמדינא
צריך שישים בחלב שהעמיד כנגד הקיבה האסורה .ודוק ,כי
נכון ,תהילה לאל יתברך.
כ(         
      
        
        
         
         
         
        

 צ"ע .אמת שהמחבר כתב לעיל סעיף ט ,חלב הנמצא
בקיבה אינו חלב ומותר לבשל בו בשר אפילו בצלול
שבה .וכתב הש"ך ס"ק כד ,וזו לשונו ,דנפקא ליה מתורת אוכל
וחשיב כפרש וטנופת ,עכ"ל .אבל שם מסיים המחבר ,וכתב,
ויש מי שאוסר .ומביא עליו האי דינא הכא ,שאם נמלח בה או
שעמד בו אסור להעמיד בו .ואם הוי חשבו כפרש בעלמא,
למה כתב שאסור להעמיד בו ,וצ"ע .ואין לומר שכוונתו
שלכתחילה אין להעמיד בו מפני שנמלח בקיבתה ,ואף שכתבו
הפוסקים ,דגם טעם בשר הנבלע בו הוי כפירשא בעלמא ,זה
לא כתבו אלא דיעבד )אפילו( ]אבל[ לכתחלה אין להעמיד בו
משום מראית-העין .אם-כן כוונתו ,לא הוה ליה למימר 'אסור
להעמיד בו' ,אלא 'לכתחילה אין להעמיד בו' ,דלשון 'אסור'
משמע איסור אפילו בדיעבד .אלא ודאי כתב המחבר כן כדעת
היש אומרים שהביא לעיל .אם-כן הרי בהדיא ,שלא חשבו
המחבר כפרש בעלמא .ודברי הש"ך צע"ק .ועיין לקמן ס"ק





כט מה שכתב הש"ך שם .מכל-מקום לשון אסור להעמיד בו
צע"ק.
כא(          
       
        
       
        
       
        
        
        
       
 לי דכוונת הלבוש אינו אלא כשיטת הש"ך .ואין
כוונתו דהאי נ"ט-בר-נ"ט כאן הוי כהאי נ"ט-בר-נ"ט
דדגים שעלו בקערה ,זה וודאי לא הוי כוונתו ,דהא אינו,
וכדכתב בש"ך .אלא כוונתו ,דהאי נ"ט-בר-נ"ט דהכא מותר
כאותו דדגים שעלו בקערה דמותר ,אף-על-פי שטעמם משונה,
דכאן הוי טעמא מפני שהוא פירשא ,אף-על-פי שטעם השני
לאיסורא ,מכל-מקום מפני שהוא פרש הרי הוא מותר כדגים
שעלו בקערה שהם מותרים לאכלן בכותח ,ושם הוי הטעם
משום נ"ט-בר-נ"ט להיתירא ,ואין בזה קושיא על הלבוש,
ודוק.
כב(            
        
         
       
          
          
        
         
          
         
           
          
          
         
         
          
         
          
           
        
         
    





     

 יודע בעניות דעתי מה זה הרעש גדול על המרדכי או
על הרמ"א .הלא זה הוא תוספות מפורש בפסחים דף
כז ע"א ,בד"ה עד שיהא בו כדי להחמיץ ,כתבו התוספות ,דאם
יש באיסור וגם בהיתר כדי להחמיץ ,מקרי זה וזה גורם ,ושרי
לרבנן .ועיין שם במהרש"ל שהקשה שני תוספות אלו אהדדי,
ועיין שם במהרש"א .ושפיר כתב הרמ"א כאן כדברי תוספות
אלו ,שאף אם יש בכל אחד בפני עצמו לבד כדי להחמיץ ,נמי
מיקרי זה וזה גורם ,ומותר .וגם לא קשה אדברי מרדכי ,שכתב,
דאם אין באיסור לחוד לחמץ מותר לכולי-עלמא ,דהא באמת
פריך שם בפסחים ]כז ,א[ בגמרא ,ממאי דטעמא דרבי אליעזר
כאביי וזה וזה גורם אסור ,דילמא אית ליה זה וזה גורם מותר,
עיין שם .ולפי זה מסקנא שפיר כתב המרדכי ,דאם אין באיסור
לחוד לחמץ מותר לכולי-עלמא ,ודוק היטב שם בגמרא ותמצא
כדברי .ודברי רמ"א מכוונים לעניות דעתי ,ודוק ,ועיין ש"ך.
ולפי תירוצי ניחא ,ועיין בספר ישועות-יעקב שכוונתי תהילה
לאל לדבריו ,ועיין פלתי שמעמיד דברי ש"ך וטו"ז.
כג(          
      
        
        
       
]     בד"ה הרי זו אסורה[
        
       
          
      
 דעתי דברי ש"ך כוונים ,דהנה רש"י לא קאמר כלל,
דמשום מעמיד בנבלה לא הוי אסרינן והוי בטל,
אפשר משום מעמיד נמי אוסר בכל-שכן .ורש"י הביא האי
דמין במינו לטפי דבריו ,דאף משום מין במינו נמי יש לאסור
כאן ,לכך כתב הש"ך דדברי מהרש"ל אינם מוכרחים ,ודוק.
כד(         
      
        
       
        
        

 דעתי נראה שדבריו צ"ע .ידוע שיטת תוספות
וראשונים ,דלא אמרינן לעבור עליו בשני לאוין
או בשלשה לאוין ,אלא אם הקרא מיותר לגמרי ואי-אפשר
לדרוש דבר ממנו .וכאן ,הנה מצינו לדורשן לבישול ולהנאה,
מהיכי תיתי לאוקמיה בשלשה לאוין .ועוד ,מנא ליה לתרגם



לומר בישול אינו משמעותו בישול אלא אכילה ,ולהוציא
הקרא כולה ממשמעותיה .ועוד יש להקשות .לכן נראה לעניות
דעתי ,דכוונת התרגום אינו בכתובים אלו אלא להוציא מלבן
של צדוקין או חסרי דעת ,שאמרו דהאי 'לא תבשל' אין הכוונה
רק בישול לאסור ,אלא עיקר הכוונה לאסרו באכילה .ומה
שתרגם במקום אחד אי-אפשר לשנותו במקום אחר ,כי כן דרך
התרגום כידוע שלא לתופסו על כך ,ואדרבה ,משום דמהדר
לתרגם כן בשלש מקומות בלישנא אחד ,מוכיח הוא שכוונתו
לדורשו כדרשת חז"ל .אבל זה וודאי אי-אפשר לומר שכוונתו
דקרא לא אסר אלא האכילה אבל לא הבישול ,דאי-אפשר
להוציא הקרא ממשמעותיה אי מסתבר היטב משמעותיה .עוד
אפשר לומר ,מדקא נקט בכל מקום 'לא תיכלון' ,אפשר
שסבירא ליה כרבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון שאמר
בברייתא מגזירה שוה 'קדש' 'קדש' שמותר בהנאה ,כן נראה
לעניות דעתי .וצ"ע על הפרי-חדש ,דאוקי כוונת התרגום דלא
כמאן בגמרא מן כל התנאים ואמוראים ,דהא בבישול כולם
נביאים נבאו פה אחד שאסור ,בין התנאים בין האמוראים
שהובאו בגמרא ,וצ"ע ,ועיין בכנסת-הגדולה בשם רא"ם,
הביאו הפלתי.
כה(           
        
        
        
          
]       הלכות
מאכלות-אסורות ,פרק ט הלכה ו[    
         
       
        
       
]   פרק ז הלכה ב[    
       
        
         

 דעתי נראה ליישב דברי הרמב"ם ,דכל רז לא אניס
ליה ,וההוא דירושלמי פרק כלל גדול ליכא סתירה
כלל לדברי הרמב"ם ז"ל .דהנה עיין לעיל מה שכתבתי בפירוש
דברי הטור לעיל ,שהביא ההיא דהרמב"ם דמעושן .והנה ידוע
הוא שיש עישון ,כמו שמפרש הפרישה ,שתולה הבשר השרה
בחלב לחמם בעשן ,או שנותן בשר בחלב בעשן לחממו .והנה
הגם אם נתחמם הבשר בעשן הזה ,אבל להרתיחו בעשן,
אי-אפשר שירתיח כמו שהוא עומד על האש ,וכזה הוא בעיא
דלא אפשיטא שם בירושלמי בפרק הנודר מן המבושל ,דאיירי
שם מסתם מעושן ,ולא איפשטא .אבל עוד יש עישון אחר,



     

והוא מן בישול מים בבישול גדול עולים על-ידי רתיחות אדים
עזים ,ואם יסגרו אותו בכלים סגורים היטב * ,עולה רתיחותו
למעלה מאוד כמעט כרתיחות האש בעצמו ,והוא מבשל מהר
יותר מן האש בעצמו ,מעושן כזה הוא ודאי בישול גמור ,בין
לענין שבת בין לענין בשר בחלב .וכאן בשבת איירי בירושלמי
המעשן על-ידי עשן אדים העזים ,זהו וודאי משום מבשל,
תדע ,דנקט בירושלמי ארבעה דברים ממטה למעלה שהשני
יותר בישול מן הראשון ,והשלישי מן השני ,והרביעי מן
השלישי ,מתחיל בצלי שהוא אינו בישול ממש ,ואחר-כך
המטגן הוא בישול ממש ,והשולק הוא מבושל ביותר והמעשן
הוא בישול גדול מאוד והוא יותר מן השלוק ,ונכון .והנה
מעשן כזה אינו נכנס בכלל ספק אליבא דרמב"ם דהוא בישול
גמור ,אלא איירי מהמעשן כזה שהסתפק בירושלמי בפרק
הנודר מן המבושל וכמו שפירש בדרישה ופרישה שתולהו
לבשר בחלב אל תוך העשן ,ושם הרתיח קצת ,וזה הוי בעיא
דלא איפשטא ,לכך קאמר שפיר דאין לוקין עליו ,ודוק.
כו(           
        
       
         
       
]   חולין קח ,ב[    
        
         
        
       
       

 עניות דעתי ,אף שכתב ,בשר בחלב שלא נתבשל
כמאכל בן-דרוסאי לא אסור מן התורה ,אינו אלא
באכילה ,אבל אין הכי נמי ,אי בשיל אף שלא כמאכל
בן-דרוסאי ,שלוקה משום בישול .דהא התורה אמרה לא תבשל
בשר בחלב ,והוא בשיל ליה על-כל-פנים .והנה לזה יש נפקא
מינה לעניות דעתי ,בין דידן ,דקיימא לן כתנא דבי רבי
ישמעאל ,ובין שאר התנאים ואמוראים .דלתנא דבי רבי
ישמעאל ,אף שלוקה על הבישול שאינו כמאכל בן-דרוסאי,
אפילו הכי אינו אסור באכילה מן התורה ,כיון שאין זה בישול
שאחרים אוכלים אותו ,והתורה לא אסרה אלא דרך בישול.
אבל לשאר המאן דאמר ,אף על אכילה כזו שאינו מבושל
כמאכל בן-דרוסאי נמי אסור מן התורה .דלרב אשי ,דנפקא
ליה מלא תאכל כל תועבה ,כיון שנעשה תועבה הרי הוא בכלל
_________________
*
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לא תאכל .וכן לריש לקיש ,דנפקא ליה ממבושל דפסח ,ושם
גם-כן אסור מן התורה .וכן לרבי ,דנפקא ליה מלא יאכלנו ,וכן
לכולם .אבל יש לדקדק קצת מדינא דפרי-חדש במבושל בחמי
טבריא למה לא יאסר מדאורייתא ,בשלמא גבי שבת לא אסרה
תורה אלא תולדה דאור ,וחמי טבריה לא מיקרי תולדה דאור,
אלא לגבי בשר בחלב ,הא הוי שפיר בישול שאחרים אוכלים
אותו ,דידוע הוא דבחמי טבריה מבשלים היטב היטב ,ולמה
לא יאסר לדידיה מדאורייתא לכל הפחות מצד ספק ,כמו
שהביא הרמב"ם .וצ"ע לעניות דעתי.
כז(          
         
        
         
      
        
         
          
         
    
 נראה לכאורה שהרב בפרי-חדש אינו מכוון דבריו ,דהא
אדרבה כתב בס"ק ט ,אף שביצי עוף טמא התלויות
באשכול ,שעדין לא פירשו ולא נגמרו ,האוכל אותן לוקה ,הא
אם נגמרו ,אף שעדין לא פירשו ,האוכל אותן אינו לוקה .הרי
לפניך לשיטת רש"י ,שנקראים גמורים אם רק נגמר החלמון,
אינם כבני מעיים ממש אף בביצי עוף טמא ,ואינו לוקה .אם-כן
שפיר יש בזה לומר שהקלו חכמים בזה ,ומאחר שחלק הש"ך
אמת וברור בביצה לענין אבר מן החי ,שחמור מן לאוכל אותן
ביצים בחלב ,וחזינן דאף לענין אבר מן החי הוא קיל אם נגמר
החלמון לשיטת רש"י ,אם-כן שפיר כתב הש"ך להקל בביצים
שנגמרים בחלמון לאכול אחריהן חלב שהוא כולו דרבנן,
וצ"ע.
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 תמה ,הא קיימא לן אין לדמות גזרות חכמים זו לזו.
התם במי רגלים ראו לאסור ,וכאן בקיבה לא ראו
לאסור .אבל יש לומר ,הפרי-חדש לשיטתו לעיל סימן פא,
דסבירא ליה בעי דרב ששת בבכורות הוי אדאורייתא ,ומה
שסבירא ליה לאסור הוא באמת דאורייתא .ועיין שם לעיל
סימן פא מה שהקשתי לדבריו ,והוכחתי שלא כדבריו ,עיין
שם .ואי מדאורייתא ,יותר קשה על דבריו ,מאי האי התם
בבכורות קושיא דרב ששת אינה אלא משום דמי רגלים של
חמור שתו אינשי ,והוי בעי אי ממצות אותו מגופה והוי אסור
משום אבר מן החי לשתות ,דהא התורה לא התירה אלא חלב
בהמה טהורה ,דיצאה מידי אבר מן החי ,אבל מי רגלים של
חמור לא התירה ,וקיימא באיסורא .או דלמא ,לא הוי אלא כמי
רגלים של שאר בהמות וחיות דאינם ממצים מגופם אלא מיא
עול ומיא נפק ,ואין בהם חשש אבר מן החי כלל .והאי דמי
רגלים של חמור עכירא ,משום הבלא דגופא ,וזה אין בו ממש,
או דהוי כפירשא בעלמא ,ומותר .וקיימא לן דאסור אליבא
דפרי-חדש משום דממציא מגופו .או אף דלא קיימא לן לאסור,
על-כל-פנים הבעי לא הוי אלא משום דשתו אינשי ,והוי דבר
אכילה ושתיה הבא מן החי ,ואסור .אבל כאן ,גבי קיבה ,ליכא
שום דבר אכילה ושתיה ,כמו שכתב הש"ך ס"ק כו ,שחלב
הקיבה חריף וחמוץ לכך מעמידין בו ,ודאי יצאה מכלל חלב
טריפה או טמאה ונעשה פירשה בעלמא ,ומותר .תא חזי ,דהא
כולי-עלמא סבירא להו ,חלב שינקה קודם שחיטה ונמצא
בקיבה אסור מן התורה .אלא וודאי שזה מיקרי חלב ,דהוי בר
שתיה ,מה שאין כן אם כבר החמיצה בקיבה ,שוב הוי פירשה
בעלמא ,דאינה בר שתיה כלל ,ואינה ראויה אלא להעמיד בה,
ולא קשה כלל ,ודוק.
          
       
         
        
     
 באמת צע"ג ,הרי בגמרא לא יצא ללישנא קמא לאוסרו
מדאורייתא ,אלא לפי שסבירא ליה לרב ששת שאינו
פירשא ,שלא מקרי בא מקום אחר ונתכנס במעיה אלא מפני
שממציא אותו מגופו ,וכן כתב הוא ז"ל בעצמו שם סימן פא.
אם-כן מה זה שדימה .ואם תאמר שקושיא אלישנא בתרא
שבעי ליה רק אדרבנן ,עיין שם ,הלא אמרתו כבר לעיל ,שאין
לדמות כלל תקנתא או גזירה דרבנן זו לזו ,וצ"ע.
         
       
        
         



       
        
     
 דעתי נראה לתרץ ,דהנה בגמרא הקשה רישא
דמתניתין קיבת גוים וכ' ,אסיפא ,טריפה שינקה
וכ' ,ומתרץ ,אלא אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן ,לא קשיא,
כאן קודם חזרה כאן לאחר חזרה ,ומשנה לא זזה ממקומה,
ע"כ .וצריכין על-כרחך לומר ,גם מאי דקתני במתניתין ,כשרה
שינקה מן הטריפה קיבתה אסורה ,נמי משנה ראשונה שנאה,
ולמשנה ראשונה קשה ,למה אסורה קיבת כשירה ,וצריך לומר
מפני שמשנה ראשונה סברה שחלב הקיבה כנוס במעיה מיקרי,
ושייך זה אמשנה ראשונה שפיר .והאי ד'טריפה שינקה מן
הכשירה' משנה אחרונה שנאה ,דליהוי סיפא דלהאי 'כשירה
שינקה' וכ' ,ואחר-כך סיימה דברי משנה ראשונה דהא משנה
לא זזה ממקומה .והא על-כרחך לדברי הרי"ף צריכין לתרץ
ולהגיה .ומה זה שלא רצה לנחות להגיה כדברי ודברי הבריתא
לעיל ,קיבה שבשלה בחלבה הרי זו אסורה מפני שכנוס
במעיה ,שפיר קודם חזרה נשנית ,ולא קשה .ודוק .וגם מה
שהקשה מרמב"ם פרק א הלכות טומאת-אוכלין הלכה כג ,עיין
שם בראב"ד ,ועיין שם בהרב המגיד שתירץ היטב ,ודוק.
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 לעיל מה שכתבתי על דברי טו"ז ס"ק יג ד"ה הוי זה
וזה גורם ,שישבתי היטב דברי רמ"א כאן ,דרמ"א
סבירא ליה כשיטת התוספות פסחים דף כז ע"א ,בד"ה עד
שיהא בו כדי להחמיץ וכ' ,ועיין שם ,ועיין לעיל בדברי ,ודוק.
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 עליו מה שהקשתי לעיל אתירוץ פרי-חדש ,דמשמע
בבשר בחלב רק האכילה האיסור ,ואם בישול בשר
בחלב אין כאן איסור כלל ,וזה לעניות דעתי אי-אפשר להוציא
הכתוב ממשמעותיה ,דהא שפיר יש לאוקמיה הכי שאסור
בבישול .ועוד ,דלזה לא צריכין שלשה קראי ,דהא איכא





העין היו נותנין- דיש לומר משום מראית,לא קשה
,מהנוצות של העוף סביב לקדירה או סביב לקערה
. וקל להבין,כדי שידעו שהוא בשר עוף
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,כן- ותירץ גם, כל זה כבר הרגיש ברא"ש שם בבכורות
, וחלב בהמה טהורה מנא לן דשרי,וזו לשונו שם
 והא דביצי עוף טהור שרו,'דכתיב ארץ זבת חלב ודבש וכ
 נפקא לן מדדרשינן ]חולין קמ[ גבי שלוח,גב דאתו מחי-על-אף
גב דאיכא השתא תרתי דאתי מחי כגון חלב-על- ואף,'הקן וכ
 כיון שאין שניהן באין,מקום חשיב ליה חדוש- מכל,ובצים
 כיון דכל שאר אבר מן החי אסור, אי נמי,'מחי בענין אחד וכ
,כן אין בדברי הרב בפלתי כלום- אם. עכ"ל,מיקרא הני חדוש
.וצ"ע
       
        
         
          
          
    
 דהא אי לא הוי לן קרא, היכי מדמה ביצה לולד, תמוה
להתיר ביצה לא הוי מותר כלל לאכול ביצה משום אבר
 ודאי דומה, אבל ביצה, נהי דיוכל לדמות אפרוח לולד,מן החי
. וצ"ע, וכמו שכתב ברא"ש לעיל,לחלב
        
      

 (לד

חדש ולחלק וביישוב-לעיל מה שכתבתי בדברי פרי
. עיין שם,דברי הרמב"ם בטוב טעם ודעת
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למיגמר כמו שכתבו התוספות חולין קיג על המתניתין בד"ה
 דלרבנן אית להו בשר חיה ועוף אסור לבשל בחלב מן,בשר
 'את שאסור משום נבילה אסור, ונפקא להו מדדריש,התורה
 ובודאי גם ספרי דבי רב עצמו מודה דלוקה,'משום בשר בחלב
 ודריש רק מדכתיב,אבישול בשר בחלב כי כן משמעותיה
 ועיין לעיל מה שתירצתי דברי. וצ"ע,הקרא שלש פעמים
. עיין שם,התרגום
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 נראה משם, ואדרבה, דעתי משם ליכא ראיה כלל
 דהנה שם בגמרא אהאי.דצלי אסור בבשר בחלב
 כעורה זו ששנה רבי, מהדר ליה רבי יוחנן,דרשא דריש לקיש
 אי, וקאמר בגמרא.'לא תאכלנו בבשר בחלב הכתוב מדבר וכ
 קא, אבל בהנאה לא,מההיא הוה אמינא הני מילי באכילה
 דריש לקיש אכילה נפקא ליה, הנה לפניך. ע"כ,משמע לן
, ושם לא חלק כלל בין צלי לבישול, מלא תאכלנו,מהאי דרבי
,כן אדרבה- אם.ולא נפקא ליה מבשל ומבושל אלא הנאה
. אין חלק בין צלי למבושל,מוכח מריש לקיש דבענין אכילה
 אי באמת לריש לקיש נפקא ליה ממבושל דצלי מותר,ועוד
 אי מהא דרבי הוה, הוה ליה להשיב לרבי יוחנן,בבשר בחלב
 דדוקא בישול, קא משמע לן מבושל,אמינא דצלי נמי אסור
כן- ואם. וצ"ע, אלא וודאי גבי בשר בחלב לא חילק.ולא צלי
 מנא לן, שרצה לתרץ קושית העולם,נפל תירוצו שם בבירא
 ורצה, דילמא משום בשר בחלב,טעם כעיקר מגיעולי גוים
. ועיין שם, וליתא לדידי.לתרץ בהאי דצלי
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 כי אני אפילו כיתוש קטן אינני כנגד הפיל הגדול ,ומי
אני לבוא אחרי המלך ,אבל תורה היא וללמוד אני צריך.
לכן אענה גם אני חלקי .והוא ,כי עיין ש"ך ס"ק כו ,שכתב
שחלב הקיבה חריף וחמוץ שהרי מעמידין בו ,עכ"ל .והנה עיין
בפלתי לעיל ס"ק יז ,שכתב דחלב צלול בקיבה אינו מעמיד
כלל .וכן מסתבר ,דהא כיון שהוא צלול מוכח שרק קודם
שחיטה ינקה ובא אל הקיבה ואין זה לא חריף ולא חמוץ עוד,
ואין לו כח מעמיד ,רק אם נקרש אז הוא חריף וחמוץ ויש לו
כח העמדה .ואם-כן ,אם היתה הקיבה קרושה מתחילתה,
אם-כן טעם בשר הבא אל תוכו נפגם מיד ,ואין כאן שום
איסור ,כי החריפות והחומץ שהוא בקיבה פוגם מיד טעם בשר
ואין בו שום איסור כלל .אבל אם היה החלב צלול מתחילה
כשנמלח ,הרי לא נפגם טעם הבשר הבא אל תוכו ,דהא לא
הוי כמעוכל ואין בו חריפות וחומץ ,אם-כן נאסר החלב ,ושוב
אף שנקרש הרי נאסר כבר ,ויש כאן טעם בשר ושפיר אוסר.
כך נראה לעניות דעתי ליישב דברי רמ"א ,ודוק .ואף אם
אמרינן ,אם היה צלול בשעת שחיטה ונקרש אחר שחיטה ,אף
קודם מליחה נמי צלול ונקרש מקרי ,ואסור משום דהוי כצלול,
גם-כן שפיר הוא כדברי ,דלא אמרינן שהקיבה קרושה הוי
חריף וחמוץ ,אלא אם נקרשה בחיים חיותו ,אבל אם בשעת
שחיטה עוד היה צלול ואחר-כך נקרש ,אין בו שוב כוח
בחריפותו ובחומצו לפגום טעם הבשר ,כי שוב אינו חזק
חריפותו כל-כך ,ודוק.
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תמהתי על רבנו הקדוש ז"ל בזה ,מהיכי תיתי ומהיכי
למד לומר כן .דהא האי 'דרך בישול אסרה תורה',



פירש רש"י בחולין דף קח ע"א ,בד"ה אמר ליה רבא ,וזו
לשונו ,לעולם וכ' ,בגופיה גלי קרא דבעינן טעמא ,מדלא
אסרתו תורה אלא דרך בישול שאסר הבשר להתבשל בחלב,
ואין לך כגון זו שלא יתן טעם ,עכ"ל .הנה בפירוש שאם נתנה
החלב טעם בבשר או איפכא ,אסור מן התורה ,ומי קאמר לו
שזה טעם צריך להיות טעם משובח .בשלמא בשאר איסורין
שכתוב בהו אכילה ,שפיר אמרינן ,אי אכל שלא כדרך אכילתן
או הנאתן לא עבר ,מדדייק הקרא וקאמר לשון אכילה ,ושלא
כדרך הנאתן לא מיקרי אכילה .אבל בשר בחלב ,שאפילו שלא
כדרך הנאתן אסור באכילה ,מנא לן דבישול כהאי גוונא לא
אסר ,וכי היכי סלקא דעתך דזה לא נקרא דרך בישול כיון שנתן
החלב טעם בבשר או אפכא ,דהא שפיר כתב הש"ך ס"ק א,
מדרך בישול לא אתי למעט אלא על-ידי כיבוש או מליח
שאינו בישול כלל ,אבל אם הוא מבושל וקבל טעם אף שאינו
משובח ,מי הוציאו מן האיסור בשר בחלב .וגם מהיכי תיתי
בבשר שהסריח שאין בו איסור בישול בשר בחלב ,הא בשר
מיקרי ,רק שאינו ראוי לגר ,דהא קאמר בגמרא ביצה לח ע"ב,
שחוטה אינה בטלה בנבלה ,לפי שאפשר לנבלה שתעשה
שחוטה .ופירש רש"י שם ,דלכי מסרחה ואינה ראויה לגר שוב
אין קרויה נבלה ,ע"כ .הרי דהוי ומיקרי בשר כמו שחוטה ,דהא
מיקרי מין במינו ,ואי בישול האי בשר סרוח בחלב מי הוציאו
מאסור בשר בחלב והתורה אמרה לא תבשל בשר בחלב,
ושפיר מיקרי דרך בישול אי בישול בשר סרוח בחלב .לכן
דבריו כאן צע"ג לעניות דעתי.
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 דעתי נראה משום שאר איסורי דרבנן בבשר בחלב
הביאו כאן ,כמו אי הוי בשר בחלב בכלי שני דלא
אסור אלא מדרבנן ,וחם לתוך צונן דנאסר כדי קליפה דאינה
אלא דרבנן ,ועירוי מכלי ראשון אי נפסק הקילוח ,ואם נגע
חתיכת בשר חמה לגבינה חמה בלא רוטב ,וכדומה ,כך נראה
לי .ועיין עוד מה שכתב לקמן באותו ס"ק במעושן .ואני בעניי
כתבתי לעיל בדברי פרי-חדש ליישב דברי הרמב"ם ולחלק
שפיר בין מעושן ,ועיין שם ,ודוק.
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 נראה דהמחבר באמת מיירי בחיה ועוף ,דהא בסעיף ג
כתב ,ובשר חיה ועוף אפילו בחלב טהורה מותר בבישול
ובהנאה ,ואף באכילה אינה אסור אלא מדרבנן וכ' ,ואהא קאי
השתא המחבר בסעיף ד ,אסור לבשל בחלב אשה מפני
מראית-העין ,פירוש ,חיה ועוף בחלב טהורה אסור באכילה
מדרבנן ,ובחלב אשה אסור לאכול מפני מראית-העין ,וקל
להבין.
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לא הבנתי דבריהם ,דהא הרב לא איירי הכא מאכילה
כלל אלא מבישול ,ובבישול מודה הש"ך דליכא
מראית-עין ,וצ"ע.
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 דעתי לא קשה כלל .דהנה אימתי ביצה מקרית
נגמרה ,יש שיטות .רש"י סבירא ליה ,אם נגמרה
החלמון לבד כבר נגמרה הביצה ,ולזה התירה התורה לאוכלה
כמו שהיא ,ואין בה לא משום אבר מן החי ,לא משום בשר
ולא משום דם .ורשב"א סבירא ליה ,דלא מיקרי נגמרה עד
שנגמרה בחלבון וחלמון .ועוד יש שיטת רשב"ם ,דלא מיקרית
נגמרה להתירה אלא אם נגמרה עם הקליפה לבנה בחוץ.
והבית-יוסף הביא אלו שלש שיטות .וכתב אחר כך ,ונראה
דלענין בשר בחלב אין להחמיר ביותר ,כיון דבשר עוף בחלב
דרבנן .ונראה דהוא הדין לענין מליחה ,שגם היא אינה אלא
מדרבנן ,ואפשר שהמחמיר בזה הויא חומרא דאתי לידי קולא
וכ' ,עכ"ל .הרי דמשמע מדבריו ,דלענין מליחה נמי אין
להחמיר ביותר ,עיין שם .משמע אין לפסוק כפירוש רש"י
להתיר בחלמון לבדו ,אלא יש להחמיר כשיטת הרשב"א
להחמיר עד שלא נגמרה נמי בחלבונה .אבל אין להחמיר ביותר
כשיטת רשב"ם ,לאוסרה עד שלא נגמרה קליפה דקה ורכה
_________________
*
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לבנה ,דאם-כן שאסרה אף שנגמרה בחלבונה אם לא נגמרה
נמי הקליפה ,אם-כן יבוא למולחה עם בשר אף שנגמרה
בחלבונה ,ואז וודאי הוי מליחת הביצה רק דרבנן ומליחת עוף
לשיטתו או מליחת בשר הוי דאורייתא ,ויש לחוש שתהיה
חומרא דאתי לידי קולא .כך נראה לעניות דעתי ,ודוק.
מא(         
     
         
           
         
 בחדושי על חולין ,תירצתי כבר בעה"י קושיא זו
שהקשה הרב שם בראש-יוסף שלו .דלכאורה קשה
לדעת הרא"ש ,שהוא ממעט מחלב אמו ,וצריך להיות דוקא
כמו שיוצא מן האם ,אם-כן יש לדקדק ,חמאה וגבינה האיך
מותרים ,דהוא לא הוי כמו שיוצא מן האם ,אלא וודאי התורה
התירה כל עכירת הדם הנעשה חלב או כל מיץ בשר בהמה
שנתלבן ,זה התירה התורה ,אבל שאר ליחות הגוף היוצא מן
הגוף בחייו ,לא התירה התורה .לכן נסיובא הראשון ,שעוד יש
בו מיץ הגוף ,דהא על-ידי בישול אפשר לצרפו ולהוציאו מן
המים ולעשותו גבינה ,הותר מן התורה ונקראת חלב ממש ,מה
שאין כן אם כבר הוציא ממנו כל עכירות ולא נשאר אלא מי
חלב ,שאין זה אלא ליחות הגוף היוצא מחיים ,זה לא התירה
התורה ,ודוק.
מב(          
       
          
        
        
       
    
 זכיתי להבין דבריו הקדושים .ועיין מה שכתבתי לעיל
אדברי הש"ך בעצמו ס"ק כז ,היכן מצאנו כאן שום
איסור דאורייתא ,דהא בקיבה העמיד הגבינות ,והקיבה לא
נאסרה כלל אלא על-ידי מליחה מועטת ,ולא שהה ,ואף
שבישל אחר-כך הגבינה ,מהיכן בא לכאן איסור דאורייתא,
דהא כל חשש בשר בחלב אינו כאן אלא על-ידי מליחה ,ולא
נאסר רק כדי קליפה והוא נתבטל ונתבטל .וגם אם אמרינן
שנאסרה לדידן כל הקיבה על-ידי מליחה מועטת בלי שיהה,
הרי הקיבה עצמה כולה גם-כן נתבטלה בחלב ,ומנא לן כאן
שום חשש איסור דאורייתא ,וצ"ע .וכעת להוט אני לדרכי
בעה"י למילת * בן בתי צירל תח' בק"ק ווייצען יע"א שהוא



     

 איני יודע מנא ליה, לעניות דעתי אף דידוע שהוא כן
ידי מציצה ומליחה לית ביה משום טעם-הא שעל
 וצ"ע, דהא מסברא יש לחלק בין ברכות לאיסורים,בעיקר
.לעניות דעתי
        (מו
      
         
        
         
         
        
      
        
 שלא קשה עליו, בינה הבנתי דברי האדון ט"ז, ננס קטן
, דהא המעיין בדברי טו"ז.יעקב-קושית הגאון בישועות
,ידי התערובות- רק אם בא איסור דאורייתא על,ימצא כוונתו
 אבל אם.אז סבירא ליה לרבנו אפרים חתיכה נעשית נבילה
 ויש כאן איסור,התערובות אינו עושה איסור דאורייתא
 לא אמרו ולא,דאורייתא בעצם אחד מן הדברים הנתערבים
גזרו רבנן שיהיה איסור בשר בחלב כדי שנאמר חתיכה עצמה
 אינו, והנה בשר בהמה טמאה או חלב טמאה.נעשית נבילה
,נעשה מן התורה בשר בחלב אם נתערב אחד טמא ואחד טהור
כן בזה לא אמר רבנו אפרים חתיכה עצמה נעשית נבילה-אם
, אבל בשר נבילה עם חלב טהורה.או חתיכה ראויה להתכבד
 בזה וודאי אמרינן שיש,אם נתערבו הוי בשר בחלב מן התורה
לו כל חומרות בשר בחלב אשר גזרו רבנן על בשר בחלב ומזה
 ודבריו, שפיר מודה, אדרבה, ולא פליג,לא איירי הטו"ז כלל
 כך נראה. וכבודו במקומו מונח. ועיין שם היטב.המה מזוקקים
.לעניות דעתי
          (מז
       
        
         
         
         
         
         
         
        
          
        
         
         
       





 ואין לי. יהי רצון שיגדל בתורה ויראה טהורה,בכור פטר רחם
. אולם לעניות דעתי צ"ע,פנאי לעיין בדברים אלו
        (מג
     
      
        
         
    
 כי, וכל דבריו שם לא ידעתי לפתור. שם שהאריך לברר
 וכוונת התוספות,הם דברים פשוטים לכל בר בי רב
, ואריכתו שם. חוץ ממה שהקשה שם בשם מהרי"ט,מבוארת
. וצ"ע, ללא צורך כלל,לעניות דעתי
            
         
         
       
     
 מה שייך גבי עור אם העמיד,אלו דברים לא זכיתי להבין
. וצ"ע,בעור עצמה מה שייך בזה קרוש או צלול
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זרה לה- דהנה התוספות בעבודה, דעתי נראה לתרץ
 כתב שם,' בד"ה מפני שמעמידין אותו וכ,ע"א
כן העור הבולע- ואם. עיין שם,דהעמדה אינה אלא צונן בצונן
, כך נראה לעניות דעתי,אינה נעשה נבילה כלל ואינו אוסר
.ודוק
          (מה
        
        
         
        
  



     

 דעתי נראה ,דהנה רבי אמי ורבי אסי פליגי שם
בגמרא ]חולין[ קיג ]ע"א[ ,המבשל חלב בחלב אי
לוקה .ואמרינן ,מאן דאמר אינו לוקה סבר אין איסור חל על
איסור אליבא דכולי-עלמא ,וקסבר להכי אינו לוקה להכי
אפקה רחמנא לאכילה בלשון בישול ,כיון דעל אכילה לא לקי
אבישול נמי לא לקי .והשתא שפיר יש לומר ,כיון דלא לקי
אאכילה ואבישול ,ואפקה רחמנא הנאה בלשון בישול נמי
לומר ,כי היכא דלא לקי ולית איסור בשר בחלב באכילה
ובישול ליכא נמי איסור בבשר בחלב בהנאה ,כך יש לומר
לכאורה .רק זה ליתא ,דהא הרמב"ם בעצמו בפרק ט מהלכות
מאכלות-אסורות פסק דלקי על בישול חלב בחלב .לכך נראה
לי כתירוצו של ראש-יוסף ,שתירץ ,הרמב"ם כתב בפירוש
המשניות כתירוצו של רב אשי בגמרא ,דגמרינן איסור אכילת
בשר בחלב והנאתו מ'לא תאכל כל תועבה' ,וכיון דלא בא
אזהרה מיוחדת על הנאה אלא מלא תאכל ,וכרבי אבהו ,שפיר
אמרינן ,כל שאינו מחייב על אכילת בשר בחלב אינו חייב על
הנאה ,והמבשל חלב בחלב מותר בהנאה ,ודוק.





הנאות ,אלא ודאי הא דקאמר קרא לא תבשל השלישי לאסור
שאר הנאות חוץ מהנאת אכילה ,לא קאמר אלא היכא דנאסר
האכילה מלא תבשל השני ,אז שייך לא תבשל השלישי לאסור
נמי בשאר הנאות ,אבל המבשל חלב בחלב ,דאין בו איסור לא
תבשל השני ,דאוקימנן משום 'אינו ענין' אאכילה ,לית ביה נמי
איסור לא תבשל השלישי ,דאוקמינן באינו ענין אשאר הנאות,
אבל לא תבשל הראשון יש בו ,ואסור בבישול ,דהא הוא
מפורש בקרא ,ולמה לא יאסר בבישול ,דהא לית ביה משום
אין איסור חל על איסור ,ודוק היטב ,כי נכון תהילה לאל
יתברך בסברא ,לפי עניות דעתי .ודברי הרמב"ם שם מיוסדים
על אדני פז ,איש אשר רוח אלוקים בו בכל דבריו ,ודוק.
         
         
         
         
        
        
         
        
 

 נראה לי לתרץ ,עיין פרי-חדש שסבירא ליה אף-על-פי
שבכל איסורי תורה סבירא ליה לרמב"ם שאין לוקין
על הנאה ,אפילו הכי סבירא ליה בשר בחלב לוקין אפילו על
הנאה משום גזירת הכתוב ,שכתוב 'לא תבשל' יתירה על
ההנאה ,עיין שם בפרי-חדש .והשתא לפי זה אמרינן ,המבשל
חלב בחלב ,כיון דלית ביה איסור אכילת בשר בחלב ,לית ביה
גם-כן איסור הנאה .דהא פליגי שם רבי אמי ורבי אסי במבשל
חלב בחלב ,חד אמר לוקה וחד אמר אינו לוקה ,וקאמר
בגמרא ,דכולי-עלמא אין איסור חל על איסור ,אאכילה
כולי-עלמא לא פליגי דלא לקי ,כי פליגי אבישול וכ' .ואי
אמרינן ,אף-על-פי דלא חייב משום אכילה מכל-מקום חייב
משום הנאה ,אמאי לא לקי אאכילה לכולי-עלמא ,הא
אף-על-גב שלא לקי אאכילה ,מכל-מקום הנאה יש לו על-ידי
אכילה זו לילקי על-כל-פנים משום הנאה .אלא וודאי אי לא
לקי אאכילה לא לקי נמי אהנאה .וכן אמרינן נמי אאיסורא,
כיון שאינו אסור משום בשר בחלב לית ביה נמי משום איסור
הנאה ,ודוק.

 מה שהביא ראיה מש"ס דבכורות ו ,אינה ראיה כלל,
מחלב ,שאם
ואדרבה דבריו תמוהים ,עיין שם היטב ,כי ָ
אין לנו קרא להתירו הוא אסור או משום אבר מן החי או משום
דם ,ולא עלה על דעתינו כלל להתירו ,ועיין שם ,כי צע"ג
דבריו שם .ועל-כל-פנים בררנו דאין מקום לקושית הגאון על
הרמב"ם בפירוש המשניות ,ודוק.

 נראה לי ,דהנה ידוע עיקר הנאה בבשר בחלב ובכל דבר
אכילה הלא היא האכילה ,ואיסור הנאה אינו מפורש
בקרא רק אנן דרשינן משלש 'לא תבשל' כל זה באם אינו ענין.
ועיין בלחם-משנה פרק ט ממאכלות-אסורות ,ואי לא היה לן
בקרא אלא שתי 'לא תבשל' ,לא הוה דרשינן איסור הנאה כלל,
אלא חד לאיסור בישול ,וחד לאיסור אכילה ,מדכתיב עוד קרא
יתירה לא תבשל השלישי ,דרשינן נמי שאר הנאות חוץ
מאכילה .אבל אין הכי נמי ,עיקר הנאה הוי אכילה .ולפי זה
מסתבר ,כיון דאמרינן אעיקר הנאה דלית ביה איסור משום אין
איסור חל על איסור ,לא מסתבר כלל לומר דאסור בשאר

 דאתינן להכי ,נראה לעניות דעתי לתרץ קושיות
הגאון שהקשה כאן אות ה לדברי הרמב"ם בפירוש
בחלב ,אינם
המשנה ,שכתב דבשר נבילה ,או ֵחלב שבשל ָ
אסורין בהנאה משום דלא חל איסור אכילת בשר בחלב משום
דאין איסור חל על איסור ,וממילא ליכא הנאה ,דהנאה תלויה
באכילה .אם-כן הקשה שתי קושיות חזקות .חדא ,דהוי ליה
לחול איסור בשר בחלב על חצי שיעור ,דהרי לענין בשר בחלב
לוקה על חצי זית בשר וחצי זית ָחלב שבשלן ,ומשום חלב
ונבילה אינו לוקה אלא על שיעור שלם ,עיין שם .והנה קושיא
זו כבר הקשו כל גאוני בתראי ,ועיין שם בתשובת חתם-סופר

 ליתא משם ראיה כלל ,כי באמת שם כתוב קרא
בפירוש על איסור הנאה 'ובעל השור נקי יצא פלוני
נקי מנכסיו' היינו בפירוש שאסור בהנאה ,שפיר אמרינן שחל
איסור הנאה אף-על-פי שאיסור אכילה לא חל ,מה שאין כן
הכא ,שאין לנו איסור הנאה בפירוש ,אלא דרשינן באם אינו
ענין ,וכיון שלית כאן איסור אכילה לית ביה נמי איסור הנאה
כלל ,ודוק היטב.





     



שתירצו בטוב טעם ודעת ושפתים יושק .גם הגאון כאן
בישועות-יעקב תירצו ,עיין שם .ודברי פי חכם חן.

עליו על מה ששינה הטור בספרו סדרו של הרמב"ם ,ועיין
לעיל דף כד.

        
      
         
         
        
          


מט(        
    
         
         
       
       
       

 שם שכתב על ֵחלב יש לתרצו ונדחק לתרצו ,אבל
בנבילה שבישלה בחלב מהראוי שיחול איסור בשר
בחלב ,משום שחל שלא כדרך אכילתן ,והניחו בצ"ע.
 כפי מה שבררתי בעניי לעיל אי אמרינן אין איסור חל
על איסור לית לן קרא בבישל חלב ומתה לא על איסור
אכילה ולא על איסור הנאה ,אם-כן מנא לן דחל על חצי שיעור
או על שלא כדרך אכילתן .בשלמא בסתם בשר בחלב ,דאית
לן קרא לא תבשל על איסור אכילה ועל איסור הנאה ,אמרינן
שפיר מדלא כתיב גבי בשר בחלב אכילה וכתוב רק בלשון
בישול אאיסור אכילה ,יש לן שפיר לומר דאסור גם-כן חצי
בחלב ונבילה ,דלית לן קרא
שיעור ושלא כדרך אכילתן .אבל ֵ
כלל לאסור שיעור שלם באכילה משום בשר בחלב ,מהיכי
תיתי שיחול איסור בשר בחלב אחצי שיעור חלב או נבילה.
ואם לית לן קרא כלל לאסור בכדרך אכילתן משום בשר בחלב,
מהיכי תיתי לאסור שלא כדרך אכילתן ,ודוק היטב ,כי חנני ד'
בזה חלק טוב ,ברוך שמו הגדול.
מח(        
     
         
          
         
          
          
         
           

 דעתי אי-אפשר לומר כן ,דהא דכתב הרמב"ם חלב
מתה לא איירי דוקא אם מתה בהמה מעצמה ,רק
איירי חלב שיצא לאחר מיתת בהמה בין שמתה מעצמה בין
שנשחטה ,וכן כתב הש"ך וכן הביא נמי הבאר-היטב ,ובחלב
שחוטה לית ביה איסורא כלל דנימא אם אוכל חלב שחוטה
דלוקה ,ודברי הב"ח ובאר-היטב צע"ג .ועיין מה שכתבתי
לעיל לתרץ דברי הטור להצילו מקושיות הבית-יוסף שהקשה

 דעתי יש להתיר מטעם ספק ספיקא ,דהא הביא
הפרי-מגדים בשם רש"ל דטיגון לא מיקרי בישול,
וכן במהר"ם שיף ועוד אחרונים .ואם-כן יש כאן ספק ספיקא
להתיר ,ספק שמא לא היה בתוכו מוח ,ואם תמצי לומר שהיה
בתוכו מוח ונתערב בתוך התבשיל חלב ,הלא המוח הוי ֵחלב
ובחלב לא שייך בישול אלא טגון ,ושמא טגון לא מיקרי בישול
ֵ
כחבל נביאי אחרונים ,כך נראה לעניות דעתי ,וצ"ע .ועיין
בספר יד-אפרים דאותן עצמות שרגילות הוא שיש בו מוח
ודרכו לצאת בבישול ,יש להחמיר בתבשיל מעט שאין בו
שישים ,עכ"ל .ולעניות דעתי יש להקל גם שם מספק ספיקא
הנ"ל ,וצ"ע.
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 דעתי צ"ע ,הא קיימא לן לענין שבת אין בישול
אחר בישול ,ומאי שנא הכא דאוסר משום בישול
אחר בישול .ואפשר דיש לומר ,בשלמא גבי שבת לא כתיב
בתורה בפירוש 'לא תבשל' אלא "לא תעשה כל מלאכה" ,ואנן
הוא דגמרינן מלאכת שבת ממשכן והוא דגמרינן מבישול
סממנין ,ואפשר דאין הכי נמי ,לא היה במשכן בישול אחר
בישול בסמנין ,שלא בשלו אותן סממנין אלא פעם אחת ,לכך
בשבת שפיר אמרינן אין בישול אחר בישול .מה שאין כן
בבשר בחלב ,כתוב בתורה בפירוש "לא תבשל" כל בישול
משמע ,ושפיר אמרינן כהאי גוונא נמי מיקרו בישול ולוקין
עליו ,ודוק ,עיין פרי-מגדים ,אדרבה בבשר בחלב יש בישול
אחר בישול אפילו ביבש או רותח לח.
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, לא קשיא מידי לפי דברי הש"ך ס"ק יב דכתב
כן שמע מינה- אם,דלבתר דגלי לן קרא דחלב מותר
הא דכתב קרא "ולא תאכל הנפש עם הבשר" שהוא אזהרה
,לאבר מן החי דוקא בשר מן החי שהוא גופו של חי אסור
. ודוק,וחלב דלאו בשר אינו אסור כלל משום אבר מן החי



      
       
       
  
 והנה. עיין שם,דוד- הביא לעיל בשם מח"ב בשם בית
 אלא דיש.כנראה הצליה אינה אלא להצילו מאיסור דם
כן גם יחוש- אם חשש הרופא שלא ימלחנו כמו,לדקדק בזה
כן לא תיקן כלל בהאי צליה ואסור לחולה- ואם,שלא לצלותו
. וצ"ע, ואם הוא חולה שיש בו סכנה הכל מותר,שאין בו סכנה
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, דאין כאן קושיא כלל על רבנו בטור, דעתי נראה
 דהטור סבירא ליה,ואין כאן שום סתירה או בדק
פי שאינם-על-בין שהם אחים בין שהם מכירים מקדם אף
פי שעכשיו בשעת אכילה יש-על- אף, כיון שהם מכירים,אחים
 כיון שהם מכירין מקדם,הקפדה ביניהם ומקפידין זה על זה
, ובגמרא דרב יימר בר שלמיא הקשה מאחין.אסורים זה עם זה
 אפילו אחין כיון שמקפידין זה על זה,רבותא אשמועינן
שכן מכירים מקדם אם- וכל,באותה שעה אפילו הכי אסורין
 ולעולם מכירים,יש איזה הקפדה ביניהם לפי שעה שאסור
 ומה שכתב בטור.קרוים אוהבים כמו יהא מכירך ברוך
 או שני אחין אפילו, ואם היו מכירין זה את זה,חיים קעג-אורח
כרחך פירוש האי 'אפילו- על,מקפידים זה על זה אסורין
דעה- וכאן ביורה,מקפידים' שייך בין אמכירים בין אאחים
 משמע נמי,אדם המכירין זה את זה אסורין-הביא רק בני
. ועיין טו"ז ס"ק ב, ודוק, ולא קשה,אחים
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 דאם, דהנה משמע מדבריו. דעתי דבריו צע"ג
, וזה אינו,בישלם יחד הוי ליה איסור דאורייתא
 אפילו הכי אם אכלם,דאף אם בישל בשר חיה ועוף עם חלב

         (א
       
      
 מה הכריח ליה לרבנו בטור לשנה, דעתי צע"ג
מלישנא דמתניתין וגמרא ומלישנא דכל
 כל הבשר אסור להעלות עם, שבמתניתין איתא,ראשונים
הגבינה על השלחן וכן העוף עולה או אינו עולה עם
 וכן נקטו כל הפוסקים ומפורשים,הגבינה על השלחן
 אסור, וכתב, ולמה שינה רבנו בטור לשונם,הראשונים
 יש, ואדרבה.'להעלותו על השלחן שאוכל עליו גבינות וכ
קצת לטעות בדבריו ולומר שלא נאסר אלא להעלות בשר
 אבל מותר להעלות גבינה על שלחן,על שלחן של גבינות
 ועיין, וצע"ג לעניות דעתי,אפשר לאומרו- וזה אי,של בשר
.ש"ך ס"ק א
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נמי לית ביה איסור דאורייתא ,וליכא איסור דאורייתא אלא
בשר בהמה טהורה עם חלב טהורה כדלעיל סימן פז .ויש
לומר ,אף-על-פי שדבריו אינם מדויקים ממש ,כוונתו מבוארת,
כמו שתירצו בגמרא גזירה שמא יעלה בשר בהמה באילפס
רותח ,ושם הוי איסור דאורייתא ,וכולה חדא גזירה היא ,וכהאי
גוונא גזרינן.

ימי הפסח ,מיקרי שפיר לא בדילא מיניה מה שאין כן באשתו
נדה ,שרגיל ליזהר באיסור זה .לכן נראה לעניות דעתי קצת
דוחק בדבריו .ולדידי כמו שפירשתי לעיל בדברי הש"ך ,שפיר
מביאו ראיה בגמרא דאם בבשר וחלב גזרו רבנן מכל-שכן
שאסור באשתו נדה ,ושפיר בעינן למיפשטא מבשר וחלב,
ועיין לעיל מה שכתבתי על הש"ך.
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 בספר ראש-יוסף שלו מפרש ביותר .ועיין בחדושי על
חולין שם הוכחתי דאי-אפשר לומר כן דלחם מיקרי
לא בדיל משום דמין לחם לא בדיל דאוכל לחם חולין ,וזה
אי-אפשר לומר כן ,דאם-כן ,גם בשר נבילה גם-כן לא בדיל
מן מין בשר כולא שתא ,ואפילו הכי מותר לאכול או להעלות
בשר נבילה על השלחן שאוכל עליו בשר כשר ,וצ"ע.

 בעניי לא הבנתי פשיטותיה דמרן בש"ך להיתר בשאר
איסורין ומנא ליה הא .ואדרבה ,בכל איסורי תורה
מסתברא שלא להעלותו עמו על השלחן עם ההיתר בשעה
שאוכל ההיתר על השלחן ,משום לנזירא אמרינן סחור סחור
שכתב שמא יטעה בקל ויאכל איסור ולא צריכין רבנן לגזור
גזירה חדשה .אבל בבשר וחלב ,שגם אם יטעה ויאכל מבשר
או מחלב אין בזה איסור ממש ,ורק האיסור אם אוכלם ביחד,
הוה אמינא דליכא איסור להעלותו כאחד ,לכך צריך לן גזירה
חדשה לאוסרו .הילכך לא נהירי לי כלל היתר גמור בשאר
איסורין להעלותו על שלחן שאוכל עליו .וגם הר"ן בעצמו לא
התיר כלל בשאר איסורין ,אלא שכתב שלא החמירו ולא גזרו
חכמים אלא בבשר וחלב משום דתרווייהו היתר ,אבל בשאר
איסורין לא החמירו ,דהא לא צריך להו להחמיר ,מפני
שמסתברא שלא להעלות כדי שלא יטעה .ואם-כן דברי הש"ך
כאן צ"ע ,מנא ליה דבשאר איסורים מותר להעלות כאחד ,וגם
שאר פוסקים לא כתבו כן אלא בבשר וחלב ,וכמו שכתבתי,
ולא שהתירו ,וצ"ע.

 לא הבנתי כלל מאי קל וחומר הוא זה ,בשלמא בכלי
שתיה ,אם שותים מכלי אחד שפיר כתב בהגהת
אשר"י שיזהרו מפני שהמאכל מן הפה נדבק לכלי ,אבל בפת,
אם כל אחד חותך חלקו מן הפת מה שצריך לסעודה ,מאי
זהירות צריך .ואם בתוך הסעודה חותכים ,כיון שאין עושין
זאת בפה רק בסכין ,אם-כן ,טפי ,או שפיר ,יזהרו לתקן או
לחתוך כל אחד מצד שלו או שיחתכו בסכין נקי באופן שאין
לחוש ,מה שאינו כן בשתיה מכלי אחד ,שם כמעט אי-אפשר
ליזהר כל-כך ,ויותר על-כל-פנים יש לחוש מלגבי פת .על-כן
לא הבינותי מאי כל-שכן שהביא רמ"א .ובאמת בהגהות
אשר"י לא הביא מפת כלום ,וצ"ע לעניות דעתי.
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 קשה ,הא אשתו נדה הוי כבשר נבילה ,וכמו שלא
בדילא מבשר טהורה כוליה שתא ,אבל בשר נבילה
מפני איסורא מיקרי בדילא מיניה ,כמו-כן גם-כן אשתו נדה
בזמן נדתה מיקרי על-ידי איסורא בדילא מיניה .ולא דמי לדבר
הנדור ,שלא בדיל מדבר זה כלום אלא השתא והכא על-ידי
הנדר ,וכן חמץ לא בדילא מיניה כולא שתא אלא פעם אחת

 דעתי לא יש כאן שום תפיסה על הבית-לחם-יהודה
ודבריו נכונים ,שכמו שיש לחוש בחמאה מהותך
בנר שעל-ידי נענוע ישפוך ,כן באופן זה בשומן מהותך בנר
נמי יש לחוש לזה שעל-ידי נענוע ישפוך ,ולמה נקיט
באור-זרוע דוקא חמאה .ואי איירי באור-זרוע בחמאה בנר
חמאה בעשאה כעין פתילה וחיישינן ,אם-כן גם בשומן כהאי
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 דעתי הנה כל דבריו ודברי האחרונים ז"ל נגד משנה
, דהא איתא כאן במשנתינו חולין קד ע"ב,מפורשת
,' ובית הלל אומרים וכ,'ה עוף עולה עם הגבינה על השלחן וכ
 אבל בשולחן, בשולחן שאוכל עליו,באיזה שולחן אמרו
. ע"כ,שסודר עליו את התבשיל נותן זה בצד זה ואינו חושש
 אבל, שלא גזרו אלא בשולחן שאוכל עליו,והנה לפניך
פי שפעמים אוכל בשעת-על- אף,בשולחן שסודר עליו
שכן בתנור שמבשלים בו- וכל, אפילו הכי לא גזרו,מלאכתו
 ומה לן להוסיף גזירות על גזירות נגד משנה,וודאי לא גזרו
 במחילת כבוד הקדושים, לכן נראה לעניות דעתי.מפורשת
 ואפילו לבשל בשר וחלב, שאין לגזור כלל בשעת בישול,הנ"ל
,על תנור אחד אם יש איזה הפסק ביניהם מותר לבשל כאחד
 שלא לגזור כלל, וכן עמא דבר,ולא גזרינן שמא יאכל ממנו
. וצ"ע,כהאי גוונא
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 אלא שאם נתן, שיראה שלא כך כתב,משה- בדרכי
 וצריך, וזו לשונו,דבר שגבוה קצת להיכר מותר
 הנה. עכ"ל,שיהא ההיכר דבר שקצת גבוה כגון מנורה וקנקן
משה אלא מפני שדרך המנורה שהיא גבוהה-לא כתב כן הדרכי
, הוי נמי היכר, שאם המנורה נמוכה, אבל אין הכי נמי,קצת
 ובלילה אם דלק בה,מאחר שאין לה מקום על השלחן ביום
.ודאי אם דרכה בכך אינה היכר אפילו גבוהה
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 אם נחוש בחמאה גם בשומן, וקושיתו קיימת,גוונא יש לחוש
. ודוק, וצ"ע,יש לנו לחוש
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 העוף, והלא זה הוא משנה מפורשת חולין קד ע"ב, תמה
 ובסיפא. אינו עולה ואינו נאכל, בית הלל אומרים,'וכ
 ועל זה חילקו בגמרא,אדם-במשנה אחרת שם איירי משני בני
היטב בשם ספר- ומה זה אשמעינן הרב בבאר.בין מכירין
.הילל ומאי זה שכתב 'אפילו' אפילו הכי יחיד אסור-בית
,היטב איירי שהיחיד אוכל משלו גבינה- הבאר,ואפשר לומר
ויש שם מאכל בשר לחבירו המכירו אף שחבירו אינו אוכל
 אפילו הכי אסור ליחיד לאכול לבדו על השלחן זה,עכשיו
. תהילה לאל יתברך,יוסף שכוונתי- ועיין ברכי, וצ"ע,גבינה
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 דוקא אם האחרים יושבים ומפסיקים בין שני, לי
, אבל אם המכירים יושבים זה אצל זה,המכירים
 לא,פי שאוכלים גם אחרים שם על אותו השולחן-על-אף
 כיון שאין הפסק בין המכירים יש לחוש שיבוא, ואסור,מהני
. וקל להבין,לאכול מחבירו
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, אבל במפה קטנה, לי היינו דוקא במפה גדולה
פי שזה אוכל בקצה מזה וזה בקצה מזה ואין-על-אף
 שבקל יפלו פירורין מכאן להתם, אפילו הכי אסור,נוגעין
. כך נראה לי,ונדבק בשר במקום גבינה או להיפך
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 לעניות דעתי ביאור דבריו ,דקשה ,ומה נקט גבי
העלאה 'חוץ מבשר דגים וחגבים' דהא מרישא
משמע ,כיון דשרי לבשל ,על-כרחך דשרי באכילה בשר דגים
וחגבים בחלב ,דאיסור בשר בחלב בלשון בישול אפקיה
רחמנא .ותירץ ,דנקט גבי העלאה חוץ מבשר ודגים,
לאשמעינן ,דשאר בשר אפילו בהעלאה נמי אסור ,היינו אפילו
בשר חיה ועוף ,שאיסור אכילתו אינה אלא דרבנן ,אפילו הכי
אסור בהעלאתו .והשתא קשה ,כיון דתני 'חוץ מבשר דגים
וחגבים' גבי העלאה ,למה ליה למיתני ברישא גבי בישול ,לא
הוה ליה למיתני אלא כך ,כל הבשר אסור לבשל בחלב ואסור
להעלותו עם הגבינה על השולחן ,חוץ מבשר דגים וחגבים.
והוי ידעינן ,דשאר בשר ,היינו אפילו בשר חיה ועוף אסור
אפילו בהעלאה .ועל זה תירץ ,אצטריך למיתני 'חוץ מבשר
דגים וחגבים' ברישא ,ולמימר 'כל הבשר אסור לבשל בחלב
חוץ מבשר דגים וחגבים' ,דאי לא תנא הכי ,היינו דלא הוי תני
נמי ברישא האי 'חוץ מבשר דגים וחגבים' ,לא הוי תני קושטא
דשריותא ,פירוש ,לא הוי תני במתניתין שריותא דבשר דגים
וחגבים בחלב ,דאכילת בשר דגים וחגבים מרישא שמעינן לה,
דכיון דלבשלן בחלב שרי ,ממילא דלאכלן בחלב נמי שרי,
דאיסור בשר בחלב בלשון בישול אפקיה רחמנא .ואי לא תנא
האי 'חוץ' וכ' ,ברישא ,רק בסיפא גבי העלאה ,הוי אפשר לומר
רק בהעלאה שרי בשר דגים וחגבים עם חלב ,אבל לאכול
איכא למימר דאסור ,ולא הוינן ידעין קושטא דשריותא דאכילת
בשר ודגים .כך נראה לי הפירוש בכוונת הר"ן בלי דוחק ,ודוק.



 מתחלה פירשתי דברי הר"ן בדרך אחר גם זה בלי
דוחק ,דבא לומר ,שאיצטריך בהעלאה האי 'חוץ
מבשר ודגים' ,לאשמעינן דשאר בשר אפילו חיה ועוף נמי
אסור בהעלאה ,דאי לא ,פירוש ,אי לא תני ליה משום אסורא
דשאר בשר ,תנא הכי לא הוי תני ,פירוש תנא דמתניתין לא
הוי תני הכי האי 'חוץ' ,דמשום שריותא דבשר דגים וחגבים
לא איצטריך קושטא דשריותא דאכילת בשר ,דאכילת בשר
ודגים מרישא שמעינן ליה וכ' ,פירוש ,אמיתת שריותא
מרישא כבר שמעינן לה .אלא ודאי משום אסורא דהעלאה
דשאר בשר נקט ליה ,ודוק ,כי גם זה אפשר לאוקמא בכוונת
הר"ן בלי דוחק.
 רציתי לאוקמי בכוונת הר"ן ,דקאמר ,האי 'חוץ
בבשר דגים וחגבים' לאסור שאר בשר איצטרך.
אלא דקשה קצת ,למה ליה במתניתין לחזור ולשנות האי
'חוץ מבשר דגים וחגבים' משום אסורא דשאר בשר ,הא
יכול להורות בפירוש אסורא דשאר בשר ,וליתני 'ואסור
להעלות אפילו בשר חיה ועוף' ,על זה קאמר ,ואיצטרך
למיתני 'חוץ מבשר דגים וחגבים' ,דאי לא תני הכי ,לא
הוי תני קושטא דשריותא דאכילת בשר ודגים ,פירוש ,דהא
צריך למיתני בפירוש שריותא דבשר דגים וחגבים במתניתין,
דאי מרישא דשפיר משמע דשרי ,אבל זה לא הוי אלא
ממשמעותיה דמתניתין ,אבל בפירוש עוד לא תני ,לכך
איצטריך גבי העלאה האי 'חוץ מבשר דגים וחגבים' כדי
שיהיה לן בפירוש האי שריותא דבשר דגים וחגבים בחלב,
ודוק היטב ,כי גם זה הפירוש אפשר לאוקמי בדברי הר"ן,
וברוך ד' שחנני בזה.
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 דעתי דבריו קשים להולמם ,בהך דהקשה למאי
דבעי לדחוקי ולומר לא פליגי לימא בית שמאי
אומרים סגי בקנוח ובית הלל סברי אף הדחה שהיא טובה בעי
עם קנוח ,אם-כן הוה ליה בית שמאי לקולא ובית הלל
לחומרא ,וקשה קושית הגמרא ,וליתנייהו גבי מקולי בית שמאי
ומחומרי בית הלל .ולעניות דעתי לא מצאתי מענה ליישב דברי
הגאון בים-של-שלמה ,וצ"ע.
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 שם שנכנס בדחוקים .והנה מהר"ם לובלין תירץ
בפירושו בטוב טעם ,וזו לשונו ,ונראה ,דלפי סברת
הרמב"ם ,צריך לומר דהא דקאמר ליה רב אחא בר יוסף לרב
חסדא בשר שבין השיניים מהו ,לאו בלשון בעיא קאמר ליה,
אלא בלשון קושיא וסתירה לדבריו .ורצונו לומר ,מפני מה
אמר דאכל בשר אסור לאכול גבינה משום בשר שבין השיניים,
בשר שבין השיניים מהו ,רצונו לומר ,הא אינו חשוב עוד בשר,
וקרא עליה רב חסדא לתרץ דבריו ,הבשר עודנו בין שיניהם,
שמע מינה דמיקרי בשר ,ולכך שפיר אמרתי דאכל בשר אסור
לאכול גבינה אחריו משום בשר שבין השיניים ,עכ"ל.
         
       
        
         
          
         
 
 דעתי אין כאן מקום לתמיהתו על הטור ,דהא הטור
בתחלת דבריו פה סימן פט ,הביא שצריך לשהות
בין בשר לגבינה שש שעות .וכתב ,ואפילו אם שהה השיעור,
אם יש בשר בין השיניים צריך להסירו וכ' ,עכ"ל .הרי שהביא
פיסקא דמר אביו ז"ל ,אף-על-פי שאינו כתבו בשמו ,הא כתב
עד כאן בסתמא כנגד הרמב"ם ונגד הר"י ,וסיים וכתב ,וטוב
לאחוז כחומרי שני הטעמים ,והוא על-כל-פנים כדברי אביו
הרא"ש ז"ל ,ודוק.
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 דעתי יש להם על מה שיסמכו ,וגם הם נדבקים לעם
קדוש שסומכים עצמם על דברי תוספות .וזו לשון
התוספות בפרק כל הבשר דף קה ע"א ,בד"ה לסעודתא
אחריתא אכילנא ,וזו לשונם ,לאו בסעודתא שרגילין לעשות
אחת שחרית ואחת ערבית ,אלא אפילו לאלתר ,אם סילק
השולחן ובירך ,מותר ,דלא פלוג רבנן ,עכ"ל .הרי דתוספות
לא איירי אלא אם לא שהו כלל וביקש לאלתר אחר סעודת





בשר לאכול גבינה ,אז צריך סילוק ובירך .אבל אם שהו כבר
שעה אחת אחר סעודת בשר ,סבירא להו לאותן שאינן נזהרין
שדי אם בירך ברכת-המזון .אם-כן ח"ו שיצאו מן הכלל ,והם
מן המנויין בתוך עם קדוש ,והולכים בדרכי ד' ,כך נראה לי.
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 דעתי נראה ,דהלבוש פירש האי דקאמר בטור ,וטוב
לאחוז כחומרי שני הטעמים ,כוונתו ,דלכל טעם
וטעם צריכין לצרף גם-כן חומר טעם חבירו .אם לא אכל בשר
רק לעס לתינוק ,צריך לחוש לטעם שני גם-כן משום טעם של
בשר מושך לו בפיו זמן ארוך ,לפיכך כתב אפילו אין בשר בין
השיניים כגון שניקר השיניים היטב ועשה גם-כן קנוח והדחה,
מכל-מקום בתוך השש שעות אסור אפילו אם לא אכל בשר
רק לעס לתינוק ,לפי שטעם בשר נשאר לו בפיו ומשך לו טעם
שומן כאילו אכל משום שחוששין לשני טעמים לחומרא ,כך
נראה לעניות דעתי נכון .ואין צריך למה שכתב המנחת-יעקב,
הביאו פרי-מגדים בשפתי-דעת ס"ק ב ,שללבוש היתה גרסא
שונה.
ה(           
        
     
        
        
          
        
 דעתי נראה ,שרבנו רמ"א וודאי דקדק בלשונו
הזהב ,ונקט דוקא צריך להדיח פיו ,רק הדחה ולא
קינוח .ולא דמי להאי דינא דהר"ן ,שהר"ן איירי שמצא הבשר
בין שיניו עוד תוך הזמן ,ואז וודאי לכולי-עלמא עוד מיקרי
בשר וטעמו טעם בשר ,ושפיר מצריכו קינוח כדינו .וזו לשון
הר"ן ,מי שאכל בשר ושהה קצת ,ואחר-כך מצא בשר בין
שיניו ,שאינו צריך שהייה כדי סעודה מאותו זמן שנטל הבשר
משם ,אלא מאכילה ראשונה חשבינן ליה לזמן שהייה .מיהו,
קינוח הפה מיהת משמע דבעינן ,עכ"ל .הרי שאיירי בתוך זמן





     

הסעודה ושפיר צריך קנוח ,מה שאין כן רמ"א ,שאיירי שמצא
בשר בין שיניו אחר שש שעות ,דהא דבריו כאן בהג"ה שייכים
אדברי המחבר ,שכתב ,אכל בשר וכ' ,לא יאכל גבינה אחריו
עד שישהה שש שעות ,ואפילו אם שהה כשיעור ,אם יש בשר
בין השיניים צריך להסירו ,והלועס לתינוק צריך להמתין ,עכ"ל
המחבר .ועל זה כתב הרמ"א ,ואם מצא אחר-כך בשר שבין
השיניים ומסירו צריך להדיח פיו קודם שיאכל הגבינה ,עכ"ל.
והנה אחר הזמן ,אליבא דכולי-עלמא אין לו עוד דין בשר,
וטעם הבשר כבר סר גם-כן מפיו ,ולא הוי הדחת פיו רק
חומרא בעלמא ,מדחזינן שהר"ן החמיר להצריכו בתוך הזמן
קינוח ,לכן גם אנו נחוש אם נמצא אחר זמן קצת ,להצריכו
הדחת פה ,אבל ודאי די הדחת פה בעלמא ואינו צריך קינוח
עוד .ורמ"א דקדק בלשונו ולא קיצר כלל ,כך נראה לעניות
דעתי ,ועיין פרי-חדש.
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 דעתי גם כאן דברי הרמ"א בהג"ה מדויקים.
דלכאורה נחזי אנן ,הנה השתי סברות ,סברת
התוספות ,דאית להו לאלתר מותר לאכול גבינה אחר בשר אם
סילק ובירך ,וסברת הרמב"ם ,שאית ליה צריך להמתין שש
שעות ,אינה ,אלא התוספות סבירא ליה ,האי דבעי מר עוקבא
שיהוי מסעודה לסעודה ,פירוש ,סעודה ממש ,לכן אם סילק
ובירך דהוי שפיר סעודה אחרת ,מותר ,ולא בעי שיהוי כלל.
ורמב"ם סבירא ליה ,האי מסעודה לסעודה אין כוונתו סעודה
ממש ,אלא זמן סעודה ,שצריך להמתין בין בשר לגבינה זמן
שש שעות ,ואחר שש שעות מותר לאכול גבינה ,בין סילק
ובירך ובין לא סילק ובירך ,כי אין לנו אלא זמן סעודה
לשהייה .והנה אותן היש אומרים שאינם מצריכים להמתין אלא
שעה אחת ,ודאי סברו כתוספות דהאי מסעודה לסעודה הוי
סעודה ממש ,והאי דהצריכו להמתין שעה אינו אלא לחומרא
בעלמא ,דמנא להו האי שעה .ואם-כן ,כיון שסבירא להו
כתוספות דהוי סעודה ממש ,אם-כן וודאי צריך להם סילק
ובירך ,ובלא סילוק ובירך אסור להם מדינא ,אפילו שהו שעה
אחת ,ושפיר דקדק הרמ"א וכתב בלא ברכת-המזון לא מהני
המתנת שעה .אבל לדידן דסבירא לן כרמב"ם ,דהאי סעודה
לסעודה לא הוי סעודה ממש ,אלא זמן סעודה שש שעות



משום טעם בשר או משום בשר שבין השיניים ,ודאי די לן
בהמתנת שש שעות ,ולאחר שש שעות מותר אפילו לא בירך
ברכת-המזון ,כי מה לן סילק ובירך ,לדידן לא צריך .וזה הוא
כוונת רמ"א ,ופליג על מהרש"ל ,ודבריו מכוונים ,כך נראה
לעניות דעתי.
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 דעתי סברת המהרש"ל בזה ישרה ונכונה ,דהא
קיימא לן חמירא סכנתא מאיסורא ,ומים אחרונים
אינם אלא משום סכנה ,ואפילו הכי שאר המשקים כשרים,
דאמרינן שפיר הם מעבירין את הזוהמא ,מכל-שכן בין גבינה
לבשר ,דנטילת-ידים אינו אלא בשביל אסורא ,ודאי כשרים
ומעבירין .ואם אין טורח להביא מים ,ודאי אף המהרש"ל לא
התיר בשאר משקין ,וגם למים אחרונים לא נתיר בשאר משקין
אם אפשר לרחוץ במים בלי טורח כלל ,וכולם לא איירי אלא
אי לית מיא אלא בטורח קצת ,אי מחויב להטריח למיא ,לזה
קאמר מהרש"ל דהותרו שאר משקים מקל וחומר ,ודוק ,ועיין
פרי-חדש.
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 דעתי נראה דאין כאן טעות סופר .דלטור קשה,
שכתוב בגמרא בקמחא לא הוי קינוח ,מי הוא
שיקנח פיו בקמח ומי הוא שיאכל קמח כי אין זה מאכל אדם,
וצריך לומר ולפרש ,שכוונתו ,אם עשה מאכל קמח אין לקנח
בו מפני שהוא רך ומדבק בחניכיו .ומסתבר שזה אינו אלא
בקמחא דשערא ,שזה הוא רך ומדבק בחניכים ,אבל שאר
קמחא ,היינו מאכל קמחא ,אינו רך כל-כך ,ואינו מדבק
בחניכיים יותר מכל מאכל אשר אוכל האדם ,על-כן שפיר
קאמר כאן הטור אורח-חיים קמחא דשערי ,שכן כוונת הגמרא.



     

ועיין שם פירוש רש"י שפירש נמי דרכין הן .ואפשר שהטור
המציא כן מדברי הש"ס בעצמן ,דשם נאמר ,אמר רבי זירא
אין קנוח הפה אלא בפת ,והני מילי בדחיטי אבל בדשערי לא,
ודחיטי נמי לא אמרן אלא בקרירי וכ' ,והני מילי ברכיכי וכ',
והלכתא בכל מילי הוי קינוח לבר מקמחא וכ' ,עד כאן .וסבירא
ליה טור אורח-חיים ,דהאי לבר מקמחא שייך אדלעיל ,דקאמר
בפת ,אבל דשערי לא .וסיים ,והלכתא בכל מילי הוי קינוח לבר
מקמחא ,כוונתו ,בכל מילי אפילו בפת דשערי נמי הוי קינוח,
חוץ מקמחא דשערא ,בזה לא מהני קינוח מפני קמחא דשערא
הוי רכיך טפי ,ודוק ,כך נראה לעניות דעתי.
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 דעתי דברי המהרש"ל לא פליגי כלל אהאי דברי
רמ"א כאן כלל .מהר"ם ,וכן מהרש"ל ,איירי בסתם
גבינה ,שאם אדם רוצה להחמיר על עצמו שלא לאכל שום
בשר אחר כל גבינה או מאכלי חלב אלא מסעודה לסעודה
דהיינו שש שעות ,בזה כתבו שאין למנוע ,דמחזי כמינות ,רק
אם בא מכשול על-ידו מותר לו להפריש ,וכן היה עובדא
דמהר"ם .אבל הרמ"א איירי כאן מגבינה קשה ,וכתב הש"ך
נמי אם היא ישנה שישה חדשים מקרי קשה ,ועל זה כתב
הרמ"א ,מיהו טוב להחמיר ,ומזה לא איירי המהרש"ל כלל
שם ,ובזה שפיר מודה נמי המהרש"ל לדעת הרמ"א שטוב
להחמיר ,ומהרש"ל שפיר הוציא דינו מדברי מהר"ם ,ודוק ,כך
נראה לעניות דעתי.
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 דעתי יש לומר נמי ,דהא רמ"א מסיים הכא ,ואין
בו מנהג להחמיר ,עכ"ל .ואפשר שכוונתו בזה
אדינא דסימן צה ,היינו לאכול עם הגבינה ,אם נתבשל התבשיל
בקדירה של בשר מותר אלא דיש בזה מנהג להחמיר ,אבל
לאכול אחריו גבינה מותר ואין בו מנהג להחמיר ,כך נראה
לעניות דעתי ,וקל להבין .עיין פרי-חדש ,ועיין באר היטב
שהקשה על הש"ך.





יא(           
]       חולין קז ,ב[
         
      
       
       
        
         
   
 לעשות מרן הקדוש בית-יוסף ומרן הקדוש רמ"א ,שהם
מרי דכולא ש"ס וכל רז לא אניס להו בין ממפורשים
בין מפוסקים ,חס ושלום לעשות אותן טועה בפירוש רש"י
פשוטה .ונראה לי ,דהנה ראינו שהחמירו הפוסקים על
האוכלים אפילו בשר עוף אחר גבינה ליטול ידיו אפילו ביום
ואפילו רואה שידיו נקיות ,כחומרת רבנו פרץ הביאו הטור ,על
זה קאמר הבית-יוסף ורמ"א ,שמש אינו צריך נטילה אם נוגע
באוכלין ואינו אוכל בעצמו .אבל וודאי אם רואה שידיו
מלוכלכין בתבשיל של בשר ,אסור לו ליגע בגבינה או איפכא
עד שיטול ידיו ,דזה אין צריך תלמוד כלל ,והחלוק בין השמש
לבין האוכל אינו אלא אם רואה או יודע שידיו נקיים ,שהאוכל
אפילו הכי צריך ליטול ידיו ,והשמש אינו צריך ,וזהו שפיר
משמע מפירוש רש"י פרק כל הבשר קז ע"ב ,בד"ה דטריד וכ',
שמסיים שם וכתב ,וזו לשונו ,שלא הצריכו נטילה לנוגעין אלא
לאוכלין ,עכ"ל .ודוק .וח"ו להחזיק רועי ישראל לטועה או
לכותבי שלא בדקדוק ,ועיין פרי-חדש ,ועיין פלתי שמתרץ
בפשיטות ,וצ"ע.
יב(          
      
         
        
]  ים-של-שלמה[      
           
          
         
          
     
 בעניי לא מצאתי כן במהרש"ל .אדרבה את אלה מצאתי,
שהסכים שם המהרש"ל לכל דברי הרמ"א כאן ,ולא אסר
על ידי נעיצה בקרקע קשה בסכין בשר לחתוך אלא גבינה
עצמה ,אבל הפת מסיק כמו שכתב הרמ"א כאן ,וזו לשון
המהרש"ל שם ,ונראה הא שכתבתי לעיל ,שלחתוך גבינה אסור
אם לא נעצה ,דמשמע בנעיצה שרי לכתחילה ,לא נראה דלא
התירו נעיצה אלא אם אירע במקרה וכ' ,אבל להתיר לכתחילה





     

לחתוך בסכין של בשר גבינה ,אינו ראויה כי אם דהגעלה וכ',
עכ"ל .ועוד מסיים שם כדברי רמ"א עיין שם .ולא נראה לי
כאן שום תפיסה על מרן המהרש"ל וקדושתו קיימת ,וצ"ע על
הש"ך ,וכן על הפרי-חדש ,ועיין באר-היטב שתירץ כמו
שכתבתי ,וברוך שכוונתי.
יג(          
] הרמב"ן[   
         
 זה ברמב"ם כלל ,אדרבה ,הרמב"ם בפרק ט מהלכות
מאכלות-אסורות הלכה כח ,אוסר בפירוש עד שש
שעות ,אפילו בעוף .ונראה לי דטעות סופר הוא * ,דהוה ליה
לכתוב 'הרמב"ן והרא"ה' ,וגם הרא"ה לא כתב חיה בפירוש
להתירו כעוף בלי קנוח והדחה ,עיין שם ,וצע"ק.
יד(          
       
         
         
         
        
        
        
      
         
   
 דעתי הפריז הגאון ז"ל כאן על המדה .ועיין מה
שכתבתי לעיל אדברי הש"ך ס"ק ה .ולעניות דעתי
ליכא ראייה כלל לדברי פרי-חדש ,דהנה בהאי פירוש בגמרא
מסעודתא לסעודתא אחרינא ,יש לנו שתי סברות דמפרשי לשון
הגמרא .ראשית ,יש לנו פירוש תוספות וראבי"ה דמפרשי לאו
בסעודתא שרגילין לעשות אחת בשחרית ואחת ערבית ,אלא
אפילו לאלתר ,אם סילק ובירך מותר ,דלא פלוג רבנן .והנה
הם מפרשים מסעודתא לסעודתא ממש ,היינו אם אכל בשר
ולאלתר רוצה לאכול גבינה לא צריך אלא סילוק השולחן
וברכת-המזון ,וכן ברור .ויש עוד סברת הרמב"ם ודעימיה,
שפירשו האי 'סעודתא לסעודתא אחריתי' ,אין כוונתו על
סעודה ממש ,אלא פירושו זמן הסעודה והם שש שעות
לדעתם .והנה ממה נפשך ,בהאי סעודתא לסעודתא אחריתא,
מאי זה פירוש אית ליה לפרי-חדש ,אי סבירא ליה כתוספות
סעודה ממש ,הוה ליה להתיר לאלתר אם סילק ובירך ,ואי
סבירא ליה כרמב"ם דפירש הוי זמן סעודה ,אם-כן זמנו הוי
שש שעות ,ומה זה שנתן תורת כל אחד ואחד בידו באיזה זמן

רוצה לאכול סעודתא שלו ,ואין זה מוסכם כלל לכולי-עלמא,
וצ"ע.
 דלפרי-חדש יש לו פירוש שלישי בדברי הגמרא אלו,
וסבירא ליה דהאי 'מסעודתא לסעודתא אחריתא'
בגמרא ,פירושו זמן סעודה ,וסבירא ליה דדרך בני-אדם לקבוע
סעודה רק ביום ולא בלילה כלל ,וסבירא ליה נמי פת שחרית
מקרי סעודת קבע ,וסבירא ליה נמי טעימת בני-אדם לאחר
שלש או ארבע שעות אחר צהרים נמי מיקרי סעודה ,לכך פירש
בקירוב ארבע שעות הוי זמן מסעודה לסעודה .וזה לעניות
דעתי לא נראה כלל ,דהא פת שחרית בשחר לא מיקרי סעודה
כלל ,וגם טעימת באחת שלש או ארבע שעות אחר צהרים נמי
לא מיקרי סעודה ,כי אין זה דרכן של בני-אדם לקבוע סעודה
תמיד אחר ארבע שעות ובפרט לקבוע בתוך שמונה שעות
שלש סעודות קבועות ,זה אינו .אלא וודאי נראה פירוש
הרמב"ם ,פת שחרית לא מיקרי סעודה ,אלא סעודת צהרים
מיקרי סעודה ,וסעודת ערב ,היינו אחר שש שעות ,שדרכן של
בני-אדם לקבוע להן סעודה ,זה מיקרי בין סעודתא לסעודתא,
ומיקרי זמן סעודה ,וזה מוסכם לכולי-עלמא ,ולא כדברי
הפרי-חדש ,ודבריו צ"ע ,ועיין פלתי.



        
       
    

 בעניי לא מצאתי כן בזוהר ,וגם לא עלה על דעת שום
אחד מהמפורשים ופוסקים הראשונים לפרש דברי
הזוהר על בשר אחר גבינה ,ודאי אין כוונתו אלא על גבינה
אחר בשר ,דמנא לן לפרש כנגד דינא דבבלי אם נוכל לתרצו
כהוגן שלא לפלוג על ש"ס שלנו ,וצ"ע .לכן לא נראה לעניות
דעתי מה שכתב הפרי-חדש עוד לקמן ס"ק ח ,עיין שם ,וצ"ע.
טו(           
        
       
       
     
 דעתי גם בזה הפריז על המדה והקיל ביותר ,דהא
מתחלה הביא דעת רבנו פרץ ,שיש לרחוץ הידים
אף ביום דילמא לאו אדעתיה ,אם-כן גם הכא אמרינן הלא ידים
עסקניות הן ,וגם אם אוכל במגריפה יש לחוש כמו כן ,פעמים
שצריך לו לסייע בידים ממש ,כגון שיש עצם או גבינה קשה
או שאר דברים שאירעו בסעודה ולאו אדעתיה ,לכן וודאי אין

_________________
*
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להקל אפילו אם אוכל במגריפה בלי נטילת-ידים ,וצ"ע ,ועיין
לקמן ס"ק כ.
טז(         
    
         
          
          
 
 דעתי לא מבעי שאין הכרח מזוהר משפטים לזה
לשהות לאכול בשר אחר חלב או גבינה שש שעות,
אלא אפילו רמז אינו מזה בזוהר ,דמשם אינו מוכרח אלא שלא
לאכול האי מיכלא אלא בשעה חדא או בסעודתא חדא ,אבל
לאחר שעה ובסעודתא אחריתא ליכא שום רמז מזה שאין
לאוכלו בשר אחר גבינה או חלב ,ומי שרוצה להחמיר יחמיר
לעצמו ,אבל אין לתלות בדברי הזהר .ועיין מה שכתבתי לעיל
בפרי-חדש ס"ק ו כי אף דינו דפרי-חדש אינו מוכרח ,ועיין
לעיל.
יז(        
      
       
       

 לא הבנתי כוונתו ,דהא הרא"ש הביא בעצמו ,וזו לשונו,
ונהגו העולם שלא לאכול גבינה אחר בשר ואפילו אחר
עוף ואין לשנות המנהג ,עכ"ל .וכן איתא נמי בתוספות .הרי
בפירוש ראינו דאינו אלא משום מנהגא בעלמא ,אם-כן אינני
מבין ,מאי האי שהאריך להביא ראיה מתוספות מאחר שנאמר
בפירוש ,וצ"ע.
יח(            
       
        
        
          
         
         
         
        
         
          
         
 לא ידעתי מאי זה ראייה ,הא אמר רבנו תם ,הביאוהו
בתוספות חולין קד ע"ב ,בד"ה עוף וכ' ,וזו לשונם
בתוספות ,ורבנו תם מפרש טעמא דאגרא משום דעוף אינו





נדבק בידים ובשינים ובחניכים ,עכ"ל .וידוע דזמן עכול בשר
עוף קצר מזמן עיכול בשר בהמה .ואם-כן מה ראייה זו דבשר
בין השינים חשיב לאחר שש שעות כמעוכל ,הא התם כתוב
ויגז שלוים ,וכן הוא בתהלים ]עח ,כז[ "וכחול ימים עוף כנף",
ובעוף אינו נדבק הבשר כל-כך בשינים וגם נעכל מהר ,ומהיכי
תיתי להביא ראייה מכאן לשש שעות ,ותמוה לעניות דעתי.
יט(           
     
        
        
        
         
        
        
       
     
 לא נהירין לעניות דעתי .מנא ליה דמשום הכי אינו
מועיל למים אמצעים משום שהיה שאר משקין ,הא
אם לא נטל ידיו אלא בכוונת מים אחרונים ולא משום
אמצעים ,אם-כן הוי בהסח הדעת ,וזהו פסול לאמצעים אפילו
לדברי הראב"ד ,וצע"ג ,ולא מוכח כלל ,ודוק.

כ( 

      
      
   

 דעתי נראה דשפיר קשיא ליה ,הלא די הוי ליה
למימר אכל בשר לא יאכל גבינה אחריו ,ו'בשר'
הכל משמע ,כל מה דמיקרי בשר ,והוי חיה ועוף גם בכלל,
ולמה ליה לפרט עוד אפילו של חיה ועוף ,לכך כתב כלומר
שהם מדרבנן ,כך נראה לי.

כא( 
 מה שכתבתי לעיל אדברי ש"ך ס"ק ב ,ד ,ה עיין שם
      
ותמצא נחת.

כב( 

        
       
   

 איני יודע מנא ליה להרב בפרי-מגדים לומר ואוכל
התולעים הוה כמו בשר דמושך זמן ,וכ' ,עכ"ל.
דמשמע אם אינו אוכל התולעים שזורקן ,סבירא ליה לט"ז
שאינו צריך להמתין כמו בבשר ,וזה וודאי אינו כוונת הט"ז.
אלא וודאי סבירא ליה ,אם אוכל גבינה מתולעת ,אפילו אינו
אוכל התולעים עצמן ,צריך להמתין ,כי הגבינה נעשה מתולע
על-ידי השומן בגבינה שנעשה חזק וחריף על-ידי ישנותו,





     

וכיון שהוא חזק וחריף כל-כך על-ידי שומנו הרב בתוכו,
אם-כן מושך טעמו בפה זמן הרבה ,לכן צריך להמתין אחריו
כמו גבינה אחר בשר ,כך נראה לעניות דעתי כוונתו ,ודברי
פרי-מגדים צ"ע.
כג(         
       
       
        
      
 
 דעתי נראה ,לזה הפרי-תואר מודה ,בדיעבד שקינח
ופלט ואין לו עוד ללעוס ולפלוט ,מהני הך לעיסה
להתיר בדיעבד לאכול אחריו בשר .אבל לכתחילה ,מצריכו
לעיסה ובליעה לקנח אף מה שסמך לבית הבליעה ובית
הבליעה עצמה ,כי בית הבליעה פלוגתא קצת סוף פרק גיד
הנשה לעיל ,אי נדון לגמרי כפנים ,או מקרי גם-כן קצת כמו
חוץ ,ואולי שהרמב"ם גם-כן מודה לזה ,שכתב לועס ובולע
או פולט ,הרי שמקדים לבלוע ,ודוק ,עיין פתחי-תשובה.
כד( ] בפירוש הארוך אות א[  
     
         
        
        
        
          
         
          
         
       
        
          
         



         
 דעתי בנה בנינו על יסוד מרפף ,כי כנראה
מתוספות ,החלוק בין עוף לחיה משום דעוף אינו
נדבק בחניכים ,לא הביאו שם אלא בשם רבנו תם ,ובאמת
לרבנו תם אית ליה דאגרא איירי בגבינה אחר עוף כמה שהוא
לפנינו ,ולדידיה אין חלוק בין בשר תחלה לגבינה תחלה,
אכולם אמר אגרא דנאכל באפיקורן ,ועל זה הקשה בגמרא,
עוף וגבינה אין בשר וגבינה לא ,ומשמע נמי בין בשר קודם
בין גבינה קודמת ,ולמה אכל רב יצחק בר מרדכי בלי
נטילת-ידים .ואפשר לומר הני מילי בלילה אבל ביממא לא.
ומכאן הוכיח רבנו תם דינו דבשר אחר גבינה אפילו
נטילת-ידים וקינוח לא צריך ,אבל גבינה אחר בשר צריך רק
סילק ובירך עם קינוח ונטילת-ידים בבשר בהמה .אבל
התוספות לית להו כלל איסורו משום דנדבק לחניכים או לא,
רק חלקו בין איסור דאורייתא לאיסור דרבנן ,ואם חיה דרבנן
תני ליה הכא עוף והוא הדין חיה ,עיין שם בדברי תוספות.
ולדידהו שפיר איירי אגרא בעוף אחר גבינה ,ולא קשה עליהם
כלל קושיית הישועות-יעקב ,כי דברי תוספות לעצמן ודברי
רבנו תם לעצמן ,וצ"ע.
כה(      
    
         
    
 לי דגם הרב לא החמיר אלא אם אוכל בשר ממש,
דכן יש לדקדק בגמרא ,אבל אם אינו אוכל בשר
ממש ,אלא שומן או תבשיל של בשר ,וכן אם לועס אפילו
בשר ממש ואינו אוכל בעצמו ,וודאי די לן לחמור ,אפילו לכל
דעות חומריות ,די להמתין מתחלת אכילתו .וכן לדידן ,אם
אוכל גבינה קשה או חריף נמי אינו צריך להמתין שש שעות
אלא מהתחלת אכילתו ,ולזה וודאי מודה הגאון והקדוש נשיא
הלוים בדגול-מרבבה ,כך נראה לעניות דעתי.

 
א(  ראיתי קצת שערוריה .בתחלה הביא דעת
רש"י בדיני הכחל ,והביא מה שכתבו
התוספות והרא"ש והר"ן ושאר הפוסקים אליביה דרש"י,
שמשמע שגם הוא מתיר לבשל הכחל אם קרעו שתי וערב וטחו
בכותל מותר לבשל הכחל אפילו בקדירה עם בשר לכתחלה.
ואחר-כך הביא דעת ספר-התרומה והמרדכי והגהת מיימון,
שהם פירשו אפילו אם קרעו שתי וערב וטחו בכותל לא התיר

רש"י לבשל לכתחלה אלא בקדירה לבדו ,אבל עם בשר
לכתחלה אף על-ידי קריעה וטיחה אסור ,רק בדיעבד שרי.
         
       
       
          
       



     

         
         
       
 בלא בינה על איזה הג"ה כוונתו ,כי לפנינו אינה .והטור
בעצמו הביא אחר-כך ,וכבר נהגו שלא לבשל כלל עם
בשר אפילו בקריעה שתי וערב וטחו וכ' ,ודברי הטור אלו
מדויקים היטב ,וקל להבין.
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 דעתי נראה לברר דברי רש"י ורשב"א .לכאורה יש
לדקדק ארב יהודה בגמרא ,דקאמר קורעו שתי
וערב וטחו בכותל ,מנא ליה הא דבעי נמי טיחה בכותל ,הא
במתניתין איתא סתם קורעו .וצריך לומר דדייק ליה באמת
ממתניתין ,דקאמר הכחל קורעו ומוציא את חלבו ,דלא הוי ליה
למימר אלא 'הכחל קורעו' לבד ,וממילא ידעינן דלכך צריך
לקרעו משום להוציא את חלבו ,למה ליה למימר האי 'ומוציא
את חלבו' .אלא וודאי צריך עוד לעשות דבר חוץ מקריעה,
וזהו דהמציא רב יהודה וטחו בכותל .אם-כן מוכח סתם קריעה
הוי שתי וערב לרב יהודה .והנה לשיטת רש"י ,דקאמר לא
קרעו אינו עובר עליו ומותר בלישנא קמא דרב איירי בצלי
דוקא ,והתם מותר בדיעבד אם לא קרעו אבל לכתחלה צריך
קריעה ,ואליבא דרב יהודה הוי קריעה סתם שתי וערב ,אם-כן
שפיר מוכח דרש"י סבירא ליה כר"י בהאי דהצריכו קריעה שתי
וערב לצלי לכתחלה .ורבי אלעזר פליג עליה בהא ,וסבירא ליה
דסגי לצלי לכתחלה כל דהו קריעה או שתי או ערב .ואנן
קיימא לן כרב יהודה .ושפיר דברי הרשב"א אליבא דרש"י,
ולא קשה כלל .ודוק .ועיין פרישה שנדחק קצת.
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 מצאתי מקום בדברי רבנו תם לההיא לכאורה שכתב
בשם סמ"ק .וכן מה שמסיים הסמ"ק ,דבדיעבד אין
להחמיר אבל לכתחלה נכון לעשות כמו בפנים ,לא זכיתי
להבין .כי דברי הטור שהביא שיטת רבנו תם ברורים ומדויקים
כל צרכם ,לא משמע מהם כלל דינו דסמ"ק .ומנא ליה לסמ"ק
לומר דקריעת הכחל לשנים כשקורעין הרבעים לשנים לא
יועיל ,הא אין לך קריעת ערב או שתי גדול מזה .ומכל דברי
המפורשים ופוסקים לא נראה אלא דאיירי אם חתכו הכחל כמו
שהיא מן הבהמה כאחד בעוד הבהמה שלימה .וגם אליבא דכל
המפורשים משמע אין לך גדול מן הברירה ולכתחלה צריך
לקרוע הכחל אפילו לצלי שתי וערב וגם טחו בכותל ,אלא אם
לא קרעו אלא קצת ,או שתי או ערב ,מותר לרבנו תם לצלי
אפילו לכתחלה לצלותו ,ולא צריך להדר ולבקש אחר סכין
לחתכו יותר .וכן משמע מדברי רבנו בטור ,שכתב ,אבל מותר
לכתחלה לבשלו בלא בשר או לצלותו על-ידי קריעה קצת.
ועיין שם .ואיני יודע לכוין שפיר סוף דברי הסמ"ק שהביאם
הבית-יוסף ,וצ"ע.
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 בעניי בחדושי על חולין בררתי דלא פליגי דברי
האיסור-והיתר עם דברי הגהות מיימוניות .דאפשר הא
דקאמר האיסור-והיתר דלרש"י אפילו לצלי אינו מותר בדיעבד
אם לא קרעוהו כלל ,מיירי שחתכו לכחל כולו כאחד מן
הבהמה ומניחו על האש או על הגומרי לצלות כמו שהוא
שנשאר החלב הבעין בכלל ואין לו דרך כלל לצאת .ולזה גם
הגהות מיימוניות מודה אפשר .והגהות מיימוניות מיירי אי
שיפדו לכחל בשפוד לצלותו ,דאז נקבו קצת על-ידי השפוד,
ושם יש לו מקום לחלב בעין לצאת קצת אז מתירו בדיעבד.
ואפשר שגם האיסור-והיתר מודה לזה ,ועיין שם בחדושי.
ה(         
ט
]פרק



ממאכלות-אסורות הלכה יב[     
         
          
       





     

 דעתי נראה פשוט שיש כמה מיני קריעה קצת .אם
קרעו לכחל רק שתי או ערב נקרא קריעה קצת
כדחזינן מדברי הראשונים .ואם לא קרעו אפילו שתי ,אלא
קרעו מעט ,נמי מקרי קריעה קצת .והנה אם לא קרעו אלא קצת
מן הצד וצלאו ,אף-על-פי שגם אז הנורא מישב שייב
הלחלוחית החלב מתוכו ,אבל מתחלת צלייתו קודם ששאבו
הנורא והוא כנוס בתוך הגומא שלו קודם שיצא לגמרי ,נאסר
החלב שבו מטעם בשר הכחל שבו .הילכך ,גם אחר-כך
כששאבו מכל וכל נמי לא לישתרי משום דלמא יבוא לאוכלו
מקודם שנצלה כולו והוא אוכל חלב שיש לו טעם בשר .לכך
דקדק הרמב"ם בדבריו וכתב שפיר ,הכחל שקורעו ומירק
החלב שבו ,היינו שקורעו כדרך שיכול החלב הבעין לצאת
כולו ,לא שקרעו קצת אלא שקורעו או שתי או ערב ,שעל-ידי
זה יוכל החלב לצאת כולו שהוא בעין .ועיין בתוספות פרק
גיד הנשה דף צז ע"ב בד"ה וכחל מן המנין ותדע היטב ,ודוק.
ו(          
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 בלחם-משנה שם שתירץ קושיא הראשונה של
בית-יוסף שפיר בזה ,שרמב"ם סבירא ליה כתירוץ
שלישי בתוספות חולין צז ,ב ,בד"ה אלא מעתה נפל לקדירה
אחרת לא יאסור ,שפירשו דאלא מעתה קאי אהא דאמר וכחל
מן המנין ,אלמא לא חשבינן ליה חתיכא דאסורא ,אם-כן נפל
לקדירה אחרת לא יאסור ,דכל מה שסופו לצאת מן החלב יצא
בקדירה ראשונה .וכתב הלחם-משנה שם ,וזו לשונו ,ולקושיא
שניה לדידי לא קשיא ,ואי קשיא ,אם-כן תקשי ליה אפילו
לפירוש רש"י ז"ל ,כיון שראינו בעת שנפל ,אם-כן יכול הוא
לשער מאי דנפק מיניה ,דאם מתחלה היה כשני זיתים ואחר-כך
כזית אחד ,אמרינן ודאי דנפק מיניה זית אחד .והתימה מהרב
הנזכר ,איך הקשה הקושיא לסברת רבנו וכ' ,וקשה אף לרש"י.
אלא דיש לומר דאי-אפשר לעמוד על הדבר בצמצום אלא
באומד הדעת דפעמים רבים יטעו ,ולכך מקשה מנא ידעינן.
אבל אי קשיא לי הא קשיא לי ,דלקמן בפרק טו ,כתב משערין
במרק ותבלין וכ' ,ובמה שבלעה הקדירה מאחר שנפל האיסור



לפי אומדן הדעת ,שהרי אי-אפשר לעמוד הדבר בצמצום ,ע"כ.
ואם-כן ,כיון שאנו משערים הכל מה שבלעה הקדירה אחר
שנפל האיסור באומד הדעת ,גם אנו יכולין לשער באומד
הדעת מה שנתמעט ואפילו שאינו בצמצום ,ויש לומר וכ',
עכ"ל .עיין שם שתירץ כל זה בדוחק.
 דעתי נראה ,דכל הקושיות ,בין קושיות הבית-יוסף,
בין קושיות הלחם-משנה על הבית-יוסף בין על
הרב המגיד ,אינם קשים כלל ,כי חלוק גדול יש בין איסורא
דכחל לשאר אסורים ,בשלמא בשאר אסורים אפשר לשער מאי
דנפק מיניה כיון שראינוהו לאיסור מתחלה עשרים ושנים
זיתים ועכשיו אינו כזית אחד ,ודאי ידעינן דנפיק מיניה כזית
איסור .מה שאינו כן גבי כחל ,כי בכחל אינו האיסור אלא
החלב שבו ובבישול יוצא ממנו החלב וגם מעיקר הבשר הכחל
יוצא על-ידי בישול וזה אשר יוצא מבשר הכחל הוא היתר,
ואם-כן אם יש לנו לשער כמה חלב נפיק מיניה זה אי-אפשר
לשער אף אם ראינוהו מתחלה עשרים ושנים זיתים ועכשיו
כזית אחד ,אפילו הכי אין אנו יודעים לשער כמה חלב נפיק
מיניה .ודוק היטב .אם-כן מתורץ שפיר קושית הבית-יוסף על
הרב המגיד ,ולא קשה קושית הלחם-משנה על הרש"י ,וגם לא
קשה קושית הלחם-משנה על הרב המגיד שהקשה סתירת
הרמב"ם ,ולא דמי כלל שאר איסורים לכחל ,ולא צריך לן
לדחוק לתירוצו של הלחם-משנה .ודברי הרב המגיד מיוסדים
כאן על אדני פז .ולא צריך נמי לתירוצו של בית-יוסף ,ועיין
שם בלחם-משנה.
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 דעתי נראה ,דהנה לכל השיטות אינם להצריך
לקדירה בפני עצמו קריעה שתי וערב וטיחה
בכותל אלא רש"י ,ולדידיה קריעה דמתניתין הוי קריעה שתי
וערב וטיחה בכותל ,כי כיצד קורעה שייך אמתניתין ,ואהא
פירש רב יהודה שתי וערב וטיחה ,אם-כן בלא טיחה מיקרי
קריעה כל דהו .והנה הטור הביא ,ויש מחמירין להצריכו וכ',
אפילו בקדירה עצמו ולצלי קריעה כל דהו ,ויש לחוש
לדבריהם .וזהו כדעת רש"י .והנה אף שאינו מדקדק הטור
בדבריו כשיטת רש"י ,אין כוונתו שזהו שיטת רש"י ממש ,אלא
כוונתו ויש מחמירין להצריכו וכ' ,אפילו בקדירה עצמו וכ',
ויש לחוש לדבריהם ,זהו כדעת רש"י .פירוש ,אף דמלשון 'יש



     

מחמירין' משמע להתיר אפילו בקדירה עם בשר על-ידי קריעה
שתי וערב וטיחה .אבל הטור כתב ,דיש לחוש לדבריהם וזהו
כדעת רש"י ,היינו דיש לחוש להחמיר כדעת רש"י ,שלא
להתיר על-ידי קריעה שתי וערב וטיחה אלא בקדירה בפני
עצמו .ואם-כן אין כוונתו ככוונת בית-יוסף ,ולא קשה כלל
קושית הבית-יוסף ,ודוק היטב.
 זה מיושב היטב לישנא דטור שכתב ,וכן כתב
בספר-המצוות ,ועיין שם בבית-יוסף שהרבה להקשות
על לישנא דטור בזה ,ובסוף מיישבו בדוחק .ולפי דברי מיושב
היטב לשונו בלי דוחק כלל ,שבתחלה כתב ,יש לחוש
לדבריהם ,זהו כדעת רש"י ,שלא להתיר על-ידי קריעה שתי
וערב וטיחה בכותל אלא בקדירה בפני עצמו ,וכן כתב
בספר-המצוות שנהגו להחמיר כמו-כן ,ודוק ,ועיין מה שכתב
הבית-יוסף לקמן בשם סמ"ק.
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 הדבר יצא מפי רבנו הקדוש מי פוער פיו כנגדו .אבל
להלכה נראה לי הפעוט לדון לפניו על הקרקע .כיון
דרבנן הגאונים אסרו הכחל מכל וכל בבישול אפילו ביבש,
אם-כן נראה להם שיש לגזור גבי כחל בכל מיני בישול ,והאיך
יעלה על דעתינו להתיר שם בישול ואם גם הוא אחר צליה.
ואין זו טענה ,שזו דבר שאינו בנמצא כל-כך ולא שכיח ,הנה
וודאי אינו בנמצא ולא שכיחא מפני האיסור שאסרוהו
הגאונים ,אבל אם נתיר אותו בדיעבד יש לחוש שיהיה שכיח
לבשל אחר צליה ויהיה בנמצא ,והגאונים חזו לאסור מפני זה
כל מין בשול גבי כחל ואפילו בישול אחר צליה ,ומי יבא
אחריהם להתיר ,כך נראה לעניות דעתי ,מכל-מקום וודאי דברי
רבנו מהרש"ל דברי אלקים חיים ,ועיין טו"ז.
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 דעתי לא נהירין דבריו ואין מאלו תפיסה לדברי
תורת-חטאת ,וסבירא ליה לתורת-חטאת דרשב"א
לא פליג על הרמב"ם מכלו ,אלא שלא די לו בטעמיה של
הרמב"ם וכדמקשה עליו ,וצירף לו נמי טעמא אחרת ,משום
שבשר הכחל בעצמו היתר ואינו אסור אלא משום החלב שבו
ואין זה אלא איסור דרבנן ,לכן אית לן להקל לצרף כחל עצמו
למנין שישים .דאי לטעמא הרמב"ם ,קשה קושית הרשב"א
מאי שנא שומנו של גיד ,ואי לטעמיה של הרשב"א קשה מאי
שנא דם .ואין לומר שאף דם שבשלו או מלחו מדרבנן ,דהא
חזינן בגמרא לקמן חולין דף קיא ע"א ,מחלק הגמרא בין דם
כבדא אפילו לחלב הכחלא ,וקאמר כחלא עלויה בשרא שרי,
מאי טעמא חלב שחוטה דרבנן .כבדא עלויה בשרא אסור ,דם
דאורייתא ,עיין שם בתוספות בד"ה דם דאורייתא .הרי החלוק
מפורש בגמרא .ותמיה לי שהטו"ז דוחק עצמו למאוד לתרץ
דברי הרשב"א והר"ן ,עד שמסיק שלדבריהם גם בדם מצטרף
חתיכת הבשר שנתבשלה בלא מליחה למנין שישים לבטל
האיסור ,ולזה לא נחית אחד מהם ,ואי באמת סברו כן ,וודאי
לא היו שתקי ממנו .ועוד ,היכא סלקא דעתך לצרף האיסור
לבטל את עצמו ,ולא מצינן כן בכל התורה כולה גם באיסור
דרבנן לא מצינן כן ,והרי הכחל עצמו אסור .לכך שפיר כתב
הרשב"א שצריך לומר שני טעמים ,ולא די לן בההיא טעמא
שאיסור כחל דרבנן ,אם-כן אם הוא איסור בעצמו למה נצרף
אותו ,לכך כתב משום שהבשר הכחל בעצמו היתר ,ולמה לא
נצרף כמו-כן גבי דם אם נתבשל חתיכת בשר בלא מליחה ,הא
גם שם הבשר היתר .וצריך לומר דם דאורייתא ,ושאני כחל
שהוא דרבנן ,היינו גורם איסורו שלו ,היינו חלב שחוטה ,רק





     

איסור דרבנן ,ושפיר מצטרף .ותימה על הטו"ז שדחה דברי
תורת-חטאת בקנה רצוץ ,ודוק ,וצ"ע ,ועיין פרי-מגדים ועיין
נקודות-הכסף.
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 יודע למה לו לדחוקי ולמשש כאן וכאן ,הא המחבר
ממש הביאו כאן בפירוש ,שכתב ,וזו לשונו ,ואם
בשלו עם בשר משערין אותו בשישים וכחל מן המנין .כיצד,
אם היה הכל עם הכחל כמו שישים בכחל ,הכחל אסור וכ',
עכ"ל .הרי שכתב כמו שישים בכחל ,והוא פירש בזה שלא
משערינן נגד מה דנפק מיניה אלא כנגד הכחל עצמו ,כך נראה
לעניות דעתי ,עיין פרי-חדש שכוונתי.
יא(          
        
       
        
        
        
    
 דהש"ך לא דקדק כאן בדבריו ,שכתב שאם נפל הכחל
לקדירה של בשר שהוא פחות מחמישים ותשעה כנגד
הכחל ,אז החלב היוצא ממנו לא נתבטל .והוא פלא ,הא לכל
הפוסקים אין משערין כלל נגד החלב היוצא ממנו ,אלא כנגד
הכחל עצמו ,וכמו דאיתא בגמרא ,בדידיה משערינן ,דאי במה
דנפק מיניה ,מנא ידעינן .דהא אף אם הוא פחות מחמישים
ותשעה נגד הכחל כולו ,אפשר דהוא יותר ויותר משישים כנגד
החלב היוצא ממנו .אלא וודאי ,שאין כוונתו לשער נגד החלב,
אלא נגד הכחל עצמו ,וכמו שנראה גם-כן לקמן בדבריו ,אלא
שלא דקדק כאן בדבריו ,וצ"ע.
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 איני מבין מה זה הרעש הגדול על דברי אדונינו הב"ח
שהחמיר בכחל אפילו בדיעבד ,הלא מאותן דברי
המהרש"ל שמסתעייה מנייהו הש"ך להתיר בדיעבד ,הלא שם
באותו מקום בים-של-שלמה פרק כל הבשר סימן מז שם ,הביא
אחר-כך בסופו ,וזו לשונו ,והיכא שעבר ובישל הכחל בין עם
בשר בין בפני עצמו ,אפילו קרעו שתי וערב וטחו בכותל,
נראה דאסור אף בדיעבד ,ואף שאינו מן הדין כלל ,מכל-מקום
מאחר שכתבו הגאונים דנהיגי בכל ישראל דלא לבשל כחל
כלל ,הוי כדבר שאסור במנין וקיימו וקבלו עליהם לאסור וכ',
ומכל-מקום ביבש לא נראה להחמיר וכ' ,עכ"ל .הרי המהרש"ל
גופא בירר לנו כח האיסור אפילו בדיעבד אפילו בהפסד
מרובה ,לכן אין לתמוה על הב"ח כלום ,ודבריו אמת ואמונה,
ואדרבה צ"ע על הש"ך ,שהביא תחלת דברי המהרש"ל ,ולא
הביא סוף דבריו שמהם נלקחים דברי הב"ח ,וצ"ע ,ועיין טו"ז
ס"ק ח הביא אלו דברי רש"ל ,ודוק ,ועיין פרי-מגדים.
יג(           
        
        
 דעתי צ"ע ,מי יבוא להתיר אחר שאוסר רש"י
בפירוש .ועיין שם חולין דף קיא ע"א ,בד"ה
הילכתא וכ' ,וזו לשונו ,ולדידן אסור לגמרי לכתחלה ,לפי
ששפודים שלנו אינן תלוין אלא שוכבות ,ופעמים שמרים זנב
השפוד ונמצא התחתון עליון ופעמים שמשפילו ונמצא חברו
עליון ,הילכך בין שהכבד לצד הראש ובין שהוא לצד הזנב
אסור ,עכ"ל .וידוע ששם איירי בין מן הכבד בין מן הכחל,
ואם-כן ,מאחר שרש"י כתב שאי-אפשר ליזהר בזה ואוסר ,מי
יבוא אחר המלך להתירו אפילו בדיעבד .ועוד עיין תוספות שם
בד"ה תותי בשרא שרי ,נראה דשם איירי אם קרעו שתי וערב
וטחו בכותל ,לכן יש לומר שפיר לא אסרו רש"י אלא
לכתחלה ,אבל כאן הרמ"א איירי אם לא קרעו שתי וערב וטחו
בכותל ,וודאי אסרינן אפילו בדיעבד אם צלאו על השפוד ,אף
אם ידע שלא היה אחד מהן עליון ,וצ"ע לעניות דעתי .ועיין
בס"ק יג ,שהסכים לדברי הרמ"א לאסור לכתחלה מההיא
דכבדא ,וזה שפיר אם נקרע שתי וערב וטחו בכותל ,אבל כאן
דאיירי בלא קריעה ,הסכים רש"י ותוספות לאסור אף בדיעבד,
וצ"ע.
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על-כל-פנים אם נצרף הכל אין כאן איסור יותר ממה שנמצא
עתה שהוא בשיעורו כמו בתחלה ,ושפיר נצרף ההיתר הנבלע
בקדירה לבטל האיסור .ודברים ברורים הם .וכך משמע נמי
מדברי הספר-תרומה שכתב לשער האיסור כמי שנמחה כולו,
אף-על-פי שרואהו עתה גדול ועב כמקודם ,וההיתר משערינן
אף מה שנבלע ,וכדעת הרשב"א .ודוק היטב ,כך נראה לעניות
דעתי ,ועיין לעיל שתרצתי קושית הבית-יוסף על הרמב"ם וגם
קושית הלחם-משנה בטוב טעם ודעת ,וחנני ד' בזה.

 דעתי אין תמיהתו קיימת ,דזה וודאי כולה חדא
גזירה היא ,חכמים גזרו על חלב שחוטה לאסור
כמו חלב דאורייתא ,וכיון שהשוו אותו לחלב דאורייתא,
אם-כן שוב אין חלוק בין בבשול בין בכבוש .והנה הא דקאמר
שמה שכנוס בתוך הכחל מיקרי פירש ,לא קאמר אלא אם
בשלו או צלאו כך בלא קריעה ,כיון שעל-ידי בישול יוצא
החלב ליפרש ,אם-כן אמרינן שפיר שהכנוס בתוך הגומות
מיקרי פירש ,אבל לענין כבוש שהחלב נשאר על-ידי זה על
מקומו ולא יפרש ,אם-כן אין כאן שום חלב כלל ,ולא שייך
למיגזר כלל בכהאי גוונא .אבל מה שפירש יש לו דין חלב,
ורבנן השוו כל חלב בהמה יחד בין חי בין שחוטה ,ולא שייך
כלל גבי כבוש גזירה לגזירה .וגם דברי תורת-חטאת מדויקים
לעניות דעתי ,ודוק ,ועיין פרי-חדש ,ועיין נקודות-הכסף.
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 דעתי נראה דלא קשה כלל על הרשב"א ודבריו
מיוסדים על אדני קדש .כיון שראינו האיסור
מתחלה בשעת נפילתו וידענו שיעורו ,הנה גם אם נאמר
שהאיסור נפלט לגמרי וחזר ובלע מההיתר ,על-כל-פנים אין
כאן בתוך אותו קדירה איסור יותר משיעורו עכשיו ,ומה
שנבלע מן ההיתר לתוך האיסור זה וודאי נצרף נמי לבטל
האיסור .וגם אם אנו נאמר שבלעה הקדירה גם מן האיסור,

 הבינותי פרכתו מה שכתב לענין להצטרף הכחל בין
בישלו עם הבשר או לא בישלו אלא בעצמו ,דהא מכיון
שיצא חלב הכחל מתבטל בקדירה והוה ליה בשר הכחל לגבי
דידיה כמו שאר הבשר בקדירה שמצטרף לבטל החלב ,וצ"ע.



         
        
     

 תמיה לי מאוד מה חוזר וניעור שייך כאן ,הלא לדעת
כרתי-ופלתי ,חלב הנשאר בכחל ולא יצא אין לו שם
חלב כלל ,וכיון דלא מיקרי חלב ואין בו חשש איסור מה חוזר
וניעור שייך כאן .ודבריו צע"ג .ומה שכתב אחר-כך בשם
נקודות-הכסף ומנחת-יעקב ,עיין לעיל מה שכתבתי לתרץ
התורת-החטאת מקושית הטו"ז ס"ק ב ,וברוך שכוונתי.
יז(         
       
         
       
         
         
         
        
        
 דעתי נראה שיטת המחבר להתיר חתיכה שנתבשלה
בדמה כשיש שישים בחתיכה כנגד הדם עם
החתיכה ,מיוסדה על אדני פז ,ואין להקשות עליו .דהנה המעט
דם שנשאר בחתיכה ולא פירש ,הוא היתר גמור לשיטת
המחבר ,ואם-כן ,אם בא המעט דם שפירש ואסור ואם נבלע
אותו המעט לתוך אותה החתיכה ועל-ידו שמצטרף עם הנשאר
נותן טעם דם בחתיכה ,אם-כן הוה ליה זה וזה גורם ,דכאן
האיסור לבדו אינו יכול לתת טעם בתוך החתיכה אלא על-ידי





     

צירוף ההיתר ,ובאופן זה כולי עלמא מודו דזה וזה גורם מותר.
ועיין לעיל סימן פז בטו"ז ס"ק יג .ומה בכך שנרגש הטעם
וחיך אוכל יטעם לו ,הא הטעם הוי על-ידי ההיתר ,וכולי עלמא
מודו בענין זה שזה וזה גורם מותר ,כך נראה לעניות דעתי.
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 דעתי לא צריך לכל זה ,כי ודאי לעשות פשטידא
מכחל בלי קריעה שתי וערב וטיחה בכותל לא
שכיח ,בוודאי כל אחד ואחד שעושה פשטידא חותך הכחל
לחתיכות חתיכות ,וזה יותר מועיל מקריעת שתי וערב וטיחה
בכותל ויותר ממכבש אליבא דכולי עלמא ,לכן הביאו נמי
הרמ"א סתמא ,כך נראה לעניות דעתי.

יט( 
 שם שהביא האי טו"ז שהביא האיסור-והיתר שכתב בשר
   

או הכחל ,אם שרה בחלב צונן שחוטה ,אסור משום
כבוש .והשיג הט"ז דהוה ליה גזירה לגזירה .ונקודות-הכסף
חולק דגזירה לגזירה כהאי גוונא גזרינן ,ומצינן בגזירת חכמים
כך.

          
        
          
      
 דעתי לא נראה זה כלל ,דשם ,האי חלב בקיבה
שינקה מחיים מדדי הבהמה ,לא מיקרי חלב
שחוטה כלל ,אדרבה ,חלב ממש ינקה ולא מיקרי חלב שחוטה
כלל .ותימה מאוד ,היכא סלקא דעתך לרב בבאר-היטב למיקרי
חלב הקיבה חלב שחוטה ,וצע"ג.
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 דעתי דבריו תמוהים ,במה שכתב בבישול עם
הבשר הבשר נכנס לתוך הלחלוחית החלב הנשאר
ואוסרו ,מהיכן מצינו כאן חלב שנאסר ,הא הוא בעצמו אמר
שלא נשאר בתוכו כל-כך חלב שיוכל לצאת ,ורש"י עצמו
בחולין קט ע"ב בד"ה אמר רב אינו עובר עליו ,כתב ,וזו
לשונו ,מדאורייתא .ומותר לכתחלה באכילה אם בשלו ,ולא
אמרינן אסור מיהא מדרבנן ,דהא אפילו נסחט ממנו ויצא
אמרינן לקמן ]קיא ,א[ חלב שחוטה מדרבנן הוא ,והאי כיון
דמובלע ולא פירש אפילו איסור דרבנן ליכא ,עכ"ל .הרי כל
זמן שהחלב לא פירש לחוץ ליכא כאן שום איסור ,דהיינו ,האי
חלב לא מיקרי חלב כלל ,והוה ליה כשאר בשר הכחל .ואם
הבשר נכנס לתוך אותו הלחלוחית אין כאן שום איסור ,אם-כן
אין שום חלוק בין בשלו עם בשר לבשלו בפני עצמו ,ודברי
החוות-דעת צע"ג ,ודוק.
כא(          
       
        
        
        
         
 לא הבנתי מנא ליה לאדון לדבר כן ולהמציא דברים
שאינם מיוסדים ,דהא רש"י בפירוש אמר ,חלב הכחל
דמובלע ולא פירש ,אפילו איסור דרבנן ליכא .והא דאמרינן
אפילו אי איכא שישים נגד הכחל בקדירה של בשר אפילו הכי
הכחל אסור ,אינו אלא כמו שכתבו התוספות לשיטת רבנו תם
בד"ה ההוא לקדירה ,דאם בשלה עם בשר נכנס טעם בשר אל
תוך הכחל ויש בו טעם אחר מבראשונה ונראה כטעם בשר
בחלב ,מה שאין כן אם בשלו בקדירה בפני עצמו בלא בשר,
לא גזרו חכמים ,כיון שאין בשר אחר ולא נשתנה טעמו של
כחל מפני בליעה זו ולא אתי למיכל בשר בחלב .וכן איתא
נמי בר"ן בפירוש ,וזו לשונו ,והיינו טעמא דבפני עצמו שרי
ובהדי בשר אסור ,לפי שכשהוא מבשלו עם חתיכות אחרות
מקבלות טעם ממנו ,ואדם טועם בהם טעם בשר בחלב ומחלפי
בבשר בחלב ,ומשום הכי אסורות אפילו בדיעבד ,וכיון
שנאסרו ,אוסרות הכחל .אבל כחל שבישלו בפני עצמו ,בין
שקרעו או לא קרעו ,טעמו שוה .והדבר ידוע שטעם החלב
שבו מעצמו הוא ,ומשום הכי בדיעבד שרי ,עכ"ל .וכן נראה
נמי מפירוש רש"י לעיל חולין צז ע"ב ,בד"ה וכחל עצמו
אסור ,וזו לשונו ,שהרי הבשר נתן בו טעם והוא לא נתן טעם
בבשר ,לפי שמועט היה ,עכ"ל .וכן שם בד"ה כיון דאמר רב
יצחק ,וזו לשונו ,מפני שבתחלה נאסר עד שלא נצטמק,
משנתנה הקדירה בו טעם מיד נאסר ,ומאז שויוה רבנן כחתיכת
איסור וכ' ,עכ"ל .ולא קשה על רש"י כלום .וכל דברי
החוות-דעת צע"ג .כך נראה לעניות דעתי ,ודוק.
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 בררתי בחדושי על חולין שהרא"ה לא פליג ,וגם הוא
מודה לדברי הר"ן ,דלכאורה האי נטילת מקום לא
איתפרש מאי היא ועד היכן מיקרי נטילת מקום .והנה ראינו
רש"י בפסחים פרק כיצד צולין דף עה ע"ב במתניתין בד"ה
יטול את מקומו ,וזו לשונו ,דלא סגי ליה בקליפה אלא בנטילה
יפה יפה בעובי ,דשומן נבלע בתוכו הרבה ,ואותו שומן
מבושל מן החרס ,עכ"ל .והנה גם שם לא איתפרש עד היכן.
ויש לומר דכוונתו מדקאמר יטול את מקומו ,היינו דשערינן
עד היכן מגיע מקומו של שומן או של אותו רוטב ,ועד שם
נוטלין מן הבשר בעובי .ואף-על-גב אפילו הכי לא ידעינן
ממש ,מכל-מקום יש לומר ,כיון דאינו אלא רוטב מעט ,דאינו
אלא מה שנטף מן הפסח ,והוא אינו אלא טפה וחזר אליו
שנתמעט עוד ,לא מחמרינן ,וסגי לן אם נוטלין קצת מקום
בעובי בשר מה שנראה לן והשאר מותר .אבל אם נפל בשר
צונן לתוך חם איסור ,או חלב צונן על בשר חם ,לא סגי ליה
בנטילת מקום קצת בעובי כפי מה שנראה לן ,וודאי כולו
אסור ,וכן משמע מגמרא.
 סבירא ליה לרא"ה ,אם נפל כזה צונן לתוך חם לא
אמרינן כל החתיכה אסורה ,אפילו גדולה ,ואפילו
לא בא האיסור עד כלו ,כגון שנפל חתיכה גדולה של בשר
לתוך חלב חם ולא נפל אלא מקצת ממנו ומקצת ממנו בחוץ
שלא נגע בחלב ,לא אמרינן דכל החתיכה אסורה ,ודי לן
בנטילת המקום שנגע בחלב .בשלמא אם התתאה הוא עודנו
על האור ,ודאי אמרינן חם מקצתה חם כולה ,וכמו שהביא
הר"ן עצמו ,וכמו שהביא כאן הבית-יוסף בשם הר"ן .אבל כאן
איירי חם בשנטלו מן האור ,דפלוגתת רב ושמואל לא איירי
אלא בהכי ,כמו שכתב הר"ן ,וסבירא ליה לרא"ה דבכהאי
גוונא די לן בנטילת מקום עד מקום הגיעו של האיסור או של
חלב והשאר כשר .וזה מילתא דמסתבר ולזה כולי-עלמא מודו,

וכן נראה מרמב"ם ,ולזה וודאי אף הר"ן מודה ,ודברי הרא"ה
מבוררים נככים ,כך נראה לעניות דעתי.
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 קשה מאוד על דברי בית-יוסף ,במה שאמר אפילו
היה החלב צונן גמור הוה אסר לבשר משום דהוה
צונן לתוך חם .וזה תמוה ,דהא איירי כאן שהחלב נזחל ונמשך
על כירה עד הבשר ,אם-כן החלב זוחלת עד הבשר ונוגעת
בתחתיתו של בשר .ואם החלב הוי צונן ,הוי ליה חם לתוך
צונן ,דהא הוי הבשר חם למעלה והחלב צונן למטה ,וחם לתוך
צונן לא נאסר הבשר אלא כדי קליפה .ועוד ,במסקנא אמר
הבית-יוסף דעל-כרחך איירי שהבשר צונן והחלב רותח ולא
נאסר הבשר אלא כדי קליפה כדין חם לתוך צונן .והוא תמוה,
דהא החלב רותח הוי תחתון והבשר צונן הוי עילאה ,וצונן
לתוך חם קיימא לן דאסור .ולכאורה תמוה .ועל-כרחך צריך
לנו לומר דמוכח מכאן שתמיד מה שמונח לפנינו הוא התחתון,
ומה שבא אליו ממקום אחר הוא דמיקרי עליון ,אף-על-פי
שאינו נוגע אלא בתחתיתו של מה שלפנינו .וכך דברי
הבית-יוסף עולים כהוגן .ועיין בחדושי על החולין שבררתי
גם-כן את זה מדברי הגמרא פסחים ,ולפי זה תירצתי גם שם
קושית הלחם-משנה על הרמב"ם הלכות קרבן פסח הלכה יא,
ולא קשה כלל .וכן מוכח כאן מדברי בית-יוסף .כך נראה
לעניות דעתי ,ודוק היטב ,כי דבר נכון הוא בעה"י ,וכן הביא
הבית-יוסף לקמן בשם הרשב"א תורת-הבית .ועיין דרישה,
ודבריו צ"ע .ועיין לקמן סימן צב ס"ק כז ,עיין חוות-דעת,
שהביא התוספות והסמ"ג והגהות מימוניות חולקין על זה ,עיין
שם ,וצ"ע.
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 ושפיר לא מחמרינן יותר אלא,כאן איסור יותר מכדי קליפה
. ודוק, דאין כאן איסור יותר.שישים ואחד כנגד קליפת הבשר
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, שפירשתי שהרא"ה הולך בשיטת הר"ן,לפי דברי לעיל
 ונטילת מקום,הילכך במליחה נמי מסכים לשיטת הר"ן
. ודוק,גבי מליחה היינו קליפה כדברי הר"ן

 ואין להקשות עליו, לי דאינו מוכרח בדברי הטור כזה
, כי הטור לא איירי אלא אם המליח נוגע באחר.כלום
,ובזה מחלק בין נאכל מחמת מלחו לאינו נאכל מחמת מלחו
 ואפשר דסבירא,אבל בציר הנוטף ממנו לא איירי הטור כלל
 אבל ציר,ליה בציר הנוטף אפילו נאכל מחמת מלחו הבשר
. ולא קשה, כן אפשר לומר.כהאי אסור
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 בעניי בחדושי על חולין תירצתי בעה"י קושית התוספות
 ושם הוכחתי דרש"י סבירא ליה ההיא 'וכן.על רש"י
כך מליחה כמו-לקדירה' אין כוונת הגמרא שצריך לקדירה כל
, אלא 'וכן לקדירה' שייך דמה דנאמר שם בגמרא,קדשים
 על זה נאמר וכן לקדירה נמי,בקדשים הופכו וחוזר והופכו
 אבל,צריך הופכו ומולחו וחוזר והופכו על כל צד וצד ומולחו
 לקדירה לא, ובאמת סבירא ליה לרש"י.לא לרבוי המליחה
כך מליחה אלא מעט להוציא את הדם והוא מיקרי-צריך כל
. ועיין שם,עוד נאכל מחמת מלחו
 נמי אין ראייה,' לריב"א אי נמי גרסינן 'וכן לצלי
,משם שמליחת צלי מיקרי אינו נאכל מחמת מלחו
דהא 'וכן לצלי' לא שייך אלא שצריך להופכו ולמולחו וחוזר
 אבל ודאי לא מוכח משם שמיקרי אינו,והופכו ומולחו לצלי
, ותימה על המהרש"ל שהוא בעצמו כתב.נאכל מחמת מלחו
 אף בצלי מולחו והופכו וחוזר, אבל גירסתנו,וזו לשונו
כן- אם, וקשה. עכ"ל, אלא שבמליחה מועטת סגי,ומולחו
היכא מוכח משם שמליחת צלי שהיא מליחה מועטת נמי מקרי
,כך- ומנא ליה להחמיר כל, ולמה ליה,אינו נאכל מחמת מלחו
.וצ"ע
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, אבל את זה מצאתי.זרוע אינו לפני- הספר אור
, וזו לשונו,זרוע-הגבורים שהביא לשון אור-שלטי
 אבל אם הם,'בשר או גבינה שיש זמן מרובה קצת שנמלחו וכ
 ואם.יבשים וניכרין לעינים שאין בהם לחלוחית כלל אין לחוש
 זה לא במשמע. עכ"ל,ידי מים יש לחוש-חוזר ומתלחלחין על
. וצ"ע,יוסף-כדברי בית
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 נראה מזה דהרב בדרישה בעצמו מתרץ זה בדברי
משה בעצמו- דהא הדרכי, והוא פלא.משה-הדרכי
.משה- ועיין שם בדרכי,הביא לבסוף שם תירץ זה
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 דהא אין כאן איסור האוסר, דעתי לא קשה כלל
 דהא חם לתוך צונן אין,בחלב אלא קליפת הבשר
 אין,כן- ואם.כאן פועל לפלוט אל תוך צונן אלא קליפת הבשר
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 ברש"י לפנינו בפסחים עו ליתא כהאי גוונא ,אבל
בחולין קיב איתא כהאי גוונא בפירוש רש"י .ושם
הביא דברי הרשב"א שכתב האי שיטת הראב"ד שחי מיקרי
צונן וצלי מיקרי רותח וכתב שכך דברי רש"י ,וכתב עליו
המחבר בים-של-שלמה ,ומה שכתב דלדעת רש"י איירי בצלי
רותח ,ולבי אומר ,שלא עלה על דעת רש"י שצלי איירי ברותח,
דאי-אפשר שלא היה מפרש וכ' ,עכ"ל.
 מצאתי רש"י בפירושו שם פסחים דף עו ע"א בד"ה ואי
מתבל ,וזו לשונו ,בר גוזלא בתבלי אסור ,דתבלי מרככי
ליה ומייצי ובלעי לכותחא ובר גוזלא צונן הוה כדמפרש,
עכ"ל .והנה לרש"י איירי האי ואי מתבל בצלי כדמפרש שם
בחולין קיב אהאי ד"ה ואי מתבל .ופירש כאן דאיירי בצונן,
הרי בפירוש רש"י בהדיא כדברי הראב"ד והרשב"א ,וצ"ע,
ועיין ש"ך ס"ק כא.
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 דעתי צ"ע מה הדחה שייך בלחם ,ודאי אין לו היתר
לא בקנוח ולא בהדחה אלא או בגרירה או בקליפה,
וצ"ע ,ועיין בפתחי-תשובה שכוונתי לדבריו.
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 דעתי נראה לתרץ דברי התרומת-הדשן .וודאי אי
הביא הרא"ש שתי דעות משני פוסקים ,אז שפיר
אמרינן שמסקנה שלו היא כדיעה אשר הביא באחרונה .והנה
דיעה הראשונה כאן ,שאין בחלב איסור כדי קליפה ,הובא
בתוספות בשם רבנו תם ,והוה ליה לרא"ש גם-כן להביאו בשם
רבנו תם ,ובאחרונה הביא דעת הריב"א ,אם-כן מוכח שמסקנה
שלו כריב"א .אבל הרא"ש לא הביא דעה הראשונה בשם רבנו
תם או בשם ר"י ,אלא סתם תירץ כן ,נראה בהדיא שדעת
הרא"ש כן כדעה ראשונה ,לכך לא הביאו בשם רבנו תם אלא
משמיה דנפשיה ,ודברי התרומת-הדשן עולים כהוגן ,ודוק.
 כל הרעש שהרעיש כאן הטו"ז על הרמ"א יש להשתיקו
לעניות דעתי ,ואין לו סתירה בדברי הרמ"א ,לא מדברי
הרמ"א בהג"ה ולא מתורת-חטאת .וגם הסתירה שהקשה על
האיסור-והיתר נמי אפשר ליישבו.





       
      
        
       
        
        
        
    
 דעתי אפשר ליישב דברי האיסור-והיתר דכל
בקליפה בדיעבד מותר אפילו ליכא שישים נגד
הקליפה ,היינו אם לא ידע ,או בשוגג בשל ואי-אפשר אחר-כך
בקליפה ,מותר אפילו בלא קליפה אפילו ליכא שישים נגד
הקליפה .אבל אם יודע שצריך קליפה ,והוא הולך ומבשל
לכתחלה בלא קליפה ,אז לא מיקרי דיעבד ,והוי כלכתחלה,
ואסור אי ליכא שישים .ואפשר שמזה איירי באיסור-והיתר כלל
לו .וכן מוכח נמי מלשונו ,שנקט דקערה הנאסרת כדי קליפה
אוסרת עד שישים נגד הקליפה .ולשון אוסרת הוא לשון
לכתחלה .וכיון דלכתחלה עשה כן ,אוסרת עד שישים ,אפילו
לדעת הרא"ש ,ודוק.



שהקשה סתירה לרמ"א מלעיל סימן סט סעיף טז ,עיין
לעיל ש"ך ס"ק סד שמיישב סתירה זו ,ומחלק בין
רתיחת המלח לשאר רתיחות.

 שמסתייע ממה שמובא בסמוך בהגה סוף סעיף ה בציר
שנפל על הכלי צריך הגעלה ,וכלי חרס שבירה ,ובכלי
עץ קליפה סגי ,אלמא דבעינן לבטל אף דיעבד מה שאסרו כדי
קליפה ,עכ"ל .נמי אין נראה לי ראייה ,דהא גם זה מיקרי
לכתחלה ,ובדיעבד אפשר דמותר אפילו ליכא שישים נגד כדי
קליפה .ומה שמסתעייה ממה שכתב הרא"ש בקורט של
חילתית ,נמי אינה ראייה ,דוקא בדבר לח שנתערב ואי-אפשר
לקלוף התירו ,מה שאין כן בדבר יבש ,שאפשר לקלוף .אלא
שבקורט של חילתית יש לו טירחא יתירה לקלוף כל קורט
וקורט ,לא התירו .וגם אין ראייה ממה שכתב רמ"א בסימן צה
סעיף ג דאם עירו מכלי ראשון של בשר על כלי של חלב אוסר
כולו וכ' ,במקום שאי-אפשר לקלוף ,עכ"ל .אפשר דבקערה
מיקרי לכתחלה ,כמו שכתבתי לעיל .ואי אמרינן לחלק בין דבר
לח ,שהאיסור אינו לפנינו שנתערב ,שם התירו חכמים בדיעבד,
אבל לא בדבר יבש ,שהאיסור ידוע על מקומו ,כמו בקערה
שהאיסור כדי קליפה ידועה לנו והוא לפנינו לא קשות קושיות
הטו"ז כולם .וגם מדברי רמ"א סימן צח אין ראייה ,כי שם
איירי מרתיחה על-ידי מליחה ,וכמו שכתב הש"ך בסימן סט,
ודוק היטב ,כי דברי רמ"א אינם סותרים כלל ,ושפיר פסקינן
כדברי הרא"ש לקולא כאן בבשר שנפל לתוך צונן קר או
להיפך ,שהחלב מותר ,ודוק היטב ,עיין כאן ש"ך ס"ק ח



     

 נראה לעניות,חמודות טועה- להשוות ח"ו לספר לחם
 דלא הוי ליה,דעתי דאין כוונתו מעיקרא לאו קושיא
 אלא. וכמו שכתב הש"ך, זה וודאי לא עלה על דעתו,כמתבשל
 מעיקרא לא הוי קושיא האי שהקשה הלא הצלי שוקע,כוונתו
 זה.לתוך החלב והחלב צף על הצלי וליהוי כצונן לתוך חם
 דהא קיימא לן במליחה ליכא חילוק בין,לא קשה מעיקרא
. ונכון, כן נראה לעניות דעתי,עילאה לתתאה
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 דעתי כל ראייותיו אינם מספיקים לדחות מכל וכל
 ובוודאי,דעות חבילות הראשונים ואחרונים אלו
 ועתה אעבר על ראיותיו אחת.רמ"א וש"ך יפה דקדקו וכוונו
,הבית- הנה דברי הרשב"א בתורת, ראשון.לאחת בעה"י
 שער, ]בית ג    
        [ ב, עג,ג



          
          
         
    
 ודאי אמרינן האי מלח כיון, מזה ראייה לעניות דעתי
שעשה את שלו שהוציא מן הבשר דם וציר יש בטבע
, והא ראייה,שתש כוחו ואין בכוחו כאשר היה מתחלה
 והא דשרינן.דאסרינן למלוח בשר במלח שמלח כבר פעם אחת
 זה אינו אלא מפני שאף,בדיעבד אם מלח במלח שמלח כבר
 וזה וודאי.מקום נשאר עוד בו כוח לפלוט דם-שתש כוחו מכל
 ואז עוד נשאר.במלח שלא נשאר על הבשר אלא שיעור מליחה
 אבל אם נשאר על הבשר עד שפלט.לו טבע מלח להפליט דם
 וודאי אף בדיעבד,דם וגם צירו כבר נמס כוחו כוח להפליט
 כי כבר נמס והלך לו כוח,אסור הבשר אם מלח באותו המלח
 כל זמן שיש ממש באותו המלח, אמת.הרתיחות להפליט בשר
 ואותו חום המלח בכוחו החום,נשאר לו עוד כח חמימות





 ולדינא הסכימו הש"ך והטו"ז. תהילה לאל יתברך,שכוונתי
חטאת כלל- וכן משמע נמי קצת מדברי תורת,לאסור כריב"א
. ודוק, הביאו הש"ך ס"ק ח בסופו,כג
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 דהנה חזינן דיש חילוק בין בשר, דעתי נראה ליישב
 דהא בבשר,בחלב לשאר איסורין לענין כבוש
 דהא תרו ליה,בחלב לא אמרינן כבוש כמבושל מן התורה
 אפשר,כן- אם. ובשאר איסורין אמרינן כבוש כמבושל,מותר
והיתר איירי אם נפל היתר צונן לתוך איסור צלול צונן-דאיסור
 בבשר בחלב סגי,ונכבש זמן כבישה בתוכו או שעה או שתים
. ודוק, אבל בהיתר ואיסור צריך קליפה משום כבישה,בהדחה
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 דהא איירי כאן נמי מבשר וגבינה שאינם, לעניות דעתי
ערוך- קאמר לקמן בשולחן, דאם הם יבשים,יבשים
 אי איירי בגבינה שאינה,כן- ואם.באותו סעיף דסגי בהדחה
 דהא כל הגבינה לא נעשה אלא, הרי הגבינה שמינה,יבשה
, כדלעיל, ובאיסור שמינה נאסר כולה,מהשמנונית החלב
,כן הוה ליה חילק בין האיסור עליון לשאם הוא תחתון-ואם
,והיאך כתב המחבר כאן שאין חילק בין עליון לתחתון כאן
 ומדברי המחבר לקמן סעיף ו משמע.וצ"ע לעניות דעתי
. וצע"ק,דגבינה לא מקרי שמן
           (יד
       
        
          
        
         
        
        
        
       
   



     

מבליע טיחת דם שנשאר על פני הבשר או בתוך המלח ,אבל
הרתיחות כבר אזיל ממנו ,ושפיר סבירא ליה לרשב"א ור"ן
דפסק כוח המלח .והיינו טעמא נמי דהרא"ה בבדק-הבית
שכתב דטעם הדחת הבשר הוא שיש לחוש שישהה הבשר
במלחו עד שיתייבש וינוח מלפלוט דם והציר ויהא ניתך הדם
ויבלע בבשר .וגם זה טעמא דראב"ד ורמב"ן במולח במלח דק,
שצריך להדיח את הבשר בכלי מנוקב וכ' ,ועיין שם באופן
שדברי הש"ך וסברתו לחלק בין מלח למלח עומדת וקיימת,
וכאן הפריז הפרי-חדש על מדותיו ,ודוק.
טז(         
      
         
        
          
        
         
         
         
          
       
 דעתי אין להתלונן כלל על דברי רמ"א כאן ,ושפיר
הוא ,דכל ציר מבשר שנמלח חשוב רותח אפילו
לא נמלח אלא לצלי .ובאיזה ציר אמרינן ,דוקא ציר הבשר
הנוטף מן הבשר על-ידי המלח ,זה הוי תמיד רותח ,אבל כל
זמן שעודנו הוא תוך הבשר אין לו רתיחות ,רק כשהגיע אליו
הרתיחה על-ידי המלח הנה הוא נמשך מיד אחר כח המלח
ויוצא ונוטף לחוץ ,והציר הנשאר בבשר לא הרתיח עוד .ושפיר
הקשו בתוספות על שיטת רש"י ,ודוק ,ודברי הרמ"א מיוסדים
על אדני פז ,כך נראה לעניות דעתי.
יז(        
      
         
         
         
     
 אפילו כלי היתר שנאסר באופן שאין לו תקנה
בהגעלה או בלבון מותר להניח בלי להשתמש ביה.
ולעניות דעתי צ"ע ,למה לא ניחוש לטעות שישתמש בהן
ואישתלי אפילו בחמין ,כיון דעד השתא לא בדל מיניה הוה
ליה ככלי חמץ בדיל ,שכתב הב"ח שצריך לסגרן בחדר משום
דלא בדיל מיניה ,וצ"ע.
יח(          
       
       





        
         
     
 לעניות דעתי בש"ך לא כתב כלל דהדחה מהני בלחם,
אלא כך כתב ,וחיישינן דילמא אישתלי ואכיל בלא
הדחה ,עכ"ל .וכוונתו ,דאשתלי ואכלו ללחם כמו שהוא בלי
שום תקנה ,ומה היא תקנת צונן שנגע באיסור צונן ,הלא היא
ההדחה .והוא אישתלי ויאכל בלא תקנה .אבל אין הכי נמי,
הדחה לא שייך גבי לחם .וכוונתו ,שצריך לתקנו באופן שיהא
מתוקן והוא יהיה באם קלפו ,ולקליפה ודאי כולי-עלמא מודו
דמהני .ולפי זה כל דברי הפרי-מגדים כאן צ"ע ,דלפי דבריו,
כוונת הטור והמחבר שאין תקנה ללחם לאכלו עם בשר אם
נוגע בו גבינה או לאכלו עם גבינה אם נגע בו בשר ,וזה ודאי
אינו ,דלזה כולי-עלמא וודאי מודו דקליפה מהני ,ועיין שם
בדברי פרי-מגדים כי כלם צע"ג לעניות דעתי ,ועיין
בפתחי-תשובה שכוונתי.
יט(           
        
 דעתי יש כאן מקום שפיר לדברי טו"ז ,דהמחבר
הביא האי דינא דצונן לתוך רותח הכל אסור,
ופירש הט"ז הטעם משום דקיימא לן תתאה גבר ,ועל זה שפיר
מסיק היינו דוקא באיסור מחמת עצמו ואף אם שניהם יבשים,
אבל באיסור בלוע לא אמרינן שהעליון נאסר על-ידי תתאה
גבר אם האיסור בלוע רותח התחתון אם שניהם יבשים ,אלא
על-ידי רוטב המוליך הבליעה ,וזה ברור ,ולא ידענא פלא,
וצ"ע.
כ(          
       
         
       
         
        
         
        
         
        
         
         
       
         
 בעניי חסר תבונה בכוונת דברי הפרי-מגדים אלה .ומה
הוא בזה שהיבש הוא כתפל ,ואם-כן הוי תפל יבש,
ופשיטא דאינו בולע .וחזיתי דמנעני ד' פה מלהבין לעת עתה,
וצע"ג.






     

בספר עצי-לבונה שהסביר שכוונתם הלח המלוח יש
כח להבליע ביבש תפל ,ועיין שם.

כא(       
       
         
          
     
 לי דטעות סופר או טעות דפוס איכא כאן .דהא חזינן
תוספות פסחים עו שריב"א פליג ארבנו תם וסבירא
ליה בחלב לאסור עד שישים בקליפה .וצריך לומר ר"י במקום
ריב"א.
כב(         
         
          
         
         
      
 דעתי נראים דברי הט"ז מיוסדים וברורים .דודאי
לא איירי הטור להתיר לכתחלה לתן בשר חי לתוך
קערה של איסור אלא אם הקערה מודחה ,שאין לנו כאן אלא
חשש איסור בלוע ,על זה לא חיישינן כלל ,כיון שאף הבשר
אינו נאכל ולא יבשל אלא על-ידי הדחה ,אבל אם הקערה אינה
מודחה ויש בה איסור ממש ,מזה לא איירי הטור כלל .ותדע,
דאי איירי אפילו בקערה אינה מודחה ויש בה איזה איסור
ממש ,למה ליה לנקוט בשר היתר לתוך קערה של איסור ,הוה
ליה למנקט לתן בשר על איסור צונן ,אלא וודאי מזה לא איירי,
לא בעל-העיטור ולא הטור ,אלא מאיסור בלוע רק בכלי מודח,
ונכון.



זה אין כלל קושי ,לא על הש"ך סימן סט ס"ק סז ,ולא
מסימן עב ס"ק יג ,ודוק.

כג(        
      
         
]      חולין קיב ,א[  
         
       
         
         
  
 דעתי נראה לתרץ ,דהאי דכתב הגאון ז"ל בתשובות
חתם-סופר יורה-דעה סימן פ ,בהאי עובדא
דתשובת הרא"ש שפסק הרמ"א סימן קד סעיף ב בעכבר
שנמצא בשומן שאוסר אפילו יש שישים כי העירוי נוגע תמיד



בעכבר ,והסביר הגאון ז"ל ,כי כל טפה אחר שנוגע בעכבר בא
חברו ודחפו ונוגע גם הוא ,וכן טפה שאחריו ,עד שנגעו כולם.
אפילו אי לא אמרינן חתיכה נעשית נבלה כלל ,מכל-מקום כיון
שנאסרו הקליפות כלם ,שוב אינם חוזרים להתירם ,ומשום הכי
אוסר הרא"ש הכל .וזה דוקא שם גבי עכבר ,אבל בסימן צא
מיירי חלב רותח שנפל על בשר צונן ונפל בבת אחת שפיכה
מרובה על בשר ועלה על כל גדותיו על כל סביביו של בשר,
נמצא תחתית החלב נגע בבשר ,ואידך לא פגע ולא נגע,
ואחר-כך כמעט קט נתערבו זה בזה ואי-אפשר לקלפם ,בזה
התירו ,עיין שם בחתם-סופר ,כזה כוונתי ממש .ואם-כן נמי
אמרינן כאן ,דהטו"ז איירי המי מלח שהונח בכלי איסור ,והוא
אוכל מן אותו הכלי של איסור ,הנה כל טפה מאותו המי מלח
נוגע בתחתיתו או בדופנו של כלי איסור ,כיון שנאסרה כדי
הדחה שוב אינם חוזרים להתירם ,ושפיר אסר הט"ז .אמנם גבי
בר יונה שנפל לגו כדא דכמכא ,נפל בנפילה אחת לתוך
הכמכא ,ולא נגע רק מה שסביב הבר יונה ואידך לא פגע ולא
נגע ,ואחר-כך נתערבו ואי-אפשר להדיחם ,לכך מותר ,כך
נראה לעניות דעתי לתרץ ,ודוק ,ועיין בדברי הט"ז לעיל סימן
י ס"ק טז ,ותמצא דהמשהו דהדחה אוסר בצליה כדי קליפה,
ודוק.
כד(          
     
          
         
         
        
          
         
  
 דעתי נראה לתרץ לחלק ,שאני אם נותן מים קרים
למיחם רותח ממה שנותן דבר גוש לרותח צונן.
בשלמא אי נותן מים רבים בשפע אל תוך מיחם רותח שפיכה
מרובה ,ודאי לא שייך לומר בישול ,כיון שהכל בא בפעם אחת
והוא דבר המתערב ולא נרתח ודאי שום טפה ממנו וכולה הוא
צונן מיד ,מה שאין כן גבי דבר גוש הניתן לצונן רוטב המונח
שם במקום אחד ואינו נוגע כל הרוטב אשר בכלי בבשר רותח
רק הרוטב אשר סביבו והשאר לא פגע ולא נגע ,שפיר איכא
למימר דברוטב הסמוך לו מבשל הוא כדי קליפה ,ודוק כי נכון
בסברא.
כה(          
       
           
          
      



     

 דעתי נראה כפי מה שהבאתי לעיל בשם
החתם-סופר ,ודאי אין חילוק אי אמרינן תתאה
גבר בין העילאה דבר לח או דבר גוש לענין אי נאסר העילאה
על-ידי התתאה הרותח .כי בדבר לח הנערה על דבר גוש רותח
כל טפה וטפה נופל על דבר גוש ואחד דוחה את חבירו כיון
שהוא נערה עליו ,אם-כן רוב הנופל שם נגע באיסור ,וכיון
שהוא דבר הנערב ודאי אסור כולו ,ודוק היטב ,כי כל ראייותיו
אשר הביא מסימן קה ומסימן צב אינם מוכיחות נגד האי
כללא ,ודוק.
כו(         
     
         
          
         
    
       
        
         
          
     
 בעניי לא הבנתי כלל דברי הגאון ז"ל ביד-אפרים ,במה
שכתב דלא שייך הדחה בצונן לח ,הלא אין לך הדחה
יפה ויפה מבצונן לח .לכך נראה ,שדעתו של יד-אפרים דהצונן
לח הוי כמים וחלב שהוא צלול ,וזה ודאי אינו ,מזה לא איירי
הכא כלל .אלא כוונתו צונן לח ,שהדבר הגוש אינו יבש כחרס
אלא לחות קצת יש בו מבחוץ ,ובזה שייך שפיר הדחה יפה,
ומזה איירי הש"ך ,וכמו שכתב בס"ק א כאן ,עיין שם ,ודברי
היד-אפרים צע"ג.
כז(        
       
           





          
         
      
 משמע מדבריו ,שאף בדבר שדרכו להדיח ,כגון בשר
חי ,נמי אסור לכתחלה להניח בקערה של איסור צונן.
וזה אינו ,כי כולי-עלמא מודים ,וכן הוא בשולחן-ערוך ,דבר
שדרכו להדיח צונן היתר מותר להניח לכתחלה בקערה של
איסור צונן .לכן נראה לי שטעות סופר יש בדבריו ,וכן צריך
לומר ,כל מקום דבעי הדחה בצונן ,כגון להניח בשר היתר צונן
וכ' ,או איסור צונן בקערה של היתר צונן דבר שאין דרכו
להדיח אסור לכתחלה וכ' .ולא גרסינן ,או דבר שאין דרכו וכ',
אלא הכי גרסינן ,דבר שאין דרכו וכ' ,בלא תיבת 'או' ,וכן הוא
בפירוש בשולחן-ערוך ובפוסקים ,ודוק.

כח( 

         
      
   

 אלו דבריו לא נהירין לי כלל ואי-אפשר להבינם .ובשום
מקום לא נמצא במחבר בדבר שצריך קליפה שדי בהדחה
בהפסד מרובה .והיכא שייך הפסד מרובה בין קליפה להדחה.
ואפשר לומר קצת שאיירי בדבר שצריך קליפה ולא קלפוהו
ונתערב ואין שישים נגד הקליפה ,לדידן דקיימא לן כרמ"א
שצריך שישים נגד הקליפה אפשר להקל בהפסד מרובה שדי
בהדחה ,ואז מותר .מכל-מקום צ"ע.
כט(          
         
         
     
 דברים אלו אין להם שחר מה זה חלב שאינו צלול .ויש
החלבּי דבר
לומר דיש כאן טעות סופר ,וצריך לומר ַ ֶ ְ ִ
מחלב כגון גבינה ,ואין כן הלשון מצוי בפוסקים ,וכן
הנעשה ָ ָ
הגהתי נמי בספרי.

 
א(         
         
          
        
     



       

]   חולין קח ,ב-קט ,א[  
           
         




לדקדק טובא לעניות דעתי בדברי בית-יוסף אלו .דהנה
לרבי יהודה דאוסר אפילו ניער וכסה מתחלה ועד סוף,





     

יש לפרש שחש לרבי יהודה ,מדאמר שמא לא ניער יפה ויפה,
הנה חש הוא תרי חששות .חדא ,שמא לא ניער מיד מתחלה
בנפילת איסור לתוך היתר וימתין קצת זמן בין נפילה לתחלת
עירוי ,ואז סבירא ליה אפילו לרבי חתיכה נעשית נבילה .ועוד
חושש שמא יפול האיסור לתוך ההיתר בסוף בשולו ורתיחותו,
והוא ינער מיד בתחלת נפילתו ,אבל כיון שעמד התבשיל
מרתיחותו שוב אינו צריך ,וגם לא מהני עוד ולא היה ניער
יפה ,ובניער פעם אחת לא מתערב יפה הטעם בכל מה
שבקדירה ,ולכן לא מצטרף כולו לבטל .לכך שפיר אוסר אפילו
ניער מתחלה ועד סוף משום חששות אלו ,ויש רבותא בלשונו.
אבל אם לא נחוש חששות אלו ונתיר ,לפי זה אפילו אם נפל
האיסור בסוף בישולו ומיד שניער פעם אחת גם-כן נתיר כיון
שפסק כבר מרתיחתו ושפיר מקרי תחלה ועד סוף ,אם-כן מאי
רבותא קא משמע לן בהאי לישנא מתחלה ועד סוף ,אדרבה,
לא הוי ליה לנקוט האי לישנא ,כי יש לטעות ולומר מאחר
שדקדק בלישנא לומר מתחלה ועד סוף לכן אם נפל האיסור
בסוף בישולו ולא מצי לנער אלא פעם אחת ולא הספיק לנער
עד שפסק מרתיחתו אינו נתירו ,דהא לא ניער יפה ,ואנן ניער
וכסה יפה בעינן .והדין לרבנן אינו כן ,דהא הם לא חיישו
לשמא לא ניער יפה ויפה ,וכיון שניער בבישולו עד שפסק הוי
עד סופו ומותר .והנה בגמרא נקטו בדרבנן להתיר ,האי לישנא,
ניער מתחילתו ועד סופו ,משום דרבי יהודה נקטיה האי לישנא
לאיסורא ,נקטי נמי לרבנן האי לישנא להתירא .אבל הרמב"ם,
שהביא רק להלכה ,שפיר הקשה בטור דהוי ליה לנקוט בלשונו
רבותא טפי ,דאפילו לא ניער אלא בתחילה נמי הותר ,וכגון
שנפל בסוף בישולו .ואפילו לא ניער אלא פעם אחת בכל
בישול נמי מותר ,רק שיהיה בתחילת בישולו ,דהא לשמא לא
ניער יפה ויפה לא חייש ,וצ"ע.
       
       
        
        
         
  
 יש לדקדק עליו למה שינה מלישנא דגמרא ,דשם
איתא ,ניער מתחלה ועד סוף ,וכיסה מתחלה ועד
סוף ,והרמב"ם שינה לשונו גבי כיסה וכתב או שכיסה משעת
נפילה ועד סוף ,וצ"ע.
 דעתי נראה דלכאורה מסתברא דיש חילוק בין עירה
לכיסוי .שאם מיד בנפילת האיסור לתוך ההיתר
עירה מיד התבשיל פעם אחת ,תפסו התבשיל והמרק את
האיסור ומערבו עם כל מה שבקדירה ,ושפיר יש לן לשער בכל
הקדירה .אבל אם כיסה הקדירה מיד כשנפל האיסור ,ולא הניח



עליה הכיסה זמן מה ,רק מיד לקח הכיסה מן הקדירה ,אם-כן
לא היה שהות לקדירה ולרוטב לתפוס את הטיפה להוליכה
ולערבה בכל מה שבקדירה ואז וודאי נאסרה החתיכה .אלא
אם כסה הקדירה מיד בשעת נפילה ,צריך להניח הכיסה עליו
זמן מה עד שיספיק רתיחות הבישול לעלות עד ראש החתיכה
או הבל רתיחות הבישול הוציא הטיפה והוליכה והובילה בכל
מה שבקדירה .וזהו כוונת הרמב"ם שדקדק וקאמר שכיסה
משעת נפילה עד סוף ,כלומר ,שצריך להניח על הקדירה
הכיסה זמן זמנים עד סוף רתיחתו כדי שתגבר היטב לפזרה
ולערבה בכל הקדירה.
 לזה סבירא ליה הרמב"ם שדי בעירוי פעם אחת מיד
בתחילת נפילתה ואינו צריך יותר ,אבל משום שצריך
לנקוט גבי כיסה 'עד סוף' נקט נמי גבי עירה 'מתחלה ועד
סוף' ,ושינה גבי כיסה ונקיט שכיסה משעת נפילה עד סוף,
להורות לנו שלא אגב לישנא דגמרא נקט כן .אלא וודאי דין
עירה ודין כיסה שוין בזה שצריכין להיות מיד בתחילת נפילה,
אבל בזמן עד כמה ,מחולקין הן .הכיסה ,צריכה להיות
מתחילה ועד סוף ,היינו זמן זמנים טובא .אבל עירה ,די בפעם
אחת ,ואגב כיסה נקטיה גם בניער מתחלה ועד סוף .ובזה דברי
הרמב"ם מבוררים ומזוקקים ,וכן נראה לעניות דעתי נכון,
תהילה לאל יתברך.
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 מלבד שכל אלו הדיוקים הם קצת דחוקים ,לא נוכל
להמציא היטב שכוונת רש"י כך כמו שהביא הטור.
ולעניות דעתי נראה קא משמע לן שיטת רש"י ממתניתין
דטיפת חלב כאן לפנינו .דהכי פירש רש"י בד"ה טיפת חלב
שנפלה על החתיכה ,וזו לשונו ,בתוך הקדירה על אחת מן
החתיכות ,ולא הגיס את הקדירה ולא נחלק טעם הטיפה אלא
לאותה חתיכה בלבד ,עכ"ל .והנה בזה שכתב ,בתוך הקדירה
על אחת מן החתיכות ,משמע שפיר שהחתיכה היא בתוך





     

 לקמן סימן צח אית ליה לרבנו בטור כשיטת אביו
,הרא"ש דטעימת קפילא מתיר אפילו ליכא שישים
כן הוי ליה דוחק לפרש שכאן לא קאמר אלא לדברי רש"י-אם
 אלא דנראה לעניות. וצ"ע קצת.והפוסקים שסוברים כמותו
דעתי שסבירא ליה לטור וודאי טעימת קפילא מהני אפילו
 אם יש בה, אבל כאן נקיט מילתא פסיקתא,פחות משישים
,שישים לבטל החלב מותרת מפני שקפילא גוי לא שכיח
 לכך,ושיעורא דשישים תמיד יוכל לשער ואין צריך לקפילא
. וקל להבין,הביא סתמא דמילתא דשישים מהני
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 זה פשיטא ולא. דעתי נראה לתרץ דברי הרמב"ם
 אי נפל לתוך המרק או לתוך,צריך להאמר כלל
 אבל הרמב"ם.החתיכה בתוך המרק שאין צריך לנער כלל
 ואינה ידועה לן,איירי כאן שנפלה טיפת חלב לתוך הקדירה
 או לתוך, או לתוך החתיכות בתוך המרק,אי נפלה לתוך המרק
 או שמקצת מן החתיכה היא חוץ,החתיכות שהם חוץ למרק
 אי, ולא נודע לאיזה חתיכה נפל, וזהו כוונתו שכתב.למרק
.לחתיכה שהיא בתוך הרוטב או לחתיכה שהיא חוץ לרוטב
, ודקדק לומר הקדירה כולה, ונוער את הקדירה כולה,וכתב
 והשתא טובא קא משמע. אף החתיכות שהם חוץ למרק,פירוש
 אלא, שלא אמרינן חתיכות שמגיעות חוץ למרק אסורות,לן
 ומיד,נוער את כלן אף אלו שחוץ למרק עד שיתערב כולן
יוסף- וכמו שכתב הבית,לאחר נפילה בלי שהות כלל ינער
 וכל הקדירה מצטרפת אז לבטל טעם,בשם מהר"י בן חביב
 עיין, כך נראה לעניות דעתי לתרץ על נכון, ודוק,הטיפת חלב
.ש"ך ס"ק ח שכוונתי קצת
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 רק שמקצת יוצא מן,הקדירה כשאר החתיכות בתוך הרוטב
אפשר לפתור דברי רש"י כאן- ואי.הרוטב ועליו נפלו הטיפות
 אפילו מקצתה ברוטב, ומוכח שפיר שיטת רש"י.בענין אחר
, ודוק,יוסף כאן צ"ע- ודברי בית.אין הכל מצטרף לבטל החלב
. וברוך ד' שכוונתי לדבריו הקדושים,חדש ס"ק ד-עיין בפרי
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 דעתי נראה זה פשיטא לכולי עלמא דבכוליה
גב-על- דאף, וכוונת רבנו ירוחם לומר.משערינן
 דהא ניכר האיסור,אפשר לבטל הכזית בשר בעצמו-דאי
 אבל הנפלט ממנו שפיר בטל,והבשר אסור וצריך להשליכו
,פי שאין בו לבטל כל הכזית-על- וזהו שקאמר אף.בשישים
, כך נראה לעניות דעתי ליישב קצת,אפשר לבטלו- שאי,פירוש
.ודוק
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יוסף כתב שמדברי- דהבית, לעניות דעתי נראה פשוט
,הבית-הרב המגיד הנ"ל וכן מדברי הרשב"א בתורת
 ואם תראה ותדקדק בדברי הרב,'נראה שרק ביבש מיירי וכ
 ולא שייך לא.הבית תמצא כן-המגיד ובדברי הרשב"א תורת
, כך נראה לעניות דעתי פשוט,אדברי ר"י ולא אדברי רש"י
.ודוק
           (ה
        
        
       
     





     

        
      
        
          
       
          
       
        
  
 דעתי נראה דהר"ם לא פליג אהאי דכתב הטור
מתחלה .ודברי רבנו בתחלה אינם דברי הסמ"ג
כלל .ותדע ,דהבית-יוסף צריך לפרש ולומר 'כלומר' ,וסתמא
לא משמע כן .אלא נראה לעניות דעתי דברי רבנו הם דברי
רבו של מהר"ם שהביא בעצמו הבית-יוסף דברי תשובת
מהר"ם ,וכוונתו ,טיפת חלב שנפלה על הקדירה שאצל האש
מבחוץ אפילו אם יש בתבשיל שישים כנגד אותה הטיפה אינו
יכול לבטלה .וקשה לי למה אינו יכול לבטלה מאחר שיש
שישים בתבשיל כנגדה .וצריך לומר על-כרחך שלא הרגיש
בטיפת חלב ולא ראה אותה אלא לאחר שנפלה על הדופן ,ואז
אי-אפשר לשער בדופן ,וזה מילתא דמסתבר ,וכולי עלמא
סבירא להו כן .ואין מביאו הטור בשם רבו של מהר"ם רק
חדוש דינו בשישים פעמים שישים מביא בשם מהר"ם ,אם-כן
אינו חולק כלל מהר"ם אההיא דברי הטור לעיל .ושפיר כתב
הטור 'וכתב מהר"ם מרוטנבורק' ולא כתב 'מהר"ם כתב' ,כך
נראה לעניות דעתי ,ודוק.
 דאחר-כך הביא הטור בשם ספר-המצוות ,ולמה לא
הביא תחלת דין זה בשם סמ"ג .אלא ודאי כמו
שכתבתי ,ודוק ,וכן מצאתי בדרישה ופרישה ,ברוך שכוונתי.
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 דעתי האי דינא תמוה מאוד ,דהא לא אמרינן עירוי
ככלי ראשון אלא על העירוי עצמו ,שהעירוי בשעה
שנפל על כלי או על דבר אוסר ככלי ראשון ,אבל אם העירוי
כבר כלה וכבר מונח על הארץ ,ושוב נתישבה עליו לתוך אותו
הרוטב הנערה כאן נתישבה עליו קדירה חולבת ,אין כאן שום
עירוי שוב ,ובודאי אין זה אלא כלי שני ,אף אם שאר הקדירה



עודנו אצל האש .וקל להבין מאוד האי דינא .וצריך לעניות
דעתי עיון גדול ,ודוק ,ועיין ברמ"א בשולחן-ערוך סעיף ז
שמפרש שם יותר ,ואיירי שהקלוח יורד בלי הפסק עד לקדירה,
ועיין שם ,ונכון.
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דעתי אינו צריך לכל זה ,אלא יש לומר סתם רבנו
נקט לישנא דגמרא ,כזית בשר שנפל וכ' ,כך נראה
לי ,וקל להבין.
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 לשון רבנו כאן מעורב וסדורו אינו על מכונו ,כי פתח
בכזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב רותח ,והוא
שפיר כדברי הטור ,כי כן פתח גם הוא אותו הסימן ,ואחר-כך
כתב ,טועם הגוי הקדירה וכ' ,ואותה החתיכה אסורה ,עכ"ל.
וכי מי איירי כאן מקדירה וחתיכה ,הא לא איירי כאן אלא
מכזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב .והנה זה לשון הרמב"ם,
טועם הקדירה וכ' ,ואותה החתיכה אסורה ,עכ"ל .וכן פסק נמי
רבנו בשולחן-ערוך כרמב"ם .והוי ליה לרבנו בשולחן-ערוך
לפתוח דבריו בסעיף זה כמו שכתב הרמב"ם בפרק ט מהלכות
מאכלות-אסורות הלכה ח ,וזו לשונו ,בשר שנפל לתוך החלב
וכ' ,שיעורו בנותן טעם .כיצד ,חתיכה של בשר שנפלה
לקדירה רותחת של חלב וכ' .ושם שפיר שייך האי לישנא
מקדירה וחתיכה .אבל כאן לאו רישא סיפיה ולאו סיפא רישיה,
פתח בבשר ויורה וסיים בחתיכה וקדירה .פתח בלישנא דטור
וסיים בדרמב"ם ולא קרב זה אל זה ,וצ"ע לעניות דעתי.
 יותר קשה לישנא דרבנו כאן ,לפי דברי הטו"ז ס"ק א
שהקשה על לישנא דרבנו למה נקט לישנא דכזית בשר,
הא אין חילוק בין כזית בשר לפחות מכזית אלא לענין מלקות.
ורבנו לא איירי אלא מדינא איסור והיתר ולא ממלקות כלל
בזמן הזה ,אם-כן למה דקדק ונקט כזית בשר .וצריך לומר
כטו"ז ,דהאי 'כזית' לאו דוקא .ולדידי יותר יש לתמוה ,כיון
שדבריו בסיפא כלישנא דרמב"ם ולהלכה קיימא לן כדבריו,
למה לא נקט נמי לישניה שהוא מדויק ביותר .בשלומא לרבנו
הטור ,יש לומר לכך נקט בהאי לישנא כזית בשר מפני שהוא
לישנא דגמרא נקט וכתב גם-כן הבשר אסור והחלב מותר
כוליה כלישנא דגמרא ,אבל רבנו ,דשינה לשונו ולא דייק
למימר כלישנא דגמרא ,נשארו דבריו בצ"ע ,ודוק.
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 לא זכיתי להבין דברי אדונינו טו"ז הקדושים .הלא
בדרכי-משה הביא גם דעת הנ"ל בשם הר"ן ,וגם
בשם מרדכי והביא גם-כן הגהות מימוניות ,וכל השקיל וטריא
בענינים אלו .ומה זה שהקשה הטו"ז עליו דבריו שהוא
בדרכי-משה מעצמו מעורר עליהם .וגם כל דברי וקושית
הטו"ז ,הלא היא קושית הראב"ד בפרק ט מהלכות
מאכלות-אסורות ,והוא תירצה גם-כן ,ומה חידש לנו כאן
הטו"ז .ועוד ,מה שכתב הטו"ז בסוף שמדברי השולחן-ערוך
נראה דסבירא ליה כרש"י ,עיין שם ,זה לא נראה לעניות דעתי,
דהא כוונת הטו"ז להורות לנו ששיטת רש"י הוי כיון דנאסרה
החתיכה אוסרת השאר בלא ניער וכיסה כלל .וזה לא משמע
מדברי השולחן-ערוך ,כי בשולחן-ערוך כתב אהא באם נאסרת
החתיכה אוסרת השאר ,כתב ,וזו לשונו ,במה דברים אמורים
בשלא ניער בתחלה וכ' ,אלא בסוף .הרי דלא אוסרת השאר
אלא אם כיסה לבסוף ,אבל אם לא כיסה או ניער כלל ,לא
משמע מניה לאסור ,דאי סבירא ליה גם-כן בלא ניער כלל
לאסור ,כך הוה ליה למימר ,במה דברים אמורים בשלא ניער
הקדירה כלל או לא ניער בתחלה אלא לבסוף ,כי האיסור
לאסור שאר חתיכות על-ידי אותה החתיכה שנאסרה בלא ניער
כלל ,הוי ודאי חדוש יותר מהאי אי לא ניער בתחילה אלא
לבסוף .והנה לפנינו ליכא לדייק כלל מדברי המחבר כאן
כדברי הטו"ז ,וכל דבריו אלו לעניות דעתי צע"ג ,ודוק ,ועיין
פלתי ,ועיין פרי-מגדים שכוונתי לדבריו.
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 דעתי נראה לחלק קצת .הנה זה דבר הנראה לעינים,
שהחלב ,אף אי אמרינן שמקרי איסור שמן ,אבל
ָ
בחלב ושומן .אבל על-כל-פנים
אין בו שמנונית כל-כך כמו ֵ





החלב מיקרי איסור שמן
איסור שמן מיקרי .על כן נראה לומרָ ,
לענין שאם נפל על החתיכת בשר שהוא מפעפע בכל החתיכה,
לכך שפיר אוסר כאן כל החתיכה .אבל שם בסימן קה איירי
לענין אי חלב מפעפע מחתיכה לחתיכה לאסור ,לענין זה
אפשר שפיר יש לומר שאינו מפעפע כל-כך .ועיין שם בדברי
הרמ"א שיש קצת סיוע לזה ,כך נראה לעניות דעתי לחלק,
ודוק ,ועיין ש"ך ,וברוך ד' שכוונתי לדעת הפרי-חדש בזה,
ועיין שם ,ועיין פלתי ,ועיין שו"ת חתם-סופר יורה-דעה סימן
פב.
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 לא אבין מה תיקן הרב בטו"ז בזה .הא קושית הר"י ן'
חביב לא הוי אלא אי כר"י הוה ליה לטור למימר שאינו
צריך אלא לנער מיד קצת עד שתהא חתיכה שנפל עליה החלב
קצתה בתוך הרוטב .והוא חידש יותר ,והוי ליה לאשמעינן כן,
אלא ודאי לא נאמר כן אלא לרש"י ,וצ"ע ,ויש לומר דאין הכי
נמי ,כוונת הטור אליבא דר"י שאין צריך רק שינער מיד בשעת
נפילה ,ואפילו פסק אחר-כך ,מיד מתערב הטעם ,אבל שפיר
נמי מיקרי ניער אם לא ניער רק עד שמונח קצת מהחתיכה
שנפלה עליה האיסור בתוך הרוטב ,ונכון ,ודוק.
יד(            
       
         
         
        
       
 לא מסתפינא אמינא אנא ,כי הנה המחבר לא איירי כאן
אלא אם אחר שנפל האיסור על החתיכה אם ניער לבסוף
היכן דינא ,ואם ניער מתחלה ועד סוף היכן הוי דינא .אבל אם
לא ניער כלל אחר שנפל האיסור ,מזה לא איירי כלל .ועיין מה
שכתבתי לעיל בטו"ז ס"ק ב .ולכן הביא הרמ"א האי דינא.
וצריך לומר דיש כאן טעות סופר או טעות הדפוס ,וכך הוה
ליה למימר ,וכן אם לא ניער כלל לא בתחלה ולא בסוף ולא
כיסה כלל ,אם יש שישים בחתיכה נגד טיפת חלב שנפל אינו
אסור רק החתיכה לבד ושאר הקדירה מותר .כך צריך לומר.
והשתא שפיר שייך האי וכן אם ניער בתחלה וכ' ,עכ"ל .דוק
היטב .עיין לקמן פרי-חדש ס"ק ו .ומצאתי כן בספר
לחם-הפנים שהביא כן בשם בה"י וששתי מאוד ,וברוך ד',
ועיין בבאר-הגולה שהגיה בענין אחר ,ועיין באר-היטב.
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 העני אינה נראית ראייתו כלל .דהא התם בגמרא לא איירי
כלל באופן זה שכתבו הרמ"א כאן שנתערב היתר בהיתר
ואחר-כך נתערבו שניהם בהיתר יבש ,ועל זה כתב הרמ"א
שפיר בבשר בחלב יש לאסור בזה מצד חומרא ,אבל בגמרא
איירי שנתערב חלב נבילה היינו האיסור בעצמו בחלב היתר
ויש לאסרו משום מין במינו ,ולא מוכח כלל לדינא דידן ,ודוק
היטב ,ועיין חוות-דעת שמתרץ באופן זה.

 דברי הבית-יוסף אלו הם לעיל בסימן צא .ועיין מה
שכתבתי לעיל בחדושי אלו בסימן צא על דברי
בית-יוסף בד"ה שם בד"ה כתב בתורת-הבית וכ' ,עיין שם
שביררתי שעל-כרחך סובר הבית-יוסף תמיד מה דאיתא עומד
לקמן מקרי תתאה ומה שבא אליו או עליו ממקום אחר גם אם
בא ממקום אחר לתחתיו של אותו דבר העומד לפנינו מקרי
עילאה .ובחדושי על חולין הוכחתי כן מגמרא פסחים פרק
כיצד צולין דף עו ,נטף מרוטבו על החרס ,עיין שם .ותירצתי
שם נמי קושית הלחם-משנה על הרמב"ם הלכות קרבן-פסח
הלכה יא ,ועיין לעיל ,ודברי בית-יוסף עולים כהוגן ,ולא צריך
לן לדחוקי הטו"ז ,ודוק ,ועיין ש"ך ס"ק לו.

 בבית-יוסף וטו"ז וש"ך שטרחו ליישב אותו לשון
'ונהגו העולם' .דהא קשה ,הלא זה דינא דלעיל
שהביא המחבר סעיף ה ,ומאי זה התחיל השתא דבר חדש
וקאמר 'נהגו העולם' שהוא מצד מנהג.

יט(         
        
          
        
         
        
         
        
        
      

טז(          
      
          
      

 דעתי נראה האי דכתב כאן 'נהגו העולם' אין כוונתו
על האי דלעיל ,אלא כוונתו אסיפא כאן ,ובא
להורות לן שמה שכתבנו לעיל סעיף ה ,טיפת חלב שנפלה על
הקדירה שאצל האש מבחוץ ,בין שנפלה כנגד התבשיל בין
שנפלה במקום הריקן ,לא נהגו העולם לאסור אלא דוקא
כשנופל באותו צד שאינו כנגד האש ,אבל אם נפל כנגד האש
הכל מותר .כך נראה לעניות דעתי ולא קשה על לישנא טור
ומחבר ,ודוק.
יז(          
       
          
          




לומר לעניות דעתי שהקדירה חדשה או אפילו קדירת
בשר ואינה בת יומא ,כך נראה לעניות דעתי ,ועיין
ש"ך ס"ק כה ,ועיין שם.

יח(         
    
         
        
           

 דעתי השפילה לא נראים כלל דברי המהרש"ל
ודברי הטו"ז בזה ,והסברא מוכיחה שהכיסוי על
הקדירה שהרתיחה והרתיחות עולה למעלה ,הוי ממש כקדירה
גופה ,כיון שהוא מונח לכיסוי על הקדירה וגם עולה הרתיחות
ונוגעת בכיסוי ממש ,אם-כן כל ההבל והלחות העולה למעלה
עד הכיסוי וגורם שם הזיעה ,הם האדים וההבל והליחות עולים
ויורדים תמיד בלי הפסק ומכים בכיסוי ומצטרפים על-ידי זה
הכיסוי עם הקדירה ונעשים כולם אחד ,והוי הכיסוי כאילו
הרוטב נוגע תמיד בלי הפסק בו וחום הרתיחה מחבר כולם
יחד ,והוי כדופן הקדירה שהרוטב מונח עליו .מה שאין כן
בדופן הקדירה שלא כנגד הרוטב ,כי שם אינם מכים האדים
בכח כל-כך ,ותדע ,דהא אינו מזיע תמיד כל-כך .ודברי הרמ"א
וגם דברי תורת-הבית עולים כהוגן לעניות דעתי ,ודוק היטב,
ועיין פרי-חדש ס"ק לג ,ועיין פלתי.

כ( 

       
     





     

משמע כלל שהאי משהו משום שטעם או כח אחר של היתר
 האי, אלא כוונת הר"ן.מעורב בו הוי ליה מין בשאינו מינו
 דהא,דאמר רבי יהודה מין במינו לא בטל הוא דבר חדוש
 הא מוכח בכמה מקומות, פירוש,בטול ברוב או בשישים
 ורבי יהודה חידש לן במין במינו,שכלל ביטול הוא מן התורה
כן אמרינן אין לך- אם,שלא בטל כלל מקרא דולקח מדם הפר
," וגמרינן מיניה דומיא ד"ולקח מדם הפר,בא אלא לחדושו
,דוקא אם נתערב האיסור ממש ואותו מין של איסור הוא לבדו
 אבל אם מין של איסור אינו לבדו אלא הוא,דומיא דלח בלח
 לא קאמר רבי,מעורב עם טעם אחר או כח אחר מעורב בו
 דזה אינו דומה ד"ולקח מדם.יהודה כלל דמין במינו לא בטל
כן לא איירי כלל ולא פירש דטעמא הוי מפני- והר"ן גם."הפר
 ושפיר קאמר הט"ז דחמץ בפסח,שזה מיקרי מין בשאינו מינו
 ולדידיה,ויין נסך לדידן הוי דומיא למין במינו לרבי יהודה
 לא אמרינן דנאסר,אם סלקוהו לאיסור בדבר יבש שנתערב
. והבן מאוד, רק הוא בטיל בשישים בכל איסורים,במשהו
 מהא דכתב הטור,הכסף עוד ראיה- שהביא בנקודות
 חטה שנמצאת: וזו לשון הטור,חיים סימן תסז-אורח
 שמוה בקדרות. נאסרת הכף שהגיסו בו הקדירה,בקדירה
. עכ"ל, כולן אסורות,אחרות
 שם איירי שמצאו חטה. דעתי אין משם ראייה
מבוקעת בתוך הקדירה והוא הגיס אותה הקדירה
 ואפשר שנגע באותו הכף והגיס החטה עצמה באותו,בכף
, ונאסר אותו הכף מהאיסור עצמו ולא ממשהו איסור,הכף
 וכיון שהוא משום חומרא,היינו טעם החטה שנתערב בקדירה
 אבל באמת בדבר שלא נאסר אלא.דפסח חיישינן שפיר להכי
 אינו אוסר שוב במשהו אם סלקו,מחמת תערובות משהו
ערוך סימן- והנה אחר שכתבתי את זה ראיתי בשולחן.האיסור
 ותירץ,תסז סעיף יב שהביא הטו"ז בעצמו אלו דברי הטור
.' ושמחתי מאוד וברכתי את ד,ממש אלו דברי טור כדברי
       
        
         
        
         
         
      
       
 דהא אפשר דאיירי שם. משם אינה קושיא לדעת טו"ז
 ובלח בלח הא כתב הט"ז.שנתערבו התבשילם לח בלח
 דהא המים או הרוטב או המרק.בעצמו שיש להחמיר ולאסור
 ואותו מים שבא על,קבלה טעם במליגה מאותו גרגר חטה
 וגם אם לא קבל,החטה שהוא מעט קבל מראשית טעם החטה



          
        
        
        
        
       
       
        
       
         
        
       
        
        
         
       
        
         
          
         
         
       
       
         
        
         
          
        
        
        
          
         
         
          
       

כך- שמכל זה אין להכות כל, דעתי הקלושה נראה
 דהא גם הוא ז"ל.על קדקדו של רבנו הקדוש בט"ז
 וגם הוא כתב,לא פליג על מנהגי רבני קשישאי וגדולי המורים
לנהוג בתערובות משהו חמץ בפסח בלח בלח או יבש ביבש
 ומה.ואינו מכיר האיסור ולא סלקוהו שאסור כל התערובות
הכסף בין מין במינו לרבי יהודה וחמץ בפסח-שחילק בנקודות
 וכתב דההיא משהו כיון שאינו בנותן,באיסור משהו לדידן
 זהו,טעם ואינו עושה חתיכה עצמה נבילה הוה ליה אינו מינו
 וראייתו שמביא.באמת דבר חדש ולא נראה לט"ז כלל
 לא,הכסף מדברי הר"ן סוף פרק גיד הנשה שם-בנקודות





     

שום טעם רק שהוא תרי משהו ,הא אמר הטו"ז בעצמו שיש
להחמיר בלח בלח ,ודוק.
 האריך שם הנקודות-הכסף לפרוך על דברי טו"ז .ועיין
באורח-חיים סימן תמז סעיף ט ובמה שכתבו שם
הטו"ז וחק-יעקב ושאר אחרונים ,תמצא שמכל זה אין כדאי
לפרוך על דברי אדונינו הט"ז .ושפיר כתב במה שהסביר דברי
תוספות בשם רבנו תם ,ושפיר יש להחמיר כדבריו ,ואין להתיר
תרי משהו ,אלא אם סילק האי חתיכה שנאסרה תחלה במשהו.
ודוק היטב ,כי לא רציתי להאריך כל-כך במה שמובן מדברי
הטו"ז לשיטתו .ועיין שם באורח-חיים סימן תסז ,ודוק ,כי
רובם ככולם השיגו על הש"ך לא מטעם דבר שיש לו מתירין
החמירו גבי חמץ בפסח ,אלא משום דלח איסורו במשהו
החמירו גם ביבש ,ועיין שם היטב ,וכל דברי הטו"ז יש
ליישבם היטב ולהצילם מקושיות הנקודות-הכסף ,ודוק.
כא(        
        
         
         
         
         
        
     
 לעניות דעתי לתרץ ,דהנה לדעת רש"י ולפירושו לא
קשה ,דהנה רש"י פירש שם חולין קח ע"ב ,בד"ה
והכא במאי עסקינן ,וזו לשונו ,שכל זמן שאינו נח מרתיחותיו
אינו פולט .אם-כן אינו פולט אלא פעם אחת דכיון דנח
מרתיחותיו הרי הוא פולט פעם אחת .וכיון שאין כאן רתיחה
שוב אינו פולט .ולדעת רשב"ם אין להקשות ,דהא איפרך שם
בתוספות בד"ה שנפל לתוך יורה רותחת ,ולא קיימא לן הכי.
ולפירוש רבנו תם שם שפירש מבלע בלע מפלט לא פליט,
היינו לא פליט מה שבלע עכשיו ,אבל מה שהיה בלוע מקודם
פליט ,אם-כן מוכח לדבריו שסבירא ליה שהבשר בשעת
רתיחתו הרי הוא פולט אל תוך החלב טעם בשר והוא וודאי
בטיל בשישים ובולע החלב .וסבירא ליה לרבנו תם כרש"י,
דכל זמן רתיחתו שוב אינו פולט מה שבלע עכשיו ולא פולט
החלב שבלע עד אחר רתיחה כשנח מרתיחותו ,ואז נמי אינו
פולט אלא פעם אחת כיון שנח כבר מרתיחותו .ואין לנו לשער
אלא כנגד פליטת הבשר שפלט החלב הבלוע פעם אחת ,ודוק.
        
        
       



דעתי נראה לחלק בין האיסור שהיה פעם אחת
מופרש בפני עצמו ונפיל לתוך ההיתר ,שצריך



שישים בהיתר כנגד האיסור ,אבל כאן גבי חלב שלא היה
מופרש לאיסור בפני עצמו מעולם ותמיד הוא מודבק לשאר
החלב ,ולא נעשה נבילה אלא מפני שקבלה טעם בשר ,דהא
דרך בישול אסרה תורה וטעם בשר גם-כן נתבטל ,ואיסור נבלת
החלב לא היה בפני עצמו מעולם ,סגי בשישים בהדה ,והבן
היטב ,כי היא קצת סברא דקה .ועיין בפליתי שמתרץ כמו-כן
והסבירה ביותר ,תהילה לאל יתברך.
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 תמה ,שכאן הקשה על הש"ך שחילק בין כח הבל
וליחות שבקדירה ובין כח רוטב עצמו ,וכתב עליו
שאינו כן דעת הר"ן .ובדבריו בס"ק עצמו בראשית דבריו חילק
הוא עצמו אליבא דהר"ן בין כח הבל וליחות ובין כח הרוטב,
כמו שהבאתי כאן שכתב ,נמצא לדבריו ,אף-על-פי שההבל
אינו כרוטב ממש וכ' ,לא דמיא נמי לצלי וכ' ,ולפיכך נתנו לו
דין אמצעי וכ' ,עכ"ל .ושארי ליה מאריה לרב הקדוש
בפרי-חדש .והחילוק שחלק הש"ך הוא וודאי מסתבר טעמא
והוא מבואר ומזוכך ,ושפיר מתורצים דברי טור ומחבר ,וצ"ע
על הפרי-חדש ,ודוק .ולעיקר תירוץ הפרי-חדש כוונתי תהילה
לאל יתברך לתרץ ,ועיין לעיל מה שכתבתי לתרץ קושית הט"ז
ס"ק ג ,ותהילה לאל יתברך.
כג(             
       
          
         
         
         
  




לעיל מה שתירצתי לעיל אדברי הטו"ז בד"ה שם ס"ק
ה ,ותמצא דברי הג"ה ביושר לדינא ,ואין להקשות
עליו ,ועיין שם היטב.

כד( 


     

       

מה שכתבתי לעיל אדברי ש"ך ס"ק טו ,עיין שם.

כה(            
       
         
         
 
 מה שחלקתי לעיל בד"ה טו"ז ס"ק כח בין כיסוי
למקום ריקן ,ויש לומר כן קצת בסברא .מכל-מקום
דעת רבנו בפרי-חדש כאן וודאי עיקר ,אף שיש קצת לפקפק
עליהם ,וצע"ק.
כו(        
      
          
         
        
           
         
       
 דעתי נראה דיש לחלק בין ים הגדול ובין מים
בכלי .בשלומא בים גדול ,דיש הרבה מים וכולם
קוו וקיימי ,אם נופל שם איזה דבר לח ,מתוך כובד הנפילה
נפסקים מי הים ,והמים או היין מן החבית יורד לתוכו ושוב
אין להם כל-כך כוח להתערב ,כי מי הים עומדים על מקומם
ועל-ידי כח מחוץ הם נתקים ממקומם קצת וכשפסק הכוח
עומדים מי הים על עומדם ,ושפיר יש לחוש שאותו שנפל
נשאר קצת במקום אחד נאסר ממי הים סביבו .מה שאין כן
בכלי שאין בו רבת מים כל-כך ,ועל-ידי כח הנפילה כלם נדים
ונעים ונתערבו ושוב אין לחוש .ואם נתערב שלא כדרך
הנפילה ,שאין כאן נידה וניעה ,אם-כן לא נתערב כלל ,ופשיטא
אם ידעינן האיסור היכן הוא או אם רואין אותו ,פשיטא
שצריכין לקח ולפרוש משם ולא בטל כלל .כך נראה לעניות
דעתי.
כז(          
      
        
         
        





       
      
 שם שטרח הרבה ליישב ועיין שם ,ולא עלה בידו ,עיין
שם .והרבה תמהתי תמיהה קיימת על דברי הפליתי אלו
בין בקושיתו בין בתירוציו .כי אין כאן שום מקום לקושיתו
כלל כלל לא ,אין לו כאן לא יסוד ולא שורש כלל .ועוד יותר
תמוהים דבריו בתירוציו ,שנכנס בדחוקים ולחוצים ,ולבסוף
העלה חרס בידו שאין שם יישוב כלל .דהנה כל מה שהביאו
ברמב"ם ובטור והמחבר שאותה חתיכה אסורה ,איירי רק
בחתיכת בשר שנפלה לתוך יורה של חלב או קדירה של חלב,
ועלה קאמר בגמרא כיון שנפלה לתוך יורה של חלב רותח
מבלע בלע מפליט לא פליט בשקדם וסלקו .אם-כן ,העידה
הגמרא שהאי חתיכת בשר מבלע בלעה מהאי יורה של חלב,
ומאי דבלעה לא פלטה שוב לכולי עלמא כיון שקדם וסילק.
אם-כן מאי אהני לן טעימת הקפילא ואמירתו שאין בו טעם
חלב ,הא הגמרא העידה לן דמבלע בלעה ,היינו שנאסרה כולה
מפני שנשבעה מאיסור והיא מלאה על כל גדותיה ,ולא שייך
כאן קושיא כלל .וכנראה מדבריו ,הקשה הוא על חתיכה בשר
שנפל עליו טיפת חלב למה נאסרה ,ועליה סובב והולך כל
דברי תירוציו .וימחול לי אדונינו הקדוש אחר קידה והשתחויה
אפים ,כי אין כאן שום מקום לכל דבריו פה .ולפי דעתי איזה
תלמיד טועה כתב את זה כאן ותולהו באילן גדול ושארי ליה
מאריה ,ועיין פרי-מגדים ,ולא הרגיש בזה ,גם בישועות-יעקב
הקשה כן ,ולא קשה כלל.
כח(            
       
         
        
     
 דעתי נראה לתרץ דלא דמי חתיכה לקדירה.
בשלומא בחתיכה אם בלעה החתיכה מן החלב
ופלטה אחר-כך אותו החלב ,נעשה האי חלב נבילה מן הבשר,
דהא הוי בשר בחלב .אבל בקדירה של בשר ,הלא הקדירה
השביעה את נפשה בבליעת בשר ,ואם נותן בתוכה חלב אין
לה מקום לבלוע עד שפלטה תחלה את הבלוע אל תוך החלב
שבקדירה ואז מצא החלב מקום בקדירה להבלע ,וכיון
שהקדירה פלטה תחלה את בליעת הבשר ,אם נכנס אחר-כך
בליעת החלב לא מצא שוב את האיסור במקומו ולא נעשה
נבילה כלל ,ולא צריך ליה שישים ולכך די בטעימת הקפילא.
וכן מצינן נמי בכל הכלים דפולטים תחלה את בליען ואחר-כך
בולעים .וראיה ברורה הגעלת כלים ,כך נראה לעניות דעתי,
ודוק.





     

        
        
          
        
        
 לעניות דעתי לתרץ ,ועיין מה שתירצתי לעיל אקושית
פרי-חדש סעיף ב ,דלכל השיטות המבושל אינו פולט
אלא פעם אחת ,אם-כן לא הוי כבוש חמור כמבושל עצמו.
ומסתבר טעמו בכבוש יותר ,כי אינו נקרא כבוש אלא אם הוא
כבוש מעת לעת ואז הוי כמבושל .ועכשיו אמרינן ממה נפשך,
אם ברגע שנעשה מעת לעת הוי כמבושל ושוב אחר-כך לא
מקרי שוב בשול ,אם-כן אמרינן בשעה שנחה מרתיחתה פלטה
פעם אחת ושוב אין לה לפלוט יותר כיון דאין בו שוב רתיחות.
ואם תאמר ,מזמן מעת לעת שנכבש מקרי מבושל כבוש
כמבושל וכל זמן כבישתו אחר-כך תמיד הרי הוא כמבושל,
אם-כן הוי ליה כל זמן כבישתו כמונחת ברותחין שהרתיחה
ובשעת רתיחה הרי בררנו לעיל מדברי הגמרא שמבלע בלע
ומיפלט לא פליט ,ולא הוי כאן אלא פליטת בשר הקיבה אל
תוך החלב ,דהוי ליה מין בשאינו מינו ,ושפיר שייך טעימת
קפילא ,כך נראה לעניות דעתי .והנה שם במרדכי סוף כל
הבשר לא נאמר אלא שעל-ידי כבישה פולטת במעת לעת ,אבל
אין הכי נמי ,שלא פלטה אלא פעם אחת ,וכמו שביארתי ,ודוק.
כט(          
       
          
         
         
        
        
        
     
 בחדושי על חולין תרצתי קושית הלחם-משנה ,דנראה
לעניות דעתי דכוונת הראב"ד שבאמת שבגמרא לא
מצינו דסבירא ליה חתיכה נעשית נבילה אלא לרבי יהודה
דסבירא ליה מין במינו לא בטיל ,ולא לרבנן .אף-על-גב
דמצינו שהקשה רב אחא לרבינא ,דילמא רבנן נמי סבירא להו
חתיכה נעשית נבילה ,זה באמת אינה אלא קושיא ,אבל לפי
האמת לא נאמר כן בגמרא ולא מצינו כן ,ודוק.
ל(          
      
         
         
         



        
        
 תדקדק ,אי-אפשר לכוון הלשון כאן שכתב המחבר ואז
חתיכה עצמה מותרת .ולעניות דעתי נראה ,ודאי המחבר
סבירא ליה כמו שהביא בסימן קו שהחתיכה עצמה אסורה.
שכתב שם ,אם יש בקדירה מצורף עם החתיכה עצמה שישים
כנגד איסור הבלוע בה ,מותר מה שבקדירה ,אבל החתיכה
עצמה אסורה וכ' ,וזה הוא עיקר הדין .וכן כתב שם נמי בהגה
הרמ"א ,וכן עיקר וכ' .אבל כאן ,אינו עיקר הדין ,אלא בא
להורות לנו שאין אומרים בשאר איסורים חתיכה נעשית
נבילה .והביא ,כזית חלב שנבלע בחתיכה ואין שישים לבטלו
ונאסרה ואחר-כך בישלה עם אחרות ,אין צריך אלא שישים
כדי כזית חלב ,ושלא תאמר שצריך שישים בקדירה לבד אותה
החתיכה שנבלע בה האיסור והיא אינה מצטרפת לשישים ,לכך
כתב ,ואז החתיכה עצמה חוזרת להיות מותרת ,היינו ,שאף
החתיכה תצטרף להתירה ,אבל באמת החתיכה עצמה אסורה
לאכול ,ודוק היטב כי נכון תהילה לאל יתברך .ועכשיו מצאתי
כן שהביא הברכי-יוסף בשם שו"ת פרובינצאל כ"י ,אלא שהוא
גורס 'מתרת' ,ולדידי ניחא לגרוס 'מותרת' ,וברוך שכוונתי.
לא(           
        
          
          
         
        
          
          
        
        
        
         
          

 לעניות דעתי בחנם האריך כאן המחבר בפליתי .כי
כוונת הטו"ז בזה כמו שמפרש שם המפרש בש"ך ,וזו
לשונו ,הלכך כשנפלה נגד הרוטב ויש ברוטב שישים מן
הטיפה ,מותר ממה נפשך ,אי מפעפע בכל הכלי הרי נתבטל,
ואם אינו מפעפע אז לא יאסור )כלומר ,אם אינו מפעפע בכל
הכלי אז לא יאסור ,משום דמסתמא מפעפע לפנים והוי כאילו
נפלה בתבשיל ,כך פירש הבית-יוסף( וכ' ,עכ"ל .הרי שבודאי
כוונת הט"ז נמי הכי ,אם מפעפע הרי נתבטל ,ואם אינו מפעפע
בכל הכלי אז מסתמא מפעפע לפנים מיד בתבשיל ,והוי כאילו
נפל בתבשיל ,אז לא יאסור ולא יזוז ,כי לא היה כאן שום דופי



     

עוד בכלי חרס ,דנימא דאינו יוצא מידי דופיו לעולם ,ושפיר
מותר הקדירה ,ודוק היטב ,כי נכון.
לב(        
       
       
 
           
         
 לא הבנתי דבריו כאן .אי אמרינן החלב הוי דבר שמן
ומפעפע ,אם-כן מיד כשנפל פעפע לכל החתיכה ולא
נשאר באותו מקום שנפל עליו שום יתרת טעם מבכל שאר
החתיכה ,כי כן דרך כל דבר שמן אם יותן על דבר חם
שמתפרד ומתחלק עד מקום שידו מגעת ,ולא נשאר על מקום
אחד יותר מן המקום אחר ,ובפרט אם החתיכה שנפל עליו יש
בו ליחות ,ודבריו הקדושים צ"ע.
לג(          
        
      
         
          
       
   
 דעתי לא קשה .דאי לא ניער אלא מתחלה ,כיון
דהקדירה מלאה על כל גדותיה עד שחתיכת הבשר
נראית בחוץ חוץ למרק או עד שפת הקדירה ,אם-כן קשה,
לנער אותה הקדירה .ואם אמרינן שדי אם לא ינער אלא
בתחלה ,חיישינן שלא ינער יפה וישאר אותה קצת חתיכה עוד
חוץ למרק או חוץ לקדירה ותאסר החתיכה ,לכך שפיר הצריכו
שצריך לנער מתחלה ועד סוף ,וכיון שאינו פוסק מלנער אם-כן
מנערו יפה ויפה .והשתא אין לומר שנאסרה החתיכה מתחלה,
כי לזה לא חיישינן ,אלא אם לא ניער אלא פעם אחת מתחלה
ופסק מלנער ,אבל אם לא פסק וניער מתחלה ועד סוף ,סבר
הבית-יוסף שאין לחוש לזה כלל כיון שניער מתחלה ועד סוף,
כך נראה לעניות דעתי.

לד( 

        
      
  

 שם שנכנסו בכמה דחוקים במחילת כבודו .ועיין במה
שכתבתי לעיל אדברי פלתי אות ח בד"ה ואז ,ותמצא
נועם לנפשך דברי המחבר מתורצים היטב בעה"י ,ועיין שם.
לה(          
      
      





         
         
 
 בחידושי על המסכת חולין בדברי על הר"ן ,גם-כן
העלתי לעניות דעתי דחתיכה נעשית נבילה בשאר
איסורין דאורייתא ,והבאתי שם ראיות לזה ,ואין להאריך .כי
רוב ורובא דפוסקים סבירא להו חתיכה נעשית נבילה דרבנן,
וכן קיימא לן.
לו(           
        
     
 דעתי נראה ליישב האי דכתב הש"ך כאן 'כלומר',
משום דהוה אמינא אם נתערב איסור לח בהיתר לח
ואחר-כך נתערב הכל בהיתר אחר ,לא אמרינן חתיכה נעשית
נבילה רק אם ההיתר האחר גם-כן לח ,דשם נתערב יפה ואין
שום היכר ,מה שאין כן אם ההיתר האחר הוא יבש ,דהחתיכה
יבשה ההיתר שנבלע בה האיסור מוכרת היטב ומובדלת ,נימא
חתיכה נעשית נבילה דהא קיימא לן אפשר לסוחטו אסור ,קא
משמע לן הש"ך ,אפילו אם ההיתר האחר נמי אין בו חתיכה
נעשית נבילה ,לכך כתב שפיר 'כלומר' ,דצריך להסביר קצת,
כן נראה לעניות דעתי.

לז( 

         
  

 שם לעיל מה שכתבתי אדברי הש"ך לתרץ דברי האפי
רברבי ,והבאתי שבאמת אין ראיה מהאי גמרא ,עיין
שם .ועיין לקמן בס"ק טז שכתב הפרי-מגדים בעצמו,
אף-על-פי שאמרינן בבשר בחלב חתיכה נעשית נבילה מן
התורה ,מכל-מקום אם נתערבה אחר-כך יבש ביבש עם שתי
חתיכות בטל ברוב אם יש שישים כנגד החלב ,הרי אף
שבעצמו הוי חתיכה נעשית נבילה ,אם נתערב פסק מיניה
חתיכה נעשית נבילה ,ודוק היטב כי הוא ראייה לדברי דלעיל.
לח(          
       
         
       
 בש"ך נראה דאין בין יערה לצד אחר או שינקוב
התחתון ,כמו שיש לחוש בזה שמא ינענע כך יש
לחוש בזה שמא ינענע .לכן איני יודע מנא ליה להרב
בפרי-מגדים כאן להקל יותר לערות בצד השני ממה שהקיל
לנקוב התחתון .כי בסברא שפיר דומה זה לזה ,כי לנקוב
בתחתון בזווית הקדירה בשוליה אין בו נענוע יותר ממה
שצריך לנענע אם יערה בצד השני ,ואדרבה ,נראה צריך נענוע





     

יותר באשר יערה לצד השני ממה שצריך אם ינקוב בשוליה
בזווית הקדירה ,וצ"ע .ואפשר שיש להגיה כאן ולכתוב 'או
ינקוב מתחת' במקום 'ולא ינקוב מתחת' ,וצע"ק.
לט(          
        
         
         
  
 דעתי צ"ע .מאי שנא ממה שכתב בס"ק כא דאם
אי-אפשר בערב שבת או אורחים ,אז יערה למקום
אחר ואפילו אין בו שישים .וכאן כתב אם יש שישים פעמים
שישים ואחת אפילו הכי לא יערה ,וצ"ע לעניות דעתי.
מ(          
       
         
       
         
         
   
 בזה מיושב הדקדק שנראה שדקדקו הטו"ז והש"ך,
כיון דמהרי"ק שהוא מרא דהאי דינא השוה לצורך
אורחים או הפסד מרובה או לצורך עני לדינא דערב שבת ,דזה
למה לא הביא המחבר אלא ערב שבת בלבד .והשתא לפי דברי
הפרי-מגדים בהבנת דברי טו"ז הוא שפיר ,כיון דמשונה דינא
דערב שבת משאר ,דבערב שבת מותר אפילו לערות מיד בצד
אחר ,מה שאין כן גבי שאר צדדים ,דשם צריך להמתין עד
שיצטנן .וכאן כתב שמותר בכל ענין על-ידי שישים ,לכך לא
הביא אלא ההיא דערב שבת ,שרק אז מותר מיד במערה אפילו
בלא המתנה .ולעניות דעתי נראה עוד ,שאף לצורך אורחים
מותר לערות מהאי טעמא שכתב הפרי-מגדים ,ודוק ,וצע"ק,
ועיין ש"ך ס"ק כט.
מא(          
       
          
         
        
          
          
         
         
          
        
         
     



 דעתי נראה דודאי איירי כאן האיסור-והיתר בקדירה
חדשה או ישנה מאחר מעת לעת .ואפילו הכי נגד
הריקן שפיר כתב דאסור .דהא לפי הסבר הפרי-מגדים איירי
דינא דאות ב באין הפסד מרובה ושפיר נהגו לאסור .דהא האי
מקום שנפל החלב שמה במקום הריקן נבלע כולו מן החלב,
אם-כן יש לנו לחוש לכתחלה שיערה דרך שם התבשיל של
בשר .ואי אין שישים בתוך האי תבשיל ,הרי נאסר התבשיל
על-ידי האי מקום החלב .ואי אית ביה שישים בתבשיל ,אפילו
הכי קיימא לן אין מבטלין איסור לכתחלה .לכך שפיר אסרו
באין הפסד מרובה בריקן .אבל נגד המים אפילו לא היה במים
שישים שרי ממה נפשך ,כך נראה לעניות דעתי ,ודוק.
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 לעניות דעתי דהר"י מפרי"ש מסיק האי דינא דהגהות
שערי-דורא בשם מור"ם ,וכתב ,אם העמידו קדירה
חמה על חלב שנשפך על הכירה חמה אצל האש שהיד סולדת
בו ,צריך שישים ממה שאומדין ממה שיש חלב בעין תחת
הקדירה .זה שמסיק הר"י מפרי"ש שהביא השערי-דורא בשם
מהר"ם .ובאמת הר"י מפארי"ש לא אמר דינו רק אם הקדירה
הוא הדין אפילו הקדירה צוננת צריך שישים כדלעיל .ודוק
היטב ,כי נראה לעניות דעתי נכון.
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 דנקט לדבר פשוט שצריך לשער באיסורא אף נגד כלי
התחתון משום בלוע דאיסורא ,אף אם הכלי מלא
השתא מאיסורא ממש והאיסור הממש מזיע מלמעלה .ולעניות
דעתי הוא חומרא יתירה ,וודאי אם הכלי דאיסורא הוא ריקן
והזיעה עולה למעלה דהוה נ"ט-בר-נ"ט דאיסורא ,שפיר צריך
לשער שיהיה בתבשיל של מעלה שישים נגד כלי דאיסורא
בלמטה .אבל אם בתוך הכלי דאיסורא דלמטה הוה איסור
ממש והוא מזיע למעלה ,מנא ליה שצריך לשער בתבשיל
שלמעלה אף נגד הכלי דלמטה ,דאז בסברא דהכלי אין מזיע
כלל כלל לא כי טרוד הוא אז לבלוע ולפלוט ממשות של
איסור ,ואינו מזיע כלל למעלה ,ומנא ליה לחדש חומרה זו,





     

         
        
     
 רק, דעתי נראה ודאי כוונת הט"ז כדברי תוספות
,כלי שהוחמו דפנותיו באור מחזיק חומו זמן רב
 כל כלי שניתן לתוך כלי ראשון בעוד,וסבירא ליה שפיר
 ואינו דומה.שעומד על האור מיקרי דפנותיו הוחמו באור
 אבל, משום דאין להם דפנות,לבשר ועצמות שנתבשל בתוכו
 ומה שרוצה.כלי שיש לו דפנות מיקרי דפנותיו הוחמו באור
 דהא אפילו כלי ראשון העומד, איני מבין,לפרוך מכלי ריקן
 ואין בין כלי זה לכלי,על האור נמי דינא הכי אם הוא ריקן
כך על דברי מהרי"ל לעניות- ומה שהקשה אחר. וצ"ע,זה כלום
 דמאי שנא מכלי שיש בו שני,דעתי לית בהו פירכא כלל
שולים או אם נעשה הכלי כך שהוא כלי בתוך כלי ומקושר
. וצ"ע, מה דמודה הוא,קצת
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דעת אפילו- דעתי נראה דאין לדחות ראיית החוות
 דהנה מבואר חולין קיא בגמרא רב.מלב הדבוק
 מאי, כחלא עלוי בשרא שרי,דימי מנהרדעה מתני איפכא
 דם, כבדא עילוי בשרא אסור.טעמא חלב שחוטה דרבנן
 וזו, והקשו בתוספות שם בד"ה דם דאורייתא.דאורייתא
גב דאמר בהקומץ רבה דם שבישלו אינו עובר-על- אף,לשונם
מקום תחילה כשנפלט עד שלא נתבשל ביה- מכל,עליו
, הרי אף שקיימא לן דם שבשלו דרבנן. עכ"ל,'דאורייתא וכ
 כיון שנתנו ללב שם קודם שבשלו ופירש ממנו דם,אבל כאן
דעת- ושפיר ראייתו של החוות.קודם שבשלו מיקרי דאורייתא
. ודוק,מההיא דלב



 וכן, וצ"ע, וכעת אין להאריך,ודוק היטב בסברא ותמצא כן
.דעת-מצאתי בחוות
        (מד
       
          

' וברוך ד,מגדים-מה שכתבתי לעיל לתרץ קושיא מפרי
.שכוונתי לדעת הגדול והקדוש עצום



          
     
       
       
         
         
         

 דיש לחלק בין עירוי פעם אחד, דעתי נראה לתרץ
לזיעה שאינה פוסקת ועולה ומזיע תמיד מחמם
 אם עירה פעם אחד, דהא בעירוי.ומרתיח תמיד יותר ויותר
. ודאי אינו אוסר אלא כדי קליפה,רותחין על דבר או על הכלי
אבל הכא שהזיעה עולה תמיד תמיד עד כמעט שמבשל את
 הוי לה כח בישול ואוסר גם את,הקדירה עליונה ומרתיחה
. ודוק היטב,התבשיל בתוכה
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 שהדין אינו נסתר על-ידי זה כי דינו דין אחד
ולדינא אין שום נפקותא ,מכל-מקום נראה שיש
שינוי גרסאות בדברי הבעל-העיטור האלו המופלאים ,ויש
לעיין .ויש לומר שגם לדינא יש נפקותא אם תעיין ,לכן נראה
לי שיש כאן טעות סופר בדברי בית-יוסף *.
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 דעתי נראה דרבנו בטור לא נחית השתא בסימן זה
אלא למשמע ללמדינא ** לעשות להתיר קדירה
או בישל חלב אחר בשר או בשר אחר חלב שהם דיני
דבעל-העיטור והר"ר פרץ והרשב"א .וצריך הוא להתחיל
הסימן דנותן טעם בתוך מעת לעת אסור ,ונותן טעם לפגם
מותר .ולא נחית להורות לנו השתא דינא דאם בישל בשר
בקדירה ובישל בתוך מעת לעת חלב ,וסמך עצמו על מה
שכתב או שיכתוב מהאי דינא בסימן צח וקג לקמן .וכתב לנו
סתם פה בתוך מעת לעת אסור .אבל מה שיש בה תקנה זה לא
שייך לכאן ויבאר אותו לקמן ,ואינם כל-כך סתומים דבריו ,כך
נראה לעניות דעתי ,ודוק ,ועיין קצת בדרישה.
ג(        
        
         
        
          
         
         
         
         
         
       
       
     
         
         
        
         
_________________
*
**

.ze`qxibd izy e`aed "milyexi oekn" z`veda ,ycgn qtcpd xeha
.cid azka dxexa `l dlin



          
         
     
 דעתי נראה לתרץ דברי בעל-העיטור ודברי הטור
גם-כן בעה"י .לכאורה יש לדקדק בלשון
הבעל-העיטור ,דהא פתח בפירוש ,אם יבשל חלב בקדירה של
בשר וכ' ,איכא מאן דאמר מבשל בה ממין שבשל בה עכשיו,
כיון שהתבשיל מותר טעם הראשון בטל .הלא בפירוש איירי
הכי שבשל חלב עכשיו בקדירה של בשר ,והוה ליה למימר,
איכא מאן דאמר מבשל בה חלב או מיני חלב כיון שהחלב
מותר וכ' ,למה ליה לשתוק מחלב ולנקוט דוקא ממין שבישל
בה עכשיו כיון שהתבשיל מותר וכ' ,וצ"ע.
 נראה לעניות דעתי שכך כוונת בעל-העיטור ,אם בישל
חלב בקדירה של בשר והיא בת יומא ויש בה שישים,
איכא מאן דאמר מבשל בה ממין שבשל בה עכשיו ,אין הכוונה
שיוכל לבשל בה חלב אחר החלב שבישל כבר ,אלא כוונתו
שאם בישל בה איזה תבשיל מותר שאינו לא של בשר ולא של
חלב אלא כמו תבשיל ירק או מיני לפתן וכדומה הרי הוא ממין
שבשל עכשיו ,אם עכשיו ,פירוש ,אם בבישולו האחרון בישל
בה חלב הוי המאכל מין חלב ,ואם בישל באחרון בה מאכל
בשר הוי המאכל מין של בשר .וזהו שכתב כיון שהתבשיל
מותר ,פירוש ,שאינו לא של חלב ולא של בשר ,טעם הראשון
בטל לגמרי דהא כבר בטל בחלב ,אלא כיון שכלי חרס אינו
יוצא מידי דופיו לגמרי נשאר בה עוד זה בטל השתא בהאי
תבשיל מותר ,לכך השתא קדירה נמי מותרת .ואיכא מאן דאמר
כיון דקיימא לן כלי חרס אינו יוצא מידי דופיו לעולם וכ' ,ואין
לה תקנה אלא שבירה .וכתב הוא שיכול לבשל בה מאיזה מין
שירצה ,פירוש ,שאינו צריך לומר כדעת הראשון שהקדירה
נשארת בהתירה למין שבשל עכשיו ,דהיינו אם בישל חלב
בקדירה של בשר ובישל אחר-כך מיני לפתן או ירקות הלא הם
ממין שבישל עכשיו היינו הם של חלב .ואמר הבעל-העיטור
שאינו צריך מכאן ולהלן לבשל בקדירה זו דוקא של חלב ,אלא
יכול לבשל בה מאיזה מין שירצה ,פירוש ,שיכול לבשל בה
מכאן ולהלן ,או בשר ,וליהוי האי קדירה מעכשיו קדירה של
בשר כבראשונה ,או יכול לבשל בה של חלב ,וליהוי האי
קדירה מכאן ולהבא קדירה של חלב ,שכיון שהתבשיל של
היתר האחרון הוציאו מידי דופיו שהיה בה שישים גם נגד
החלב נעשה קדירה היתר ויכול לבשל בה מאיזה מין שירצה,
וכן הוא באמת שיטת רשב"א לקמן ,ודוק.
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 דעתי שאין צריכין לומר דפליגי הני דברי תוספות
ארשב"א .דהנה במין שאינו מינו לא נאסר
מדאורייתא אלא נותן טעם ,דהיינו בפחות משישים ,אבל
בשישים בטל ומותר .ואם היה בכלי איסור בלוע בנותן טעם
הוי אסור מדאורייתא ,ואם עשו פעולה ואוקמוהו לאיסור
אפחות מנותן טעם אין כאן מדאורייתא שום איסור ,אלא דרבנן
גזרו ,דהכלי אינו נכשר לעולם עד שיכשירנו הכשר גמור.
והשתא לכאורה קשה על סברת הרשב"א ,מה בכך שעל-ידי
גיעול נחלש האיסור ,הא על-כל-פנים יש כאן איסור דרבנן,
ואף שלא חל עליו שם איסור נותר דאורייתא אבל שם איסור
נותר דרבנן יש כאן .ועל-כרחך צריך לומר דבקדשים אוקמוהו
אדאורייתא .והיינו סברת תוספות ממש .אלא דעל-כרחך פליגי,
דהא תוספות לא התירו כמו-כן אלא בכלי מקדש ,והרשב"א
התיר אפילו בחולין ,ולענין זה פליגי ,וזו כוונת הבית-יוסף.
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 מדברי בית-יוסף נראה שהביא דברי ריב"ש סייעתא
לדברי הר' פרץ מדכתיב ו'כך כתב' .אבל מפורש
בדבריו שפליג עליה ,דהא הר' פרץ כתב ואם היה של חרס אין
לו תקנה אלא שבירה ,והריב"ש כתב שמותר לבשל בה ירקות
וכ' ,ויש לעיין קצת ,ועיין פרישה.
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 דעתי דברי הג"ה אלו צ"ע ,דנראה דלא שייכים
אהני דברי שולחן-ערוך ואין להם כאן מקום ,כי
הבית-יוסף הביא דעת הרא"ש והרמב"ן והרשב"א ,שכאן
בקדירה שלא נתערב גוף האיסור אלא טעם בלוע סמכינן
אטעימת קפילא ,אף-על-פי שבכל התורה כולה שאיסורו בנותן
טעם לא סמכינן אקפילא ,וצריך דוקא לשער בשישים ,כאן
בטעם בלוע סמכינן ,והיינו דקאמר בנותן טעם .ולפי זה מה
מקום יש כאן לאותה הג"ה ,אי הוי אמר בשולחן-ערוך אסור
בנותן טעם או בשישים ,שפיר שייכים דברי הג"ה ,אבל מעתה
שלא נאמר אלא בנותן טעם ,צ"ע ,ועיין באר-הגולה.
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 בעניי נפלאות נפלאתי על רבן של ישראל הטו"ז ז"ל,
שדימה דברים שאין להם דמיון ,ומכח קושיא הוציא
דין חדש לפסוק נגד דברי הגמרא בפירוש ,הלא הגמרא שם
בפסחים איירי בכלי חרס דחולין ,ושם אמרה הגמרא בלי שום
חולק ,והתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דופיו
לעולם .אלא דיש לו לטו"ז קושיא על הגמרא ,והוה ליה לתרץ
קושיתו כמו שהקשו גם-כן תוספות על הגמרא ותירצו .ועוד,
מה זו קושיא מסברת מהר"ם במרדכי שלא נאמר בשום מקום
בש"ס .ואם נאמר ממה דקאמר בש"ס בכמה מקומות חולין
מקדשים לא גמרינן ,זה שפיר בטיפת חלב שנפלה על כלי חרס
שלא פולט לתוך כלי ,שם יש לומר כן דלא נאמר בש"ס
לאיסורא ,וסברא היא כן ,מתוך שאמרינן חולין מקדשים לא
גמרינן ,אפשר לומר נמי גבי פליטה כזו להקל .אבל לחלוט
נגד דברי הש"ס בפירוש ,זה לא שמענו ולא ראינו .וכל זה אינו
אלא מכח קושיא דיש לתרץ ,ולכן יש להפליא על דבריו מאוד,
ודוק ,ועיין מה שתירצתי לעיל דברי בעל-העיטור.
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 דעתי נראה דאין דברי ב"ח לדחות מכל .ואדרבה,
דברי טו"ז שהקיל נגד רש"ל או שמוליך דברי
רש"ל למקום שאין רצון מהרש"ל בזה ,דהא מהרש"ל שפיר
קאמר בכל אותן כיסויים שיש להם חלל למעלה יש להחמיר,
ואין לנו לשער בתבשיל אם יש בתבשיל שישים נגד מקום
הקצר ,דהא אז אם נאמר כן כדברי טו"ז לא נשאר מקום
לחומרת הכיסוי ,דודאי בסתם תבשיל בקדירה יש שישים נגד
מקום הקצר שבכיסוי .וגם הב"ח מן הסתם סבירא ליה
כמהרש"ל ,שאין להחמיר אלא באותן כיסויים שהם קצרות
מלמעלה .ונותן טעם לדבר טעם נכון ,דכיסוי כיון שהרתיחה
עולה שם תמיד נדבק מאוד ואי-אפשר לקנחו היטב ,פירוש,
האיסור בעין הבא מן החלל הכיסוי מלמעלה למטה על הכיסוי
על-ידי הרתיחה נדבק מאוד אל תוך הכיסוי ,כי בתחלה,
כשמתחלת הרתיחה לעלות בתחלת הבישול ,אין לה כל-כך כח
להוריד האיסור בעין מן החלל אל תוך התבשיל ואינו מורידו
אלא למטה על הכיסוי ושם נדבק כעת קודם בא הרתיחה ממש,
כי מתחלה אינו בא אלא קיטור ונעשה כמים והוא מוריד את
האיסור בעין למטה על הכיסוי ושם נדבק כעת ונאסר הכיסוי,
על-כרחך יש להחמיר .זה נראה לעניות דעתי כוונת הב"ח ואין
לדחותו כלל ,כי הוא סבירא ליה כמהרש"ל ונותן טעם לדבריו,
ואדרבה קולתו של הטו"ז לפי דברינו אין לה מקום כאן,
ודבריו צ"ע ,ועיין ש"ך ס"ק ד.
         
        
        
           
        
        
         
         
         
  
 תירוצו ודאי דוחק וראייתו אינו ראיה כשתידוק היטב.
ולעניות דעתי דברי הטור מדויקים היטב אין להקשות
עליהם כלל .דהנה דברי רשב"א כאן מסכימים לדברי
בעל-העיטור ,ולדברי בית-יוסף לא חלקו על בעל-העיטור אלא
בכלי חרס ,אבל בכלי שטף מודה הוא לדברי בעל העיטור,



עיין שם בדברי בית-יוסף .אם-כן יש קצת להקשות ,למה
מפסיק הטור כאן בין שיטת בעל-העיטור לשיטת הרשב"א
והביא דברי רבנו פרץ שאינם שייכים לדברי בעל-העיטור
כל-כך ,ואחר-כך כתב שיטת רשב"א ,אדרבה ,מיד אחר שיטת
הבעל-העיטור הוה ליה לאוקמי שיטת הרשב"א ואחר-כך דברי
רבנו פרץ ,וצ"ע.
 לי דהטור כתב כן בכוונה מכוונת .אמת הרשב"א
סבירא ליה בכלי שטף כבעל-העיטור ,אבל הטור
אינו רוצה לפסוק כרשב"א אלא אם הקדירה אינה בת יומא,
אבל בבת יומא לכתחלה לא ,לכך הביא מתחלה דברי רבנו
פרץ שהוא איירי רק מקדירה שאינה בת יומא ,ואחר-כך על
זה הביא שיטת הרשב"א ,שאם בישל ירקות בקדירה של בשר
שמותר לבשל בה אחר-כך גבינה לכתחלה ,וכל זה בקדירה
שאינה בת יומא .אבל בסימן צד הביא דעת בעל-התרומה
להלכה ,ושם איירי רק בקדירה בת יומא ,שכתב שאם בשלו
בה בשר ובתוך מעת לעת הוחמו בה מים ואחר ששהתה מעת
לעת בבשר בשלו בה חלב מותר וכ' ,עכ"ל .מוכח שהקדירה
הוחמו בה מים תוך מעת לעת לבשר ,לכן לא התיר אלא
בדיעבד ,ודוק היטב ,אין כאן שום סתירה ,ומקום הניחו לי מן
השמים ,ועיין בנקודות-הכסף שהטריח מאוד ליישב דברי
הטור ובדוחק.
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 כדי שלא להשוות אבות העולם הלבוש והב"ח ח"ו
לטועה ,אערב אני הפעוט לגשת ולומר ולתרץ
דבריהם .דהנה לענין אי כבוש כמבושל ממש פליגי גדולי
עולם ומהם גם-כן הרמ"א ורש"ל ,הביאם הטו"ז עצמו לעיל
סימן סט ס"ק ו ,אם נשתהא הבשר בשרייתו מעת לעת ,הבשר
וגם הכלי אסורין .וכתב עליו בטו"ז ,וזו לשונו ,פסק
בתורת-חטאת ,דאם יש שישים נגד כל הבשר דאותה חתיכה
גם-כן מותרת ,דאינו חמור כל-כך כמו נתבשל ממש בלא
מליחה .ורש"ל אוסר בכל גווני אותה חתיכה אפילו בכבוש
וכ' ,עכ"ל .הרי חזינן דיש שיטה דכבוש אינו כבישול ממש.
והנה רש"ל שפיר לשיטתו דסבירא ליה כבישול ממש ,לכך
אוסר כאן אם נשרה החלב מעת לעת .והגאונים לבוש וב"ח
סבירי להו בזה כרמ"א ,דכבוש אינו כמבושל ממש .והנה וודאי
אם נבלע הכלי מן ההיתר בתחלה על-ידי צונן שהיה בתוכו
כמה פעמים ונבלע בתוכו עד השבע ,אז אם שרה לתוכו
האיסור בצונן מעת לעת אמרינן שפיר סברת הטו"ז כבוש
כמבושל מפליט ומבליע ,ומקרי שפיר בת יומא אחר שרייה
מעת לעת .אבל אם נבלע ההיתר בכלי חרס על-ידי בישול
ונשבע כולה בבלוע בו עד אין מקום לבלוע עוד ,ואחר-כך
שרה בתוכו איסור מעת לעת ,אפשר דלא אמרינן בכלי כבוש
כמבושל דמפליט ומבליע ,שאין כח לשריית צונן להפליט מה
שנבלע לתוכו על-ידי בישול ממש ,דלא אמרינן כבוש כמבושל
ממש ,ודוק היטב .והנה באמת הלבוש והב"ח שסוברים כמו
שכתבתי דכבוש אינו כבישול ממש .ודינו דר"י הלבן איירי
בקדירה של חלב שנתבשל בו חלב ושרה אחר-כך בתוכו חלב
כל הלילה ואפילו מעת לעת אינו מפליט ומבליע הצונן
מקדירה מה שנבלע בו על-ידי בישול דכבוש אינו כמבושל
ממש ,ושפיר כתבו הלבוש והב"ח ,שאפילו במעת לעת אינו
מבליע כלל ,ודוק היטב ,כי נראה לעניות דעתי נכון.





 בני מעי כי מצאתי ראייה לדברי בספר לחם-הפנים,
שהביא בשם פ"י בס"ק ד ד"ה ולא חלב ,וזו לשונו,
וכן אם נשאר בכלי האיסור שנים או שלושה אחר שנתבשל
בה אף שהוא בפושרין שאין היד סולדת בהן ,בזה לא הוי
כבוש כמבושל ולא הוי בן יומו רק תוך מעת לעת שנתבשל,
עכ"ל.
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 דעתי נראה ,דאם נדקדק בדברי האיסור-והיתר כמו
שהביאם בדרכי-משה נראה שדבריו מדוקדקים
וטעם זקנים יש בהם .שכך כתב בשם איסור-והיתר ,כיסוי
קדירה של בשר שהוא על קדירה של בשר רותחת ונתנו על
קדירה של חלב וכ' ,ולא דקדק בכיסוי מתחלה אם היה
לחלוחית בשר דבוק מבפנים הכיסוי או ראה עליו מעט
לחלוחית מבשר שעדיין היה דבוק בו ,מכל-מקום אם נזכר מיד
והסירו משם וכ' ,דהוה חם לתוך צונן ,ואפילו הקדירה עצמה
שרי לכתחלה כשמקנחה או מדיחה למעלה במקום שנגע
בכיסוי .ואף-על-פי שהלחלוחית היה חם ,מכל-מקום שרי,
שמה שנפרש מן הכיסוי על הקדירה הוי ככלי שני ,ולא דמי
לעירוי דהוי ככלי ראשון דטפה אחת כח חמימותה פוסק ואינו
ככלי ראשון וכ' ,וכל-שכן שהכיסוי כשרה ,דאין איסור מפעפע
מכלי אל כלי אפילו שניהם חמין וכ' ,עכ"ל .נראה מכל זה
שהאיסור-והיתר הארוך איירי שלא דקדק בתחלה על הכיסוי
אם היה לחלוחית בשר ,וגם אם ראה עליו לחלוחית בשר לא
דקדק מקומה היכא ,ונתנו על קדירה חולבת צוננת ,הוי
הקדירה מותרת לכתחלה כשמקנחה או מדיחה למעלה במקום





     

שנגע הכיסוי .וסבירא ליה לאיסור-והיתר הארוך ,ודאי אי ידע
בודאי דהכסוי נגע במקום הלחלוחית בקדירה ,ודאי מודה
האיסור-והיתר שהקדירה אסורה ,מידי דהוי אטיפה רותחת,
וזה עדיף מטפה רותחת ,וכמו שכתב הש"ך.
 האיסור-והיתר איירי אי לא ידע כלל ולא ראה אי היה
לחלוחית בשר בכיסוי ,או גם אם ראה לחלוחית בשר
קצת בכיסוי לא ראה ולא ידע מקומה איה ולא ידע אם היה
לחלוחית במקום נגיעת הכיסוי לקדירה ,לא אסרינן על ידי זה
הקדירה .אלא שאפשר שאצל מקום הנגיעה היתה הלחלוחית
וירדה על הקדירה בעוד רותחת הלחלוחית ,מכל-מקום שרי
הקדירה ,שמה שנפרש אז מן הכיסוי על הקדירה הוי ככלי שני.
ולא דמי לעירוי דהוי ככלי ראשון ,דהא אותה טפה בירידתה
מן הכיסוי פוסק כח חמימותה ואינו ככלי ראשון ,ובנגיעת
הקדירה לכיסוי לא נאסרה הקדירה ,דהא אין איסור מפעפע
מכלי אל כלי אפילו בשניהם חמין ,וכל-שכן כאן דהקדירה
צונן .זה כוונת האיסור-והיתר ,וטעמא דמסתבר הוא .אבל אם
ראה שלחלוחית הבשר נגעה בקדירה ממש ,ודאי נאסרה
הקדירה ,ואי לא ידע כן ,הקדירה שרי כשמקנחה או מדיחה
למעלה במקום שנגע בכיסוי .וזה הוא לפי עניות דעתי כוונת
האיסור-והיתר .ולפי זה נראה לעניות דעתי דברי הש"ך כאן
צ"ע ,שמסיים וכתב ,וזו לשונו ,ומיהו מן הסתם אמרינן שיש
בה לחלוחית ,כן כתב בדרכי-משה ,וכן משמע בדבריו בהג"ה
כאן ,עכ"ל .ואני חפשתי ולא מצאתי ,לא בדרכי-משה ולא
בהג"ה שיאמר כן בשום מקום ,לכן דברי הש"ך צ"ע ,ודוק.
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 אני בעניי פרשתי לעיל דברי האיסור-והיתר והגה לתרץ
קושית הש"ך .והנה לפי זה אין כאן סתירה בדברי הגה
כלל ,דהא דכתב שם דהקדירה שריא משום דטיפה הוי ככלי
שני ,היינו שלא ראה שהכסוי נגע במקום טפה דוקא לקדירה,
אלא שהטפה היתה על הכיסוי וירדה מהכיסוי לקדירה לאחר
שהניח עליו הכיסוי ,ואז שפיר אמרינן דטיפה הוי ככלי שני.
אמנם אחר-כך ,גבי מאכל שהצריך קליפה ,איירי שראה או ידע
שנפלה הטפה מן הכסוי אל תוך המאכל ,ואז שפיר צריך
קליפה ולא תסגי ליה בהדחה כדין עירוי מכלי ראשון דיינינן
ביה ,ואין כאן סתירה בדברי רבנו רמ"א ,ודוק.
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 תמה ,דהא וודאי שישים לאו הוי נגד הבלוע אלא אם
ממלא את כל הכלי ,וכן איתא בבית-יוסף וכן
בדרכי-משה שם אות ג ,עיין שם ,ומילתא דמסתבר הוא בין
בכלי מתכת ובין בכלי חרס .ואם-כן ,היכא יכול להחליט
בפלתי שמותר לשמש בו לעולם דהא כל בלוע יתבטל ,והוה
ליה לפרש דאיירי שמילא אותה מתחלה עד שנתבטלה הבלועה
לגמרי ואז מותר לעולם לשמש בה ,וצ"ע.
         
       
        
        
        
        
       
         
        
          
        
        
   
 על זה קשה לי טובא ,הא כאן בפנינו בגמרא ,גבי מאני
דקוניא דשיעי ,איירי בחמץ שהכלים נבלעים מחמץ של
כל השנה ,וקאמר דאסור לגמרי דהתורה העידה על כלי חרס
שאינו יוצא מידי דופיו לעולם .והלא חמץ כל השנה הבלוע
בתוך אותה הקדירה הוי התירא בלע ממש כמו בשר בחלב,
ואפילו הכי קאמר בגמרא שאין להם תקנה ,וצע"ג לעניות
דעתי ,ויש לומר כמה שהביא הפרי-חדש ס"ק ד כסברת הר"ן,
דחמץ מפני שמו עליו מיקרי איסורא בלע.
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 צריך להבין לפי דברי הפרי-מגדים כאן שמחלק אליבא
דדעת התוספות בין לכתחלה ולדיעבד ,דלכתחלה אם
בישל בשר בקדירה אסור לכתחלה אפילו לאחר מעת לעת
לבשל בה חלב ,אלא אם בישל בקדירה של בשר לאחר מעת
לעת חלב ,מותר לבשל אחר-כך איזה שירצה לאחר מעת לעת
משני ,עיין שם .והנה לפי זה עוד יש לחלק כאן בין לכתחלה
ודיעבד ,לפי דברי רמ"א בהג"ה וכתבו כאן הש"ך ,דלאחר
מעת לעת הקדירה אסורה לבשל בה לא בשר ולא חלב אבל
שאר דברים מותר ,לפי זה יש לחלק כאן נמי אם בישל בה
בקדירה של בשר שבישל בה חלב אחר מעת לעת אם בישל
אחר-כך אחר מעת לעת משני בשר או חלב הוי לכתחלה ,דהא
יכול לבשל בה לאחר מעת לעת דברים אחרים דהוי לה כמו
הגעלה קצת ואחר-כך יבשל בה מה שירצה ,ודוק היטב ,כי כן
יש לדקדק לפי דברי הפרי-מגדים כאן.
       
        
          
         
          
        
            
         
         
         
         
          
         
         
         
 
 בפסח ממש לכולי עלמא אסור כל בלוע אפילו משהו
אפילו נותן טעם לפגם אפילו בתרי לטיבותא ,משום
דהוי דבר שיש לו מתירין לאחר הפסח ,וכדכתב הרב
בפרי-מגדים לעיל .ואם-כן אם אחד נדר ,אי אמרינן כמו
שכתוב בנדרים דנדר מיקרי דבר שיש לו מתירין ,אם-כן לא
דמי האי יחיד דנדר לחמץ שעבר עליו הפסח ,דהא האי נדר
הוי דבר שיש לו מתירין ,אם-כן אין לנו להתיר לאחר זמן נותן
טעם לפגם .ודוק ,וצ"ע לעניות דעתי.





יד(        
      
           
     
 בעניי לא הבנתי דבריו .דלפי דעתי הקלושה ,אם
נשתמש בה כזית בשר ביותר משישים זיתים בשר ודאי
לא נקרא כלל בישול בשר ,דהא נתבטל טעם כזית בשר .אם-כן
על-כרחך איירי שהמים היו פחות משישים זיתים ולא נתבטל
הזית בשר בתוכו ,אם-כן יש במים אלו טעם בשר ,אם-כן די
לן להפקיע עצמן של אותן מים ,לאמור עליהן שאינם נקראים
בשר להצריך לשער אחר-כך גם-כן נגד אותן מים אם בישל
חלב בתוכן ,אבל שלא לשער נגד כל הכזית בשר ,זה לא נהיר
לעניות דעתי ולא בריר ,וצע"ג ,ודוק.
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 תמה למה נקט הרב בשם ש"ך ,אם בישל חלב תוך מעת
לעת לחלב פשיטא דמותר ,ולא נקט גבי אם בישל בו
בשר תוך מעת לעת לבישול חלב פשיטא דהתבשיל אסור ,דהא
הש"ך נקט בדבריו פשיטא גם איסור אם בישל בו בשר,
ופשיטא גבי אם בישל בו חלב ,וצ"ע .ויש לומר דהרב
בחידושיו רמז לתירוצו של מהר"י בן חביב ,הביאו בית-יוסף
באותו סימן על קושית הטור על בעל-העיטור ,וזו לשונו ,נראה
לי דאם בישל חלב בקדירה שבישל בה בשר חשיב בישול
החלב בה כהגעלה אם נזהר לשפוך אותה חלב מהקדירה קודם
שתנוח הרתיחה וכ' ,עכ"ל .אם-כן ,אם בישול בו בשר תוך
מעת לעת לבישול חלב ואותו חלב שפך מן הקדירה קודם
שתנוח הרתיחה ,לפי דעת מהר"י בן חביב הבשר שבישל
אחר-כך תוך מעת לעת לבישול אותו חלב הוי התבשיל של
בשר מותר .ואם-כן ,כיון שיש אופן שהתבשיל של בשר יהיה
מותר ,לכך לא רצה הרב לכתוב פשיטא דאסור .אבל גבי
בישול בו אחר כך חלב ,שפיר כתב פשיטא דמותר ,ודוק.
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 תעיין בדברי הרשב"א ובכל המחברים המביאים דברי
הרשב"א אלו ,לא נזכר בהם שיהיה או שהיו שישים
במים .ועוד ,דאי-אפשר לומר כן ,דהא אם בישול בו מים והיו
במים שישים ,אין לך הגעלה גדולה מזו ,ובודאי כולי עלמא
מודים שמותר לבשל אחר-כך באותה הקדירה חלב אפילו
לכתחלה ,דהא היה לה לקדירה הגעלה מעליא ,וצע"ג.





     

 לומר דאם בישל בתוכו מים שיש בהם שישים,
אי-אפשר לומר דהוי הגעלה ממש ,דהא הדבר שצריך
הגעלה צריך להגעיל כולו פנימי וחצון ,אבל על-כל-פנים
הוסיף הוא דברים שלא עלה על דעת שום מחבר ,וצ"ע.
 ראיתי בביאורים שמבאר כן כדי לתרץ דברי הטור
שהקשה הטו"ז .ובאמת תירוצו דוחק גדול מאוד,
ועל-ידי דוחק כזה להוציא ולהחליט דין חדש אשר לא שערום
אבותינו ,הוא מילתא בלא טעמא .ועיין לעיל מה שחנני ד'
לתרץ קושית הטו"ז ,ודברי הטור כנים וברורים ,ועיין שם.
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 לא מצאתי חד פוסק שיחמיר כהאי גוונא אם הכיסוי חם
והקדירה צוננת ,שיחמיר להצריך שישים בתבשיל צוננת
נגד הכיסוי או נגד המקום קצר של כיסוי .שמה שהביא בהג"ה
ברמ"א ,ואם הכיסוי חם והקדירה צוננת הכל שרי וכ' ,כנראה
מדבריו בדרכי-משה ואפילו לדעת הגהת שערי-דורא איירי בין
בכיסוי בן יומו בין שאינו בין יומו ,ולדברי הכל התבשיל שרי
אם אי-אפשר לקלפו ,וצ"ע.
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 לדקדק טובא בדברי הטור אלו ,במה שכתב מכל-מקום
בדיעבד אינו אוסר כיון שלא היה בן יומא .ומשמע
מדבריו שאינו אוסר בדיעבד בין עם בשר בין עם חלב ,וזה
וודאי אי-אפשר לומר ,שאם היה הכף של בשר והוא אינו בן
יומא ותחב אותו לתוך חלב ,האיך יהיה מותר אחר-כך בבשר,
הא הכף הוי בן יומא מבשול חלב ואוסר בבשר כדין כף
חולבת ממש בן יומא .וצריכין לפרש ,דהא דכתב הטור ,אם
אין הכף בן יומא ,לא שייך אכף חולבת לקדירה של בשר או
איפכא ,אלא על הכף הנאסר אם אחר שנאסר נעשה אינה בן
יומא אסור לכתחלה בין עם בשר בין עם חלב ,מכל-מקום
בדיעבד אם תחבו לקדירה בין של בשר בין של חלב אינו
אוסר ,כיון שלא היה בן יומא שעבר כבר מעת לעת מעת
שנאסר ,ונכון ,מכל-מקום הלשון קצת מגומגם ,ועיין מה
שכתבתי כאן למטה אדברי בית-יוסף.
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 לא הבנתי דבריו הקדושים .דהא הרשב"א לא קאמר
אלא בקדירה שאם בשל ירקות בקדירה של בשר
שמותר לבשל בה אחר-כך גבינה שכבר נתמעט בה אחר-כך
כח בלע הבשר ונקלש ,אבל בכף לא איירי הרשב"א כלל ,ולכל
תירוצי הסמ"ק יש חלוק בין כף לקדירה ,דהא בקדירה ליכא
למיטעי בין קצתה לכולה ,וכיון שבישל בה ירקות או מים
אם-כן ודאי העלה רתיחה .וגם אין לספק בקדירה כלל ,ושפיר
מהני בה בישל ירקות או מים ,מה שאין כן בכף כלל .אם-כן
יש לומר שפיר ,דגם הרשב"א מודה בכף בת יומה ,אף
דהקדירה והתבשיל מותרים ,שיש שישים ,אפילו הכי בכף
מודה דאסור ומטעמים שכתב בסמ"ק ,ודברי רבנו בבית-יוסף
צ"ע.



         
       



     

        
       
 לי טובא ,דמשמע דדבר לח כשהוא צונן מותר ליתן
לאותה הקדירה ולהניח בה .ואמאי ,הא קיימא לן
כבוש כמבושל והוה ליה כמו שמבשל בשר בחלב ,ואף דלא
אמרינן בבשר בחלב כבוש כמבושל אלא מדרבנן ,מכל-מקום
הוה ליה איסר דרבנן וגם זה לכתחלה אסור .ועוד ,דהא בהגהת
מהרל"ח הביא בשם שערי-דורא ובשם דרכי-משה ,לדבר
שאינו צורך אכילה ,כגון לרחוץ ראשו ,אפילו חמין מותר ,עיין
שם .ואנן קיימא לן עירוי ככלי ראשון וכלי ראשון
לכולי-עלמא מבשל ,וכיון דכתב שמותר לתן לתוכה חמין
לרחוץ ראשו ולא מחלק ,אם-כן סבירא ליה דאין חלוק בחמין
דמותר לערות לתוכה אפילו מכלי ראשון ,ואם-כן יבשל בתוך
אותה הקדירה ויהיה נאסר המים מן התורה והוא אסור בהנאה,
והאיך יכול או יותר לו לרחוץ ראשו באיסור הנאה .ועוד ,דהא
יהיה חייב המערה בבישול בשר בחלב .ועיין בפרי-מגדים
בפתיחתו להלכות בשר בחלב ,וצ"ע .וזה נראה לי טעם
במרדכי פרק אין מעמידין דאוסר לתן לתוכה דבר לח ולא שרי
אלא יבש ,ודוק ,ועיין טו"ז ס"ק ד ,ועיין כרתי-ופלתי אות יב.
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 לשון הטור לא משמע הכי .ועיין לעיל בריש סימן
שתירצתי דברי הטור אלו ,דלא שייך אכף חולבת או
בשר ,אלא הטור איירי מכף שנאסר ,כגון שתחבו כף חלב בת
יומה לתוך בשר או אפכא ונאסר הכף ,ולאחר ששהה באיסורו
מעת לעת תחבוהו בין לחלב בין לבשר אינו אוסר ,ודוק.
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 דעתי ,האי תנור של פנאד"ש או שהיה מטיט או
חרס ,מדמסיים בבית-יוסף לקרותו קערה או לכל
הפחות לדמותו לקערה ,ועל-כן לא ידעתי למה תסגי ליה
בקליפה ,ואדרבה ,מבשר רותח שחתכו בסכין חולבת ורבנו
פרץ אסרו לכולה ,משם מוכח לאסור את כל התנור ,דהא כאן
הבליעה יותר חזקה מדהוה גבי סכין ,דבשלמא גבי סכין,
אף-על-פי שהוה דוחקא דסכינא ,מכל-מקום הסכין אינו נשאר
על גב או אצל הבשר ,רק עובר ברגע כל המעבר ,ואפילו הכי





אסר הרבנו פרץ כל הבשר ,מכל-שכן כאן ,שהגבינה נפל על
התנור ונשאר מונח עליו ,הלא יותר נבלע מעל-ידי דוחקא
דסכינא .ועוד ,בסכין להאי תירוצא לא איירי שיש איזה ממש
על הסכין ,אלא אמרינן הרתיחת הבשר הוציא בליעת הסכין
ואסרו משום שהבשר רותח ,כל-שכן התנור שהוא רותח
והגבינה ממש מונח עליו ,ודאי יש לאוסרו ,וצ"ע לעניות דעתי.
ואפשר שלזה הביא תירוץ שני וקאמר ,אי נמי ,דהתם היינו
טעמא משום דהסכין פעמים שהשומן קרוש עליו וכ' ,מה
שאין כן בקערה .מכל-מקום חידוש דינא הוא ,וצ"ע לעניות
דעתי .ועיין בט"ז ס"ק טז ,וגם שם לטעם ראשון יש לדקדק
כמו שדקדקתי כאן.
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 לעניות דעתי ליישבם .הנה מבשר יבש בלי רוטב
ליכא שום בלע והרוטב לא נקרא ממשו של בשר
אלא טעמו ,ואי שנבלע בבצל שומן הבשר ,הנה גם זה לא
נקרא בשר ממש ,דהא יש לומר בישול השומן לא מיקרי
בישול כלל אלא טיגון ,וסבירא ליה לבית-יוסף דטיגון לא
נאסר מן התורה ,כמו שכתבו בתוספות סנהדרין דף ד ע"ב,
בד"ה דרך בישול אסרה התורה .ואם-כן ,אין כאן בבצל ממשו
של בשר אלא טעמו ,ושפיר כתב בית-יוסף להתירו משום
נ"ט-בר-נ"ט ,ודוק.
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 רבנו בפרישה כאן הלך לשיטתו שכתב לעיל אדברי
תרומה דסתם חתיכה מיירי שחתך-הטור בשם ספר
 שפירש דאיירי שחתך דק,כמה וכמה פעמים כמו גבי בצלים
 מן הסתם.יוסף דלא איירי כלל- אבל מזה נראה מדברי בית.דק
 וקאמר הרבנו,כל אדם נזהר שלא יחתוך בשר בסכין חולבת
 אם אירע שחתך בשר רותח בסכין חולבת וליכא שישים,פרץ
 אפילו שלא, ודבריו ודאי כן משמע. כולו אסור,נגד כל הסכין
 אלא פעם אחת שחתך פעם אחד ויודע ומכיר המקום,אירע כן
 אפילו הכי קאסר,על הסכין עד היכן הגיע הבשר על הסכין
 ושפיר כתב עליו,רבנו פרץ עד שיהא שישים כנגד כל הסכין
 אבל לדידן לא משערינן אלא,יוסף דרבנו פרץ לשיטתו-הבית
. ועיין ש"ך ס"ק כח, וקל להבין,נגד מקום חתוכו
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 דזה וודאי אין,כוונתו בזה אלא למעט הבית יד שלו
. כך נראה לי,דרך לתחוב לתוך הקדירה
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 בי תבונה בעוונותי הרבים להבין דבריו הקדושים
 לו יהא כן שלא אמרינן.פי שהרבה טרחתי-על-אף
כן לפי טעמא- ואם,חתיכה נעשית נבילה אלא גבי בשר בחלב





        
 
, דעתי לא נראין דבריו שכתב לתרץ שיטת הטור
,' בצלים בלועים מאיסור וכ,דהא בטור נאמר סתם
 משמע בכל אופן שתהיה.צריך שישים כנגד כל הבצלים
ידי כבישה או שליקה או- בין שבלעו הבצלים על,הבליעה
, ועוד.ידי חתיכה- בין שבלעו על, אף שלא נחתך כלל,בישול
 ולא סגי בשישים כנגד כל,דצריך שישים כנגד כל הבצלים
 משמע אפילו ידעינן וראינן שיש כאן,הבליעה שכתב הטור
 אפילו הכי,ודאי שישים כנגד כל הבליעה שנבלעת בבצלים
 לכן לא נראים. עד שיהא שישים כנגד כל הבצלים,לא מהני
 רק מחוורתא כתירוצו לעיל.לי דבריו בתירוצו על רבנו כלל
 שכתב דברי רבנו אפרים רק, שסיים לתרץ דברי רבנו,אות ח
. עיין שם,לדינא ולא להלכה
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 דרבנו לא בא השתא כאן בסימן זה. דעתי לא קשה
להורות לנו דין מבושל או צלי או כלי ראשון או
 אלא השתא בא לנו להורות,כלי שני שבלעו מאיסור מהו דינם
 שלא סגי לן,דנדע אם חתך בשר בסכין חולבת והבשר רותח
 אלא רותח האור, כמה שאמרינן בבית השחיטה רותח,בקליפה
כך בסימן-דינא אחרת יש לו וכל אחד כדינא הנתפרש אחר
 אם הוא צלי או בישל בלא רוטב או חתיכה מבושלת,קה
 ואם הוא ברוטב אוסר כל,שאינה מונחת ברוטב צריך נטילה
 קמסיים טור דבריו כאן, ואם יש שישים.החתיכה עד שישים
 וזה שייך אכל דבריו, אבל קליפה בעי,וכתב כאן בסוף סימן
 אפילו אם יש שישים נגד, ונשמע שפיר.שדבר מהרבנו פרץ
 וכעין זה תירץ. ודוק כי נכון, אפילו הכי קליפה בעי,כל הסכין
 ועיין. עיין היטב,נמי המחבר הפרישה עצמו דברי הרבנו פרץ
 וכמעט כוונתי,עוד מה שכתב בפירוש בדרישה אות יב
.לדבריו



     

הנ"ל נעשה הכף נבילה בפעם ראשון מבשר בחלב ,ואם-כן
הוי הכף חתיכת נבילה .ואם-כן ,למה לא צריך לו שישים על
כל תחיבה ותחיבה אם תחבו הרבה פעמים ,הרי אם נפל
חתיכת נבילה אל הקדירה והוציאו ,ונפל פעם שני שמה
והוציאו ,ונפל פעם שלישי אל אותה הקדירה ,הלא צריך
שישים על כל נפילה ונפילה ,ומאי שנא כאן גבי הכף הנעשה
נבילה מבשר בחלב ,ותדע ,ודוק .ואין לי ליישב אלא אם נימא
שבאמת בחתיכת נבילה עצמה נמי אמרינן אם נפל לקדירה
ונתבטל בשישים והוציאו לנבילה וחזר ונפלה לאותה הקדירה
אין צריך עוד שישים פעם שני אלא נתבטל באותן שישים
הראשונים דהיא היא שנתבטלה כבר .ונפקא מיניה ,אם תחב
הכף לקדירה אחרת ,אם נאסר מחמת בשר בחלב ואמרינן
חתיכה עצמה נעשית נבילה ,צריכה כל פעם שישים כנגד הכף
בכל פעם שתחבה לקדירה אחרת ,פירוש ,בכל קדירה וקדירה
צריכה שישים נגד הכף כולה פעם אחת ,מה שאין כן בשאר
איסורים ,דלא צריך שישים אלא נגד הבליעה ,אמרינן כבר
נתבטלה הבליעה בשישים הראשונים ופסק האיסור ממנו
לגמרי .והשתא שפיר יש לומר דלא צריך שישים נגד הכף
הנאסר על-ידי בשר בחלב אלא פעם ראשון ושני אם תחבו
באותה קדירה עצמה ותו לא ,אפילו תחבה אחר-כך הרבה
פעמים באותה קדירה .מה שאין כן אם תחבו לקדירה אחרת,
צריך שישים בכל קדירה וקדירה ,דהא נעשית נבילה ,כן נראה
לעניות דעתי ,ועיין בדרישה ופרישה שבררו כל הצורך ,ועיין
שם ,ועיין לקמן ש"ך ס"ק ו ,ועיין פרי-מגדים משבצות-זהב
ס"ק ב.
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לעיל שדחיתי תירוצו של הטו"ז ובאמת דוחק גדול
בתירוצו .ואני תהילה לאל ישבתי בדרך נכון ,ועיין
שם.

הש"ך בנקודות-הכסף דוחה תירצו של טו"ז בשתי ידים,
וגם הוא נכנס בדוחק ליישב דברי הטור .ואני בעה"י
בררתי דברי הטור ,עיין שם.
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 דעתי נראה דלא דמי .התם לקמן בסימן צה סעיף
ג ,שם איירי שאין במים שעירה עליהן שישים ,לכן
שפיר חיישינן שמא נגעו הקערות במחבת והוה להו טעם שני
באיסור .מה שאין כן כאן ,דיש שישים נגד הכף ,לא חיישינן
שמא נגע הכף בגוף הקדירה .ומסתבר לחלק בכן ,דהא אפילו
תימא שנגע בקדירה עצמה ,אין כאן טעם שני באיסור ,דהא
כאן מיירי שתחב הכף לתוך ירקות או מים ,וכיון שיש בהם
שישים נגד הכף מאי הוה בזה לחוש שנגע ,הרי כבר נפלט
הטעם ממנו לתוך המים או לתוך הירקות קודם שנגע כיון שהם
שישים .ולא דמי לסימן צה סעיף ג ,דהתם הקערות מונחים
בתוך המחבות ,וכיון שבא העירוי מכלי ראשון שהיד סולדת
בו עליהם ואין בו שישים והם נוגעות ,הוי ליה שפיר טעם שני
באיסור .מה שאין כן כאן ,ודוק ,ועיין בפרי-מגדים שנדחק.
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 בקשתי ולא מצאתי באותו מקום שמצויין פה .אבל כל
דינו פה צ"ע לעניות דעתי .דהא אם-כן שם בסימן
שציין ,שרמ"א סבירא ליה שבענין זה גם המים אסורים ,הוה
ליה סתירה מניה וביה ,דהא הכא כתב אפילו לפי מנהג
הנוהגים להחמיר אינם מחמירים לאסור אלא הכלי שאינו בן
יומו ,אבל המאכל נאכל כמין הכלי שהוא בן יומו .ואי תימא
שיש לחלק בין מאכל למים ,זה נראה לעניות דעתי דוחק גדול,
דמאי שנא ,כיון שכל החומרא אינו אלא מנהג בעלמא וחומרא
בעלמא ,וצ"ע ,ועיין סימן צה סעיף ג שם בדברי טו"ז ס"ק י,
ושפיר יש לחלק בין מאכל למים.
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 לא ידעתי להבין מה קושיא יש פה ,כיון שבאמת
נוסחאות יש בדברי אלו הסמ"ק .ומדברי המחבר פה
נראה שסבירא ליה דינו פה לאסור לבשל בקדירה בשר ,דוקא
אם בתוך מעת לעת של תחיבת הכף הראשון חולבת בישל מים
פעם אחרת ותחב לתוך המים כף בשר והכפות היו שתיהם
בנות יומן ובשום פעם לא היו במים שישים .ולזה ודאי גם
הסמ"ק ורבנו פרץ מודו .ולקמן סימן צה שהתיר המחבר ,שם
איירי שהקערה לא היתה בת יומא .וכן מוכח שם ,וכן איתא
נמי סתם כלי ,ודברי הש"ך צ"ע.
         
        
         
        
         
       
        
        
      
 משמע הכא מדברי הש"ך דלכך מותרת הקדירה רק
בבשר ואסור בחלב ,משום דאמרינן ,כיון שיש לפנינו
לקבוע תשמיש חלב לקדירה זו שהיתה בה בליעה ראשונה
חולבת ,וגם יש לפנינו לקבוע תשמיש בשר שיש בה בליעה
אחרונה בשר ,יפה לן לקבוע לה תשמיש בשר שהיה באחרונה
שיש בה או שנשאר בה טעם חזק של בשר משל חלב ,והוא
קצת כמה שאמרו ,עד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהיתר .אם-כן
נימא גבי דגים שנתבשלו בקדירה של בשר נמי הכי ,למה
התרנו לאכלן לכתחלה בכותח כיון שיכול לאכלן בלא כותח,
והיה ממש כמה שתחב בקדירה חדשה כף חולבת דלא שרינן
לכתחלה לבשל בה בשר כיון שיכול לבשל בה חלב .ועיין
לעיל דהא בדגים צריכין או יש סברא להחמיר יותר דהוי טעם
אוכל באוכל .והנה ממה שבשל בקדירה בשר בעין אחר-כך
לא קשה לדגים ,דשם יש סברא שלא להתירו אלא לבשר ,אבל
אם לא בישל עוד בשר אלא תחב בראשונה כף חולבת ואסרינן
לכתחלה לבשל בה בשר ,קשה מאי שנא גבי דגים שמתירין
לאכלן בכותח ,וצ"ע ,עיין פרי-מגדים.
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 דעתי נראה דהא דכתב הרמ"א בכאן להחמיר
ולאכול המאכל במין הכלי שהוא בן יומו ,זה לא
כתב אלא נגד דעה זו שהביא הט"ז כאן ס"ק ח בשם מהרש"ל,
שכתב שיש לנהוג לאוכלו מן הקדירה בכף חדשה ,על זה כתב
הרמ"א שאינו צריך להחמיר כל-כך ודי אם נחמיר לאכלו במין
הכלי שהוא בן יומא .וזה דוקא אם אוכלו ממש מן הקדירה
עצמה ,אבל לתן לתוך כלי אחר אין הכי נמי שמתיר הרמ"א
לתיתו לאיזה כלי שירצה ,אפילו במין הכלי שאינה בת יומה.
ומילתא דמסתבר הוא ,שיותר יש להחמיר אם אכלו מן הקדירה
עצמה ממה שאם נותנו לכלי אחר ,וקל להבין.
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 הש"ך לשיטתו הקשה .אבל מדברי המחבר עצמן כמה
שהם כתובים לפנינו אין להקשות ,וכמו שכתבתי לעיל,
כי אפשר שלפני המחבר היתה הגירסא כמה שכתובה לפנינו
שתחבו שתי הכפות בתוך מעת לעת ,ולא הוי שוב הקדירה
נקראת אינה בת יומה ,כיון שהבליעה הראשונה מתחיבת הכף
הראשון היתה בתוך מעת לעת לבליעת השני ,והוי הקדירה
כמו בת יומה ,לכך יש להחמיר לעיל ,וקל להבין.
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 אני ,הא גבי בצלים נמי לא איירי בענין אחר אלא
שבלוע מטעם בשר ,דאי לאו הכי ,דאי תימא שאיירי
שם שנתערב בהם בשר ממש ,כך הוה ליה למימר בצלים או
ירקות שנתערב בהם בשר .אלא ודאי איירי שאין שם אלא
בלוע מבשר שהיה מונח עליו או אצלו או שנתבשל אתו .וכן
הוא ממש כאן גבי קדירה שבלועה מחלב עצמו .והא דהוי זה
כל-שכן ,היינו משום הכי גבי קדירה טעם החלב הבלוע כבר
נקלש על-ידי המים ,מה שאין כן שם גבי בצלים או ירקות,
שעומד הבלועה בתקפו וגבורתו ולא נקלש קודם התערובת,
ודברי טו"ז צע"ג ,ודוק ,ועיין ש"ך ס"ק כד.





     

. אבל ודאי נגד השמנונית יש ויש בו שישים,הסכין שחתך בו
 דהא איירי שסכו אותו בשמן,והנה בבשר פסח שהיה בו שמן
, משום דידעינן ודאי שסכו אותו, צריך קליפה,של תרומה
 דלא, אבל כאן.פי שהסיכה רק משהו בעלמא הוא-על-אף
 אם יש שישים נגד,ידעינן אי היה בו ודאי שמנונית או לא
 ולא צריך אפילו,מקום הסכין אין אנו חוששין כלל לשמנונית
 צריך, אבל אין בה שישים נגד מקום הסכין.קליפה
 כיון שאם היה שמנונית על, ודי בזה,פנים קליפה-כל-על
 כן נראה לעניות דעתי ליישב.הסכין ודאי יש ויש שישים נגדו
 ולא עלה בדעת הב"ח לומר דאי אין שישים. ודוק,דברי הב"ח
 ובחנם, דהא מזה לא איירי כלל,נגד השמנונית שדי לו בקליפה
. כך נראה לעניות דעתי,סיים הטו"ז כאן במה שסיים
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 דעתי נראה שהמהרש"ל ודאי אינו מכחיש
 ודאי נראה שרוטב רותחת מחזקת יותר.המציאות
 ורש"ל אינו מחלק בין עב לצלול.חום מן הבשר ודבר עב
ומחמיר יותר ברותחת דבר גוש ועב אלא לענין מבליע
פי ששומר ומחזיק חומו יותר-על- דהדבר צלול אף,ומפליט
 אבל אם תוחב לתוכו דבר מה אין לו כח להפליט,מן הגוש
ידי התחיבה נתערב המים או הרוטב וסר- משום שעל,ולהבליע
מה שהיה רותח מכאן והלך לו והמצונן מן הדפנות כבר בא
 אבל בדבר גוש, לכך אין לו כח להבליע ולהפליט,לו לכאן
ועב דכל זמן שהיד סולדת בו עומד בחמימותו ומפליט
 בדבר, ודוק בלשון רש"ל ותמצא שכן כוונתו. שפיר,ומבליע
, והצלול, הרי הוא מפליט ומבליע,גוש שעומד בחמימותו
 אין לו כח להפליט,ידי תחיבה-שאינו עומד רק הולך ובא על
 ולא צריכין, ודברי הרש"ל נכונים וברורים בזה.ולהבליע
. ודוק,לתירוצו של טו"ז משום דוחקא
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 שכוונתו,יוסף- דעתי נראה ליישב שיטת הבית
בבשר בחלב אם הוחמו מים בתוך מעת לעת
 חשיב, פירוש,חשיב כאילו עתה נתבשל האיסור מתחלה
ידי שנתבשל-כאילו היה ממש בבישול ראשון שנאסרו על
 הכי,עלמא נעשה נבילה- ולכולי,היתר חלב עם בשר המותר
נמי חשיב עתה כאילו נתבשלו השני התירים ומונין מעת לעת
 דהא עתה נעשה כבשר בחלב,משעה שהוחמה בה המים
עלמא מודו- ובבשר בחלב כולי,מתחלה בתחלת בשולו
. ושפיר כך נראה לעניות דעתי כוונתו,שחתיכה נעשית נבילה
, ואולי סבירא ליה, וזו לשונו,ועיין שם בדברי ש"ך שתירץ
 אפשר. עכ"ל,דכיון דבא מבשר בחלב דיינינן ליה כמעיקרא
. וצ"ע, אבל לא נראה כן משאר דבריו,לכוון קצת כדפירשתי
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 דהא וודאי איירי, דעתי נראה לתרץ דברי הב"ח
כאן בסתם סכין שאין אנו יודעין או לא ראינו ודאי
 ואנן אמרינן סתם, אלא איירי מסתם סכין,שום שמנונית בסכין
 וכאן איירי שאין בבשר שישים נגד מקום.סכין יש בו שמנונית





     

         
        
       
         
          
        
         
         
 
 תמה ,מי הוא זה אשר הגיד שצריך להמצא בחותך
בסכין חולבת את הבשר או בסכין איסור שצריך לאסור
בנותן טעם ,הא שפיר יש לאוקמא האי כדי קליפה בכלי
ראשון ,ולאסור בנותן טעם מצונן אי נשפך דבר צלול חולבת
על בשר ,כמו שמצינן בטיפת חלב שנפל על חתיכת בשר
שצריך בנותן טעם ואוסר ,ולעניות דעתי דבריו צ"ע בכאן.
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 איני יודע למה צריך לכל זה ,הלא הדבר הוא פשוט,
בשלמא בסכין באינו בן יומו שאין בו אלא טעם פגום
של איסור ואינו אסור להשתמש אלא לכתחלה לכן סגי
בנעיצה ,דהא דיעבד מותר אפילו בלא נעיצה ,מה שאין כן בבן
יומו שאית בסכין טעם ממש ,ואפילו בדיעבד אסור אם תחב
או חתך בו בתוך מעת לעת ונאסר על-ידי איסור ממש ,לכך
צריך דוקא הגעלה ,וצ"ע ,ובדוחק יכולין לכוון גם דברי הש"ך
לזה ,ודוק.
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 דעתי נראה דיש לחלק בין השמנונית הנבלע בכלי
ובין הבשר עצמו .דיש לומר ,דוקא השמנונית
הבשר הנבלע בתוך הכלי הוא דהוי נותן טעם לפגם ,מה שאין
כן הבשר עצמו שנתבשל בדבש ,אפשר דלא הוי נותן טעם



לפגם ,ולכך לא הביא המחבר רק טעמא דנ"ט-בר-נ"ט ודי לו
בזה ,כן נראה לעניות דעתי ,ודוק .וראה זה חמותי ראיתי אור
שהביא הטו"ז עצמו סימן קג ס"ק ז דברי המרדכי פרק ב
דביצה ,דחתיכת נבילה בדבש לא הוי לפגם ,אם-כן דברי
הבית-יוסף ברורים.
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 דעתי נראה ,דבשמנונית הנבלע בקדירה כולי-עלמא
סבירא ליה דהוי נותן טעם לפגם בדבש ,וכשבררתי
לעיל לתרץ קושיית הטו"ז ס"ק יז ,עיין שם .והא דקאמר
המחבר לקמן סימן קג סעיף ד ,וזו לשונו ,שמן ודבש של גוים,
אף-על-פי שהם מבושלים ,מותרים ,מפני שהבשר פוגם את
השמן ומסריחו ,וכן לדבש ,עכ"ל .אין כוונת המחבר אלא
הבליעת שמנונית ,ולא שבישלו בשר עצמו בשמן או בדבש,
כי מהיכא תיתי לחשש כזה שיבשלו בשר בשמן או בדבש
שהכינו למכור ,אלא וודאי כל החשש אינו אלא משום
שמנונית הנבלע בתוך הקדירה ,וזה סבירא ליה לכולי-עלמא
שפוגם בדבש .ורמ"א הביא בהג"ה אחר-כך ,וזו לשונו ,ויש
אומרים דבשר אינו פוגם דבש עצמו רק משקה הנעשה מדבש
וכ' ,עכ"ל.
 לומר דגם לזה מודה כולי-עלמא שבשר עצמו אינו פוגם
בדבש ,וכמו שכתב הטו"ז בשם מרדכי פרק שני דביצה,
אבל השמנונית הנבלע בכלי כולי-עלמא אית להו שפוגם.
ומתורץ שפיר קושיית הש"ך כאן ,ולא צריך לדחוק דמיירי
במע"ד .ושפיר מתורצים נמי קושיית טו"ז שם לקמן סימן קג
ס"ק ז וקושיית ש"ך ס"ק יד .והא דכתב שם לקמן סימן קג
סעיף ד בהג"ה ,ובמקום שאין הפסד גדול יש להחמיר ,שם לא
איירי אלא אם נתבשל בשר או שמנונית בעין בדבש ,אבל אם
אין כאן אלא בליעת הקדירה הוי לכולי-עלמא נותן טעם לפגם
וגם נ"ט-בר-נ"ט דהתירא אל תוך הקערה ,אם-כן ליכא למאן
דאמר שהקערה אסורה ,ולא קשה בזה על שתיקת וסתימת



     

הרמ"א ז"ל ,ודברי הבית-יוסף נכונים ,ודוק ,ועיין פרי-מגדים,
לדידי אין צריך לדחוק.
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 לעיל שתירצתי בעה"י דברי הש"ך ודבריו נכונים .ויש
לדקדק טובא בדברי הפרי-חדש עצמו במשלו המשל,
עיין שם .ולעניות דעתי גם שם אין לדמות חצי זית בשר לבלוע
הנבלע בתוך הכף ,וצ"ע .ועוד ,אם נדמה בליעת הכף כאן
להאי כחצי זית בשר ,כפי משלו שמשל ,אם-כן מאי שנא בין
נודע בנתים ללא נודע בינתים ,דהא בבשר ודאי שם אין חלוק
בין נודע ללא נודע ,וצ"ע.

כה( 
 שם

     

שהקשה על המחבר ומותיב כל דינו של מחבר
והתריז נגד הוראתו .ואני בעניי כתבתי לעיל בדברי
הש"ך ס"ק טו לתרץ דברי המחבר ולישבם כפי אשר חנני ד',
ועיין שם לעיל.

כו( 

        


 דעתי קשה על דברי המחבר וספר-התרומה ,למה
נקטו בלשונם בצלים או ירקות שבלועים מבשר
ובשלם בקדירה חולבת וכ' ,הא אפילו אם בשלם בחלב עצמו
נמי דינא הכי ,אם יש שישים נגד הבלוע שידעינן כמה בלעו
הבצלים מן הבשר ,אין צריך אלא שישים כנגד הבשר ,והוי
להו לאשמעינן יותר רבותא בחלב עצמו ,וכל-שכן בקדירה
חולבת ,וצע"ג.
כז(         
        
        
          
   
 לתמוה על פסק זה .מן הסתם מדאיירי בדג שפתח,
אם-כן וודאי איירי בדג חי וצונן שפתח עתה כדי
לבשלו ,ובצונן מאי שטיפה בכח בעי ,ואפילו הסכין בת יומה
אם חתך ביה דבר צונן שאינו חריף די אליבא דכל הדיעות
בהדחה בעלמא ואפילו קנוח בעלמא סגי ,ולמה לו שטיפה
בכח .אם לא שנאמר דחיישינן כאן לדוחקא דסכינא ,וגם יש





לחוש לשמנונית איסור בעין ,או דאיירי בדג מלוח ,ואשמעינן
הרב בחוות-יאיר אפילו הכי לא בעי קליפה ,ודי בהעברת חודו
של סכין בכח ,וקל להבין.
כח(           
        
         
           
         
          
       
 בער ולא אדע לצייר אותה הדחה בבשר שנחתך דק דק.
בשלמא בסתם בשר יש להדיח מקום החתך בבשר וסגי
בזה ,אבל בשר שחתוך דק דק מה מדיח והיכן מדיח ומאי
מהני בהכי הדחה ,וצ"ע.
כט(          
     
         
          
      
         
           
         
      
        
        
        
 לי מנא ליה להחזיק את אדונינו הקדוש בית-יוסף
לטועה ,לומר דאישתמיטתיה האי דינא דרשב"א,
ומנא ליה לומר דאיירי כאן שנתנו לגבינה לחה וחמה בקערה
של בשר חמה .דהא אדרבה ,משמע מלשון המחבר כאן שאיירי
בקערה צוננת דומיא דרישא דאיירי בגבינה צוננת שנפלה על
תנור פנאדי"ש שהיה עילאה צונן ותתאה חם ,על זה קאמר,
וכן גבינה חמה בקערה בשר בת יומה ,שהיה עלאה חמה
ותחתונה קרה אז אינו אוסר אלא כדי קליפה .ודינא דרשב"א
שמצריך נטילת מקום לא איירי אלא בשניהם חמין ,כך נראה
לעניות דעתי ,ועיין בש"ך ס"ק לג שהניחו בצ"ע ,ואפשר לומר
כמו שכתבתי ,ועיין פרי-מגדים.
ל(          
       
        




דעתי אף שמותר לאכלו לכתחלה עם חלב,
מכל-מקום אין זה 'כל-שכן' להריקו שמותר בכלי





     

חולבת ,ושפיר צריך המחבר להשמיענו כאן .כי אם אכלו עם
חלב אין בזה שום חשש בשר בחלב דאורייתא ,דלא אסרה
תורה בשר בחלב אלא דרך בישול ,ואין זה בישול אם אכלו
עם חלב ולא דרך בישול .אבל אם הוריקו לכלי חולבת על-ידי
עירוי מכלי ראשון ,דהוי חשש בישול דאורייתא לפי רבנו תם
דעירוי מבשל ,והוה אמינא שאסור להוריקו ,לכן קא משמע לן
שפיר דאפילו להריקו מותר משום נ"ט-בר-נ"ט .ואפשר לומר
שכך נקיט גבי הרקת כלי לשון דיעבד ,וקא משמע לן
שלכתחלה יש למנוע ,דחמירה הרקה לכלי מלאכלו ממש עם
חלב ,ולא צריכין לדוחקו של פרי-חדש ,שכתב שרק נמשך
המחבר אחר לשונו של מרדכי שהתירו משום נותן טעם לפגם,
ודוק.
לא(          
      
        
       
 מה שכתבתי בעה"י לעיל לתרץ קושית הש"ך ,וגם מה
שכתבתי לתרץ קושית הט"ז ,שאיירי בדבש ממש.
ודוקא בשמנונית הבשר ,אבל לא בבשר בעין ,ועיין שם.
לב(           
      
        
        
        
         
          
        
          
 
 דעתי צ"ע ,דהא בפירוש כתב בקרא כלי נחושת,
דהכי כתב "ואם בכלי נחושת בושלה ומורק ושוטף
במים" .ולעניות דעתי נראה לתרץ קושיית הפלתי לעיל .דהנה
איתא שם בזבחים צו ,ב ,בגמרא דבעי ליה לרמי בר חמא בישל
במקצת כלי אי בעי מריקה ושטיפה בכל הכלי ,ופשוט ליה
רמי בר חמא דלא צריך מריקה ושטיפה לכל הכלי ,דומיא
דבגד דלא צריך כבוס אלא מקצת בגד .וקאמר ליה רבי יצחק,
מי דמי ,דם לא מפעפע בישול מפעפע .והנה מדקאמר סתם
בישול מפעפע ,אם-כן נאמר בין שכל הכלי חם באמת בין
שאינו כל הכלי חם באמת ,אפילו הכי מפעפע ,משום דאמרינן
במתכות חם מקצתו חם כולו ,ודלא כתוספות שם בד"ה בישל,
עיין שם .והנה בין כך ובין כך ,אי באמת כל הכלי חם ,פשיטא
שמפעפע ,כמו שכתבו התוספות שם .ואם-כן ,בכלי חרס ,אם
הטפה נופלת על הקדירה חמה שהיא על האש או שכבר
לוקחה מן האש אלא שחמה מחום כלי ראשון ,מפעפע בכולה,



כמה שאמרינן בכלי נחושת ,ומוכח שפיר מכלי מתכות ,שבכלי
החמימות מפעפע ומפשט השמנונית או הבלוע או הטפה
שנפלה על הקדירה בין שהיא כלי חרס או כלי מתכות ,ושפיר
איסתפקי להו אי טפה שנפלה על הקדירה מפני שהיא רק טפה
אי מפעפע בכולו או לא ,כך נראה לעניות דעתי ,ודוק.
לג(         
       
       
         
        
           
    
 יש לשאול ,למה לא נאמר שאינו אלא ספק דרבנן
ולהקל .ונראה לי דטעמא הוי ,כמה שתירץ
הבית-יוסף סתירת רבנו ירוחם ,כיון דהחלב הוא האוסר בבשר
אינו בדין שיהא הוא הגורם היתר לקדירה בשר לבשל בה חלב,
עכ"ל .לכך פסק הפרי-מגדים שכאן נמי דלא מקילין מטעם זה,
ודוק.

לד( 

        
         


 דעתי נראה ,דכוונת הש"ך שמראה מקום לסימן צג,
כוונתו אהאי תירוצו דבית-יוסף שהבאתי לעיל.
מפני שקשה להש"ך ,למה לא יהני ליה להכף להתירו מטעם
הגעלה כיון שיש שישים בההיא קדירה ,ולמה נשאר הכף
באיסורו .על זה יש לומר תירוצו של בית-יוסף ,כיון דחלב
הוא האוסר בבשר אינו בדין שיהא הוא הגורם היתר להכף של
בשר לתוחבו בחלב ,ולזה כיון הש"ך בציונו ,ודוק.
לה(           
         
          
       
        
         
          
        
         
          
        
        
 אנן מה נענין אבתריה אדונינו קדוש עליון אשר כמעט
כל רז לא אניס ליה זצ"ל .ואני מלא עוונות משוקע
בטנוף סרוח ,מה אענה ומה אדבר .אפילו שרותיה דמר לא



     

נודע לי .מכל-מקום תורה היא וללמוד אני צריך .ארהב בנפשי
לדון לפניו על הקרקע ולישב קצת דברי האיסור-והיתר שלא
תשאר סתירה ממש בדבריו .ואף-על-פי שהספר איסור-והיתר
אינה אתי ואין לפני אלא כמה שהובא כאן ,נראה לעניות דעתי
שמה שכתב האיסור-והיתר כלל כא דין ו ,דאם תחבו הכף
לשאר דברים דמותר המאכל בהנאה ,וראייתו מיין נסך על
החטים ,שם איירי ,כמו שהביא המחבר כאן ,שכבר נאסר הכף
בת יומה שתחבו לכף של בשר לחלב או כף של חלב בת יומה
לתוך בשר וחזר ותחב הכף בעודו בן יומו מאותו בליעת בשר
בחלב לתוך מאכל ,אז אפשר שהמאכל מותר בהנאה לפי דברי
איסור-והיתר .אבל בכלל לה דין ו ,איירי שהכף של חלב
והקדירה של בשר ,או שהכף של בשר וקדירה חלבית ,ובישל
באותה הקדירה ירקות ותחב הכף לאותן ירקות באותה קדירה,
שהכל נעשה פה נבילה באותה קדירה מבשר בחלב ,אז הכל
אסור בהנאה ,בין הכף בין הקדירה בין הירקות ,דהא עכשיו
נעשה בשר בחלב ממש ,ואין זה דומה כלל למה שכתב בכלל
כא דין ו ,ודוק היטב ,כי כן נראה לעניות דעתי לחלק.
לו(          
        
           
         
        
          
         
           
         
         
         
 ממה שכתב שאם תחבו למין תחיבה שניה והוא אחר
מעת לעת לבשר אין בו אלא דין שאר איסורין ולא דין
בשר בחלב ,אם-כן מוכח שסבירא ליה לאדונינו שלא מיקרי
בשר בחלב לכל חומרותיו ,אלא בשעה שנעשה בשר בחלב
שהיו שניהם היתר ,זה בשר היתר וזה חלב היתר ,ועל-ידי
התערובת נעשה האיסור ,אז יש לו דין בשר בחלב לאסור
בהנאה .אבל אם כבר נעשה בשר בחלב על-ידי תערובת
ואחר-כך נתערב עם היתר אחר ,שוב אין בו באותה תערובת
האחרון דין בשר בחלב ,אלא סתם כאילו נבילה מן התורה
נתערב עם ההיתר .ואם-כן נראה לעניות דעתי סתירה בדברי
אדונינו הגאון ז"ל מניה וביה ,דהא ברישא כתב ,וזו לשונו,
וראוי שתדע דיש חילוק בין אם תחבו למין תחיבה ראשונה
וכ' ,על דרך משל ,אם כף בשר הוא שתחבו לחלב ,ובתוך מעת
לעת לחלב תחבו לבשר ,פשיטא שאסור בהנאה מן התורה וכ',
עכ"ל .ואמאי ,להוי האי תערובת אחרן אסור בהנאה מן התורה
מטעם בשר בחלב .הא הכף כבר נאסר כשתחבו ראשונה לחלב





נאסר מטעם בשר בחלב מן התורה ,ואם אחר-כך בתוך מעת
לעת של חלב תחבו לבשר ,הלא לא תחב אלא הכף שנאסר
כבר מתחלה אל הבשר ,ואין בו אלא דין שאר נבילה שתחב
לבשר ,ואמאי יהיה בו אסור הנאה מן התורה .ומה בכך שהוא
בתוך מעת לעת של בליעת חלב ,הא אותו הבלוע של חלב
שבו נעשה כבר איסור מקודם ,ובתחיבה השניה אינו תוחב לא
בשר לתוך חלב ולא חלב לתוך בשר אלא איסור לתוך היתר
סתם ,ואין בו שום דינא של איסור בשר בחלב לדבריו בסיפא,
ולעניות דעתי צע"ג ,ודוק.
לז(           
        
         
          
       
          
         
        
   
 דעתי יש לתרץ דברי בית-יוסף ,דהנה טעם האיסור
לא נקרא בן יומו אלא אם משעת בשולו ופרושו
מגוף האיסור אשר פלט אותו הטעם עוד לא עבר עשרים
וארבע שעות וזה הוי מעת לעת ,אבל אם כבר עבר משעת
פרושו של טעמא מגוף האיסור עשרים וארבע שעות ,שוב לא
נקרא בן יומא ממש .וזה כוונת הבית-יוסף נמי ,שכתב יש
מקילין מאחר דאין בגוף האיסור בן יומו אין להחשיבו בן
יומו ,ואף אם בשלו תוך מעת לעת חמין בתוך אותו קדירה,
מקילין היש מקילין שלא למנות המעת לעת מבליעה שניה
אלא מבליעה ראשונה דאז הוי גוף האיסור בן יומו ,אבל אי
אמרינן למנות מבליעה שניה ,אין סברא לאסור משום משעת
פרישה מגוף האיסור יותר מעת לעת הוי וטעמו פגום .משום
הכי מקילין ,ודוק.
לח(          
       
        
           
          
          
         
        
         
          
         
         
    





     

 דעתי נראה ,דלכאורה שיטת הרבנו פרץ נגד שיטת
התוספות ,וכן מוכח נמי בזבחים צו ע"ב ,בתוספות
בד"ה בישל ,עיין שם דסבירא להו כשמקצת כלי על האש חם
ושאר כלי צונן ,פשיטא שאינו מפעפע בכולו כלי .וזה דלא
כרבנו פרץ ,דלשיטת רבנו פרץ חם מקצתו חם כולו אפילו
חזינן שרק מקצתו חם ומקצתו צונן אפילו הכי סבירא ליה
לרבנו פרץ דמוליך ומפליט בליעותו מכל הכלי .וכיון דחזינן
דגם דוחקא דסכינא ודבר חריף דין חמין או רותח יש לו,
אם-כן יש לנו לומר שדומה לחמין ,מה התם אפילו אם רק
מקצתו חם אמרינן חם מקצתו חם כולו אף הכי נמי בדוחקא
ודבר חריף אמרינן כן דמוליך ומפליט ,לכן לא הבנתי פליאת
אדונינו בפרי-מגדים ,ודוק.
לט(           
       
       
        
      
        
        
         
       
      
 דעתי נראה לתרץ ,דלכאורה יש לדקדק שם במשנה
]פסחים פרק ז ,משנה ב-ג[ ברישא ,נגע בחרסו של
תנור יקלוף את מקומו וכ' ,סכו בשמן של תרומה וכ' ,ואם צלי
הוא יקלוף את החיצון ,ע"כ .ויש לדקדק ,למה משני בסיפא
לשונו ולא כתב סתם כמה שכתב ברישא 'יקלוף את מקומו'
ולמה דקדק כאן בסיפא וכתב 'יקלוף את החיצון' .לכן יש
לומר ,באמת ברישא שם דקליפה מחמת עצמה נאסרה דנטוה
מחמת דבר אחר ,אם-כן שפיר יש לה כח לאסור ולהבליע אל
תוך קליפתה הסמוכה לה ואוסרה ,באמת לכן כתב 'יקלוף את
מקומה' ,דהיינו כל מקום אסורו והיינו שתי קליפות ותו לא,
דאין קליפה השניה הנאסרה יכולה לאסור יותר מהאוסר .מה
שאין כן בסיפא ,בסכו בשמן של תרומה ,שאין הקליפה
החצונה נאסרה מעצמה אלא מחמת השמן של תרומה ,ואינה
נאסרה אלא קליפה החצונה ותו לא ,דאין הנאסר יותר
מהאוסר ,לכך דקדקה המשנה לומר דוקא 'יקלוף את החיצון',
ודוק ,ומתורץ היטב קושית הפרי-מגדים לעיל.
מ(         
        
          
       
         



         
        
          
 דעתי יש ליישב דברי הרב הש"ך כאן .והנה ,אף
שהרמ"א לא סבירא ליה כאיסור-והיתר בדבר גוש,
מכל-מקום זה מודה הרמ"א ,שהדוחקא דסכינא מפליט ומבליע
אף שאינו מבשל .והנה לאיסור-והיתר שלא חילק בדבר גוש
בין כלי ראשון לכלי שני ,אפשר שנאמר על-ידי דוחקא דסכינא
מבשל הוא גם-כן והוי הבשר אסור בהנאה .מה שאין כן
להרמ"א ,שלא סבירא ליה בזה כאיסור-והיתר ,וסבירא ליה כלי
שני אפילו בדבר גוש אינו מבשל ,אבל אין הכי נמי דמפליט
ומבליע .ולפי זה ,אפילו היה הסכין למטה והבשר למעלה,
דתתאה צונן ,אמרינן אגב דוחקא בלע טובא ומפליט ומבליע
אף בתתאה צונן .ושפיר כתב הרמ"א דכל החתיכה אסורה.
אבל לא כדברי האיסור-והיתר ,דלדברי איסור-והיתר אמרינן
דוחקא מבשל ואסור אף בהנאה ,אבל לרמ"א דוחקא אינו אלא
מפליט ומבליע ולא מבשל ואינו אסור אלא באכילה מדרבנן
אבל לא בהנאה ,ועיין שם .ואפשר שלזה כיון הפרי-מגדים
בציינו על דברי ט"ז אות יד ,ושם מפרש הפרי-מגדים קצת כן,
ודוק.

מא( 

        
      
 

 מה שכתבתי לעיל אדברי דרישה אות יב .והנה נראה
לעניות דעתי ,דים-של-שלמה סבירא ליה בכל סכין בין
גדול בין קטן ,בין דרך לחתוך בכל אותו הסכין בין שאין דרך
לחתוך באותו סכין אלא במקום אחד ידועה ששם אית ליה
קצת חדוד ,אין לחלק אליבא דים-של-שלמה ,ואסרינן הלהב
כולו עד הקתא חוץ מן הקתא משום מילתא דלא רמיא עליה
דאינש לאו אדעתיה כלל .וזה לא נראה ליה להש"ך ,דהא
מסתבר בסכין גדול ויש בו מקום חתך שחדודו קצת בו ורגילין
לחתוך רק באותו המקום והוא אומר גם-כן ברי לי שלא חתכתי
אלא באותו המקום ,מסתבר ליה להש"ך דאין משערין אלא
כנגד מקום החתך ,וזהו אליביה גם-כן כוונת רמ"א בהג"ה,
שכתב כנגד הסכין שחתך הבשר ,וזה מילתא דמסתבר ,ודוק.
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 דעתי נראה זה מדרש תמוה .הלא משום כך
אמרינן דצריך לשער בכולה ,משום דלא ידעינן
כמה פליט ,וכמו שכתב כאן הש"ך ,ואם-כן היכא כתב דבספק
איסור לא משערינן אלא בפליטה ,ומאי פליטה היא זו ,הלא
אי-אפשר לן לידע סכום הפליטה ,וצ"ע ,ועיין פרי-מגדים
במשבצת ס"ק א.
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 דעתי ניחא ,דיש לחלק בין כלים שקנה מגוי ועוד
לא השתמש בה ישראל ,ובא עתה להשתמש בו
מחדש ,אמרינן ליה לכתחלה אסור כלל להתחיל להשתמש
בכלי איסור של גוי ואפילו כבר קנה אותם אפילו הכי אסור
לכתחלה להתחיל בתשמיש ישראל .מה שאין כן הכא ,שהכלי
של ישראל ,רק שנאסר על-ידי תחיבה או איזה מעשה ,ודאי
מקרי דיעבד ,וסבירא ליה לרמ"א שיש בזה להקל להתיר בצונן
אפילו לח ,ודוק.
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 נראה שאפילו בדוחק לא תירץ בזה כלל .כי כללא הוא,
וכמו שכתוב לעיל גם-כן סימן סט ,אפילו הגוים קפדי
אנקיותא ,מכל-שכן ישראל קפיד אנקיותא .והאיך סלקא דעתך
לומר שישראל ישתמש בכלי בן יומו ששומן דבוק בו משימוש
קמא .ובודאי אמרינן שהכף שמשתמש בו במאכל או בישול
זה נקי הוא ואין בו שום שומן דבוק .ואינו דומה למה שכתב
בסימן צה סעיף ג ,דשם איירי שרוצה להדיח השתא הכלים
שהשתמש עד עכשיו בסעודה או בבישול ,שם שפיר יש לומר
קרוב הוא שהם מלוכלכים ,דהא השתא רוצה להדיחם וסתמא
הם מלוכלכים ,ושפיר צריך לומר ולידע בבירור שאינם
מלוכלכים ואין שומן דבוק בהם .אבל הכא ודאי אין לחוש
כלל ללכלוך או שומן הדבוק בו .ולא דמי לסכין ,שחיישינן
לקמן לשומן דבוק בו ,כי הסכין הוא העומד לכך לחתוך תמיד
מה שיעלה בידו ,ועיין שם טו"ז וש"ך ,מה שאינו כן בכף
שלפנינו ,ולא נראה לעניות דעתי תירוצו כלל כלל לא.
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 בעניי לא מצאתי שום דבר לתמוה בדברי הש"ך אלו.
דהנה הש"ך חילק כאן בין מה שכתוב לקמן סימן צו
בצנון להחמיר בכדי נטילה ובין מה שכתוב כאן להתיר בכדי
קליפה ,וכתב ,וזו לשונו ,ואף-על-גב דעומד השתא בסברא
דלא אמרינן דחורפיה משוי ליה בן יומו וכ' .ואי הוי מקונח
לא הוי צריך אפילו קליפה אלא הדחה ,דמה שבקליפת הסכין
דבר מועט הוא ,אבל השתא דאינו מקונח מצטרף מה
שבקליפת הסכין ומה שעל פני הסכין ואוסר כדי נטילה וכ',
עכ"ל .הנה שמה שכתב להקל בסכין ולהצריך רק הדחה ,זה
אינו אלא גבי צנון בסברא בהוה אמינא ,דלא אמרינן חורפיה
דצנון משוי ליה בן יומו ,אבל לעיל סימן י ,איירי בחום בית
השחיטה ובסכין בת יומה שפיר כתב שם שצריך קליפה ,כך
נראה לעניות דעתי.
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לעיל מה שכתבתי לתרץ דברי הטו"ז שם ומה שהעלתי
שם לתרץ דברי הב"ח .ובאמת סגי קליפה גם ברישא
ולא בעי נטילה ,ועיין שם.
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 לכאורה יש לדקדק ,מהיכן ידע שאסור לטמא לנגוע
בקדשים ,אטו כולי-עלמא דינא גמירי .וצריך לן
על-כרחך לומר ,ידיעת בית רבו שמה ידיעה ,דהא למד כן
בבית רבו דאסור לטמא לנגוע בקדשים .וזה דוקא בטמא
במוקדשין ,אבל הכא בתחיבת הכף ,מהיכא תיתי לומר שידע
שיש איזה חלוק בכמות תחיבת הכף למאכל .בשלמא שיש
חלוק בין חלב לבשר ואסור לערב זה בזה ,יודע כל אדם
מישראל ,אבל שיש איזה חלוק בדבר עד כמה הוא תוחב את
הכף לתוך המאכל ,זה ודאי מילתא דלא רמיא עליו בשום פעם
כי בזה לאו דינא גמירא ליה ,וצ"ע ,עיין בפתחי-תשובה שהוא
גם-כן דקדק עליו בפנים אחרות.
מח( ]   חלק א[   
     
        
         
          
          
       
        
         
          
       
 דעתי פסק דינו כאן וכל דברי הפרי-תואר תמוהים
מאוד .כי מי הוא זה ואיזה הוא שיכניס את ראשו
להכריע במקום שמלאכי עליון גדולי ראשונים חבילי נביאים
גלו מסתורי עליון ,לומר עליהם סברת אלו מסתבר יותר
מסברת אלו .וכי כיהודה ועוד לקרא במקום שגדולי פוסקים
ראשונים הרי"ף והרא"ש והרשב"א והר"ן והרא"ה והאגור ור"י
וספר צידה-לדרך נתנו עידיהם ויצדקו ,מי הוא זה שיבוא
אחריהם להסכים עליהם ,והלא גם סברת המחנה הנשאר הוא
לפליטה גדולה ,הסמ"ק ושערי-דורא וספר-התרומה והגהות
מיימוניות והמרדכי ומהרא"י והטור ,ובפרט שעמוד ההוראה
אדונינו משה הרמ"א היקל ,וקם אחריו אחד מן השרפים הכהן



הגדול אדונינו הש"ך והטעים לנו בטעם לשבח להסכים דעת
כולם .ומי ירוץ גלגלתו בסלע קשה כזה ,הלא מלתא דמסתבר
הוא גם-כן שיש לחלק בין חם מחמת עצמו מחמת האור
שהוחם כל הכלי ובין שלא הוחם רק מקצת הכלי על-ידי
תחיבתו לדבר חם ,כיון שבאמת בעינינו ראינו ובחושינו
ממשמשים שמקצתו הנתחב הוא חם ומקצתו האחר שלא נתחב
אינו חם רק נשאר בקרותו ,מסתבר לנו שכח החצי החם גדול
ככל דבר חם לבלוע ולהפליט ,וכח החצי הקר אין כחו גדול
כל-כך .ואם גם מוכח מדברי הראשונים שאמרו חם מקצתו חם
כולו ,מסתבר שדעתם לומר חם כולו ובולע גם-כן על-ידי
חמימות המקצת ,אבל להפליט בליעותו גם דעת הקדושים אלו
שאין לו כח כל-כך מאחר שהוא באמת קר ,וכן מסתבר .וכי
מאחר שהכהן השוה ההרים הגדולים מי יבוא אחריו לחלק
ולסתור .לכן כל דברי אלו הנ"ל צע"ג .ועיין בדברי
הכרתי-ופלתי ,הביאם גם-כן כאן בתקון-הבית ]חלק א ס"ק א
אות ב[ ,לחלק בין מה שתחוב מן הכף בתוך הקדירה אף שהוא
חוץ למאכל ,ובין מה שהוא מן הכף חוץ לקדירה ,והוא גם-כן
אליבא דפשרת הש"ך ,ומילתא דמסתבר הוא ,ואין לצדד בזה,
ועיין מה שהביא שם בשם משבצות-זהב ]ס"ק א[.
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 דעתי דברי הש"ך נכונים .דהנה חזינן בש"ך ס"ק
טז בד"ה והקדירה אינה בת יומא ,דנחית לחלק בין
אם הקדירה בלעה מתחלה מגוף הדבר בעין ,או אם בלעה
מתחלה על-ידי הכף .דאי בלעה מגוף הדבר בעין ,יש לאסור
ולהחמיר גם על הכף ,ואם בלעה מתחלה על-ידי כף או דבר
אחר ,יש להקל .ואם-כן נאמר אנן השתא ,כאן בס"ק ח ששייך
על דברי המחבר סעיף ג דמיירי שבלעה הקדירה מבשר בעין,
שפיר פסק הש"ך לאסור הכף .מה שאין כן לקמן בסעיף ה,
שכתב הרמ"א להתיר הכף מדינא ,התם איירי שבלעה הקדירה
מהכף ,שכך הביא המחבר בריש הסעיף ,ועלה שייכים דברי
הרמ"א ,ושפיר כתב בזה להתיר מדינא .ואין מזה שום צ"ע על
הש"ך ,כן נראה לעניות דעתי.
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 דבריו אלו כולם צע"ג .ראשית דבר ,מה שהקשה עליו
בכסף-משנה וגם בבית-יוסף הכא עד שמשוה ח"ו
לרבנו הגדול והקדוש הטור לטועה ,עיין שם .ולעניות דעתי
יש עוד לדקדק ,בתחילה הביא שיטת בעל -התרומה לחלק בין
בישל לצלי בכלי של בשר ,וכתב ,ולזה הסכים אדוני אבי
הרא"ש ז"ל .וכל זה נמצא בדברי הרא"ש לפנינו .אבל מה
שכתב אחר-כך בשם הרא"ש ,וזו לשונו ,וכתב ירקות או דגים
וכ' .הנה זה לא נמצא בדברי הרא"ש לפנינו כלל לא ,כי כל
זה הוא שיטת הבעל-התרומה והביאם הרא"ש בשמו והסכים
עליהם .אם-כן צ"ע ,מה זה שחזר הטור להביא דברים אלו
בשם אביו מה שלא נאמר כן בפירוש ,וצ"ע.
 צריך לעניות דעתי עיון גדול ,שהביא הטור דברי
הרמב"ם שלא כסדרן .דהנה ברמב"ם בפרק ט מהלכות
מאכלות-אסורות הלכה כג ,איתא ,וזו לשונו ,פת שאפייה עם
הצלי ודגים שצליין עם הבשר ,אסור לאוכלן בחלב .קערה
שאכלו בה בשר ובשלו בה דגים ,אותן הדגים מותר לאוכלן
בכותח ,עכ"ל .הרי שמתחלה הביא האי דינא דדגים שצלאן
עם הבשר ,ואחר-כך האי דינא דקערה .ובטור הביא בשם
הרמב"ם תחלה האי דינא דקערה ואחר-כך דינא דצלאן .אף
שיש ליישב קצת את זה לומר כיון שהביא הלשון ,וכן התיר
הרמב"ם כשנתבשלה וכ' ,לכן הביא ההיא דבשלו בקערה
תחלה ,מכל-מקום כיון שהביא האי לישנא שכתב ,משמע
שדקדק להביא לישנא דרמב"ם ממש .אם-כן הוה ליה להביאו
_________________
*

.cid azka dxexa `l dlin

כמה שהוא לפנינו .וכן תמיד דרכו בקודש .ועוד צע"ג להחזיק
הטור בטועה .דהא הרמב"ם הביא בדבור אחד פת שאפאה עם
הצלי ודגים שצלאן עם הבשר אסור לאוכלן בחלב .והנה שני
דינים אלו נאמרים בגמרא דפסחים עו ,ב ,ממש כאחד ,וטעמא
התם בתרוויהו משום ריחא מילתא .והאיך אפשר להלום
שיטעה האי * בזה ויחלוק דבור אחד לשני טעמים ולומר פת
משום ריחא אסור ודגים משום טעם .ואין בזה טעם כלל .ועוד,
שהוא משנה פה לשון הרמב"ם ,דהא בפנים ברמב"ם איתא,
דגים שצלאן עם הבשר אסור לאוכלן בחלב .והטור הביא ,דגים
שצלויין עם הבשר אסור לאוכלן עם החלב ,עיין שם ,הלא דבר
הוא .ועוד יש למצוא דקדוקים.
 לעניות דעתי נראה שלא להשוות את אדונינו הקדוש ז"ל
ח"ו לטועה .וודאי היה לרבנו הטור גירסא אחרת בספרי
הרמב"ם שלו ,שכתוב לפניו בזו לשון ,פת וכ' ,ודגים שצלאן
עם הבשר אסור לאוכלן בחלב .קערה שאכלו בה בשר וכ',
מותר לאוכלן בכותח .דגים שצלויין עם הבשר אסור לאוכלן
עם החלב ,עכ"ל .וכן היתה הגירסא לפני רבנו .ועל זה הקשה
שפיר ואיני מבין וכ' ,ודוק .ולכן הביא בשם הרא"ש האי וכתב
ירקות או דגים שנתבשלו בקדירה של בשר מותר וכ' ,אבל אם
נצלו וכ' ,אסור וכ' ,וכן התיר הרמב"ם כשנתבשלה .וכתב וכ'.
להגיד לן בא כמו שהובא ברא"ש תחלה האי דינא דנתבשלה
ואחר-כך דינא דנצלה ,כן הוא נמי ברמב"ם .לכן שפיר הקשה
אחר-כך וקאמר ,ואיני מבין למה כתב וכ' ,ודוק היטב ,כי בזה
נמצא תרופה לדברי הטור להצילו מיד תופשו ,וכן נראה
לעניות דעתי.
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 לכאורה נראה סתירה בדברי רבנו ירוחם .בתחלה כתב,
תבשיל שנתבשל בקדירות בשר וכ' ,ואם אינו בן יומו
מותר לאכול אותו תבשיל עם גבינה ,עכ"ל .משמע ,אבל אם
הוא בן יומו אסור לאכול אותו תבשיל עם גבינה .ואחר-כך
כתב עוד ,ירקות וקטנית שנתבשל בקדירה חולבת אפילו היא
בת יומה מותר לאוכלו בתבשיל של בשר ,עכ"ל .ומאי שנא
רישא בתבשיל שנתבשל בקדירות של בשר בנות יומן אסור
לאכול עם גבינה ,ומאי שנא סיפא ,בתבשיל שנתבשל בקדירה
חולבת בת יומה שמותר לאכול עם בשר .וצ"ע .ואפשר לומר,
דרישא איירי לאכול התבשיל עם גבינה עצמה ,אסור לאכול
אם הקדירה בת יומה .וסיפא איירי אם נתבשל בקדירה של
חלב ,לאכול עם תבשיל של בשר מותר לאכול ,אבל עם בשר
עצמו ,אפשר לומר דאסור לאכול .וצריך לומר ,דהאי דכתב
אחר-כך ונראה וכ' ,אבל לכתחלה אין לבשל בכלי של חלב
דבר שרוצה לאכול עם בשר ,עכ"ל .כוונתו ודאי שרוצה לאכול
עם תבשיל של בשר ,דהא עם בשר עצמו לפי דברי לעיל אסור
לאכול לכתחילה ,ודוק.
        
       
        
         
         
    
 דעתי אין מקום להג"ה זו ,דהא באמת גם שם לקמן
בד"ה כתב סמ"ק וכ' ,לאחר שכתב ,וכן כתב גם-כן
רבנו ירוחם ,כתב ,וזו לשונו ,אבל בעל-התרומה כתב
במפתחות ,דקטניות שבשל בקדירה חולבת מותר לכתחילה
לערותן בקדירה של בשר ואפילו הקדירה בת יומא כמו דגים
שעלו בקערה וכ' ,וכן סתם שם הבית-יוסף ,שמע מינה דלא
סבירא ליה כדברי רבנו ירוחם ,וכמו שכתב כאן בבדק-הבית,
ודוק.
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 דעתי צ"ע ,מאי פשיטותיה להתיר ביש שם רוטב,
הא בנתבשלו הביא רבנו בטור שיטות דיש אוסרין
לאוכלן בחלב ויש מתירים ,ואין זה פשיטא כל-כך להתיר,
וצ"ע.
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 בדלותי לא מצאתי סתירה בדברי רבנו בבית-יוסף בענין
דברי הסמ"ק .דהנה לעיל הביא הבית-יוסף בשם סמ"ק
וסמ"ג ,דגים שעלו מן הצלי וכ' ,וכל-שכן נתבשלו ,מותר
לאכלו בכותח ,לפי שנ"ט-בר-נ"ט הוא .אפס ,דגים שצלאן
בשפוד שצלו בו בשר שמא יש יותר להחמיר יותר מעלו .הנה
כתב כל זה לאסור בנצלו בלשון 'שמא יש להחמיר' ולא
לחלוטין גזר אומר כן ,וכאן כתב 'אפילו נצלו' ,פירוש ,אפילו
אי אמרינן להתיר נצלו היינו אפילו לאותן המקילין בנצלו,
אבל לא החליט כאן להתיר בשם סמ"ק ,ואין למצוא כאן
סתירה בדברי רבנו בבית-יוסף ,וצ"ע.
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 הג"ה אלו אין להבין לעניות דעתי .דהא כתב הרא"ש
בשם ספר-התרומה ,הביאו הבית-יוסף גם כאן ,בדגים
או ירקות או קטניות שנתבשלו בקדירה בת יומה חולבת מותר
לאכלן בתבשיל של בשר ,משום דאיכא שלשה נותן טעם,
החלב בקדירה והקדירה במים והמים בירק ועודנו היתר,
ואם-כן מאי שנא גבי מים דשרי וכאן אסרו היש אוסרין ,וצ"ע,
ועיין בתוספות חולין קיב בד"ה הלכתא.
ו(           
       
      
 כבודו הרמה של בעל דרישה ופרישה ז"ל ,נראה
שלא עיין בדברי הרמב"ם ז"ל אז בפנים ,אלא
ספר הטור היה פתוח לפניו ,והטור הביא דברי הרמב"ם שלא
כסדרן לפנינו אלא הביא סיפא ברישא ורישא בסיפא ,כי בספרי
הרמב"ם האי 'צלאן' שנוי ברישא ואחר-כך האי דבשול ,והרב
בפרישה מפרש האי דבישל שהיא רישא והאי דצליה שהיא
סיפא ,ועיין שם ,והוא תמוה ,ועיין מה שכתבתי בריש סימן
לתרץ דברי הטור.


ז( 

     

       

 לעיל סימן פו לתרץ קושיה זו עיין שם בטו"ז ס"ק יא
בד"ה ואם היא נקובה ,ועיין שם מה שכתבתי שם
לתרץ קושית טו"ז זו היטב הדק תהילה לאל יתברך,
ובפרי-מגדים לא נתברר ,עיין שם.
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 דעתי לא קשה מידי וליכא סתירה כלל בדברי הג"ה
כאן .דלכאורה יש לדקדק כאן בדברי הג"ה ,דאם
כדברי הש"ך למה לא נקיט כאן בלישניה 'אבל לערות בכלי
שלהם מותר' ,ולמה דקדק דוקא לנקוט האי לישנא 'אבל ליתנן
בכלי שלהם מותר' .לכך נראה לי ,ודאי לערות המים מכלי
בשר שנתבשל בהם על כלי חלב אסור ואוסר ,כמו שכתב
הרמ"א לקמן בסעיף ג ,וכאן מיירי בביצה שנתבשלה במים
בקדירה של בשר או של חלב ליתנו לתוך קדירה של חלב או
של בשר ,דהוה ליה האי ביצה או האי ירק או האי דג שלשה
נותן טעם ,ודאי מותר לכתחילה ,דלא שייך בזה כלל האי
חששא שחששו במים עצמן ,ואין כאן שום סתירה בדברי
הרמ"א ,ודוק.
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 דעתי נראה מתחלה ליכא קושיא מההיא דתנור ,כי
שם איירי שטשין את התנור באליה ,והלא כל
הטישה אינה אלא שיבלע השומן אל תוך התנור ,ועל-ידי זה
הפת נאפה יפה ,והטישה היא על דרך זה כדי שיבלעהו התנור
שפיר הוא שאי-אפשר לקנחו שלא ישאר שם שום לחות כלל
ואפילו ישלטו בו ידים לקנחו קינוח רב שצריך לכלי חרס,
וכמו שכתב הר"ן כאן בפרק כל הבשר ,שדרך התנור להיות
נשאר לח בטיחת האליה ואין אותה לחות עובר על-ידי קינוח,
עכ"ל .מה שאין כן בקערה ,שלא טשו אותה כלל ,אלא שהעלו
בה בשר או שעירו לתוכה רותחין או שאפילו בישלו בה ,אם
קנחו אותה נתקנחת בקינוח יפה ואין לחוש שוב לממשות של





שומן אלא לטעם בשר ,ושפיר מהני 'ברי ליה' ,כן נראה לעניות
דעתי ,ודוק.
        
        
         
         
         
 
 ח"ו לתופסו לאדונינו החסיד בב"ח בטעות ,כי באמת
משמע מדברי רא"ש ור"ן שלא סבירא להו כרבנו תם
בההיא דטשין התנור .דהנה המעיין ברא"ש פרק כל הבשר
יראה ,שלאחר שהביא שיטת רש"י ז"ל שאפילו נתבשלו
בקערה נמי מותר ,הביא שיטת ריב"ן חתנו בשם רש"י לחלק
בין עלה לנתבשל .והביא ראיה לדבריו מההיא דטשין את
התנור .וכתב בשם רבנו תם דאין משם ראיה ,דבההיא דתנור
יש ממש .ואחר-כך כתב ,וזו לשונו ,ועוד אני אומר ,דלא דמו
נתבשל לנתינת טעם של האליה בפת דאיכא טעם השלישי וכ',
עכ"ל .הרי דלא די לו בטעמא דרבנו תם ,ואדרבה ,כתב דלאו
טעמא הוא משום אי-אפשר להתקנח ונשאר ממשו ,כרבנו תם,
אלא אין כאן אלא טעמא .אבל אין דומה ,דהוה ליה בתנור
טעם שני ובבשול טעם שלישי ,הרי דלית ליה לרא"ש טעמא
דרבנו תם .וכן נראה מדברי הר"ן בפרק כל שעה ,דהתם אחר
שהקשה קושיא דלמה ליה לתנור היסק הא בקינוח סגי ,תירץ,
וזו לשונו ,איכא למימר שאין התנור מתקנח יפה אלא על-ידי
היסק .אי נמי ,מפני שדרכו להסיקו ואין דרכו לקנחו נקט היסק
ולא נקט קינוח ,עכ"ל .מדקאמר האי 'אי נמי' ,הרי שאין
לשטתו די בתירוץ רבנו תם אלא באמת די בקינוח ומשום דאין
דרכו בכך נקט היסק ,הרי דלא כרבנו תם ,וחלילה להחזיקו
למאורן של ישראל בטעות ולומר עליו שטעה מחמת טירדת
הגירסא ,ודוק.

י( 

          
         
    

 לי דזה ודאי לא איירי אלא אם הודחו או בכלי או
במחבת או ביורה שאינו לא בשר ולא חלב או שאינו
בן יומו והודחו זה אחר זה או תחלה של בשר ואחר-כך של
חלב או תחלה של חלב ואחר-כך של בשר .מה שאינו כן כענין
דינו של המחבר ,אם הקערה או היורה של חלב בן יומו
והודחו בו של בשר ושל חלב ,וקל להבין ,ולישנא דרמ"א קצת
דחוק ,דהוה ליה לפרושי יותר ,וצע"ק.
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 זכיתי להבין דבריו .מה זה דין שחדש כאן ,הלא הן הם
עצמם דברי רמ"א בהג"ה לקמן ,שכתב ,ואם עירה מכלי
ראשון של בשר על כלי של חלב דינו ככלי ראשון ואוסר אם
היה בן יומו ,וצ"ע.
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 דעתי נראה לחלק .דהנה ,לזה הסכימו כל הפוסקים
דנותן טעם לפגם לכתחלה אסור ,רק בדיעבד התירו
נותן טעם לפגם .והנה ,אם יש כאן דבר איסור ,אמרינן
שהאיסור אסור לכתחלה בנותן טעם לפגם .אבל אם אין כאן
איסור כלל מעולם ,ואנן חוששין שהתחיל אולי התחיל כאן
איזה איסור על-ידי חבור שני התירים בנותן טעם לפגם ,לזה
אין חוששין אפילו לכתחלה .והנה לעיל סימן פז ,יש כאן
באותו אפר בשר וחלב ,והנה האיסור כבר הוא כאן במלואו,
ואנן רוצין להתירו מטעם נותן טעם לפגם ,שפיר אסרינן
לכתחלה ,כי נותן טעם לפגם התירו רק בדיעבד .מה שאין כן
כאן בדידן ,שעדין אין כאן איסור כלל רק אם נדיח הקדירות
בתוך היורה במים חמין אז נתחיל ליחוש לאיסור ,באופן זה
הוראתו מאוד נעלה שעל-ידי נותן טעם לפגם לא יתחיל שום
איסור אפילו לכתחלה ולא נחוש כלל כלל לא .ודוק היטב כי
נכון.
 כיון שהגענו עד כאן ,אמרינן אם נפל הבורית לתוך
החלב
התבשיל ,שפיר אוסר המאכל ,כיון שהאיסור ֵ
כבר יש כאן ,אמרינן נותן טעם לפגם לכתחלה אסור .ולפי זה
מתורץ שפיר קושית הטו"ז על הוראת מהרש"ל בשם מהרי"ל.
דהא הקשה כאן הטו"ז ,וזו לשונו ,ומצאתי בדברי רש"ל פרק
כל הבשר סימן צד ,וזו לשונו ,ומצאתי בשם מהרי"ל ,שפעם
אחת בא תינוק ואמר שנפל חתיכה של בורית העשוי מחלב
לתוך הקדירה ,ואמר שאין להאמין לתינוק ,עכ"ל .משמע,
דבודאי נפל אוסר הבורית ,והא בורית עשויה מאפר עם חלב
ונותן טעם לפגם הוא ,וצ"ע למעשה ,עכ"ל .ולדידי ניחא מאוד
הוראת מהרי"ל ,כיון שיש האיסור כאן כבר מקדם ,אמרינן
שפיר נותן טעם לפגם לכתחלה אסור ,ודברי טו"ז צ"ע מנא
ליה הא.



 מצאתי עכשיו קצת רמז לסברא זו ,ויש
לכוין קצת דבריו ,ועיין בספר יד-אפרים
וכן בספר דבר-שמואל סימן פה.
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 לעיל מה שכתבתי לתרץ דברי וקושית הטו"ז .לפי זה
מתורץ שפיר גם-כן קושית הש"ך ,והוראת רבנו מחבר
ז"ל מבוררת ,דלא אמרינן נותן טעם לפגם מותר לכתחלה אלא
אם עדן אין כאן שום איסור ,רק על-ידי הדחה הקדירות של
בשר בתוך יורה של חלב יעשה ויברא האיסור ,בזה שפיר
אמרינן כיון שאין כאן עדן האיסור על-ידי נותן טעם לפגם,
לא נעשה ולא נברא ולא התחיל שום איסור אפילו לכתחלה,
ושפיר התיר המחבר להדיח אם נתן האפר במים .מה שאין כן
בגיעולי מדין ובכל איסורי תורה ,כיון שהאיסור כבר הוא פה
בעולם ,ועל-ידי נותן טעם לפגם נעשה עילה להתיר הכלים
מאסורן ,בזה ודאי אמרינן נותן טעם לפגם לכתחלה אסור,
ודוק היטב ,כי ודאי הוראת רבנו הבית-יוסף בספרו כאן
בשולחן-ערוך מבוררת ומנוקה ,ואין בה שום פגם ,ותודה לאל
שחנני בזה ,ועיין בנקודות-הכסף שמתרץ בדוחק.

יד( 

       
       
  

 בעיני שלא הביא ההיא דמהרש"ל בפרק כל הבשר
סוף סימן סו ,דיש לחוש להוראת הר"י שירלויא"ן,
שלא להניח שני תבשילין של בשר וחלב סומך זה לזה בתיבה
אחת שמא יתערבו ולא ידעו .ומסיים שם ,וזו לשונו ,והעולם
נזהרים שלא להניח שום מאכל של שומן עם מאכל של חלב
בתיבה אחת אם לא שיש הפרש מחיצה ביניהם .ולא זו בפעם
אחת ,אלא אפילו בזה אחר זה ,שלא יפול מן המאכל לתוך
התיבה ויעמוד בו אחר-כך המאכל של חלב .ואף-על-פי שצונן
לא בלע ,אפילו הכי החמירו בדבר ,דלפעמים תהיה הקדירה
חמה ולאו אדעתיה ,עכ"ל .וצ"ע שלא הביאו בש"ך.
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 כוונתו נראה שרצה לומר מה שהביא הרמ"א שם בסימן
כך- אבל אם היה האיסור דבר חריף ואחר,קכב סעיף ג
, מותר,שהה בקדירה מעת לעת ובשלו בה היתר שאינו חריף
חדש- והפרי. עכ"ל,דאין החריפות הראשון משוי ליה לשבח
 אבל מה. וכל זה שפיר. עיין שם,הביא שם רבותא טפי עוד
, איני מבין,שמסיים כאן וכתב וציין לקמן סימן קג סעיף ו
.חדש- כי שם לא איירי מדינו של פרי,וצ"ע
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.חדש- לא זכיתי לירד לסוף דעת רבנו בפרי, עני בדעת
הנה הוא הקשה בדין עירה מכלי של בשר על כלי של
 דהא הרמ"א גופיה, ופריך מדידיה אדידיה.חלב פשט התירו
, בדגים שבשלו בקדירה של בשר, דבדיעבד,פסק לעיל סעיף א
 מה זה שהקשה מדגים על, ואען ואומר לו.מותר בכל ענין
 בקערה של בשר, הלא הרמ"א כאן באותו סעיף ברישא,כלים
שהודחה ביורה של חלב יש אוסרין אפילו אין שומן דבוק
 ועיין בטו"ז וש"ך טעמים. והכי נוהגין ואין לשנות, כתב,בהן
. והיינו טעמא הכא גבי עירה.נכונים
 שתמה יותר על הדין של עירה מים רותחים על כלים
 הנה לעניות דעתי דבריו,של בשר ושל חלב דהכל שרי
 אף דקיימא לן עירה מבשל כדי, דהנה.כאן תמוהים ביותר
 זה אמרינן בעירוי שנפל,שכן שמבליע ומפליט-קליפה וכל
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 דהמעיין. לא זכיתי להבין מה זו חימה עזה על הרמ"א
 וכי לא.בתוספות משמע באמת כמו שכתב הרמ"א
כך-מצינו בין הלומדים אנשים חשובים שאינם מחמירים כל
 והנה בתוספות משמע שטעם.כן מחמירים יותר-ואחרים גם
אחד יש אם עושה גבינות בדפוסי גוים בלא הגעלה או אם
נתון המלח בקערה שמשתמשים בה בשר ולוקחין ממנו לתת
 מי שמחמיר בזה צריך, וסברא אחת לשניהם,לתוך חלב
 באופן שלא קשה מפה על רמ"א,כן להחמיר בזה-כרחך גם-על
פי- שלא כתב רמ"א הג"ה זו לא על, ועוד נראה לי.כלל
 רק כוונת הרמ"א באמת. ולא שייך שמה,תוספות ורא"ש כלל
, וזו לשונו, שכתב,כמו שכתב הטו"ז כאן בשם מהרש"ל
מקום משבח אני מנהג אשכנז שיש להם כלים עשוים-ומכל
 דלפעמים בתוך הסעודה שידיו,למלח אחד לבשר ואחד לחלב
 וכן,כך יקח לחלב-מלוכלכות מן הבשר לוקח שם מלח ואחר
 כי יש, המחמיר תבוא עליו ברכה, ועל זה כתב. עכ"ל,איפכא
 ולא כיון כלל אדברי.מחמירין לכתחלה משום מנהג אשכנז
. וקל להבין,תוספות
        (טז
    
          
        
      
 הלא גם אם הוא. אלו נראים לעניות דעתי תמוהין
שלשה או ארבעה נותני טעם למה לן להתירו
 מאחר שיש,לכתחלה לבשלו כדי לתן לתוך קדירה של חלב
 הלא טוב טוב להרחיק מן הכעור ומן הדומה.בו ריח איסור
 ואם אין לו כלי אחר לתת לתוכו אלא של. וכן ציוו חז"ל,לו
כן דבריו כאן צ"ע לעניות- אם,כן הוה ליה דיעבד- אם,חלב
.מגדים- עיין פרי,דעתי





     

הקלחת על הכלי ,אמרינן שיש לקלחת כח לבשל כדי קליפה.
אבל אחר שנח הקלחת ,דליהוי ליה אחר-כך עוד כח להבליע
ולהפליט ,זה לא משמע ,רק המהרש"ל לשיטתו ,אבל אנן
קיימא לן כיון שנח הרי נח המים בכלי שני ופסק מיניה כח
הבלעה והפלטה .ואם-כן ,אם עירה המים על הכלים של בשר
ושל חלב ,העירה מבשל שפיר זה הכלי אשר בא עליו העירוי
מבשלו כדי קליפה .אם-כן ,הכלי של בשר שנפל העירוי עליו
מבשל כדי קליפה ממים נקיים ,וכן של חלב מבשל כדי קליפה
ממים נקיים שנופל עליו .ואפילו אם יש שומן על הכלים לא
אכפת לן ,כי העירוי נופל על עצמו של כלי ועל שומנו אשר
עליו ,ואז עודנו אין כאן איסור ,רק שאחר-כך נתערב במים
שבכלי שומנו של בשר עם שומנו של חלב ,ואז אין כאן עירה
רק דין כלי שני ,וקיימא לן דלא מבליע ולא מפליט .ודי לנו
להחמיר בזה כמו שכתב הש"ך בשם תורת-חטאת באין הפסד
מרובה ,אבל להפסיד ממונם של ישראל בהפסד מרובה ,זה לא
נראה ,ומסקנת הש"ך ברור ומנופה לעניות דעתי.
יט(           
    
        
         
           
      
 דעתי נראה ,מדברי הג"ה נראה איפכא ,אפילו הוו
בני יומם יש לסמוך להתיר ,דהא יש כאן כמה
וכמה ספיקות ,שמא לא הודחה עמהן כלל ,רק אחר-כך טעו
והניחה ביניהם ,ואם תמצי לומר הודחה ,שמא לא היתה בת
יומה ,ואם תמצי לומר היתה בת יומה ,שמא לא הודחה אלא
בזה אחר זה .וזהו שדקדק הרמ"א בהג"ה ,שכתב ,לא חיישינן
שמא הודחו ביחד בדרך שנאסרים ,ודוק.
כ(         
      
          
        
      
        
        
      
 דעתי דליתא .דהא יש המחמירים ליתן כד של חלב
אצל של בשר ,יש לומר דמשום לא פלוג לא חלקו
ואסרו כל מין חלב אצל כל מין בשר .ולא דמי למה שחלקו
בש"ס בין כותח לחומץ ,דהא אין בהם משם אחד כלל ,זה
כותח וזה חומץ ,לא שייך ליגזר על החומץ משום לא פלוג.
אבל בבשר וחלב ,בין צלול לעב ודאי שייך למיגזר ,משום לא
פלוג .ויש לתמוה על רבנו בפרי-חדש ,דהא לעיל ס"ק כא גבי



צנורא מקדירה של גוי לקדירה של ישראל הביא לאסור
לכתחלה להעמיד זה אצל זה אפילו באקראי אפילו פעם אחת
משום לא פלוג ,כדאמר התם ,והכא לא עלה על דעתו לגזור
כלל ,וצ"ע.
כא(       
     
  
 דעתי לא נראה כן מדברי הש"ך .שלא כתב כן אלא
אנ"ט-בר-נ"ט ,אם צלה או בישל ביצה בתוך קדירה
של בשר ,אז הוי המנהג לאסור לכתחלה ובדיעבד מותר .אבל
ביצה שנתבשלה עם בשר בקדירה דהוי טעם שני באיסור,
ליכא שום מאן דאמר שהתירו אפילו בדיעבד ,וצ"ע .ותדע,
שהש"ך לא ציין דבריו ס"ק ג אלא אדברי הג"ה ,שכתב,
והמנהג לאסור לכתחלה ,אבל לא ציין אדברי מחבר כלל ,ששם
איירי מביצה שבישל עם הבשר בקדירה ואסר לאכול בכותח
ובודאי אפילו בדיעבד .וצריך לומר אגב רהיטא טעה הבעל
לחם-הפנים בדבריו במחילת כבודו ,וצ"ע.
כב(        
     
        
        
         
 
 דעתי דברי הש"ך נכונים .שלא כתב הש"ך כאן כלל
דסתם כלים נקיים אית ליה להר"ב רמ"א ז"ל ,אלא
זו לשונו בש"ך כאן ,דדוקא גבי הדחה אמרינן סתמא שומן
דבוק בהן ,דהא השתא הוא דמדיחן ,אבל כשנתבשל בקדירה
אמרינן מסתמא דלא היה שומן דבוק בהן ,וכדכתב
בתורת-חטאת כלל יז דין ב וכ' ,עכ"ל.
 לא כתב כאן כלל מנקיותא ,רק דאמרינן כשנתבשל
בקדירה מסתמא דלא היה שומן דבוק בהן ,וזה לעניות
דעתי דבר אחר מנקיותא ,דהא בכל כלי של בשר אם נתבשל
בהן מסתמא יש ספק ספיקא ,ספק אם היה נקי או לא היה נקי,
ואם תמצי לומר לא היה נקי ,שמא מה שנתבשלה בתוכה לא
היה בשר ממש ,שמא בשלו בתוכה ירקות או דברים שאינם
בשר ממש ,ולא היה בתוכה שום שומן .לכך כתב שפיר
מסתמא אמרינן דלא היה השומן דבוק בהן ,אבל סתמן נקיים
באמת לא סבירא ליה ,כיון דשם ליכא למימר ספק ספיקא,
ודוק ,כך נראה לעניות דעתי.
         
        
        



     

         
         
   
 דעתי החלוק ברור .סתם לכלוך אם בשל אמרינן
דיש שישים ,אבל במי הדחה נאמר ממה נפשך ,אם
אינו מדיח אלא קדירה זו בלבדה ודאי אינו נוטל אלא מעט
מי הדחה ,וכן דרך המדיחין ,ובודאי אין שישים נגד הלכלוך.
ואם מדיח הרבה כלים ביחד ,הלא הרבה הם מלוכלכים ,הגם
שנוטל הרבה מים ,מכל-מקום אינו שישים נגד כל הלכלוך
שיש בכל כלי וכלי ,וקל להבין לעניות דעתי.
כג(        
     
          



בעניי בחדושי לעיל סימן פו במשבצת ס"ק יא תרצתי
בדברי טעם ,תהילה לאל יתברך ,עיין שם ,דף כב.

כד(         
      
         
      
          

 כאשר למדתי הבית-יוסף ,גם בלבי עלה כן לתרץ .אבל
לא עלתה לעניות דעתי היטב ,מדכתב בעל-התרומה
במפתחות כמו דגים שעלו בקערה ,ושם נאמר לאכלן בכותח
ממש ולא לערותן לתוך כלי ,ודוק.
         
        
         
         
       
          
       
       
        
          
     
 דעתי סברתו כאן נראית קצת דחוקה ,ולא ידעתי
מה צורך לדוחק כל-כך כדי להקשות .דהא סברת
הפוסקים נראית ישרה ,דהא נאמר בגמרא ,דגים שעלו בקערה
מותר לאכלן בכותח ,פירוש ,אם יש לפנינו דגים שעלו בין
פירושו בשלו או גם-כן נצלו ,כיון שעומדים כאן לפנינו ויש
לנו לדון אם לערותן לכלי חלב או לא ,אמרינן דמותר .ואין





עלינו לחלק אי בשלו לכתחלה כדי לערותן או לא ,השתא
מיהא עומדים לפנינו .ובאופן זה התירו בגמרא וטעמא משום
על-ידי מעשה בישול או העלאה כבר בטל הטעם .וכוונת
המבטל לא איכפת לן ,ודוק.
כה(          
        
          
       
 לעניות דעתי ,זה דוקא אם השנים בני יומם ,אחד
בשר ואחד חלב בני יומם הודחו תחלה ואחר-כך
הודח האינו בן יומו ,אז יש לאסור לדידן .אבל אם בתחלה
הודח של בשר בן יומו ואחר-כך של חלב אינו בן יומו,
ואחר-כך של בשר או של חלב בן יומו ,נראה לעניות דעתי
דלא נאסר אפילו לדידן ,כיון שאינו בן יומו נותן טעם לפגם,
אם-כן נפגם הטעם בן יומו הראשון ,ותו אין לו כח לאסור.
ודומה קצת למה שכתב המחבר לקמן סעיף ד ,גבי אם נתן
אפר לתוך המים ,ועיין שם ,כך נראה לעניות דעתי ,ודוק.
כו(         
       
         
         
         
         
          
 
 דעתי נראה ,דמה שכתב באיסור-והיתר שעל-ידי
עיראות הרבה בלע בכולה ,אין כוונתו שעירה
הרבה פעמים באופן ששהה בין עירוי לעירוי זמן מה ,ששהה
אחר עירוי עד שנצטנן הכלי ואחר-כך עירה עוד הפעם ושהה
עד שנצטנן ועירה עוד הפעם ,דבאופן זה שפיר קאמרינן שאינו
בולע יותר אלא כדי קליפה .רק נראה לי כוונתו שעירה הרבה,
פירושו ,שעירה הרבה מים בפעם אחר פעם ולא שהה כלל בין
פעם לפעם בין עירוי לעירוי ,ואז אמרינן כיון שכבר בישל כדי
קליפה על-ידי פעם ראשון ,ועירה מיד אחריו מכלי אחר או
מאותו כלי על אותו הכלי השני שעירה ,כבר נתחמם על-ידי
עירוי השני יותר בעומק מכדי קליפה ,ואחריו עוד יותר בעומק.
או שנוכל לומר ,אם עירה הרבה מים מכלי ראשון על כלי שני
בלי הפסק ,הקלחת הראשון מבשל כדי קליפה ,והבא אחריו
כדי קליפה תחת קליפה ראשונה ,ואחריו עוד כדי קליפה תחת
קליפה שניה ,וזה אין לו שיעור .ומהאי טעמא צריך שישים
נגד כל הכלי ,וזה דקרי ליה האיסור-והיתר עיראות הרבה .כך
נראה לעניות דעתי ,ודוק .ובאמת אם עירה הרבה פעמים
על-ידי הפסקות זמן מה ,עד שנצטנן מעירוי ראשונה פתח
לערות בשניה וכן בשלישית ,אף שכולן הן בתוך מעת לעת,





     



אפילו הכי אינו צריך שישים נגד כל הכלי ,רק כדי קליפה .ולא
מצינו מקום לחדוש דינו של חוות-דעת ,שצריכין להיות כל
עיראות בתוך מעת לעת ,וגם דברי הפרי-מגדים כאן צ"ע.

אבל ליערות אסור .דהא אי לא איירי כאן מעירוי לא שייך
להביא ההיא דקלוח ,ואין זה לשון מבורר כלל ,ועיין מה
שכתבתי לעיל לתרץ קושית הטו"ז ס"ק ה.

כז(           
         
         
         
         
        
       
        
         

ל( ]  חלק א[     
       
]          חלק
ב סעיף ג[        
          
        
        
     

 דעתי לא קשה .כי מי אמר לו כאן דהמים לא נאסרו
אם עירה אותן מכלי ראשון של בשר בן יומו על
כלי חלב בן יומו ,דהא נפל ליה הקלוח של מים רותחים על
הכלי ונאסרים המים כולם ,דהא כולם נפלו על הכלי .ולא דמו
לחלב כלל ,לעיל בסימן צא ,דשם נפל הבשר אל תוך חלב,
ולא נגע הבשר אלא בחלק קטן מן החלב שבו נפל ,ולא אסר
אלא כדי קליפה ,וכיון שאי-אפשר החלב צלול בקליפה ,מותר
כולו .מה שאין כן כאן ,המים רובו נפל ונגע אל אותו הכלי,
ודאי אמרינן גם כאן דהמים נאסר כולו .ועוד ,דהא דינא
דאיסור-והיתר בהרבה עיראות שייך לכאן ,וכמו שפירשתי
למעלה ,ושפיר נאסר הכלי ,ודוק.
כח(           
       
          
        
         
         
 כתבתי לעיל אדברי פרי-חדש ס"ק יח ,דההיא ספק
ספקא לאו דוקא ,דהא יש עוד ספיקות ,ספק אם הודח,
וספק אם הודחו כאחד ,וספק אם היה צריך כלל להדחה,
אף-על-פי שהודח שמא רק נתערב להכא בכדי .ועוד יש
להמציא ספקות ,ולא קשה.
כט( ]  עקרת-הבית חלק א[    
        
         
         
        
     
 זה הלשון ב'נפסק הקלוח' לא שייך הכי כלל ,ואין זה
דרך הלשון כאן ולא הובא כן בשום פוסק או מפורש.
וכך הוה ליה למימר ,במה דברים אמורים ,ליתנן לתוך הקערה,

 לא יצא המחבר בזה ידי חובתו כלל לבאר ,כי מה לנו
השתא מאיסור והיתר ,ואין לנו עתה אלא בביאור בשר
וחלב .ומבואר שם ,דאם בישל דבר חריף בקדירה של בשר בת
יומה ,אם בישלו בו אחר-כך מעת לעת שנתבשל בו הבשר,
אף-על-פי שאינו מעת לעת משנתבשל בו הדבר חריף ,והיה
בת יומה כשנתבשל בו הדבר חריף מותר ,עכ"ל .עיין שם לקמן
בסימן קכב בש"ך ס"ק ב שהביא בשם תורת-חטאת בשם
איסור-והיתר כן .הרי מבואר שבבשר בחלב אינו צריך לשהות
מבישול דבר חריף עד לאחר מעת לעת .ואם בישל דבר חריף
בקדירה של בשר אינה בת יומה ואחר-כך בשל בתוך מעת לעת
של בישול דבר חריף חלב ,מותר .ואיסור-והיתר מתיר אפילו
הקדירה היתה בת יומה כשבישל דבר חריף ,רק אחר-כך
בבישל דבר חלב היא אינה בת יומה מזמן בישל בשר ,אפילו
הכי מותר ,ודוק היטב ,כי המחבר לא דקדק היטב בדין זה.
לא(            
        
         
        
         
          
 
 דעתי לא נראה הוראה זו ואינו דומה .דהתם,
בתחבו שתי כפות ,איירי שלא היה בקדירה שישים
כנגד הכף בשום פעם ,מה שאין כן כאן ,כשמדיח זה אחר זה,
יש מן הסתם במי הדחה שישים נגד הכלי או נגד בליעת הכלי.
ועוד ,אם תחב שתי כפות לכלי ראשון ,הוי עירוב טעמים בכלי
ראשון ,מה שאין כן אם הדיח זה אחר זה ,כשהדיח הכלי
ראשון נאבד מן המים כח הכלי ראשון ואין לו עוד חום כלי
ראשון כשמדיח הכלי השני באותן המים ,ובאופן הזה אין לנו
לאסור הכלי בנ"ט-בר-נ"ט ,ודוק.

לב( 

       
       





     

,כך לדמות עפר לאפר לענין נותן טעם לפגם-מוכרח כל
.* וצ"ע
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 שם הדרך, שם איירי בהדחת כלים. דעתי אינו דומה
שמניח אותן הכלים שיש לו להדיח אל הכלי שיש
 מה. ויש לחוש שבלעו הכלים בלא אמצעית מים,בו מי הדחה
, אם לא ראה שנגע הכף בקדירה עצמה,שאין כן בתחיבת הכף
 כן נראה לעניות, ומהיכי תיתי לחוש לזה,מאן לימא לן שנגע
.דעתי



      
        
          
         
        
         
         
          
   
 דעתי יצא זה כאן ממחיצתו והחמיר נגד
 כי הוא כתב בפירוש שם ס"ק כ.דעת-שפתי
.' עיין ש"ך וכ, וזו לשונו שם בד"ה דאין,להקל בעירוי
 כיון שעירוי אין מבשל אלא כדי קליפה,מקום יש לראות-ומכל
 נהי, מסתמא יש במי הדחה שישים נגד קליפת האחד,לדידן
 אם יש שישים, ויש לומר אין הכי נמי,שאין שישים נגד כולו
. ודוק,כך- הרי שאין להחמיר כל. עכ"ל, די,נגד קליפת האחד
 [ ]אפר       
  [ ]האפר    
   
ידי עפר הוא נותן טעם-איני יודע אם נאמר על
 ואין זה, דלא מצינו במחבר אלא אפר,לפגם

 (לג


 
        
   
         
        
          
      
 דעתי כל דבריהם צ"ע כמעט נראה לי כאן ערוב
 דהא אית לן בצנון שחתכו בסכין של בשר.דברים
 שיטת הראב"ד והרא"ש.לאוכלו בחלב שלש שיטות
 זו היא, שהסכין אינו אוסר הצנון אלא כדי קליפה.והרשב"א
. והראב"ד סבירא ליה לאסור כדי נטילות מקום.שיטת הרא"ש
 אם שגג,התרומה כתב- והנה הבעל.והרשב"א אוסר לכולי צנון
 ואם, שהרי נבלע ונתפשט הטעם בהם,וחתך לא סגי בהדחה

       (א
       
          
   
 מהיכא משמע ליה שאיירי הסמ"ק. דעתי יש לעיין
 דילמא אית ליה לסמ"ק האי שיטת,בסכין מקונח
 מדלא פירש בשם רבנו,רבנו ברוך דוקא בסכין שאינו מקונח
 וכמו שפירש.ברוך דאפילו הסכין אינו בן יומו ואפילו מקונח
 שפיר יש לומר דאיירי בסכין, ומדלא פירש כך.התרומה-בספר
. וצ"ע,באינו בן יומו ואינו מקונח
         (ב
       
         
_________________
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 אלא שהטור כיון לדינא, דעתי לא צריך לכל זה
הבית-דרשב"א אפילו היכא שביררו בספרו בתורת
פנים לפסוק כראב"ד-כל-הארוך שהביא לדינא דאית לן על
 והביא,שלא די לן בקליפה אלא שצריך נטילת מקום בעוביה
 ועל זה,ראיה מדכתיב אסור סתם ולא כתיב אסור כדי קליפה
 כך נראה,כיון הטור כאן באמרו ואדוני אבי ז"ל לא כתב כן
. וקל להבין,לי
            (ו
        
          
       []פרישה אות ט
           
         
        
 דכל דברי, כפי שביררתי כאן לעיל, לא קשה מידי
התרומה כאן אינם אלא בשיטת הרשב"א-ספר
 לפיכך אין,שאוסר כולו אפילו בסכין של בשר לאכלו בכותח
. ודוק,להתפיסו כלל
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כך נתנם בקדירה מותר בשישים לבטל טעם הסכין הבלוע-אחר
 שזהו, אבל אם חתכם בסכין של גוי. דאין זה רק מעט,בירק
, אז צריך שישים בקדירה שיעור כל הירק,איסור הבלוע בירק
. עכ"ל,'דחתיכה עצמה נעשית נבילה וצריך שישים כמוה וכ
 וכן כל דבריו.והנה מדבריו נראה שסבירא ליה כרשב"א
בשיטת רשב"א בצנון שחתכו בסכין של בשר לאסור כולו
 שכתב לדברי,כן אין מקום כאן לדברי הסמ"ג- ואם.בחלב
 שדי אם יחתוך,התרומה אם חתכו לבצלים רק מצד אחד-בעל
כרחך סבירא ליה-התרומה על- דהא הבעל,מקומו בעומק
 ואם תצא לחלק בין. וצ"ע,כשיטת הרשב"א לאסור כולו
 שהרי שיטת רשב"א אינו אלא בצנון אבל,בצלים לצנון
יוסף- דהא הביא כאן הבית, גם זה אינו,בבצלים יש להקל
 דשומין כרישין ובצלים יש להם דין צנון,בשם רבנו ברוך
משה כאן מדמה ליה לפי דברי- דהא בדרכי, ועוד.וחילתית
. וצ"ע, עיין שם,הסמ"ג בצלים לצנון
         (ג
     
         
        
          
        
      
 כמו, דשאני קורט של חילתית, דעתי אינו קשה
 דקרטין,יוסף בשם הרא"ש-שכתב למעלה בבית
 ואין לחלק בין.קטנים ואינו יכול לידע באיזה מקום חתכוהו
.כך- מאחר שהם קטנים כל,קליפה להדחה בקורט של חילתית
. עיין שם,כך בדבריו לזה-משה כיון אחר-ואפשר שגם בדרכי
          (ד
      
        
        
יוסף-חיים שהביא בבית- שלא חש לדברי האורחות
 דפירות,חיים- כתב באורחות, וזו לשונו,לעיל
. עכ"ל,חמוצים כגון תפוחים הוו דבר חריף כמו שומין ובצלים
 ואפשר שבמקומו הוו.והארוך כתב בפירוש שהם אינם חריפין
אותן תפוחים יבשים מחותכין רק תפוחים מתוקים ואינם
 יש לעניות דעתי, ולדידן שהם שכיחים חמוצין.חמוצים כלל
משה אות ה ואדברי-לסמוך על דברי הארוך שהביא בדרכי
 מפני,יוסף- הביאו בבית,הלקט בשם הר"ר ישעיה-שבלי
שחותכין הרבה בהם ומלאים חביות ממנו בטלים ברוב
. כך נראה לעניות דעתי,ומותרים
        
        

 (ה



     

 דעתי נראים דבריו דחוקים .ויש לתמוה שעלה
בדעתו של רב ,האי קדוש ז"ל לדחות בקנה רצוץ
דברי הראשונים ז"ל המסכימים פה אחד להתיר בטעימה .והאי
דקאמר אביי ,הילכתא דגים וכ' ,מותר וכ' ,צנון וכ' ,אסור וכ',
וודאי איירי כולא בסתם שלא טעמו .דאי בדגים שעלו בקערה
אם טעם בהם טעם בשר ,הלא המהרש"ל בעצמו כתב דודאי
אסורים ,אם-כן מוכח דסתמא דהאי הילכתא איירי בדלא טעים
ליה ,אז מותר .וכן בצנון בדלא טעים ליה ,ורישא וסיפא איירי
בחדא דמיון .והא אדרבה ,דוחק מאוד לחלק בדברי הילכתא
ולומר דרישא איירי בלא טעימה וסיפא בטעימה ,ואי טעים
בדגים טעמו של בשר ודאי אסורים ,ואי טעים בצנון ומצא
שאין בו טעם בשר מותר ,ודוק.
ח(          
         
         
        
         
 מה שייכות יש לחלב אצל סכין של גוים .הא סכין
של גוים ,אף לבשר ,אם חתך בסכין של גוים אף
לבשר ואף בפני עצמו ,הוי הצנון אסור אפילו לאכול בפני
עצמו ,ואין לחלב שייכות אלא אצל סכין של בשר .ויש לומר
אגב שיגרי דלישנא נקט הכי ,והחלב לאו דוקא ,הוא הדין עם
דבר אחר או בפני עצמו ,וקל להבין.
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בעניי תירצתי לעיל סימן צד בד"ה טו"ז ס"ק יג קושית
הטו"ז על הב"ח ,שלא קשה על רבנו הב"ח .ועיין לעיל
דף נ ע"א.
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לעניות דעתי אי-אפשר לומר כאן .דהא תנא ליה
בשולחן-ערוך בפירוש התקנתא דנקט אסור לאוכלם





בחלב וכ' ,עד שיטול וכ' ,או שיטעמנו ולא יהא בו טעם בשר,
שאז מותר וכ' ,וצ"ע.
יא(           
       
            
       

 דעתי הרמ"א לא סבר כן .דלדידיה בין שהסכין בן
יומו או אינו בן יומו לא נתיר חתוכות בצנון ,אלא
אם יש לתלות שנעשה במרא וחצינא .שכן כתב כאן בהגה ,אם
יש ספק אם נחתך בסכין של איסור אזלינן לקולא .לכן קונים
הצנונות שיש בהן חתוכים לצד זנבותיהן ,כי תלינן שנעשה
במרא וחצינא ,עכ"ל .הרי שאין להתיר אלא במקום שיש
לתלות .ואם אית מקום לתלות תולין אפילו בסכין בן יומו ,כך
נראה לי ,עיין פרי-מגדים שרוצה ליישב.
יב(          
       
          
 דעתי לא משמע לאסור כולו ,ואפילו אי מדחינן
ליה לקורט של חילתית ,דהא קאמר הרא"ש דלא
אסרינן כולו בקורט של חילתית אלא משום דחותכין אותו דק
דק ,שהקרטים קטנים ואין אנו יודעים המקום שחתכוהו .מה
שאין כן כאן בזנגביל שנחתך לחתיכות ויודעין ורואין מקום
החתיכה ,ואפשר להכשירו בנטילת מקום .ואפילו לדברי
הרשב"א שהחמיר לאסור כולו אפילו בצנון וכרשין אם חותכין
בסכין של איסור או של בשר ,הא קאמר רמ"א לעיל סעיף א
בהגה שלפנינו ,וכן נוהגין לכתחלה ,אבל בדיעבד אין לאסור
אלא כדי נטילה ,עכ"ל .לכן דברי הש"ך צ"ע מאין משמע לו
כן ,ודוק .ואפשר לומר ,באמת דעת הש"ך נמי שמשמע ליה
ממקומות אלו ומדברי תורת-חטאת לאסור הזנגביל בנטילת
מקום ,ואם נטלו מקום החתך כעובי אצבע כדברי הראב"ד,
באמת מותר .אלא משום דחתיכות הזנגביל על הרוב אינם
גדולים כל-כך כדי שישאר חתיכה ראויה ממנו עוד אם נטלו
כעובי אצבע משתי מקומותיו ,לכן נחיתו התורת-חטאת והש"ך
לכתוב סתם 'אסור' ,ודוק.

יג( 

         
       
    

 דעתי נראה דלא קשה .דלקמן סימן קג סעיף ו ,שם
איירי מקדירה ששמו הפלפלין לקדירה שאינה בת
יומה ,הכל אסור ,דחורפיה מחליא ליה לשבח ,משום
שהקדירה נאסרה על-ידי בישול ובליעת הקדירה על-ידי בישול
גדולה כל-כך עד שבאמת חורפיה דפלפלין מחליא ליה לשבח.





     

מה שאין כן כאן דהבלוע על-ידי כתישה צונן ,לא אמרינן דהוי
כבית שאור אלא כל זמן שהוא בן יומו ,אבל באינו בן יומו
אי-אפשר שוב כח לתבלין לחליא לה לאותה בליעה לשבח,
כך נראה לעניות דעתי ,ועיין פרי-מגדים שכוונתי.

יד( 

         


 מה שתירצתי כאן בדבור הקודם על קושית הטו"ז,
ממילא לא קשה נמי קושית הש"ך ,דאפשר דלא מדמי
ליה בספר-התרומה לצנון שחתכו בסכין של בשר אלא כל זמן
שהמדוכה היא בת יומה ,אבל כשאינה בת יומה אין לדמות
עוד לא לקדירה שנאסרה על-ידי בישול ולא לצנון שחתכו
בסכין של בשר ,דשאני צנון שלחריפותו ולרטיבותו יש לו כח
לחליא לבלועה שאינו בן יומו לשבח ,מה שאין כן שאר דברים
חריפים או תבלין ,מדלא הזכירו בתלמוד גם-כן אלא צנון,
ודוק.
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 דעתי נראה לחלק טובא בין מי לימוניס או דג מליח
לבין כרוב הפרוס והחתוך שקורין קומפשט.
דבשלמא עשיית מי לימוניס או דג מליח ,יש מקומות ששם
הוא אומנות גדול לעשות כאלו וישנם אומנים מיוחדים לזה
כמו בארצות דרום או איטאליע ,או בדג מליח בארצות צפונית
או האללאנד שמביאין אותן ומכינים אותן לאלפים ולרבבות,
שפיר יש להתירן ,כמו שכתב השבלי-לקט בשם הר"ר ישעיה
וכמו שהביא בהג"ה .מה שאין כן בכרוב שקורין קומפשט,
שהגוים בכל עיר ועיר כמעט כל גוי וגוי מכין אותו בביתו,
ויש מהם שמוכרין אותן לחנויות או שמוכרין אותן בחנויות,
אם-כן משכחת כמה וכמה חששות לכל גוי וגוי בביתו ,לכך
יש מקומות שמחמירין בזה לאכול ולקנות מהגוים אותו כרוב.
אבל שאר דברים שאין חריפים כלל ואינם משתהין לחתכן עד



שנתחמצו ,נוהגין שפיר בו היתר שאין לחוש בזה כלל ,כמו
שכתב הטו"ז כאן ברישא ,דאילו מה שחותכין בו קודם חימוצו
אין בו חשש כלל ,עכ"ל .אם-כן שפיר נוהגין בו היתר כמו
שנוהגין היתר בלימוניס ,ואין להחמיר כאן כלל ,ודוק ,כך
נראה לעניות דעתי נכון ,עיין פרי-מגדים.
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 דעתי לא קשה ואינו צריך להגיה בדברי רבנו רמ"א
ז"ל .ועיין לעיל במה שכתבתי בדבור הקודם ,דהאי
כרוב שנקרא קומפאשט לכך יש מקומות שמחמירין לאכול
כרוב החמוץ מפני שהגוים מכינים כזה בבתיהם ,קא משמע לן
שאר דברים ,כגון תפוחין ,אף-על-פי שיש קצת חמוצים
ולפתות יבשים וכדומה ,אף-על-פי שגם-כן כאלו הגוים מכינים
ועושים וגומרים בבתיהם ומוכרים אותם .ולדברי הרשב"א ,וגם
הבית-יוסף פסק כמוהו ,שצריכים הדחה על-כל-פנים אם
נחתכו בסכין של גוי ,קא משמע לן שנוהגין בהם היתר אפילו
בלא הדחה כמו בלימוניס ,ודוק כי קצרתי ,ונכון ,ואין צריך
להגיה.
יז(         
       
         
         

 דעתי יש לעיין אהאי דינא .אם סבירא ליה שעל-ידי
דוחקא דסכינא בולע הסכין מהתולע ,למה מתירו
על-ידי קליפה מעט ,הא הוי על-כל-פנים בליעת איסור .וצריך
לומר שבחתיכת תולע לא מיקרי דוחקא דסכינא ,ולא אית ביה
חשש אלא משום ממשו של איסור הנדבק בסכין החותכו,
ומשום שהוא דבר שנפשו של אדם קצה עליו ,די לו לסכין
הזה במה שגמר החיתוך הפרי אחר חתיכת התולע שלא
לאוסרו לחתוך עוד פרי אחר בלי הדחת הסכין או נעיצה
בקרקע ,כדלעיל סימן י ,והוי לו גמר חתיכת הפרי להדחה ,וגם
הפרי עצמו שחתך עם התולע ,יש להתיר על-ידי קליפה ,מפני
שנפשו של אדם קצה ,ודוק.
יח(           
       
        
        
         



     

        
          
        
       
       
       
          
      
        
       
        
         
      
 הקלושה נראה לחלק טובא בין צנון או חילתית או
זתים כבושים לבין אותן לימוני"ש .דהנה נדון דבר
מדבר בסברא ,אם חותך בסכין של גוים בן יומו כמה צנונות,
אסורים כלם ,מפני שחתיכה נעשית נבילה .וכן באינו בן יומו,
מפני שחריפותא מחליא ליה לשבח .אבל אם יחתוך אדם
צנונות לאלפים ולרבבות ,אי-אפשר בסברא לומר שגם
האחרונים האלפים האחרונים מחליא ליה לשבח .ובוודאי גבול
יש לאותה בליעה אשר הוא בסכין ,רק שאנו אין אנו יודעים
אותו הגבול ,לכן אוסרים כל הנחתך באותו סכין .וזה אינו אלא
בבית מה שאנו חותכין לצרכינו שהוא מעט מהרבה ,אבל מה
שנחתך מן האומנים העוסקים בחתיכת לימוניש או דגים
מלוחים והוא לאלפים עד אין מספר ,אמרינן גבול יש לאותה
בליעת איסור ,ואף שיש כאן שנאסרו בתחלה על-ידי בליעת
איסור ,מפני שמחליא להו לשבח או בבן יומו עצמו ,אבל מפני
שיש כאן רוב כנגדו בטלי הני חתיכת האיסור .וזה אין לומר
בלימוניס או דגים מלוחים שנעשו כך למכור לאלפים ,כמו
שכתב שבלי-לקט בחביות ,מה שאינו כן בצנון או חילתית או
זיתים שכבשן בבית ,ומחמת אין ידוע לנו הגבול עד היכן הגיע
הטעם לשבח לכך אוסרים כולם ,כך נראה לעניות דעתי .ועוד
יש לומר ,לפי דברי השולחן-ערוך דכאן איירי במי לימוניס,
והוי ליה לח בלח ,אם-כן טעם האיסור ודאי בטל ,מה שאין
כן בחילתית וכדומה ,ודוק ,עיין בפלתי ,ועיין בפרי-מגדים.
יט(          
       
          
        
        
        
 משמע מדברי הש"ך ,שלא התיר לכתחלה לחתוך צנון
עם סכין של בשר לחלב ,אלא אם בדיעבד כבר חתך
עם הסכין לפת ,אבל לכתחלה לחתוך עם סכין של בשר לפת
כדי לחתוך בו אחר-כך צנון ,אסור ,והוא מוסכם מש"ס





ופוסקים .עיין שם בדבריו .ואני מצאתי בדברי המהרש"ל
בספרו ים-של-שלמה פרק כל הבשר סימן סא ,שהתיר אפילו
לכתחלה לחתוך בו לפת כדי לחתוך אחר-כך צנון .וזו לשונו
שם ,ורבנו יונה כתב ,הא דשרינן על-ידי חתיכת לפת דוקא
בדיעבד וכ' .ולי נראה כי הסמ"ג תפס לישנא דתלמודא וכ',
ולישנא דתלמודא ודאי לאו דוקא קאמר ,אלא אפילו לכתחלה
שרי ,מדקאמר ,דליפתא שרי דסילקא אסירא ,וכי חתך בהו
ליפתא שפיר דמי .ומדקאמר האי לישנא 'שפיר דמי' ,משמע
דהוא תקן טוב והגון לעשות כן אף לכתחלה ,עכ"ל .מדקאמר
האי לישנא 'דהוא תיקן טוב הגון לעשות כן אף לכתחלה',
משמע מותר לתקן הסכין באופן זה לכתחלה לחתוך בו צנון,
שמותר לכתחלה לחתוך בסכין של בשר לפת כדי לחתוך
אחר-כך צנון לחלב ,כך נראה לעניות דעתי ,וצע"ק על הש"ך.
כ(          
    
        
         
       
       
       
         
          
       
          
        
 
 יש לעניות דעתי לדקדק על דברי הפרי-חדש אלו.
הנה שם ברש"י והגהת אשירי לא אמרי אלא
דנתבשלו לא גרע מחורפא .ומנא ליה לדון קל וחומר ולומר
דכל-שכן נתבשל .ועוד ,דהם לא אמרו דנתבשל לא גרע
מחורפא אלא לחומרא ,ומנא ליה לדון בזה להקל .ועוד ,מהיכן
פשוט ליה לחוש הראות דהבישול עדיף ,והא שם בגמרא
משמע דחורפא דצנון בלע טפי מבישול עצמו ,דהא לחורפיה
עד כדי קליפה או כדי נטילה גדול כוחו מבישול ,וכן משמע
מדברי רש"י חולין קיב ,בד"ה קישות ,וזו לשונו ,ועוד משום
חורפיה בלע טפי מדגים הרותחים ,ואגב דוחקא דסכינא פליט
סכינא ובלע צנון ,עכ"ל .ומה שהקשה הפרי-חדש מקשות לא
קשה כלל ,דהא נראה כאן מדברי רש"י שהבאתי ,דאמרינן אגב
דוחקא דסכינא פליט סכינא בכל מקום ,אלא הבליעה לתוך
בשר שנחתך או לתוך האוכל שנחתך אינו אלא לכי חיימי
האוכל או שהוא חריף .לכך לעיל דף ח איירי תוספות מניקור
החלב שניקר בהאי סכין החלב ונאסר הסכין ואחר-כך חותך
הבשר ,דהוי דוחקא דסכינא ,אבל הבשר הנחתך הוא צונן
אמרינן אין כח לבשר לבלוע האיסור מן הסכין ואינו צריך
קליפה ,וסגי ליה בהדחה להדיח פליטת הסכין מן הבשר שיצא





     

על-ידי דוחקא דסכינא ,אבל לא נבלע בבשר אלא נשאר על
מקום חתך בחוץ .וכן יש הדחה לבשר .אבל כאן בקישות,
שאין כאן הבלעה כלל אבל פליטת הסכין אית ליה על-ידי
דוחקא דסכינא והפליטה נדבקת בחוץ והדחה לא מהני
לקישות מפני שהוא דבר לח ,וכמו שכתבו המפורשים ,לכך
שפיר צריך לגרור בי פסקי ,ולא קשה כלל ,ודברי רש"י נכונים
וברורים ,שכתב בצנון דמשום חורפיה דצנון ודוחקא דסכינא
מפליט הסכין גוף האיסור ובלע טפי מדגים רותחים ,ודברי
הפרי-חדש צ"ע ,ודוק.
 דינינו על תוקפו ,אם הסכין בן יומו ,אף שהוא
מקונח יפה שאין עליו שמנונית כלל ,אפילו הכי
הצנון אסור שהוא אגב חורפיה בלע טפי מדגים רותחים ,ועיין
כרתי ופלתי שמסיק כן ,ועיין פרי-מגדים.
כא(          
      
        
          
  
 תמה עליו .הא הש"ך נמי מודה דמגמרא משמע אפילו
לכתחלה מהני טעימה ,אלא דיש להוכיח גם-כן
שלכתחלה אסור ,וכיון שכתבו הפוסקים שעכשיו אין לסמוך
גם-כן על טעימה כי אינן בקיאין כל-כך ,וכמו שכתב הטו"ז
בשם תורת-חטאת ,לכן יש לפסוק לאסור לכתחלה על-ידי
טעימה אלא בדיעבד ,וכן נראה.
כב(           
        
         
         
         
  
 בעניי ראיתי תיוהא בדבריו אלו ,שכל דבריו אלו לא
שייכים כלל בצנון שחתכו בסכין של בשר דאיירי הכא,
דהא בסכין בן יומו מקונח מותר לדבריו משום נ"ט-בר-נ"ט
כדלעיל ,והאיך שייך אינו בן יומו לאסור דהא החורפא ממתקו
ומשביחו כאילו הוי בן יומו ,ואילו הוי בן יומו הרי הוא מותר.
ואי איירי דאית ביה שומן קרוש אסכין שאינו בן יומו ,זה
אי-אפשר ,דהא אי שומן בעין לא נעשה אינו בן יומו ,כמו
שכתב בית-יוסף סימן קכב ,וכן כתב לעיל.
כג(          
        
          
       
       



          
      
 לדקדק עליו .הא איהו בעצמו לעיל סימן צד ס"ק כה
הביא ומסכים לדברי בית-יוסף סימן קכב ,שאם הכלי
אינו מודח יפה שהאיסור שהוא בעין אינו נפגם בשהייה מעת
לעת .ואם-כן טיח השמנונית שהוא בעין על הסכין הוא שומר
לסכין שאינו נפגם טעמו ונשאר הסכין תמיד בן יומו ,ואם-כן
מאי מהני להו ללימוניס שנתקנח השמנונית בשנים ושלושה
הראשונות ,הא הבלוע בסכין הוה ליה נותן טעם לשבח ,ולמה
לא נאסר כל הלימוניס ,וצ"ע.
 כתב שם ומסיק נגד הש"ך לאסור הלימוניס שמביאים
הגוים .והוא נגד בית-יוסף שהביאו בשם שבלי-לקט.
ועיין שם לעיל מה שתירצתי קושית הש"ך ובררתי שיטת
שבלי-הלקט שהוא כפתור ופרח ,ואין להרהר אפסק
השולחן-ערוך בהג"ה כי אמת אתו וד' אתו ,עיין שם.

כד( 


        
        
  

בעניי כתבתי לעיל אדברי הטו"ז ס"ק יג בטוב טעם
ודעת להתיר סברת תורת-חטאת ובררתי תהילה לאל
יתברך היטב ,עיין שם.
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 דעתי לא קשה כל אלו אדברי טו"ז וש"ך .שאני
בחתכו לחתיכות קטנות דכל חתיכה דקה נאסרה
כדי נטילה ,וכמה כדי נטילה ,הלא היא לפי דברי הפוסקים
כעובי אצבע .ואם נחתך לחתיכות דקות ,אם-כן אין בחתיכה
דקה כולה כעובי אצבע ,ושפיר נעשה כל חתיכה וחתיכה
נבילה כיון שכולה אינה שיעור נטילה .ובאיסור דבוק ,אף
שטעם הפלתי נכון ,אבל מכל-מקום לא מצינן איסור דבוק
באיסור בלוע ,ולמה לנו להחמיר ולברוא איסור חדש שלא
מצינו עד עכשיו כמותו ,כי באמת איסור דבוק הוא חומרא



     

יתירה ,ואנן מעצמן לא מחמירין ,ודוק היטב ,ועיין
בפרי-מגדים ,וברוך שכמעט כוונתי.
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 דעתי נראה ,דהנה כל זה הדין הביא בבית-יוסף
בשם ספר-התרומה .והרב בספר-התרומה לא נקטו
משום נ"ט-בר-נ"ט ,וזו לשון ספר-התרומה ,דתבלין שנדוכו
במדוכה של בשר ליכא למשרי בחלב משום נ"ט-בר-נ"ט ,דהא
תבלין חזק וחריף והוי מדוך כמו בית שאור ,וגם פלפלין
חריפין הוי כמו צנון שחתכו בסכין דלא שרי מחמת
נ"ט-בר-נ"ט ,ואסור משום טעם ממש הנבלע שם ,עכ"ל .הרי
שאין כאן נ"ט-בר-נ"ט אלא טעם ממש נבלע במדוכה .וקאמר
דהוי כמו צנון שחתכו בסכין בן יומו ,ושפיר שוויא חורפיה
דפלפלין האי אינו בן יומו לשבח ,ואינו כאן אלא דבר ממש.
ובלא זה מצינן נמי לספר-התרומה דמשוי ליה לאינו בן יומו
כבן יומו לעיל .וכיון דהמחבר הביא האי דינא דספר-התרומה,
שפיר הקשה בש"ך ,מאי דוחקיה דרבנו לשנות דברי דברי
ודינא דספר-התרומה .והא הוי דומיא דבן יומו ,שאין כאן אלא
פעולה אחת ,ודוק.
כז(        
      
          
        
   
 הט"ז כתב לקמן ס"ק ט בד"ה ופירות חמוצים ,וזו
לשונו ,ואותו משקה שעושין במדינות רוסיא מסובין
עם מים שקורין בארשט ,נראה פשוט דמיקרי דבר חריף אפילו
אינו מחומץ הרבה עדיין ,מידי דהוי אחומץ שאינו חזק בפרק
כל הבשר לענין חליטה דאיתא לקיוהא דפירא בעיניה ,עכ"ל.
אם-כן הוא נגד דברי פנים-מאירות לעיל .וחזינן משקה שהוא
חריף וכל שנתישן הבארשט יותר הוא תמיד יותר ויותר חריף
וחזק .אם-כן קשה קושית הפנים-מאירות מגיעולי מדין ,דילמא
משום דבר חריף אסור ,וצ"ע .והנה גם בפלתי אות ג הביא
האי קושיא ,וציין שם שגם רשב"א בתשובותיו הקשה כן .עיין





שם שתירצה אליבא דרבנן דלא חיישינן לתשמיש מיעוט מן
התורה אלא אזלינן בתר רוב תשמישו .אלא שהקשה לרבי
מאיר דחייש למיעוטא ותירץ אליביה ,עיין שם.
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 דעתי אין להקשות כל-כך אדברי הרב בפרי-חדש.
דהנה מצינו בפוסקים שחילקו בין חריפות דצנון
לחריפות דשאר דברים ,כגון שום ובצלים וגם פירות חמוצים,
ולכולהו סבירא להו דחריפות דצנון חמור מחריפות שאר
דברים .ואם גם לכתחלה השווינהו ,כמו שמצינו כאן
בשולחן-ערוך ,מכל-מקום לענין דיעבד כולם פה אחד לחלוק
ביניהם ,כמו שכתב בטו"ז ס"ק ח ובש"ך ס"ק יב .ומצינו כאן
בשולחן-ערוך שהשווה סילקא לצנון ,מהיכי תיתי להשוותו
לצנון ,הא חריפותא נודע שאינו כחריפות דצנון .על זה מפרש
הפרי-חדש סילקא שקורין אסילקאס .ואף-על-פי שהוא
מדברים חריפים ,ידוע שאינו כל-כך חריף כצנון ,ולמה השווהו
הרב בשולחן-ערוך .ומפרש הפרי-חדש ,לא אסירי משום
דחריפי ,פירוש ,אף-על-פי שאינו חריפי כצנון ,אפילו הכי לא
אסרוהו משום חריפותו ,אלא שיש בטבעם כח המושך ,לכך
יש לו דינא דצנון .אבל לא רצה לשלול שאין לסילקא חריפות,
זה וודאי אית ליה ,אלא אין לו חריפות יותר משאר דברים
חריפים .והא דמשוה ליה לצנון ,אינו אלא משום כח המושך
שלו .ומעתה יש להם שפיר קולא וחומרא דרשב"א ,וקולא
וחומרא דמהר"ם ,מפני שיש להם חריפות וגם כח המושך .וזה
גם-כן כוונת הרשב"א ,שכתב ,סילקא משיכה יש לה בטיבעא
ולכך אסורה כצנון .פירוש ,אף-על-גב שאינו בחריפותו חזק
כל-כך כצנון ,אבל אין הכי נמי ,חריפותו יש לו .ובתורת-הבית
הקצר פירשו עוד יותר ,שכתב ,סילקא אין חריף כצנון אלא
כח משיכה יש לה ,עכ"ל .הרי אף-על-פי שאין חריפותו קשה
כחריפות דצנון ,מכל-מקום דומה לו ,יען כי יש לו כח משיכה,
ודוק.





     

כט(           
        
    
 דעתי לא נראה לפרש שכוונת הש"ך לומר שיש
טעות סופר בדברי המחבר .ואיני יודע מי הכריחו
להרב בפרי-מגדים לומר שכוונת הש"ך כאן לומר שיש טעות
סופר .כי נראה לי שאין כוונת הש"ך כאן אלא לפרש דברי
המחבר ,שמה שכתב ,או שאינו מקונח ,כוונתו שאינו בן יומו
ואינו מקונח משום סתם סכין וכ' ,כי הבית-יוסף אוסר לאכלו
בחלב אפילו אם הסכין מקונח ,ודברי הפרי-מגדים כאן צ"ע.
ל(           
       
     
       
       
        
  
 דעתי יש לחלק טובא בין חתוך סכין לבטילת חלב
במים .דהא לקמן ,גבי חלב למים שנפל שם
ונתערב לח בלח שהוא תערובת יפה נגמר נתבטל חלב במים
לגמרי ולא נשאר אפילו משהו .מה שאין כן כאן במקום
החתוך ודאי נשאר משהו אפילו אינו נרגש בטעמו .ותדע ,שאף
השולחן-ערוך אינו מתירו ,אפילו טעמו ולא מצא בו טעם
בשר ,אפילו הכי אינו מותר אלא בהדחה .הרי שכן הוא בסברא
שמכל-מקום נשאר כאן במקום חתוכו משהו אלא אינו נרגש
בטעמו .והים-של-שלמה לא איירי שם אלא בלא הדחה ,ושפיר
כתב לאוסרו לכתחלה דאית כאן מכל-מקום משהו ,כי הוא
אמר כן שם על דברי הגמרא ולא איירי בהדחה כלל ,כך נראה
לעניות דעתי.
לא(           
       
          
        
         
         
   



בפלתי אות א שמוכיח מגמרא דרש"י סבירא ליה צליה
אסור .ודוק.

לב(           
       
        
        



       
       
       
         
        
          
         
          
 מה שהביא בשם מגן-אברהם חפשתי שם ולא מצאתי
בזו הלשון .אבל משמעות הענין באמת כן הוא שם.
אבל תמיהתו כאן לעניות דעתי אינה קימת ,דהא אם אמרינן
אפשר לסוחטו שרי ,הרי אין לך סחיטה גדולה מהבישול.
ועל-ידי בישול מסתמא נסחט כל הבליעה ממנו ,ומהיכא תיתי
להצריך טעימה לראות אם באמת נסחט .ומהיכא למד שאם
אינו טועמו לאסור ,הלא זה הוא פירש של אפשר לסוחטו שרי,
שאף אם לא טועמו ולא יודע אם יש בו עוד טעם או לא
אמרינן באפשר לסוחטו בהיתר כזה דשרי ,ולעניות דעתי דבריו
כאן צ"ע.
לג(          
      
        
         
  
 לי דלא איירי כאן אלא שאין לקנות מגוים חתיכות
הערינג שהם חותכין בסכין שלהם .אבל ההערינג
השלם שנחתך מיד לאחר צידתו מן המים ליטול ממנו בני מעיו
והוא חתוך בסכין שלהם ,אין לאסור כלל ,מכמה טעמים
כדלעיל .וכל-שכן הוא ממי לימוניש דלקמן ,וקל להבין.
לד(          
       
       
        
         
   
 לעניות דעתי דאין זה אלא הגוים שלנו אשר באנו
לביתו או כדומה והוא חותך פירא חמוצה בסכין
שלו ,או שידענו שנחתך בסכין של גוי ,ודאי יש להחמיר
ולאסור כדי קליפה .מה שאינו כן באותן תפוחים יבשים
שנתיבשו בתנורים שלהם או על השמש ונחתכו בסכין שלהם,
כיון שהרבה והרבה מאוד מאותן תפוחים נחתכו וממלאים
שקים וחביות מהם ,מותרים כלם בלא קליפה כלל .ועיין שם
בארוך ,הביאו כאן בדרכי-משה .ועיין לעיל מה שתירצתי על
קושית הדרכי-משה ,וקל להבין.



     





לה(         
        
         
        
         
  

לח(        
    
        
         
        
        

 בדברי ט"ז ,שאדרבה ,משמע שהוא מחמיר בבארשט
יותר ויותר מפירות חמוצים .ואפשר כוונת הפרי-מגדים
לפרש כוונת הט"ז ,שאם אינו מחומץ הרבה מדמהו לפירות
חמוצים ,אבל ודאי אם מחומץ הרבה והוא חזק וקשה עד
שאינו נאכל חי ,ודאי שכוונת הט"ז לדמהו לצנון ,וכן משמע
מלשון ט"ז ,ועיין שם ,וצ"ע.

 גם בפרי-מגדים הובא כן ,דדבר חריף שנתבשל פקע
טעמיה .ולעניות דעתי אין להקשות על האי פיסקא
דהרב בפנים-מאירות ,ודאי כל דבר חריף שנתבשל פקע
חורפיה ,ומחוש אינו ראיה ,דאפשר לומר אף שטעימתו
ובאכילתו יש טעם חריף אף לאחר הבישול ,אבל אותה
החריפות שעל-ידה מחליא ליה הטעם פגום לשבח ,או אותו
הכוח שחוזר ועושה טעם שני לראשון ,אותו הכוח ואותה
החריפות יוצאים ונאבד על-ידי הבישול ,אף-על-פי שיש ונראה
חריפות גדול אף לאחר הבישול ,ודוק היטב ,כך נראה לעניות
דעתי בישוב הפנים-מאירות.

לו(          
    
        
        
 דעתי אין הכי נמי שגרע זנגביל יבש לגמרי
מתפוחים חמוצים ,כי ראינן אנן גבי תפוחים
חמוצים אף שהם יבשים יש בהן לחלוחית ,מה שאין כן
בזנגביל יבש לא נמצא בו שום רטיבות ,ואין לתמוה כל-כך.
לז(         
       
         
         
         
   
 לעיל אדברי הש"ך עצמן בררתי שלהרב בהג"ה לא
סבירא ליה כן .אלא לדידיה אי יש לתלות שנעשה
במרא וחצינא אפילו במקום שיש רק ספק אחד אי נעשה בסכין
של איסור בן יומו ,והיינו דידוע לנו שיש לו סכין בן יומו של
איסור ,אפילו הכי אמרינן אי יש לתלות שנעשה במרא וחצינא
תולין .וכן משמע מדברי הרמ"א ,עיין לעיל מה שכתבתי .וכן
מסתבר ,כי באמת יש לכל אחד ואחד מהצנון חזקת היתר,
וכמו שכתב הפלתי בקרין .ורוב הנחתכין בצנון מחצי ולמטה
לא נחתך אלא על-ידי מרא וחצינא ,וכמו שהובא בש"ך ס"ק
יד בשם תורת-חטאת שכתב בשם איסור-והיתר .ומהיכי תיתי
לחוש לסכין בן יומו אפילו בידוע שיש לו בודאי ,הלא דמיא
זה לבא זאב ונטל הריאה או הבני מעיים והחזירן כשהן
מנוקבים ,שמותרין .לפיכך נראה לעניות דעתי שאין להחמיר
אפילו בידוע שיש לו סכין בן יומו אלא מחצי ולמעלה ,שאז
אין לנו כל-כך לתלות ,כך נראה לעניות דעתי .בפתחי-תשובה
הביא בשם תולדות-יצחק ,אם הריעותא מחמת ספק תערובות,
לא אמרינן העמד דבר על חזקתו ,עיין שם.

לט(        
       
       
        
       

 דעתי נראה ,שמה שהביא הרמ"א כאן הוא דין אחר
ממה שהביא בדרכי-משה .כי שם בדרכי-משה
איירי אי להתיר הצנון אם חתך בירק שלו ,ושפיר קאמר שאין
לאסור כלל הצנון על-ידי חתיכת ירק ,שאם לא נשאר מהירק
אלא כרוחב קש חיטין ,מותר הצנון ,רק משליך הירק .אבל
כאן ברמ"א איירי מתרווייהו מהירק ומהצנון ,וכתב להתיר
הירק אם חתכו בסכין של בשר או של איסור וקם הצנון
להתיר .ומשמע שפיר דוקא אם חתך הירק שעל הצנון לבדו.
ואם נשאר רוחב הקש חיטין ,הרי לא חתך אלא בירק ולא
בצנון ,ומותר .ואם לא נשאר אפילו רוחב קש חטין ,הרי חתך
בצנון עצמו ,ודינו נאמר כשחתך בצנון עצמו ,כך נראה לעניות
דעתי.
מ( ]   עקרת-הבית[    
        
          
         
        
         
        
          
           
        





     

 סותר למה שנאמר בפנים .כי שם אמר ,אם יש ספק וכ',
אפילו ידוע שהסכין בן יומו אזלינן לקולא ,לכן קונין
הצנונות ,עכ"ל .הנה נאמר בפירוש ,אפילו בידוע שהסכין בן
יומו מותר לקנות אפילו הצנונות אם יש ספק .באמת שבש"ך
נאמר כן בכוונת הרמ"א בהגה בסעיף א ,אבל באמת מלשון
הרמ"א מוכח שלא כדברי הש"ך .ועיין לעיל מה שדקדקתי על
דברי הש"ך אלו ,מכל-מקום לא הוה ליה למחבר כאן לערב
הדברים בפנים שלו ואחר-כך לתקנם ,וצ"ע.
מא(          
       
          
        
        
        
       
       
 הוא בפירוש נגד דברי הש"ך ,שהוא מסיק בסוף סימן
זה וכתב בס"ק כג בד"ה שחתך אחר הלפת שרי ,וזו
לשונו ,לכאורה משמע מלשון זה ,דלכתחלה אסור לחתוך בו
צנון לאוכלו עם בשר ,אף-על-פי שכבר חתך בו לפת ,וכדכתב
בתורת-חטאת שם בשם איסור-והיתר .אבל מהרש"ל
באיסור-והיתר שלו ובספרו שם חולק על איסור-והיתר ומתיר
אפילו לכתחלה .והכי משמע מלשון בית-יוסף וכ' .ומיהו ,ודאי
לחתוך לכתחלה לפת כדי לחתוך בו אחר-כך צנון ,משמע
בש"ס ופוסקים דאסור ,עכ"ל .הרי דאסור לכתחלה לחתוך לפת
כדי לחתוך בו צנון .רק אם חתך כבר בדיעבד לפת מותר



לכתחלה לחתוך בו צנון .ונראה שגם כאן כתב שלא בדקדוק
היטב .אכן אני בררתי לעיל מדברי מהרש"ל בספרו שהתיר
אפילו לחתוך לכתחלה לפת כדי לחתוך אחר-כך צנון ,ואולי
שכוון המחבר הזה גם-כן לאלו .ואם-כן הוה ליה לפרש
שהש"ך לא סבירא ליה כן ,מכל-מקום צ"ע.
מב(         
     
         
         
        
        
 מה שכתבתי לעיל אדברי משבצות-זהב אלו ס"ק ט,
דאין זה שייך אלא באלו התפוחים שחותך הגוי בבית
שלו ,שם יש לחוש ולהחמיר .מה שאין כן באותן תפוחים
יבשים שנמכרים בחביות ובשקים שהם לאלפים ולמאות ,אלו
מותרים בלא קליפה כלל ,ואפילו אי נקטינן תפוחים יבשים
לדבר חריף ,ועיין מה שכתבתי לענין למוני"ש ,עיין שם.

מג( 

  

 לתמוה טובא שהביא דין לפת שמותר אחר-כך לחתוך
אחריו צנון אם חתך תחלה בסכין של בשר הלפת .משמע
שמותר אחר לפת הרבה צנון כמו שרוצה .וזה אינו ,דהא
החמיר רמ"א בהג"ה דוקא אם חתך כל פעם לפת בין חתיכת
צנון לצנון וכן פסקינן ודאי לדינא כרמ"א ,והוא לא הביא כלל
מזה ולא רשם אפילו בפירושיו.

 
א(         
       
        
          
        
      
        
         
        
         
      



דבריו יש תימה ,הלא גם בפרק כל שעה כתב הרי"ף כן
ומפרש שם דבריו ביתר שאת .ומה לו לציין רק פרק כל
הבשר.

 קושית הבית-יוסף ,נראה לעניות דעתי שהטור לא
הביא בשם הרי"ף אלא אלו שלש תיבות 'שעשה בהן
שינוי' .והטור מפרש דברי הרי"ף ,וכתב פירוש ,שמה שכתב
הרי"ף שעשה בהן שינוי ,הוי פירושו שעשה בהן צורות כעין
השור וכיוצא בו ,שמתוך כך יזכור שיש בה חלב ,עכ"ל .וקצת
יש לדקדק על דברי הטור אלו בפירושו על דברי הרי"ף .מנא
ליה דלרי"ף סבירא ליה דכל שינוי מותר ,הא לא כתב
בהלכותיו אלא כעין תורא שרי .דהא בפרק כל הבשר כתב ,וזו



     

לשונו ,דאי שני ביה ועבדינהו כעין תורא שרי ,עכ"ל .ובפרק
כל שעה כתב ,וזו לשונו ,ואי שני להו ועביד להו כעין תורא
שרי ,דכיון דשני בהו ידיע דלהיכרא עבד להו הכי ,דלא ליתי
בהו לידי תקלה ,ולפיכך מותרין ,עכ"ל .הרי דלא כתב אלא
כעין תורא .וגם בגמרא פרק כל שעה לא כתבי אלא כעין תורא,
ומנא ליה לטור שפירושו כעין השור וכיוצא בו.
 לי דלכאורה יש לדקדק ,למה לא פירש באמת הרי"ף
כפירוש רש"י שסבירא ליה כעין של שור שהוא קטן
כעין של שור .ויש לומר ,דקשה ליה לרי"ף ,וכי היכא סלקא
דעתך לשער האפיה של עיסה בחלב דוקא בעין של שור .וכי
איזה שיעור הוא כזה .לכך סבירא ליה לרי"ף ,כעין תורא לא
הוי פירושו תורא דוקא שור ,אלא פירושו הוי תורא כמו תורי
דקל חד ,שם בשבת דף צ .או כשמצינו שם בבכורות דף לח,
א ,אהא הריס של עין איתא בגמרא ,אמר רב פפא ,תורא ברא
דעינא ,וכן אמר רב פפא תורא ברא דשיפתיה ,שפירושו שורה.
וכן מצינו בכלאים פרק ג ,היה ראש תור נכנס ,פירוש ,ראש
חד נכנס .וכוונתו העיקרית ,אם עשהו כעין תורא פירושו כעין
שורה לא עגול ,וכוונתו שעשה איזה שינוי שיהיה ,שיהיה
היכירא דלא אתי לידי תקלה ,מותר .ולכך פירש הטור צורות
כעין השור וכיוצא בו .שכך פירושו של כעין תורא ,פירוש
כדרך שורה שהוא שינוי נגד אחרים ,כן סבירא ליה כל דהוי
שינוי קצת שניכר שלכך נעשה דליהוי ליה היכירא ,מותר .לכן
כתב באמת כן צורות כעין השור ,דהא זה נמי הוי היכר,
שמתוך יזכור שיש בה חלב .ונכונים דברי הטור בדברי הרי"ף,
וקל להבין .וכן נמי דברי הרמב"ם וכן דברי הרשב"א בפירוש
ולא פליגי כלל .והבית-יוסף סבירא ליה שפליגי ,שכתב' ,אבל
הרמב"ם' ,ודוק ,ועיין בדרישה ופרישה שכוונתי לדבריו
ותירצתי עוד כל קושיותיו.
ב(       
    
        
         
        
          
   
 לי דהא איתא פלוגתא בפירוש כעין תורא .רש"י
פירש ,כעין של שור קטן שנאכל מהר ,רק זה מותר
אבל פת מרובה אסור בחלב ,אפילו על-ידי שינוי .ושאר
פוסקים סבירא להו ,אפילו פת מרובה בחלב מותר לאפות או
בבשר מותר על-ידי שינוי הניכר .לכך כתב בהגהות
שערי-דורא היתר פשוט לאפות אותן לחמים ללחם משנה
לאפות עם הפשטידה ,משום דדבר מועט הוא כעין תורא
אפילו לפירוש ושיטת רש"י גם-כן מותר ,וזה כוונתו בהיתר
פשוט ,וקל להבין.





ג(         
] תרומת-הדשן חלק ב סימן עו[ 
         
          
  
 הבית-יוסף נכונה מאוד כי הוא דומה ממש להאי דרב
בשר השחוטה שמינה שצלאו עם בשר נבלה כחוש,
ואפילו הכי אסרו רב דמפטמי אהדדי .וצ"ע אדברי מהר"י מינץ
שהביא הדרכי-משה סימן קח בשמו להתיר כמהרא"י ,וצ"ע.
מתוך בז"ך לבונה תורת זאב על סוגיות הש"ס ,בסוגיה דריחא
מילתא ,פסחים עו ,ב.

ד( 

    

 אם אפאו פלאדין או פאשטידא של חלב או של בשר
ונשאר רושם תחתיו שזב ממנו קצת שומן ,אסור
ללוש עליו פת או בשר עד שיסיקנו .ואין לחלק בין טש שהוא
נתן בעין בעצמו ובין אם ניכר רושם מעצמו ,ועיין היטב
בדברי הט"ז אלו שם.
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 דעתי יש לדבר זה עיקר ויש לו דמיון להאי עיסה
שלש עם חלב ,אבל לשאר דברים או לכלי של
בשר או של חלב אינו דומה ,דהא נחזי אנן גבי לחם ,לכך גזרו
לאסור אותו לחם ,משום דאם אוכל אותו לחם שנילוש בחלב
עם בשר ,הוי טעם ראשון של חלב עם בשר .וכן אם אפו את
הפת בתנור שטחו באליה ואכלו עם חלב ,לכל שני פירושים
של רש"י הוי ליה טעם ראשון של בשר עם חלב .כן ממש כאן
במדוכה של בשמים ,כיון שהביא בבית-יוסף לעיל דמדוכה של
בשמים הוי כבית שאור שחמוצו קשה ועל-ידי דוחקא דמדוכה
שדכין בו וחריפות הבשמים הוי ליה בהני בשמים שדכין בו
טעם ראשון של בשר ,והוי ליה כגזירת לחם או עיסה ,ושפיר
גזרינן כמו גבי לחם .מה שאין כן גבי כלים ,ששם לא הוי אלא
נ"ט-בר-נ"ט ואינו דומה ללחם ולא גזרינן כלל ,ודוק ,כי כן
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 מוכח,מה שכתבתי בדבור הקודם לתרץ קושית הפלתי
.מגדים כאן-דלא כפרי
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 דהא באמת כן. בעניי לא הבינותי קושית הרב כאן
 כיון שהתנור, שהקשו,קושית התוספות שם בפסחים
, אמאי אסור לאוכלו בכותח,נתקנח יפה או הוסק פעם אחרת
 דהא גם אם נשאר בכלי חרס, וכוונתם כן הוא.עכ"ל התוספות
 ויש לומר, ותירצו,נ"ט-בר-טעם השומן לא הוי אלא נ"ט
. עכ"ל התוספות,דשומן על החרס אינו יכול לקנח יפה
מקום שומן שעל החרס אינו- מכל, אף שהוסק התנור,וכוונתם
 חוץ אם,נשרף מכל וכל ונשאר קצת בעין וגם יש בו ממש
 ובאמת אתותב רבה בר.החזירו לכבשונות דרך זה מהני
 וצריך לומר. ולחד תירוצם בגמרא לא אתותב כלל,אהילאי
כן איני יודע לכוין דברי הגאון- אם,כתירוץ של תוספות
. וצ"ע לעניות דעתי,מגדים-המחבר בפרי
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דעת מודה כיון- דכאן אפילו החוות, דעתי נראה
 דהא עיקר המלוי. דמותר,דלא זב תחת הפת ממש
כן קצת- רק שהיה גם,באותם לחמניות לא היה אלא בבצלים





 ברוך,דעת- עיין חוות,נראה לעניות דעתי ביישוב דברי טו"ז
.שכוונתי
            (ו
[ א, ]שבת קיט      
            
         

 לי שדבריו אלו וגם ראיה זו לא שייכים אלא על מה
שכן פלאדין או פשטידה- כל,שכתב הרמ"א בהג"ה
 כי ברישא לא איירי אלא מפת לכבוד שבת או.שמותרין
 אלא וודאי שייך. ורקיקין לא הוו ולא מיקרי פת,טוב-יום
. והמציין לא ציין במקומו, אההיא דהתיר פלאדין,אסיפא
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 דעתי נראה בכוונת הר"ן בתירוץ שני סבירא ליה
, ומהני ליה קנוח יפה,שאפשר לקנח את התנור
כך בטל בתנור עצמו ואין כאן שום נותן-ומה שנשאר אחר
 ואין לחוש לפי, ולכך מותר,נ"ט דהיתירא-בר-טעם ולא נ"ט
. כן נראה לעניות דעתי סברת הר"ן,דבריו
          (ח
         
          
        
         

 פירש רש"י, דהתם בטחו בו טחיי. דעתי לא דמי
 שומן נתנו בו בקרקעיתו ונתן טעם,פסחים דף ל
כך שנותן- הרי שכל תנור שטחו באליה יש בו כל. עכ"ל,בלחם
כן עד שיוסק התנור- ולכך אסרוהו לעולם גם,טעם בלחם
כך לא נשאר בתוכו ליתן טעם- אף שאחר,משום הרגל עבירה
 מה. אסרוהו, אבל יען שמתחלה היה בו כדי לתן טעם,בלחם
 שמתחלה נתנו רק, לדינא דמהרי"ט,שאין כן גבי חלב בעיסה
,כך שיתן טעם בפת- ומעולם לא נתנו כל,מעט עד שנתבטל
, כי מה להם לצרה זאת להרבות הוצאות,ואין לגזור שמא יתנו
 כן נראה לעניות,לכך שפיר התיר המהרי"ט אלו גלוסקאות
.דעתי
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חמאה בתוכה .וההיא דזב לא היו אלא המלוי של בצלים ,כי
כן דרך הבצלים לזוב מהלחמניות בשעת אפיה .ואם-כן
הפעפוע לא היה אלא מהבצלים שהם של חלב ,ובזה אפילו
החוות-דעת מודה שאין לו כח לאסור ,וצ"ע.
 מה שכתב הרב עוד ,דמה שנקט המחבר בבית-אפרים
בלשון שאלה ,שאפו לחמם לצורך שבת ,נראה לי שהוא
מדוקדק היטב הדק .דהא דשרי הרמ"א הלחמניות או הפת שאפו
לצורך שבת משום דבר מועט ,לא שרי אלא הפת שלש עם שומן
לאכלו בשבת בשולחן עם בשר ,משום שהוא דבר מועט ונאכל
בודאי בשבת ,ואין לחוש שישכח ויאכל עם חלב .אבל כאן
איירי שהפת אפו לצורך שבת ,דהיינו לאכול אותו עם בשר
כדרך לחם משנה לשבת ,זה לא הותר כלל משם דבר מועט ,ואין
זה שייכות לדבר מועט ,ולא הותר אלא משום נ"ט-בר-נ"ט
ומשום דחמאה דבר מועט ואין בה בכדי נתינת טעם בפת כלל,
ודברי הגאון בבית-אפרים מדוקדקים היטב ,ודוק.
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 דעתי נראה ,אף אי אמרינן מידי דלחזותא עבידא
לא בטיל ,צריכין לחלק ,דוקא אם האיסור הניתן
לעביד חזותא הוא עצמו עושה החזותא על-ידי תערובתו והוא
נשאר בתוכו ,כמו גבי ביצה שנתנו אותה תוך המאכל כדי
ללבנו ,והיא היא הביצה הניתנה שם על-ידי לבנונותה היא
מלבנת המאכל ונשארה שם ,והיא נאכלת ,או שמלאו אותה
לתוך תרנגולת והיא הנותנת הטעם לתוכה ,והיא נאכלת עמה,
שפיר אמרינן כל מידי דלחזותא או לטעמא עבידא לא בטיל.
מה שאין כן כאן גבי היין ,החלב אינו נותן חזותא ולא טעם,
אלא סגולת חלבים אלו היא אם נותנים אותן לתוך יין שאינו
צלול ואין לו מראה שהחלב מקבץ בסגולה כל אלו דברים מן





היין המעכרים חזותו והורידם לשולי הכלי ועל-ידי זה נשאר
היין צלול ולבן .ואין החלב נותן מלבנינותו אל היין כלל ,לא
חזותא ולא טעמא ,ולא נראה ולא נרגש ולא נמצא מן החלב
באותן היין כלל כלל לא ,אם-כן ודאי לא מיקרי דלחזותא
עבידא ובטיל שפיר ,כן נראה לעניות דעתי.
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 אינו דומה החלב לפלאדן או פשטידא ,כי מה
שניתן לאפות בתנור ,אינו משגיח שוב האדם עליו
עד שיגמור לאפות ,ושפיר יש לחוש .מה שאין כן גבי חלב,
שטבעו להעלות רתיחה ולזוב חוצה עד שלא נשאר בתוך
ִ
הקדרה ,לכן הנותנו שם לבשל ,ודאי ישגיח עליו שלא יזוב,
ואם יזוב ,יראה אם זב תחת הפת אם לא .ומה זה קל-וחומר.
וצריך לומר ,כיון שטבע החלב להעלות רתיחתו לחוץ ,הוה
ליה כמו לכתחלה שעושה נ"ט-בר-נ"ט לכתחלה ,וזה אסור,
כהסכמת הפוסקים ,כך נראה לי.
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 בעניי עירוב דברים מצאתי כאן ויש לכוונם בקושי .והנה
המעיין בתשובת מהרי"ט שהביא בפרי-חדש שמשם
הוציאו דין זה ,ימצא שהגאון המחבר חיי-אדם לא דקדק
בדבריו כאן ,דהא משמע מאותה תשובה שאין לחוש לאורחים
עניים הבאים ממקום אחר ולא ידעו אלא באותן לחמים
הנמכרים בחנות .אבל אם נהגו כל בני עיר לאפות הפת בשומן
ונתפרסם הדבר ביניהם ,הוה ליה כאילו עושין כעין תורא,
ושפיר דמי .והשאלה לא נשאלה אלא למכור אותן בחנות ,לכך
אסרם משום ארחי פרחי דלא ידעי מזה ויאכלם עם גבינה .ואם
תאמר שיש לחוש לארחי פרחי ,אפילו אם לא נאפה למכור
בחנות ,למה כתב אחר-כך ,אם היה דבר מועט שאוכלין באותו
יום או ששינה צורת הפת שתהא נכרת שלא יאכל בה בשר
מותרת .ואי ליחוש לארחי פרחי שיבואו לבית ויקבלו הפת בלי
הודעה ויאכלו ,מה מהני התקנה בפת מועט שאוכלין בו ביום
או בשינה צורת הפת ,הלא האורחים עניים לא ידעו מזה ולא
יעלה על דעתם ליזהר .ועיין בחוות-דעת שהחמיר באמת בכל
אופן .כלל העולה מזה שיש כאן קצת עירוב דברים.



     





 
 
. הרי הוא בנותן טעם,הרמב"ם בכל מקום דאפשר למטעמיה
וגם אין צריך לעקוף בעקיפין בפירוש דברי רבא בגמרא ולדוק
ממה דאמר מין בשאינו מינו וליכא קפילא איירי אפילו דאיתא
 יען,קמן אבל כמאן דליתיה משום דליכא למיקים אטעמא
.שנתערב מין ומינו בדבר אחר
 דברי רבא הם פשוטים אליבא, לעניות דעתי נראה
 דהא קצת יש לדקדק בדברי רבא דקאמר מין,דרמב"ם
 למה לי לפרש במין ומינו,'במינו דליכא למיקם אטעמא וכ
 הא ידוע לכול שמין במינו ליכא למיקם,דליכא למיקם אטעמא
 מין בשאינו מינו דהיתירא, אלא ודאי כוונת רבא בזה,אטעמא
, ומין במינו דליכא למיקם אטעמא, דאיסורא בקפילא,בטעמא
 דליכא למיקם אטעמא, שיש כאן מין ומינו ודבר אחר,פירוש
 אי.פי דאית כאן קפילא-על- אף,כן כאן מינו-ידי שיש גם-על
 כן. מין בשאינו מינו ואישתכח דלית כאן קפילא בשישים,נמי
 ולא צריך,נראה לעניות דעתי כוונת דברי רבא אליבא דרמב"ם
.יוסף לעניות דעתי צ"ע- ודברי בית,כך-לדחוקי כל
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 לא נמצא בדברי, בטור אשר לפנינו דפוסים חדשים
 אלא,'רבנו הטור שהביא דברי הרמב"ן האי תיבת 'לפי
 עיין,יוסף- וזה כפי הגהת רבנו בית,'בכולן הוי הגירסא 'אלא
.שם
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 הרי שלא, ומסיק עליו,שם שהביא לשון הרמב"ם כולו
 דאפשר,הזכיר שיעור שישים כלל במין בשאינו מינו
.'למיקם אטעמא וכ



         
        
        
        
         
        
         
        
    
. דעתי לא יכולתי להבין מה זה כל הרעש ההוא
 שסבירא ליה האי,הלא הרמב"ם לשיטתיה אזיל
 אלא כל גוי הטועם, לאו דוקא אומן,דקאמר בגמרא קפילא
יוסף בעצמו לעיל אדברי- וכמו שהביא הבית,מיקרי קפילא
 גוי כהאי גוונא שכיח כמעט בכל מקום ובכל,כן- אם.הרמב"ם
 לכך כתב. ואינן צריכין לבקשו בחפוש אחר חפוש,זמן



     

 דעתי נראה ליישב דברי הר"ן ,דרבי יוחנן לא איירי
אלא בשנתערב ממשו של איסור ,וסבירא ליה לר"ן
כתירוץ שני של תוספות דף צט חולין לענין מין במינו ,כן אית
ליה לר"ן אפילו מין בשאינו מינו .ואליבא דרש"י פירש הוא
שכוונתו הא דהביא ראייה מרבי יוחנן ,לא הביא אלא להורות
לן שאנו נלך בהדרגה .היכא דאיכא כזית בכדי אכילת פרס,
אסור ולוקין עליו ,והיכא דליכא כזית בכדי אכילת פרס ,אסור
מדאורייתא ואין לוקין עליו .ויש לן השתא ללמוד ,דהיכא
דליכא אלא טעמא ולא ממשו כלל ,אינו אסור אלא מדרבנן.
ולדברי תוספות ,הא דאמר רבי יוחנן טעמא ולא ממשו אסור
ואין לוקין עליו ,לא איירי אלא במינו ,אבל שלא במינו ,אי
ליכא כזית בכדי אכילת פרס ,לוקין עליו .ומינה ,אי לית כאן
רק טעם בעלמא בלא עיקר כלל ,אסור מן התורה ואין לוקין
עליו אפילו במין בשאינו מינו .כן נראה לעניות דעתי ליישב
דברי הר"ן ,ודוק .ועיין היטב בדברי הר"ן בפנים ותמצא
כדברי ,ודוק היטב.
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 דעתי נראה ,דלכך הביא הרב בית-יוסף בשם
ארחות-חיים ,להגיד לנו כי זה שיטת הרי"ף ,דאם
הוא לפנינו ואינן יודעין לשער ,דלא אמרינן ספיקא לקולא,
דהא הרשב"א הביא זה בשם עצמו ,וגם הטור לא הביא רק
הלשון תורת-הבית .ועל זה כתב הרב בית-יוסף שזה הם דברי
הרשב"א ,וכאן בא להגיד שכזה הביא ארחות-חיים בשם
הרי"ף.
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דעתי נראה דדברי רבנו בטור שייכים אלעיל .דהא
לעיל מזה הביא בטור ההיא דינא ,דלרבנו תם ,אם





נתערב מין במינו מן התורה בטל ברוב ,אלא שחכמים הצריכו
שישים .ונפקא מיניה אם נתערב מין במינו ונשפך בענין שאין
יכולין לעמוד עליו לשערו ,אם נתבאר שהיה רובו היתר ,מותר,
דספיקא דרבנן תולין להקל וכ' .וכתב הרשב"א ,שאם נתערב
במינו ובשאינו מינו ונשפך ,רואין את שאינו מינו כאילו אינו,
ותולין לומר שמינו היה רוב ונתבטל וכ' .עכ"ל .ופירוש דהאי
'תולין' כמו דתולין לעיל ,דאהתם נמי שייך ,ופירושו ,ותולין
להקל לומר שמינו היה רוב ונתבטל .פירוש ,שאנו תולין להקל
ואומרים כיון שמינו היה רוב ונתבטל וכדלעיל ,מאחר שיודעין
בודאי שהיה רוב נתבטל .ולברר דבריו כתב ,כי היכא דאמרינן
רואין את מינו כאילו אינו ושאינו מינו רבין עליו ומבטלו.
ושפיר מתורץ בזה קושיית הרב בית-יוסף ,ודוק .עיין פרישה,
ברוך שכוונתי .ועיין מהרש"ל ים-של-שלמה פרק כל בשר
סימן מו.
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 הבנתי במאי לא כוון יפה רבנו בזה ,דהא כחל דרבנן,
ולמה אין אנו תולין בו קולא .זה אינו ,אלא משום
אפילו באיסור דרבנן הולכין להחמיר אם אין אנו יכולין לשערו
מצד קוצר דעתנו .וזה הוא כוונת הרשב"א ,וכן הביא רבנו
בטור ,ויפה כוון .אלא שלא הביא דברי הרשב"א כלשונו ובזה
אולי לא כוון יפה ,ואנחנו רואים בכל מאי דלעיל בהאי סימנא,
שלא הביא לשונו של הרשב"א ,אף-על-פי שכתבו בשמו ,אלא
עורך הוא לפנינו כוונת הרשב"א ,וכן נמי כאן בהאי דינא
מכוין הוא יפה לכוונתו ,כן נראה לעניות דעתי .ועיין גם-כן
פרישה שכיוונתי ,תהילה לאל.
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 תמה מאוד ,הלא האי טעמא דשויוהו רבנן כחתיכה
נבילה ,לא קאמר בגמרא אלא אהאי קושיא ,אלא מעתה
נפל לקדירה אחרת אל יאסר ,אבל לשער בדידיה ,אם בשלו
בהדי בשר ,לא קאמר דצריך לשער כנגד כולו אלא מפני שלא
ידעינן מה דנפיק מיניה .ויש לומר ,האי דאורחות-חיים לאו





     

דוקא משום דעשאוהו כחתיכה דנבילה ,אלא כוונתו משום
דאמר לעיל מיניה וכחל עצמו אסור ,לכן משערינן בכחל כנגד
כוליה ,דלא ידעינן כמה דנפק מיניה .מה שאינו כן בלב וכבד
דאם נתבשלו * אפילו הכי לא נאסרו בעצמן ,לב משום דשיע
וכבדא משום דטרידי לפלוט וכדומה ,לכן סבירא ליה דמשערין
באומד הדעת אומד יפה ולא כנגד כוליה ,כן נראה לעניות
דעתי .ובזה נוטה לסברת הראב"ד ז"ל שחולק בין חוזר
להכשירו ,עיין שם בבית-יוסף.
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 דעתי לא קשה כלל ארבנו בבית-יוסף .כי הוא לא
אמר שרבנו בטור מסכים לסברא ראשונה ,אלא כך
כתב ,ורבנו סתם דבריו כסברא ראשונה ,עכ"ל .וכן הוא באמת,
מדלא הביא כאן דברי הרמב"ן שפליג ,אלא הביא סתם דברי
שאר פוסקים ,הרי שסתם דבריו כסברא ראשונה .אבל אפשר
שאינו מסכים לדבריהם ,אלא סבירא ליה כרמב"ן כדלקמן ,ולא
קשה ,ודוק ,כן נראה לעניות דעתי.
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 דעתי צ"ע .הלא דינא השני ,משלושים זיתים עם
דם ושלושים זיתים עם חלב ונתערבו ,מה חידוש
יש בזה ,ולמה צריך להביאו ,הלא יש זה ללמוד מדינא ראשון,
אם נפלו שני זיתים של איסור ,אחת של דם ואחת של חלב
לתוך חמשים ותשעה זיתים ,והלא קל וחומר הוא זה ,מה דינא
ראשון דאינו אלא חמישים ותשעה של היתר וצריכין לצרף
האיסור לבטל ,אפילו הכי בטל ,מכל-שכן אם יש כאן שישים
בלי האיסור מכל-שכן דבטלים שני מיני איסור .ואפשר שלכך
הביאו ,משום שהובא כן בתשובתו של אביו הרא"ש ז"ל ,וקל
להבין .ועיין בשולחן-ערוך סעיף ט ,ובטו"ז שם ס"ק יג.
_________________
*
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 הרמ"א תמה אהוראה בשתי כפות ,אבל הוראה זו
סמוכה ומתוקנת היא לו .ואני בעניי לא הבנתי כלל
כוונתו ,במה שכתב ,אפילו נטל אחר-כך איסור אחד משם,
שרי ,הואיל וכבר נתבטלו שניהם ,עכ"ל .אי כוונתו שלאחר
שנפלו גבינה ובשר ונתבטל בשישים ,אחר-כך נטל כזית גבינה
או כזית בשר משם ,אפילו הכי שרי התבשיל ,הואיל וכבר
השלימו התבשיל לשישים ונתבטלו שניהם ,ומה חידוש בא
לאשמעינן ,וכי מה חילוק יש בין אם נוטל מהקדירה כזית אחד
של היתר ולא נשארו אחר-כך אלא חמשים ושמונה זיתי היתר
והני שני זיתי איסור ,או אם נטל כזית אחת של איסור .ואפשר
שיש חידוש יותר לאשמעינן ,היכי דנטל כזית אחד של היתר
ולא נשארו אלא חמשים ושמונה זיתי היתר ושני זיתי איסור,
אפילו הכי שרי ,הואיל וכבר נתבטלו שניהם .ואי-אפשר לומר
שאם נטל אחר-כך איסור אחד משם ,שרי האיסור עצמו אם
נטל אחר-כך ממנו הגבינה או כזית בשר שנפל לשם ,מותר
הוא עצמו לאכול ,הואיל וכבר נתבטל .משמע ,אפילו לא
נתערבו ונכללו בתוך הירק ,אלא שהגבינה עומד לעצמו בתקפו
ובגבורתו בתוך הירק וגם הבשר כן ,אפילו הכי מבטלין זה את
זה ,זה לעניות דעתי לא מסתבר שהבשר הניכר לעצמו יבטל
הגבינה העומד לעצמו או בהיפך ,לכך אף זו הוראה צ"ע
לעניות דעתי ,ודוק.
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 דעתי אינו צריך לזה ,דהא לכולי-עלמא הני שיעורי
דתרומה וערלה וכלאי-כרם והקדש ששיערו במאה,
במאתים ובאלף ,אינו אלא מדרבנן לכולי-עלמא .ומן התורה
אין לנו שיעור למעלה מנותן טעם .ולרבנו תם הוי שיעורא מין
בשאינו מינו בשישים ולמעלה מזה ליכא שיעור מן התורה
לבטלו ,שלכך נקט ר"י כל איסורי תורה בשישים .וכוונתו,
מדאורייתא אין שיעור ביטול למעלה בשישים ,אבל מדרבנן
יש ויש ,וכמו שיתבאר בטור ובבית-יוסף ,וקל להבין.
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והיתר סמך עצמו אמאי- דעתי נראה לי דהאיסור
[דכתב הרא"ש בפרק גיד הנשה ]חולין סימן לג
, דכל דבר שאם יחלק אין שמו עליו, וזו לשונו שם,לענין בריה
 וכשאין שלם אין קורין, דעוף טמא שלם נקרא עוף,נקרא בריה
. וכן גיד נקרא חתיכת גיד. אלא חתיכת עוף טמא,אותו עוף
,והיתר- וזה ראיה לדברי האיסור. עכ"ל,'וכן אבר מן החי וכ
. ודוק,ואין להקשות עליו

 דלא החמיר רש"י להצריכו, יודע מנא ליה הא
פנים שישים ולסמוך אקפילא ארמאה רק-כל-על
 אלא מפני שגוי אינו נאמן כלל לסמוך עליו, זה אינו,להחמיר
 ודאי לא החמיר, אבל כהן דמהימן,אפילו מסיח לפי תומו
 דלית ביה סברא כלל,כן שישים-רש"י כלל להצריך גם
. ודברי הפרישה צ"ע,להחמיר בזה
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 וידוע. פירש במה ניכרת ביצת אפרוח או אם יש בה דם
 אבל ביצת טפת,דביצת אפרוח קשה להכיר ורק לאומן
. וצ"ע, אף לאומן סוחר אינו ניכר,דם אינו ניכר לשום אדם
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 נראה דהטור נקיט כן משום דהוא לישנא דרמב"ם פרק
יוסף- וכמו שהביא הבית,אסורות-טו מהלכות מאכלות
 והרמב"ם נקיט גריסין משום דבמתניתין,שם בשמו לעיל
 ודברי רש"ל. נקטו גריסין,זרה ובגמרא שם וכאן-בעבודה
. ודוק, וכן נמי כוונת הרמב"ם והטור,אמיתיים לדינא
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 שפיר, ודאי אם מכירין את האיסור. מבין דבריו
 אבל כאן איירי שאין אנו מכירין את האיסור,כדבריו
והוא מתבטל ברוב מן התורה ורבנן הצריכו שישים לבטלו
 ועכשיו נשפך ואין אנו יודעין לשערו והוה ליה,ולהתירו
ספיקא דרבנן ואזלינן לקולא ונתבטל והותר שאר התבשיל
,כולו כמו שהותר מדאורייתא ברובו אף אותה חתיכת האיסור
 וצ"ע,ולא אמרו לקמן סימן קו וקז אלא אם ניכר האיסור
.טובא
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 דעתי נראה ,דברי הרמב"ן והרא"ש הם בנויים על
יסודי קדש .דהנה האי פיסקא עצמה דשמואל
דאמר מליח הרי הוא כרותח ,כבוש הרי הוא כמבושל ,מצינן
לקמן בגמרא פרק כל הבשר דחלקו ביה שם דף קיב ,וקאמרו
כי אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח ,הני מילי היכא דאינו
נאכל מחמת מילחא ,וההיא אטמהתא דאימלחי בי ריש גלותא
בגידא נשיא ,לא אימלחי אלא לקדירה והוי נאכל מחמת
מלחא ,לכן שרי רב אחא בר רב ,וקאמר ליה לרבינא מאי דעתך
האי דשמואל ,הא שמואל בעצמו לא קאמר אלא בנתבשל .וכי
תימא דהוי כרותח דבשול ,דהא מדקאמר כבוש כמבושל,
מכלל דרותח דצלי קאמר ,וזהו קאמר אי יהבו ליה כל חומרא
דשמואל בלי שום חלוק .אז וודאי גם רב אחא בר רב היה
אוסר ליה כצלי בכדי נטילה .אבל עכשיו דמשכחינן האי
חלוקא לקמן בין נאכל מחמת מילתא ,ודאי סבירא ליה כאן
אפילו כצלי לא הוי ,ולכך שרי רב אחא בר רב לגמרי .ואפשר
שסבירא ליה אפילו קליפה לא בעי ,מדלא קאמר כן אלא קאמר
סתם 'שרי' .דהא חזינן לקמן דף קיב בההיא בר גוזלא דנפל
לכדא דכמכא ,שריה רב חיננא בריה דרבא מדשמואל ,דלא
קאמר אלא כשאינו נאכל מחמת מילחא והאי נאכל מחמת
מילחא .והני מילי חי ,אבל צלי בעי קליפה ,הרי אי נאסר
מחמת מילחא ,אפילו קליפה לא בעי.
 יש לומר ,דהא אשכחן לקמן דף קיא ,ב ,דפליג רבי
יוחנן אהאי דשמואל ,דאיתא התם ,כי אתא רבין אמר
רבי יוחנן ,מלוח אינו כרותח ,וכבוש אינו כמבושל .וידוע
דשמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן ,אף-על-גב דפרכיה אביי
התם מדחזי דרב אמי לא עשה כן ,מכל-מקום ,כיון דאמר רבין
כן בשם רבי יוחנן ,משמע דשמע מיניה דקאמר מליח אינו
כרותח ,ולכך התיר רב אחא בר רב כאן ,דסבירא ליה כרבי
יוחנן ,וקאמר ליה לרבינא ,מאי דעתך דרצית להחמיר משום
דסבירא לך כשמואל ,הא אפילו לשמואל אין לאסור .ואיפרך
האי דרבינא ,וקיימא לן כרב אחא אליבא דרבי יוחנן .ועוד,



דקאמר מר בר רב אשי משמיה דרב אשי ,דאמר ליה אבא שרי,
משמע שרי לגמרי .וקיימא לן כרב אשי שהוא בתרא ,וקיימא
לן בכל מקום הילכתא כמר בר רב אשי ,והוא התיר בסתם.
לכך האי פיסקא דרא"ש מיוסד על אבני קדש ואין להקשות
ארמב"ן כלל .ועיין בחדושי על הגמרא.
 אתה רואה לפי שיטת הפוסקים אחרים שסברו שמליחה
הוי כצלי ממש ,הלא קשה ,הא על-כרחך צריך לומר
דמליחה אינו דומה לצליה לענין חוטין שביד ,דשם אמרינן
במליחה שרי לגמרי ,מה שאין כן בצליה .וצריך לדחוק מאוד
ולומר שכח אש גדול מכח מליחה בשאיבת דם ,אבל ברתיחה
הם שוין .וזה נראה שהוא דוחק ,עיין שם .ולדידן ניחא מאד,
שבכל מקום אמרינן כח צליה גדול מכח המליחה ,ודוק .ומה
שהביא ראיה מדברי תוספות דהא תירצו תוספות שפיר התם.
ועוד ,וכי איזה קושיא משיטת התוספות לשיטת הרא"ש ,ולכן
נכון כאשר פירשתי ,ודוק.
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 דעתי נראה דסמ"ק סבירא ליה שהני האמוראי
פליגי ,דמכדי כל אחד ואחד מהם אמר דההיא
מעשה בכנישתא דמעון דאסר רבי יוחנן לא הוי כדאמר חבירו,
אלא כך היה כדאמר הוא .וכי אפשר לומר דהאחד מכחש את
חבירו לומר דלא היה ההיא מעשה כלל לפני רבי יוחנן
בכנישתא דמעון ,אלא ודאי כל אחד ואחד מהני עובדות היה
בכנישתא דמעון ,אלא דפליגי הני אמוראי אתירוצא דגמרא.
דהא רבה בר בר חנה הקשה אהאי דקאמר בגמרא דבחלב
מפעפע ולא מהני קולף ואוכל ,דהא חזינן מההיא עובדא דרבי
יוחנן דמהני קליפה אפילו בחלב .ומשני הגמרא ,ההוא כחוש
הוה .ומשמע מזה שבחלב כחוש מהני קולף ואוכל .ועל זה
פליג רב הונא בר יהודה וקאמר בחלב לא מהני קלוף ואוכל,
אפילו בחלב כחוש מהא דרב הונא לעיל ,אלא התם ברבי יוחנן
שהתיר ,לא הוי אלא כוליא בחלבא וזה הוא שהתיר משום
דקרמא מפסיק .ורבין בר רב אדא פליג אף על זה ,וקאמר דאף
זה לא התיר רבי יוחנן ,וסבירא ליה דכוליא בחלבא אסור
וכקושית התוספות שם ,ורבי יוחנן לא התיר אלא כילכית
באילפס ,ואף זה לא התיר אלא על-ידי טעימת הקפילא .וזה
הוי מסקנת הגמרא ,שלא אמרינן אלא להתיר בכילכית באילפס



     

ובטעימת קפילא ,שמע מינה ,בין חלב כחוש ,בין בכוליא
בחלבא אזלינן לאסור ,וזה סברת הסמ"ק.
יט(          
       
          
        
         
       
        
         
        
         
     
 אני ,כיון דחזינן פלוגתא ,דרש"י סבירא ליה לאסור
עד דאיכא קפילא ואיכא נמי שישים ,וכן הרי"ף
ושאר פוסקים התירו אפילו בפחות משישים אי איכא קפילא,
ולא מצא טעם .ובא הרמב"ן לכבוד גדולי הפוסקים ועושה
פשרה כדי לקיים דברי שניהם ,אין להקשות עליו מנא ליה,
אף דאין לו יסוד מוסד מגמרא ,כיון שהוא להחמיר ולא להקל,
יש לילך אחר פשרה כזו .ועוד ,שאף מדברי הגמרא יש לדקדק
כהאי גוונא ,ודוק היטב.
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 דעתי נראה לתרץ ,דלכאורה יש להבין ולדקדק
בדברי הר"ן היכא קאמר בהא דאמרינן במסקנא כי
היכא דאימעיט היתירא אימעיט איסורא ,הוה דוקא כשלא





ראינו האיסור בשעת נפילה ,הא אם ראינו האיסור בשעת
נפילה ,משערינן במה דבלע ,הא האי עובדא דרב אשי לקמן
היה שראינו האיסור קודם שנפל ,ואפילו הכי אמרינן כי היכא
דהתירא בלע דאיסורא נמי בלע ,דהא איתא התם ,האי כזיתא
דתרבא דנפל בדיקולא דבשרא ,סבר רב אשי לשיעוריה במאי
דבלע דיקולא .אמרו ליה רבנן לרב אשי ,אטו דהיתירא בלע,
דאיסורא לא בלע ,ע"כ .הנה נאמר ההיא כזיתא דתרבא ,מוכח
שידעו וראו האיסור קודם שנפל ונערב ,ואפילו הכי אמרינן
אטו דהיתירא בלע וכ' .וצריך לומר כמו שפירש רש"י ]חולין
צח [.בד"ה סבר רב אשי לשיעוריה ,וזו לשונו ,היתירא,
ולאוסופי עלה מה שבלעה קדירה כדי לבטל את האיסור,
והאיסור היה משער כמו שבא לפנינו מצומקת .ואמרו ליה
רבנן דאיסורא לא בלע .בתמיה .אף האיסור נצטמק ,וכשנפל
היה בו יותר ,אלא הכל משערים כמו שאנו רואים ,עכ"ל .הנה
ראינו עכשיו שאף האיסור נצטמק ,לכך משערים כמו שאנו
רואים .אבל אם ראינו שהאיסור הוא עכשיו כמו שנפל שלא
נצטמק כלל ,מודים רבנן נמי להאי דלעיל ,דמשערינן ההיתר
במה דבלע הקדירה.
 בגמרא משמע בלישנא בתרא דמשערינן תמיד במאי
דבלעה הקדירה מן ההיתר ,על זה אמר רש"י ,ועיקר
הדבר ,כמו שבא לפנינו משערינן וכ' ,וכדאמרינן לקמן אטו
דהיתירא בלע .ולקמן לא אמרינן כן אלא היכא דראינו דגם
האיסור נצטמק ואינו כבראשונה ,אבל אם ראינו שנשאר
כבשעת נפילה שהוא האיסור ,קיימא לן כלישנא בתרא
דמשערין ההיתר במאי דבלעה הקדירה .וכוונת הר"ן הוא כן
שיש טעות סופר בפירושו ,מיירי כשלא ראינו האיסור בשעת
נפילה ,פירוש ,שלא ראינוהו שנשאר על צורת הראשונה בשעת
נפילה ,אלא ראינוהו שנצטמק ,על כהאי גוונא הוא דאמר
אחר-כך כי היכא דאימעיט היתירא אימעיט איסורא .הא אם
ראינו האיסור בשעת נפילה ולא נתמעט כאחד עם ההיתר,
פירוש ,שנשאר על תמונה ראשונה שלא נצטמק כלל ממה
שהיה בשעת נפילה ,כגון זה משערינן במה שבלע .שרש"י
דחה לישנא קמא משום לישנא בתרא ,דלחומרא אזלינן ,ושוב
דחה גם לישנא בתרא משום סוגיא דלקמן ,דמסיק אטו דהיתרא
בלע ,דאיסורא לא בלע .פירוש ,באופן דבסוגיא לקמן שראו
שגם האיסור נצטמק .אבל אם ראו שלא נצטמק האיסור כלל,
ודאי קיימא לן כלישנא בתרא כאן שמשערינן ההיתר במאי
דבלעה הקדירה .ודברי הר"ן נכונים ,ולא קשה עליהם קושית
הים-של-שלמה ,כי באמת כן הוא כוונת הר"ן ,שלא חזר רש"י
מלפסוק כלישנא בתרא ,אלא היכא שראינו האיסור כשנפל
וראינוהו אחר-כך שנצטמק .אבל אם ראינוהו שלא נצטמק
ונשאר על תמונתו הראשונה ,קיימא לן כלישנא בתרא,
דמשערינן במאי דבלעה קדירה ,ודוק היטב .ואפשר לישב
גם-כן בזה דברי רש"י ולהצילו מתלונת הר"ן ,ודוק היטב.





     

כא( ]       חולין צז ,ב[ 
         
         
]       ערך געל[ 
] תוספות חולין צז ,ב ד"ה ביצה[   
          
]        סימן
לא[ ] לאוין ,קלב[ ]   סימן תרעז[ 
        
        
         
 דעתי נראה לתרץ שיטת הספר-תרומה וסמ"ג .אם
נחזי אשקיל וטריא בגמרא ,מצינו דפריך בגמרא
אאוקימתא ,קמייתי מההיא תוספתא דתרומות ביצים טהורות
ששלקן עם בצים טמאות ,אם יש בהן בנותן טעם כלן אסורות,
ואוקמא דאית ביה אפרוח .ופריך מסיפא דההיא תוספתא,
מדקתני סיפא ,בנמצא בו אפרוח ,מכלל דרישא דלית בה
אפרוח .ומתרץ ,פירושא קא מפרש .ומסיק ,דאיכא נמי למימר
תנא סיפא לגלויי רישא .דרישא דלית ביה אפרוח ,ואפילו הכי
אסירא .ואם-כן ,חזינן אף-על-גב דמתניתין דידן אוקמינן
בביצת אפרוח ,אבל מכל-מקום יש להוכיח מההיא תוספתא
דתרומות ,דביצים טמאות שנתבשלו עם טהורות שנאסרת ,וזהו
טעמא דספר-תרומה והסמ"ג ,כן נראה לעניות דעתי.
]     חולין צח ,א[  
]     סימן כח[ 
        
          
]      סימן פו[  
]  מאכלות-אסורות טו ,יט[   
        
         
       
        
         
        
]    חולין צז ,ב[   
          
        
        
         
          
    



דעתי נראה דלפירוש הרמב"ם נמי לא קשה מההיא
דרב נחמן ,דהכא האמוראים פירשו בהדיא וקאמרו



ביצה בשישים והיא אסורה ,בשישים ואחת והיא מותרת,
וידעינן בפירוש דאם נתערב ביצה דאיסורא בשישים ביצים
מותרות ,כולן אסורות ולא הותרו אלא בנתערבה בין שישים
ואחת ביצים מותרות .אבל לעיל אמר רב נחמן ביצה בשישים
ואין ביצה מן המנין ,ולא קאמר שם אי ביצה בשישים מותרות
או אסורות עד דאיכא שישים ואחת .שפיר יש לומר לפירוש
הרמב"ם ,דמאי דאמר רב נחמן ביצה בשישים ואין ביצה מן
המנין לאיסורא קאמר ,עד דאיכא שישים ואחת ביצים של
היתר .וקצת ראיה יש לפירוש זה ,מדמחלק רב נחמן בגמרא
האי מימרא שלו לשלש בבות ,ולא נקט סתמא כל איסורין
שבתורה בשישים ואין האיסור מן המנין חוץ מן הכחל שהוא
בשישים וכחל מן המנין .או דהוה ליה למנקט בתרי בבא ,אמר
רב נחמן גיד וביצה בשישים ואין האיסור מן המנין .כחל
בשישים וכ' ,ולמה חלק גיד לשנות בפני עצמו וביצה בפני
עצמה ,הלא לכאורה דין אחד להם .אלא ודאי מוכח שלא
כדינא של גיד הוי דינא של ביצה .גיד בשישים ואין גיד מן
המנין ,ואי הוי להו שישים ואחד בהדי איסורא ,מותר .מה
שאין כן בביצה ,שם אמרינן ביצה בשישים ואין ביצה מן
המנין עדן לאיסורא עד דאיכא שישים ואחת דהתירא חוץ מן
האיסור .וניחא שפיר לפירוש הרמב"ם ,כן נראה לעניות דעתי,
ודוק.
כב(        
      
          
          
  
 לי שאם אוכל ישראל על-פי אמירת גוי ומוצא ביה
טעם חלב ,ודאי אסור ,ולא מיבעיא בסתם גוי מסיח
לפי תומו ,אלא אפילו אם הוא אומן ומסיח לפי תומו ,כשיטת
רש"י ,ואוכל הישראל על-פי דבורו ומוצא בו טעם איסור ,נמי
אסור ,ולא אמרינן האומן מבין יותר מישראל שאינו אומן ,זה
ודאי לא אמרינן ,ואסור.
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 דעתי נראה לתרץ דברי הדרישה ,דכאן הטעימה
אינה דומה לטעימה גבי מרה ,דשם גבי מרה לא
צריך ליה אלא טעימה קצת ללחך למעלה או לנגוע רק בלשונו
ַלכבד ,משום דמרירות נרגש במהרה אם רק נוגע למעלה
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, בער ולא אדע מה שייך מרע חזקתיה למסיח לפי תומו
כן מה לי-מכיון שאמרינן אומן לא מרע חזקתיה אם
 כיון דאומן הוא מותר,מסיח לפי תומו או אינו מסיח לפי תומו
 ומסתבר כן דאומן לא מרע,לסמוך אהרגשתו דודאי לא ישקר
 דיש תרתי,חזקתיה ושפיר התירו בקפילא מסיח לפי תומו
. וצע"ג,לטיבותא
         
      
         
          
        
        
         
         
          
         
        
         

 הא היינו סברת דגמרא שם בפרק הגוזל,אני מאוד
 משום דלא איתחזק, פירוש.בתירוצם בשבויה הקלו





 יש, ואם גם אינו נרגש במרירות בלשונו.במקום כבד בלשונו
ידי שיצלה הכבד בגחלים-עוד דרך אחר לבקש ההיתר על
 מה שאין כן כאן.ולהטעים בפיו על לשונו או בלשונו לבד
.ידי טעימת לשונו- שאין דרך אחר להתירו אלא על,גבי מליחה
 כי צריך, הרי כבר הודח,ואם נמלח הבשר מליחה המכשירו
 וצריך ללחך היטב,ליה הדחה אחרונה ואינה נרגש המלח בקל
 כן נראה. ואולי כל זה לא התירו,בלשונו עד שירגיש המלח
.כך אדברי דרישה-לעניות דעתי שלא להקשות כל
         
       
         
         
          
          
        
       
      
 אם הוא מלוח, אם הוא מסופק בבשר, נחזי אנן, לי
 הלא הטעם,או אינו מלוח למה אסרוהו לטעום
 למה,כן- ואם,דילמא אינו מלוח והרי הוא טועם בשר האסור
נתיר לטעום גבי מרה את הכבד אם גם אמרינן כסברת הש"ך
 וקרוב,דמילתא דלא שכיח הוא שתהא המרה נטולה לגמרי
, אבל הלא הכבד אינו מלוח,הדבר שיטעום טעם מרה בכבד
פנים אסור כמו-כל- הוא על,וכל זמן שלא נצלה על הגחלים
, ולמה נתיר גבי כבד מה שאסרינן גבי בשר,בשר שאינו נמלח
 שאני, צריך לומר כמו שתרצתי,פנים-כל- על.והוא תמוה
. ודברי הש"ך צ"ע,טעימת מרה מטעימת מלח
       
        
     



 דהא בטעימה די אם יקח, לי דלאו דוקא אכילה ממש
.כך יפלטנו-המאכל לתוך פיו ויטעמנו על לשונו ואחר
 אלא וודאי.חיים סימן תקסז גבי תענית-וכמו שמצינו באורח
 משום שאינו די בזה לטעמו,ידי ישראל-כוונתו דלכך אסור על
 אלא שצריך לקחהו לתוך פיו,ידי לחיכת הלשון בלחוד-על
 ותדע דכך הוא. ולזה אסור בדבר איסור,ולטועמו על לשונו
, וזו לשונו, שכתב, דלא צריך דוקא אכילה ממש,כוונת הטו"ז
חיים סימן תקסז מבואר פשוט בזה דאין-וגבי תענית באורח
 דלא הוזכר שם אלא לענין,איסור בטעימה בלשון לחוד
 ובזה יש חילוק בין תענית לשאר,טעימה ליקח לתוך פיו
 הרי מבואר דאף בטעימה על לשונו בלי בליעה. עכ"ל,אסורים
.מגדים- ועיין פרי, ודוק,נמי אסור





     

איסורא .וכן פירש רש"י בכתובות דף כג ע"א בד"ה בשבויה
הקילו ,וזו לשונו ,דחששא בעלמא הוא דאיכא שמא נבעלה
לגוי ונפסלה לכהונה ,עכ"ל .הרי דטעמיה איכא משום דלא
איתחזק איסורא .ובזה עולים כהוגן כל שיטות הראשונים
ואחרונים שפסקו כן בגוי מסיח לפי תומו שמהימן .והוא ז"ל
דוחהו בקש ,וכתב עליו ודוחק ,וצע"ג.
         
       
         
       
   
 זה ניחא ליה מאוד בלי שום דוחק .וניחזי אנן
מהיכי מסתייע למילתיה .הא אדרבה ,הוא ז"ל
הביא לעיל דברי מחותנו דבמסיח לפי תומו לא שייך לא מרע
חזקתיה .ואם-כן קשה ,ודאי במסיח לפי תומו מה לי אי איכא
למיקם עלה דמילתא ,או אי ליכא למיקם עלה דמילתא ,כיון
שהגוי מסיח לפי תומו .דהא כל טעמא דגוי מסיח לפי תומו
נאמן בדבר דאיכא למיקם עלה דמילתא ,אינו אלא משום
דודאי לא ישקר .ואי מסיח לפי תומו לפי סברת מחותנו לעיל
היכא שייך האי חלוקא ,והלא נראה דחקותו בהאי תירוצא על
מצחו יותר מאותן יש שהיו רוצים לתרץ ,ודוק היטב ,כי לפי
עניות דעתי צע"ג .ועיין פרי-מגדים שכוונתי בזה.
כה(          
      
        
         
       
         
       
 דעתי נראה דסברת הלבוש דלא מהימנינן בזמן הזה
אפילו ישראל משום דלא ידעינן אי יודע להבחין
בטעמים ,דילמא באמת אינו יודע להבחין והוא סובר שיודע
להבחין ,דהא זה ודאי אמת ,דודאי ישראל לא משקר ,אלא
שהוא סובר שיודע להבחין ואומר כפי הרגשתו ,ובאמת אינו
יודע .זה הוא אפשר סברת הלבוש .ולפי זה יש לדקדק אשיטת
אדונינו בש"ך ,למה לדידיה הישראל נאמן בטעימתו ,דילמא
אותו ישראל אינו יודע להבחין בטעמים ,דהא הש"ך מביא האי
סברא לעיל בשם מחותנו מה"ר גרשון ,וצ"ע ,ודוק.
כו(           
      
        
           
       



          
         
        
        
         
        
          
         
         
       
         
       
         
       
           
         
         
         
        
         
       
 דעתי ,ח"ו לשוויא האי גאון מאור ישראל מורינו
הרמ"א ז"ל בטועה ,וכל קדושים חבל נביאים
המתנבאים כמוהו .ואפשר שמן השמים הניחו לי עני בדעת
להתגדר בו ,ואענה חלקי .כי הנה הרמ"א כיון למה שהביא
בבית-יוסף בד"ה מצאתי כתוב ,ומבאר שם מה נקרא מינו או
אינו מינו ,ועיין בדברי טו"ז ס"ק ד .וזו לשון בית-יוסף ,מצאתי
כתוב דכבד ובשר שני מינים הם ]וכ'[ ובשר עוף ובשר בהמה
שני מינים הם וכ' ,חמרא חדתא ועינבי שני מינים הם ,ושאור
ועיסה שני מינים הם ,ואיל ושור ועז שלשה מינים הם ,וכן
מיני דגים ועופות שחלוקות בשמן שני מינין הן ,אבל ביצים
של עוף זה בביצים של עוף זה הם מין במינו .וחלב ובשר שני
מינים הם ,שומן של הלב ושל הדקין מיקרי חלב ,וחלב פרה
ורחל מין אחד הוא ,ושומן של צלעות וחזה ואליה ושומן הירך
בשר שמן הוא ,ומיקרי בשר ולא חלב .וכבש ואיל מין במינו
הוא ,מאור זרוע ,עכ"ל .ואחר-כך מצאתיו באגור ,עכ"ל.
 המחבר אית ליה ,וכן קיימא לן נמי כשיטת רבנו תם
טעם כעיקר דאורייתא ,והוה ליה מין בשאינו מינו
מדאורייתא אסור עד שישים .וכן אית ליה נמי לרמ"א בהגה,
אלא שהוסיף להחמיר כדרכו וכתב אף שאינו שוה בטעמא,
כיון דקיימא לן מין בשאינו מינו אסור מדאורייתא .ובענין מין
במינו או שאינו מינו מצינן פלוגתא ורבא אית ליה אם שוה
בשמא מיקרי מין במינו ,וזה לא הוי אלא להחמיר ,כי לא
מצינן בכל איסורי תורה אם הוא שוה בטעמא שלא יהיה נמי
בשוה בשמא ,רק מצינן איסורין קצת אף-על-פי ששוין בטעמן,



     





אינן שוין בשמן ,כגון הנך דמני שם בבית-יוסף בשם מצאתי
כתוב ,וסבירא ליה לרמ"א שמחמירין גם-כן בהנך להצריכן
מדאורייתא שישים ,ולהחמיר עליהן בנשפך .ומה דמני ביצים
של עוף זה עם ביצים של עוף זה למין במינו ,משום דסבירא
ליה דגם בטעמן שוין הן ,וכדאמרי אינשי כמיא דביעא
בעלמא ,ואינם משונים בטעמן .והיינו טעמא דמהרש"ל והיינו
טעמא דאגור ואור-זרוע ,כולם סבירי להו להחמיר ,כיון דאיכא
רבא דמני להו למין במינו אם שוין בשמא ,מחמירינן בהני .כן
נראה לעניות דעתי ליישב דברי הרמ"א ,וח"ו למשויה בטועה,
ודוק היטב .קצת ראיה לדברי *.
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 להשוות גם-כן רבותינו ז"ל הקדושים ח"ו בטועה,
והם בעל הג"ה איסור-והיתר והמרדכי והב"ח ,נראה
לעניות דעתי לתרץ דבריהם ולתן תבלין קצת .דרבותינו
הקדושים אלו הולכים בזה לסברת הראב"ד ,מביאו הר"ן ,בכף
של עץ או מתכות שנתחב לקדירה של היתר ,כיון דאפשר
להפריד האיסור על-ידי הגעלה ,אין משערים בכולו ,אלא
אומדים אומד יפה כמה יצא ממנו ,עיין שם .אף-על-פי שגבי
כף של עץ או מתכות לית להו האי סברא ,היינו משום דלא
נחתו לחלק בין כף של חרס וכף של מתכות ,דאין סברא
כל-כך לחלק ביניהם ,דהא בין הכא בין התם ,הלא אנו
מוציאים הכף מהתבשיל ולא נשאר שם אלא טעמא .הילכך
ליכא שום סברא לחלק בין כף של חרס לכף של עץ ומתכת,
וכי היכא דבחרס צריכין לשער כנגד כולו ,הכי נמי בעץ
ומתכת ,דלא כראב"ד .מה שאין כן גבי חלב ,דשאני חלב
משאר דבר איסור שנתערב ,דהא בשאר דבר שנתערב ,כיון
שנפל האיסור לתוך התבשיל ,מתערב טעמו מיד היטב עם
ההיתר וגם מממש האיסור נמי נפרך ונשאר בתוך הקדירה,
אף-על-פי שמסירין האיסור אחר-כך ,מכל-מקום נשאר עוד
מגוף האיסור וגם כולו טעמו ,ואי-אפשר לשער באופן אחר
היטב אלא אם נשער כנגד כולו .מה שאין כן גבי חלב ,על-ידי
מים צוננים מפריש מן התבשיל כל צחצוח חלב ולא נשאר
בתוך התבשיל מגוף האיסור שום דבר ,אך על-כל-פנים מן
הטעם נשאר לתוכו .ועל זה שפיר יש לומר כסברת הראב"ד
אומדין אומד יפה כמה יצא ממנו .ושפיר פסק הב"ח דבדיעבד
מותר אפילו בדליכא שישים ,פירוש ,דליכא שישים כנגד החלב
כולו ,אבל יש שישים באומד יפה נגד מה שיצא ממנו .כן נראה
לעניות דעתי ביישוב דברי קדושים אלו שלא לדחותם מכל
וכל ,ודוק היטב ,ושפיר מתורץ קושית הש"ך ס"ק טז.

 משמע כאן מדברי הש"ך דשאינו מינו נשאר באיסורו
ורק מינו הוא דניתר .וזה קשה להולמו ,שנאמר דבר
שנתבשל יחד ,חצי יהיה מותר וחצי יאסר .ועוד ,דהא
על-כרחך כאן איירי שניתנו המין ומינו ושאינו מינו כאחד אל
תוך הקדירה כמו שכתב לעיל ,ואם-כן מנא ליה דאותו טעם
הנרגש כאן באינו מינו הוא טעם האיסור ,כיון דאמרינן
דהאיסור נתבטל במינו ,הוה ליה האי טעמא באינו מינו טעמא
דהיתרא ,ומותר הכל .והאיך נחית לחלק מה שלא נמצא לא
בשכלינו ולא בשאר איסורים כן ,וצ"ע לעניות דעתי ,ועיין
בחוות-דעת שכוונתי.
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 לא הבנתי כלל מאין לו ברור כל-כך שמיירי רק בכלי
חדש ,אבל בכלי ישן אף המרדכי סבירא ליה שנעשה
הבלוע נבילה ,דהא מההוא דהגעלה מה ראיה היא זו ,דחזינן
דשם אין הפרש בין בליעת היתר לאיסור .הא אין מזה ראיה
כלל ,דשם בהגעלה אי-אפשר להפריש ביניהן ,והאיך דנין
אפשר משאי-אפשר .ושפיר יש לומר בכלי מתכות דאין הבלוע
נעשה נבילה כלל ,אבל בכלי ישן ,ועל-כל-פנים ספק יש בו.
ושפיר כתב רמ"א בלשון ספק .ומהיכן ברור לטו"ז כל-כך,
וצ"ע לעניות דעתי.
ל(          
      
        
         
           




שלא כדברי טו"ז שפירש בס"ק ח שפירש בדברי מרדכי
בכלי חרס אפילו ידעינן כמה בלע נעשה גוף החרס
נבילה ,עיין שם ,ועיין לקמן ס"ק כא.

לא( 

        
       
   

 דעתי לא משמע משם הכי ,דשם איירי מאיסורי
דאורייתא מתרבא חצי זית ,שהאיסור דאורייתא
האיסור חלב הוא מן התורה רק חצי שיעור שהוא חצי זית הוא



רק איסור דרבנן שפיר יש לומר לא תזלזל בשיעורא דרבנן,
כיון דעיקר האיסור דאורייתא ,אבל באיסור דרבנן ,שעיקר
האיסור הוא רק דרבנן ,כגון שומן של גיד הנשה ,אפשר לומר
שבחצי זית שומן של גיד הנשה די לן לבטולי ברובא ואין
צריך שישים נגדו ,כיון דהוא תרתי דרבנן .ומנא ליה לטו"ז
לדקדק האי דינא מהכא ,וצע"ק .וכן נראה מש"ך ס"ק כג.
וכוונתי בזה לפרי-מגדים.
לב(           
        
        
 תמה ,מי הגיד לו שהשומן בטל בתוך מאכל שאפשר
שיתן בו טעם שבטל בשישים ,הא קאמר רמ"א בפירוש,
דדבר שנתן טעם בקדירה לא בטיל כל זמן שמרגישין טעמו,
ודבר דלטעמא עבידא אינה בטל בשישים .ואין לומר מדחשיב
מלח ותבלין ולא נקיט נמי שומן ,מכלל דסבירא ליה שומן לא,
זה אינו ,דהוא לא נקיט אלא דבר שתמיד רק לטעמא עבידא,
אבל באמת משמע שומן גם-כן אי לטעמא שנותן טעם ודאי
לא בטיל בשישים כמו שאר דבר דלטעמא עבידא ,וצע"ק.
לג(          
        
      
      
 בעניי לא מצאתי בשום מקום ברמב"ם שקאמר כן
בפירוש .רק בפרק טו מהלכות מאכלות-אסורות הלכה
יח כתב ,וזו לשונו ,אבל כחל שנתבשל עם הבשר בשישים
וכחל מן המנין ,הואיל והכחל מדבריהם כמו שביארנו הקלו
בשיעורו ,עכ"ל .ושם לא משמע דאית ליה לרמב"ם בכל איסור
של דבריהם שאינו צריך לבטוליה אלא חמשים ותשעה .ועיין
בחידושי על חולין שביררתי שם דדוחק גדול נראה ללמוד
מדברי רמב"ם שם דאית לית בכל איסורי דרבנן כן ,דאם-כן
הוה ליה להזכירו במקום אחד ולא לסתומי דבריו כאן גבי
כחל .לכן כתבתי שם דהא חזינן שהתוספות ורא"ש נתנו טעם
אחר כמו שהביא בכסף-משנה ובלחם-משנה.
 נראה לעניות דעתי דרמב"ם אית ליה בכל איסורי
סופרים ודאי צריך שישים חוץ מן האיסור .וכן הוא
בגמרא ,וכן אמר רבא בגמרא ,וכן משמע בכל מקום .וגבי כחל
שאני .ודאי אי הוי כחל אסור דאורייתא ,לא מהני ליה טעמא
כלל בין הטעם שיש בו גומות ,בין הטעם שהוא היתר בעצמו,
דהא היינו טעמא דחומרת איסור של בשר בחלב .אלא הואיל
כחל מדבריהם ,לכך מהני ביה הני טעמים שהביאו הפוסקים
והמפורשים .והרמב"ם כיון לאותן טעמים במה שאמר הואיל





     



         
      

וכחל מדבריהם הקילו בשיעורו מטעמים האמורים בכחל ולא
* . ודוק,הקילו אלא גבי כחל ולא בשאר איסורי דרבנן

 דהתורה אמרה לא, מזה לעניות דעתי ליכא ראיה כלל
 כל מה שנכלל בגדי שהוא בר.תבשל גדי בחלב אמו
, אבל בשר מין בפני עצמו,אכילה ובכלל זה אית לן נמי חלב
. וצ"ע,וחלב מין בפני עצמו
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 אין אלו אלא דברי נביאות לידע אם הם יותר חלוקין
 ידוע שטעם, ואדרבה.בטעמן מחמרא חדתא בענבי
כבד משונה מכל וכל מטעם בשר שינוי הניכר לכל אדם אשר
. וכן כחל ודאי שני מינים מיקרי,חיך אוכל יטעם לו
          
       
         
, שהוכחתי לעיל דגיד בכלל נבילה וחלב בכלל נבילה
אבל בשר ודאי לא מיקרי אפילו כי אמרינן יש בגידין
.שכן אי אמרינן אין בגידין בנותן טעם- מכל,בנותן טעם
חדש- ומה שהביא הפרי.והיתר-ומיוסדים בזה דברי איסור
 אין מזה, עיין שם,ראיה לדבריו מן הירושלמי דמסכת נדרים
,אדם- דשאני נדרים שהולכים בו אחר לשון בני,ראיה כלל
.ודבריו צ"ע
        
       
        
         

 לעיל מה שתירצתי תהילה לאל יתברך קושית הש"ך
' כי מלאכי ד,על הקדושים ז"ל וח"ו להחזיקם בטועה
. ודוק היטב, עיין לעיל. והם אמת ותורתם אמת,צבאות הם
         
       

 (לו

 כגון, דעתי נראה אפילו לדידן שייך נמי האי דינא
, וכזית דם נפל,שנפל האי זית חלב צונן לתוך צונן
 כמו שהביא,או לח בלח שלא אמרינן חתיכה נעשית נבילה
 שהדם נשאר לעצמו, או שנפל אל תוך שומן,רמ"א סימן צב
,כך נתערבו בשוגג שניהם יחד ונתבשלו- ואחר,ואינו מתערב
 ושפיר מצינן האי דינא.דלא שייך בזה חתיכה נעשית נבילה
 ודברי.כמו שהביא בשם הרא"ש ועוד יש להמציא אופני קיום
 דהא רמ"א אית ליה לעיל סימן צב, וראיה לדברי.טו"ז צ"ע
 הרי,חתיכה נעשית נבילה בכל איסורים וכאן לא הגיה כלום
. ולדידי ניחא, ועיין ש"ך ס"ק לד. ודוק,כמו שכתבתי
        (לה
    
       
      
       
           
         
         
          
        
         

 כי בהמה בחייה בהמה, דעתי אין משם ראיה כלל
,מיקרי כשהיא עומדת לפנינו בבשרה וחלבה וגידה
. בין בשרה בין חלבה בין גידה,וכשמתה הבהמה נבילה מיקרי
,וכשהותרה נבילה כל הבהמה הותרה מה שבכלל נבילה
 כי בשר,מקום בשר לא מיקרי חלב וחלב לא מיקרי-מכל
 ובאמת אי לא התירה תורה אלא בשר,נבילה מאן דכר שמיה
 אבל השתא דהתירה, הוי אמרינן דחלב נשאר באיסורו,נבילה
 ולעולם שני, ואף חלב בכלל הותר, אף בשר בכלל,סתם נבילה
.מינים הם
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,חדש כאן- ואין לי תבונה להלום דברי פרי.מסולאים בפז
 אפילו אם נתבטל האיסור באינו,חדש- אפילו לפרי, ועוד.ודוק
 כמו, צריך להסירן משם,כך ניכר האיסור-מינו לגמרי ואחר
. ועיין בפלתי.שכתב בסעיף שאחר זה כמו במין במינו
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 דהא אינו דומה להאי דבשר עוף, דעתי דין זה צ"ע
, דשם ליכא שום חשש איסור תורה כלל,בחלב
 מה שאין כן גבי.דהא כל דינא דבשר עוף בחלב הוא דרבנן
 כשנפל הדם או כשנתן הקטן או הגוי את הדם אל תוך,דם
 היה הדם אסור מן התורה ונתן הוא איסור תורה אל,הקדירה
,כן- אם.כך נתבשל ונעשה איסור דרבנן- רק אחר,תוך הקדירה
 ומצינו בגמרא, שעיקרו מדרבנן,חמור דם מבשר עוף בחלב
 אבל כיון דמתחלה,פי שנתבשל-על- אף,דם מיקרו דאורייתא
 מיקרי איסור דאורייתא כמו, הוה איסור דאורייתא,שנפל שמה
 דקאמר רב דימי,שמצינו בחולין פרק כל הבשר דף קיא ע"א
 חלב שחוטה, מאי טעמא.מנהרדעא כחלא עילוי בשרא שרי
 ואיתא שם. דם דאורייתא, כבדא עילוי בשרא אסור,דרבנן
גב דאמר-על- אף, וזו לשונו,בתוספות בד"ה דם דאורייתא
, דם שבשלו אינו עובר עליו, א,בהקומץ רבה דף כא
, היה דאורייתא,מקום תחלה כשנפלט עד שלא נתבשל-מכל
 הרי שאין להביא ראיה. עכ"ל,אבל חלב שחוטה תחלתו דרבנן
 וגם מדברי הרשב"א שהביא כאן אינו.מבשר עוף בחלב לדם
 אם נפל איסור דרבנן בתוך היתר, שהרי הרשב"א כתב,ראיה
 איסור, אדרבה, לא נפל איסור דרבנן, אבל גבי דם, להקל,'וכ
 לכן לעניות דעתי אין להחליט כלל כדברי.תורה נפל
מגדים ט"ז ס"ק ג שהביא סברא- ועיין פרי. וצ"ע,חדש-הפרי
. כיון שהיה מתחלה סלקא דעתך,כזו
        
        
        
      





        
      
         
          
        
         
        
         
         
           
          
         
        
         
        
       
         
       
         
        
         
        
        
       
       
        
    
 ולמה, צערות נצטערתי לידע ולהבין דבריו הקדושים
ועל מה יצא בקשת ובחרב ובחנית ללחום נגד ראש
 ולא מצא אלא, הוא אדונינו הרשב"א ז"ל,המדברים בכל מקום
 כיון שאמרה התורה אחרי.חץ חרב וחנית שבורים ומטולאים
כן אין כאן אלא היתר ואין כאן שום איסר- אם,רבים להטות
 וכמו שגבי סליק הנאמר בגמרא דנהפך האיסור להיות.כלל
 פוק. כן ההיא סליק דרשב"א נהפך האיסור להיות היתר,היתר
 הנה יש כאן חתיכה של נבילה.חזי בההיא סליק דגמרא
 אלא, הנה לא איירי שקדם וסלקו.וחתיכות היתר והרוטב
 אלא כיון שיש כאן שישים,האיסור הוא לפנינו כמו שהיה
 אמרינן ההיא חתיכת הנבילה המונחת כאן,ברוטב נגד האיסור
,כן אליבא דרשב"א- כמו.לפנינו נהפכה להיות חתיכת היתר
 פרח ליה האיסור מכאן מכל,כיון שיש כאן רובא דמינו היתר
 לא בריחא ולא במראה ולא בטעמא בכל,וכל והוא אינו ניכר
כן הטעם הבא אל תוך שאינו- ואם,אחד יש רוב כנגד האיסור
מינו הוא טעם היתר כיון שרובו היתר ונתבטל טעם איסור
 ואין, וזה הטעם שנתבטל בא אל תוך שאינו מינו,בטעם היתר
 וגם אין לו שום ראיה מדברי רש"י.כאן רושם טעם איסור כלל
 ודברי הרשב"א. וכל דבריו דחוקים מאוד בלי יסוד כלל.כלל



     

        
         
       
        
         
       
         
      
 לעניות דעתי דלא קשה ,דכוונת הרשב"א להורות לנו
כאן שני דינים .ראשון ,אם נתערב חתיכה בין
החתיכות ואינה מכירה ונשפך קצת המרק קודם שהספיק
לשער בשישים ,אז הולכים להקל רק בחתיכה שאינה ראויה
להתכבד ,כיון שהחתיכות כולם לפנינו ,אי-אפשר להקל
בחתיכה הראויה להתכבד .שני ,ואם אבדו קצת החתיכות קודם
שהספיק לשערו בשישים ,אז הולכים בו להקל ,אפילו בחתיכה
הראויה להתכבד .והוי האי שכתב ,ואבדו קצת החתיכות ,כמו,
או שאבדו קצת החתיכות וסיפא איירי אפילו בחתיכה הראויה
להתכבד .וכן משמע נמי לשון הרשב"א כשתדקדק בו ,ודוק.
לח(           
        
       



לעיל מה שתירצתי בעה"י על קושית הטו"ז נגד הב"ח,
וביררתי שקדושים אלו לא טעו ח"ו.
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לעיל מה שביררתי שגם הרמב"ם סבירא ליה אף איסורי
דרבנן צריכים שישים חוץ מכחל .עיין לעיל מה
שכתבתי אדברי ש"ך ס"ק כו ,עיין שם.
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דעתי נראה לתרץ ,דהנה רש"י לעיל במתניתין דף
צו ע"ב ,בד"ה כבשר בלפת ,מפרש דשיעורין





הלכה למשה מסיני .זה וודאי לא נאמר אלא מדקאמרו לשער
הגיד בתוך הבשר ,ואם אמרינן יש בגידין בנותן טעם ,האיך
יכולין להבחינו טעם גיד בתוך בשר .אם-כן ,כיון שאמר כבשר
בלפת ודאי הלכה למשה מסיני כן ,אבל מין בשאינו מינו לא
אמרו לאסור מן התורה אלא טעם כעיקר .אם יש לאיסור טעם
בתוך ההיתר הנרגש בתוכו כמו טעם העיקר .ומפני שאין טעם
האיסורין שוה ,שלאחד יש טעם יותר חזק מלאחר ,לכן נתנו
חז"ל שיעור לכל איסורין וקאמרי בשישים .וכמו שאמר רבי
יוחנן ,כל איסורין שבתורה משערינן כאילו הן בצל וקפלוט.
וכן פירש רש"י בד"ה שיערו חכמים ,וזו לשונו ,אין באיסורין
נותן טעם יותר מבצל וקפלוט ,עכ"ל .והוא שיעור כמו שישים.
אבל יש שטעמו בטל אפילו בפחות משישים אפשר אפילו
בשלשים ואפשר אפילו בעשרים ,אבל מדלא מצאו חכמים
באיסורי תורה דבר שנותן טעם בתערובותו יותר משישים ,לכך
פסקו וסתמו בכל איסורי תורה בין חזק בטעמו בין רפה
בטעמו עד שישים מקרי איסור דאורייתא אליבא דתוספות
ורבנו תם ,חוץ מן הפלפלין ומלח שטעמן יותר חזק ,הם אינם
נכללים בכלל שישים כי טעמן נרגש יותר ויותר.
 עתה נאמר בסברא שיש חילוק במלח ופלפלין בין
טעמא לטעמא .יש תבלין פעם בתוך מאכל שנרגש
לחיך אוכל וטעם מיד שכאן אית ביה טעם אותו תבלין כי טעם
המאכל כטעם אותו תבלין .ויש שבשום אופן אינו נרגש טעם
אותו התבלין במאכל ואין שום חיך יוכל לטעום ולהבטיח
איזה טעם תבלין יש בתוך אותו המאכל ,מכל-מקום המאכל
נתקן בטעמיה שיונעם לחיך על-ידי תבלין .ואם-כן נאמר
השתא ,כל זמן שנרגש במאכל הטעם תבלין עד שהטועם טועם
מיד ויודע להבחין שיש כאן טעם תבלין ,ואנן קיימא לן טעם
כעיקר אסור ,ודאי שיש כאן איסור דאורייתא ,דהא אית כאן
טעם האיסור וטעמא לא בטיל אפילו בשישים ואפילו במאה
או במאתים אם נרגש טעם כעיקר ממש .אבל אם לא נרגש
במאכל טעם כעיקר שאינו יודע לבחון טעם התבלין רק
המאכל מתוקן הוא ויונעם לחיך על-ידי איזה תבלין וטעם
התבלין אינו נרגש בעצם ,אז לא מיקרי טעם כעיקר ואין בו
שוב איסור תורה ,אלא משום שאין שיעור לתבלין ,יש שטעם
כעיקרו נשאר עד מאה ויש עד מאתים ויש עוד יותר ,לכן לא
נתנו בו שיעור עד היכן מגיע טעם כעיקר ויהיה אסור מן
התורה ,אלא הניחו על דינו .וזה כיון שקיימא לן טעם כעיקר,
ודאי כל זמן שנרגש טעם כעיקר עד שיוכל להבחין טעם איזה
תבלין הוא זה ,ודאי אסור מן התורה .אבל אם החיך אוכל
יטעם לו לא יוכל להבחין טעם התבלין איזהו אלא המאכל
מתוקן על-כל-פנים על-ידי תבלין דאיסורא ,אז ליכא למימר
טעם כעיקר אסור מן התורה .ואין כאן אלא איסור דרבנן.



איך דקדקו חז"ל בלשונם ,וכן כתב כאן בהגה ברמ"א,
ולכן מלח ותבלין ודברים דעבידי לטעמא ,אם אסורים





     

מחמת עצמן ,אינן בטלין בשישים ,עכ"ל .פירוש ,דעבידי
לטעמא לתן טעם באוכלין ,אם אסורים מחמת עצמן אינן
בטלים בשישים מן התורה ,אלא כל זמן שנרגש טעם כעיקר
הוי איסור תורה .וממקום שפסק טעם כעיקר ,אף שמתקן הוא
ומנעים טעם המאכל ,מכל-מקום אין כאן טעם ממש ולא
מיקרי טעם כעיקר ואינו אסור שוב מן התורה ,אלא רבנן
אסרוהו .וזהו שאמר כאן ברמ"א ,אבל אם נותן טעם באותה
קדירה והוא אסור מצד עצמו ,אפילו באלף לא בטיל ,וכתב
באיסור-והיתר דהיינו מדרבנן ,פירוש ,שיעורו דאפילו באלף
לא בטיל ,זהו מדרבנן ,דמדאורייתא מכיון שלא נרגש טעם
כעיקר ,בטל ומותר .ודוק היטב ,כי דברי איסור-והיתר נכונים
למבין ,כך נראה לעניות דעתי.
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 דעתי נראה לתרץ ,דהנה אף שאמרינן יבש ביבש
חד בתרי בטל והאיסור נהפך להיות היתר ,זה אינו,
אלא כל זמן שלא ניכר האיסור אמרינן הכל היתר ואין כאן
שום איסור כלל ,אבל אף אחר בטולו ,אם אחר-כך ניכר
האיסור ,לית מאן דפליג דהאיסור באיסורו כבראשונה ולא
מהני ליה ביטול כלל .ואם-כן ,אי אמרינן טעם כעיקר אסור
מן התורה ונתערב כאן יבש ביבש חד בתרי באינו מינו
ואחר-כך נתבשלו והאיסור טעמו נרגש וניכר כאן ,הוי כאילו
ניכר האיסור אחר ביטולו ,שאסור מן התורה כבראשונה ,וכמו
שבררתי .ואינו דומה למין במינו שנתערב ואחר-כך נתבשל
כלל ,כי שם כיון שנתבטל ונהפך להיות היתר ,אין כאן שום
היכר איסור כלל ,ומהיכי תיתי לאוסרו .כן נראה לעניות דעתי,
וצ"ע.
מב(          
      
        
        
 
 אבין למה אסור בהאי גוונא לאכול שלש ביחד ,הרי יש
כאן שלש חתיכות דהיתרא ושתי חתיכות דאיסורא
נתערבו בין אותן שלש חתיכות דהיתרא ,מהיכי תיתי לומר אם
אכל שלש חתיכות מהני חמש חתיכות אשר ישנם עכשיו
לפנינו ,דודאי אחד דאיסורא ,אדרבה ,נאמר ודאי מן הרוב אכל
ורובא דהיתירא ,אם-כן כל שלש חתיכות דהיתירא הם ,וצע"ג.



 הוא כתב את זה בשם מנחת-כהן וכתב שהוא פשוט,
וממני נסתרה דרכו .וחפשתי לקמן בסימן קט ומצאתי
שכתב שם בשפתי-דעת ס"ק ז ,וזו לשונו ,ואם נתערבו שתי
חתיכות בשלש ,מותר לאכול שלש ולא ארבע ,שאז אחת
דאיסורא ,וכן כתב המנחת-כהן ושאר אחרונים ,והוא פשוט,
עכ"ל .לפי זה צריך לומר שיש כאן לפנינו בפתיחה איזה טעות
סופר ,וצ"ע.
          
       
      
      
         
         
        
 תמה .כיון שגמרינן ליה מסנהדרין מאחרי רבים ,ושם
הרוב ניכר הוא מי המחייב ומי המזכה ,ואפילו הכי
אזלינן בתר רובא ,הוא הדין יש לנו לומר כאן אף-על-פי שחצי
ניכרת ,מכל-מקום על-ידי זה הוה ליה רובא דהיתירא וליבטל,
וצ"ע .ואפשר לומר מדאורייתא באמת בטיל אף-על-פי שניכר
החצי ,ורק מדרבנן החמירו כיון שניכר .ויש לחלק גם-כן בין
הסנהדרין לחתיכות ועוד יש ליישב ,וקל להבין.
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 דעתי נראה דברי מהר"ם מטראני בספר קרית-ספר
נכונים וברורים ,ודברי התוספות בפרק הזהב עולים
כהוגן .דהנה זה שיטת התוספות ורבנו תם דטעם כעיקר
דאורייתא ,לכך סבירא להו לתוספות דלח בלח באינו מינו



     

בשישים כי כך שיערו חכמינו ז"ל אין באיסורים שנותן טעם
יותר משישים ,וחכמים גזרו אף במינו בלח בלח בשישים
גזירה משום מין בשאינו מינו .והנה כוונת התוספות שם
בהזהב כתבו מה שדריש בספרי "ממקדשו ממנו" דתרומה
עולה במאה ואחת וערלה וכלאי-הכרם במאתים ואחת אינה
אלא אסמכתא בעלמא ,דמדאורייתא ליכא אלא שני שיעורים,
והיינו שיעור ביטול ברוב והיינו יבש ביבש .ועוד מצינו מן
התורה שיעור שישים בלח ,אבל למעלה במאה ואחת או
במאתים ואחת ,ליכא שיעור כלל מן התורה .ואין הכי נמי,
דהאי שישים בלח אינו אלא במין בשאינו מינו ,ודי לחכימא.
 בא וראה ,לעניות דעתי המהר"ם מטראני לא הקשה
מדברי תוספות בפרק הזהב ,אלא אדרבה מביא
ראיה לדבריו ,שכתב ,מין במינו בטל מן התורה ברובא ושיעור
שישים מדרבנן .וראיה מתוספות שם ,דמשמע דנותן טעם בלח
בפחות משישים הוי דאורייתא ,פירוש ,רק בנותן טעם הוי
דאורייתא זו מין בשאינו מינו ,דשם נותן טעם בפחות
משישים .אבל במין ומינו הוא רק מדרבנן מטעם גזירה .כך
נראה לעניות דעתי ליישב דברי תוספות וגם דברי מהר"ם,
ודוק.





וקיימא לן אליבא דכולי-עלמא טעם כעיקר בבשר וחלב,
מכל-מקום דילקה על טעם כעיקר אינו אלא לשיטת רבנו תם,
אבל התוספות בפני עצמן משמע דאית להו כה"ר יוסף
מאורליינ"ש בדף צט חולין ע"א ,דלא לקי אטעם כעיקר
אף-על-גב דאסור מדאורייתא ,עיין שם בתוספות ותמצא
כדברי.
 לפי זה כל דברי מהר"ם כאן מדוקדקים .ומה שאמר
בחולין קח ,ב ,וסבר רב ,גדי אסרה תורה ולא חלב,
והאמר רב ,חצי זית בשר וחצי זית חלב לוקה על אכילה .אינו
אלא אם אכל החלב עם הבשר .והן הן דברי מהר"ם שמצטרף
מעט חלב להשלים כזית .והרמב"ם בפרק ט מהלכות
מאכלות-אסורות הלכה א ,משמע נמי כדברי מהר"ם ,וליכא
משם קושיא כלל על דברי מהר"ם ,עיין שם היטב ותמצא
כדברי ,כך נראה לעניות דעתי.
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מו(            
      
         
        
     

 דעתי נראה לתרץ ,דהנה התורה אמרה לא תבשל
גדי בחלב אמו ,ומתרגמינן ,לא תיכול בשר בחלב.
התורה אסרה לנו לאכול בשר וחלב אם אוכל בשר וחלב ממש.
והנה ,אם בישל בשר בחלב ,הנה יש בו חלב ממש בתוך הבשר
הנבלע בו ,ואם אוכל אותו הבשר ,אוכל בשר בחלב ולוקה.
אבל אם אוכל החלב שנתבשל בו הבשר ,יש בו טעם בשר.

 דבריו כאן לפי דברי תוספות חולין צז ע"ב ,בד"ה כל
איסורין שבתורה .שם מבואר בתוספות ,דרבי יוחנן
ורבא פליגי .רבא קסבר כל איסורין שבתורה בשישים ורבי
יוחנן סבר כל איסורין שבתורה משערינן בבצל וקפלוט .ופירש
רש"י בד"ה שיערו חכמים ,וזו לשונו ,אין באיסורין בנותן טעם
יותר מבצל וקפלוט ,עכ"ל .אם-כן ,כיון דלפי דברי תוספות

 מאד אתפלא על דבריו ,מהיכי תיתי להרחיב גזירה
דרבנן וליגזר לן מה שלא גזרו הם .הא הם לא גזרו
אלא דבר אחד ,חתיכה נעשית נבילה בשאר אסורים משום לתא
דבשר בחלב ,ומנא ליה לגזור עוד דבר חדש דאף הנאסר יאסור
אף במקום שהאוסר עצמו אינו יכול לילך לשם .ואף שמצינן
כן בבשר בחלב ,מנא ליה לגזור גם זה בשאר איסורים .והא
דכתב שאין לחלק הגזירה ,הלא אין זה חלוק כלל ,כי כל אחד
ואחד גזירה היא בפני עצמה ,וצע"ג.





     

שיעור בצל וקפלוט הוי יותר שיעור גדול מבשר בלפת
דמתניתין ,שהוא שיעור שישים ,ואנן חזינן דיש איסורין
שנותנים טעם אפילו ביותר משישים .ובכל זה קיימא לן
בשישים ,אלא ודאי משום דאזלינן בתר רובא ,ועל-פי הרוב
אין באיסור שנותן טעם בהיתר ביותר מבשישים .אבל אני עני
בדעת ,בררתי בחדושי על חולין שם על דברי תוספות אלו ,כי
שיעור בצל וקפלוט לא הוי שיעור יותר משיעור שישים ,עיין
שם .אם-כן ,אינן צריכין לכך לומר שעל-פי הרוב אינו נותן
טעם יותר משישים ,אלא אית לן לומר ,שיערו חכמים אין
באיסורין נותן טעם יותר משישים ,חוץ מדבר דעבידי לטעמא,
ועיין שם.
מז(           
      
         
          
         
         
   
 דעתי נראה לחלק בזה .בשלמא אוכל שנפסד
מאוכל אדם ,אמרינן כל זמן שלא נפסד מאוכל
אדם לגמרי שאפילו על-ידי הדחק גדול אינו ראוי עוד ,לא יצא
מכלל מאכל ולא יצא מכלל איסור ,ותמיד האיסור רביע עליה,
עד שאינו ראוי כלל אפילו על-ידי הדחק גדול .מה שאין כן
גבי חלב חי שלא היה מעולם עוד בכלל מאכל אדם ,אמרינן
זה האוכלו אף-על-פי שהוא נהנה קצת מזה ,אפילו הכי אכל
מאכל שאינו מאכל אדם כלל ,ולכך פטור ,ודוק.
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 דטעמא דפלתי שהתיר בפשיטות משום זה וזה גורם,
וקיימא לן זה וזה גורם מותר .ועיין גם-כן שם
בפרי-מגדים בפתיחה שגם-כן נחית לזה ,יעויין שם.
מט(            
        
           
          
          
        



 לא ידעתי מאין לו חומרא זו .וגם בפרי-חדש ס"ק טו
הובא הוראה זו ואין לו שם חומרא כזו .אדרבה ,הוא
פירשה וקאמר לפי שכן דרך השמן לצוף על גבי היין ואינו
נבלל ומתערב עמו .אם-כן ,מה לי אם הוא רותח או צונן ,ואנן
ראינן כי בין השמן רותח או צונן ,אינו מתערב לא עם מים
ולא עם יין ולא עם שום משקה ,רק טבעו שהוא צף למעלה.
ועל טעמא ,אי לא מסתפינא ,אומר כי טעם השמן פוגם הוא
את היין ובודאי אינו אוסרו .מכל-מקום אין לו לדמות לחלב
בתוך אוכלין ,כי טבע השמן משונה מטבע החלב ,ולכן לעניות
דעתי צ"ע.
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 נפלא ממני .היכא הביא ראיה מקערה שיש בתוכה
לח צונן לכלי ריקן על האש .ועוד ,וכי איזה סברא
היא זו לומר שהאש מבליע ומפליט הבלוע בכלי ריקן ,אדרבה,
הסברא נותנת שהאש ישרוף ויכלה הבלוע אפילו בכלי חרס.
הנה הא חזינן ביבש ביבש אפילו חם בחם לא אמרינן דמבליע
ומפליט האש כלל אלא אם כן יש שם רוטב או דבר לח .והאיך
נסיק אדעתן לומר בכלי ריקן שיש לאש כח להבליע ולהפליט
הבלוע בכל הכלי עד שנאמר על הכלי עצמו חתיכה נעשית
נבילה ונצריך שישים לבטל כל הכלי כולו .זה וכדומה לא
מצינן ולא מתסבר כלל לפי עניות דעתי .לפיכך לא זכיתי
להשיג דעת גאון ז"ל בפרי-מגדים כלל כלל לא ,ודוק.
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 לי שכל זה דוקא להאי שיטה דסבירא לה טעם כעיקר
לאו דאורייתא .אבל להאי שיטה דטעם כעיקר
דאורייתא ,ודאי סבירא לה נמי דבלוע בכלי נעשה נבילה ,דהא
הוי דרך בישול ,כמו שיש לטעם בשר דרך בישול בחלב ,ודוק.





     

, כי כעת קצרתי, ודוק.גבי כלי חרס נמי חתיכה נעשה נבילה
.ואפשר לברר הסברא
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 בכל אלה לא מצאתי מענה לדחות דברי הרא"ש והטור
 כי פסקת הרמב"ם מה שפסק בהלכות,ערוך-והשולחן
 כי מה שפסק שם דאין,המוקדשים אינו ענין להכי כלל-פסולי
איסורין מבטלין זה את זה אינו אלא אם נתערב איסור אחד
 אז שפיר פסקינן כרבי אליעזר דאין,בין שאר איסורים אחרים
 כשם שאין מצוות מבטלות זו את,איסורין מבטלין זה את זה
 אבל אם יש כאן חמישים ותשעה זיתים היתר שלא ליצטרף.זו
 זה לא שמעית לן מדברי,האיסור אל ההיתר לבטל איסור אחר
 ומה שמותיב מפירוש הרמב"ם על משנה ג.הרמב"ם כלום
 אינו,אסורות פרק טז-בפרק ב דערלה ומפסקו במאכלות
הכרם שטעם האיסור- כי שם איירי מערלה ומכלאי,תיובתא
 שטעם,כן- ואם. אלא שמות האיסורים מחולקים,הוא אחד
 לכן אינם,הכרם מין אחד- וכלאי, כי שניהם ערלה,האיסור אחד
, אלא בזה אחר זה כמו ערלה וערלה,נבטלים אם נפלו כאחת
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 קשה למה להו לכולהו להביא אם סילק אחד מהם והשני
 אם ניטל, הוה להו להביא רבותא טפי.נשאר בתוכו שרי
,ממנו כזית אחד אפילו מן החמישים ותשעה היתר הכל אסור
יהודה-לחם- וסבירא ליה לבית.דאין כאן שישים נגד האיסור
 כיון שנפל האיסור ונתבטל בשישים הרי,והיתר-בשם איסור
 ואם אינו ניכר האיסור נתבטל כולו ואין בו איסור,כולה היתר
 ואפילו ניכר האיסור ונטל משני זיתי.כלל ונהפך כולו להיתר
 אפילו הכי שוב,איסור אחד ונשאר הזית האחר עוד בתוכו
 כי האיסור,פי שלא נשאר עתה שנים שלמים-על-אינו אוסר אף
 ולא אוסר כאן.כרחך צריכין להשליכו- ועל,נשאר באיסורו
, והטעם כבר נתבטל בשישים,אלא הטעם היוצא עתה ממנו
 אם נפל כזית איסור אל תוך הקדירה,דומיא דאמרינן לעיל
ובטיל בשישים ונטלוהו משם ושוב נפל לאותה הקדירה פעם
, כיון שהטעם בטיל פעם אחת, וטעמו. שדי בשישים,שניה
 כיון שנתבטל, הוא הדין כאן.שוב לא מזיק נפילתו השניה
. שוב אינו אוסר טעמו באותה הקדירה,טעמו פעם אחת
        (נג
       
         
        
          
        
         
          
           
  
 דהא לגיד, דעתי נראה דאינו דומה חרס לגיד הנשה
 דפליטתו הוי עץ דאין לו,הנשה אין לו פליטה
 וכל מה שהוא, וגם אין לו בלוע,טעם ולכך אינו אוסר כלל
 רק התורה, נשאר בהיתרו, גם אם פולטו,בולע מן ההיתר
 הנה הכלי, מה שאין כן כאן גבי כלי חרס.אוסרו לגיד עצמו
ידי הבליעת איסור שנכנסת- אלא שנאסר על,בעצמו הוא היתר
אפשר לנו לשער בליעתו-לתוכו ומלאו על כל גדותיו ואי
 וכיון שהוא מלא איסור ואין בו שום מקום פנוי,ופליטתו כמה
 לכך אמרינן שגם החרס נעשה נבילה מפני שהוא,מן האיסור
מלא איסור ואין אנו יודעים לשער כמה איסור יצא ממנו ועד
 לכך אמרינן כאן.היכן יהיה גבול הבליעה והיכן הוא החרס





     

אבל חלב ודם שטעמיהם משונים ,אין לי אם נפלו זה אחר זה
או נפלו כאחת ,מכל-מקום בטלים .ומה לו לראב"ד להשיג על
הרמב"ם שם ,אדרבה ,בזה כולי-עלמא מודים.
 שהביא הרא"ש ראיה ממימרא דזבחים כל האיסורין
מבטלין זה את זה ,לא הביא ראיה לומר שקיימא לן
הכי ,אלא לזה הביא ראיה ,שלא תאמר שאין מצטרפין איסור
להיתר לבטל איסור אחר ,דלא מצינן בשום מקום כן .הרי לך
מגמרא דזבחים שמצטרפין האיסורים לבטל .ועל זה אפילו רבי
אליעזר לא פליג ,דהא דקאמר רבי אליעזר שאין איסורין
מבטלים זה את זה ,אין לי אלא אם נפל איסור אחד בין שני
איסורים אחרים ,אבל להצטרף איסור כזית עם חמישים ותשעה
זיתי היתר ,על זה לא פליג ,דהא מזה לא איירי שם .ואין ראיית
הרא"ש מזבחים ,אלא שמשמע שהאיסור גם-כן בר צרופי
לבטולי .ואם-כן ,דברי הרא"ש ופסקו ודברי הטור והמחבר
נכונים וברורים וכל אחרונים הסכימו לזה ,ולא משמע משום
מקום להיפך .בזה חמת הדגול-מרבבה שככה ואין לו להרעיש
עולמות שוב ,רק אורייתא היא דרתחא ליה ,ודוק היטב .ועיין
בהגהת ברוך טעם הנדפסים בסוף ספר יורה-דעה שרצה לתרץ,
ואין דבריו עולים מכל וכל .ואותי חנן ד' בטעם נכון והגון,
תהילה לאל יתברך.
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 לפי עניות דעתי ,הדוחק נרשם לטעם זה במצחו .האיך
יכול החי להכחיש את החי ,הלא החיך יטעם לו באותו
הרוטב טעם החלב ,ובאותו החלב טעם הרוטב .ועיין לעיל מה
שכתבתי בעניי לתרץ דברי הב"ח והאיסור-והיתר על דברי
טו"ז בס"ק ז שגם אותי חנן אלקים לחלק במקצת כמו שרצה
הגאון הנ"ל לפרש ,אבל קצת בהרוחה טפי .ולא ישאר קושיא
כלל ,הגם שנשאר טעם החלב עוד ברוטב כנגד זה ,משערינן
באומד יפה שיהא שישים כנגד טעמו היוצא ממנו וכמו שחדש
הראב"ד .ועיין לעיל ותמצא מרגוע לנפשך תהילה לאל יתברך.
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 דעתי דברי הש"ך ברורים ,דהא כאן איירי או בכף
ישנה של בשר שניער בה כזית חלב ואחר-כך
תוחבה לשל בשר או בכף ישנה של חלב שניער בה כזית בשר
ואחר-כך תחבה לתבשיל של חלב .ואמרינן בכף של מתכת או
של עץ כיון שיכול להפריד כל הבלוע ,דהיינו האיסור שבתוך
הכף על-ידי הגעלה ,רואין אנו כאילו נפל כזית בשר שניער בו
באחרונה לתוך תבשיל של חלב .כיון שהוא יוצא על-ידי
הגעלה הבליעה כולה בליעת הבשר ובליעת החלב .והוה ליה
בתוך תבשיל הזה שעירה באחרונה רק כזית בשר והשאר
בליעת החלב מתאחד עם החלב בקדירה ואין כאן אלא כזית
בשר .וכן להיפך ,אם הכף של בשר וניער בו כזית חלב,
ואחר-כך תחבה אל תבשיל של בשר ,רואין כאילו אין כאן
אלא כזית חלב בתוך קדירה של בשר ,כיון שהבליעה יוצאה
על-ידי הגעלה ,מה שאין כן בכלי חרס שאינו יוצא הבלע
על-ידי הגעלה .זה נראה לעניות דעתי כוונת הש"ך .ונכון
תהילה לאל יתברך.
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 לי שכל דבריו כאן כתב שלא בדקדוק כלל ,דהא בכל
הסימן הזה לא איירי אלא מדבר הנותן טעם בקדירה,
ואין אנו יודעין לשער כמה טעם יצא ממנו לכן משערינן
בשישים ,אבל בדבר שאין בו טעם ואינו נותן טעם כלל ,הרי





     

 אבל יש מקומות. וכן טעם כבש מטעם עז.מטעם כבש
 ולא הוה ליה להביא.כך- שאינו נרגש שינוי הטעם כל,רחוקים
.הדבר כך בפשיטות מה שלא נמצא בשום פוסק
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 הלא הבשר החתיכות הן, דעתי לא אבין ספקותו
 ומנא ליה לומר שאחד פולט קודם.הם מין במינו
 וכי היכן מצינו חשש,לחבירו או אחד פולט יותר מן חבירו
 ומנא ליה לחלוק בזה על הרשב"א וטור ומחבר וכל חבל.כזה
 לכן לא,נביאים אחרונים שלא עלה על לבם חשש כזה
. ודוק,הבינותי



הוא כעץ ומפרידו ומשליכו ואינו צריך לשער כלל כמו גבי
 לדידן דקיימא לן אין בגידין בנותן טעם אינו אוסר,גיד הנשה
 לכן מה שכתב כאן שצריך. עיין לעיל סימן סה.בפליטתו כלל
. זה אינו כן,שישים לבטל האיסור שאינו נותן טעם בקדירה
וכוונתו שדי בשישים לבטל האיסור רק באיסור שלא עבידי
 אבל בדבר דעבידי לטעמא אפילו,לטעמא כמו תבלין ומלח
 וגם מה.באלף לא בטיל וכן אם הוא מידי דעבידי לחזותא
 נמי כתב שלא,שכתב או מלח ותבלין האסורין מחמת עצמן
. דמשמע שמלח או תבלין לא היה עוד בכלל דבריו,בדקדוק
 וכך.והלא הן הן אלו הדברים דעבידי לטעמא בתוך הקדירה
 כגון מלח, אבל אם הוא דבר דעבידי לטעמא,הוה ליה למימר
 אם אסורין מחמת עצמן אינן בטלין באלף אפילו,ותבלין
.באיסור דרבנן
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 אמת אתנו יש טעם.לי דגם בזה לא דקדק היטב
 שהטעם בשר שור משונה,מורגש לכל מין ומין



 
          
         
         
        
         
         
       
         
 אם נתבשל האיסור לבדו והוא. בעניי לא הבנתי דבריו
 אמאי יהיה סגי בשישים כנגד,ראה האיסור כשהוא חיה
כן מפליט מן- אם, הלא הבישול מבליע ומפליט,הבשר לבדו
 והבשר נשאר על מכונו,הבשר ומבליע לתוך העצם ואסרו
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וגדלו כשהיה כי מי הבישול מפיחו ומעמידו וצריך ודאי
שישים כנגד כולו ,אפילו בישלו לבדו ,וצ"ע לעניות דעתי.
 לי דכוונת הטור רוצה למעט ,אלא כל מין בישול,
דוקא אם נפל לתוך הקדירה של היתר כשהיא חיה
ויש בקדירה עם העצם שישים נגד הבשר ,אז נצטרף העצם עם
ההיתר לבטלו .אבל אם נפל תחלה לקדירה שהיתה בהיתר
פחות משישים ,אפילו עם צירוף העצם ,אז נאסרה כל הקדירה
וגם העצם ,ושוב מצטרף העצם עם בשר האסור ויצטרך
שישים אף כנגד העצם .וכוונת הטור לומר ,לפי שבלעו מבשר
הנבילה כשנתבשלה לבדה ,כלומר מלבדה ,פירוש ,שנתבשלה
לבדה בלא שישים מן ההיתר ,והוי פירוש 'לבדה' ,כשנתבשלה
שלא באופן הזה ,ונכון ,ודוק.
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 הזה של הטור קשה ההבנה לעניות דעתי .עיין
מהרל"ח אות א שכתב בשם דרישה ופרישה ,שכאן
איירי בקדירה של היתר ובישל בתוכה היתר ונפל לתוכה
חתיכה של איסור ,וכן באמת משמע כאן מדברי הטור .והנה,
אם-כן מה זה שכתב שהקדירה אינה מצטרפת לא להיתר ולא
לאיסור .וכי האיך סלקא דעתך שתצטרף הקדירה של ההיתר
עם האיסור לאסור את ההיתר .ואם תאמר שכוונתו ,אם
הקדירה של איסור ובישל בתוכו היתר ונפל אחר-כך חתיכה
של איסור לתוך התבשיל של היתר שאינה מצטרפת עם
האיסור לאסור ,אלא ההיתר אם יש בו שישים נגד האיסור
שנפל מבטל את האיסור שנפל לתוכה ומותר כולה ,זה ודאי
אי-אפשר ,דהא אמרת לעיל סימן צח המבשל בקדרת איסור
צריך שישים נגד כל הקדירה ,דלהחמיר אמרינן לצרף הקדירה,
עיין שם לעיל .לכן דברי הטור כאן צע"ג לעניות דעתי .ודברי
מהרל"ח בכלל תימה ,ודוק.
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 דעתי נראה דברי רש"י עולים כהוגן .דהנה ראינו
האיסור משעת נפילתו ,ואז היה שישים בהיתר נגד
האיסור ונתבטל האיסור ,ואם השלכנו אז האיסור היה נשאר
ההיתר בהתירו ,אם-כן ,שפיר אמרינן השתא שראינו שנצטמק
האיסור ונבלע לתוך הקדירה ,ודאי גם האיסור נפחת מאיסורו
משיעור איסורו ,והא דלא נצטמק והרי הוא בשיעורו ,אינו
אלא משום שנופח על-ידי ההיתר שנכנס לתוכו על-ידי
הבישול ובאמת מן האיסור עצמו נצטמק ,ומסתבר שנשאר
בבטולו ,כיון שאמדינן ההיתר שהיה בשעת נפילתו שישים נגד
האיסור ונתבטל ,נשאר על בטולו .כי הנפחו של האיסור אינו
אלא בליעתו מן ההיתר .ודוק היטב כי נכון בסברא .וסברא זו
הביא בספר-התרומה סימן מח ,עיין פרי-חדש סימן צ ס"ק ו.
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 ודאי דברי בית-יוסף מיוסדים על אדני פז וכולם אמת
לאמיתו .אבל לעניות דעתי אינו נראה כן מדברי טור
כאן .דהנה ההיא דינא דחתיכה עצמה נעשה נבלה ,אינו אלא
אם בישל האיסור עם ההיתר או שנתערב אחד חם ואחד צונן,
אבל אם נתערבו האיסור עם ההיתר צונן בצונן ,עיין לעיל סימן
צא ,דבדבר דשייך קליפה או הדחה סגי בזה ,אבל בדבר דלא
שייך הדחה מותר אפילו בלא הדחה .ואם-כן ,יש לומר דאין
כאן שום חשש מחתיכה עצמה נעשית נבילה ,אלא כל
החששות אינם אלא משום מבטלין איסור לכתחלה .דהא לדעת
בית-יוסף דאין כאן אלא משום חשש חתיכה עצמה נעשה
נבלה ,אם-כן אין לחוש כלל אם נתנו מים בקדירה אחר שנתנו
בה האיסור ,ולא נאסר מה שבקדירה אם נתנו המים בעוד
שכולה צונן ,רק החשש הוי אם נתנו המים רק בעת הבישול.
ולעניות דעתי חששה של ספר-המצוות מתחיל אפילו קודם
הבישול ,בעת שנתן האיסור או שנפל למים קרים או לתוך
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 למה לא נחת לחלק כאן בין הכיר, על הטור לפי זה
 וכן איתא,בה ללא הכיר בה כדמחלק אביו הרא"ש
בתוספתא וכן איתא בירושלמי וכן איתא במתניתין פרק ה
 הביאו, דסבירא ליה לטור כפירוש הר"ש, ויש לומר.דתרומה
 שפירש דפלוגתא תנא קמא ורבי שמעון אינו,יוסף-כאן בבית
 והלכה,עלמא לא פליגי דאסור- כולי, אבל בלא ידע,אלא בידע
 כן. לכך לא חילק רבנו בטור.כת"ק שאפילו בידע נמי אסור
.יש לומר
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 אי משום הא לא צריכין לסתור דברי, דעתי נראה
 דהא באמת משמעות.יוסף ולדחותם מכל וכל-בית
, דוקא באיסורא דאורייתא אזלינן לחומרא,דברי רש"י כן הם
 דהא לכל חד מן.אבל היכי דהוו איסורא דרבנן אזלינן לקולא
 יש תערובות מין במינו.הני שיטות יש ארבע מיני תערובות
 ויש תערובות מין.לרש"י שהוא מדאורייתא לא בטיל כלל
 דהא מדאורייתא,בשאינו מינו שאינו אלא מדרבנן בשישים
, מין ומינו ודבר אחר,כן עוד תערובות- ויש גם.ברובא בטיל
 רק רש"י לשיטתו סבר,עלמא מודו דאמרינן סליק-דכולי
 ושיטת רבנו תם,'דאמרינן סליק את מינו כמי שאינו וכ
.'ודכוותיה סברי דאמרינן סליק את שאינו מינו כמי שאינו וכ
 אבל כאן. ודאי במין במינו לשיטת רש"י אינו בטל כלל,והנה
כן איירי נמי או דאיכא- אם,איירי לשער במאי דבלעה קדירה
 או,כאן מין בשאינו מינו ששיעורו בשישים רק כולו דרבנן



,מאכלים קרים והוא נתן מים לקדירה אחר שנתנו האיסור
 ועל זה כתב הטור.שאותן מים אין מצטרפין לבטל האיסור
 ומחלק בין, אם כיון להוסיף לבטל או לא כיון לבטל,לחלק
 כן נראה לעניות דעתי יש לומר בכוונת הטור.שוגג למזיד
 כי לפי מה שכתבתי הנה הרווחנו. ודוק.המצוות כאן-והספר
 וגם הלחץ אשר,יוסף-כל הקושיות שהקשה הרמ"א על הבית
 ודוק. ולדידי לא קשה.לחץ הרמ"א למצוא פתח בדברי הטור
 וגם פוק חזי מה.משה אות ב- ועיין היטב בדברי הדרכי.היטב
 וכתב,יוסף על דברי טור בד"ה אבל-כך הבית-שהקשה אחר
עליו שדברי רבנו מעורבבים שבא לחלוק על דברי
 ומן,'כך גמר דין ביטול איסור וכ- ואחר,'המצוות וכ-ספר
,'הראוי הוה ליה לכתוב עכשיו דין זה מתחלתו ועד סופו וכ
כן- וכל אלה קשה גם. ועיין שם שבמסקנה הניחו בצ"ע.עכ"ל
 עיין, שרוצה לתרץ דברי הטור,משה-לפי פשטי הרמ"א בדרכי
 דכל הדין לא איירי אלא מדין אין, ולדידי לא קשה מידי.שם
. ושפיר הוסיף הטור כאן דבריו,מבטלין איסור לכתחלה
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 דעתי לא נראה מדברי הרמב"ם מוכרח שמחלק בין
פי כן אסרו אותו-על- ואף, דהא דכתב.שוגג למזיד
 דהא גם, יש לומר אפילו בשוגג אסור,חכמים משום קנסא
. קנסו שוגג אטו מזיד,בשוגג שייך קנסא כמו שאמרו בגמרא
ושפיר יש לומר דסבירא ליה אם בטלו במזיד אסרו חכמים
 וצ"ע על דברי.משום קנסא על המבטל בין בשוגג בין במזיד
.יוסף מנא ליה לחלק-בית
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דאיירי דאיכא מין ומינו ודבר אחר ,דהוי כאן איסור דאורייתא,
דהא יש כאן מין במינו וזה אינו בטל לעולם ונשאר באיסורו
מדאורייתא ,רק אנן אמרינן סליק ושאינו מינו מבטלו בשישים.
וזהו לשיטת הבית-יוסף כוונת רש"י ,דהא רבי חנינא איירי כאן
שנתערב האיסור ,פירוש ,חתיכת נבילה ,ברוטב בקיפה
ובחתיכות ובקדירה ,אם-כן יש כאן תערבות חתיכה בחתיכות
והוא מין במינו והוא אסור מדאורייתא ,רק מכל-מקום אנן
מבטלין אותה מפני שאמרינן סליק ,זה מיקרי איסורא
דאורייתא ,דהא מין במינו אסור לעולם מדאורייתא .באופן זה
כוונת רש"י אזלינן לחומרא ,משמע היכי דהוו איסורו דרבנן,
כגון שנתערב רק מין בשאינו מינו ששיעור שישים רק מדרבנן,
או שסילק כל החתיכות ולא נשאר אלא טעם בעלמא ,או שלא
היה מתחלה כאן אלא טעם איסור מינו ,שלרש"י כל טעם
כעיקר בחולין אינו אלא דרבנן ,מודה רש"י דאזלינן לקולא
מיהא כלישנא בתרא .ודברי רש"י נכונים ,וכן דברי הרא"ש
אליבא דבית-יוסף .מכל-מקום ,כיון שראינו שהרא"ש הביא
לישנא דרש"י כמו שהוא לפנינו ,והביא אחר-כך ההיא דרב
אשי סתם ,אטו דהיתירא בלע דאיסורא לא בלע ,ולא פירש
כלום לחלק שם בין דאורייתא דרבנן כדי שנדע בבירור
שסבירא ליה כרש"י לחלק בין דאורייתא דרבנן ,והרא"ש לא
חילק לן כלל ,שפיר כתב רבנו בטור ואדוני אבי הרא"ש ז"ל
לא חילק כלל .ודוק היטב.
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 דעתי נראה פשוט דזה החילוק בין מבטל איסור
למפיל איסור ,בשלמא מבטל איסור הוי היתר מן
התורה כיון שנתבטל בשוגג ,דהא באמת מן התורה בטל ברוב
והאיסור הותר מן התורה ,לא גזרו חז"ל שוגג אטו מזיד .מה
שאין כן במפיל ,האיסור הוא כאן ,רק אנו תולין שהאיסור נפל
ודילמא לא נפל ולא הוי כאן היתר כלל ,כי האיסור נשאר
ברוב ,לכן שפיר קנסו שוגג אטו מזיד .ולזה אפשר לכוון כוונת
הבית-יוסף .ולא צריך לן לדחוק כמו שדחק הרב הדרישה פה.
וקל להבין.
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 לי דכל זה אינו קשה אלא לשיטת הטו"ז שסבירא
ליה לעיל סימן צח דהחרס עצמו נעשה נבילה ,מה
שאין כן לשיטת הש"ך ודעימיה ,שסבירא להו החרס עצמו
ודאי נעשה נבילה אלא משערינן כנגדו משום דלא ידעינן כמה
בלע ,אם-כן לא קשה כאן מהני עצמות ,ודוק.
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לעיל מה שתירצתי קושיא זו במה שהבאתי בדברי
בית-יוסף ,ועיין שם.
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 ראינו שהט"ז דחק עצמו מאוד ליישב בזה דברי
השולחן-ערוך .ולעניות דעתי לא צריך לדחוק כל-כך.
וכוונתו של השולחן-ערוך כך ,עבר וביטלו שנפל האיסור לתוך
היתר מרובה ונשאר למעלה שלא נתערב מעצמו והיה אפשר
עוד ליטלו משם ולהפרישו ,והוא עירבו עם ההיתר בשוגג עד
שאינו ניכר עוד או שריבה עליו בשוגג ,והכל בשוגג ,ודוק
היטב כי נכון ,ואין צריך לדחוקי דהט"ז.
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] גטין נד ,ב[     
      
 שם בדברי הטו"ז שהביא דברים עריבים נעימים
ומתוקנים העומדים ברומו של עולם לתקן דברי רבנו
בטור ולנער מעליו כל קושיות הבית-יוסף והן פתגמין תריצין
אין בהם עיקש וכולם הם כפתור ופרח כאשר מסיק באמת,
ועיין שם.
 לעניות דעתי אינו צריך לכל זה ,וכל דברי הטור כפתור
ופרח אין עליהם לתפוס כלל .עיין לעיל מה שתירצתי
בדברי בית-יוסף ,כי כל דברי סמ"ג וסמ"ק וטור אינם שייכים



     

כלל לדין חתיכה עצמה נעשית נבילה ,כי הענין חתיכת עצמה
נעשית נבילה לא שייך אלא אם בשל התבשיל ,אבל בלא
בישול לא שייך חתיכה עצמה נעשית נבילה כלל .ולעניות
דעתי נראה ,דבין הסמ"ג בין הטור לא איירי כאן אלא שנתערב
או שריבה בצונן בעוד שלא בישל כלל .וכתב בספר-המצוות
שצריך החכם לחקור אם נתנו מים בקדירה אחר שנתנו בה
האיסור ,שאותן המים שנתנו אחר-כך אין מצטרפים לבטל את
האיסור ,אפילו הכל נעשה בעוד שהקדירה צוננת שאינה
עומדת עד עתה על האש כלל רק אחר שנתן האיסור אל
התבשיל של היתר נתן בה מים ,אותן מים אין מצטרפים לבטל
את האיסור מטעם שאין מבטלים האיסור לכתחלה .ועל זה
כתב הטור שפיר ,שאפילו אם הוסיף מים אחר-כך ,אם לא כיון
כדי לבטל האיסור מצטרפין ,דקיימא לן כל האיסורים שרבה
עליהן שוגג מותרים במזיד אסורין וכ' ,אבל המכוין להרבות,
אפילו הוה מין במינו וכ' ,אינו בטל ,כיון שריבה במזיד .ודוק
היטב ,כי כלם נכוחים למבין ואין כאן מקום לקושיא כלל
ואינם צריכין כאן לא לכפתורי דרבנו בבית-יוסף ולא לפרחי
דרבנו בט"ז ,ודוק.
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 דעתי נראה שאין מכאן שום משכון לא על רבנו
בטור ולא על הרש"ל .דיש לומר שוגג לא מיקרי
אלא כל מה שעשה בלא מתכוין לעשותו ,אבל אם מתכוין
לעשותו מזיד מיקרי ,אף אם טעה בדין וסבר שמותר.
ומכל-מקום לא קשה על הטור ,אכתי נימא שצריך לחקור אם
עשאו במזיד וטעה בדין וסבר שהוא מותר ,דהא על זה ודאי
לא צריך לחקור ,כיון שהוא בא לשאול על היתירו ודאי יודיע
לדיין המעשה כאשר נעשה דלמה לו לשקר והוא אינו יודע
שאסור לרבות .ודאי יבוא ויאמר ,נתערב לי כאן איסור והרבתי
עליו כדי לבטלו ,האיך יהיה דינו ,הילכך אין עלינו לחקור
כלל ,ודוק.





 דמייתי ראיה משבת פרק כלל גדול ,נמי יש לומר ,ודאי
לענין איסור אין חילוק בין שוגג דשבת לשוגג דשאר
איסורים ,כמו שמוכח מגיטין נג ,אבל לענין קרבן יש חילוק
בין שוגג דשבת לשוגג דשאר איסורים .ועל ראיה ממהרי"ק
יש להשיב גם-כן ,שהתורה לא אסרה אלא אם נתכוונה למעל,
ואם לא נתכוונה למעל בד' לא נאסרה ,ושאני שוגג דידה שוגג
דהכא ,דכתיב "והיא לא נתפשה" .גם מה שהביא ראייה
מתוספות בכורות כג ,אינה ראיה גמורה .חדא ,דהא תוספות
לא הביאו זה אלא בלשון שמא ,ולטור יש לומר לית ליה כלל
האי שיטת התוספות ,ולא מיקרי כלל שוגג האומר מותר .והא
דקאמר שם בגמרא ,סבר איבטלינהו ברובא ,עיין שם ,שפיר
חששו שהוא דבר שמותר לבטלינהו לכתחלה ,ולא ישאל כלום
על זה ויאכל תרומה טמאה .על זה חששו .אבל לעולם אומר
מותר לא מיקרי שוגג .ודברי הט"ז צ"ע .ועיין משנה-למלך
מאכלות-אסורות פרק טו הלכה כה ,שהביא רמב"ם פרק ה
תרומה הלכה ח אומר מותר הוי מזיד .ועיין פליתי אות ו
כדברי ,ועיין פרי-חדש ,ועיין פרי-מגדים.
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 בעניי לא זכיתי להבין דבריו הקדושים .הלא קושיא זו
קשה גם-כן אי לא אמרינן לחלק כמו שכתבו
האיסור-והיתר והרב בהג"ה .אי אמרינן לחלק כמו שחילקו כל
הפוסקים ובראשם הטור לחלק בין שוגג למזיד ,נמי קשה,





     

דכיון דקיימא לן חתיכה נעשית נבילה ,אם-כן מיד שנתערבה
נעשית נבילה ומה בזה בשוגג ,מכל-מקום מיד נחשב כחתיכת
נבילה .ומה שיש לתרוצי התם ,הכי נמי יש לתרוצו כאן ,כי
על-כרחך צריכין אנו לומר לדברי האיסור-והיתר והרב
תורת-חטאת ,דהאי דחילק הטור בין שוגג למזיד ,פירושו בין
נודע ללא נודע .לא נודע מיקרי שוגג ונודע מיקרי מזיד.
וחילוק בין שוגג למזיד מצינו כאן ובכל מקום ,וכמו שהביא
בבית-יוסף ,אם-כן שפיר חילקו בין נודע ללא נודע .והקושיות
שהקשה מפרק כל הבשר ]חולין קח[ מהאי דאמר רב כזית בשר
שנפל לתוך יורה של חלב ומדברי כל הפוסקים ,קשה נמי בלא
חילוק של נודע ולא נודע .אי רק חלקינן בין שוגג למזיד ,קשה
חלב אמאי נבילה ,ומשני ביורה רותחת ,הוה ליה לשנות דהתם
מיירי בשוגג .ועיין שם בדברי הש"ך ,וצ"ע .וכן נמי אין ראיה
מדברי הרא"ש בתשובה .כי אם נשארנו על מכונן לחלק בין
שוגג למזיד ,נמי קשה ,מנא ליה להוכיח מדברי הרא"ש דלא
אמרינן חתיכה נעשית נבילה בשאר איסורים ,דילמא מיירי
בשוגג ,אבל במזיד מודה חתיכה נעשית נבילה .אלא ודאי לא
שנא .ואם תידוק היטב ,תמצא שכל קושיות הש"ך כאן הם על
דרך אחד ולכולם יש פירוקא בזה .דלשיטת הג"ה
ואיסור-והיתר ,האי נודע מיקרי מזיד בכל מקום ולא נודע
מיקרי שוגג ,וכמו שהש"ך באמת מסיק לבסוף ,אלא שכתב
עליו שאין הדעת סובלת לומר ולחלק דלא נודע מיקרי שוגג
בין שנתרבה בשוגג בין במזיד כיון שלא נודע התערובות עד
אחר שריבה מיקרי שוגג ,ואם נודע התערובות קודם שריבה
מיקרי מזיד בין שנתרבה אחר-כך במזיד בין שנתרבה בשוגג.
וזה לפי דברי הש"ך אין הדעת סובלתו.
 דעת קדושים היא ,ובודאי דעתו רחבה מדעתי ,כי מי
אני זבוב מות ובאוש כנגד מלאך אלקים קדוש יאמר
לו .אבל מכל-מקום תורה היא וללמוד אני צריך .ומחוייב אני
לטרוח הרבה להבין דעת קדושים של הרב באיסור-והיתר
והרב בתורת-חטאת ושאר חבל נביאים זצוק"ל ,והם אשר הורו
לנו דרך .וח"ו לומר עליהם שהם אמרו ופסקו דבר שאין הדעת
סובלתו .ולכך נראה לעניות דעתי לפרש קצת כוונתם .אם
נתערב איזה איסור בהיתר ואנחנו לא נדע מזה כלום והוספנו
על התערובות עוד היתר במזיד מחמת שלא ידענו כלל מן
התערובות ,ואחר-כך כשנודע לנו שיש כאן תערובות איסור
מצאנו שיש כאן שישים היתר נגד האיסור ,ובאנו לדון על
התערובת אשר לפנינו ,שפיר יש לומר כל תערובות האיסור
כאן לפנינו שכולה שגגה אחת נתבטלה בהיתר שישים ומותר.
אבל אם נתערב איסור בהיתר פחות מכדי ביטולו ונודע לנו
שיש כאן תערובות איסור ,אם-כן נאסר התערובות ,ועכשיו
לאחר שנודע נתרבה עוד היתר לתוך התערובות הזאת ,אפילו
אם נתרבה בשוגג ,יש לומר שפיר שלא נצטרף האי היתר
שנתרבה אחר שנודע התערובות להאי היתר שהיה כאן קודם



שנודע התערבות .כי ההיתר הקדום כבר נהפך להיות איסור,
ואף שלא אמרינן חתיכה נעשית נבילה אבל היתר לא מיקרי,
כי נאסר מחמת תערובת איסור שנודע לנו שיש כאן ,ואין היתר
מצטרף לאיסור .זה נראה לעניות דעתי לפרש כוונת רבותינו
הקדושים ז"ל ודעתם רחבה מדעתינו .ועיין בטו"ז לעיל ס"ק
ח שרצה לומר גם-כן סברה קצת דמיון לזו .ודוק היטב.
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 המגן-אברהם שם גבי נר-חנוכה מתרץ בטוב טעם
ודעת ,וזו לשונו שם ס"ק יב בד"ה שאין להוסיף ,וזו
לשונו ,ולא דמי לסימן תקז סעיף ב ,דהתם אין נהנה ממנו עד
אחר ביעורו ,מה שאין כן הכא דנהנה ממנו בשעת ביעורו,
אסור לבטלו ,עכ"ל בשם טור.
         
      
           
        
          
         
  
 מה שכתבתי לעיל אדברי הטו"ז ס"ק ט ,והוכחתי
דדינא דטו"ז אין מוכח כלל ואין לפסוק שהאומר
מותר מיקרי שוגג ,ועיין לעיל ,ודוק ,עיין לקמן מה שתירצתי
על קושית הש"ך ס"ק יט.
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 לעניות דעתי לתרץ ,דהנה הביא אבודרהם בשם הר"ג
בר שלמה ,שמן שנתותר בנר-חנוכה שוינהו רבנן
כתשמישי קדושה מפני שהוא זכר לשמן של קדש ,עכ"ל .ולכן
שפיר יש לחלק בין איסור שמותר להוסיף כיון שכולה דרבנן
מותר להוסיף ולבטל ,מה שאין כן בנר-חנוכה ,שהשמן נשאר
מתשמישי קדושה ,לכן החמיר המחבר שם שלא להרבות עליו
ולבטלו .כך נראה לעניות דעתי .ועוד יש לתרץ כמו שהביא
הש"ך ,דשאני גבי שמן שנתותר שהוקצה למצוותו והוא חמור.
ואין להקשות ,אם איתא הוה ליה לטור למימר ,שאני הכא
שהוקצה למצוותו ,דיש לומר ,לכך נקט האי חילוק בין שמן
לעצים ,לומר לנו אף-על-פי שבאיסורי דרבנן ,כמו עצים



     

שנשרו שהם עיקר מדבריהם ,מותר להרבות ולבטל ,אבל אי
אשכח שמן וכדומה איסור מדרבנן שנפל ואין בהיתר כדי
לבטלו ,אין להרבות עליו ולבטלו ,מפני שנהנה ממנו בשעה
שהנר דולק ,ואף-על-גב שמקלי קלי איסוריה .וזה החילוק
חילוק נכון .אבל באמת יש לומר ,החילוק בין שמן של חנוכה
לשאר איסורים לא הוי אלא משום שהשמן הוקצה למצוותו,
ובעצים לא צריך להאי תירוצו .וצ"ע בדברי הש"ך .וכן אין
להקשות על החילוק שהבאתי ,דשאני שמן של נר-חנוכה
דשוינהו רבנן כתשמישי קדושה ,ודוק.
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 דעתי נראה לתרץ ,דינא שהוא מוסכם מש"ס
ירושלמי פרק קמא דערלה ,הביא גם-כן הר"ש
פרק קמא דערלה והרא"ש והטור והרשב"א פסקו כן .ונראה
לי שאין לדמות כלל האי דינא דעצמות לדינא דקדירה עצמה
שהקשו בתוספות ,שאני עצמות שנתבשלו עם האיסור תוך
הקדירה מהקדירה עצמה העומדת על האש והתבשיל מבשל
בתוכה ולחוצה לה של אותה הקדירה לא הגיע הבישול כלל.
וגבי העצמות ,הכח הבישול מכניס ומוציא תמיד כל הלחלוחית
אשר נמצא בקדירה ,ואם יש כאן כזית איסור ,אל כשלשים
זיתי בשר וכשלשים זיתי עצמות נכנס ונתפשט לתוך העצמות





הטעם משלשים ואחד זיתי בשר ,הרי נתפשט כזית איסור
שבתוך התבשיל לשישים זיתי היתר ובטיל שפיר הטעם של
איסור בשישים .וזו סברא נכונה לעניות דעתי .וטעם קנאתו
של הגאון ז"ל בפרי-חדש לא נודע לי מאחר שמקורו דהאי
דינא מהש"ס ירושלמי ,ודוק היטב ,עיין פרי-מגדים שהביא
בשם פרי-תואר כדברי ,וברוך ה'.
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 זה אינו אלא לדעת המחבר .אבל לדידן ,דאית לן בכל
איסורים חתיכה נבילה ,וכמו שהביא הג"ה ברמ"א לקמן
סעיף ג ,ודאי דגוף העצמות אינן מצטרפין לבטל האיסור ,וקל
להבין.
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 לעיל מה שפירשתי אדברי טו"ז ס"ק ב .והוא חידש
יותר ,כי לדברי הפרי-חדש כאן לא שמיע לן אלא
באיסורי דרבנן ,כי בריה וחתיכה הראויה להתכבד מדאורייתא
בטילי אלא רבנן גזרו עליהם שלא לבטלו .ואני כתבתי דהא
קא משמע לן הטור והמחבר ,עבר ובטלו אפילו לאיסור
דאורייתא ,כגון שנפל האיסור החלב או הנבילה לתוך ההיתר
ליותר משישים ,אבל לא נתערב עוד לתוך ההיתר ,שנשאר
למעלה בפני עצמו ובקל יכול להפרישו עוד ,והוא עבר ובטלו,
דהיינו שעירבו במזיד לאיסור דאורייתא ,או שלא היה שישים
והוא שנתערב רק לא היה שישים נגדו ורבה עליו היתר לבטלו
בשישים .עיין שם .ועיין לקמן ס"ק יב ,דחידש הפרי-חדש
דקיימא לן להלכה כרבי יהודה ,דבאיסור דאורייתא קנסו שוגג
אטו מזיד ,רק באיסור דרבנן לא קנסו שוגג אטו מזיד .אם-כן
שפיר פירש הפרי-חדש כאן רק באיסורי דרבנן ,והוא לשיטתיה
ניחא ,ודוק.
כ(          
       
          
           
         
        
           
      



בעניי לא הבנתי דבריו כאן .אי אמרינן דוקא אי ניחא
ליה שנתבטל עבורו אז אסור לו לאכלו ,ואי לא ניחא





     

ליה שנתבטל עבורו מותר לו לאכול ממנו ,מה חשש יש כאן
אי ניחוש שיבטל פעם אחרת ויאכיל לאחד מאוהביו ,הא שם
נמי דינא הכי ,אי ניחא ליה לאותו אוהב שביטל בשבילו אסור
לו לאכול ולא אהנו מעשיו ,ואי לא ניחא ליה לאוהב שביטל
האי האיסור בשבילו ,למה לו להאי לבטל האיסור בשביל
אוהבו ,הא לא ניחא ליה בכך ומה לו לשטות זה .ועיין מה
שכתב הרב פרי-חדש לקמן ס"ק יד ראיה מפרק הפועלים ,גבי
מי שהערים לסרס בהמתו ,משם ראיה ברורה לדברי כאן ,עיין
שם ,ודברי הפרי-חדש כאן צ"ע לעניות דעתי ,כי דברי
מהרש"ל ברורים ,ודוק.
כא(          
       
         
        
        
        
         
     
 אומר דברי הש"ך נכונים וברורים בסברא ,וכוונתו ,דאין
לנו לאחזוקי איסורא ולומר שנעשה כאן מעשה איסור
והשואל העלים ממנו או מהרב הדיין אותו המעשה .מסתמא
כיון שבא לפנינו לשאול מגלה לנו בגלוי האיך נעשה מעשה
ושכיח להוסיף מים בתבשיל ,והא ראיה שבא לשאול לפנינו
אי להתיר על-ידי אותה הסבה וספר לנו מסתם המעשה כאשר
נעשה .ואין לנו לאחזוקי איסורא ולומר שנעשה כאן מעשה
איסור אשר העלים השואל .ודברי הש"ך נכונים וברורים ,ודוק,
ובפרי-מגדים מסכים לדברי הפרי-חדש.



 לעניות דעתי אין מקום תפיסה בדברי רבנו הרמ"א
בהגהתו .כי יש לכוין דבריו כסברת הפרי-חדש ,דיש
לומר כוונת הרמ"א באיסור שנתבטל פעם אחת ונתוסף
אחר-כך מן האיסור ראשון חוזר ונעור ונאסר ,לא שנא מין
במינו לא שנא במין בשאינו מינו ,לא שנא יבש לא שנא לח,
לא שנא נודע בינתיים לא שנא לא נודע בינתיים .ובכל אחד
ואחד כדינו ,במין במינו חוזר וניער רק אם האיסור נתוסף
כל-כך עד שרבה על ההיתר ,במין בשאינו מינו חוזר וניער
בהוכר טעמו ,וכן יבש ולח נודע ולא נודע כל אחד ואחד
כדינו ,וכמו שמברר הפרי-חדש עצמו כאן .וליכא לתפוס בזה
ארמ"א .ודוק .ועיין פליתי שחולק על הפרי-חדש.
כה(         
        
         
         
        
         
        
       
         
         
        
         
         
        
       

מה שתרצתי לעיל דברי המחבר ממה שהקשה עליו
הש"ך ס"ק יט ותירצתי בהאי דהביא אבודרהם ,ודוק.

 דעתי נראה ,דאין מכל זה ממה שנאמר כאן בגמרא
קושיא על שיטת הרשב"א והרא"ש כלל ,ואין
לתמיהת הפלתי מקום כאן .דלעולם שפיר אית לן למימר,
דעצמות של איסור מצטרפין להתיר לבטל את האיסור .ולא
קשה מגמרא שלנו ,דכאן איירי בעצמות קדשים ועצמות
קדשים באיסורן הם עומדין ,היינו שאינו יוצאים מידי הקדש,
ובפרט בזמן שהם עם בשר ,כמו שאיתא בזבחים דף פו .מה
שאינו כן בעצמות של איסור ,כיון שאין בהם מוח לא נאסרו,
ושפיר מצטרפים עם ההיתר לבטל את בשר האיסור .ודוק כי
נכון .ועיין מה שכתבתי לעיל על דברי פרי-חדש לתרץ קושיתו
לעיל .ותמצא נועם כי בזה לא קשה נמי כל קושיות הפלתי
כאן ,ודוק.

כד(          
       
         
         
         
   

כו(          
        
         
         
         


כב( 


       
מה שכתבתי לתרץ קושיות הש"ך לעיל אדברי
איסור-והיתר ותורת-חטאת ,ועיין שם.

כג(         
     
      





     

 נראה לי ,דהא איתא כאן במחבר ,חתיכת נבילה שיש
בה בשר ועצמות שנפלה לקדירת היתר ,עצמות איסור
מצטרפין עם ההיתר וכ' ,עכ"ל .הרי דאיירי כאן בעצם הדבוק,
לא במונח ,ודבריו צ"ע.
כז(           
        
         
         
           
       - 
         
        
         
 בעניי שותי דמר לא ידענא .כי בעניות דעתי לא הבנתי
כן מדברי טו"ז ומצאתי לפי הבנתי הקלושה דברים
ברורים שמאירים עינים ואין לסתור אותם כל-כך בקל .כי
חילוקו נראה דאיירי כאן באדם שאינו יודע מדיני הבטול ,והוא
בא לדיין לשאול וחש הוא שלא לאכול ולעבור על האיסור.
דהא חזינן דבא למורה לשאול .ולדברי הפלתי קשה ,מנא ליה
לומר דבסימן קי מיירי בנודע המעשה לרבים דאי-אפשר
לכבוש הענין ,אין לזה התם שום הוכחה .אלא כוונת הטו"ז,
נראה לעניות דעתי לחלק ,דאין לדיין אלא מה שעיניו רואות.
והנה לא חשוד בר ישראל לאכול דבר האסור לו ,לפיכך אם
נתערב לו דבר איסור הוא בא לשאול את פי המורה ,התערובת
הזאת שנתערב פה איסור לתוך היתר אם מותר לו לאכול או
אינו מותר .והמורה משער ומצא שיש כאן שיעור להתיר .ובא
השואל ואומר עוד שהוא הוסיף כאן לאחר שנפל כבר האיסור
לתוך ההיתר הוסיף הוא בשוגג על ההיתר ,למה לא נאמין לו,
הא הוי ליה הפה שאסר הפה שהתיר ,לכן ליכא למימר כאן
כלל קנסינן שוגג אטו מזיד .מה שאין כן לקמן סימן קי ,שהוא
בא לשאול על התערובות לפני המורה שנתערב לו כאן איסור
חשוב לתוך היתר ,ומצא המורה שיש כאן לאסור ,והשואל
אומר שהוא הפיל אחד ממנו בשוגג לתוך הים ,אין כאן הפה
שאסר הוא הפה שהתיר ,כי סתם התערובות כאשר הוא לפני
המורה אסור הוא ,ואנחנו נאמין לו השתא להתיר ,זה לא
אמרינן להקל על פי דבריו באיסור מבורר .וראייתו שפיר
מגמרא דבכורות דף לו ,עיין שם .ואם כן אין כאן מקום לתפוס
את הטו"ז כלל .ודברי הגאון בפליתי לא זכיתי להבין .ועיין
פרי-מגדים שכוונתי תהילה לאל יתברך לדבריו.
           
       
         
          
          





         
        
       
 מה שכתבתי לעיל לתרץ קושית הפרי-חדש ס"ק טו .גם
קושית הפלתי כאן לא קשה ,כיון שהוא בא לשאול
למורה על התערובת הזאת לא חיישינן אולי יעלים השואל
למורה האיך ומה נעשה בתערובות ,וודאי יספר לו אם הוסיף
מים אחר נפילת האיסור ,ואין צריך למורה לחקור אם נתוסף
ואימתי נתוסף ,ודוק.
כח(          
     
         
        
          
         
         
         
         
         
         
          
         
         
 
 דעתי צ"ע ,מאי ספיקא איכא בעצים שנשרו מן
הדקל לתוך התנור ביום-טוב ,הלא סתמא קתני,
שנשרו ביום-טוב לתוך התנור סתם מרבה עליהם ומבטלן
אפילו שלא היה בתנור שום עצים של היתר כלל ולא נתערב
מתחלה ,רק שמונח עצים שנשרו לבדן בתנור קאמר בגמרא
דמרבה עליהן ומבטלן ,והכי יש ודאי איסור ,ואפילו הכי
קיימא לן דמרבה עליהן ומבטלן ,וצ"ע.
 יש לעיין בכל דבריו ,שנחית לחלק משום מוקצה ,וכל
דבריו בנוים על זה דעצים שנשרו מן הדקל לא הוו אלא
ספיקא ,צ"ע ,מנא ליה דספקא הוו ,הא מגמרא נראה דודאי
חשבינהו .וצריך לומר שאזיל ליה בשיטתיה דאיכא מאן דאמר
שהביא הר"ן שם בביצה ,וזו לשונו ,מרבה עליהם עצים
מוכנים ומסיקן ,איכא מאן דאמר דדוקא בשיש בתנור עצים
של היתר ,הא לאו הכי לא ,והכי מוכחי מקצת נוסחי דגרסי
מוסיף ומרבה עליהם עצים מוכנים .כיון דרובא היתירא נינהו
הנך בטלי ובהיתר קא מהפך ,עכ"ל .מכל-מקום בנוסח הגמרא
שלפנינו אינו כן ,ומשמע אפילו אם הם בפני עצמן נמי מרבה
עליהן ומבטלן ואין כאן ספק ,וכן איתא בים-של-שלמה .ועיין
במגן-אברהם סימן תקז ס"ק א שכתב ,וזו לשונו ,לכאורה
משמע דנקט תוך התנור משום דרגילין להיות שם עצים





     

אחרים ,ולכן אף-על-פי שהם אינן רבים על אלו מותר להוסיף
עליהן ,אבל נפל למקום שאין שם עצים אסור להרבות עליהן,
וכן פסק ביורה-דעה סימן צט ,וכן פסק הר"ן ,עכ"ל .ונראה
דהגאון כאן בפליתי תירץ דברי הטור לפי דעת המגן-אברהם,
ודוק.
כט(         
    
         
        
       
        
        
        
       



 לעיל מה שכתבתי על דברי ט"ז אלו ס"ק ז ,דשפיר
שייך איסור בעין שביטל בשוגג ,כגון שנפל האיסור
לתוך יותר משישים בשל היתר ונשאר למעלה בעין ולא נתערב
והוא ערבו בשוגג אחר-כך .ודוק .ועיין לעיל.
לא(            
      
         
         
         
       
         
        
   

 דעתי אין כאן קושיא .כי אפשר שמהר"ם
מרוטענבורג סבירא ליה שמותר לבטל עצים
שנשרו מן הדקל ביום-טוב לתוך התנור אפילו לתוך תנור ריק
שלא היה בו עצים אחרים כלל רק עצים דאיסורא לבדן ,אפילו
הכי סבירא להו בגמרא שמותר לבטלן .וכן הוא פשטיה דגמרא
בביצה ,כי חזינן בהר"ן שלא הביא ההיא פירוש שנפל מן
הדקל אל תוך התנור על עצים דהתירא לא הביא הר"ן אלא
בשם איכא מאן דאמר .ומהר"ם לית ליה כההיא מאן דאמר
אלא כפשטא דגמרא ,ולא קשה כלל אמהר"ם ,ודוק.

 דעתי יש לומר ,אפשר משום הכי לא רצה הט"ז
ובית-יוסף להביא מההיא מתניתין דתרומות ,משום
דיש לומר דאין להביא ראיה מתרומה ,דקילא שוגג דתרומה
משוגג דעלמא ,ומשום הכי לא גזרו בתרומה שוגג אטו מזיד,
משום דבתרומה צריך להעלות סאה תרומה ולתתה לכהנים
משום גזל כהנים .ואין למדים לכל שאר אסורים שאין צריך
להעלות והם בטלים לגמרי בתוך ההיתר ,דיש לומר דהתם
שפיר גזרו ,ובאמת מצינו חלוקים בין תרומה לשאר אסורים.
ועיין פרי-חדש ,ודוק ,ועיין בשפתי-דעת ס"ק ט.

ל(         
      
          
          
          
        

        
        
       
        
]עבודה זרה לה ,א[      
        
        
         
         
         

 דעתי יש לתרץ ,דהנה ראיתי שהקשה אחד
מקדושים ,האיך הותר להכשיר על-ידי הגעלה
כלי ,הא מבטל איסור לכתחלה .ותירץ דאין כאן בטול,
שעל-ידי גיעולו שמגעילו בשישים הוי כאילו שורף האיסור
במקומו ואין כאן בטול כלל .ולפי זה יש לומר כאן ,ודאי
לבטל האיסור לכתחלה אסור ,אבל התם גבי הגעלה ,שם לא
נקרא ביטול איסור אלא כליון האיסור ,ולכלה האיסור ודאי
מותר לכתחלה ,ודוק ,עיין בטו"ז ס"ק טו שהביא זה בשם
הראב"ד.
         
       
         
       

 דעתי נראה לתרץ דברי התוספות-יום-טוב והרב
עובדיה ברטנורא שם ,שהם לא אמרו אלא לרבי
יהושע שם גבי תרומה מפני שצריך להרים אחד ממנה ,לכן
קיל גבי תרומה והתיר לערבם ולבטל באופן הזה האיסור ,מה
שאין כן בשאר איסורים ,וכמו שכתבתי לעיל .אבל לא אמרו
כן להלכה אלא לפרש דברי רבי יהושע במתניתין ולא קשה
עליהם .אבל על דברי הכנסת-הגדולה בהגהת הטור אי-אפשר
לומר כן .וקשה .ואין אתי ספר הכנסת-הגדולה וגם לא מצאתי
נדפס אצל הטור כדרך בשאר הגהות ,ודוק.





     

 דבר האסור, אבל אין הכי נמי.הואיל ואין מוקצה לחצי שבת
, ודאי אסור בטלטול באיסורו,או הנאסר ונתקצה בשבת
.חיים שי-אורח
          (לד
      
          
          
          
          
        
 הא דינא קאמר, בקצור שכלי לא ידעתי להבין קושיא זו
אפשר- ובמקום דאי,התם דקיימא לן דינא דתולין
 יש לנו,להוסיף ויש עלינו לדון על תערבות כזה שבא לפנינו
. וצ"ע. לכן לא הבינותי כוונתו.לפסוק דתולין
        (לה
    
       
       
  
 דאינו יכול לשער אלא הזיעה הנראה לפנינו בכיסוי, נראה
 אבל הזיעה הכלה ונאכלה,הקדירה או בקדירה עצמה
 כי כן הובא כאן לפנינו,ואינו לפנינו אינו יכול להצטרף כלל
 שרק מה שנבלע ועמוד בדופני הקדירה רואין,ערוך-בשולחן
 אבל מה שכלה ואבד מחמת,אותו כאילו הוא בעין ומצטרף
יוסף- וכן הביא בבית. שזה כלה לגמרי,האור אינו מצטרף
, וכן נראה בסברא,אסורות פרק טו-בשם הרמב"ם ממאכלות
.וצ"ע
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 והנה ראיית. לעיל מה שכתבתי על הטו"ז אות ט
 לעניות דעתי לא,אברהם-מגדים מדברי מגן-הפרי
פי הוראת- דמה ענין טועה עצמו בדין לעושה על,נהירה לי
ידי- מהיכא תיתי שטועה עצמו מיקרי שוגג להתירו על.חכם
מקום אמרינן חסרון חכמה לא מיקרי שוגג דהוה- הא בכל,זה
. וצ"ע.ליה ללמוד
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 וכיון, הלא קיימא לן אין מוקצה לחצי שבת, להקשות
.שזה היה מותר עד השתא מנא ליה לאסור מכאן ואילך
 אם,דיש לומר דלא אמרינן אין מוקצה לחצי שבת אלא בכלי
כך ניקח-נתנו בשבת לתוכו דבר מוקצה שאוסרו בטלטול ואחר
, אמרינן הכלי מותר לטלטלו מכאן ואילך,ממנו הדבר מוקצה
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 הא בכלל בריה הוי נמי גיד הנשה ואבר. לעניות דעתי
 הא לא, ואם נפל מהם לתוך הקדירה של בשר.מן החי
. ואמאי יותר הכל אם אינו שישים כנגדו,הוי נותן טעם לפגם
 ואם, הרי בודאי נימוח,ואם ראו שנאבדה ואינו ניכר כלל

         
      
         
          





     

נימוח ,הא גם-כן צריך שישים לפי דברי טור ,ולמה מותר הכל
ואף הקדירה ,וצ"ע.
 דעתי יש לומר ,דאיירי כאן שיש שישים ודאי נגד
הבריה ,וכיון שנפל כאן בריה ,ובריה קיימא לן
דאינה בטילה ,נאסר הכל אף שנאבדה ,כיון שידעינן ודאי
שנפל שם .ואם נתנו מהמרק בכף או בקערה וראו שאין שם
כלל ,אם-כן ,ודאי נימוח הבריה כל-כך עד שלא נראה שום
עכירות מותר הכל .ושמא תאמר ,אם נתנו מהמרק לתוך הכף
או לתוך הקערה ,אם-כן ניחוש שמא נשאר מן הבריה כל-כך
בתוך הקדירה עד שלא היה שישים נגד הבריה ,ואם-כן,
על-כל-פנים נאסרה הקדירה ,קא משמע לן דאף הקדירה
מותרת ,כיון שלא ראינו ולא מצינו מהבריה כלל ,ודאי נימוחה
עד שלא נשאר כלל ונאבדה במיעוטה בתוך המרק ומותר הכל.
כך יש לומר לעניות דעתי ,ודוק.

ב( 

        
     

 דעתי צע"ק ,דמשמע דכל מקום שנתבשל בריה עם
ההיתר אינה ניתרה הרוטב אלא על-ידי סינון ,וזה
אינו ,דהא אם נתבשל גיד בין הגידים ,או עוף טמא בין שאר
עופות ואינו ניכר ,או אבר מן החי בין שאר איברים ,או ביצה
שיש בה אפרוח בין שאר ביצים ,מה שייך בזה סינון להתיר
הרוטב ,הא האיסור דהיינו הבריה נשארת באיסורה ואוסר כל
שאר חתיכות או גידין או עופות או אברים או בצים .ואין כאן
אלא הרוטב בעצמו ואין בו אלא טעם איסור ,ולמה צריך כאן
סינון כלל .וצ"ע לעניות דעתי.
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 דעתי נראה לתרץ דדעת הרב בתורת-חטאת ובהג"ה
ושאר אחרונים ,דליכא איסור דבוק ,דאין דין איסור
דבוק גבי שומן שטבעו לפעפע .דלא מצינו דין איסור דבוק
אלא בדם ,בדבר הנאסר משום דם מפני שאין דרכו של דם
לפעפע ,אלא אדרבה משריק שריק ,כמו שכתבו בתוספות
חולין צו ע"ב ,בד"ה אפילו מריש אזנו ,ועיין שם .לפיכך
אמרינן לעיל סימן עב גבי לב ,וסימן עג גבי כבד ,שיש בהם



דין איסור דבוק ,מה שאין כן שומן שדרכו לפעפע אין בו דין
איסור דבוק .ואף-על-פי שקאמר רבנו תם הביאו בתוספות שם
חולין צז ע"א ,בד"ה שאני חלב דמפעפע ,הביאו בשם רבנו
תם דשמנו של גיד אינו מפעפע היינו בצלי ,שפיר אמרינן שאין
לו לשומנו של גיד כח לפעפע .אבל בבישול ,אפשר אפילו
רבנו תם מודה דשומנו של גיד מפעפע כיון שדרכו בכך.
מכל-מקום יש לחלק בין דם לשומן .וזה כוונת הרמ"א ושאר
אחרונים שלא חששו בשומנו של גיד לאיסור דבוק .כן נראה
לעניות דעתי ,ודוק .ואף-על-גב שמצינו לקמן בחלב דין איסור
דבוק ושמא יש לחלק בין חלב לשומן ,וצ"ע.
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 דעתי לתן קצת תבלין לפסק הטור והמחבר .דהנה
הרמב"ם פרק טו ממאכלות-אסורות הלכה יט,
הביא בביצה שיש בה אפרוח שנשלקה עם ביצים המותרות,
אם היה שם שישים ואחת הרי הן מותרות ,היתה עם שישים
בלבד ,נאסרו הכל ,מפני שהיא בריה בפני עצמה עשו היכר
בה והוסיפו בשיעורה .עיין שם .לפי זה יש לומר גם כאן ,לפי
שגיד הנשה היא בריה בפני עצמה ,עשו בו היכר והוסיפו
בשיעורו שיהא ביטולו בשישים אף-על-פי שאינו בנותן טעם.
כך יש לומר לעניות דעתי.
ה(         
     
      
     



לי ,דאם יכול לסנן הרוטב על-ידי סדין שאין הפרעוש
עובר ,מותר הרוטב ,וקל להבין.

        
      
        
         
       
 שיש לעניות דעתי לומר ,דוקא פרעוש שקפץ לתוך
המאכל אסור ואינו בטל מטעם בריה ,אבל כנה מכנת
הראש או כנים הלבנים דבגדים ,אינו אוסר המאכל ובטיל
בשישים ,דלא מקרי ברית נשמה .וראייתי מטור ומחבר
אורח-חיים הלכות שבת סימן שטז ,דמותר להרוג כנת הראש



     

או דבגדים בשבת ,כיון שאינה פרה ורבה אלא הוי מן הזיעה,
לא מקרי בריה ובטיל בשישים ,כן נראה לעניות דעתי ,וצ"ע.
ומה שאוסר בחוות-יאיר לחולה לאכול הכנים ,הוא רק מטעם
בל תשקצו ולא משום בריה .כן אפשר לומר ,וצ"ע ,ועיין קצת
בפלתי.
ו(          
       
         
 דעתי יש קצת לפקפק ,הא גם בדברים המאוסים
יש בהם שטעמם אינו פוגם ,כמו שמצינן בגמרא
בעכבר אף-על-פי שמאוס אינו פוגם בחומץ בשכר או בשמן
וכדומה .אם-כן ,גם-כן בשאר שרצים הוה לן לחוש לכך אם
אין כאן אלא תערובת טעם יש לחוש אולי אינו פוגם .וצ"ע.
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 מחילת כבודו הרם ,נראה לעניות דעתי דאין זה פשוט
כל-כך .דכל מה דהוה מאשפתות ומעיפושי הארץ,
על-כל-פנים הוי מבריות הארץ ,ואיכא למימר ,אף שאינם פרים
ורבים ,מכל-מקום בריית הארץ הוא ,והתורה אמרה ואסרה כל
השרץ השורץ על הארץ .מה שאין כן כנה הנעשה מזיעת
האדם ,שאינה בריית הארץ כלל .וראייה משבת ,אם הורג הוא
עכבר כזה שנעשה מאשפה ,או תולע ,או זבובים הנעשים
מעפושי הארץ ,עובר אאיסור תורה ,ובריית נשמה מיקרי .מה
שאין כן בכנה ,שמותר להרוג בשבת כינים לבנים הנעשים
מזיעת האדם .ועיין באורח-חיים הלכות שבת סימן שטז ,וצ"ע
לעניות דעתי.
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 בעניי לא יכולתי להבין את זה .אם כבר נוצר פעם אחת
אפרוח בתוך ביצה ודאי אי-אפשר ,אף אם נתרסק
אחר-כך בין על-ידי נענוע בין על-ידי בישול ,שלא יהיה ניכר
ביצה שהיה בה אפרוח בין שאר ביצים אם מושך ביצה אחת
ושוברה ודאי יראה ויהא ניכר אם היה כבר בה אפרוח או עדן
לא היה ,וצ"ע.



        
       
   

 על זה יש לפקפק ,כיון שהיה כבר ריקום בתוך ביצה ,אף
אם נתערב בין בצים המוזרות ,יש להכיר אחר-כך הביצה
אם נשברה אם היה בה כבר ריקום או לא היה .באופן שקושיית
הכרתי-ופלתי במקומה עומדת ,וצ"ע.
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 גמגום לשון מצאתי כאן .כי משמע ,אם השומן דבוק
בחתיכה צריך שיהיה שישים בחתיכה נגד השומן ,ואם
אינו דבוק צריך שישים נגד כל החתיכה וכ' .כן משמע לכאורה
מלשונו .ועיין בבאר-היטב שמביא רק קצת לשונו של טו"ז,
ושם בודאי יש לטעות בלשונו .כי באמת נראה שכוונת הטו"ז
אינו כן ,וכן צריך לומר ,ואם השומן דבוק וכ' ,צריך שיהיה
באותה חתיכה שישים וכ' ,ואם אין בחתיכה שישים נגד השומן
הדבוק ,צריך שישים נגד כל החתיכה ההיא שהאיסור דבוק בה
וכ' ,עיין שם .וקל להבין .ועיין מה שכתבתי לעיל אדברי
הש"ך ס"ק ח ,ותירצתי בזה קושיית הטו"ז ,שאין כאן בשומן
דין איסור דבוק ,ולא קשה בזה על המחבר שלא חילק ,ועיין
שם.
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 תמה ,למה ליה להרב בדרכי-משה להביא ממרחק לחמו
מסימן צט דיש חולקין וסבירא להו דאין לחלק בין נודע
ללא נודע ,הלא הטור באותו סימן כאן לפנינו הביא ,וזו לשונו,
אם נתרסקו בטלי ,דתו לא חשיבי ,ואפילו אם נאסר כבר
התערובות ונתרסקו אחר-כך ,מתבטלין ,עכ"ל .והנה ,זה ודאי
דלא מקרי התערובות לאיסור אלא אם נודע שנתערב כאן
האיסור ,וקאמר הטור ,שאם נתרסקו אחר-כך מתבטלין ,הרי
דאית ליה אפילו נודע התערובות כבר ואחר-כך נתרסקו גם-כן
מתבטלים סבירא ליה הטור כאן ,ומה לו להרב בדרכי-משה
להביא מסימן צט ,וצ"ע.
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שנשחט ירד ממנו חשיבותו ובטיל בשאר ,רק השתא אית לן
למימר שבא עליו חשיבות אחר מחדש שהוא חתיכה הראויה
להתכבד ,זה אינו ,כיון שהאיסור אינו ניכר כלל שנתערב בין
האחרים ,אי-אפשר שיתחיל שם איסור חדש לחשבו שלא
יתבטל ,והבן היטב .דומה לזה מצינו ,הביא כאן בבית-יוסף
בשם סמ"ק ,וזו לשונו ,וסמ"ק כתב סתם ,שאם הבהמה עם
הצמר או עוף עם נוצה אין זה קרוי ראוי להתכבד ובטלי,
ואף-על-גב דאחר מכן מסירין הנוצה והעור ,מכל-מקום כיון
דבתחילת תערובות נתבטלו שוב אין חוזרין וניעורין ,עכ"ל.
ואף דאנן לא קיימא לן הכי לדינא ,כי לדידן אף הבהמה עם
עורה וכדומה מיקרי ראוי להתכבד ,מכל-מקום האי סברא
שפיר איתא ,כיון שבתחילת תערובות נתבטלו ולא הוי עליה
שם האי חשיבות ,שוב אין חוזר וניעור לבוא עליו שם חדש
של חשיבות ,ודוק היטב ,ומתורצים נמי כל קושיות המהרש"ל
בים-של-שלמה ולא צריכין לדחוקי כל-כך.

 במהרש"ל בספרו ים-של-שלמה סימן נא ,שהאריך
מאוד לתרץ ונכנס בדחוקים רבים ונוראים ,עיין שם
שכתב אקושיית בית-יוסף ,וזו לשונו ,ולא דק ,דלא פליג
הרא"ש בכבש שלם אלא כשהופשט ,דסבירא ליה דלא גרע
חשיבותו מחמת שראוי לחלוק לכמה חתיכות ,אבל בעלי-חיים
שנשחטו ולא הופשטו ,שאינן ראוין כלל אפילו להיחלק קודם
הפשטה ,אינה קרויה חתיכה הראויה להתכבד .ואף שהרא"ש
סבירא ליה שאפילו התרנגולת בנוצתה קרויה חתיכה הראויה
להתכבד כדלקמן ,שאני התם שאינה מחוסר מעשה ממש וכ',
אבל מכל-מקום קשה וכ' ,מכל-מקום חשיבות דדבר שבמנין
לא בטלה וכ' .ועיין שם שהרבה להשיב ולשקול ולטריא והכל
בדוחק רב.
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 דעתי נראה לתרץ קושיית הבית-יוסף ולחלק היטב,
דלא גזרו חז"ל בריה או דבר חשוב שלא לבטל,
אלא אם היה ליה אותו חשיבות מתחלה כשהיה בפני עצמו
ונתערב אחר-כך ,אז גזרו חז"ל דבר חשוב כגון בריה או
חתיכה הראויה להתכבד או בעלי-חיים או דבר שבמנין
שנתערב בין אחרים לא בטל אפילו באלף .אבל אם בשעת
תערובות לא הוה ליה האי חשיבות ,רק אחר שנתערב בשאר
ואינו ניכר אחר-כך נחית ליה האי חשיבות כשהוא מעורב בין
אחרים ואינו ניכר האיסור כלל ,על זה לא גזרו חז"ל דין
חשיבות ובטיל הוא כשאר אסורים .והנה ,האי בעל-חי כשהיה
בפני עצמו היה עליו חשיבות של בעל-חי שאינו בטל,
וכשנתערב אחר-כך לא בטל אפילו באלף מפני חשיבותו ,וכיון

 דעתי נראה לספר נפלאותיו דלא קשה כלל ,דהנה
הרמב"ם כתב ,הכל לפי המקום הכל לפי הזמן ,וכן
הביא המהרש"ל עצמו דברי הרמב"ם אלו לעיל באותו סימן
בענין חתיכה הראויה להתכבד ,ואנן קיימא לן כדברי הרא"ש,
הביאו הטור כאן סימן קא חתיכה חיה חשיבה ראויה להתכבד.
ואם-כן ,אומר אני כי אלו ואלו דברי אלקים חיים .במקומות
שאינם מלעיטים האווזות להועיל השומן שלהם לצרכי בישול
ויש להם שומן אחר או שמבשלים בשמן זית ,אם-כן עור האווז
שאינה לעוטה אינו נותן אלא מעט שומן כשמבשלים אותו,
ואז אין לו טעם הגון גם-כן שפיר קאמר המהרש"ל דעור האווז
אינו נחשב חתיכה הראויה להתכבד כלל בין שהוא שלם בין
שהוא נחתך .אבל במקומות שמלעיטים האווזות להוציא מהם



     

שומן לבשול וכמעט שאין להם שומן אחר ,ומלעיטין האווזות
עד שנעשים שמן הרבה ומפשיטים את העור כדי לחתכו
לחתיכות קטנות שיתן שומנו הרבה ,ומה שנשאר מן העור
לאחר הבישול יש מקומות שנאכל למעדנים וקורין "גריבען"
והשומן הוא ביוקר הרבה ,ודאי שהאי עור שהופשטה לחתכה
לשומן מיקרי חתיכה הראויה להתכבד ואין דין זה צריך בושש
לעניות דעתי ,ואלו ואלו דברי אלקים חיים ,מהרש"ל היה
במקומות שלא הלעיטו האווזות כלל ואין לעור האווזה כזו
שלא נלעטה שום ריח וטעם ולא הוי כלל חתיכה הראויה
להתכבד ,הג"ה שהיה במדינותינו במקומות שהלעיטו האווזות
ליעשות שומן לתבשיל ושפיר מקרי העור חתיכה הראויה
להתכבד ,ודוק כי נכון תהילה לאל יתברך ,כן נראה לעניות
דעתי ,ועיין טו"ז ס"ק י ,וש"ך שם .ועיין פרי-חדש שדוחק,
ודברי כרתי-ופלתי צ"ע ,ואינו כן בפרי-מגדים.
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 דעתי ,דברי רש"ל המעיין בדבריו שם
בים-של-שלמה ימצא שלא קשה כלל ,דהא
המהרש"ל איירי מגבינה רכה שנעשה בשק על-ידי קיבת עגלה,
וזה אם נשארה ,או כל זמן שהיא רכה ,ודאי אין לה דין חתיכה
הראויה להתכבד .ואם נתישנה כל-כך עד שנעשה זקן וקשה,
זו ודאי קשה לגוף ,וזו כמה בני-אדם אינם אוכלים אותה
אפילו על-ידי הדחק ,מזה איירי המהרש"ל .אבל ודאי מודה
בגבינה שנעשה לעשותו בעגולות ולהניחו שיתישן כמו שאנו
רואין הגבינה בעגולות ,מזה לא איירי כלל במהרש"ל ,לזה
מודה גם הוא שיש לו דין חתיכה הראויה להתכבד ,כן נראה
לעניות דעתי ,ודוק.
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 דעתי יש כאן קצת להסתפק בראש של שור והלשון
בתוכו ,אם חשיב ראוי להתכבד ,כיון שחתיכת
הלשון מן הראש אינה מלאכה גדולה כל-כך ,והוי כמו חתיכה
שלא נמלחה ,או כרגלי השור עם הטלפים ,דהוי ראוי להתכבד.





או אפשר יש לחלק ,חתיכה שלא נמלחה או רגלים עם
הטלפים ,הרי יש כאן בתערובות החתיכה עצמה ורגלים עצמן,
ועליהם אנו דנין ,ומפני חסרון קל כזה שהיא מלאכה קלה לא
בטיל חשיבותיה .אבל ליתן החשיבות לראש מפני הלשון,
אפשר דלא מיקרי ראויה להתכבד אף-על-פי שבקל יש לחתכו,
כיון שאין אנו דנין על הלשון כלל כאן ,וצ"ע .עיין
בכרתי-ופלתי שכתב דהוי ראוי להתכבד דאין הראש מגרע
חשיבות הלשון ,עיין שם ,ועיין פרי-מגדים.
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 מה שכתבתי לעיל על פלוגתת מהרש"ל עם הג"ה אחת,
וגם כאן יש לחלק האי חלוקא בין מקום המהרש"ל
ובין עיר קראקא ובינינו ,ודוק ,ודלא כפרי-חדש.
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 אמת כן נראה נמי מדברי בית-יוסף סימן קי והוא אמר
כן ,עיין שם .ועיין לעיל כאן באותו סימן תירצתי
קושית הבית-יוסף בסימן קי לחלק בין החשיבות שיש בדבר
בשעת תערובותו ,ובין החשיבות שבא עליו אחר שנתערב ,עיין
לעיל על דברי בית-יוסף שם הארכתי .ולפי זה קושית הש"ך
מתורצת שפיר ,ודוק .אבל יש גם-כן לחלק ,ודוק ,כי יש לומר
כאן שגם שם חתיכה הראויה להתכבד היה עליו מתחלה ,ודוק.
ח(         
     
       
         
        
        
          
       
       
         
       
         
        
       



     

         
         
    
        
      
        
        
       
 ואני איני.הוא סותר את דברי עצמו מה שכתב באות א
 אם לא שנאמר שיש כאן. ועיין שם,יודע להולמם
. עיין שם,טעות סופר או טעות הדפוס
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שלמה בין-של- מה שכתבתי לעיל וחלקתי בדברי ים
מקומות שאוכלים אווזות לעוטים ובין מקומות שאין
 שאוכלין, כמו בדידן, כי באותן מקומות.אוכלים לעוטים
אווזות לעוטים והאווזא נחלקת לחצאין או לרביע ויש להן
 יש לומר,חשיבות למכור כל אחד ואחד כל רביע ורביע לעצמו
 אבל במקומות,דחשיב חתיכה הראויה להתכבד ולא בטיל
כך לנתחן-כן אינם חשובים שם כל- אם,שאינם אוכלים לעוטין
 יש לומר דשם לא חשיבי חתיכה,ולמכרן לרביע או לחצאין
. ועיין לעיל,הראויה להתכבד ובטלי
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 ונראה לעניות.והיתר כלל כלל לא- הבנתי דברי האיסור
 וכך הוה,דעתי דיש כאן טעות סופר או טעות הדפוס
 וכך, דדין זה היינו ביש שישים בהיתר נגד האיסור,ליה לכתוב
,אפשר לעניות דעתי להסבירו- דבאופן אחר אי.צריך לומר
.וצ"ע
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 דהנה מצינו,יוסף- דעתי נראה לתרץ דברי בית
בכמה מקומות שהרמב"ם קרי ליה לדבר שאינו
 כיון דלא,פי שנפקא לן כן מקראי-על- אף,מפורש בתורה
 עיין לעיל. דברי סופרים קרי ליה,אתיא אלא מדרשא
 או שקרי להו דברי.משנה בהלכות אישות פרק א הלכה ב-כסף
 אבל לא, כמו שמצינו בהלכות שחיטה פרק ב הלכה ג,קבלה
 ומדמשני הכא ברמב"ם וקרי להו.קרי להו אסורין מדבריהן
 ולא,פי דאתיא לן מדרשא דקרא-על- אף,אסורין מדבריהם
 שמע מינה,קאמר כדלקמן בהלכות שחיטה שהם מדברי קבלה
דלאורויי בא לן הכא בזה הלשון שאף איסור דרבנן לבד
 ושפיר,שליכא להמציא לו סמיכה מן התורה נמי אינה בטילה
יוסף שכתוב ברמב"ם שם דאף חתיכה שאינה-כתב הבית
 כן,אסורה אלא מדרבנן אינה בטילה אם היא ראויה להתכבד
. ודוק,נראה לעניות דעתי
         
   

 (ט

שלמה על-של-לעיל מה שכתבתי לתרץ מה שהקשה ים
, בזה ניחא הכל תהילה לאל יתברך,הג"ה אחת שהביא
. ועיין ש"ך ס"ק יג,עיין שם
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 דעתי קבלת החסיד ז"ל בעל הב"ח קבלת אמת ואין
. כי גם בגמרא מצינן עיקרו של דבר.להרהר אחריה
 דזה נמי, ועוד. דקיימא לן תולין הקלקלה במקולקל,חדא
, ומסתברא נמי כן. וזה הוא ודאי מדינא דגמרא,מיקרי מקיפין
,שהרי מצינן כל הראשים כדרכן בלי מים והאחד יש בו מים
וכל הכבשים הוי להו חוטי השדרן כדרכן ומצינן באחת מהן
 ואמרינן דהאי, מסתברא נמי דתולין הקלקלה במקולקל,מים
 כן נראה,ראש עם המים נחתך מחוט השדרה שיש בו מים
.לעניות דעתי
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 דעתי נראה שדברי הב"ח מיוסדים על אדני פז,
וקבלת החכם אמת ויציב ,והוא לא בא כאן להקל
אלא להחמיר .דהנה מדברי השולחן-ערוך משמע לפי פירוש
הטו"ז בעצמו כאן ,שאם הראש דומה במראה לצואר הכבש,
או מראה החיתוך בראש דומה למראה החיתוך בצואר וגם
מכוון יפה ,יש לסמוך ולהתיר האחרות .והאיסור-והיתר כתב,
עתה שאין אנו בקיאין כל-כך אין לנו להתיר בכאי גוונא וכ',
ובא הב"ח וחידש לן בקבלתו ,אם דומות ומכוונות יפה במראה
ובאופן החיתוך וגם נמצא מים בחוט השדרה כמו באותו ראש,
אז יש לסמוך אפסק השולחן-ערוך להתיר האחרות .ולזה אף
האיסור-והיתר מודה שיש להתיר ,כן נראה לעניות דעתי ,ודוק,
ועין מה שכתבתי לעיל אדברי פרי-חדש ס"ק כד ליישב הקבלת
אמת.
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 לתמוה אדברי הגאון ז"ל כאן ,מאי חתיכה ראויה
להתכבד שייך כאן ,הלא לעיל בסעיף ג כתב המחבר
דכבש שלם לא מיקרי ראויה להתכבד .וקאמר הרב בכרתי,
אפילו כבר נתבשלו ,דקודם בישול בלאו הכי לא חשיב חתיכה
הראויה להתכבד .וכאן איירי בכבש שלם .ואין לומר דכאן
איירי המחבר אליבא דיש חולקין שהביא אהאי דינא בסעיף ג,
זה לא משמע כלל הכא .ועוד יש לראות דאליבא דהגאון אין
לסמוך להקיף אלא אם יש הרבה כבשים ,דהא מן התורה חד
בתרי בטל ,אבל אם אין כאן אלא שני כבשים שאין לבטל חד
בתרי ,ודאי דלדידיה אין לסמוך ולהקיף כלל ,וזה לא משמע
מדברי המחבר כאן ,לכן כל דבריו כאן צ"ע .ועיין לעיל מה
שכתבתי אדברי אטו"ז .ועוד יש לדקדק כאן שהביא בשם
פרי-תואר להחמיר ,הלא הטו"ז הביא כבר בשם איסור-והיתר
להחמיר .ואפשר משום ראייתו של פרי-תואר מגרב של דגים
שרוצה לפרוך עליו ,לכך הביא הא בשם פרי-תואר.
ועל-כל-פנים יש לגמגם כאן מלהתיר על-פי סברתו .ואין לנו
אלא דברי הטו"ז ,שאין אנו בקיאין כל-כך ואין לנו להתיר ,רק
בסיועה דברי הב"ח שהביא קבלת חכמים שיש להתיר .ועיין
מה שכתבתי לעיל אדברי טו"ז אלו ולישב קבלת הב"ח על
מכונו ,ודוק.
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 דעתי נראה ,דכוונת הפרי-מגדים כאן לומר דצריך
להיות ניכר יפה הכתם והרושם שעשתה המחט
דוקא לסמוך להתיר בלי סימן או היתר אחר ,וקאמר הגאון
ז"ל ,שאם ניכר יפה הכתם והרושם הוה ליה שפיר סימן מובהק
ונוכל לסמוך ולהתיר על זה הסימן לבד ,אבל אין הכי נמי ,אם
יש כאן סימן או סימנים אחרים שאינם מובהקים כל-כך כמו
שהוא דומה במראה ומכוון יפה חתיכה לחתיכה וגם נמצא
רושם שחור ממקום המחט בתרנגולת ,אף שאינו ניכר יפה
הכתם ,יש לצרף לסימנים הנ"ל ולהתיר ,ועיין מה שכתבתי
לעיל אדברי טו"ז ,ודוק.
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 כבודו הרמה של הגאון העצום ז"ל בחוות-דעת,
לא מצאתי כן בדברי תוספות הנ"ל .מעולם לא
עלה על דעת תוספות למנות חשיבות ראוי להתכבד משום
שהוא דבר שבמנין ,אלא כוונת התוספות שם לומר להקשות
כיון שמצינן במשנה חולין דחתיכה ראויה להתכבד יש לה
כל-כך חשיבות כמו את שדרכו למנות ,כל-שכן שור הגדול.
וזו לשון התוספות ,תימה ,מי גרע שור הגדול מאת שדרכו
למנות ,הא אפילו חתיכה בעלמא חשיבא את שדרכו למנות
משום דחשובה להתכבד לפני האורחים וכ' ,עכ"ל .והאי דנקטו
דוקא חשיבות של את שדרכו למנות ומדמין חתיכה ראויה
להתכבד לאת שדרכו למנות ,הוא משום דלא מצינן בשום
מתניתין בפירוש שלא יתבטל ,אלא את שדרכו למנות בההיא
מתניתין דערלה ,ולא נקטו אלא לדמיון ,אבל וודאי חתיכה
ראויה להתכבד חשיבות אינה אלא משום שראויה להתכבד
כדברי הרשב"א ,ודברי הכרתי-ופלתי ופרי-חדש בזה נכונים
אליבא דכולי-עלמא ,ודברי הגאון ז"ל פה צע"ג .וגם-כן יש
לפקפק ,במה שאמר דחתיכה הראויה להתכבד הוי דבר שבמנין
שאין מוכרין אותו אלא במנין ,מנא ליה הא ומי הגיד לו כזה,
כל דבריו צ"ע ,ודוק.
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 לא באתי אלא לפרש דברי הפרי-מגדים כי נכונים
הם מאוד .ולעניות דעתי יש תימה ,האיך שייך
פלוגתא בדבר שנשתנה לפי המקום ולפי הזמן ,דהא כל
המפורשים והפוסקים מודים לזה שבדין חתיכה הראויה
להתכבד לא משערינן אלא לפי המקום ולפי הזמן ,ואם-כן
אלו ואלו דברי אלקים חיים .במקומו של הרב בעל
הנקודות-הכסף לא היו חותכין מעור האווז חתיכות הראויות
להתכבד אלא חתיכות קטנות משומן האווז ולא היתה חתיכה
אחת קטנה ראויה להתכבד ,אבל במקום הט"ז היו חותכין
מעור שומן האווז גם-כן חתיכות גדולות ,ועוד הניחו מן
בשר האווז דבוק בשומן כמו שנקרא במקומותינו פלייש
גריבען ועשאוהו לחתיכות גדולות עד שגם חתיכה אחת
ראויה להתכבד .וזה נראה לי גם-כן פירושן של דברי



פרי-מגדים ,וקל להבין ,וזה שלא כדברי כרתי ופלתי ,ועיין
שם.
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 בדבריו שהחליט בכל אלה שלעולם לא מיקרו ראויים
להתכבד ובטלים .וזה אינו ,דהא קיימא לן הכל לפי
המקום ולפי הזמן .ובאמת מקומות יש שיודעים לעשות
מטעמים מראש של שור ורגלי הגסה וכדומה ,ושם חשיבי ראוי
להתכבד אם הוחרך ,ולא הוי ליה להחליט .ושמע נא עצתו של
הגאון וקדוש בפרי-מגדים סימן זה ס"ק ט במשבצות ,וזו
לשונו בד"ה שומן ,עיין ט"ז .והכנסת-הגדולה בהגהות
בית-יוסף אות לז טובה עצתו של ש"ך דהכל לפי המקום
והזמן .אמנם במנחת-יעקב כלל מ אות ח כתב ,אם-כן ,למה
נתלבטו הפוסקים לכתוב איזה מיקרי ראוי להתכבד ,והעלה
בשתי פנים .או דכל מה שהוזכר ראוי להתכבד ,אף באיזה
מקום אין ראוי להתכבד ,בטלה דעתם והכל לפי המקום
לחומרא ,אם ראוי להתכבד ,אף שלא מוזכר בפוסקים ,אין
בטלה .והפן השני ,דכל מה שזכרו ראוי להתכבד ,מן הסתם
ראוי להתכבד עד שיבורר שבאותו הזמן אין ראוי להתכבד,
ושאר דברים ,מן הסתם אין ראוי להתכבד עד שיבורר שראוי
להתכבד ,יעויין שם .ובמילי דרבנן על-כל-פנים כאופן השני
ראוי לפסוק ,עכ"ל.
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 זה הוא שלא כדברי תוספות שם דף לח ,בד"ה ולבטל
מים ומלח גבי עיסה ,דשם כתבו התוספות ,מים ומלח
לגבי עיסה הוי מין בשאינו מינו .ועיין שם .ואם כתירוץ השני
שם ,יש לומר דגם דעת התוספות דמים ומלח הוי מין במינו.
וכן איתא נמי שם בדברי תוספות לט ע"א ,בד"ה משום דהוי
דבר שיש לו מתירין ,שני תירוצים ,לתירוץ ראשון סבירא להו
לתוספות דהוי מין באינו מינו ,ולתירוץ השני מסכים דהוי מין
במינו ,וכן איתא בדרכי-משה.
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 דעתי נראה ,דרבנו בטור לא איירי כאן מדין ביצה
כלל ,אלא איירי מסתם דבר שיש לו מתירין.
ולהבינינו היטב האי דינא ,הביא למשל ביצה ,וכן כתב נמי
כגון ביצה שנולדה ביום-טוב שראויה למחר אם נתערבה
באחרות בין שלימה בין טרופה אינה בטילה וכ' ,עכ"ל .ודאי
מדינא דביצה איירי לעיל סימן פו דלא בטלה מטעם דבר
שבמנין .והאי דשלימה אינה עיקרה כאן אלא לעיל סימן פו,
ודוק.



לפי זה מיושב נמי שפיר קושית רמ"א בדרכי-משה
כאן אות ג .שהקשה אדברי טור שהביא דעת



     

הרשב"א דספק ביצת טריפה לא הוי דבר שיש לו מתירים.
והקשה בדרכי-משה ,הלא לעיל סימן פו כתב דביצה אינה
בטילה ,עכ"ל .ונדחק לתרץ דהכא מיירי בטרופות ,עיין שם.
ולפי מה שכתבתי לעיל ניחא ,דכאן לא מיירי מדינא דביצה
ספק טריפה ,דהא האי דינא נכתב לעיל סימן פו ,אלא כאן
איירי מדבר שיש לו מתירין ,ושפיר כתב כיון דספק הוא לא
הוי דבר שיש לו מתירין .ותדע ,דהא לא כתב כלל מאיסורו
או היתרו .ולא החליט דהאי ספק טריפה מותר ,אלא דלא הוי
דבר שיש לו מתירים .ונכון בעה"י .ודוק .ולא צריך לן
לאוקמיה האי ביצה ספק טריפה דוקא בטרופה ,כמו שכתב
הרמ"א בדרכי-משה ,אלא איירי אפילו בשלימה ,ודוק ,ועיין
טו"ז.
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 הקטן אענה בתריה ,דלא נראה להחמיר להכשיר בסוף
כולם כיון שמתחילה אינו צריך להכשירם ולהגעילם.
וכן בדין נראה לעניות דעתי וכמו שכתב הטו"ז ברישא,
דקיימא לן אין הנאסר יכול לאסור אלא במקום שהאיסור עצמו
יכול לילך לשם ,אם-כן לא הוי כאן דבר שיש לו מתירים דהא
האוסר הוי דבר שאין לו מתירים אלא כתירוצו של הט"ז ,כיון
שבלאו הכי יש לו מתירין אין לסמוך על שום קולא .אבל
השתא ,שאנו מתירין הכלים כמו שכתב הרשב"א ,מנא ליה
להחמיר מצד דין יבש ביבש לאחר זמן ,כיון שכבר שנו ושלשו
לבשל בהם אנה נשאר האיסור שנחוש בהם ,ודאי כבר נתבטל
ונתבטל ,ואין לחוש שיבוא לידי אכילת איסור ,כך נראה
לעניות דעתי ,וצ"ע.
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 דעתי לא קשה ,כיון דאמר שמואל בפרק ג דנדרים
]כב ,א[ ,כל הנודר אף-על-פי שמקיימו נקרא רשע,
וכן תני רב דימי אחוה דרב ספרא ,כל הנודר אף-על-פי
שמקיימו נקרא חוטא ,שם דף עז ,ב ,אם-כן הוי נדר מצוה
להפר ולהתיר ,לכך שפיר יש לומר דהוי או דמקרי דבר שיש
לו מתירים ,מה שאין כן בכלים .אם-כן שפיר צריך לומר ,כיון
דלא בא ההיתר מכח הזמן לא חשיב דבר שיש לו מתירים,
וצ"ע .ועיין נדרים נט מצוה לאתשולי משום דרבי נתן כל
הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקטיר עליה ,עיין
פלתי ,ברוך שכוונתי ,ועין פרי-מגדים.
          
          
       
          
           
         
          
       
         
   
 דעתי נראה לחלק גם בדין זה .ודאי אי אינם צריך
לו אותן כלים לפי שעה ויכול להשהות בקל עד
לאחר מעת לעת ,יש לומר שצריך ודאי לשהות להשתמש בהן.
אבל אם צריכין לו אותן כלים לפי שעה ,ואי-אפשר לו בלא
אותן כלים אלא אם הוציא הוצאות הרבה לקנות כלים חדשים
או כלים אחרים ,ואחר מעת לעת לא יצרכם עוד ,יש לומר לפי
סברת הרשב"א והטור ,שאין צריך לשהות עד אחר מעת לעת
ויכול להשתמש בהן מיד ,כך נראה לעניות דעתי ,וצ"ע.
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 דעתי נראה דלא קשה מנדרים ,וכמו שכתבתי לעיל
בדברי הש"ך ,דכל מה שאסור עליו בנדר שנדר
בעצמו לאסור על עצמו בנדר מיקרי דבר שיש לו מתירים מפני
שמצוה והחובה עליו להתיר נדרו ,וכמו שכתבתי לעיל .מה
שאין כן בשאר דברים שיש להם מתירים ,לכך אין להקשות,
כך נראה לעניות דעתי.



          
      



     

         
       
        
      
         
        
       
         
          
         
          
           
          
         
         
        
       

 הארכתי להביא רוב דבריו כאן להראות יושר רבנו
 כי אף שידעתי עניי עני בדעת ובהשכל מה.הר"ן ז"ל
,חדש ז"ל-אני ומה חיי נגד גדולת וקדושת אדוננו הרב הפרי
כן באתי לברר- על.מקום תורה היא וללמוד אני צריך-מכל
 אפילו תאמר דבעיין, שהר"ן הקדים וכתב, ודע.דברי הר"ן ז"ל
דלא איפשיטא כדברי הראשונים ז"ל לענין איסורי הנאה של
 אלא,דבריהם איכא למינקט לקולא דחזותא לאו מילתא היא
 דהיינו ערלה,באותן איסורי הנאה בלבד דגלי בהו קרא
 אלא שאין להקל.זרה דלא גלי לא גלי- אבל בעבודה,ושביעית
 ואם תידוק. עכ"ל,'זרה וכ-יותר באיסורי הנאה של עבודה
 תמצא דכוונת הר"ן הא דחזותא מילתא ומן,בדבריו היטב
 אבל בכל שאר איסורי,התורה כן אינו אלא בערלה ושביעית
 אבל.תורה לא אמרינן חזותא מילתא היא אלא מדרבנן
 כיון דמדאורייתא באלו,מדאורייתא אין כאן גוף האיסור
 אף שאין כאן,חזותא לאו מילתא אלא כיון שאסורים בהנאה
מקום איסור הנאה הוא- מכל,גוף האיסור אלא גרמת הנאה
 בחומץ שניתן, אבל כאן, אם הגורם הוא לבדו,מדאורייתא
כן גורמים- שיש כאן גם,לתוך צבע לצבוע להשחיר העורות
 כיון, הוי כאן זה וזה גורם ומותר,כן- אם,אחרים המותרים
דחזותא לאו מילתא בשאר איסורי דאורייתא חוץ מערלה
 אין כאן בצבע השחור על המנעלים גוף האיסור,ושביעית
. אלא גורם איסור וגורם היתר והוי זה וזה גורם ומותר,כלל
. וצ"ע,חדש ז"ל קשין להולמן- ודברי הפרי.זהו כוונת הר"ן
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 האיך שייך להקשות. דעתי קשה להשיג קושיתו
 הלא כל דין דבר.כן כזה-למה לא אסרו חכמים גם
 דהא מן התורה הוא,שיש לו מתירים אינו אלא חומרא דרבנן
בטיל כשאר כל האיסורין וחכמים הוא דאסרו בדבר שיש לו
 ולא מצינו בגמרא שאסרו אלא אם האיסור ממש,מתירים
כן שפיר אמרינן די לך במה שאסרו לך- אם,נתערב כאן
 אבל לאסור בלוע לא מצינו בגמרא שהחמירו חכמים,חכמים
 ואין. לכן נחתינן שפיר לחלק,ביה משום דבר שיש לו מתירים
 דהתם באמת בביכורים אין,להקשות נמי ממתניתין דבכורים
 ולא שייך להקשות על איסור בלוע כי אין,שם איסור בלוע
. וצ"ע,לדמות איסורי חכמים
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 ואין. לעיל מה שתירצתי בדברי הטו"ז על קושיא זו
כך ראיה מחתיכה ששהתה שלשה ימים בלא-כל
 גם יש לחלק בין חתיכה הראויה להתכבד. ודוק היטב,מליחה
. ודוק, וצ"ע,ובין דבר שיש לו מתירים
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והנה מים ומלח ודאי לא ניכרין בעיסה במראה כלל ,ואפילו
הכי מיקרי מין במינו ,אם-כן אין כאן התחלה להסתפקותו,
וצ"ע.

 אינני מבין ,מאי חזותא שייך בפת שביצים טוחים על
פניו ,הלא יש כאן ממשו של איסור ואין לדון כאן
משום חזותא כלל .בשלמא בפת הנילוש בביצים ,יש לומר
משום חזותא ,אבל אם ביצים ממש טוחים על פניו לא שייך
חזותא .ודבריו צ"ע .גם לא הבנתי מה שהגיה על המחבר
באורח-חיים סימן תקיג ,דהא שם נראה דכוונתו אינו אלא
משום דבר שיש לו מתירים ,ובזה ניחא ,וצ"ע.
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 הקדושים נלאתי מהכיל ולא אוכל לציירן בדעתי.
היכא אפשר שיאסר העיסה עצמה אם יניחנה לשבת
הבאה ,הא אין כאן אלא איסור תחומין ,והאיסור בעיסה לא
הוי אלא שאסור להוליכם ביום-טוב אלא כרגלי שתיהן ,דהיינו
כרגלי בעלת העיסה וכרגלי בעלת המים והמלח ,וכל זה מפני
ששאלה ביום-טוב .אם-כן קנו המים והמלח שביתה אצל
בעלת המים והמלח ולא בטלו לגבי עיסה ,והם האוסרים
להוליך העיסה במקום שאינו כרגלם .ואם שאלה אותו המים
והמלח בערב יום-טוב ,ודאי אין לבעלת המים והמלח שום כח
בעיסה ,ואינה אוסרת כלל .ואם-כן ,אף ששאלה מים ומלח
ביום-טוב ,מכיון שעבר יום-טוב פסק כח איסור שביתה מן
העיסה ,כמו בשואל כלי מחברו ביום-טוב ,אם עבר היום-טוב
והכלי נשאר אצל השואל פסק כח תחומין הבעלים ,ובשבת
הבאה אינו אלא ברשות השואל והרי הוא כרגליו ,וכן העיסה
לאחר יום-טוב פסק ממנה כח בעלת המים והמלח ,ושוב אינו
חוזר עליו .והעיסה כולה של בעלת העיסה ,ואינו חוזר האיסור
עליו כלל ,ושוב אינה נאסרת על-ידי המשאילה ,ושפיר הוי
דבר שיש לו מתירים .מה שאינו כן בחמץ בפסח ,שאותו חמץ
בעצמו נאסר לפסח הבאה ,ואינו דומה כלל לאותה עיסה
על-ידי מלח ומים ,וצע"ג ,ודוק.
י(         
      
        
 בער ולא אדע הסתפקותו .דהא איתא כאן בש"ך בשם
מהרא"י ,דכל שמתקנים זה את זה מקרי מין במינו ,כגון
מים ומלח בעיסה דחשיבה מין במינו כיון שמתקנים העיסה.

 לומר דלא היה אלא סתם נדר בעלמא ,על-כן יש
להסתפק אי נדר חל על טריפה ,דהא אין איסור חל
על איסור ,אבל אי נדר בקונמות ,דכולי-עלמא מודו שהוא
איסור מוסף ,משום דכולי-עלמא מודו שעל-ידי קונמות אוסר
עצמו אפילו בכל שהוא ,עיין שם בשבועות כב ,והוה ליה
איסור כולל ,וקיימא לן באיסור כולל איסור חל על איסור,
וליכא לספוקי ,ודוק.
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 ידעתי לפתור דבריו כאן .הוא כתב משמיה דש"ך
שסבירא ליה דבלוע הוי דבר שיש לו מתירים ,משום
דאזלינן בבלועת דם בבשר בתר החתיכה ,והחתיכה בעין היא.
והדר הביא ראיה ,וכתב ,תדע ,דדם בבשר אינו מינו והוא בטיל
בדבר שיש לו מתירים .ואדרבה ,משם קשיא ואין זו ראיה כלל,
ולעניות דעתי צ"ע.
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 זה כוונת הט"ז כלל ,ולא נתן טעם לרבי יהודה כי לא
קיימא לן כרבי יהודה ,אלא כרבנן דפליגי ארבי יהודה
קיימא לן ,דלא יליף להו מדם הפר ודם השעיר אאיסור והיתר,
אלא שם הוי שניהן היתר ,דהא שניהן עולין .וילפו משם אדבר
שיש לו מתירין ,דהאי נמי שניהן היתר מקרו ,משום דאיסורו
סופו להיות היתר ,והוי להו כדם הפר ודם השעיר אם הוא מין
במינו ,וצ"ע ,עיין שם.



     





 וזה כמעט סותר. אלא טעם ביצה נשאר וטעמו בטיל,ממשות
 אפילו, דביצה שנתבשלה עם התבשיל,למה שכתב הכא
 משום דהוי מין בשאינו מינו, הכל מותר,נתערבה ונטרפה
, אפילו ממשו של איסור, אפילו בדבר שיש לו מתירין,ובטיל
 דבטיל באינו,שכן אם הסיר ממשו ולא נשאר אלא טעמו-מכל
. וצ"ע,מינו
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, וכך הוי ליה לכתוב, דעתי דטעות סופר יש כאן
 אפילו במינו מסירו וטעמו,אם הביצה שלימה
* .אדם- וכן הגהתי בספרי חכמת, ודוק, וצ"ע,בטיל

 דמשמע כאן, דעתי נראה שלא בדקדוק כתב זה
מדבריו אם בישל ביצה שלימה עם תבשיל
 בטיל טעמו משום שהסיר הביצה ואין כאן שום,ומסירה

 
 אמר רב, דהנה בגמרא איתא. דעתי לא קשה מידי
 אמר רב.ששת האי מישחא שליקא דארמאי אסור
 אי,' אי משום איערובי מיסרא סרי וכ, למי ניחוש לה,ספרא
 וכן גבי דבש. ע"כ,משום גיעולי גוים נותן טעם לפגם ומותר
, וזו לשונו, ופירש רש"י בד"ה איערובי.דף לט בהאי לישנא
 לזה הרמב"ם ודאי מודה דאין, והנה. עכ"ל,שמא נתערב בו יין
 ועל זה קאמר,לחוש גבי שמן ודבש אלא על תערובת יין
 אבל גבי גיעולי גוים לא.בגמרא מסרח סרי ואין לחוש לזה
 כי גיעולי גוים אסור משום בישול,שייך למימר מפני היין
 ובין לרש"י ובין.איסור וסתם בישול בקדירה הוא בשר
, ושפיר קאמר ברמב"ם. גיעולי גוים הוי משום בשר,לרמב"ם
.משום שהבשר פוגם את השמן ומסריחו וכן דבש מטעם זה
 ובגיעולי,עלמא מודים בתערובת שייך חשש תערובת יין-וכולי
.גוים שייך חשש בשר הפוגם
         
        
          
        
         
          
         
         
  
, אם מבשלים בשר עם דבש,דעתי נראה פשוט
ידי הדבש על זה ליכא-הבשר מתוקן ומשובח על
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 בחידושי על הסוגיא דנותן טעם לפגם תמהתי טובא על
 אם, וכי כל האיסורין אסורין בהנאה,דינו של הר"ן
כן על שאר- יאמר הכי גם,יאמר כן על יין נסך שאסור בהנאה
 וכיון שאיסור אכילה אין,איסורין שאינם אסורים אלא באכילה
 איך יאסר משום גודל, דהא נפגם טעמו ובטיל ברובא,כאן
. ועיין בחידושי שם הארכתי.מדתו שאינו אלא איסור הנאה
 ועיין מה. ודברי הרשב"א נכונים, ודוק,והדבר צריך תלמוד
יצחק בד"ה ושם אות ד-שכתבתי סוף סימן זה אדברי בית
.בד"ה פוגם קצת
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לאפלוגי כלל שהדבש מטעים ומבשם את הבשר .אבל דבש,
אם מערב לתוך הדבש שמנונית או נבלע איזה שמנונית לתוך
הדבש ,ודאי הדבש נפגם ונתקלקל .לכך שפיר התיר הר"י את
הדבש הנפגם על-ידי בליעת השמנונית .ואם נתערב שמנונית
אפילו בעין לתוך הדבש פוגם הוא את הדבש .אבל אם מבשל
בשר עם דבש ,הדבש מתקן ומבשם את הבשר ,ונכון ,ועיין
פרי-חדש ,ברוך שכוונתי ,וכן כתב בב"ח.
ג( ]   יז ,כב[ 
      
           
         
         
          
        
         
 דעתי נראה ,דלרש"י ורמב"ם כוונה אחת בזו,
ושניהם סוברים ההיתר משום דסתם כלי גוים נותן
טעם לפגם הוא .ונחזי אנן טעמא דנותן טעם לפגם בכלי גוי,
הלא הוא משום ספק ספיקא ,ספק שמא לא בישל הגוי היום,
ואם תמצי לומר שבישל היום ,שמא בישל דבר הפוגם .והיינו
טעמא דרמב"ם ,שכתב דהבשר פוגם את השמן ,דאין לן ספק
השני ,אלא שמא בישל היום בשר דוקא ,דהוא גורם האיסור
של כלי גוים ,וכאן אינו יכול לגרום האיסור כי הבשר פוגם
את השמן .ודוק היטב .וכן יש לומר שהוא סברת הרשב"א
אליבא דרמב"ם.
 אני בבית-יוסף סימן קכב ביורה-דעה שמסיק גם-כן
לרמב"ם לא סבירא ליה סתם כלי גוי אינו בן יומו,
מהא דהביא הרמב"ם בפרק ג דהלכות מאכלות-אסורות,
מחמאה שבישלה אותה גוי אסורה משום גיעולי גוים כמו
שיתבאר .הרי דסבירא ליה לרמב"ם שלא אמרינן סתם כלי גוי
אינו בן יומו ,עיין שם .ונראה לעניות דעתי משם אינו ראיה,
כי יש לומר הרמב"ם סבירא ליה נמי סתם כלי גוי אינו בן יומו
אם אינן יודעין אם הוא בן יומו או אינו בן יומו .ואם-כן ,גבי
שמן ודבש וכוסמין ,שסתם בישולן למכור ומבשלין אותן
הרבה ביחד בסתם כדי למכרן ,על זה שפיר אמרינן סתם כלי
גוים אינן בני יומן ומותרין .אבל חמאה שמבשל כל אחד מן
הסתם בביתו דבר מועט ,חוששין לכלי בן יומו ,משום דבר
מועט כזה מן הסתם מבשל על הכירה שלו אחר שבישל
תבשילו ובאותו הכלי שבישל תבשילו .וכן גבי פולין ואפונין
ועדשים ,שאין דרך לבשל הרבה ביחד רק מה שצריך לו לאכול
או למכור היום ,יש לחוש שבישלו מיד אחר שבישל תבשילו
באותו כלי ,יבשל מיד החמאה או הפולין וכיוצא ,ולכך
אסורים משום גיעולי גוים ,דהם לא נקראים סתם כלי גוים.





אבל באמת סתם כלי גוים ,סבירא ליה לרמב"ם כמו שכתב
הרשב"א שאינן בני יומן ,ודוק ,כך נראה לעניות דעתי.
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 דעתי נראה דוקא אם הדבר החשוב נשאר כצורתו
וכתמונתו באותה התערובות ,שפיר אמרינן דלא
בטל .אבל אם נמס או נחסר או שהשליכו ולא נשאר בתערובות
אלא טעמו ,ודאי דבטל ,דמהכי תיתי דלא ליבטל ,דהא אפילו
בבריה אם נחסר ממנו שלא נשאר בשלימותו בטל ,כך נראה
לי ,וקל להבין ,ועיין ברמ"א לקמן ,ובפרי-חדש.
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 דעתי נראה לחלק .דהנה טעם כעיקר ,בין אם נלמוד
מגיעולי גוים בין ממשרת ,הנה הוה לן חידוש,
דבלא קרא לא הוי ידעינן טעם כעיקר ,רק התורה לא אסרה
לנו אלא העיקר בכל מקום ,אבל הטעם מהיכי תיתי לאסור.
רק מאחר שגילתה התורה בגילועי גוים או בנזיר או בבשר
בחלב דטעם אסור כעיקרו של איסור ,ידעינן בכל התורה כולה
טעם כעיקר .אבל בין בגיעולי גוים בין בנזיר בין בבשר בחלב,
לא מצינו אלא הטעם של האיסור אם הוא מבשם בטעמו את
ההיתר עד שהוא נרגש בהיתר ,אז הוי כעיקרו של איסור,
וכאילו הוי בעין ואסור .אבל אם ההיתר נפגם על-ידי טעם
האיסור ,זה לא שמענו בשום מקום שיהוי טעמו כעיקר האיסור
האסור את ההיתר ,לכן לא אמרינן בהאי גוונא טעם כעיקר.
רק כדברי הרשב"א ,הביאם לעיל בבית-יוסף בשם הר"ן ,אם
טעמו פגום לא שייך טעם כעיקר ,ודוק ,כך נראה לעניות דעתי
בישובו של קושית הרמ"א בדרכי-משה .ועיין בש"ך ס"ק ג
שהביא בשם תורת-חטאת כזה.
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 דהא לקמן סימן קכא ,כתב הטור ,וזו לשונו ,אם
מגעיל בכלי של איסור צריך שלא יהא בן יומו ,כי
המים נאסרים אם אין בהם שיעור שישים כנגד הכלי,
ואי-אפשר שיהא בהן שישים כנגדו דבכולו משערינן ואין שום
כלי מחזיק שיעור שישים כנגדו ,עכ"ל .וכן כתב טור
אורח-חיים סימן תנב בשם הרא"ש ,וכן סברו רוב הפוסקים,
וצ"ע.
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 גם אני הקשתי כגון זה .אבל נראה לי שלא כדברי
הטו"ז במחילת כבודו הרמה ,דמי הגיד לו שאם נפל
חומץ יין נסך לתוך גריסין רותחין דהוי פוגם ולבסוף השביח.
וגם לא מסתבר לו שפוגם מתחילה ועד סוף לא מיקרי אלא
בחומץ יין נסך שנפלו לתוך גריסין רותחין ואוכלן נמי כשהן
רותחין ,כי מזה לא מצינן בשום מקום שהוא כן .ואם באמת
לא איירי אלא בכך ,הוה ליה לחד מן הראשונים להזכירו
ולפורטו .לכן נראה לי ,אם נפל החומץ לתוך גריסין ברותחין,
אף-על-פי שציננו אחר-כך ,נשארו בפגמן ולא ישביחו שוב
לעולם ,דוקא אם נפל חומץ לתוך גריסין צוננין השביחן
ולבסוף פוגמן ,ואם אוכלן ברותחין מיקרי השביחן ולבסוף
פוגמן ואסורין .ואם שהה עד שהצטננו ,אז באין ושבין
לשבחן ,וזה הוא מיקרי אליבא דתוספות דף סז עיקר שבחן.
אבל אם נותן החומץ לתוך גריסין רותחין ,נשארו תמיד
בפגימתן אף אם נצטננו אחר-כך ,שוב אין משביחין .וכן
משמע מגמרא ומכל הראשונים ,ואין תמיהתו של הטו"ז קיימת
כלל לעניות דעתי ,ודוק ,ועיין פרי-חדש ,ברוך שכוונתי.
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 דעתי יש לישב דברי הרמ"א וכן לבוש .דהנה לעיל
סימן צד בהג"ה ,גבי קדירה שבישלו בה ירקות או
מים ותחבו בה כף בת יומה והקדירה אינה בת יומה ,או להיפך
וכ' ,שרי .הקשה שם הטו"ז ס"ק ז בד"ה או ,וזו לשונו ,או
שיש במאכל שישים הכל שרי .פירוש ,אפילו אם שניהם בני
יומם .וקשה לפי טעם האחד בסימן צה סעיף ג ,על יש אוסרין
דחיישינן שמא נגעו הקערות במחבתות ,והכא נמי ניחוש שמא
נגע הכף בגוף הקדירה ,ומה מועיל שישים ,דמכל-מקום
בולעת הכף והוי בו טעם שני ,עכ"ל .ועיין לעיל שתירצתי.
ועתה יש לומר כאן ,דשפיר נקט הרמ"א כאן שהכף נאסר
תחילה מאיסור פגום ,דאי היה איסור גמור בכף ,יש לחוש גם
כאן שמא נגע הכף בגוף הקדירה ובולע הקדירה איסור
והקדירה נותן טעם לשבח אחר-כך .לכך נקט שהכף נאסרה
תחילה מאיסור פגום ואז בכל אופן הוה ליה נ"ט-בר-נ"ט
דהיתרא .ודברי רמ"א ולבוש מדויקים ,עיין חוות-דעת דלא
אמר כן.
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 מאוד ,דהנה הלחם-משנה בהלכות מאכלות-אסורות
הלכה כח ,הביא ראיה להא לאסור פוגם ולבסוף
השביח ,ממה שנאמר בגמרא עבודה-זרה דף סח ,נפל שאור
של חולין ואחר-כך נפל של תרומה או של כלאי-הכרם ,אסור.
והטעם ,אף-על-פי כשנפל שאור של תרומה פגמו ,מכל-מקום
כיון דראוי לחמע בה עיסות אחרות ,כדאמר רבי זירא שם,
שבח מיקרי אף-על-פי שהשבח בא אחר זמן והשתא הוא
פגום ,מכל-מקום אסור לאכול השתא כשהוא פגום משום שבח
שיבוא אחר-כך .וכן נראה מדברי בית-יוסף ,שכתב כל-שכן
דאסור ,דהא פגם זה אינו פגם כיון שהיה על מנת להשביח,
עכ"ל .והנה בפירוש ,דפגם זה אינו פגם ואסור גם בעת פוגמו
קודם שהשביח .ועוד ,דדומה הוא להשביח ולבסוף פוגם
דלעולם אסור ,כן נמי בפוגם ולבסוף השביח לעולם אסור.
ומה שהביא ראיה ממה דאמר לקמן בקדירה מלח ותבלין,



     

משם אין ראיה כלל ,דהא שם השתא באמת פגום ,ואם נניח
כמו שהוא נשאר פגום לעולם ,לכך מותר .ואינו משביח אלא
אם אנו נלך לתקנו בידים .מה שאין כן כאן ,דאיירי דהשתא
פגום ומעצמו ישביח ,אז פגם זה לא מיקרי פגם כלל ,ודבריו
צ"ע טובא ,ודוק ,עיין פרי-חדש ,ברוך שכוונתי.
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 לעיל מה שתירצתי בעה"י תמיהת הבית-יוסף על
הרמב"ם .והשתא נראה לעניות דעתי ליישב כל
הקושיות אלו של בית-יוסף ורמ"א וטו"ז ,בעה"י .לכאורה
נראה ,שכל מה שמצינו בפוסקים ומפורשים שהבשר פוגם
בשמן ודבש ,יסודו ושורשו על דברי הרמב"ם פרק יז מהלכות
מאכלות-אסורות הלכה כב ו-כג .ואני בעניי בחידושי על
הסוגיא נותן טעם לפגם ,הוכחתי ובררתי שאין כוונת הרמב"ם
שם לומר ולהורות שהבשר אם נפל לתוך שמן או לתוך הדבש
פוגם ,זה אין כוונתו כלל ,אפשר דסבירא ליה שהבשר בעצמו
אינו פוגם ,אלא הבלוע בקדירה ,או השמנוניתו הבלוע
בקדירה ,זה הוא אשר פוגם השמן ודבש .לפיכך כתב ,אם
נתבשל השמן בכלי של גוי אינו נאסר משום גיעולי גוים ,מפני
שהבשר פוגם את השמן ומסריחו ,וכן דבש .ולא כתב כלל,
אם נפל בשר בעין לתוך שמן או דבש ,אלא אם נתבשל בכלי
של גוי אינו נאסר משום גיעולי גוי ,מפני שהבשר או שמנונית
או טעם הבשר שנבלע בתוך כלי של גוי פוגם ומסריח ,ודוק
היטב.
 קושית הבית-יוסף תירצתי לעיל ,כי אין דרך העולם
לתקן הדבש על-ידי נתינת חתיכת בשר לתוך בישול של
דבש ביורה ,אלא דרכו של בשר לתקנו על-ידי תיבול דבש
קצת מועט ,ואז הבשר מתוקן וממותק על-ידו ,וגם המיעוט
דבש מוטעם לחיך על-ידי הבישול .אבל מעולם לא שמענו מי
שנותן בשר לתוך יורה של דבש להשביחו ,כי זה בדוק ומנוסה
שהבשר אינו משביח את הדבש וממתקו ולא נעשה לזה כלל.
אבל זה לא נאמר דבשר פוגם את הדבש ,רק זה נאמר דאינו
משביחו ואינו פוגמו ,וקיימא לן כדברי הגהות אשרי ,דבר
איסור הנופל לתוך היתר ואינו נותן טעם לא לשבח ולא לפגם
אסור .והשתא דברי המרדכי מתורצים היטב ,המרדכי בפרק ב





דביצה שפיר כתב אם נמצא בדבש חתיכה של נבילה אסור כל
הדבש ,לא מפני שנותן טעם לשבח ,אלא כההיא דהגהות אשרי
לעיל ,שאינו נותן טעם לא לשבח ולא לפגם .ומה שבא
במרדכי בפרק ב דפסחים ובפרק אין מעמידין מעשה לאסור
הדבש ,לא איירי בבשר כלל ,אלא בבלועת הקדירה או
בשמנונית בעין ,וזה מודו כולי-עלמא שפוגם בדבש ,ומותר.
וכן איתא שם במרדכי ,מעשה בא לפני ר"י בדבש שבשלו
במחבת בשר בת יומה והריקוהו חם בשל חלב בת יומה והתיר
ר"י .ואף-על-גב דבת יומה היא ,אשכחין דשמנונית בדבש הוי
נותן טעם לפגם אפילו הוי שמנונית בעין וכ' ,עכ"ל המרדכי.
והנה השתא לא קשה לא קושית הבית-יוסף ולא קושית רמ"א.
ולא צריך לן לדחוקי של ב"ח כלל ,ודוק היטב.
 גם קושית הטו"ז שפיר יש ליישב .מאחר שהוכחנו
שבשר בדבש יש לאסור משום שאינו לא לפגם ולא
לשבח כדברי הגהות אשרי ,ואנן לא מצינן לאסור כהאי גוונא,
רק אם האיסור שנפל לתוך ההיתר ונשאר בתוכו שנימוח שם
או שהוא נתערב שם עד שאין להכירו ,אז כיון שהאיסור נשאר
פה והוא אינו פוגם אסור לאוכלו .ועיין לעיל בדברי הש"ך
ס"ק ב ,שהביא ראיה מגיד הנשה שאוסר אף-על-פי שאין
בגידין בנותן טעם ,איירי דוקא אם נימוח בתוך המאכל,
שנשאר האיסור כולו בתוך הקדירה ,יש לאוסרו .אבל אם זרק
את האיסור ,ולא נשאר כאן בתוך הקדירה לא ממש האיסור
ולא טעמו ,ודאי שאין לאוסרו .והשתא יש לישב דברי
השולחן-ערוך פה .המחבר הביא דברי הרמב"ם להתיר דבש
של גוי אף-על-פי שהוא מבושל ,משום שהבלוע והשמנונית
אפילו שהוא בן יומו ואפילו שהוא בעין ,פוגם השמן והדבש,
כדלעיל .וכתב עליו הרמ"א ,ויש אומרים דבשר אינו פוגם דבש
עצמו וכ' ,ובמקום שאין הפסד גדול יש להחמיר ,עכ"ל .אבל
בהפסד גדול יש להתירו .ומיירי בבשר עצמו שנפל לתוך
הדבש שאינו אוסר אלא משום שאינו משבח וגם אינו פוגם,
וכהגהות אשרי .וזה אינו אלא אם נימוח האיסור בתוך
הקדירה ,אבל בשר שנפל שודאי השליכו הבשר כשנמצא בתוך
הדבש ,לפיכך שפיר מקיל להתירו במקום הפסד מרובה ,ואינו
כאן קושיא כלל ,ודוק היטב ,כי דברים נכונים כתובים כאן
בעה"י.
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 דעתי נראה שהפרי-חדש במחילת כבודו הפריז
כאן קצת על המדה ,ואורייתא הוא דרתחי ליה
לומר על מרן מאור עינינו הש"ך כד ניים ושכיב כתב
ראייותיו .כי לעניות דעתי ראיית הש"ך כראי מוצק ,שהביא
ראיה על מה שנאמר ,אם נתערב גוף האיסור והוא פוגם
אינו צריך לפגום כל-כך עד שיהא קץ במאכלו ,אלא אפילו
פוגם קצת אינו אוסר תערובתו .ועל זה הביא בש"ך דברי
הגהות אשרי ,דבר שאינו נותן טעם לא לשבח ולא לפגם
אסור אם נתערב האיסור בין ההיתר צריכין שישים לבטלו,
ולא מהני לבטלו ברוב כדין יבש ביבש שאין בנותן טעם,
אלא צריך דוקא שישים .ועל זה הביא ראיה ממאי דקיימא
לן אין בגידין בנותן טעם ,ואפילו הכי קיימא לן דגופו של
גיד שנימוח צריך שישים נגדו אף-על-גב דאינו אלא כעץ
בעלמא התורה אוסרתו ומצריכינן שישים כנגדו .אם-כן הוא
הדין לכל דבר איסור ,אף-על-גב דאינו נותן טעם ,לא
אמרינן אם נימוח ונתערב ממשותו דליבטל בשישים ,אלא
צריך שישים נגדו ,ואדרבה ,קשה על הפרי-חדש ,מי הגיד
לו שכל שחזר האיסור כעץ יבש שאין בו טעם שמותר מן
התורה לאכלו ,דהא הקרא לא התיר אלא פגום או סרוח
או סרוח מעיקרו ,אבל אם האיסור לא סרוח ולא פגום רק
שאין לו טעם והוא כעץ בעלמא ,ודאי עודנו עומד באיסורו
לדברי הגהות אשרי וגם לדידן .וזה הוא גם-כן סברת עולא
בפרק גיד הנשה ,עץ הוא והתורה אוסרתו ,לאו למעט
איסורים אחרים אם הם כעץ להתירם ,אלא כוונתו ,שלא
תאמרו מפני שאין לגידין בנותן טעם לא אסרה התורה גיד
הנשה כלל ,אלא אף שעץ הוא התורה אוסרתו .וכן בכל
איסורין ,התורה אסרה הנבילה עצמה אף שאינה נותנת טעם



אפילו היא כעץ בעלמא ,אלא אם נתערב דבר איסור שאין
נותן טעם כלל והרי הוא כעץ בהיתר ונתבשל עמו ,אם
מכיר האיסור הרי הוא משליכו והתבשיל מותר מפני שאינו
נותן טעם ,אבל אם נתערב האיסור עצמו בין ההיתר,
שנימוח או נחתך או כדומה ,ואי-אפשר להסירו ,צריך
שישים נגדו ,ואין חילוק בין גיד לשאר איסורים ,ושפיר
הביא הש"ך ראייתו מגיד הנשה .והבן .ותמוה ראייתו של
פרי-חדש מההיא דתרומות ,התם היתה באמת הוה אמינא
בגמרא דעץ של תלתן נותן טעם לפגם ,ומתרץ ,אדרבה,
שהוא נותן טעם לשבח ,כי כן הוא באמת ,ולית לן לדוק
משם כלום .וגם רגלי הדבורים מותרים מפני שיש שישים
בדבש נגדם ,הא בלאו הכי לא היינו יכולין להתירן
אף-על-גב דעצמות בעלמא נינהו ,וצ"ע.
 שהקשה על הש"ך מההיא דכרכום שהתירו משום
שאפילו ימצא חוט בשר יבש כעץ לית לן בה ,אינה
קושיא ,כי אם היה ודאי חוט בשר היינו מצריכין שישים
נגדו ,אבל מחמת שאינו לדידן אלא ספק די לן לבטלו
ברובא .אלו כוונת הש"ך שם ,עיין לקמן סימן קיד בסופו.
ומההיא דקיבה ודאי לא קשה כלום ,דשם איירי מאחר
שנתייבש כעץ ממלאים אותו חלב להעמידו לתקנו לגבינה,
ואין כאן שום טעם או לחלוחית וממשות לית ביה שום
דבר ,כי אחר שהעמידו החלב לגבינה לוקחים ומערים אותה
מן הקיבה יבישה ולא צריך שם לא שישים ולא רוב ,כי
אין כאן שום איסור ,וצ"ע דברי הפרי-חדש ,כי לפי הנ"ל
כאשר בררתי בעה"י ,לא אמרינן להצריך שישים או רוב
נגד האיסור שאינו נותן טעם ולא לשבח ולא לפגם ,אלא
אם נתערב גוף האיסור ,אבל אם גוף האיסור נסתלק ואין
כאן אלא טעמו ,זה דבר שאי-אפשר ,כיון דלית ביה טעם.
אלא צריך לומר שיש כאן פליטה שפלט האיסור מגופו
לתוך ההיתר ,ואם-כן אית כאן גוף האיסור ,ושפיר צריך
שישים נגד כל האיסור כי אינן יודעין כמה נפק מניה,
ובזה איירי בכל מקום .ועיין כאן בפרי-חדש שהאריך עוד
מאוד לפלוג על הש"ך ועל המנחת-כהן ,וקאמר עלייהו
נשתבשו כהני ,וכבר אמרתי כי הפריז הרב על מדותיו
ואורייתא הוא דארתחי ליה ,כי כל דברי הש"ך בנוים על
אדני אמת וצדק ,ואם זכיתי לכהנא מסייעא כהנא יהי חלקי
עמו .וברוך החונן לאדם דעת .ועיין פרי מגדים ברוך
שכוונתי לדבריו.
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 דבריו אלו תמוהים לעניות דעתי .אם-כן מצאנו ממון
לאסורי הנאה ,אם יתן יין נסך או חומץ לתוך דבר
להשביחו לבסוף אם פגמו מתחילה ,אם-כן יש לנו הנאה רבה
מאיסור הנאה .וזה דבר שאי-אפשר לאומרו ,שהרי נהנה הוא
מאיסורי הנאה ,ויש דברים שהנאתם בכך ,שעל-ידי תערובתם
פוגמים מתחילה ואחר-כך משביחים ,והוה להו כדרך הנאתן,
והיכן סלקא דעתך שזה יהיה מותר .אלא ודאי הקל וחומר של
בית-יוסף במקומו עומד ,אם השביח ולבסוף פוגם אסור בשעת
פגמו ,שהרי הוא מקולקל ואינו נתקן מאוד ,מכל-שכן פגום
ואחר-כך השביח ,שהוא נשבח על-ידי האיסור ,ובכל חלק קטן
ממנו אוכל ונהנה על-ידי אכילת איסור ,ודוק היטב .וראייתו
מירושלמי אינה מכריחה ,כי באמת סברת ריש לקיש יש
להסביר ,כי קשה ,אם השביח ולבסוף פוגם אוסר רבי מאיר,
היכן בא להתיר פוגם ולבסוף השביח.
 שמע נא במה שחנני ד' .כי באמת יש שני מיני נותן
טעם לפגם ,וכמו שהביא השולחן-ערוך בריש הסימן
כאן .יש נותן טעם לפגם אם האיסור פגום בעצמו כבר ונופל
להיתר ופוגמו ,ויש נותן טעם לפגם שהאיסור הוא מוטעם
ומושבח בפני עצמו ,אבל נפגם או פוגם בתערובתו עם דבר
אחר .והנה סרוח מעיקרו אף לרבי מאיר מותר ,והיתר כזה שוב
אינו חוזר וניעור להיות אסור .אבל אם הדבר שנפל בפני עצמו
הוא אסור ,ונפל בתוך דבר אחר ,אף-על-פי שפגמו ,סבר רבי
מאיר שהוא אסור כיון שהאיסור בשעת נפילתו היה אסור ולא
נסרח .ועכשיו יש לנו לומר ,מה שאמר ריש לקיש בירושלמי
לא אמר אלא באופן זה .וזו לשון הפרי-חדש ,ובירושלמי
דמסכת תרומות פרק י ]הלכה א[ ודערלה פרק ב ]הלכה ד[ מייתי
פלוגתא דתנאי ,דרבי מאיר סבר נותן טעם לפגם אסור ,ורבי
שמעון מתיר ,ופליגי עלה רבי יוחנן וריש לקיש ,דריש לקיש
סבור דפליגי בהשביח ואחר-כך פגם ,אבל פגם ואחר-כך
השביח אף רבי מאיר מודה ,ורבי יוחנן אמר לא שנא,
דבתרווייהו פליגי ,עכ"ל .ולדידי כך כוונתו .ודאי כל איסור
שנפל לתוך היתר ,בין השביחו ולבסוף פוגמו בין פוגמו
_________________
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ולבסוף השביחו ,מסתברא דרבי מאיר אוסרו .אבל אם האיסור
כבר נסרח עד שאינו ראוי לגר ופקע איסורו ,אף רבי מאיר
מודה דמותר אליבא דריש לקיש .וכך פירוש דברי ריש לקיש,
דפליגי רק באיסור שהוא בפני עצמו מושבח רק על-ידי
תערובתו נפגם ,אז אוסר רבי מאיר בין השביח בתערובתו
תחילה ולבסוף פגם ,בין פוגם בתחילה ולבסוף משביח .אבל
אם האיסור פגום בפני עצמו ונסרח עד שאינו ראוי להגר
והותר ,אף אם השביח בתערובתו לתוך ההיתר ,בין השביח
תחילה ולבסוף פוגם בין פוגם בתחילה ולבסוף משביח ,בכל
אופן מודה רבי מאיר דמותר ,כיון דהאיסור פקע מניה והותר
פעם אחת ,שוב אין חוזר וניעור להיות אסור ואוסר .כך נראה
לעניות דעתי פירוש הירושלמי .ודברי הפרי-חדש צע"ג.
 ראיתי שם שנכנס בדחוקים גדולים כדי לתרץ דברי
הרמב"ם בפירוש המשניות ,במה שכתב הרמב"ם דפוגם
ולבסוף השביח מיקרי פוגם מעיקרא .והא קשה לפי זה מגמרא
דמימרא דעולא .והרחיב שם לתרץ ודבריו דחוקים .ועיין
בחידושי על הסוגיא שתירצתי דברי הרמב"ם בטוב טעם ודעת
שלא כדברי הלחם-משנה ולא כפרי-חדש ,ודוק היטב.
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 לעיל ,אני בעניי תירצתי קושית הטו"ז ובררתי כי דברי
הרמ"א ברורים ונכונים .ועיין שם .וראיתי עכשיו
בפרי-מגדים שהביא בשם המנחת-יעקב כדברי לעיל ,והנאני
מאוד ,ועיין שם.
        
        
        
       
       
      
 הדל לא נהיר לי הדבר הזה כלל .כיון שהוסר
האיסור מאותו תבשיל קודם שנתנוהו לקדירה,
והאיסור כבר פגם טעמו של תבשיל מקודם ,אם-כן לא ניתן
אל תוך הקדירה זו אלא טעם פגום של איסור ,וזה הטעם פגום
נבלע אל תוך הקדירה ,אם-כן יש כאן נבילה סרוחה מעיקרא,
ואמאי נאסר הקדירה .דהא אין כאן טעם איסור כלל אלא טעם
פגום של תבשיל של היתר .וצע"ג לעניות דעתי .ועיין מה
שכתב הפרי-מגדים בשפתי-דעת ס"ק יא.





     

         
       
        
      
 דעתי לא קשה .דהלבוש פירש טעמו למה תהיה
הקדירה אסורה ,הא התבשיל אשר בישלו בתוכה
הוה ליה נותן טעם לפגם ,ואם יבשלו עוד איזה תבשיל כמוהו
הוה ליה נותן טעם פגום ,ולמה אסרינן הקדירה .ופירש הוא
ז"ל ,לכך אסורה הקדירה ,דהא אם בישל בתוכה אחר-כך
תבשיל שהאיסור הראשון נותן טעם לשבח ,הוה ליה אסור,
לכן אסרינן הקדירה מכל וכל .כך נראה לעניות דעתי .הספר
לבוש איננה תחת ידי ולא אוכל לראות בפנים ,ומכל-מקום
נראה לי לתרץ דבריו כהנ"ל ,ודוק.
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 יש לדקדק ,הא שם ס"ק ז כתב בש"ך שדינא דפוגם
ולבסוף השביח שיאסר הובא מהאי דינא מידי דהוי
הקדירה מלח .ובפרי-מגדים כתוב פה איפכא לכאורה .ויש
לומר כוונתו אמת ,האי דינא דסעיף ב הובא מהאי דינא דסעיף
ג ,ויסודתו דהאי דינא איתא בגמרא לישנא בתרא דריש לקיש.
אבל גם זה אמת מאחר שהביא המחבר לעיל סעיף ב ,שפוגם
ואחר-כך השביח אסור ,וכתב עליו הש"ך ,אבל כל זמן שהוא
פגום הוא מותר ,אף-על-פי שישביח לבסוף ,כל-שכן אם פגום
ולא ישביח ,שהוא ודאי לא יתן תבלין או מלח כדי לאוסרו.
ולא הביא השתא האי דינא מפני שכן איתא בש"ס בפירוש
אליבא דלישנא בתרא דריש לקיש .כך נראה לי .ועיין לעיל מה
שכתבתי אדברי ש"ך ס"ק ז .וצ"ע.
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 עני ,עיינתי שם ולא מצאתי כן .וזו לשון הג"ה שם ,יש
מקומות שנהגו היתר לשום יין בכלים שנסריהם
מדובקים בחלב ,משום שטבע היין לברוח מן החלב ,והחלב
נקרש ועומד בעצמו ואינו נוגע כלל ביין ,עכ"ל בשם ריב"ש.
והנה מכאן מוכח דתערובת ֵחלב אוסר ביין .אבל לא מוכח
שנותן טעם לשבח ,כי יש לומר שחלב ביין אינו נותן טעם לא
לשבח ולא לפגם ,לכך הוא אסור כהגהות אשרי .וצ"ע .עיין
מה שכתבתי לקמן בד"ה שם בתקון-הבית אות ב בסוף הסימן.
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 המעיין שם באורח-חיים סימן תמז סעיף י בהג"ה,
ימצא שהביא רק יש מחמירין וכן נוהגין במדינות אלו
ובמקום שיש מנהג להחמיר אפילו משהו ונותן טעם לפגם נמי
אסור ,עכ"ל .והנה משם אינו ראיה לעניות דעתי ,כי שם יש
לומר ,שאני חמץ שמחמירין בכמה דברים ,מה שאינו בשאר
איסורין ,יש לומר לכך אוסרין גם במשהו ונותן טעם לפגם,
אבל בשאר איסורי משהו ,מנא לן להחמיר בנותן טעם לפגם
גם במשהו ,דהא טעמא רבה איתא להתירו בנותן טעם לפגם,
כיון שמצערו ,וכמו שכתבו הפוסקים .וצ"ע.
יז(         
       
         
      



       
        
     

 דעתי ,יש לומר שיטת הכרתי ופלתי ,דשאני בשר
בחלב משאר איסורי הנאה .דהנה נותן טעם לפגם
ילפינן סתם שמותר מנבילה שאינה ראוי לגר הותרה,
ולכולי-עלמא אי מוסרחת שוב אינה מקרי נבילה ומותרת .אבל
זה לא נאמר שיצאה על-ידי סירחון מכלל בשר שלא מיקרי
עוד בשר ,אדרבה ,מצינן בגמרא ,אף שאחר שנסרחה מיקרי
בשר ,כדמצינן שם בש"ס ביצה לח ,שחוטה אינה בטילה
בנבילה לפי שאפשר לנבילה שתעשה שחוטה .ופירש רש"י
שם ,דלכי מסרחה ואינה ראויה לגר ,שוב אין קרויה נבילה.
משמע ,נבילה לא מיקרי ,אבל בשר מיקרי ,דהא על-ידי זה
מיקרי גם השתא מין במינו .ויש לומר השתא ,לדידן אף
שאמרינן בנבילה מוסרחת שאינו ראויה לגר הוי מותר ,ונותן
טעם לפגם מההיא טעמא מותר ,אבל לענין בשר בחלב אסור,
דהא בשר מיקרי ,והתורה אסרה לבשל בשר בחלב ,לכך שפיר
יש לומר בשר בחלב שאסור בו אפילו נותן טעם לפגם .ודוק
היטב .מה שאינו כן בשאר איסורי הנאה ,דאמרינן בכל התורה
כולה נותן טעם לפגם מותר ,ודוק ,עיין מה שכתבתי לקמן
בד"ה שם אות ד על בית-יוסף.
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 דעתי נראה ,דהא קיימא לן כרבי שמעון ,ורבי
שמעון גמיר מנבילה שהיא מותרת בעצמה אם
אינה ראויה לגר .אבל נותן טעם לפגם בתערובות ,סברא היא,
דהתורה לא אסרה אלא איסור וטעמו שהוא כעיקר ,ואי לא
גלי לן קרא טעם כעיקר ,לא הוי טעם נאסר כלל אם סלק
האיסור ממש ואין כאן אלא טעם איסור לא נאסר כלל מקרא
דנבילה לא תאכל ,אלא קרא אחרינא צריכין להוכיח שטעם
הנבילה נאסר נמי באיסור נבילה ,ולא גמרינן אלא היכא שיש
טעם ,דהיינו לשבח ,אבל היכא דאיתא הטעם ופוגם ,לזה לא
גלי לן קרא שאסור ,דהא טעם האיסור אין כאן ,שהוא אדרבה
מצערו ,לכך שפיר נותן טעם לפגם מותר בשרצים מוסרחים
שנסרחו עוד יותר ,אבל הם עצמם לא הותרו מכח שאינם
ראוים לגר ,דהא מתחילה נמי לא היו ראוים לגר והכתוב אסרן.
כך נראה לעניות דעתי .וכוונת הפרי-חדש גם-כן כן ,אם
תדקדק בדבריו.
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 דעתי צ"ע .דהא לעיל בחידושים אות ו ,אהא דכתב
בהג"ה ,אם נפל איסור נותן טעם לפגם לתוך
תבשיל היתר התבשיל מותר אבל הקדירה אסורה ,ואם בישלו
בה אחר-כך תוך מעת לעת תבשיל שהאיסור ראשון נותן טעם
לשבח ,נאסר התבשיל השני אם לא היה שישים נגד איסור
הראשון ,עד כאן הג"ה .וכתב עליו בביאורים ,וזו לשונו ,היינו
דוקא אם היתה הקדירה כשיעור התבשיל שבתוכה וכ' ,אבל
אם לא היתה הקדירה רק כחצי תבשיל ,אין צריך שישים רק
נגד חצי האיסור וכ' ,עכ"ל .אם-כן צ"ע כאן ,אם נפל איסור
פגום לתבשיל מאותו תבשיל לתבשיל אחר ,למה צריך שישים
נגד כל האיסור שנפל ,ולמה לא אמרינן שדי לשער לפי חשבון
המדומע ,דהא האיסור נתפשט בכל התבשיל .ואם נפל כזית
מתבשיל הראשון אל תבשיל השני ,אי-אפשר להיות בו כזית
איסור .וצ"ע .ואפשר דאיירי שלא ניער הקדירה ולא עירב
האיסור לתוך התבשיל ,חיישינן שנשאר על מקום אחד כל
הכזית איסור ונפל לתוך התבשיל ,ועי"ל ,וקל להבין.
_________________
*
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 בקיצור שכלי לא זכיתי להבין דבריו כאן מה זו הג"ה
לגירסת דבריו ,הא הוא רוצה להשוות דעת לבוש לדעת
רמ"א ,וכן נראה ,ואנן קיימא לן בכלים ,בין בקדירה בין בכף,
אף-על-פי שהתבשיל נותן טעם לפגם מותר ,הכלי אסור.
והלבוש איירי משלשה נותן טעם ,אם-כן שפיר הוי הגירסא כף
של איסור ,דהיינו שהכף נאסר על-ידי שניער תבשיל שיש בו
איסור נותן טעם לפגם ,אם-כן נאסר הכף ,והוה ליה כף של
איסור ,ותחבו אחר-כך לתבשיל שני ,שהאיסור הנבלע בכף
גם-כן פוגם ,לא נאסרה הקדירה ,דהוה ליה שלשה נותני טעם
דהתירא ,התבשיל הראשון בכף והכף לתבשיל שני והתבשיל
שני לקדירה ,לכך לא נאסרה הקדירה .וגירסתו נכונה ,וצ"ע על
הש"ך בנקודות-הכסף ששינה הגירסא ,וצ"ע.
כא( ] חלק א[     
   
      
      
 שלא חש לאיסורא דפרי-חדש ,שהביא בס"ק א,
דברים המאוסין מצד עצמן כגון עכברים ויתושין
וכיוצא בהם ,אף-על-פי שהסריחו אסורים מן התורה ,ומילקי
נמי לקי עלייהו ולא בטלין ,עיין שם ,וצ"ע.
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בריש סימן זה מה שכתבתי על הבית-יוסף אליבא
דר"ן .והנה כל הפוסקים לא הביאו טעמא דמסתברא,





     

ובכל המפורשים לא מצינו יותר טעם הגון מטעמא דהר"ן
שהביא החוות-דעת כאן ,והוא דחוק מאוד לחלק בין
פגם דנבילה לפגם התערובת כדבריו ,אם פגום קצת
בתערובות מותר מפני דלא ניחא ליה לגר שיהיה בו
טעם זה והוא מצער לגר .אם-כן בנבילה עצמה נמי נימא
הכי אם פגום קצת ,ולמה צריך בנבילה עצמה פגם גמור
שיהיה מוסרח כולה עד שבאמת אינה ראויה לאכול כלל,
וצע"ג.
 שמע נא דברי במה שחנני ד' .וכבר הבאתי בחדושי
על אותה סוגיא דנותן טעם לפגם .לכאורה צריכין
להסביר פלוגתא דרבי מאיר ורבי שמעון בגמרא במאי פליגי,
למה סבירא ליה לרבי מאיר נותן טעם לפגם אסור ורבי שמעון
מתיר .ונראה לי דרבי מאיר לשיטתו ,דסבירא ליה היתר הנאה
באיסורים גמרינן מנבילה ,פרק ב דפסחים דף כא ע"ב ,דתניא,
לא תאכלו כל נבילה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור
לנכרי וכ' ,אין לי אלא לגר בנתינה ולגוי במכירה ,לגר במכירה
מנין ,תלמוד לומר לגר אשר בשעריך תתננה או מכור .לגוי
בנתינה מנין ,תלמוד לומר תתננה ואכלה או מכור לנכרי
נמצאת וכ' ,דברי רבי מאיר .הרי שדרש רבי מאיר לקרא להתיר
הנאה בנבילה ולית ליה נותן טעם לפגם מותר ,כי אם גם הוא
פגום ראוי הוא לתת לגר או למכור לגוי ,שגם אם אינו ראוי
לאכילת גר ,עדן הוא ראוי לאכילת גוי ,וכאשר אפרש עוד .כי
כאן איירי בגר תושב שמותר לו לאכול נבילות וטריפות,
ואם-כן כיון שהוא יושב בין ישראל והגוים אינם מצוים כל-כך
ביניהם כשיושבין על אדמתן בטח ,אם-כן מצוין לו לגר
נבילות וטריפות לרוב ,ודאי אינו אוכל הוא אותן אם יש להם
קצת פגם ,אבל ראויים הם למכור לגוי והם אוכלים אפילו
פגום עד שהוא מוסרח ,ושפיר אית ליה נותן טעם לפגם אסור.
ורבי שמעון אזיל ליה בשיטת דרבי יהודה שם ,דמוקים ליה
לקרא לדברים ככתבן ,והוי משמעות דקרא הכי ,לגר אשר
בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנכרי ,והוי האי 'או' לחלק,
בגר כתיב אכילה אבל בנכרי לא כתיב אכילה ,וצריך הנבילה
להיות ראויה לאכילת גר דוקא .ואם הטעם של נבילה פגום,
אינו אוכלה הגר ,כיוון שמצוין לו נבילות וטריפות לרוב ,ולא
מיקרי שוב ראוי לגר ,ושפיר אית ליה לרבי שמעון מהאי
דנבילה נותן טעם לפגם מותר .ואנן קיימא לן כרבי שמעון
בנותן טעם לפגם שמותר ,ושפיר אית לן ,אם פגום או פוגם
קצת התערובת מותר .ולא צריך לן לכנוס בדחוקים כאלה .ויש
ליישב בזה כל הסוגיא ,ודוק היטב ,כי נראה לעניות דעתי נכון
בעה"י.

כג( 



         
      
   

 מזה שסבירא ליה אם נפל איסור מועט שנתבטל
לגמרי ממאכל אדם לתוך היתר מרובה ונתגדל
על-ידי האיסור זה מדתו של היתר ,אוסר הוא את ההיתר ,עיין
שם בדברי תקון-הבית סעיף א ,עד שנפל מתחילה איסור מועט
לתוך היתר מרובה ונתוסף אחר-כך האיסור .אבל אם נפל
האיסור וההיתר בבת אחת ,או שנפל ההיתר לגו איסור ,אין
להתירו ,אף שהאיסור מועט וההיתר מרובה ,עיין שם ,כל זה
מילתא דלא מסתבר ואי-אפשר לאומרו .ובודאי אין להרהר
כאן כלל כזה .וכולי-עלמא מודים ,אם האיסור נתבטל ממאכל
אדם כלל ונפל לגו היתר מרובה ,בין שנפל איסור לגו היתר,
בין שנפל היתר לגו איסור ,בין שנפלו בבת אחת ,אם ההיתר
מרובה ,אף שהגדיל האיסור מדתו של היתר ,מותר ההיתר
לגמרי ,ודוק ,ועיין שם שקצת סותר בדבריו כאן למה שאמר
באות טו לקמן ,וצ"ע.
        
        
          
          
          
        
       
 
         
         
          
        
       
 דעתי לא נראה משם מדברי הרמ"א בסימן קכא לא
נראה ראייה כלל ,דאיכא למימר חלב ביין הוי נותן
טעם לפגם .והא דכתב שהיתר לשום יין בכלים שהם מדובקים
בחלב משום דטבע היין לברוח מן החלב ,מזה לא מוכח כלל,
דאיכא למימר לעולם ֵחלב ביין הוי נותן טעם לפגם .והא
דאסור לתן יין לתוך חביות כאלה אינו אלא משום דאסור
לכתחילה ליתן איסור שנותן טעם לפגם לתוך היתר ,כמו
שכתבו האחרונים שאסור לעשות לכתחילה נותן טעם לפגם,
אבל לעולם ֵחלב ביין הוי נותן טעם לפגם ,ואין זה ראייה,
וצ"ע.





     



 
 לכן שפיר אסור נמי להדליקו,ירצהו ולא ישא את פניו
. וקל להבין, כך נראה לי,הכנסת-בבית
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 בעניי לא מצאתי כלל בתשובת הרא"ש שהביא
יוסף כאן שיאמר דלא אמרינן בכבוש לא-הבית
 אם ידוע שלא שפכו עליו שומן, והא דכתב.מחזקינן איסורא
, וכמו שאפרש, משם לא נידוק כלל שצריך לו לומר כן,רותח
 אבל כאן,אולי שכתוב לפנינו כך בתשובת הרא"ש בפנים
,משה צע"ג- וכל דברי רמ"א כאן בדרכי.לפנינו לא משמע הכי
 דמה, אינו נראה לי נוסחא אמיתית, וזו לשונו,שהתחיל כאן
שכתב אם השומן קשה צריך כדי נטילה ושאר שומן אם יש
 דאי היה בו שישים, וזה טעות נפל בספרים,בו שישים מותר
 נטילה, אי הוי מבטלין בשישים, ועוד.אפילו השומן רך שרי
 ועיין בהגהות. עכ"ל, אלא ודאי נוסחא זו מוטעת,זו למה
. וגם הוא לא תיקן כלום,מהרל"ח
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משה-והיתר שהביא הדרכי- נראה מדברי האיסור
 שיש לחוש בין,לעיל שיש לו כשיטת הטור
 אבל אם תידוק בדבריו תמצא,במשקה בין במאכל גבי שרץ
 וכך כוונת. וצריכין ליישב דבריו לעיל,שנד משיטת הטור
 אם, דיש לחוש אם נפל איסור לתוך המשקה,והיתר-האיסור
המשקה אפשר לסננו אז אמרינן קודם הסינון הוי אסור משום
 אבל אחר הסינן מותר בכל משקה שנפל,דבר שיש לו מתירים
 אם נפל לתוכו איסור, אבל במאכל.בו כל דבר איסור שבעולם
 רק שיהיה, בטל בתוכו אפילו נשאר בתוכו,יהיה מה שיהיה
 והא דמחלקינן גבי משקה שאפשר לסננו.במאכל כדי ביטול
 אין לחוש,לאוסרו קודם הסינון משום דבר שיש לו מתירים
, דשם יש חשש שמא ישאר בו כעדשה,אלא אם נפל בו שרץ
והיתר סבירא ליה- הרי שאיסור.אבל לא בשאר איסורין שנפלו
 וזהו באמת דלא,שבמאכל לא יש שום חשש אפילו גבי בריה
. וקל להבין, ודברי רמ"א מבוררים,יוסף-כטור וכבית
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 דאפשר דרבותינו מודים להאי דינא, דעתי נראה
דגאון לאסור השמן שנפל בו עכבר להדליקו
 דהא הפחת אם יודע, משום הקריבהו נא לפחתך,הכנסת-בבית
שמקריבין לו תשורה משמן שנפל בו עכבר לא יקבלו לא





     

         
         
        
          
    
 אנן ,מה תיקן הרב כאן בתירוצו ,דהנה מה שידוע גבי
שומן כשמערין עליו רותח מחמת החום נמס הכל
ונעשה הכל רך ,זה אינו אלא אם הכלי שהשומן בתוכו אינו
גדול כל-כך ,אז העירוי של רותח מרכך עד למטה עד שולי
הכלי ,אבל אם הכלי גדול ועמוק מאוד עד שולי הכלי ,והוא
מערה בפומיה למעלה עירוי רותח ,ידוע דאין לו כח החימום
כל-כך לרכך עד שולי הכלי העמוק למטה ,אם-כן ,אם העכבר
בשולי הכלי והוא עמוק ,למה נאסור הכל ,הלא די היה לנו
לאסור כדי נטילה סביב העכבר למטה בשולי הכלי .ומדברי
רמ"א כאן דלא שאני גבי שומן אם הכלי עמוק או לא ,תמיד
נאסור גבי נפל עכברא לתוכו .וצע"ג לעניות דעתי .לכך שמע
נא במה שחנני ד' בדברים אלו .כי לפני נוסחא אחרת בדברי
בית-יוסף שהביא תשובת הרא"ש ,והוא דפוס פרעסבורג משנת
הת"ר ,וכתוב בסוף התשובה ,אם יש בשומן שישים נבטל
העכבר ,ע"כ ,ולא לבטל העכבר.
 לעניות דעתי כוונת הרא"ש בדרך אחר .על העכבר
בשומן אווזא ולא אימרטט אך שערותיו נפלו ,אם
ידוע שלא שפכו עליו שומן רותח ,פירוש ,שלא שפכו שומן
רותח על העכבר ,כי אם אינו ידוע שלא שפכו עליו ,אם-כן
אפשר ששערותיו נפלו על-ידי עירוי רותח עליו ולא על-ידי
שכבוש הוא זמן רב בתוך השומן ,ואז דינו דין אחר ,ומזה לא
איירי הרא"ש ,וזה לא נשאל בשאלה ממנו .רק שנשאלה שאלה
בעכבר בשומן האווזא ולא אימרטט אך שערותיו נפלו ,ופסק
הוא ,אם ידוע שלא שפכו עליו שומן רותח רק שערותיו
נופלות מפני שהוא כבוש זמן רב בתוך השומן ,אז דיניה כך,
אם השומן הוא רך ,שהעכבר מתנועע בקדירה ממקום למקום,
אז הכל אסור ,כיון דשהה בתוכו דכבוש הרי הוא כמבושל.
ואם הוא קשה ,אז יטול סביב העכבר כדי נטילה ,דהיינו שיעור
אצבע ,והשאר מותר .ואם יש שישים ,נבטל העכבר אם השומן
רך ,ומותר כל השומן ,ובשומן קשה אסור רק כדי נטילה .ואם
הוא ספק אם שפכו על העכבר שומן רותח או לא ,מותר ברך
בשישים ובקשה כדי נטילה ,כי מחזקינן איסור לא מחזקינן.
וכל-שכן אם מספקינן אם היה העכבר בתוך השומן בשעת
העירוי אי לא אז ודאי לא מחזקינן איסור .ואם שפכו עליו
שמן רותח ,היינו על השומן ,מזה לא איירי בתשובות הרא"ש
כלל ,וסבירא ליה ,בין ששפכו עליו שומן רותח למעלה בין
שלא שפכו ,מותר ברך בשישים ,בקשה כדי נטילה ,רק שידוע
שלא שפכו על העכבר עצמו שומן רותח ,ומזה לא איירי אם
שפכו על העכבר עצמו או שלא ידעו אם לא שפכו על העכבר



עצמו .ואפשר שאם לא ידעו שבודאי שלא שפכו עליו ,נמי לא
מחזקינן איסורא סבירא ליה .ואם ידוע ששפכו על העכבר
רותחין ,נמי אפשר שלא יאסור הרא"ש כל החביות שומן אם
היא גדולה ועמוקה ,וד"ל ,אבל מזה לא איירי כלל.
 היוצא לנו מזה לפי עניות דעתי סבירא ליה לרא"ש,
אם שפכו על השומן למעלה שומן רותח והעכבר בתוך
השומן ,אינו אוסר אלא כדי קליפה כי זה הוי חם לתוך צונן,
אם השומן בתוך הכלי שהעכבר בתוכו הוא קשה ,ולא מחזקינן
איסור לומר שנתרכך על-ידי הרותח כל השומן והוה ליה
כבוש ,זה לא אמרינן רק אסור כדי קליפה או כדי נטילה
ומחזקינן שנתקשה השומן קודם מעת לעת ולא נאסר על ידי
העכבר ,דהא באמת קשה מנא לן להחזיק איסור .רק אם לא
נשפך עליו שומן רותח ,לא על העכבר לא על השומן ,בתוך
מעת לעת ,ובא השומן לפנינו ועכבר בתוכו ,הוי הדין כך ,אם
הוא רך והעכבר מתנועע בתוכו ואין בו שישים נאסר הכל ,כיון
ששהה בתוכו דכבוש הרי הוא כמבושל ,ואם יש בו שישים
הכל מותר ,ואם השומן קשה אזי אסור כדי נטילה סביב העכבר
והשאר מותר .ואינו חילוק בין אם העכבר הוא בפי הכלי או
באמצע השומן או בשולי הכלי ,דינו דין אחד כדלעיל .ולא
קשה קושית הרמ"א ,ולא צריך לן לחילוקו ,לא לתירוצו
הראשון ולא לתירוצו שני ,כי באמת אין לו להישען כלל
בחילוקו באופן שכל דבריו צ"ע .והשתא לא קשה גם-כן על
איסור-והיתר שום קושיא ,וכל דבריו אמיתיים וברורים,
וסבירא ליה בכל דבריו כשיטת הרא"ש ,דחזוקי איסור לא
מחזקינן ,בין בשומן קשה בין ברך ,ואדרבה ,דברי הרמ"א
בדרכי-משה צע"ג ,ודוק היטב בדברי ,כן ד' חונן דעת למלאך
אלקים וגם לקטן כתולעת.
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 דעתי לא מצאתי סתירה מדינא דרבנו בסימן פד,
דלא התיר כאן אם נתערב השרץ לתוך ההיתר רוב
אלא אם נימוח בתוכו ,אבל שם בסימן פד איירי שנמצא
התולעת בעין בקדירה ,אז ודאי לכולי עלמא משליכו ,אם-כן
מדינא לית לן סתירה משם ,אלא אם נאמר מטעמא שכתב שם
לכך סגי אם משליכו לתולע ואוכל השאר שאין בהם כל-כך
שיאסרו תערובתן בפליטתן ,ע"כ .ונראה מזה שפליטתן וטעמן
יכול לאסור .והא קיימא לן נותן טעם לפגם מותר ,זהו שקשה
ליה לדרישה .ונראה לי שגם שם אפשר טעמיה משום נותן



     

טעם לפגם מותר .וזהו כוונתו במה דקאמר שאין בהם כל-כך
שיאסרו תערובתן בפליטתן ,שאין כאן כח לאסור ,ולא נחית
שם לפרש משום נותן טעם לפגם ,דלא איירי שם עוד מזה,
וסמך עד שיבוא לסימן קד ,כך נראה לי.
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 דעתי נראה שאין מקום כאן לצעוק על דברי רמ"א
בדרכי-משה ולא בהג"ה .וגם הרמ"א מודה לכל
דברי הטו"ז ,דאם נתערב חתיכת איסור במשקין ,בין שהוא
איסור שרץ בין שהוא שאר איסור תורה ,יש לאוסרו מטעם
חצי שיעור שאסור מן התורה ,ואינו מחלק הרמ"א אלא שאם
נתערב השרץ ביבש ,על זה קאמר שאינו בטל ביבש ,מטעם
שהחמירה התורה בשרץ לחייבו מלקות אם אכל ממנו כעדשה
בשר ,לכן נחמיר גם-כן בתערובתו ,שלא לבטלו אם נתערב
ביבש .אבל במקום אחר ,ודאי אין חילוק בין שרץ לשאר
איסורי תורה .וכן מוכח פה בשולחן-ערוך לפנינו ,שכתב
המחבר ,אם נפל העכבר לשכר וחומץ ונחתך לחתיכות דקות,
אם יכול לסננו במסננת בענין שלא ישאר ממנו בתוכו כלום
מותר בשישים ,ואם הוא בענין שאינו יכול לסננו ,כגון
שנתערב השכר או החומץ במאכל עב ,הכל אסור ,ואין שם
ביטול ,דחיישינן שמא יפגע בממשו של איסור ולא ירגיש,
עכ"ל המחבר .וכתב עליו בהג"ה ,ודוקא בשרץ יש לחוש אם
נשאר שם שלא יוכל להוציאו ,אבל בשאר איסורין אין לחוש,
עכ"ל .וברור הוא שכוונתו רק בשרץ יש לחוש משום ששיעור
טומאתו וברייתו הוי כעדשה ואפילו ללקות עליו ,לכך החמירו
רבנן גם-כן בתערובתו ,אבל לא בשאר איסורים ודאי בטל יבש
ביבש ,וכן הוא מבורר בדרכי-משה לפנינו.
       
       
          
          
         
        
 דעתי גם-כן לא קשה ,דלא כתב בדרכי-משה אם יש
או נמצא בכעדשה בתוך התערבות דהוי בריה ,אלא
כך כתב ,בשרץ יש לחוש שמא ישאר בו כעדשה שהוא שיעור
טומאתו ,הואיל ותחילת ברייתו הוי כעדשה מיקרי בריה ואינו





בטל .מה שאין כן בשאר איסורין ,כן נראה דברי איסור-והיתר,
עכ"ל .וכוונתו כאן לומר ,משום הכי החמירו חז"ל בשרץ
כל-כך ,משום דהחמירה התורה בתחילת ברייתו לקראו בריה
בכעדשה ,לכך החמירו הם ואמרו שאינו בטל .אבל אין כוונתו
כלל שם לומר שאם יש כעדשה בתערובת דמיקרי בריה .ודוק
היטב .ואינן צריכין לאריכות לשון הטו"ז כאן ,ודוק ,ועיין
ש"ך ס"ק ג ,ובנקודות-הכסף.
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 טעמו של הש"ך שפיר יש לומר בקערה או בכל כלי
שאינו עמוק ביותר ,אבל כלי כמו חבית או קדירה
עמוקה והעכבר מונח בשולי הכלי ,אין לומר הכי .והוה ליה
לש"ך לחלק כי כן מסתבר לחלק ,ועיין מה שכתבתי לעיל
אדברי דרכי-משה אלו .לכן דברי הש"ך לעניות דעתי כאן צ"ע.
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 דעתי לא סקל המסילה בדבריו ,דהא המחבר
התחיל בריש הסימן וכלל לומר סתם דעכברא
דדברא נותן טעם לשבח הוא ,שהרי עולה על שולחן מלכים.
ושוב לא איירי מעכברא דדברא כלל ,אלא מתחיל דינא
דעכברא דמתא ,וכתב ,אבל עכברא דמתא מספקא לן וכ',
ולפיכך אם נפל לשכר או לחומץ וכ' ,הכל אסור וכ' ,אם נפל
ליין ושמן או לשאר משקין ,פוגם בודאי וכ' ,עכ"ל .מכל אלה
משמע ביין ושמן ודבש רק עכברא דמתא פוגם ,אבל עכברא
דדברא שנותן טעם לשבח הוא ככל בשר נבילה בהמה וחיה
אין לו שום דין עם עכברא דמתא ,אפילו ביין ושמן ודבש ,כי
כן משמע ממש מדברי המחבר ,ושפיר תפש עליו הש"ך ,ועל
זה לא תירץ הפרי-חדש בדבריו ,וצ"ע.
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 נראה דלכאורה יש לעיין ,מאי ריעותא יש בזה
שנפלו שערותיו ,אי ריעותא זו מוכחת שמונח
העכבר כאן זמן מרובה ,לזה לא קרינן ריעותא ,כי מה לי אם
העכבר יש כאן זמן מרובה או זמן מועט ,מאחר שהשומן קשה
ואין כאן כבישה ואין אנו חוששין שמא כשנפל היה רך כדברי
הרא"ש .אלא על-כרחך צריך לומר ,שנפילת שערותיו ראייה
שכשנפל על השומן בחיים חיותו טרח הוא מאוד בכל כוחו
ואמצו ליצא מן הצרה ולא יכול האי גנבא רשיעא ליחלץ
מצרתו ,ועל-ידי זה נשרו שערותיו .ונחזי אנן ,העכבר בנפילתו
על השומן וטרחתו ליצא הוי חם שנפל לתוך צונן ,ואף
שקיימא לן תתאה גבר ,מכל-מקום צריך ליה קליפה .והנה יש
עלינו לבחון תואר השומן מה היה בנפילת העכבר ,אם היה אז
קשה מאוד כדרך קשיותו ,אם-כן העכבר בטרחתו בגופו
וברגליו חתר חתירה בתוך השומן וזרק או כבש חתיכות קטנות
סביבו אילך ואילך והם נאסרים כל אחד ואחד כדי קליפה ,בין
שזרק בפיו בין בגופו בין ברגליו ,ומשערינן שאין לו כח יותר
לחתור ולזרוק מכדי נטילה ,לכך שפיר אסרינן כדי נטילה
בשומן קשה .וגם-כן נראה חתירתו במקום הנחתו .ואם לא היה
השומן כל-כך קשה ,רק שהיה נקרש בשעת נפילתו עד שלא
היה מתנועא ,אבל קשה לא היה אז ,גם-כן שפיר אסרינן כדי
נטילה ,כי מסתמא עירב בכל כוחו השומן סביבו וטרח כדי
ליצא ,והוי נמי חם לתוך צונן ונאסר התתאי כדי קליפה ,וכוחו
בשומן קרוש לערבו ולאסרו לא היה אלא עד כדי נטילה
סביבו ,ושפיר אסרינן כדי נטילה .וראיית התורת-חטאת
מתשובת הרא"ש נכונה וברורה ,כך נראה לעניות דעתי .ודוק.
ועיין פרי-מגדים שכתב כדי נטילה לא הוי אלא חומרא
בעלמא ,והיה די כדי קליפה ,ולדידי ניחא.
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 עני בדעת לא הבנתי כוונתו בזה כלל ,כי מוכרח בגמרא
לברר שמעתתא ,והנה בגמרא איתא לפשיטות דעכברא
מאיס ,וכיון דאסריה רחמנא אף-על-פי שמאיס ובדילי אינשי
מיניה ,שמע מינה שגם-כן נותן טעם לפגם אסור ,ועל זה
מתקיף ליה רב שימי מנהרדעא ,ומי מאיס ,והלא עולה על
שולחן מלכים ,וצריך לחלוק הא דדברא הא דמתא ,וזה ברור
ואיני יודע ולא אבין הוכחתו של פלתי בזה ,וצ"ע.
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 אני לא מצאתי כאלה בטו"ז אורח-חיים ,עיין שם.
ולעניות דעתי נראה ,דכוונת הטו"ז כך הוא כאן
ובאורח-חיים ,אם יש שנתערב בו דבר מאוס ואין בשמן
שישים כנגדו ,אסור בהדלקה בבית-הכנסת ,רק אם יש בו
שישים אז מותר בהדלקה לאותו בן-אדם שאין השמן הזה
מאוס עליו .אם נתערב דבר מאוס ויש בו שישים ואפילו יותר
ממאה ,אם מאוס עליו ,אסור לו להדליקו לדבר מצוה ,אבל
לאחר ,אם אינו מאוס עליו ,מותר בהדלקה .וכן אם לאחר הוא
מאוס ,אבל לבעל השמן אינו מאוס ,מותר לו בהדלקה ,אם יש
בו שישים .כן נראה לעניות דעתי סברת הטו"ז וכן מוכח
מדבריו כאן וגם באורח-חיים סימן קנד ,ועיין שם ,ולא צריך
לן לדחוקי כלל ,ודוק.
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ש"ך ס"ק א שכתב דאינו כן שם מסקנת הגמרא ,אלא
מספקא לן אי נותן טעם לפגם בתערובות ,עיין שם,
וצ"ע.

יב(          
        
         
        
       
        
        
          
        
    
 לזה מודה כולי עלמא ,אם נתערב כעדשה או כזית שרץ
בדבר יבש שמתבטל .אלא כאן איירי ,שאותו השכר או
החומץ שנפל לתוכו שרץ ונתחתך ונתערב אחר-כך אותו השכר
או אותו החומץ לתוך מאכל עב שגם הוא משקה שאינו יבש
אלא שאני וצלול כל-כך שיוכל עוד לסננו ,ואם-כן לא הוי יבש





     

חדש מניחו- והפרי.חדש- הביא האי קושיא בשם פרי
 דמי הגיד, והוא תירץ כאן תירוץ שאינו מספיק.בצ"ע
 והלא די לנו ליטול כדי,לו שצריך נטילת מקום משום מיאוס
 כמו, דהא מיאוס תולה בדעת האדם,קליפה משום מיאוס
 יש שמוצא זבוב בכוסו,שמצינו בדברי חז"ל שלש דעות
,ידי נפילת השרץ-ושופך כל הכוס שמאוס עליו כל הכוס על
 ויש שמוצא זבוב משליכו ושותה,ויש שמוצא זבוב ומוצצו
כן מצינו דעת כל אדם שמשליך- אם.יינו והוא דעת כל אדם
 ומהיכי תיתי לו למסיק,השרץ ולא צריך כדי נטילה אצבע כלל
חדש ס"ק- אלא יותר ניחא כמו שכתבתי לעיל על הפרי,לזה
.ח לתרץ בתירוץ המספיק



 רק שאינו יכול, אלא לח בלח,ביבש או לח ביבש שיתבטל
 ושפיר חיישינן שמא יפגע בממשו של איסור ולא ירגיש,לסננו
, ועיין המפרשים האחרונים ז"ל שמפרשים כן.ואין שם ביטול
. ודוק,ודברי המחבר כראיה מוצק
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כך על דברי הטור כאן- דעתי נראה שאין לתמוה כל
 שהטור אחר שהביא דברי הרשב"א.בדברים האלו
, הקשה עליו שאין הנידון דומה לראיה,הבית הקצר-בתורת
 הרשב"א, פירוש, ואפשר שרוצה לומר,ומתרץ דבריו וכתב
,כן אלא כדי קליפה-רוצה לומר דחום לתוך חום אינו אוסר גם
 אלא אוסר כולו אם היד, ואינו כן,וכן ראיתי לקצת המחברים
 שהביא שראה לקצת, כל זה מדברי הרשב"א,סולדת בו
 והיינו היש אומרים שהביא שכתבו דחום לתוך חום,מחברים
, וכתב הרשב"א מדעתו שאינו כן,אינו אוסר אלא כדי קליפה
 ועל זה מסיק הטור לפיכך,אלא אוסר כולו אם היד סולדת בו
יוסף ממה- ועכשיו לדברי לעיל לא קשה קושית הבית.'וכ

         (א
      
         
        
          
          
          
        
         
          
        
         
         
        
          
         
         
        
        
, צריכין אנו ליישב האי גמרא דבשר בחלב חידוש הוא
 הא שם משמע יום שלם.נמי לשיטת רבנו תם וראבי"ה
 והם אמרו שלשה ימים לא פחות מיקרי,מעת לעת מיקרי כבוש
 ויש לומר דלשיטתם האי דבשר בחלב דאי תרו.כבוש כמבושל
 משמע באמת כולי יומא דכבוש בשאר איסורי,ליה כולי יומא
 והוא שלשה ימים דאמרינן כבוש כמבושל בכל איסורי,תורה
 אבל בשר בחלב אי תרו ליה שלשה ימים שרי ואי בשיל,תורה
. עיין פלתי אות ב, ודוק, והיינו חידושיה לשיטתיה,ליה אסור
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שכתב הטור לקמן ,דיראה מדברי הרשב"א שסובר דחום
על-ידי מליח אוסר הכל ,דהא מסיק בשם הרשב"א כאן דאוסר
כולו בחום לתוך חום.
 שהקשה מפרק כיצד צולין מהברייתא ,דאם-כן במאי
איפלגי רב ושמואל ,ואין הדעת סובלת שראה לשום
אחד מהמחברים דחם לתוך חם או צונן לתוך חם בקליפה סגי
וכ' ,עיין שם ,יש לי לעניות דעתי לומר ,שהמחברים אלו
סוברים שאינו מבשל אלא כלי ראשון ממש ,אבל כלי שני אינו
מבשל כלל ,וההיא ברייתא דפרק כיצד צולין איירי בחום לתוך
חום של כלי שני ,ורב ושמואל פליגי בחום כלי ראשון ,וכן
מוכח קצת מברייתא שניה ,שבתחילה נקט בשר רותח ואחר-כך
חם ,שמע מינה דהאי דנקט חם איירי מחום כלי שני .ועיין שם
ברש"י בגמרא שפליגי רב ושמואל ברותח לתוך רותח ,ונכון,
ודוק .והשתא לפי זה דברי הרשב"א לקמן ,שכתב ,נפל חם
לתוך צונן אינו אוסר אלא כדי קליפה ,ואם נפל צונן לתוך חם
הכל אסור ,נכונים וברורים ,ודוק .ועיין במה שהביא
הבית-יוסף עצמו דברי הרשב"א מתורת-הבית הארוך
שהאחרים סוברים שאינו מבשל אלא כלי ראשון ממש ,אם-כן
ברור כמו שהבאתי.
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בעניי לא מצאתי לדקדק בדברי הרשב"א .והנה הספר
הרשב"א תורת-הבית הארוך אינו לפני ,אבל לפי מה

שהביא הבית-יוסף כאן בשמו ,ומה שראיתי בתורת-הבית
הקצר ,אין להקשות בדברי הרשב"א .שבתחילה כתב ,וזו
לשונו ,שאין שמנו של גיד וקנוקנות וקרומות מפעפעין וכ',
ואינם אוסרין אלא כדי קליפה .והנה נראה לי ממה נפשך ,אי
בתחילה איירי מקרומות הגיד ,הא קאמר כבר שאין מפעפעים,
ואם השומן אינו אוסר תערובתו שהוא עיקר האיסור ודרכו
לפעפע ,אם-כן מכל-שכן הקרומות שלו שאינם מפעפעים,
ולמה ליה לשנות עוד .ואם האי דקאמר בתחלה ,וקרומות שאין
מפעפעים ,לא איירי בקרומות הגיד אלא בסתם קרומות החלב,
אם-כן ודאי שפיר שלא חזר ושנה קרומות אחר-כך גבי שומנו
של גיד .ועל-כל-פנים אי-אפשר לדקדק מדברי הרשב"א אלו
כלום ,וצ"ע ,ודוק.
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 דעתי נראה שאין כאן טעות סופר ,וכן כוונתו ,אבל
דרך צלי ,כגון איסור חם צלי שנפל על היתר קר
או אפילו איסור קר שנפל על הצלי שאצל האש שהוא היתר
אינו אוסר וכ' ,אלא כדי נטילה ,והוה ליה שפיר אפילו קר
רבותא ,וכוונתו ,לא מבעי שהאיסור העילאי חם שנפל על
תתאי היתר קר ,וקיימא לן תתאי גבר ודאי אינו אוסר התחתון
אלא כדי נטילה ,אלא אפילו העילאה אסור קר ותתאה ההיתר
חם צלי שהתתאה החם גובר ,אפילו הכי אינו אוסר דרך צלי
אלא כדי נטילה ,ודוק ,ואין כאן טעות סופר ,עיין פרישה בשם
מהרי"ן חביב ,וברוך שכוונתי.
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חפשתי ולא מצאתי דברי הגהות מיימון כאלו* .ויש
לעיין על לשון הגהות מיימון שהביאו בבית-יוסף ,עיין
שם.
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 לעניות דעתי ליישב ולחלק ,דהנה מסתבר דחזקו של
חומץ מבשל כמו שמבשל חזקו של ציר ,ושיעור אחד
להם לכל דבר שנכבש בהם ,והוי שיעורו כאילו נתנו על האור
כדי שירתיח ויתחיל לבשל .ואם נכבש בתוך הציר או בתוך
החומץ כשיעור זה ,נאסר דבר הנכבש כמו מבושל ,אבל
החומץ עצמו אינו נאסר אם דבר איסור נכבש בתוכו ,עד
שישהה בתוכו מעת לעת .לכן גבי עכברא בשכרא ,שם לא
נאסר השיכרא או החלא אלא אם נכבש העכבר לתוכו מעת
לעת ,ובזה איירי נמי בית-יוסף לעיל ,אבל בבשר בחלב לא
אוסר ולא נאסר ,אלא בשאר איסורים אוסר ונאסר אלא בכבוש
מעת לעת .ובזה נמי מיושב קושית המרדכי על רש"י ,דכוונת
רש"י נמי אינו אלא דלא אמרינן כבוש כמבושל גבי חומץ
שיאסר הכל בין החומץ בין דבר הכבוש בתוכו אלא אם נכבש
לתוכו מעת לעת ,אבל לזה מודה ,שגם בדבר אחר חוץ מחומץ,
אם נכבש דבר איסור לתוכו ,שאוסר מעת לעת ונאסר .ומתורץ
גם-כן קושית בית-יוסף על הגהות מיימוניות בשם הרא"ש,
ודוק.
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 דעתי נראה שדברי בית-יוסף כאן מכוונים אין בהם
שום יתור או חיסרון .והנה הבית-יוסף הקשה ,האי
אוסר כמו מבושל במאי מיירי ,אי בכלי ראשון ,הוי זה בישול
עצמו ,אי בכלי שני ,לא הוי בישול כלל ,לפי דברי תוספות
שבת .ותירץ ,דלא שנא כלי ראשון שעומד על האור לא שנא
שאינו עומד ,ואפילו כלי שני אין אנו דנין כמבושל אלא אם
היד סולדת בו ,ואפילו בכלי ראשון על האור ,אם אין היד
סולדת בו לא מיקרי בישול ,ואם היד סולדת בו בכלי שני ,אף
דאינו בישול ממש ,אוסר הוא כמו מבושל .ועל זה כתב דיש
לתמוה עליו ,שהרי כתבו התוספות בפרק כירה בכלי שני
אף-על-גב דיד סולדת בו מותר ,היינו דמותר לגמרי ,והאיך
כתב כאן שאוסר כמו מבושל .ותירץ ,על-כרחך נראה לי דלא
שייך כלל אכלי שני ,רק אשמעינן לאו דוקא בכלי ראשון כל
זמן שמעלה רתיחות מיקרי בישול ,אלא אפילו אחר-כך כל זמן
שהיד סולדת בו מיקרי בישול בכלי ראשון ,אבל בכלי שני,
אפילו מעלה רתיחות לא מיקרי בישול כלל ,ומותר גמור הוא.
אלא דקשה מה שכתב רבנו לקמן ,בכלי שני אוסר כולו אם
היד סולדת בו ,לכך נראה דרבנו הכא מיירי בין בכלי ראשון
בין בכלי שני ,דכל שהיד סולדת בו אסור ,שאף-על-פי שאינו
מבשל ,מבליע או מפליט ,וזהו אסור כמו מבושל ,כך נראה
לעניות דעתי .ודבריו כולם נכוחים ונכונים ואין בו שום יתור
לשון ,ודוק.
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 תמה על קושית בית-יוסף ,הא רבנו כתב בפירוש
כתירוץ ראשון ,דהיינו כתירוץ רבנו תם ,שכך כתב,
לפיכך ירך שצלאו בגידו או חתיכת איסור שצלאו בחתיכת
היתר ונוגע זה בזה ,צריך להסיר כדי נטילה סביב הגיד ,וכן
החתיכה וכ' ,במה דברים אמורים בירך עם גידו וכיוצא בו דבר
כחוש שאין בו כח לפעפע בכל החתיכה ,אבל גדי שמן וכ',
הרי שסבירא ליה כתירוץ ראשון ,דחלב כחוש אין לו כח
לפעפע ,לפיכך אסור כדי נטילה .דאי כתירוץ שני שהוא תירוץ





     

ריב"ם ,אפילו כדי נטילה לא לתסור ,וצ"ע ,ודוק .כי לעניות
דעתי קושית הבית-יוסף אין לו מקום כאן כלל ,ועיין דרישה,
ברוך שכוונתי.
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 דעתי כוונת הטור שסבירא ליה בכל חתיכת בשר
יש בו שומנות קצת ,ואפילו היא כחושה הרבה יש
בה שמנונית קצת ,אלא שאין לו כח ליצא ולהבליע באחר,
ועכשיו על-ידי שבא אליו שומן ממש מחתיכה שמינה ,אותו
שומן מעורר השמנונית דאיסורא ומוציא עמו ומבליעו גם-כן
בחתיכת ההיתר .ולא קשה השתא קושית בית-יוסף לשיטת
רבנו אפרים ,כי גם לדידיה אסור כהאיגוונא .ומתורץ נמי
קושית הבית-יוסף מה שהקשה ורמי דברי טור אהדדי ,וזו
לשון בית-יוסף ,לקמן בסמוך כתב רבנו ,דהא דחתיכת איסור
אוסרת חבירתה בנגיעה ,דוקא שאיסורה מחמת עצמה או
שבלעה איסור מפעפע ,אבל אם אין בה איסור אלא מה
שבלעה ,ואותו איסור שבלעה אינו מפעפע ,אינה אוסרת אחרת
המגעת בה אפילו אם נצלו יחד ,עכ"ל .ולפי מה שפירשתי
לעיל ,יש כאן באמת איסורא מחמת עצמה ,לכך אוסרת אחרת
מהמגעת בה ,ודוק .ועיין בדרכי-משה אות יט ,ברוך שכוונתי.
ועיין בדרישה שפריך על רמ"א ,עיין שם .ולפי דברי לעיל לא
קשה קושית הדרישה כלל ,ודברי רמ"א מבוארים.
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לא הבנתי דבריו אלו .הלא כאן איירי מאיסור כבוש,
שאם הוא חם שהיד נכוית בו אז אסור כמו מבושל,
והאיך שייך כבוש בלא רוטב ,ודוק.
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 דעתי לא קשה כלל ,כי שם איירי בחמץ בפסח
שהוא במשהו ,שפיר מחמירין .מה שאין כן בשאר
איסורין ,שפיר אמרינן אין הנאסר יכול לאסור אלא למקום
שהאיסור עצמו וכ'.
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 לפי מה שתירצתי לעיל קושית בית-יוסף בד"ה ומה
שכתב ולא מיבעי חתיכה וכ' ,כאן נמי מתורץ שפיר.
כי ידוע ,שאף שהדם מיקרי כחוש נגד השומן והחלב,
מכל-מקום יש בו שמנונית כנראה ,אלא שאי-אפשר מעצמו
לילך מן הדם להפריש ממנו ולהבליע באחר על-ידי ליחות
הדם שמעכבו .אבל אם נבלע בדבר שמן ,השמנוניתו של היתר
מעורר השמנוניתו של הדם ,ומוציא אותו השמנונית של דם
אתו עמו ומבליעו ,וכמו שכתבתי לעיל ,ושפיר ,ודוק.
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 מפשיטות דברי הטו"ז נראה שסבירא ליה שאי-אפשר
בשום אופן בעולם שיאסור הכלי של איסור את ההיתר,
משום שאם הגיע מעת לעת של שריה ,כבר נעשה הכלי אינו
בן יומו .על זה יש להשיב ,שאפשר להיות שהכלי בן יומו יוכל
לאסור את ההיתר בשרייתו ,וכגון שהכלי היה מתחילה כלי
היתר ולא נאסר אלא על-ידי ששרה בתוכו איסור מעת לעת
ונעשה הכלי כלי של איסור ,וגם-כן קודם הסתלקות האיסור
באותו כלי של היתר הושת שם חתיכה של היתר ושרה עם
האיסור איזה שעות ,ולאחר מעת לעת של שריית איסור עוד
איזה שעות אחר-כך הרחיקו את האיסור מן הכלי והחתיכה של
היתר נשארה שם עד כלות לה מעת לעת ולא יצא עוד הכלי



     

מדין בן יומו ,כי מעת הרחיקו של איסור ,עדן לא היה מעת
לעת ,והחתיכה של היתר לא נאסרה מן האיסור כלל ,כי לא
נשרה עמו מעת לעת ,ולא נאסר רק מהכלי .והרי שפיר משכחת
לן שההיתר נאסר על-ידי כלי של איסור .ואינו כל-כך תמוה
קושיתו של הטו"ז ,וקל להבין ,וכעין זה מצאתי בפלתי .ברוך
שכוונתי.
 גוף קושית הטו"ז נראה לעניות דעתי לתרץ .דהנה בזמן
אימתי נעשה הטעם פגום בכלי הנבלע ,בזה עצמו יש
פלוגת המפרשים והפוסקים .והנה יש אומרים ,והיא שיטת
רש"י ,לינת לילה פוגמת ,וגם רבנו תם סבירא ליה כן ,עיין
תוספות בעבודה-זרה עו ,ומסתפקינן אי תחילת הלילה פוגמת
אי סוף לילה אי כל הלילה .ור"י פליג וסבירא ליה מעת לעת
נעשה הפגם ,אבל פחות מעת לעת נקרא עדן בן יומו ואסור.
והשתא נמי מצינן הכי גבי שיעור כבישה לא מצינן מן התורה
שום קביעת עת ,רק פליגי הפוסקים ,רבנו תם אית ליה שלש
מעת לעת ,ואנן קיימא לן מעת לעת ,אבל דבר ברור לית לן
מקרא .הילכך קבעו לן חז"ל ,מאחר דלא ידעינן בבירור לא
שיעור נותן טעם ולא שיעור כבישה ,וקבעו הם ,אם נשרה
היתר בכלי של איסור ,אם בשעת שריה הכלי עודנו בן יומו,
אם נשרה ההיתר בתוכו בלי הפסק זמן שיעור כבישה והוא
מעת לעת ,נהפך ההיתר להיות איסור אף-על-גב שבסוף שריית
היתר כבר יצא הכלי מתורת בן יומו ,כך נראה לעניות דעתי,
ודוק היטב.
          
         
         
 לומר ,דהאי שכתב דיין נותן טעם לשבח לתוך שכר,
אין כוונתו לשכר ממש ,דהא איתא בגמרא וכן כתב
לקמן ,דיין לתוך שכר נותן טעם לפגם ,אלא כוונתו ליין שכר,
כזה באמת הוי טעם היין נותן טעם לשבח ,ודוק.
         
        
          
         
         
         
          
 
 דעתי נראה ליישב בפשיטות ,דהא ידוע הוא בכמה
מקומות שהנותן טעם לפגם אינו מותר אלא
בדיעבד ,אבל לעשות לכתחלה נותן טעם לפגם אסור ,וזה הוא
שהקשה שפיר באיסור-והיתר על הסמ"ק ,האיך מותר או האיך





התיר לכתחילה גבי יין נסך נותן טעם לפגם ,לכך כתב שביין
נסך הקילו ,פירוש ,אף-על-פי שבכל איסורים נותן טעם לפגם
לכתחילה אסור ,אבל ביין נסך הקילו .ושפיר הוא שהביאו
באיסור-והיתר בשם סמ"ק ולא הביא בשם גמרא ,דהא אפשר
לומר אף-על-פי שבגמרא איתא דרב יצחק התירו לכתחילה,
יש לומר אפשר דלא קיימא לן הכי להתירו לכתחילה ,לכן
הביאו בשם סמ"ק להלכה ,ודוק ,ועיין חוות-דעת שכוונתי,
תהילה לאל יתברך.
         
       
         
         
        
           
          
          
         
        
        
    
 בעניי לא מצאתי כדבריו בדרכי-משה שם .ולעניות דעתי
נראה לתרץ תמיהתו .הנה הדרכי-משה איירי כאן משני
דברים ,שכתב אם שרו דבר איסור כגון יין נסך וכיוצא בזה,
ועל שניהם שייך שאסור ליתן בו היתר מעת לעת אם נאסר
על-ידי יין נסך אסור לתת לתוכו היתר כמו יין שרף שהוא
משביחו ,וכמו שכתב כאן לעיל ,ועל כיוצא בו ,דהיינו אם הוא
איסור שנאסר על-ידי משקין אסורים ,אסור ליתן בו ולשרות
בתוך משקין של היתר מעת לעת .וכל זה שפיר יש ללמוד
מאיסור-והיתר לעיל ,ודוק.
        
       
         
         
        
         
          
           
         
           
         
   



מה שתירצתי לעיל על קושיא הראשונה של טו"ז כאן,
אם בתחילת שרייתו בתוך כלי של איסור עודנו הכלי



     

 ועיין. וניחא.במה שכתבתי לעיל ליישב קושית הטו"ז
.שם
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 דשפיר כפירוש, דעתי נראה דמשום הא לא אריא
מקום לא- מכל,רש"י כבוש מיקרי דוקא בחומץ
 דיש לומר רק ורד עם שמן וחרובים,קשה ממתניתין דשביעית
 אין, אבל שאר כל דבר,ביין הוי נותן טעם אפילו בלי בשול
 כפירוש, יש לומר שאינו כמבושל אלא כבוש בחומץ,הכי נמי
 לא אמנע מלכתוב, ומידי דברי בההיא מתניתין דשביעית.רש"י
, שמן נותן טעם בורד, שכתב,שם תמיהתי על פירוש הר"ש שם
 ומכח זה הקשה קושיא. עיין שם,וורד אינו נותן טעם בשמן
 ודבר נפלא הוא. עיין שם,על גמרא ירושלמי והניחה בתימה
 מאין לו זה לומר בתוקף ובגבורה דורד אינו נותן טעם,זה
 כיון, וכן פירש נמי הר"ש מתניתין דהתם לשיטתו,בשמן
 וכן איתא נמי,דבירושלמי הביאו דורד נותן טעם בשמן
 וכן מסתבר נמי בפרט נראה כן בורדות,בפירוש הר"מ שם
 ועיין לעיל מה שתירצתי על. לכן דברי ר"ש אלו צע"ג.שלנו
. עיין פלתי אות ב, עיין שם,קושית מהרל"ח אות ה
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אם נתערב אותו מלח
או שנמלח בזה בשר
ופעמים שאין שישים
הילמי מרובה באותו

, הא יש לן נפקא מיניה טובא
,שנתערב בדם עם שאר מלח
לקיום הרבה שנותנים על הבשר מלח
 או שעשאו,בבשר כנגד אותו המלח





 ואפילו,בן יומו אז אוסר אחר שיעור שרייתו כדין בן יומו
. ועיין שם,שהוא עכשיו יותר מעת לעת מעת שריית האיסור
והיתר שאין לחלק בין כלי עץ-ומה שהקשה עוד על איסור
 הנה מצינן חילוק ביניהם וגם יש לחלק,וחרס לכלי מתכות
. כך נראה לעניות דעתי, ואין להאריך.בסברא
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 דהנה אני בררתי לעיל דמן, לעניות דעתי לתרץ
 רק שיעור כבישה,התורה אמרינן כבוש כמבושל
 ופליגי המפרשים והפוסקים עד כמה שיעור,אינו נאמר בתורה
 ואם ראינו, ואף שאנו נוקטין שיעור כבישה מעת לעת.כבישה
מקום במקום- מכל,וידענו ששרה פחות מעת לעת מתירין
 אין בידינו,שנולד ספק אי הוי שיעור מעת לעת או לא הוי
 כיון מעיקר הדין הוי ספיקא,להקל מצד ספיקא דרבנן
, ואינו דומה לא לאיסור נשפך ולא לאיסור מקוה.דאורייתא
.ודוק היטב
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 דחזינן שיש שני מיני. דעתי נראה דלא קשה כלל
 יש חומץ יין וכדומה לזה אף שיש לו קיוהא,חומץ
 ושם שפיר שיעור,כך כמו הציר-אבל אין לו רתיחות כל
כן מין חומץ שהוא חזק מאוד- אבל יש גם,כבישה מעת לעת
וראינו בעינינו שיש לו רתיחות גדול מבשל ושורף כל מקום
 ובזה.כך- וזה ודאי הוי דומיא לציר שמרתיח כל,שנופל עליו
אברהם סימן- ועיין מגן,יש ליישב כל סתירות וכל קושיות כאן
. ודוק,תמז ס"ק כח
        
         
          
        
           
  



     

המלח ,וכדומה .ואם-כן יש נפקא מינה טובא בין שיטת רבנו
תם לשיטת רבנו אפרים ,וצ"ע.
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 דעתי כל קושיתו אין לה רגלים ,דיש לחלק שפיר
בין מליח ממש לציר ,דמליח שאינו נאכל מחמת
מלחו הוה ליה כרותח דצלי ,אבל כבוש בציר לא מיקרי
כמבושל אלא אם שהה בו כשיעור .וכן איתא ברא"ש סוף פרק
כל הבשר שיש חילוק בין מליח ובין כבוש בציר ,שבכבוש
בציר הוי שיעורו כדי שיתנהו על האש וירתיחו ,אז הוי
כמבושל ונאסר כולו ,אבל פחות משיעור זה לא נאסר אלא
כדי קליפה כדין מליח הרי הוא כרותח .ועיין בבית-יוסף
שהביאו גם-כן .אם-כן הרי לך דחילוק יש בין אי הוציאו את
ההיתר מן הציר מיד או ששהה בו כשיעור ,ולא צריכין לדחוקו
של ש"ך להמציא איזה נפקא מינה ,כי באיסור ממש הוי נפקא
מינה ,ודוק.
יט(          
     
     



לעיל שגם אני תירצתי דברי הטור והראתי שדברי הטור
הם ברורים כאן ,ועיין שם.
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]ים-של-שלמה[        
 לעניות דעתי דאין כוונת מהרש"ל שם דבכלי שני
נאסר כולו ,אלא כוונתו שם דודאי אינו אוסר בכלי
שני אלא כדי קליפה ,רק כוונתו שכלי שני אוסר אם היד
סולדת בו כל זמן שיד סולדת בו אפילו לזמן רב ,וזו לשונו
שם ,אבל בדבר איסור שנפל לכלי שני של היתר או היתר
לאיסור ,שפיר בולע ואוסר עד כולו מאחר שהיד סולדת בו
כמו בכלי ראשון וכ' ,עכ"ל .ופירושו שאוסר בכלי שני תמיד
כל זמן שהיד סולדת בו ,אבל באמת אינו אוסר אלא כדי





קליפה ,ודוק היטב ,שלא יקשו דברי המהרש"ל אהדדי .כי
באמת יש לדקדק בלשונו ,שכתב ,שפיר בולע ואוסר עד כולו,
עכ"ל .ותימה מה זה לשון 'עד כולו' ,וכך הוה ליה למימר
בפשיטות ,שפיר בולע ואוסר כולו ,מאי 'עד כולו' ,אלא מוכח
כמו שכתבתי ,שכוונתו אכלי שני כל זמן שהיד סולדת בו,
ודוק .ובזה יש לשדות נרגא אדברי טו"ז ס"ק ד.
          
         
        
         
        
           
        
        
          
         
     
 דעתי לתרץ דברי המהרש"ל ,נראה לי ,דהנה הכי
איתא שם בירושלמי ,הכל מודים בכלי שני שהוא
מותר ,מה בין כלי ראשון מה בין כלי שני ,אמר רבי יוסי ,כאן
היד שולטת וכאן אין היד שולטת .אמר רבי יונה ,כאן וכאן
אין היד שולטת ,אלא עשו הרחק לכלי ראשון ולא עשו הרחק
לכלי שני ,ע"כ .וסבירא ליה למהרש"ל בפירושא דירושלמי,
שמתחילה מקשה למה אסרו חז"ל בכלי ראשון ומתירין בכלי
שני ,פירוש ,שאסרו סתם כל כלי ראשון והתירו סתם כל כלי
שני ,ואמר רבי יוסי מפני שבכלי ראשון מן הסתם אין היד
שולטת לכן אסרו כל כלי ראשון ,ובכלי שני מן הסתם יד
שולטת ,לכן התירו כל כלי שני ואפילו היד אין שולטת בו,
וכלי ראשון אסרו אפילו היד שולטת בו .ורבי יונה לא חלק
על הדין אלא על טעמו של רבי יוסי ,ואמר ,טעמא דאסרו בכל
כלי ראשון אפילו היד שולטת בו אין אלא מפני הרחק ,אבל
בכלי שני לא עשו הרחק ,לכן אפילו אין היד שולטת בו נמי
מותר .ושפיר הביא מהרש"ל ראייתו מן הירושלמי .וכן איתא
נמי במגן-אברהם סימן שיח ס"ק כח ,שכתב ,מיהו בירושלמי
איתא דעשו הרחקה לכלי ראשון אפילו אין היד סולדת בו,
עכ"ל .וכן פירש נמי בפירוש קרבן-עדה דברי הירושלמי ,עיין
שם ,ודוק ,ועיין מה שכתב בנקודות-הכסף אדברי טו"ז ס"ק
ד ,וכמו שכתבתי כאן ניחא ולא קשה.
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 דעתי דברי בית-יוסף מנוקים מכל חטא וזכים
וברורים .כי אם נעיין היטב בדברי בית-יוסף נמצא
דאין טעמו או עיקר טעמו משום ריחא הוא כלל ,אלא כל
כוונתו להביא סיוע לסברתו מריחא מילתא ,שכן כתב שם
בבית-יוסף ,וזו לשונו ,אפשר שטעמו של רבנו הוא מדאמר רב
בפרק כיצד צולין דאפילו בבשר שחוטה שמן ובשר נבילה
כחוש דאזיל בשר שחוטה ומפטם לבשר נבילה הכחוש והדר
ליה וכ' ,ואם בריחא אנו אומרים כך ,כל-שכן שיש לומר כך
בצלי ,עכ"ל .הרי שכוונת הבית-יוסף בזה שאמר ,ואם בריחא
אנו אומרים כך כל-שכן שיש לומר כך בצלי ,אינו אלא להביא
ראיה לסברתו ,שלא תאמר סברא זו שמכח שומן היוצא מן
ההיתר ונכנס באיסור כחוש יבוא לאיסור כחוש כח חדש
לפעפע מאיסורו ולאסור ,הנה היא סברא חדשה שלא היתה
בעולם ,על זה קאמר שסברא כזו מצאנו שאמרה רב גבי ריחא
מילתא ,ואף שאנו קיימין כלוי שם ריחא לאו מילתא ,זה דוקא
בריח ,אבל בממש בשומן ממש שפלטה חתיכת היתר לתוך
חתיכת האיסור הכחושה ,נוכל לומר סברא זו לפי האמת,
ובודאי פשוט דלא נתכוין הטור וגם הבית-יוסף כאן לאסור
משום ריחא ,ואינו צריך למיפרכיה כלל ממליחה .ודברי
הדרכי-משה אות יט כאן הם ברורים ונאמנים.
 חנני שגם אני הפעוט כוונתי לדבריו וכתבתי לעיל לתרץ
קושית הבית-יוסף בזה ,וזה נכון ,כי לכל חתיכת בשר
אפילו מבהמה יותר כחושה יש בו קצת שמנונית ,וראיה בבישול
הרוטב הוציא השמנונית מתוכו ומוביל אותו לכל מקום שילך
הוא בעצמו ,ואם תפלוט חתיכה השמינה שומן לתוך הכחושה,
אותו השומן מעורר את השומן של כחושה שיפעול כטבעו
ומחזקו שיכול לפעפע לתוך ההיתר ולאסרה .וכל זה דוקא
בחתיכת בשר שיש בה קצת שמנונית ,אבל בחתיכה של איסור
אחר שאין בו שומן בטבע כלל השוה קצת לשומן השוה
לחתיכת היתר ,ודאי אמרינן אין הנאסר יכול לאסור אלא במקום
שהאיסור עצמו יכול לילך לשם ,ואם-כן ,אפילו לשיטת רבנו
אפרים כוונת הטור לאסור ,ואין כאן לא גבול ולא קצבה ,כי
על-ידי ההיתר בא כח באיסור ומפעפע כטבע השומן בכל מקום.
ועכשיו אין להקשות מציר כלל ,כי שם אין האיסור אלא משום
דם ,וטבע הדם שאינו מפעפע כלל ,ולשומן אין לו שייכות כלל
עם הדם ואין לו כח לעורר הדם שיפעפע כנגד טבע הדם .ומוכח
השתא ,שלדברי בית-יוסף שם יש להם יסוד ועיקר יסוד מוסד
ועיקר מושרש ,וח"ו לומר עליו שמבלי עיון אמרו כן.



 הטור מיושבים היטב ואינם צריכים להגהה כלל
ונוסחא שלפנינו אמיתית ,ושפיר קאמר נמי לא
מבעיא ,וכוונתו ,לא מיבעיא בדבר פשוט כזו בחתיכה אחת
שיש בה עצמה חלב שמפעפע ואוסר ,אלא אפילו בשתי
חתיכות ,האחד איסור והאחד היתר ,ואפילו אותו של האיסור
כחוש ואותו של היתר שמן ,אפילו הכי האיסור מפעפע בכולו
ואוסר ,וכמו שכתבתי .וקאמר ,האיסור מפעפע בכולו ,שלא
תאמר באופן זה שהאיסור כחוש ולא נתעורר לאסור ההיתר
אלא על-ידי בליעת שומן של היתר ,ואם לא בא אליו השומן
של היתר לא היה בו כח לאסור את חברתה ,לא תאמר השתא
אם נחזיק את האיסור שיש לו כח על-ידי בליעת שומן ההיתר
לאסור ,די אם נתן לו כח לאסור את ההיתר רק כדי קליפה או
אפילו כדי נטילה ולא נאסור כולו ,לכך כתב האיסור מפעפע
בכולו ,וכולו נאסר ,וכמו שכתבתי .ואין כאן שום תלונה על
מרן ז"ל בבית-יוסף ,וגם קושית הדרישה אינה .ועיין מה
שכתבתי לעיל ליישב קושית בית-יוסף על הטור ,ודברי הטור
עומדים כהר אמנים ,ודוק ,ודינו דמחבר כאן דין אמת וצדק,
ואין לדחותו ,כן לעניות דעתי.
כב(         
      
        
         
         
       
 נראה מדבריו שחולק על דברי רמ"א בהג"ה שלו,
שהוא כתב כאן ,בודאי כחוש אינו אוסר רק כדי
נטילה ,ולא נראה כן ,דהא המחבר בעצמו הביא לקמן סעיף
ט ופסק וכתב מליח שאינו נאכל מחמת מלחו וכ' ,ואם הוא
שומן הגיד וקנוקנות שבו והקרומות יש להחמיר ולהצריכם
נטילת מקום ,עכ"ל .והוא כדברי תוספות בחולין צו ,בד"ה עד
שמגיע לגיד ,וראייתם שם מגמרא דפסחים דף עו .ואף-על-גב
דגבי אטמהתא דאמליחו בגיד הנשה שם משמע רק כדי
קליפה ,הא אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח ,וקאמר בגמרא
כרותח דצלי ,וכיון שכתבו בתוספות דיש להחמיר ברותח דצלי
עד כדי נטילה ,אם-כן במליחה נמי יש להחמיר כן ,והוא
מבואר ,ודלא כטו"ז כאן ,ודוק .ועיין במהרש"ל ים-של-שלמה
פרק גיד הנשה סימן כח שם ותמצא מרגוע.
כג(           
      
        
        
       
        
         



     

        
          
       
   
 נראה בעליל לפי דברי הש"ך ,הרמ"א פליג על דברי
מהרא"י ומהרש"ל ,ולפי עניות דעתי לא פליגי ,כי גם
הרמ"א סבירא ליה אם החתיכה אשר נפלה שמינה ,פירוש,
שהאיסור שמן שנפל על הצלי שבטל בששים ואינה צריך שום
תיקון אחר .וגם מהרא"י ומהרש"ל מודים אם האיסור אינה
שמינה שצריך קליפה ונטילת מקום ,ואין ביניהם כלל ,כי
מצינו כאן ביטול בששים מצד הדין וביטול בששים מצד
חומרא כדלעיל .והנה ,בביטול בששים מדינא ,כגון באיסור
שמן שנפל ,מודה כולי-עלמא ,אפילו הרמ"א ,שדי בביטול
שישים ואינו צריך לא קליפה ולא נטילת מקום ,אבל באיסור
כחוש או שאינו שמן גמור ,שמצריכין שישים לחומרא ,בזה
אף מהרא"י ומהרש"ל מודים שאיננו די בששים לבד וצריך
נמי או קליפה או נטילת מקום .וכן נראה נמי מלשונם שהביא
דעת מהרא"י דכל היכא דבטיל בששים ,והיינו דבטיל ממש,
מדינא אין צריך לא נטילה ולא קליפה .ומהרש"ל כתב כן
בפירוש ,דבכחוש צריך ביטול בששים וקליפה במליחה,
ונטילה בצלי ,אבל שמן די בששים ,והמצריך בשמן עוד תיקון
אחר חוץ מששים הוי כסיל בחושך הולך .וכן נמי כוונת
המחבר והרמ"א כאן ,שכתב המחבר ,וכל דבר שיש לו פעפוע
שנפל וכ' ,אף-על-פי שיש בחתיכה שישים צריך נטילת מקום,
היינו שיש לו פעפוע שיש לו שמנונית אבל אינו שמן גמור,
אבל בחתיכה שמינה גמורה מודה המחבר כאן שדי בששים
ואין צריך תיקון אחר ,כך נראה לעניות דעתי ,ודוק.
כד(         
       
         
      
 לעיל סימן פז שתירצתי שם קושית הטו"ז ,משם אינו
מוכח כלל ,דשם איירי מחלב הנמצא בקיבה ועמדה
בה ,הרי הוא חריף וחמוץ ,ויש לאותו החלב דין איסור שמן,
שהרי מעמידין באותו חלב ,לכן יש כאן דין איסור שמן ושפיר
צריך שישים ,ועיין שם שם ש"ך כו ,ועיין לעיל מה שכתבתי
סימן פז ,אבל סתם חלב נקרא איסור שאינו מפעפע ,ודוק.

כה( 



        
       
       


לא ידעתי כוונת הש"ך מאי רבותא זה דאפילו לא נמלח,
דהא אפילו בנמלח קיימא לן לעיל סימן סד סעיף כ





ברמ"א דבמליחה אינו אוסר רק כדי קליפה אם יש בו הפסד
קצת ,וצע"ק.
כו(         
      
           
        
        
         
       
        
      
 לעניות דעתי לחלק בין מה שכתב השולחן-ערוך
לעיל סעיף ז ובין מה שהביא כאן ,כי מה שאנו
אוסרין אם בלעה החתיכה מן הדברים המפעפעין ואוסרין כל
החתיכה שנגעה בה ,משום שמחזיקין שהאיסור המפעפע
יוצאה בעצמה מחתיכה זו ואוסרת חברתה ,ואין אנו יודעין
כמה יוצאה ,לכן אסור כולה .אבל אם נצרף החתיכות שנאסרו
כדי לבטל האיסור ,זה לא אמרינן בלא רוטב ,כי על-ידי רוטב
נתחלק האיסור בכל החתיכות חלק כחלק לאחת כמו לחברתה
בשוה ,וכל האיסור שיש כאן נתחלק בין החתיכות על-ידי
הרוטב ,ושפיר מבטלין החתיכות האיסור .מה שאין כן בלא
רוטב ,שלא נאסרו החתיכות רק מטעם שאין אנו יודעין כמה
מן האיסור נבלע בהן ,אבל אי-אפשר לצרף אותן בלא רוטב
שיצטרפו לבטל כאחד ביחד את האיסור .ודוק היטב .והא
דכתב רמ"א כאן לקמן דמצטרפין הכל יחד במליחה כדי לבטל
את האיסור ,זה אינו אלא משום דאיסורו רק מצד מנהג ,והא
ראיה דמצריך נמי קליפה לחתיכה במקום שנגע האיסור .ועיין
במה שכתב בעצמו הט"ז לעיל ס"ק כא .ועיין בנקודות-הכסף
שכתב גם-כן דומה לזה ,ועיין בפרי-מגדים ס"ק כ ו-כא.
כז(          
        
        
 דעתי נראה דשומן הגיד רבותא טפי משום שהוא
רק איסור דרבנן ,ואיסור כחוש על-כל-פנים יש בו
איסור דאורייתא .ועוד יש לומר כמו שכתב בטו"ז ס"ק כ ,דכל
זה דיבור אחד עם מה שנאמר אחרי זה שאיירי שדבוק להחלב,
וכוונת השולחן-ערוך לומר ,אם הבשר שנמלח עמו ודבוק בו
החלב הבשר עצמו הוא שמן ,וקל להבין ,וצ"ע.
כח(          
         
          
          
          





     

         
         
         

 דעתי נראה כמו שכתבתי לעיל לתרץ קושית הטו"ז,
דהנה כאן איירי בחלב ממש שנמלח עם שאר
חתיכות בשר ,והנה החלב שדבוק לחתיכה אחת הוא בעין,
ואנן מה שאוסרין החתיכות שנמלחו עמה עד שישים אינו אלא
מפני שאין אנו יודעין כמה בלעה מן האיסור ,לכן צריכין
לשער נגד כל האיסור ,אבל האיסור לא נתבטל ,דהא הוא
נשאר בעין ,רק חלק שומן ממנו נפלט לתוך חתיכה אחרת ,ואי
הוי כאן רוטב אמרינן הרוטב מוליך הטעם בכולן ומצטרפים
לבטל האיסור ,וכולן מותרין ,חוץ מחתיכת האיסור שהאיסור
דבוק בו אם ניכר החלב הדבוק בו עוד ולא נימוח .אבל
במליחה שאין כאן רוטב ,ואם-כן כל אחד ואחד מהחתיכות
שנמלחו אתו נאסרו אם אין בהן שישים נגד האיסור ,מפני
שאין אנו יודעין כמה נבלע בכל חתיכה וחתיכה ,ואף אם יש
כאן עשר חתיכות שנמלחו אתו וכל אחת ואחת יש לה שישים
או יותר מששים נגד האיסור ,רק חתיכה אחת יש כאן שאין
לה שישים ,אמרינן התשע חתיכות מותרות והעשירית אסורה,
אולי יש בה כל-כך איסור שלא יתבטל ,וסתם אמרו חז"ל
בששים .אבל לבטל האיסור שיש כאן לפנינו בעין ,דהא
במליחה ודאי לא נימוח החלב מכל וכל ,ואם-כן לבטל האיסור
שלא יוכל לאסור כלל שאר החתיכות שאין בהם שישים מפני
שיש כאן חתיכה שיש בה שישים נגד האיסור ,זה לא מסתבר
לומר ,וכל מה שאמרו חז"ל להקל בספק ,אינו אלא בבישול
ובצליה ,אבל כאן במליחה לא שייך כל זה ,ודוק ,ועיין
בחוות-דעת ביאורים אות טז ו-יח ,ועיין מה שכתבתי בטור
סימן קו בסופו.
כט(          
      
        
       
       
        
        
       
 דעתי נראה לתרץ דברי הלבוש ,דכוונתו אמה
שכתב ברמ"א ,ואם אינו יודע איזה נגע הכל שרי.
ולכאורה הלא כתב המחבר ,ואם אין ידוע אם נגע בכולן כולן
אסורות ,ולפי זה לדידן הוה לן לדון נמי כן אם אמרינן גם-כן
שבטלינן בששים ,אבל אם אין אנו יודעין אם נגע בכולן הוה
לן להצריכו קליפה לכולן אף שבטלינן בששים .מיהו רמ"א
כתב ,וזו לשונו ,מיהו אותה חתיכה שהאיסור נגע בה צריך



קליפה מעט ,ואם אינו יודע איזה נגע ,הכל שרי .פירוש ,אף
שלא ידוע אם נגע בכולן ,אפילו הכי שרי הכל ,ואפילו קליפה
אינו צריך ,וזה קצת קולא שלא להצריכו קליפה קצת לכל
חתיכה וחתיכה .וזה לעניות דעתי כוונת הלבוש ,ודוק .ועיין
שם בטו"ז ס"ק כה שגם-כן הקשה על הלבוש ,ולדידי ניחא
תהילה לאל יתברך ,ולא צריכין לנקוט ח"ו הלבוש בטועה.
ל(           
        
       
    
 דעתי יש לחלק בין חטה לשאר חמץ בפסח ,כי
נראה מכאן שאיירי שנמלח איזה חתיכה חמץ
בפסח בין שאר חתיכות ,וכיוון שיש כחוש גמור ואין בו
שמנונית כלל ,די בקליפה במליחה .מה שאינו כן בחטה
המונחת על הבשר ,דיש לומר שדינה כאיסור דבוק ,ובאיסור
דבוק מצריכין אף במליחה שישים לבטל ,וידוע שיש חילוק
אף לענין שמנונית קצת בין חטה לשאר חמץ .ודוק היטב.
וצע"ק .ועוד ,חטה על תרנגולת הוי אחד כחוש ,דהיינו האיסור
כחוש וההיתר שמן ,ובזה הלא מחמירין לעיל ,אף-על-פי כן
צע"ק ,ועיין לקמן ס"ק לח.
לא(         
      
        
         
          
          
       
   
 לעיל מה שכתבתי לתרץ דברי האיסור-והיתר ולהצילו
מקושית הטו"ז ,עיין לעיל מה שכתבתי אטו"ז ס"ק א.
אבל השתא לפי קושית הפרי-חדש ,נראה לעניות דעתי שלא
עיין יפה בדברי הטו"ז ,ואחר מחילת כבודו הקדושה והרמה,
נראה לעניות דעתי שהש"ך וטו"ז לא טעו כאן כלל ודבריהם
נכונים וברורים ,וכוונתם כך ,הנה הכלי הנאסר על-ידי כבישה
אינה נאסר אלא אם שרה האיסור בתוך הכלי מעת לעת ,ואז
בסוף מעת לעת קבל הכלי טעם מושבח ויפה מן האיסור ונאסר
על-ידי זה ,ואחר-כך הריקו האיסור מן הכלי והודחו את
הקערה ,כי כן איירי דינא דאיסור-והיתר בקערה מודחת,
ואחר-כך נתנו היתר באותה קערה מודחת ,והנה כבר עבר
השתא איזה זמן מעת שהוסר האיסור מן הכלי עד שניתן בו
ההיתר ,והנה הכלי מיקרי בן יומא מעת שהוסר ממנו האיסור
כל מעת לעת ,ומיד אחר מעת לעת הסרת האיסור נעשה כלי
אין בן יומא .והנה ההיתר שניתן לתוך כלי הנאסר על-ידי
שריית האיסור בתוכו ,אינו מקבל טעם מן הכלי אלא בסוף



     

מעת לעת של שריית ההיתר בתוך אותו כלי ,ואז נעשה הכלי
כבר אינו בן יומו ,ושפיר טעמו פגום כבר ,ואינו יכול לאסור
את ההיתר עוד .וזה הוא כוונת הש"ך וטו"ז לעניות דעתי,
והקדושים אלו ז"ל כיוונו יפה בדבריהם ,ודוק היטב.



         
        
 

 דעתי אין כאן שום סתירה ,שהרי שם בסימן סט
איירי שאם מלח בכלי שאינו מנוקב ,מותר לחזור
ולמלוח בתוכו בשר ששהה כבר במליחתו והודח ,ועל זה אמר
הטו"ז דהיינו פחות מכדי כבישה דהיינו מעת לעת ,דאם לא
כן ,יהיה אסור מחמת הכבישה ,שהרי יש שם ציר וכבוש
כמבושל ,עכ"ל .וכוונתו ,לכתחילה לא ימלח בתוכו בשר אלא
פחות מכדי כבישה ,דאם יניחה יותר מעת לעת מכדי כבישה,
זה אסור מחמת הכבישה ,כי לכתחילה אסור אפילו נותן טעם
לפגם ,וזה ממש כמו שמסיק כאן בטו"ז סוף ס"ק א .וניחא
לעניות דעתי ,ודוק.
לב(           
         
         
        
         
         
        
         
          
        
         
         
        
        
    
 אומר קנאת ד' צבאות תעשה זאת לדבר תוהו על מרן
הקדוש בית-יוסף ז"ל ,וידוע שרוח הקודש דיבר בו.
ועיין לעיל שתירצתי בעה"י קושית מהרל"ח וגם קושית הטו"ז
והש"ך וקושיות כל הפוסקים הראשונים ואחרונים .ולעניות
דעתי אמת ואמונה דבריו .ומילתא דמסתבר אמרתי שם .כל מה
שנאמר בכל מקום במסכת עבודה-זרה ובשאר מקומות בחומץ
שעור כבישה מעת לעת ,לא נאמר אלא לאסור את החומץ ,בזה
שוה החומץ לשאר משקים שאינו נאסר אלא במעת לעת ,אבל
היתר שנכבש בחומץ עם האסור דומה לציר שנאסר כשיעור
שיתננו על האור וירתיח .ומילתא בטעמא הוא ,כי לחומץ יש
חוזק קיוהא כמו הציר על-ידי המלח ,ומבשל ואוסר על-ידי
חזקו מיד כל דבר הנופל שמה ,מה שאינו כן החומץ עצמו,





שהוא בעצמו צונן ,וליכא למימר גביה שהוציא מיד טעם
האיסור מן האיסור ומוליכו בכל הכלי כמו בישול ,לכן נאמר
שלא נאסר אלא כמו כבוש בשאר משקין ,וזהו מעת לעת.
 ניחא כל הקושיות .ולעיל ריש סימן קד ,דאיירי לאסור
החומץ על-ידי עכברא ,צריך שיעור מעת לעת .וגם מה
שהקשה ממליח על ציר לא קשה כל-כך ,כי שפיר יש לחלק
בין דבר מליח עצמו לבין ציר ,באופן שכל דברי מרן
בבית-יוסף נאמנים ונחמדים ,וגם לענין דינא ,יש לציר וחומץ
דין אחד בהיתר שנפל או שנכבש לתוכן ,רק במה שנאסר
החומץ על-ידי כבישה יש לחומץ דין בפני עצמו ,מה שאינו
שייך כלל גבי ציר ,ודוק היטב ,כי דברים כנים וברורים הם
בעה"י .ועיין מה שכתבתי לעיל אדברי הש"ך ס"ק ב ,שיש
להבחין בין חומץ לחומץ ,שיש חומץ המבשל ושורף תיכף
על-ידי חזוקו ,ויש חומץ שאינו חזק כל-כך ,ויש לחלק קצת
ביניהן גם לענין שיעור הנאסר .וזה צע"ק .אבל מה שכתבתי
לעיל נראה לי דבר קיים ,וברוך ד' שחנני בזה.
לג(          
        
       
         
         
        
          
            
         
          
           
          
          
        
      
 דעתי דבריו צ"ע ,דהא אדרבה ,רקיק היה שמן
שהיו צריכין למשחו בשמן ,כדכתיב" ,ורקיקי
מצות משוחים בשמן" ,ומשמע כדברי סמ"ק ,וצ"ע.
לד(         
        
      
        
        
      
 מה שכתבתי אני לעיל על דברי טו"ז ס"ק י ,שהקשה
גם-כן ופליג על הטור ומחבר וגם על הרמ"א
בדרכי-משה .ואני בעה"י תרצתי כל הקושיות באר היטב
ובררתי דברי הדרכי-משה ,ודוק ,עיין פרי-מגדים.





     

לה(           
       
        
        
         
          
      
         
      
       
         
 דעתי נראה דמשום הא לא קשה ,דהא שם בסימן
סד אין מקומו של דין זה ,דהא שם אינו אלא איזה
החלבים הם המותרין והאסורין באכילה ,וזה הדין שאם מלח
הבשר עם החוטין לא הביא אלא איידי דאיירי קצת ממליחת
בשר עם החלבים ,לכך לא נחית לדייק אמנהגא ,אלא איירי
מעיקר הדין שאין עושין כן ,ואם עשו כן בדיעבד לא נאסר
הבשר .אלא שהוסיף אחר-כך שיש מי שאוסר עד שיסיר ממנו
כדי קליפה ,וכמה פעמים מצינו שהאי כדי קליפה לאו דוקא,
אלא מרמז שיש בזה איסורא ,והאי כדי קליפה הוי נמי נטילת
מקום .ועיין בפוסקים לעיל ולקמן .והמחבר באמת סמך עצמו
אמה שכתב כאן סימן קה ,דכאן הוי מקומו ,דלעיל סימן סד
עירב באמת החוטין שהם דרבנן עם הקרומות שהם ספיקא אי
דאורייתא ,ומשום החוטין כתב רק כדי קליפה ,ולא נחית לירד
אעיקר דינא דקרומות כיון דכדי קליפה כמה נמי לאו דוקא,
וכדי נטילת מקום משמע ,אבל כאן שהוא מקומו לברר ולקבוע
הלכה ,כתב בפירוש במה שהוא דרבנן די בקליפה לחוד,
וקרומות שהם ספק אי דאורייתא צריך כדי נטילת מקום ,כך
נראה לעניות דעתי.
לו(          
      
       
 לא מבין ,דהא כאן איירי לפי גרסתו בקרומות שהם לפי
דעת המחבר ספיקא אי מדאורייתא אסירי וצריכי נטילת
מקום ,והאיך הביא היפך קצת מזה ,ומיירי כאן משמנו של גיד
דהוי רק מדרבנן וצריך רק קליפה .ונראה לי דהמציין טעה כאן
לציין שלא במקומו ,והוה ליה לציין אדלעיל כדי קליפה ,ואין
זה אלא טעות סופר ,וקל להבין.

לז( 
 שם

     

מה שכתב והוא הולך לשיטתו שם .ואני כתבתי
לעיל ס"ק יט מה שכתבתי .ועיין בטו"ז ס"ק י מה
שכתבתי שם לברר כדברי הרמ"א בדרכי-משה וכדברי
בית-יוסף ,וכן נראה ,ועיין שם.

לח( 



         
]     ס"ק לז[ 
 

 זה נראה לי לתרץ קושית הפרי-חדש אמחבר לעיל ס"ק
לב ,שהקשה אמחבר סימן ע שכתב גבי בשר שחוטה
שנמלח עם בשר נבילה ,אף-על-גב דאסור מן התורה לא
הצריך נטילת מקום אלא כתב דסגי ליה בקליפה ,וזה הפך מאי
דמוכח מדבריו כאן ,שבאיסורין דאורייתא מצריכין נטילת
מקום ,עכ"ל .ויש לומר לעניות דעתי דהמחבר לשיטתו מחלק
בין אם החלב דבוק למונח אצלו ,דאם אינו אלא מונח אצלו,
לא מצריך במליחה אלא כדי קליפה ,אבל כאן איירי אם הוא
דבוק ,לכך שפיר מצריך נטילת מקום ,ודוק.
לט(          
       
        
        
        
       
       
        
         
         
        

 דעתי אין זה מן התימה ,וכמו שאמרתי הסברא כבר
לעיל ,דצירוף חתיכות לבטל ליכא למיסבר היטב
אלא בבישול או באפיה שהיא כעין בישול ,מפני שיש כאן
רוטב המוליך פליטת החלב מחתיכה לחתיכה בחלקים השוים,
מה שאין כן במליחה ,אף שנגעה החתיכה עצמה בהחלב עצמו
די שמכפרת על עצמה ,ואי אית בה שישים נגד החלב מותרת.
והא דמצריכין שישים נגד החלב אינה אלא מפני שאין אנו
יודעים כמה מן החלב נבלע לתוך אותה החתיכה ,אבל לצרף
לחתיכה אחרת שיהיו מבטלים החלב ויהיו החתיכות שאין בכל
אחת שישים אף-על-פי שנוגעות בעצמן בחלב גופא מותרין,
זה לא מסתבר למהר"ם ,כיון שלא קיבלו חלקות שוות מן
האיסור אלא כל אחד כפי כח קבלתו ,למשל ,אם חתיכה אחת
נגעה בחלב רק קצת מן החתיכה וחתיכה אחרת נגעה מצדה
שנגעה חלקה גדולה בחלב ,הלא חתיכה ראשונה קבלה רק
קצת מן החלב ואותה קצת פעפע לכל חתיכה ,והחתיכה אחרת
שנגעה בכל צדה האחת לחלב קבלה יותר ויש בה חלב יותר,
ואם-כן ,כיון דאין כאן לשער הבלוע כלל לפיכך אינן
מצטרפין ,וליכא למימר במליחה שכל החתיכות כחדא חתיכה



     

חשיבי כמו בבישול .לפיכך סברת מהר"ם נכונה ,שסבירא ליה
דאין מצטרפות ,וליכא כל-כך מן התימה ,ודוק היטב.
         
        
         
          
        
       
       
        
       
         
 דעתי נראה דהוא ראה כמה גדולי ראשונים דפליגי
אהרשב"א ,וסברת מהר"ם נהירא ליה וכמו
שכתבתי לעיל ,לפיכך לא השגיח אהרשב"א כאן ,דגם סברת
הרשב"א שהיקל או החמיר במליח משום מוהל היוצא ממנו
נראית סברא דחוקא ,דהא המוהל אינו מוציא אלא את הדם
והדם אינו אוסר משום דמשריק שריק ,ולקצת מן הקצת חלב
שיש בו אין לו כח כלל לאסור ,דהא כמו שהוא בא עם הדם
כן הוא יוצא עמו ,ואף אם נשאר החלב לא נשאר אלא חלק
קטן פורתא מאוד דלא שייך בו לאסור ,לכן לא השגיח המחבר
על סברא זו ופסק כמהר"ם שפשיט ליה דאין מפעפע מחתיכה
לחתיכה ,כך נראה לעניות דעתי.

מ( 

         
         
      



מה שכתבתי לעיל על דברי הש"ך ס"ק ל לתרץ ,ועיין
שם.

         
         
       
        
         
       
       
      
        
        
        
      



דעתי נראה דאין כאן היפך דעתו כלל ,דהא
בשולחן-ערוך לפנינו נמי הסכים לזה ,כי





בשולחן-ערוך לפנינו איירי באפשר דנגע בכולהו אך אין אנו
יודעין אם נגע בכולהו בודאי ,אז יש לאסור ,דהא אפשר דנגע
בכולהו ,והוה ליה ספקא דאורייתא ולחומרא ,אבל בספר
בדק-הבית איירי שאי-אפשר שנגע בכולהו ,אם-כן ודאי יש
כאן כמה חתיכות שלא נגע בהו ,ושפיר שייך לומר שבטיל חד
בתרי ,ושפיר ,ודוק היטב .ולא צריכין לסברת חוזר וניער כמו
שדחק קצת בפרי-חדש ,ודוק.
מא(           
      
        
        
         
        
 לעניות דעתי לא נראה לי כן .ונחזי אנן על מה אנו דנין
היום ,מאחר שידענו שלא נגע החלב אלא בחתיכה אחת
מאותן החתיכות שהן כאן לפנינו ,ואם יש כאן שלש חתיכות,
שתים מהן יש בהן שישים ולאחת אין בו שישים ונגע החלב
רק באחת מהן ואינן יודעין איזה היא החתיכה שנגע החלב
בה ,אמרינן מדינא ודנין שהנגיעה ודאי היתה ברוב ופשיטא
שכולן מותרות ,דהא הנגיעה היתה בחתיכה שיש בה שישים.
ואם יש חתיכות הרבה קצת מהן יש בהן שישים וקצת אין בהם
שישים וידעינן שנגעה רק בחתיכה אחת ,כל אחת ואחת
מותרות ,מפני שאמרינן שהנגיעה היתה באחרות מפני שהולכין
בתר רובא ,ואמרינן שהחלב נגע באחת מן השאר החתיכות,
ואין חילוק בין שיש בהם שישים בין שאין בהם שישים .וכך
אנו אומרים ,שאם אין כאן אלא שלש חתיכות ואחד מהן יש
בה שישים כולן מותרות ,מפני שאנו דנין באיזה חתיכה נגעה,
ואמרינן שהנגיעה היתה לא בחתיכה זו שאני נוטל אלא בשנים
האחרים ,וכאן אם אנו דנין אחר-כך על שנים הנותרים תולין
שנגע בחתיכה שיש בה שישים ,וכולן מותרין ,כיון שמיד
מתחילה הולכין אחר הרוב ואמרינן שהנגיעה היתה ברוב,
היינו בחתיכה אחת מן הרוב ,ומותר לנו ליקח הראשון שאין
בה שישים ,ועכשיו כבר הלך לו הספיקא דאורייתא ,ואנו דנים
השתא על השנים הנותרים ,ודאי בדרבנן תלינן ואמרינן הנגיעה
היתה באותה חתיכה שיש בה שישים וכולן מותרות ,וזה נראה
לי כוונת המחבר במה שכתב דחד בתרי בטל ,כך נראה לעניות
דעתי ,ודוק.

מב( 

מג( 

        
   

מה שכתבתי לעיל אש"ך ס"ק לז.

        
      
          





     

          
          
         
        
        
         
         
        
          
         
         
       
 
 בעוונותי הרבים שכלי עכור ולא אוכל להבין היטב
מה שכתב כאן ,דהא כל מה שנבלע כל זמן מעת
לעת עד רגע אחרונה מאותן עשרים וארבע שעות לא היה
נרגש כלל ,והיה כל זה הפליטה ובליעה מכיון שבאת לתוך
ההיתר בכל שעה ושעה נעשה היתר כי נתבטל מאחר שלא
היה נרגש כלל ,והשתא ברגע אחרונה בא ונוסף על ההיתר
עוד בליעת היתר ,יאסר על-ידי זה ,דבר זה לא אוכל להבין.
כל הבליעות עד עתה שהיו בליעות איסור מכלי בן יומא הם
לא יוכלו לאסור ,ועכשיו שבא אליהם בליעת היתר מכלי
שאין בן יומא ,בליעת היתר זו תגרום האיסור ,זה לא נהיר
לעניות דעתי .ועוד ,גם אם נקבל סברא זו ,מה תיקן בזה,
הא הוא בעצמו מותיב אתירוצו של פרי-חדש ומגן-אברהם
דאם-כן צריך להיות דזה יוצא האיסור וזה נכנס ההיתר לתוך
כלי בלי שהיית רגע אחת וכ' ,וזה אי-אפשר לצמצם שלא
יתמהמה אפילו רגע אחת ,עכ"ל .ואם-כן גם אליבא דידיה
יש להשיב ,איזה שיעור נותן בין הוצאת האיסור להכנסת
ההיתר ,דאם יש שהות בין הוצאת האיסור להכנסת ההיתר
יותר מחצי מעת לעת ,הרי רוב מן הפגום ,וגם אם הרוב מן
המשובח אין זה דבר שכלי כל-כך שחלק גדול מן הפגום
ניעור לבל יהיה פגום על-ידי בליעה ישנה שעדין אין לה
עיקר .איברא שבער אנוכי מלהבין את זאת .ועיין לקמן מה
שתירץ קושית הטו"ז על האיסור-והיתר .עיין מה שתירצתי
אני לעיל אטו"ז ס"ק א .וברוך ד' שנתן לי חלק קטן בתורתו
כי כוונתי לדעת הגדול הזה במה שחילק בין לכתחילה
ודיעבד ובמה שהסביר דברי איסור-והיתר .גם מה שחלקתי
בין כלי נחושת לכלי חרס ,עיין שם לעיל ,ועיין בחוות-דעת
ס"ק א שכוונתי.
מד(           
      
        
 





מה שכתבתי בעניי לעיל אדברי מהרל"ח אות ה ואדברי
ש"ך ס"ק ב ואדברי פרי-חדש ס"ק ד ותמצא מרגוע
לנפשך ,ודוק היטב בכל הנ"ל.

מה(           
        
          
         
       
         
          
        
         
          
        
         
         
        
         
         
        
          
 
 דעתי נראה דמהדר כאן לדחות דברי המהרש"ל
ותורת-חטאת והש"ך בקש ולא עלתה ליה .ותדע,
לשון עירה לא שייך למימר אלא בדבר לח ולא בדבר גוש,
בדבר גוש שייך למימר נפל או נתן אבל לא עירה ,וכן מצינן
בכל מקום עירה בדבר לח וצלול ,אבל בדבר גוש לא מצאנו
אלא נפל או נתן וכדומה ,אבל לא עירה .אם-כן ראייתו של
הגאון בפלתי הלכה לו ,דאי-אפשר לומר דבמתניתין בזבחים
בעירה לתוכו רותח שאיירי בדבר גוש בשר קדשים ,וגם
אי-אפשר לאוקמי באורז ודוחן ,דאפשר אף שאינו צלול שייך
ביה לשון עירה ,כי שם איירי רק בבשר קדשים ולא שייך שם
אורז ודוחן .וגם ליישב דיוקא של תוספות במתניתין של שבת
לא נראה בזה ,דלדידיה צריך לומר דהא דקאמר במתניתין
בסיפא ,אבל נותן הוא לתוך הקערה ,משמע בעירוי אסור,
דבאורז ודוחן ודכוותיה דבר גוש אסור לערות ,זה לעניות
דעתי גם-כן לא נראה ,דהא כבר כתבתי לעיל בדבר גוש לא
שייך עירוי ,ולאוקמי באורז ודוחן לבדו אי-אפשר ,דהא שם
איירי במתניתין האילפס והקדירה ,ואם-כן או דאורז ודוחן
נכלל בכלל האילפס או דנכלל בכלל הקדירה ,ואם-כן יש כאן
עוד דבר אחר חוץ מאורז ודוחן וכדומה שכולם נכלל או בכלל
האילפס או בכלל הקדירה ,ואין לנו להמציא עוד דבר גוש
דשייך בו לשון עירה ,ועל-כרחך דאיירי כולה בדבר גוש אין
שייך לומר לשון עירוי ואי-אפשר לאוקמי בהכי .ואזלי לי
ראייתו .ושפיר קשה דיוקן של התוספות .ועוד יש לדקדק על



     

פלתי כאן ,הא בסוף דבריו על-כרחך נחית לחלק בין דבר גוש
לדבר צלול ,שכתב ,וזו לשונו ,ועיקר ראיית מהרש"ל ממה
שכתבו הפוסקים דאם עירה רותחין ובתוכו זבוב אל הקערה
דזבוב אוסר ואינו בכלל כלי שני ,ומזה למד דינו .ורמ"א דחה
מטעם עירוי אוסר .והש"ך בס"ק ח נראה דלא סבירא ליה,
דלמה נקט זבוב ,כל עירוי אוסר .ולפי מה שכתבתי ניחא ,דנפק
קילוח ולולי זבוב לא היה עירוי ,אבל זבוב כיון דהוא דבר
גוש אף בנפסק קילוח אוסר וכ' ,עכ"ל .אם-כן על-כרחך סבירא
ליה דיש חילוק בין דבר גוש לדבר צלול ,ועיין שם .מוכח
מכאן שאין לדחות דברי המהרש"ל ,ודוק היטב.
מו(          
       
       
      
 זה נראה לי דוחק גדול להעמיד את זה בחלב כחוש,
דהא סתם קאמר שם ,וזו לשון הטור שם ,אם כזית
חלב נפל על חררה אחת ,דבר ידוע שאין איסור החלב מפעפע
בכל החררה ,דאפיה לא הוה כבישול להתפשט הטעם בכל
החררה ,אלא אוסר כדי קליפה או כדי נטילה ,עכ"ל .הרי
דאיירי בסתם חלב .ולעניות דעתי נראה שהטור סבירא ליה שם
לחלק בין אפייה לצליה ,דכל מה שאמרו להחמיר בצלי
כבישול זה דוקא בצלי שהוא נצלה על האש ממש ,אבל גבי
אפייה שנאפה ואין בו רוטב לא אמרינן כן ,ואדרבה ,אמרינן
אפייה אינה כבישול ,כמו שכתב שם בפירוש ,אלא אוסר כדי
קליפה או כדי נטילת מקום ,כך נראה לעניות דעתי .ולפי זה
אפשר ליישב נמי דברי ספר-התרומה ,שהקשה הפלתי כאן ,וזו
לשונו ,וצ"ע על דברי ספר-התרומה ,הביא מרדכי סוף פרק גיד
הנשה בשמו ,דכתב ,דלכך פירש רש"י על האי כזית דתרבא
דנפל בדיקולא שהוא קלחת ,דאילו הוא בלא רוטב אפילו
אותה חתיכה שנפל עליה לא היה נאסר רק כדי קליפה .וצ"ע,
דהא חלב מפעפע ,ועל-כל-פנים אותה חתיכה כולה אסורה,
ואין כעת ספר-התרומה לעיין בו וצ"ע ,עכ"ל .ולפי דברי הנ"ל
יש ליישב ,דגם בספר-התרומה מחלק בין אפיה לצלי ,וסבירא
ליה שבאפייה אינו מתפשט בכולה ואף חלב אינו אוסר
באפייה אלא או כדי קליפה או כדי נטילת מקום ,כך נראה
לעניות דעתי .וראיה שרמ"א בהג"ה כאן בא להורות לן
שאפייה ובישול אחד ,שכתב כאן ,וזו לשונו ,וכל מבושל בלא
רוטב או אפוי דינו כצלי בכל דבר ,עכ"ל .הרי שצריך להביא
כך להורות לן דינא אליבא דידן .אבל יש לומר שפיר אליבא
דטור אורח-חיים ורא"ש וספר-התרומה שהם סברו לחלק בין
אפייה לבישול ,ודוק.
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 דעתי נראה דאין כאן מקום להתפלא כל-כך על
דברי המנחת-יעקב .ועיין בפלתי ,שכתב דזה לא
מסתבר כלל לומר בכבוש שעד עשרים וארבע שעות עד רגע
אחרונה מעשרים וארבע שעות אינו עושה פעולה כלל להבליע
או להפליט א פילו כל דהוא וברגע אחרונה יעשה פעולתו
להבליע ולהפליט ,דבר זה אין השכל מחייב ,אלא ודאי בתוך
מעת לעת נמי מבליע ומפליט ,אלא שהבלוע אינו כמבושל
שממלא את כל החתיכה על כל גדותיו ,רק הבלוע מונח תוך
נקבי וחללי המאכל ,דהא ידוע שלכל דבר שבעולם ,מכל-שכן
לכל דבר המאכל ,מכל-שכן לחתיכת בשר ,יש נקבים וחלולים
דקים והוא מלא מהם על כל צדיו ,ואם הוא נשרה לתוך דבר
צלול כחלב ,נכנס החלב אל תוך אלו הנקבים וחלולים ,ואם
נוטל אותה החתיכה מתוך החלב ומדיחה היטב ,יוצא כל מה
שמונח מן החלל בתוך אלו נקבים וחלולים ,כי אין לו שום
שייכות שם ,רק שנדחק שם על-ידי דחיקת החלב על החתיכה,
וכשכלה הדוחק גם הבלוע יוצא לדרכו ,כי כל דבר שבעולם
משתוקק לדומה לו ,החלב שהוא צלול משתוקק למים במה
שמדיח את הבשר שהמים גם-כן צלול ,ויוצא שפיר על-ידי
הדחה ,ואם נוטל החתיכה מן החלב ואינה מדיחה ,נשאר החלב
בתוך אותן נקבים ,ואנן אין אנו יודעין כמה מהחלב נכנס לתוך
אותה החתיכה ,ואם נותן אותה החתיכה בלי הדחה אל
הקדירה ,וצריכין אנו לשער לבטל החלב שהוא כאן ואינו אנו
יודעין כמה מהחלב יש כאן ,שפיר צריכין לשער נגד כל
החתיכה שהיתה בחלב ,אבל החתיכה בעצמה ודאי לא נאסרה
בפחות מעת לעת ,כי אינו כמבושל עד אחר מעת לעת.





     

 כל דברי המנחת-יעקב עולים כהוגן ,דכל מה ששהה
דבר יבש בתוך דבר צלול פחות מעת לעת ,בולע
היבש מאותו דבר הצלול ,אבל אין זה בליעה ממש כאשר נבלע
על-ידי כבישה או בישול ,אלא הוא בלועה שמונחת בתוך
הנקבים ,ועל-ידי פעולה קלה שהיא הדחה מוכנת לצאת ויוצאת,
והוא מובן היטב .ואין להקשות ממה שכתב הטו"ז לעיל צג,
דשם איירי בכלי אם שרה בתוכו פחות מעת לעת אינו בולע
הכלי שיאסר אחר-כך אם בישל בתוכו את המאכל ,כי גם שם
הדין כן ,שעל-ידי הדחת הכלי יוצא הבלוע ולא נשאר בו מחלב
שיאסור אחר-כך את התבשיל .ועיין לעיל בדברי הטו"ז.
 אין להקשות ולרמות מכלל ל על מה שכתב בכלל כח,
כי גם כאן כוונתו שנצטרף החתיכה גם-כן לבטל מאחר
שלא נאסרה כלל כדכתבתי ,דהא כך כתב ,אי לא שהה מעת
לעת ,אף אותו מקצת שרי אם יש שישים בקדירה נגד אותו
מקצת דלא נאסר מעולם ,עכ"ל .ולכאורה דהסיום אותן שלש
תיבות 'דלא נאסר מעולם' הוא לישנא יתירה ומשנה שאינה
צריכה היא .אלא ודאי כוונתו בזה ,כיון דגם אותו מקצת לא
נאסר מעולם ,ודאי גם אותו מקצת נצטרף לבטל .וכוונתו ,אם
יש שישים בקדירה עם אותו מקצת נגד אותו מקצת ,דהא
דמשערינן נגד אותו מקצת אינו אלא מפני שלא ידעינן כמה
יש מן החלב כאן ,ואותו מקצת לא נאסר ,לכך שפיר מצטרף,
ודוק היטב דברי המנחת-יעקב פשוטים וברורים.
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דעתי נראה דאין קושיא בזה על הש"ך ,דיש לומר



דכוונת הש"ך באמת בכל איסורין אמרינן מדאמרינן כבוש
כמבושל ,אם-כן אף מה שחוץ לכבישה אסור לדידן שאין אנו
מחלקין בין איסור שמן לאיסור כבוש ,ויש מקילין במה שחוץ
לציר ,דהיינו אם נכבש דבר היתר בציר של בשר שם מקילין
ומתירין מה שחוץ לציר ,משום דציר איסורו משום דם ובדם
אינו מפעפע למעלה לא על-ידי מליחה ולא על-ידי צליה ולא
על-ידי כבישה ,אבל בשאר דבר לח ,היינו איסור לח שנכבש
לתוכו דבר יבש מקצתו בתוך הכבישה ומקצתו חוץ לכבישה,
נאסר כולו כדיעה ראשונה ,משום שאין לחלק בשאר איסורים
בין כחוש לשמן .ונראה דכן כוונת הש"ך ,דהא הוא הוסיף על
דברי הרמ"א תיבה 'לציר' מה שלא כתוב ברמ"א ,אלא נראה
כוונתו דוקא בציר אמרינן כן ומשום דם ולא בדבר אחר ,וכמו
שכתבתי ,כך נראה לעניות דעתי ,ודוק.
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 דעתי נראה דלא מיושב בזה אלא מה שמסתייע שם
לשמואל מברייתא ,והקשה אדמיקר בלע ,אבל עוד
קשה מגמרא דלעיל ,דהקשה לשמואל ,תנן ,נטף מרוטבו על
החרס וחזר אליו יטול את מקומו ,בשלמא לרב וכ' ,אלא
לשמואל דאמר תתאה גבר ,חרס כיון דצונן הוא אקורי מיקר
ליה לרוטב ,אמאי יטול את מקומו ,ע"כ .ואם כדברי
הפרי-מגדים כאן דבכלי לא מקרר העליון ,קשה ,מה מקשה
כאן בגמרא מחרס .וצ"ע.
נ(           
       
        

 נראה כן מדברי כרתי ופלתי ,שהוא לא קאמר שהט"ז
אוסר אף בצונן לצונן ,אלא כך אמר שם באות ח ,והט"ז
נתן טעם משום ניצוק ,ואם-כן אפילו בצוננין או שניהם חמין
אסורין ,ואינו רק בצונן לתוך חם ,עכ"ל .משמע שכוונתו לומר





     

 דעתי לא הבנתי כוונתו בזה מה שייך זה לאיסור
 כאן ודאי אפר בבשר בחלב אסור משום,בלוע
 ודאי, אבל לענין שיאסר חברתה בנגיעה,שהוא אסור בהנאה
 אלא כמו שכתב הט"ז,לא מיקרי איסור מחמת עצמו כנבילה
 כך נראה, ועיין כאן בדברי טו"ז,שנגע בשר חם בגבינה
. וצ"ע,לעניות דעתי
          (נד
        
         
        
     
בעניי ישבתי ותירצתי כל זה בעה"י עיין לעיל מה
. ועיין שם,חדש ס"ק לב-שכתבתי אדברי פרי
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 דוקא באיסור. דעתי דלט"ז שיטה אחרת יש לו
 או אם החתיכה טריפה מונח,דבוק אמרינן מפטם
 אבל אם מניח. והוי כמו דבוק, דאמרינן תתאה גבר,למטה
 אית ליה לט"ז לשיטתו דאין,במליחה רק חתיכה אצל חתיכה
 דהא באמת שם, ולא קשה מסימן ע.מפטם מחתיכה לחתיכה
 כך, ואז שפיר מפטם,איירי דהחתיכה הטריפה מונחת למטה
.נראה לעניות דעתי
        (נו
    
        
    
 אבל, לעניות דעתי דזה דוקא בשומן וחמאה קרושים
 נראה,השומן או החמאה נשארו צלולים מעת לעת
. וצ"ע,לי דשפיר הוי כבוש אפילו בשומן וחמאה
           (נז
       
         
        
       
 
 מה לי בין עליונה, אם שתי החתיכות בתוך הציר, תמה
 מה לי אם, כיון שהוא מבשל, וכן בבישול.לתחתונה
 ואפשר שזה לאו דוקא. וצ"ע.איסור דם עליון או תחתון



כן הוה לן- אם, כמו שכתב הטו"ז,שאם האיסור משום ניצוק
, אין להשיב על הפלתי כלל,כן- אם.לאסור אפילו בצונן לצונן
.ודוק
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,כך עיון- עניות דעתי אין בזה קושיא כלל ולא צריך כל
 דהרוטב, בשלמא ברוטב.דהא שפיר יש לחלק בסברא
 והרוטב חזר,נטף על חרס רותח ונצלה שם מחום החרס
 יורד הוא עד,כך על הצלי ונשאר שם בתקפו ובגבורתו-אחר
עמקו של בשר וצולה אותו מחום שקבל מחרס לעמקו עד כדי
 מה שאינו כן. והוא נבלע עד כדי נטילה, כי כוחו בו,נטילה
 ומיד אחר, שלא היה רק נגיעה בעלמא,בנגע בחרסו של תנור
 לזה סבירא לן דודאי אין,שנגע בנגיעה בעלמא נפרד מן החרס
 כי לא נשאר מחרס שם שום,לו כח לצלות יותר מכדי קליפה
 ולנגיעה בעלמא די אי אמרינן שיש לה כח לאסור עד,דבר
, כן נראה לעניות דעתי, כי ליותר ודאי אין כאן כח,כדי קליפה
.וקל להבין
        
        
. עיין שם,מה שכתבתי לעיל אדברי ש"ך אלו

 (נב



       
       
        
 

 דעתי נראה במחילת כבודו הרמה אין כאן קושיא
 ויש אומרים דאין אנו, דזו לשון הרמ"א כאן.כלל
 ויש לאסור בכל ענין עד,בקיאים איזה מקרי כחוש או שמן
 והכי, ואפילו איכא שישים צריך נטילת מקום,דאיכא שישים
, אפילו בשמן, וכוונת הרמ"א נראה דקאמר. עכ"ל,נהוג
, ואפילו איכא שישים, אפילו הכי,דמדינא סגי אם יש שישים
. ודוק, ולא קשה כלל, וכן משמעות דבריו,צריך נטילת מקום
           (נג
        
       
      





     

עליונה ותחתונה ,אלא רצונו לומר ,אם שניהם כבושים גם הדם
מפעפע על-ידי בישול או כבישה ,וצ"ע.

נח( 

         
        
  

 לי פירושו ,דאיירי כאן מספק כבוש בציר שהוא ספק
אם היה כבוש בציר שיעור כבישה כדי שיתננו על
האור וירתיח ויתחיל להתבשל ,זה הוא מדרבנן .אבל כבוש
בציר מעת לעת ,ודאי הוי דאורייתא בציר כמו בכל איסור
צלול ,ודוק.
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 זה לא זכיתי להבין .איזה טעם יש כאן בכלי מן ההיתר
שנעשה איסור בתוך הכלי ,הלא הטעם הנבלע לתוך
הכלי קודם מעת לעת ,כיון שלא הגיע כוחו עוד ליתן טעם אל
תוך הכלי ,אם-כן מיד נתבטל הוא ,ושוב אין כאן שום פליטת
איסור או נבילה ,דהא לא נעשה נבילה כלל בתוך דופני הכלי.
וחוזר וניעור לא שייך גם-כן כאן באופן שאי-אפשר להלום
דבריו כאן ,וצע"ג .וראה שגם הוא בעצמו לא רצה באלה ,דוק.
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 אני על ודאי שלו ,מדחתיכה כבושה אינה יכולה
להבליע לתוך חתיכה שאינה כבושה ,אם-כן גם
בחתיכה אחת החלק שכבוש בתוך המים אינה יכולה להבליע



לתוך החלק שחוץ לכבישה ,משמע שסברה נכונה כל-כך עד
שאי-אפשר לחלוק עליה .אם-כן מה יענה על דיעה ראשונה
שהביא הרמ"א כאן ,וכל מקום דאמרינן כבוש כמבושל ,אפילו
מה שחוץ לכבישה אסור ,דעל-ידי הכבישה שלמטה מפעפע
למעלה ,עכ"ל הרמ"א .ואם-כן מוכח שסברה נכונה גם-כן
לומר דהחלק למטה הכבוש מבליע לתוך החלק למעלה שחוץ
לכבישה .וכל דבריו כאן צ"ע .ועיין מה שכתבתי אני לעיל
אדברי פרי-מגדים בשפתי ס"ק א .שדברי הש"ך מבוארים.
דוק.
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 דעתי אין ראיה משם מסימן סז כלל ,כי שם לא
איירי מכבישה כלל אלא מצמיתה ומדין חלוט
אתינן עלה .ועיין בתוספות פסחים דף עד ע"ב ,בד"ה אסמיק
חלייה אסור ,שכתב שם בשם ריב"א ,ומנהג הוא ,כשנותנים
בשר חי לתוך החומץ ואינו שוהה בתוכו ,לא מפליט מידי,
ונצמת הדם בתוך הבשר ,והכל מותר ,דאכתי לא פירש הדם.
וכי שוהה בתוכו עד דאסמיק ,נעקר ממנו הדם ונפלט לתוכו,
עכ"ל התוספות .עיין שם .והנה נראה שהיו שם שני אופני
חליטה ,או שנתנו הבשר לתוך החומץ ולא השהו אותו כלל
לא בחומץ ,אז הכל מותר ,אבל אם נשתהה בתוכו עד דאסמיק,
והוא ודאי פחות משיתן החומץ על האש וירתיח ויתחיל
להתבשל ,ואין בו משום כבישה ,רק משום דמא או שורייקא
סומקא נאסר החומץ .אבל שפיר יש לומר ,אי שוהה בתוכו
שיעור כבישה כדי שירתיח ויתחיל להתבשל נאסר הבשר
משום כבישה .אבל בחומץ ,אי לאו משום דמא ,יש לומר דלא
נאסר החומץ משום כבישה עד מעת לעת ,משום דלחומץ
עצמו יש לו דין צונן .ועיין לעיל מה שכתבתי לתרץ קושית
מהרל"ח ,ומה שכתבתי לעיל לתרץ קושית הפרי-חדש שם
לעיל ס"ק ד בפרי-חדש ,עיין שם ותמצא מרגוע.
 לתמוה על הרב כאן בחוות-דעת ,שמייתי מסימן סז סעיף
ה בשר שנכבש בחומץ ,ושם באמת ליתא כלל לישנא
דכבישה ,אלא כך כתוב ,בשר שלא נמלח ונתנוהו בחומץ כדי
להצמית דמו בתוכו וכ' ,ולא איירי שם מכבישה אלא מצמיתה
וחליטה ,כך נראה לי .וצ"ע.
סב(       
        
         
         
          





     

         
   
 לא, עניות דעתי נראה קצת טעם אחר בעכברא בשומן
 אלא דהא ידוע שיש לכל דבר חי בין,רק משום מאוס
 וביותר לעכבר שנפל על או לתוך,בהמה בין שרץ חום טבעי
ידי-כן מתחמם על- אם,השומן שהוא טורח בכל כוחו להמלט
ידי חום הטבעי וטורח העכבר נמס שם השומן- ועל,טרחו
 וקל, ולכך צריך כדי נטילה, והוה ליה בליעה,תחתיו קצת
.להבין
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 הלא,כך- זכיתי להבין מה זו תמיה ומה זה שצ"ע כל
הש"ך כתב לעיל ס"ק י בד"ה איסור שהניחו בכלי
 בין, שכל חלוקים שאנו אומרים בין לח ויבש, ועיין שם,היתר
 אינו אלא בין שתי חתיכות שיש להם,איסור מעצמו בין בלוע
 אז, מה שאין כן בכלי שאין לו בליעה מעצמו,בליעה מעצמם
,כן דברי הש"ך הכא בס"ק כג- ועל זה קאי גם,אין לחלק
 והקשה. בלוע בכלי יש לו דין חתיכה אסורה מעצמה,כן-ואם
 הא בשני דברים יבשים של מאכל קיימא לן דאוסר,שפיר
 בלוע, פירוש, ועל זה שפיר מתרץ השתא בכלי שאני,כולו
 ועל.בכלי אינו דומה לגמרי לחתיכה יבישה האסורה מעצמה
 ואין כאן מקום לתמיהת,דרך זה המסקנת הש"ך שם
. ודוק,אדם-החכמת
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 דמשמע מדכתב 'אפילו' משמע דבשר בחלב, תמה
 וזה,מקום סגי בהדחה- מכל,פי שחמור-על- ואף,חמור
 והוא קיל, דהא כבישה בבשר בחלב אינו אלא דרבנן,אינו
,'פי-על- ולא שייך לומר 'אף,יותר בכבישה משאר איסורים
.וצ"ע



        
         
           
         
         
        
       
       
         
        
          
         
         
       

 דלא אמרינן ולא אשכחן האי כללא, הפעוט נראה לתרץ
אלא היכא דפליגי בהדיא רב ורבי יוחנן או שמואל ורבי
 אם הובא פלוגתייהו,יוחנן או אפילו תרווייהו נגד רבי יוחנן
 אז אמרינן האי כללא שפיר רב ורבי יוחנן או,בגמרא בהדיא
, אבל כאן באיסור כבוש.שמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן
, אבל רבי יוחנן,מצינן שמואל אמר דינו בהדיא כבוש כמבושל
 אלא רבין קאמר,לא אשכחין דקאמר בהדיא לפלוג אדשמואל
 אפשר שבאופן זה לא נאמר כלל האי,כך משמיה דרבי יוחנן
 ואפשר אפילו כשמואל. ושפיר קיימא לן כרב ושמואל,כללא
 כך נראה לעניות,או כרב לבדו אם הם אמרו דיניהם בהדיא
. ודוק,דעתי
         (סג
    
           
           
           
דניאל אינו אתי ולא הבנתי דבריו שהביא- ספר חמודי
תשובה כאן בשמו לדמות ניער וכסה לסילק-בפתחי
 אם נופל איסור חם לתוך היתר חם, כי אין זה להכחיש,מיד
 אף אם סילק אותו,כמו בשר נבילה או טריפה להיתר צלול
ידי רתיחת שניהם נשאר כאן בהיתר פליטה מן- על,מיד
 רק אם ניער או כיסה מיד לא היה לאותו הבלוע שהות,האיסור
 אבל,להבליע אל מקום אחד ונתערב בכל התבשיל
 אלא שלא היה שהות,פנים פליטת איסור נשארה כאן-כל-על
 דהא,כן אין לזה דמיון כלל לכאן- אם.לאסר עד שניער וכסה
, ומהיכי תיתי דאינו נאסר,אף בסילק מיד נשארה כאן פליטה
.וצ"ע
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 כיון דשם, לא ידעתי האיך מתורץ בזה קושית הש"ך
ערוך כלל ממה שההיתר-לא איירי המחבר בשולחן
 ולא איירי אלא מאותה,הנאסר שמפעפע ואוסר לחתיכה שניה
 ולא,אדם כאן-חתיכה עצמה ואין משם שייכות לדברי החכמת
. וצ"ע,הבנתי כוונתו
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,מגדים ס"ק ב במשבצות- כל זה הקשה כבר בפרי
מגדים- ועיין לעיל מה שכתבתי על הפרי.עיין שם
, תהילה לאל יתברך,שם ותירצתי קושיותיו בטוב טעם ודעת
.ודוק
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 דהנה נראה מדבריו דהוא רוצה, יודע לכוין דבריו
 ולעניות דעתי,יוסף-להציל רבנו הטור מקושית בית
 האיך קאמר, דהנה הטור הקשה על הרשב"א.לא פעל כלום
פי שיש-על-ידי בליעת איסור אף-שהחתיכה שנאסרה על
,שישים בקדירה שנפלה שם החתיכה הנאסרה כנגד הבליעה
מקום החתיכה הנאסרה תחלה מהבליעה נשארה-מכל
. והא הטעם האיסור הבלוע מתבלבל בכולו ונתבטל,באיסורה
 מנין לו להטור לומר שהאיסור,יוסף על הטור-והקשה הבית
 אי משום שמצריך שישים נגד,הבלוע נתבלבל ונתבטל בבירור
, זה אינו אלא מפני שלא ידעינן כמה נפיק מיניה,הבליעה
משה לנקות-כן מה מצא רבנו בדרכי- ואם.והכא נמי דכוותה
 דהא אינו דומה כלל לטיפה שנפלה וניער,בזה סברת הטור
 דהא שם לא הספיקה הטפה לאסור החתיכה כלל,וכיסה מיד
. ונתפשטה הטפה מיד בכל הקדירה,ידי שניער וכיסה מיד-על
ידי- שהחתיכה כבר נאסרה מתחלה על,מה שאינו כן כאן
 הא יש לומר שלא,יוסף- שפיר הקשה הבית,בליעת האיסור
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 דהא טעימת קפילא תינח במין,זכיתי להבין קושיתו
, ומה יענה באיסור שנתערב מין במינו,בשאינו מינו
. וצ"ע,אפשר בקפילא-דאי
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ידעינן כמה נפיק מיניה ונשאר באיסורו ושישים צריך לכך
כנגד כל הבליעה מפני שלא ידעינן כמה נפיק מיניה ,וצ"ע
לעניות דעתי ,עיין בדרישה ,ברוך שכוונתי.
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 תירצתי לעיל לפי עניות דעתי ,עיין שם לעיל סימן צב
מה שכתבתי על דברי פלתי אות ח שאין בזה סתירה
בדברי רבנו המחבר ,כי ודאי עיקר דינא כמו שהביא כאן
דהחתיכה עצמה אסורה ,וכאן הוא מקומו של אותו הדין
בהלכות תערובות אם נתערב איסור בהיתר ,אבל לעיל סימן
צב התם הוי הלכות בשר בחלב והביא שם דינו דבשר בחלב,
דאמרינן ביה חתיכה נעשה נבילה וכשנאסרה חתיכה בשר
מחמת חלב נעשית כל החתיכה איסור ,ואם בשלה עם אחרות
צריך שישים לבטל כולה ,ואגב כתב נמי אבל לא בשאר
איסורים אין צריך אלא שישים כנגד הבליעה שהיא כזית חלב,
ואז אפילו החתיכה עצמה חוזרת להיות מותרת ,וכוונתו שאף
החתיכה עצמה מצטרפת לבטל איסור הבלועה ,דלא כמו
בבשר בחלב שצריך שישים לבד החתיכה שנפל עליה האיסור,
אבל לא בא לפסוק הלכה ברורה עד כאן שהוא מקומו לפסוק
אם נפל איסור על היתר ונבלע בו ,אמת שמצטרף לבטל את
האיסור ,אבל החתיכה עצמה אסורה .ועל זה סמך עצמו גם-כן
המחבר לעיל צב ,ונכון ,תהילה לאל יתברך .ואפשר שלזה
כיוון גם-כן הרמ"א בהג"ה כאן ורק קיצר בדבריו .וכהאי גוונא
מצאתי שהבין כן בספר בר"י בשם שו"ת מהר"ם פרובינצאל
כ"י ,אלא שהוא משנה קצת הגירסא ,וכמו שכתבתי שפיר.
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 נראה מתוך דברי טו"ז אלו שסבירא ליה שבדרכי-משה
נאמרו דבריו על סוף דברי בית-יוסף אלו על מה
שהקשה בית-יוסף על דברי רבנו בטור ,שבא ליישב קושייתו
על דברי הרשב"א שהביא באחרונה שהביא בטור חתיכה שיש
בה חלב וכ' ,צריך ליזהר שלא יסור שום דבר מן הקדירה,





וכתב הטור שלדידיה לא נאסר .וכתב לתרץ דברי הרשב"א,
ומכל-מקום יש לחלק וכ' ,ועל זה דחק בדרכי-משה ליישב,
דשאני הכא וכ' .ודברי תימה הם ,כי אין אלו הם דברי
דרכי-משה .וגם לא אמר ולא כתב בדרכי-משה דבריו אלו אלא
לתרץ קושיא הראשונה של בית-יוסף על דברי הטור שהקשה
על דברי הראשונים של רשב"א .ולא כתוב בדרכי-משה כלל
'שאני הכא' ,אלא אדרבה ,רוצה לדמות דברי הטור לטיפה
שנפלה .ואלו דבריו ,ונראה לי לפרש דבריו ,דסבירא ליה גבי
טיפה שנפל וכ' ,ולא חיישינן שנשאר מן האיסור בחתיכה והוא
הדין כאן וכ' ,עכ"ל .הרי בפירוש דלא כטו"ז שהביא דברי
הדרכי-משה על דברי הרשב"א וקושית הטור האחרונים,
לעניות דעתי.
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עניות דעתי אינו באפשרי לצייר תירוצו ,דהא איירי כאן
בחלב דבוק בחתיכה ,וכיון שהוא דבוק ,האיך היה
באפשר לקלפו קודם בישול ,וצ"ע.
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 לעניות דעתי דיש לומר שמשם לא מוכח מדכתוב,
ולא יוציאנה מתחילה שחלב שבה יאסור אותה ,משם
אינו מוכח שאותה חתיכה מותרת ,דיש לומר לכך לא יוציאנה
תחילה ,משום דחיישינן שמא לא חלק החלב את חלבו בשוה,
וכיוון שאנו צריכין החתיכה כדי לבטל האיסור חלב בשישים
בצירוף הקדירה ,שמא אם יוציא החתיכה לא ישאר בקדירה
היתר כל-כך לבטל פליטת החלב בשישים .והאי דכתב' ,שחלב
שבה יאסור אותה' ,כוונתו אקדירה ,שחלב הנשאר בקדירה
יאסור את הקדירה ,לכך כתב הטו"ז ,דלרשב"א מותר אותה
החתיכה ,שנדע ,שמה שכתב ,וגם לא יוציאנה מתחילה שחלב
שבה יאסור אותה ,שייך אחתיכה עצמה ,ונכון.
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דעתי אין להבין כלל קושייתו .דהנה הא דכתב כן,
וכן עיקר ודלא כמו שכתב לעיל סימן צב ,דאף





     

אותה חתיכה מותרת ,לא כתב אלא לשיטת המחבר גופה ,דלית
ליה להמחבר כלל דצריך שישים נגד כולה ,וכתב לעיל בסימן
צב דחתיכה עצמה מותרת ,על זה כתב הרמ"א דלא כמו שכתב
שם ,אלא המחבר בעצמו סבירא ליה שכן עיקר כמו שכתב כאן
דחתיכה עצמה אסורה .וכן עיקר .ואין להקשות על דברי הג"ה
כאן כלל .ועיין מה שכתבתי כאן לעיל לתרץ בזה סתירת
המחבר שהקשו הטו"ז והש"ך לעיל בסימן צב ,ודברי
הפרי-מגדים צ"ע.
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 תמוה ,ואינו נראה כן מהפוסקים האחרונים ,כי הם
החליטו שצריך להסירו תחילה ולא שיניחנה עד שיצטנן,
ואדרבה ,איסור יש בדבר להניחו שם עד שיצטנן .ועיין
בפרי-חדש ,וכן הסכים בפרי-מגדים ,וכן איתא נמי בחוות-דעת.
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 מדברי ומביאורו של בית-יוסף ,שאם נתבשלו הדגים
ונמצא הדג טמא בקדירה ,אפילו לאוסרין יש תקנה
שישליכו הדג טמא מן הקדירה בעוד שלא עירה ממנו וכולו
מותר אם יש שישים בקדירה ,וכדברי הרשב"א שהביא הטור
לעיל סימן קו .ואין לחוש אלא אם עירה לתוך התמחוי ,וקל
להבין.
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 לי דהאי 'לכן טוב להמתין' לא שייך רק אדלעיל,
להורות לן תקנה אם נעשה כן שנתבשלו ונמצא
אפרוח ,אלא איירי כאן בסתם ,ועצה טובה קא משמע לן,
שתמיד אם מבשל הרבה ביצים עד שיש שישים נגד ,אם נמצא
באחת מהן אפרוח יעשה תמיד בדרך הזה ,שיניח להצטנן וכ',
שלא לאסור ,פירוש ,אם בשל הרבה ביצים ,יש עלינו לחוש
שמא נמצא באחת מהן אפרוח ,וכדי שלא יאסרו ממנו שאר
הביצים שנתבשלו עמו ,יעשה שיצטנן ,וקל להבין ,וכן הביא
האי דינא במחבר.
ג(



     
     

          
   
 משמע דבריו ,שאם עירה כולם בפעם אחת אל תוך
הקערה ,אפילו ליש אוסרין אין לחוש כלל ,ושרי.
ומדברי הטור לא משמע כן ,כי זו לשון הטור ,כתב
בספר-המצוות ,דגים קטנים שנתבשלו ונמצא בהן דג טמא ,יש
אוסרין אפילו מכירו וזורקו ויש שישים לבטלו ,לפי שכשמערה
המים החמין ,לפעמים בסוף העירוי עם מעט המים ישאר הדג
הטמא עם עשרים או שלשים דגים ונאסרו ,וחוזרין המים
ונוגעין לכל הדגים ,עכ"ל .הרי שבכל אופן נאסרו משום חשש
שמא עשה כן ,וכן בדין ,כי זה מילתא דלא רמיא עליה דאינש
לשמור ,ואין במחשבתו לעשות כן ,וכן משמע נמי לישניה
בבית-יוסף ,שכתב ,שהאוסרין חוששין שמא לא עירה בבת
אחת וכ' ,וצע"ק על רמ"א ששינה להביא האי דינא ,ועיין
בטו"ז ס"ק ג.
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 לא ידעתי להסביר לי דברים אלו .דהנה בדגים קטנים,
על-כרחך צריך לומר שהיה הדרך לבשל דגים קטנים
למאות בתוך מחבת אחת ,וכשעירה אחר-כך אותם לתוך
התמחוי ,אפשר שישארו עשרים או שלשים בתוך המחבת
שעירה ממנו ,ושפיר יש לומר שבטלים ברוב .ונחזי השתא
בביצים מה דינם ,דהא קאמר כאן בסמ"ג ,דאין רגילות לבשל
ביצים כל-כך ביחד ,וזה צריך לומר על-כרחך כדברי מהרל"ח



     

כאן אות ב ,שכאן איירי דוקא שמבשלים שישים ושתים ביצים
או אפילו רק ארבעים או שלשים ,רק שיהא כשיעור שישים
ושתים ביצים בכל מה שבקדירה ,ובפחות מזה לא מהני
שיצטנן ,דהא נעשו כולם נבילות בשעת בישול .והנה ,אם
בישל במחבת שישים ושתים ביצים או ארבעים או שלשים,
אם עירה אותן אחר-כך לאחר הבישול אל תוך הקערה,
על-כרחך לא נשתיירו בקדירה או במחבת אלא קצת מן
הביצים ,דהא לזה לא נחוש שעירה רק המיעוט ונשאר הרוב
במחבת ,רק לזה נחוש ,שעירה הרוב ונשאר במחבת אחר-כך
באחרונה מיעוט ביצים .ובודאי אם עירה מן המחבת שנתבשלו
בו שישים ושתים ביצים ,אם עירה אותם לתוך תמחוי עירה
הרוב ונשארו כמו ארבע וחמש או עשר במחבת ,ואם בישל
ארבעים או שלשים ועירה אותן אחר הבישול ,אין לחוש אלא
שנשארו שתים או שלש או עשר במחבת ,והוה ליה בתמחוי
רוב כנגדו ובטל חד בתרי או ברוב כמו בדגים .ואם-כן ,איני
יודע למצוא שום חילוק בין דגים לביצים .וצ"ע.
 זה לעניות דעתי יש ליישב לישנא דשולחן-ערוך,
דלכאורה יש לדקדק ,דבשולחן-ערוך לא הביא המחבר
אלא דינא דביצים ,ובטור אינו אלא דינא דדגים קטנים ,וצ"ע
למה הניח בשולחן-ערוך דינא דהביא בטור ,ולא הביא כאן
אלא דינא דסמ"ג ,משום מדינא דביצים שפיר נוכל להמצא
דינא דדגים ,ושפיר כתב אחר-כך ברמ"א ,וכן בדגים קטנים,
וכ' ,וצ"ע ,ועיין פרי-מגדים ס"ק א במשבצות.
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 לפי דברי לעיל שכתבתי על הבית-יוסף בשם סמ"ג,
שתמיד יש לחשוב העירה לפי המספר שמבשל ,אין
לחלק בין דינא דביצים לדינא דדגים .ועיין היטב .ולפי זה ,לא
נשאר כאן מקום לחומרת מהרש"ל שהביא כאן בטו"ז ,וזו
לשונו ,ולפי טעם וכ' ,וכתב רש"ל פרק גיד הנשה סימן מד,
מדזכר הטור הטעם שני ,כוותיה קיימא לן ,ויש להחמיר
בביצים וכ' ,עכ"ל .ולפי דברי לעיל ,אין להחמיר בביצים יותר
מבדגים ,ולכך שפיר הביא בטור רק דינא דדגים ולא כתב דינא
דסמ"ג בביצים ,כי לדידיה דינא אחת לדגים ולביצים.



        
        





        
        
         
         
          
        
          
         
        
       
          
         
 
 בעניי לא מצאתי ידי ורגלי בדברי הטו"ז אלו .ולעניות
דעתי דברי רמ"א בתורת-חטאת נאים וקיימים .כי באמת
האי כללא עיקר ,שלא נחשב ספק איסור דאורייתא להיתר
מחמת שיש לך ביטול ברוב ,אבל כאן באותן דגים ,אין כאן
ספק איסור דאורייתא כלל אלא חשש ספק דאורייתא .דהא יש
כאן כמה ספיקות ,שמא כשעירה והפסיק היה שישים בקערה
וגם שישים בקדירה ואין כאן איסור כלל ,דהא בטל .ועוד,
שמא עירה האיסור בעירוי ראשון לקערה ,ואין כאן בקדירה
שום איסור כלל ,ונתבטל בקערה בשישים .ועוד ,דלמא
כשעירה לתוך הקערה והפסיק ,לא היה שישים בקערה אבל
נשאר שישים בקדירה ,וגם-כן לא נאסר כלל .ועוד ,דילמא לא
נשאר עשרים או שלשים עם האיסור בקדירה או במחבת רק
אחד או שנים עם דג טמא ,וכנגדן יש אחר-כך שישים בקערה,
באופן שלא נשאר כאן אלא חשש ספק איסור דאורייתא,
ושפיר דומה הוא לנשפך הרוטב ,דהא גם כאן עכשיו כשיש
לפנינו לדון עליו בקערה יש שישים כנגד האיסור ולא הוי אלא
ספיקא דרבנן ואזלינן לקולא ,ודוק.
          
         
       
       
          
         
          
         
   
 כתבתי שאין כאן אלא חשש ספק איסור דאורייתא ,וזה
לא מיקרי רגלים לדבר .וכן כוונת הרמ"א אליבא דיש
מתירין .דהא בקדירה היה מתחילה ודאי שישים ועכשיו
בקערה נמי יש שישים ,אלא לחוש שמא אירע כן ,שכאשר





     

עירה לתוך הקערה לא נשאר בקדירה שישים כשהפסיק,
ולאסור ,זה לא מחזקינן ,ודוק.
        
         
        
         
        
       
  
 בררתי לעיל שצריך לומר בביצים כמו בדגים ואין
ביניהם לדינא שום חילוק ,כי מן הסתם אם עירה מחבת
ביצים אל תוך קערה ,ובמחבת יש שישים וכמו שכתב
במהרל"ח שצריך להיות שישים ושתים ,ואי-אפשר להיות
בדינא דסמ"ג באופן אחר ,אם-כן אם עירה ממחבת לתוך
הקערה ,יצא רובא דרובא לתוך הקערה ולא נשאר אלא אחת
או איזה יחידי ביצים ,והם ודאי בטלים ברוב שעירה כבר,
ושפיר הוה דינא דביצים כמו דינא דדגים ,וכל דברי רמ"א
מזוקקים שבעתים ,ודברי טו"ז צ"ע לעניות דעתי.
         
      
        
       
          
       
         
        



 דעתי

אלו נראו דחוקים מאוד.

נראה פשוט ,שכוונת הטור להורות לן
שהשאר שבמחבת אין חוזרין ואוסרין הדגים
שבקערה ,פירוש ,שמה שנשאר במחבת ,אף-על-פי שנוגעין
חמין בהיתר שבקערה כשמערה אותן מן המחבת ,אפילו הכי
אין אוסרין השאר שבמחבת את הדגים שבקערה ,לפי שאיסור
הנבלע וכ' ,ונקיט 'חוזרין ואוסרין' לשון רבים ,אף-על-פי
ש'השאר שבמחבת' הוא לשון יחיד ,משום דאיירי שהשאר
שבמחבת הוא דגים מרובים ,ודוק ,כך נראה לעניות דעתי.
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בדלותי כתבתי ובררתי לעיל דלעניות דעתי העיקור
כדברי רמ"א בהג"ה ,ועיין שם.



         
       
         
       
        
       
           

 כל זה לעניות דעתי אינה אלא אם בשלו ביצים בקדירה
ואין בקדירה אלא שישים ושתים עם צירוף המים .ועיין
בדברי מהרל"ח אות ב .אבל אם יש במחבת או בקדירה
שבישל בו הביצים כעין שישים ושתים ביצים ממש או יותר
או מעט פחות ,אינו אוסר הכף השאר ביצים ,כי בודאי יש
בקדירה שישים נגד הכף ,כי ידוע כדי לבשל שישים ושתים
ביצים צריך לכל הפחות מים כל-כך כדי שישים ושתים ביצים,
וכאן איירי שלא עירה המים ממנו אחר הבישול ,רק הוא לוקח
מן הקדירה אחר הבישול הביצים בכף ,נשאר תמיד שישים
במים שבקדירה נגד הכף ,בפרט אם הביצים מונחים עודנו
בתוכו ,רק אם הכף שלוקח בהם גדול כל-כך עד שלא נשאר
בקדירה שישים כנגדו ,אז נוכל לומר שנאסר ואוסר ,אבל אם
יש בקדירה שישים נגד הכף ,אף שנאסר אינו אוסר ,כי איסורו
נגעל תמיד בתחיבתו אל תוך הקדירה ,רק שאפשר יש לומר,
שהביצים שהוציא עם הכף והניחם אל תוך הקערה אסורים,
משום דחיישינן שמא הראשון שהוציא היה האיסור עצמו ,ואז
נאסרו אחרים שהניח אצלו או עליו מאחר שאין כאן שישים.
 לפי מה שהביא כאן הטו"ז בשם תורת-חטאת שכתב
בשם הר"ש ,דהא דלא מחזקינן איסורא אינו אלא
מטעם דאמרינן איסורא ברובא איתא ,אם-כן אפשר לומר אף
מה שמונח בקערה מותר כל זמן שלא נעשה רוב ,ואף אם
הביצים בתוך הקערה כבר הם רוב ביצים ,אפשר שגם אז עודנו
אמרינן איסורא ברובא איתא אם לא עירה עוד המים מן
הקדירה שנתבשלו בו הביצים ,ואפשר אם כל ביצים מונחים
כבר בקערה אשר הוא הוציא בכף מן הקדירה ,אפילו הכי
מותרים הביצים ,כי הם כאן מונחים בכלי שני ,ואינם אוסרים,
ואפילו נותן להם דינא דדבר גוש כדאמור לעיל סימן קה,
אפילו הכי ,כאן שהוציא הביצים אחת אחת זו אחר זו והם
הרבה ,הראשונים נתקררו עד הוציא האחרונים ,ואפשר שלא
אסרו אלו את אלו ,ודוק .אבל אם כשהוציא הביצים בכף מיד
נתחלקו לכמה בני-אדם היושבים לאכול ,ודאי אין כאן איסור
כלל אם יש בקדירה שישים נגד הכף ,כך נראה לעניות דעתי,
ודוק היטב ,ועיין בחכמת-אדם.
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 דעתי נראה לתרץ ,דהנה דברי רבנו שמשון ,הביאם
מהרש"ל שם בשם סמ"ג ,וזו לשונו ,ועוד היה רבנו
שמשון אומר טעם אחר להתיר ,שיש לנו לומר דאיסורא ברובא
איתא ,כדאיתא בפרק התערובת גבי טבעת של עבודה-זרה
שנתערבה ,הילכך אין לתלות שבסוף העירוי עם מעט מים
ישאר שם דג טמא ,ע"כ ,עכ"ל מהרש"ל .והנה על-כרחך צריך
לן לומר בכל אלה כדברי מהרל"ח שהבאתי לעיל ,שיש
על-כל-פנים בביצים עם המים שישים נגד הביצה האסורה,
ואם-כן ,אם המערה עירה מן המחבת שבישל בו את הביצים
אותן אל תוך הקערה ,על-כרחך נופל המים תחילה עד שלא
נשאר בתוך המחבת אלא מעט מים ,ומן הסתם צריך להיות
במים לבשל בו ביצים לכל הפחות כל-כך מים כמו שיעור
ביצים ,ונאמר השתא דהמים הוה שיעורו כל-כך כמו הביצים,
ואם-כן ,אם הביצים שיש כאן הם ארבעים ,הוי המים נמי
שיעורו כמו ארבעים ביצים ,ואם עירה הביצים אל תוך הקערה
ונשארו בתוך המחבת עשרים או שלשים ביצים ,על-כרחך יצא
כבר רובא דרובא מים ,וננקוט שיצא מים כשיעור שלשים
ביצים ,ומן הביצים עירה רק החצי או פחות מעט ,על-כל-פנים
הוי בתוך הקערה המים עם הביצים רוב כנגד מה שנשאר בתוך
המחבת אף שיש שם יותר מעשרים ביצים ,ועל זה קאמר רבנו
שמשון שיש לנו לומר איסורא ברובא איתא ,ולא נאסר מה
שבמחבת כלל.
 בהג"ה הסביר דברי רבנו שמשון שפיר ,דלא
מחזקינן איסור לומר דנשאר האיסור בלא שישים,
מסתמא כי עירה מן המחבת שיש בו ארבעים או חמישים
ביצים ,מסתמא המים שנתבשלו בו הוא יותר מן הביצים ,כי
כל-כך צריך להיות כדי שיבשלו הביצים ,ואם-כן ,שפיר
מחזקינן דכל זמן שהיה האיסור במחבת היה שישים במחבת
כנגדו ,וכשעירו לתוך הקערה גם שם היה שישים כנגדו .וזה
שכתב בסמ"ג ,דאין רגילות לבשל ביצים כל-כך ביחד שיהא
עשרים ביצים או שלשים ביצים שנאסרו בטלין בתערובת ברוב
של היתר ,זה לא כתוב אלא לשיטת ריב"א ,אבל לא לשיטת
רבנו שמשון ,דלשיטת רבנו שמשון נקטינן כדברי הרמ"א ,דלא
מחזקינן איסור לומר דנשאר האיסור בלא שישים ,וכן נמי
כוונת הבית-יוסף .ולא קשה קושית הש"ך עליהם כל-כך ,ודוק.





 הש"ך מתרץ דברי רבנו שמשון לפי דבריו לעיל,
דאיירי היכא דעירה הרוטב מתחילה לכלי ,ולא הדגים
או הביצים ,ונשאר בסוף מעט מים ,וחוששין שמא נשאר הדג
טמא או הביצה האסורה בצד מטה בסוף עם מעט מים ,ושפיר
קאמר הש"ך ,דעל-כל-פנים בעינן שיהיה בצד מעלה הרוב.
ואם-כן לא אבין מה שהקשה הש"ך ,וזו לשונו ,ואם-כן,
בביצים דאסר רבנו ברוך מטעם שאין רגילין להיות רוב ,אף
לרבנו שמשון אסור ,עכ"ל .ולכאורה נחזה אנן היכא איירי כאן
בביצים ,דהא דומיא דדגים איירי ,ואם-כן צריך לומר דבישל
למשל ארבעים או חמישים ביצים במחבת ועירה ממנו תחילה
המים אל כלי ,וחוששין שמא נשאר ביצה האסורה בצד מטה
בסוף כשמתמעט המים על-ידי עירוי עם מעט מים ,ואם-כן,
על-כרחך תמיד צריך לומר שעירה המים מן הרוב ביצים אשר
למעלה ולא נשאר אלא מעט מים עם מעט ביצים למטה,
ואם-כן ,לדידיה אי-אפשר לומר שלא יהיה למעלה רוב ,ושפיר
מותר לרבנו שמשון ,ואין כאן ממש בקושיית הש"ך ,ואני בער
ולא אדע כוונתו בזה.
        
        
        
         
          
         
        
  
 בדברי הטו"ז כאן ס"ק ד שמתרץ קושיית הש"ך זו.
ועיין בדברי לעיל אטו"ז בד"ה ועוד שם ,וזו לשונו,
אבל דעת רמ"א ,שתירצתי בעה"י קושיית הטו"ז .ובזה מיושב
נמי הש"ך כאן עיין שם ,ודוק.
        
        
       

 זה לא מהני אלא לענין דגים ,אבל בביצים לא שייך
לומר שיש בהם שמנונית ולא תיקן כלל ,לכך נראה לי
כתב הש"ך אחר-כך ,וזו לשונו ,אי נמי והוא העיקר ,ועיין שם.
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 דעתי נראה לחומר הקושיא על אדונינו הב"ח,
נראה לי לתרץ ,דכוונת הב"ח ,אם הוא מערה את
המים מן האילפס מעט מעט ,דהיינו שלא כפה המחבת על פיו
בפעם אחת ,רק שנזהר לשפוך המים מן האילפס שלא יצא או
יפול מן הדגים עם המים גם-כן לחוץ ,אם-כן שופך הוא המים
בשפיכה מעט מעט שכפה קצת המחבת ,ועל-ידי אותה כפיה
יוצאים המים כולם בזחילה אחת ,לא בזרם מים כבירים אלא
לאט ,שלא יפול מן הדגים ,ואז שפיר כתב הב"ח ,דחיישינן
שמא באחרונה בזמן השטיפה ולא שטפו עוד כל המים בדרך
שטיפתו למעלה במקום יציאתו ,נשאר באחרונה בעת חתימת
בעת כלות השטיפה נשאר על טהרו של מחבת שם במקום
יציאתו עוד מים מעט ובתוכו עשרים דגים קטנים וביניהם שם
הדג טמא ,ונאסרו אותן העשרים דגים בשעת יציאת המים ,ולא
נשאר שם מים כלל עוד ,אבל אם לא שפך כל המים בשטיפה
אחת ,שהפסיק בשפיכתו והעמיד המחבת על שוליו ונשאר
מעט רוטב באילפס ,ואחר-כך שפך גם הנשאר בתוכו ממנו,
אז כשכפה המחבת כדי לשפוך המים הנשאר שם כדי שישארו
הדגים יבשים בלא מים ,הרי המים שוטף ונוזל ממטה למעלה
ושוטף על כל הדגים אשר הם בתוך כל המחבת עד שיגיע לפי
המחבת מקום שפיכתו ויציאתו מן המחבת ,ואוסר שפיר כל
הדגים דרך עברתו ,וליכא מאן דפליג בהא .וזהו שכתב,
דהרוטב מוליך את האיסור מחתיכה לחתיכה ,וליכא מאן
דמתיר בהא ,ודוק היטב ,כי נכון מאוד בעה"י.
 אין שום תיובתא ממתניתין דטפת חלב ,כך נראה לעניות
דעתי .ולשאר מודה הב"ח לדברי הפרי-חדש במה
שכתב ,וזו לשונו ,והעיקר ,דבכל גוונא ,אפילו בנשאר מעט
רוטב באילפס ,אינן נאסרין אלא אותן דגים שישנן בתוך המים,
והשאר אינן נאסרין ,ואחר-כך כשמתערבים מתבטלים זה בזה
כדין יבש ביבש ,עכ"ל .זה איירי שנשאר מעט רוטב באילפס
ונצטנן כך בתוכו ,שלא עירה שוב אותן המים מן הדגים ,אז
אינן נאסרין אלא אותן דגים שישנן במים ומתבטלים אחר-כך,
לזה ודאי מודה גם הב"ח ,ודוק.



        
        



        
         
       
       
        



לעיל בדברי הש"ך שתירצתי לפי עניות דעתי הכל דלא
נשאר שום קושיא אליבא דרבנו שמשון ,והם תהילה
לאל יתברך דברים ברורים ונכונים.

          
]    זבחים עד ,א[  
       
        
       
          
        
        
        
          
         
        
         
        
         
 דעתי נראה ,דמה שכתב בתורת-חטאת ובבית-יוסף
וברמ"א להתיר אליבא דר"ש ,לא איירי בדרך זה
שעירה מעט מעט הדגים עם הרוטב ,אלא שעירה בפעם אחת
מיד בפעם ראשון הדגים או הביצים אל הקערה ,ואחר-כך,
אחר שעירה בפעם אחת הרוב ,נשאר מעט עם הרוטב מעט
בתוך המחבת ,ואחר-כך עירה גם השאר אל תוך הקערה ,והוי
ממש כההיא דאמרו שם בגמרא פרק התערובות גבי טבעות,
אם פירשו שישים למקום אחר אוסרות משום דאיסורא ברובא
איתא ,והכא נמי ,הא פירש הרוב אל תוך הקערה בפעם אחת,
ואמרינן איסורא ברובא איתא ומתבטל שם ,ולא חיישינן על
המיעוט הנשאר כלל .ולפי זה שפיר מותר הכל ,ולא נשאר כאן
שום איסור אפילו כדי קליפה והכל מותר כדברי השולחן-ערוך
לשיטת רבנו שמשון ,וכמו שפסקינן כאן בשולחן-ערוך ,ודוק,
כי נראה לי נכון.
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 אני בעניי לא מצאתי ידי ורגלי בדבריו האלו .לכאורה
נראה שהפלתי איירי כאן לשיטת הש"ך והפרי-חדש
בפירושם דברי הטור והסמ"ג ,דאיירי כאן שעירה מתחילה
הרוטב או המים מן המחבת אל כלי ולא נשאר אלא מעט רוטב
או מים במחבת .ועתה נחזה אנן ,הלא צריכין לתן אל תוך
המחבת לבשל את המאכל כל-כך מים שצריך הבישול ,ואם
יש כאן ,למשל ,שמונים או מאה דגים או ביצים במחבת ,הלא
צריך כל-כך מים כדי לבשל כמו שיעור הביצים או שמונים או
מאה או קצת פחות או יותר ,ואם בא לערות המים מהדגים או
מן הביצים ומערה עד שישאר מעט מים בשולי הקדירה,
אם-כן ,נשאר רוב מן המאכל בלי רוטב ,ואם יש בכולו כאן
מאה דגים ומערה הוא הרוב מן הרוטב ,אם-כן ,יהיה תמיד
הרוב חוץ למים או לרוטב ,ואם שואב הוא בכף דג אחר דג
מן המחבת אל תוך הקערה ,עד שישאב רוב מן הדגים אל תוך
הקערה לא נשאר בתוך המים אלא המיעוט ,ואף לרבנו ברוך
בטלי ברובא ,ולפי זה אי-אפשר שאם היו פחות ממאה ותשעה
עשר דגים במחבת ,אי-אפשר שיאסרו כל-כך במחבת אותן
הנשארים שלא יהיה בקערה רוב כנגדם ,ואם נאמר שנשארו
חמישים ותשעה דגים או ביצים במחבת ,ועל-ידי רוטב שנשאר
בתוכו נאסרו ,הנה קיימא לן סימן צט שמשערים ברוטב
ובקיפה ובחתיכות ,ואם-כן ,על-ידי צירוף הרוטב יש יותר
ויותר מכדי ביטול ,ולא צריך לן מאה ותשעה עשר דגים או
ביצים בשום צד כלל .ואם נאמר שכוונת הפלתי אינו אלא
לומר שחוששין שנשארו במחבת שיעור חמישים ותשעה דגים
בדגים עם הרוטב מצורף ודגים לא הוו אלא כמו עוד שלשים
או ארבעים ,אם-כן ,ודאי לא צריך לן מאה ותשעה עשר דגים,
על-כן לא מצאתי ידי ורגלי בדבריו אלו.

 בי תושיה לבורר מחשבתו בזה .הלא השתא איירי
שמערה הדגים עם הרוטב ממחבת אל הקערה לא
בפעם אחת בעירוי חזק ,כי זה אי-אפשר ,דהא בכך יהיו הרוטב
עם הדגים נשפכים חוץ לקערה ,אלא איירי ששופך מעט מעט
בשפיכה אחת ,אבל רק על-ידי נטית המחבת יותר ויותר,
ואם-כן ,שפיר יש לחוש שהרוטב בפי המחבת כבר ירדה
לקערה ,והרוטב בשולי המחתה נתעכבה קצת על-ידי רבוי
הדגים המונחים זה על גב זה ,ושפיר אוסר הרוטב החמישים
ותשעה דגים שהם בשולי המחבת ,כי הדגים שלמעלה כבר
עברו וחלפו עם הרוטב שלהם אל הקערה ,ולא נשאר אלא
הרוטב עם החמישים ותשעה דגים ,ונאסרו .ואם מונח הדג
הטמא בפי האילפס והוא מערה מלמטה למעלה והרוטב עם
הדגים נעורים כאחד אל תוך הקערה ,אי זהו הדג הטמא המונח
בפי המחבת ויוכל לאסור חמישים ותשעה דגים ,וכי נדבק הוא
הדג הטמא אל המחבת ,הלא בנעור הוא נעור אל תוך הקערה
עם הרוטב ויוצא ,והאיך אפשר שיוכל לאסור בפי המחבת
חמישים ותשעה דגים אחרים באופן שצריך אחר-כך מאה
ותשעה עשר דגים בקערה .ועוד ,הלא יש כאן רוטב הרבה
לצרף גם-כן ,ואין צורך כלל למאה ותשעה עשר דגים ,ובעניי
לא השגתי דעת הגאון בזה.
          
        
          
        
       
        



     

, אף לשיטת רבנו שמשון לא שרי בכל ענין, דעתי
רק אם ידעינן בודאי שיש רוב או בקערה או
 אבל אם עירה כך עד שלא נדע אם יש רוב באחד,במחבת
 אף לשיטת הר"ש אין,מהן ואפשר שיש כאן מחצה על מחצה
אפשר לצמצם כדי להקל- ולא שייך למימר כאן אי,להתיר
 גם לרבנו שמשון אינו שרי,כן- ואם.ולהתיר הדגים או הביצים
. וצע"ק,בכל ענין
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 דהא איירי נמי שיש ספק אם מלח בשר נבילה, ידעתי
 דהוי מחצה שחוטה,עם בשר שחוטה מחצה על מחצה
 ואף שהוא,כך נבילה כמו שחוטה- דהיינו כל,ומחצה נבילה
, דספק איסור דאורייתא,מקום הוי איסור- מכל,מין במינו
.וצ"ע
           (יב
        
        
     
, ונכון,לעיל מה שכתבתי על דברי הטו"ז אלו באריכות
. לפי עניות דעתי,תהילה לאל יתברך



        
        
        
 
פלתי שמתרץ שכל דפריש בפנינו או שהוא עצמו
 עיין, לא אמרינן ביה כל דפריש מרובא פריש,פריש
.שם
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 וכוונתי לדברי,לעיל מה שכתבתי אני על דברי הש"ך
. עיין שם,יעקב-המנחת



         
        
         
        
    





        
          
        
     
 לפירש, דהא לדידן, דעתי אינו צורך לכל זה
 איירי,חטאת ורמ"א בהגה כאן-יוסף ותורת-הבית
ששופך הדגים עם הרוטב בהטית המחבת מעט מעט אל
 וידוע הטבע המים או הרוטב לשפוך בהטית המחבת,הקערה
כך- והוי ליה העירוי אחר, מיד יורד הרוטב אל הקערה,במקצת
 ולא נאסרו הדגים כדי קליפה,ממחבת תמיד אל הרוטב תחילה
 וגם אין כאן, כי אין כאן עירוי על הדגים רק אל הרוטב,כלל
 ובזה מתורץ נמי. ואין כאן איסור כדי קליפה,נגיעת דבר גוש
, ודוק היטב,יוסף ורמ"א-חדש על הבית-קושית הש"ך ופרי
מגדים דהא לח בלח צריך-אלא יש לדייק כקושית הפרי
.שישים
         
         
        
         
       
        
       
, אדרבה, האי מאי. בינת אדם לי להבין אמרותיו אלו
ידי-הואיל והטבע של דגים וביצים להתהפך באילפס על
 לכן עלינו לומר דלא היה הדג טמא במקום,ניעור וכדומה
 כי הבישול והניעור מתהפך הדג טמא בכל הקדירה,אוסר
,ממטה למעלה וממעלה למטה ולא נשאר כלל במקום האוסר
 והוי, דשם הוי דרך להתהפך,ואינה דומה כלל לזרוע בשילה
 מה שאין כן, ושפיר חיישינן,פעמים קצת איל חוץ לרוטב
. ודוק, ודבריו צע"ג.בדידן
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 דאין,יוסף ועל דברי ט"ז- לעיל מה שכתבתי בדברי בית
 וגם, גם לביצים יש דין אחד עם הדגים,צריך לומר כן
. ועיין שם,בביצים יש רוב בקערה נגד מה שנשאר במחבת
          
         
        




     

שם לעיל מה שכתבתי על הש"ך ותירצתי קושית הש"ך,
וגם הגאון כאן בפרי-מגדים לא תיקן כלום ותירוצו
תהילה לאל יתברך עולה כהוגן ,עיין שם.

 שכתב השפתי-דעת כאן והביא לתרץ בשם
המנחת-יעקב ,דמיירי שיש ביצים יותר ממאה עשרים
ואחת עם המים וכ' ,עיין שם ,נראה לי דוחק גדול .ואני בררתי
לעיל שאיננו צריכין לכל זה ,וגם בפלתי תירץ כדרך
המנחת-יעקב .ועיין שם מה שכתבתי על דברי הפלתי כי איננו
צריכין לכל זה ,ועיין שם.
יד(           
       
          
          
        
        
        
 לעניות דעתי דאין לחוש כאן לאיסור תורה בכלי,
כיון שהדג הטמא לא נמצא בו כלל אלא אחר-כך
בקערה ,מנא לן לחוש על הכלי ולאסור הכלי משום שמא
נשאר בכלי חמישים ותשעה עם הדג טמא ,כיון שיש לכלי
חזקת כשר ,בשלמא על הדגים שפיר יש לחוש ולאסור ,משום
דשם אתרע חזקתם ,משום שנמצא הטמא ביניהם ,וחוששין
שמא נשאר הטמא עם חמישים ותשעה טהורין ואסורין .אבל
הכלי ,כיוון שחזקתו לא איתרע ,מהיכי תיתי לאוסרו ,ומעמידין
אותו על חזקתו ,ודוק.
          
         
         
          
         
          
          
         
     
 גם לעניות דעתי עלה לתרץ כן דברי וקושית הש"ך
כאשר למדתי ,ולא הרהבתי בנפשי להשיב בזה על
קושית הש"ך ,יען ראיתי כי הוא דן חם בכלי שני אף שהיד
סולדת בו לצונן גמור .ומכל-מקום ,דברי מנחת-יעקב כאן
נראין ומסתברין .ואין להשיב ממה שכתוב לעיל סימן צב
ולהוכיח משם שאף התחתון עדיין חם ,מכל-מקום אמרינן
תתאה גבר ,דהא שפיר יש לחלק בין אם החמין שהיד סולדת
בהם הם בכלי ,לבין שאם החמין נשפכו על הארץ או על





הכירה שאין שם דופני הכלי .וכן מסתבר דיש לחלק בהן,
ודוק.
טו(         
       
        
       
         
 לעיל מה שתירצתי על קושית הש"ך .ועוד נראה לי,
דהא הרש"ל איירי שעירה הביצים עם המים שבישל
בהן הביצים ביחד אל הקערה ,ובבישול הביצים רבים המים
על הביצים ,ובשפיכת הביצים אל הקערה נשפך תחילה כל
המים ,ואם עוד נשארו ביצים בתוך המחבת ,הוי המים שנשאר
ביניהם מעט מעט ,והמים שבקערה הם כמעט כל המים שהיה
במחבת ,ואם עוד נשארו ביצים במחבת ,הוי בקערה המים
למעלה מן הביצים ,והמעט מים הבא אחר-כך מן המחבת לא
נשפך על הביצים או על הדגים כלל ,אלא נופל תחילה אל
המים ובטל במים אשר בקערה בשישים כדין לח בלח ,זהו
כוונת רש"ל ,ודוק ,ולא צריך לדחוק כדלעיל.
         
         
        
 



לא הבנתי כלל כאן דברי החוות-דעת ,ועיין מה
שתירצתי לעיל אטו"ז אקושיא זו ,ודוק.

טז(          
        
     



לעניות דעתי דלא חשיב לתולע כלל לנותן טעם לפגם
התולע שבפרי ,וקל להבין.

יז(         
      
          
          
          
    
 לי דאין לזה טעם כלל ,דרמ"א לא כתב כן אלא לדעת
היש אוסרין ,אבל ליש מתירין ,מהיכי תיתי לאסור,
הלא אפילו בודאי לא עירה בפעם אחת מתירין ,מכל-שכן
בספק ,ואין לזה שחר כלל ,ועיין בפרי-מגדים.

יח( 

       
     





     

          
          
          
        
     
        
        
         
   



 יש לומר ,כיוון דתחב הכף לקדירה ולקח האיסור עם
התבשיל ,אם-כן מיד נעשה הכף בתחביתו זאת ישן,
וצריך לן לשער בישן נגד כל הכף גם-כן .ובפרי-מגדים על
הש"ך אות ו הקשה כמו-כן עוד יותר ,וזו לשונו ,ויותר קשה,
אפילו לא היה מעט תבשיל בכף ,כיוון דתחב הכף לקדירה
נעשה ישן ,עכ"ל .אם-כן שפיר צריך לן לשער אפילו נגד הכף,
וקושית הש"ך עומדת לפי זה כראי מוצק .וצ"ע .ודוק .ועוד
יש לומר ,הש"ך איירי שאינו יודע כמה היה מן האיסור ומן
התבשיל בתוך הכף ,ואז צריך לשער נגד הכף ,ועיין לעיל סימן
צא ,ועיין בחכמת-אדם סוף כלל מד ,ודוק.

 
א(         
       
           
         
        
        
 
          
         
        



        
       

 לישנא דרבנו בטור כאן יש לדייק ,דמשמע מדבריו
דהאי פת חמה אליבא דכולי-עלמא אסור ,ואינו כן,
אלא אליבא דרבנו תם .והוה ליה למימר ,וכן פת חמה וכ' ,כדי
שנדע שאמרינן כן לדידן אליבא דרבנו תם .ומה שכתב להתיר
בבת תיהא ,נמי אינו מדוקדק ,דלא קאמר אמאי מותר אליבא
דרבנו תם ,דהא אית ליה ריחא מילתא ,ולא התיר בבת תיהא
אלא משום שאני התם משום דמזיק לו הריח החזק ולכן לא
מקרי כשתיה .ועיין תוספות עבודה-זרה סו .והוה ליה למימר
כאן בטור טעמא דמותר בבת תיהא ,וצ"ע.
ב(         
     
        
         
] פסחים כה ,ב[       
       
] יב ,ב[  

 דעתי דברי הרשב"א אלו צ"ע .חדא ,דלא פליגי
אביי ורבא שם בפסחים בריחא כלל ,ולא פליגי
באפשר ולא קמכוין או בלא אפשר וקא מכוין .רק רש"י פירש
שם דאיירי בריח ,ואינו מוכרח כלל .ועוד ,מאי מייתי ראייה
מאביי דלדידיה בורד והדס מפני שמריח בהן לקלוט ריחן
אסור ,הא אי ריחא מילתא היא ,פליגי אביי ורבא בעבודה-זרה
סו ,ב ,וקיימא לן כרבא דריחא לאו מילתא .ואי תימא כאן
בורד והדס הוי כמו פת חמה וחבית פתוחה דמודה כולי-עלמא
ואף רבא דריחא מילתא כריש לקיש ,גם זה אינו מוכרח ,דהא
לרוב גדולי ראשונים לית ליה לרבא האי דריש לקיש אפילו
בפת חמה וחבית פתוחה ,אמרינן ריחא לאו מילתא .ואם-כן,
שפיר יש לומר דלית להו נמי האי דריש לקיש בפרק קמא
]עבודה זרה יב ,ב[ דאוסר בורד והדס .ועוד ,הא גבי ורד והדס
כאן בחנויות מעוטרות לא יאסר גם לאביי ,דהוי ליה אפשר
ולא קא מכוין ,דהא אינו מריח בהן כלל לקלוט את ריחן ,וזה
גם לאביי מותר ,כדקאמר פסחים כה ,לכן דברי הרשב"א אלו
צ"ע ,ודוק.
ג(        
      
       
        
]       פסחים כה ,ב[ 
        
]      יב ,ב[ 
 דעתי צ"ע דברי הרשב"א אלו .חדא ,דלא פליגי
אביי ורבא בריחא כלל שם בפרק כל שעה ,ולא
פליגי אלא באפשר וקא מכוין ,רק רש"י פירש שם דאיירי
בריח ,ואינו מוכרח כלל .ועוד ,מאי מייתי ראייה מאביי,
דלדידיה בוורד והדס מפני שמריח בהן לקלוט ריחן אסור ,הא



     





אי ריחא מילתא היא כלל פלוגתא דאביי ורבא בעבודה-זרה
סו ,ב ,וקיימא לן כרבא דריחא לאו מילתא ,ולרוב הפוסקים
ראשונים לרבא לית ליה האי דריש לקיש אפילו בפת חמה
וחבית פתוחה משום דריחא לאו מילתא ,אם-כן יש לומר דלית
להו נמי האי דריש לקיש בוורד והדס ,ולא נאסר כלל .ועוד,
גם לאביי לא יאסר ,דהא אפשר ולא קמכוין הוא ואינו מריח
בהן לקלוט ריחן ,וזה גם לאביי מותר ,כדקאמר בפסחים כה,
וצ"ע.

עבודה-זרה כן אלא לשיטתן דקיימא להו כרב דריחא מילתא,
על-כן אמרו בתנורים שלנו אף דריח ליכא ,משהו מיהו איכא,
אבל לשיטת הפוסקים דריחא לאו מילתא ,ליכא למימר כלל
דמשהו מיהו איכא .ונראה מדברי הסמ"ק דאית ליה ריחא
מילתא ,וזה אינו אלא בתנור שלהם שהיה קטן וצר ,אבל
בתנורים גדולים שלנו ריחא לאו מילתא ,ועל זה שייך אחר-כך
'אף דריחא לאו מילתא ,באותן תנורים שלנו מכל-מקום משהו
איכא' ,וכן נראה ממה שכתב אחר-כך 'ומיהו לא שייך ריחא
אלא בתנור המכוסה' וכ' ,ודוק.

מילתא ,פסחים עו ,ב.

מתוך בז"ך לבונה תורת זאב על סוגיות הש"ס ,שם.

ד(         
     
         
         
        
         
        
          
         
      

ו(           
      
       
        
        
      
        
       
    

מתוך בז"ך לבונה תורת זאב על סוגיות הש"ס ,בסוגיה דריחא

 לי ,האיך סלקא דעתך ליחשב ריחא למשהו אי אמרינן
ריחא לאו מילתא ,דלא אמרו בתוספות ליחשב ריחא
למשהו אלא לשיטתן ,דקיימא לן כרב דריחא מילתא ,לכן
שפיר אמרו בתנורים שלנו אף דריח ליכא ,משהו מיהא איכא.
אבל לשיטת הפוסקים דאית להו ריחא לאו מילתא ,ליכא
למימר כלל דמשהו מיהא איכא ,וצ"ע .ונראה מדברי הסמ"ק,
דאית ליה כשיטת התוספות ריחא מילתא הוא ,וזה לא אמרינן
אלא בתנור שלהם שהיה קטן וצר ,אבל בתנורים גדולים שלנו
ריחא לאו מילתא ,כשיטת התוספות ,והשתא על זה שייכים
דברי הסמ"ק ,אף דריחא לאו מילתא באותן תנורים שלנו,
מכל-מקום משהו איכא ,וכן נראה שכתב אחר-כך ,ומיהו לא
שייך ריחא אלא בתנור המכוסה וכ' ,ודוק ,כך נראה לי ,והציון
על דברי הטור אינו במקומו ,ודוק.
ה(          
       
]  למאן דאמר[      
        
         
         
         
         
         



לי ,האיך סלקא דעתך ליחשב ריחא למשהו ,אי
אמרינן ריחא לאו מילתא דלא אמרו בתוספות

 תמה על דברי הדרכי-משה כאן ,האיך יכול לדמות ההיא
דמרדכי לדברי הרשב"א ולכתוב אהרשב"א דברים שלא
עלו על דעתו ,דהא דאסור בפשטיד"א ופלוד"ן אף אם התנור
סתום ,אינה אלא לשיטת התוספות דאית להו ריחא מילתא
היא ,וכן במרדכי פרק גיד הנשה סבירא ליה כן דריחא מילתא,
ועיין שם שכתב דכך קיימא לן ,אם-כן שפיר יש לאסור כהאי
גוונא .מה שאין כן לשיטת הרשב"א שפסק כשיטת רש"י
והלכות-גדולות דקיימא לן ריחא לאו מילתא ,רק לכתחלה
אוסרין ,אבל בדיעבד מותר ,ליכא למימר כלל כהאי גוונא.
ותימה ,שרוצה להשוות דעת המרדכי כאן לדעת הרשב"א ,והם
רחוקים ,וצ"ע ,ודוק.
ז( ]       סימן לה[ 
]    מעשה[  
       
        
          
       
       
        
        
      
 תמה על דברי הדרכי-משה ,היכי מדמה ההיא דמרדכי
לדברי רשב"א וכתב לרשב"א דברים דלא עלו על דעתו,
דהא דאסור בפשטידא ופלאדען אף אם התנור סתום אינה אלא
לשיטת התוספות דאית להו ריחא מילתא ,וכן המרדכי פרק גיד



     

,מקום לא קשה מההיא דרב כהנא בפת שאפאה עם הצלי-מכל
דשאני התם שהוא בשר בחלב החמירו טפי משום דלא בדילי
,חדש- עיין פרי.משה היפך מזה- וכאן כתב הדרכי,אינשי מיניה
.ועיין בטו"ז
           (יא
        
         
        
         
         
        
         
 דזה הוא נגד סברת הר"ן בפרק גיד הנשה שאדרבה
 דכתב,החמיר בבשר בחלב יותר מבשאר איסורין
, אף שסבירא ליה כלוי דריחא לאו מילתא,לתרץ דבריו
,מקום לא קשה מההאי דרב כהנא בפת שאפאה עם הצלי-מכל
דשאני התם שהוא בבשר בחלב החמירו טפי משום דלא בדילי
,משה היפך מזה- וכאן כתב הדרכי, עיין שם,אינשי מיניה
. ועיין בטו"ז,וצ"ע
. שם,מתוך בז"ך לבונה תורת זאב על סוגיות הש"ס

        
        
  

 (יב

 דלא אמרינן כן אלא אי, לי דגם זה אין לו מקום כאן
 אבל לשיטת הטור,אמרינן ונקטינן ריחא מילתא
 כן נמי, כי היכי דמותר להריח בבת תיהא דיין נסך,יוסף-ובית
 רק דקיימא לן,מותר לטעום דבר איסור אם אינו אוכלו
. וצ"ע,לכתחילה אסור ריחא
. שם,מתוך בז"ך לבונה תורת זאב על סוגיות הש"ס

          (יג
       
        
        
        
        
        
         
         
        
        
   
        
        







 ועיין שם שכתב דכך,הנשה סבירא ליה כן דריחא מילתא
 מה שאין כן,כן שפיר יש לאסור כהאי גוונא- אם,קיימא לן
גדולות דקיימא לן ריחא-הרשב"א שפסק כשיטת רש"י והלכות
 אבל בדיעבד מותר ליכא, רק לכתחילה אוסרין,לאו מילתא
 והוא תמוה שרוצה להשוות דעת,למימר כלל כהאי גוונא
. ודוק, והם רחוקים מאד,המרדכי לדעת הרשב"א
: שם,מתוך בז"ך לבונה תורת זאב על סוגיות הש"ס

           (ח
        
        
        
         

והיתר לא כתבו- דהנה המרדכי והאיסור, דבריו כאן צ"ע
 אבל,כל אלה אלא לשיטתייהו דאית להו ריחא מילתא
 כמו שכתב הוא עצמו כאן,לדידן דקיימא לן ריחא לאו מילתא
 אין חילוק בין אם הוא,גדולות ורי"ף ורמב"ם-כרש"י והלכות
 וכל דבריו אלו שכתב,דבר חריף או אם התנור קטן או גדול
 דהא כל אלו לא נכתבו אלא לשיטת,כאן באריכות כולם צ"ע
משה כאן קיימא לן דלאו- והוא לשיטתו בדרכי,ריחא מילתא
.חדש- עיין פרי, וצ"ע,מילתא
           (ט
       
         
        
     
והיתר לא- דהמרדכי והאיסור, אלו נמי צריכים עיון
 אבל,כתבו כל אלה אלא לשיטתייהו דריחא מילתא
גדולות ורי"ף-לדידן דריחא לאו מילתא כרש"י והלכות
 אין חילוק בין אם הוא דבר חריף או אם התנור קטן,ורמב"ם
. וכן כל שאר דבריו שם צ"ע בזה, וצ"ע,או גדול
. שם,מתוך בז"ך לבונה תורת זאב על סוגיות הש"ס

            (י
         
         
        
         
        
        
         
, שאדרבה, דזה הוא נגד סברת הר"ן בפרק גיד הנשה
 דכתב,חמור בבשר בחלב יותר מבשאר איסורין
, אף שסבירא ליה כלוי דריחא לאו מילתא,לתרץ דברי הרי"ף



     

          
         
         
        
        
      
 נא לכמה וכמה דחוקים נכנס כדי לדחות דברי מרן
בבית-יוסף דהם דברים עתיקים ,דהא דפירש רש"י
שיש ביניהם תל גדול ,כוונתו מבוארת ,דאי לאו הכי הפסחים
שהם תלויים בשפודים ונתגלגלו עליהם ודאי מנתזים מאחד
על חבירו ,לכך צריך תל גדול ביניהם .אבל אין הכי נמי ,ריח
הפיטום יש כאן בתנור שצלאו ,ומדלא הקפיד על זה לא
להקשות ולא לתרץ ,אלא ודאי שאין לחוש אפילו לנצלים
בשתי קדירות אפילו סמוכות זו לזו ,ושפיר דייק בבית-יוסף
דינו ,שבשתי קדירות אפילו בצלי אין הריח מתפשט להתערב
עם מה שבקדירה אחרת ,כן נראה לעניות דעתי ,ודוק ,עיין
פרי-חדש.

יד( 

         
      





בשולחן-ערוך ובבית-יוסף בכל מקום אית ליה דהלכה כגדולי
הוראה הרי"ף והרמב"ם ,וכאן הסכימו נמי הרמב"ן והרשב"א
והר"ן ,ובודאי הלכה כוותייהו ולכולם אית להו דהאי בשר עם
פת חמה דמי להדדי והתירו שניהם בדיעבד .לכן לא ירדתי
לסוף דעת אדונים אלו המחבר והש"ך ,וצע"ג לעניות דעתי,
ומצאתי בפרי-חדש שהקשה נמי כן ,וברוך שכוונתי.
מתוך בז"ך לבונה תורת זאב על סוגיות הש"ס ,שם עמ' קיב

טו(        
     
        
        
    



לומר ,דוקא בדבר דלא עבידא לריחא ,אבל בדבר
דעבידא לריחא ודאי ליכא למימר הכי ,וכן מסתבר,
וקל להבין.

טז(          
      
        
        
    

 נפלאתי על אדונינו מורנו ורבנו המחבר ז"ל .הא
בסעיף א כאן פסק כשיטת הגאונים דקיימא לן
כלוי בבשר כשרה שצלה עם בשר נבלה ,והיינו דריחא לאו
מילתא ,והאיך הביא כאן האי דינא לאסור פת חמה שמונח על
גבי חבית פתוחה של יין נסך שלא נאסר אלא למאן דאמר
ריחא מילתא .ואין להקשות נמי אטור יורה-דעה שהביא גם-כן
ברישא שיטת הגאונים המתירים ולבסוף הביא גם הוא האי
דינא דפת חמה ,משם לא קשה ,כי הטור הביא ברישא שיטות
הגאונים המתירים ומפרש אותם ,ואחר-כך הביא לפסק הלכה,
וזו לשונו ,ומסקנת אדוני אבי הרא"ש ז"ל כרבנו תם ,ודוקא
בתנורים שלהם וכ' ,פת חמה שמונחת על גבי חבית פתוחה
של יין נסך אסור וכ' ,עכ"ל .מוכח שהוא מסיק להלכה כרא"ש
ורבנו תם לאסור בריחא מילתא ,ואליבא דידהו כתב שפיר האי
דפת חמה .אבל רבנו בשולחן-ערוך שפסק כגאונים דמתירין,
קשה.



 בש"ך ס"ק כא גם הוא הרגיש בזה ,ותירץ ,וזו
לשונו ,ואף-על-גב דלעיל סעיף א כתב ,ואם צלאן
הרי זה מותר ,והפוסקים מדמים שני דינים אלו להדדי,
מכל-מקום הא התוספות והרא"ש כתבו להדיא בפרק בתרא
דעבודה-זרה דף סו דלא דמו להדדי ,וכן הוא בראב"ן וכ',
ובשאר פוסקים ואחרונים ,עכ"ל .ולא תיקן בזה ,חדא ,דזה
אינו אלא לתוספות ורא"ש והם אזלו לשיטתייהו דריחא
מילתא ,אבל לשיטת הגאונים דקיימא להו ריחא לאו מילתא
היא ,וכמו שפסק הוא בסעיף א ,ודאי דמו .ועוד ,הא רבנו

 לא זכיתי להבין דבריהם הקדושים .מאי כוליה האי
להחמיר באותו הריח אם גם אמרינן ריחא מילתא היא,
הלא הריח לא יהיה חמור מן האיסור בלוע עצמו ,הא באיסור
בלוע עצמו אמרינן דמצטרפינן לבטל האיסור כל מקום שנוכל
לומר שהאיסור התפשט עד שם ,ואם-כן הריח הרי הוא פורח
באויר התנור והתפשט בכל התנור ובכל מה שנמצא בתוך
התנור ,אם-כן בדין הכל מצטרף לבטל אותו הריח .ולא הבנתי
למה לא התיר הרמ"א אלא במקום פסידא ,והש"ך החמיר דרק



לומר דוקא בדבר דלא עבידא לריחא ,אבל בדבר
דעבידא לריחא ודאי ליכא למימר הכי ,כך נראה לי.
מתוך בז"ך לבונה תורת זאב על סוגיות הש"ס ,שם.

יז(          
      
         
         
 
          
       
       
       
ש"ך ס"ק יג דאין להתיר אלא בהפסד מרובה ,ועיין
שם.





     

בהפסד מרובה ,ואפשר לכוין קצת דברי הטו"ז לדעתו,
מכל-מקום צ"ע ,דמלשונו נראה ,שכתב ,מכל-מקום בריחא יש
להקל ,משמע שבדוחק נכנס לספק כזה ובמקום פסידא ,והלוא
מצד הדין יש להקל ,וצע"ג ,ועיין פרי-חדש.
מתוך בז"ך לבונה תורת זאב על סוגיות הש"ס ,שם.

יח(           
      
       
         
    
 תמה ,מה זה חשש גדול בריח הזה שלא הכניסו להתירו
להצטרף כל מה שבתנור אלא לצורך הפסד או בהפסד
מרובה ,דמאי טעמא לא מצטרפין בבלוע באיסור בלוע כל מה
שבקדירה אלא על-ידי רוטב ,משום דבלא רוטב אין האיסור
יכול לבוא ולהתפשט עד שם ,אבל למקום שיכול להתפשט
ולבוא ,שמה ודאי מצרפינן לבטלו בלי שום טענה ,ואם-כן כאן
הריח הלא הוא פורח באויר כאן באותו התנור ומתפשט לכל
מה שבתנור ,אם-כן ,בדין הכל מצטרף לבטלו ,ומה זה חשש
הפוסקים כאן שלא הגישו להתיר אלא בדוחק ובהפסד ,כי
אפילו למאן דאמר ריחא מילתא אין לפקפק כאן לאוסרו ,וצ"ע
לעניות דעתי.
יט( ] סימן קח[       
     
         
       
         
          
        
         
         
     
 דעתי נראה שדברי האיסור-והיתר הארוך ודברי
רש"ל וב"ח כנים וברורים ,ודברי טו"ז צ"ע .דהנה
המרדכי כתב דינא דבצל לשיטתו שם ולשיטת רבנו תם
דקיימא לן ריחא מילתא ,ושפיר כוונתו אפילו בתנור גדול ופיו
פתוח ,ורש"ל איירי לדידן דקיימא לן ריחא לאו מילתא ,לכן
כתב שפיר דוקא בתנור קטן ולא בתנור גדול .והשתא צ"ע על
דברי טו"ז ,שכתב ,דנראה לי פסק רמ"א משום דמרדכי מדמה
לה לפת חמה וכ' ,מאי ראייה זה ,דהא המרדכי שם לשיטתו
שפיר מדמי ליה ,אבל לדידן ודאי לא דמי ,וצ"ע.
מתוך בז"ך לבונה תורת זאב על סוגיות הש"ס ,שם.

כ( 

         
     



        
         
        
       
       
   
 דעתי אין ראייה מגמרא דפסחים ,כי שם מסיק
בגמרא גבי אין צולין שני פסחים בתנור אחד שיש
לחוש לתערובות גופים בין ללוי בין לרב ,ואם-כן ,שפיר נימא
דלתערובת טעמים אין לחוש אלא אם אחד מהם שמן ,ואין
לחוש בזה כלל לתערובות גופים ,דהא יש להבחין היטב בין
רזה לשמינה ,אבל בשניהם כחושים ,דאין לחוש כלל
לתערובות טעמים ,מכל-מקום יש לחוש לתערובות גופים,
ושפיר אתי לן פסק תורת-חטאת דיש לאסור קצת לכתחילה,
וכן נמי סברת איסור-והיתר ,וקל להבין ,ודלא כפרי-חדש.
כא(          
    
        
       
        
        
  
 תמה ,דהא כל דברי רמ"א אלו בהג"ה זו אינם אלא
לשיטת התוספות ורבנו תם שסבירא להו ריחא מילתא
כרב ואביי ,דאם לא כן ,אין להבין כל דברי הג"ה זו .וגם לדידן
דקיימא לן ריחא לאו מילתא ,האיך סלקא דעתך לאסור אפילו
בדיעבד אף אם התנור קטן וסתום באיסור משהו ,הא ריחא
לאו מילתא ,אלא ודאי אין כאן מקום לדברי הש"ך אלו.
ואפשר שכוון לכך במה שמסיים וכתב ,ודוחק ,וצ"ע.
מכל-מקום כל דבריו קשה הבנה ,וצ"ע .וגם הרמ"א
בדרכי-משה לא הביא כל זה אלא בשם תוספות עבודה-זרה
סו ,ודוק .וכן גם-כן צ"ע דברי הש"ך לקמן ס"ק טו שהקשה
מדברי מרדכי .ועיין מה שכתב לעיל אדברי מרדכי ,ועיין שם
מה שכתבתי כאן אדברי טו"ז ס"ק ה ,ודוק.
מתוך בז"ך לבונה תורת זאב על סוגיות הש"ס ,שם.

כב(          
      
       
          
           
        
          
        



     

 דעתי אין בזה קושיא ארמ"א ,דהנה אאיסור משהו
לא נאמר ולא שייך כלל שיעור כמה נקרא משהו,
ושיש משהו ריח מחמץ אם אופה פת חמץ יוצא ממנו ריח
משהו וזה ודאי אי-אפשר לכפור ,וכן משמע מהא דהביא
הש"ך לעיל בס"ק א גבי חלה שלנו ,עיין שם .ואם-כן ,אי
אמרינן שהבשר שמן מפטם ומוציא ריח מן פת החמץ ,אם כן
מוכח שיש משהו ריח בפת חמץ ושפיר שייך לאוסרו אפילו
לאפותו עם מצה לכתחילה .אלא ודאי דאין חילוק בין איסור
האוסר במשהו לשאר איסורים ,ונקטינן אפילו משהו ריח אין
כאן ,ודברי רמ"א נכונים ,כך נראה לעניות דעתי ,ודוק.
כג(         
       
        
         
       
 דעתי העטרת-זהב הבין מדברי הרב כאן כן,
מדהתיר הרב כאן במקום הפסד מרובה ,הבין
שפיר דאינו אלא משום מנהגא להשוות הבישול לצלי .דאי
מדינא ,וכדברי תוספות בשם רבנו תם דבפיטום כולי-עלמא
מודו דאסור ,הוה ליה לרמ"א לסתום דינו כדברי מהרש"ל
בספרו ים-של-שלמה פרק גיד הנשה סוף סימן יד ,וזו לשונו,
אכן בקדירה טמונה שאין לה שום מקום לצאת ,הרי ידוע
שההטמנה גורמת הפיטום ,ונאסרו ,עכ"ל .הרי שלא חילק,
ואוסר אפילו במקום הפסד מרובה ,וכן בדין אי אסרינן מדינא,
אבל עכשיו שהרמ"א מסיק להקל בהפסד מרובה ,מכלל דאין
זה מדינא אלא ממנהגא ,לכך יש להתיר בהפסד מרובה ,כך
נראה לעניות דעתי.
כד(         
     
          
        
          
       
          
       
         
         
      
 אני תמה על דברי מרן ז"ל כאן בטו"ז .הלא לפי
דבריו כאן משמע שאפילו במרדה בת יומא אין
לחוש אפילו לכתחילה ,והוא לא נאמר ולא נשמע מדברי
התוספות שם כלל ,ואדרבה ,דברי הלבוש מיוסדים על מרכז
אמת וצדק ,וכן משמע מדברי תוספות שם במסכת עבודה-זרה,
עיין שם .ונראה לעניות דעתי פירושם כך .ודאי אמרדה בת





יומא לא חיישינן כלל ,דהא קיימא לן דגוי קפיד אמנקיותא,
והוא זהיר וזריז ,כי הוא אומן בדבר ,ונזהר שלא ישפך על
המרדה ,ובודאי אין לך אופה שאין לו שתי מרדות להחליף,
ואם משכח שנשפך איזה שומן על המרדה ,קפיד כל אומן
אופה להחליף המרדה מיד ולוקח האחרת משום נקיותא עד
שייבש ורוחץ המרדה ,וביום השני כבר נעשית המרדה אינה
בת יומא .וכתבו בתוספות ,וזו לשונם ,ומיהו ,כשאינה בת יומא
מותר להשתמש בה לכתחילה ,ולא גזרו שאינה בת יומא אטו
בת יומא אפילו לכתחילה ,כיון דלא אפשר וכ' ,עכ"ל .וזה הוא
כוונת הלבוש ,שכתב ,שלא גזרו משום בת יומא כמו בשאר
כלים ,משום דלא שכיחא ,פירוש ,דלא שכיחא שישפוך האומן
האופה מן מה שלוקח מן התנור ,לפיכך לא גזרו שאינה בת
יומא אטו בת יומא כמו בשאר כלים .ואין להקשות מגמרא
פסחים דף סה דקאמר גבי דם פסח ,הכהנים אגב זריזותיהו
דעבדי משתפך .דהתם איירי מכוס מלא דם ,ושפיר יש לומר
אגב זריזותייהו דעבדי משתפך ,מה שאין כן כאן ,דאיירי בדבר
יבש שהאופה אופה בתנור מעשה אופה ורק לחוש שישפך
מהשמנונית עלה ,בזה ודאי יש לומר אגב זריזותו לא משתפיך.
ואי יש לחוש שרידה האופה עם המרדה אחר שנשפך עליו
רודה גם-כן עוד ממה שנשאר בתנור ,ודאי לא היינו מתירין
לכתחילה ,ושפיר אמרו בתוספות דמותר לכתחילה משום דגוי
לא ישמע לנו אם נאמר לו שיעשה מרדה חדשה תמיד ,אבל
לזה לא נחוש כלל שירדה במרדה בת יומא .ותימה על הטו"ז
שמפרש דבר שאין לו שורש ,ודוחה דברי הלבוש מכל וכל,
ולפי דברי תראה שדברי לבוש כנים וברורים ,תהילה לאל
יתברך.
כה(         
        
        

 דעתי נראה ,דהא באמת קיימא לן סתם יינם מותר
בהנאה ,אלא מצד חומרא יש לאסור לכתחילה
בהנאה ,אבל זילוף שאינו אלא הנאה של ריח ,ואנן קיימא לן
ריחא לאו מילתא ,מותר אפילו לכתחילה לזלף ,דהא לדידן
סתם יינם מותר בהנאה .ועוד יש לומר ,דיש יין נסך שמותר
בהנאה ורק אסור בשתיה ,כגון שנגע גוי שלא בכוונה או תינוק
גוי שנגע דאסור רק בשתיה ,ביין כזה מותר לזלף .וכך כוונת
הרב בהג"ה ,אסור לזלף ביין נסך שאסור בהנאה ,פירוש ,רק
אותו יין נסך שאסור בהנאה בזה אסור לזלף ,אבל יין נסך
שמותר בהנאה ,כדפירשתי לעיל ,באותו יין מותר לזלף ,ודוק.
כו(          
       
        
         



     

        
        
          
       
        
       
       
         
         
        
       
         
        
         

חדש שהפריז כאן על המדה- ליה מריה לרבנו בפרי
,לדחות דברי רש"י מרן של כל התורה אשר בידינו
.ידי קושיות ולכתוב עליו שלא נתחוורו דבריו-בדברים על
 אם אומר,והנה לעניות דעתי באמת יש לתרץ כל קושיותיו
 אין קושיא מה שהקשה דהוה ליה לשיטת רש"י,לפי פשוט
לומר רבי יוסי אוסר בשל שעורים ומתיר בשל חטים מפני
 דזו הלשון לא שייך, יש לומר בפשיטות,שחטים אינן שואבות
 כי היכן הוזכר כבר דבר במתניתין דתרומות מענין,אפשר-ואי
,שאיבה דלימא רבי יוסי בשל חטין מותר מפני שאינן שואבות
 בשלמא דקאמר רבי יוסי מתיר,דמשמע דפליג בענין שאיבה
,בשל חטין ואוסר בשל שעורים מפני שהשעורים שואבות
 דמשמע רבי יוסי מסכים לרבי יהודה אלא שפליג בשל,שפיר
 אבל איפכא הלשון,שעורים מפני שלשעורים כח יתר מלשאר
. ודוק היטב,לא שייך כלל
 ודאי לריש לקיש דקאמר, יש לומר, קושיא השניה
דפלוגתא הוי בפת חמה וחבית סתומה או בפת צונן
 כי בפת חמה, שייך לומר שואב את הריח,וחבית פתוחה
 כיון שהחבית,וחבית סתומה לא שייך לומר שקולט את הריח
 אבל אי אמרינן שיש לשעורים,סתומה מהיכן קולט את הריח
. אז שפיר יש לאסור,כח גדול ששואב אפילו בחבית סתומה
 כיון דחזינן,אלא אפילו לא כריש לקיש נמי שייך לשון שאיבה
 דהא אי מונח פת חמה של חטים,דקליטה לא כלום הוא
אחבית פתוחה של יין למה אמר שהוא מותר ולמה אין לחטין
 ודאי אינו אלא מפני,כח קליטה ולשעורין יש כח קליטה
 ושפיר שייך לשון,שלשעורים יש כח יתר ששואב את הריח
.שאיבה בשעורים
 בוא וראה שאינו, שלישית ממתניתין דמכשירין
 כי,דומה מתניתין דמכשירין למתניתין דתרומה
שם במתניתין דמכשירין איירי מטומאה או להכשירו לקבל





          
         
         
        
           
         
        
        
        
         
         
   
 וכל ראייתו, דעתי נראה דראיית המרדכי מוכרחת
רק מהדס דחזינן כיון דלריחא הוי ריחא מילתא
 כיון שלא קאי לריחא אמרינן, מה שאין כן באתרוג,ואסור
 הוי כמי, ואי אסרינן ריחא משום דאקצייה,ריחא לאו מילתא
,שנשבע שלא להריח ואסור להריח אפילו אי ריחא לאו מילתא
אבל בשאר איסורי תורה ודאי אמרינן ריחא לאו מילתא אפילו
. כך נראה לעניות דעתי,זרה אם אינו עמד רק להריח-בעבודה
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ערוך-יוסף ובשולחן- הלא דרכו של רבנו בבית, תמה
לפסוק להלכה תמיד כשני נשיאי ישראל כרי"ף
 והלא הם פסקו להלכה ריחא לאו מילתא היא בין,וכרמב"ם
 ובפרט הכא בדין זה,בבשר בין בפת חמה וחבית פתוחה
 שהם הרמב"ן והרשב"א,דגדולי ראשונים ז"ל מסכימים לזה
פי-על- ואף, וכולם מדמים האי דבשר עם פת חמה,והר"ן
 זה אינו אלא לשיטתו דקיימא לן,כן כך-שבטור הביא גם
,יוסף- מה שלא כתב כן בבית,כשיטת הרא"ש בשם רבנו תם
. ועיין פלתי,חדש- עיין פרי,וצע"ג
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טומאה ,אמרינן שפיר שהכל תולה בשאיבה ,אי שואב הפת
מלחלוחית היין מממשו הוכשר על-ידי המשקין ,ואי לא שואב
מממשו אם-כן לא בא עליו משבעה משקין המכשירין ואינו
מוכשר ואינו נטמא ולא מקבל טומאה .והנה המשקין
המכשירין לקבל טומאה או המקבלים טומאה אין להם שיעור,
אפילו כל שהוא מכשירים לקבל טומאה אם באו ברצון .לכך
אמר רבי מאיר בפת חמה שנותן על פי חבית של יין טמא מפני
שהפת חמה שואב ממשקין ממש .ורבי יוסי אית ליה שרק
השעורים שואבים לכך מטמא בשעורים .ורבי יהודה אית ליה
שאינם שואבים כלל אלא קולטים את הריח ,וריחא לאו מילתא
היא ,לכך מטהר רבי יהודה ,זהו שם במתניתין דמכשירין .מה
שאין כן בתרומה ,דכאן איירי מאיסור לאסור לזרים משום
תרומה ,ובאיסורין קיימא לן שהאיסור בטל בשישים של היתר.
ונחזי אנן ,הפת חמה מוטל על פיו של יין פתוח אינו נוגע
כלל ,רק לחלוחית יין עולה ומלחלח הפת קצת ,וזה דבר מועט
ובטל בשישים בפת ,בפרט אם נתייבש אחר-כך הפת .והנה ,אי
אמרינן ריחא לאו מילתא ,אם-כן אין לאסור האי פת מחמת
דבר מועט מלחלוחית הנבלע בו ,אלא אי אמרינן ריחא מילתא
והפת מלא על כל גדותיו מאותו הריח יין של תרומה .לכך
סבירא ליה לרבי מאיר אסור ,ורבי יהודה סבירא ליה ריחא לאו
מילתא לכן מותר ,ורבי יוסי סבירא ליה אליבא דשיטת הרי"ף
והרמב"ם כרבי יהודה ,דריחא לאו מילתא ,לכך בחטין מתיר,
אבל בשעורין סבירא ליה דשואב יותר ויותר משל חטין,
ושואב כל-כך עד דלית ליה שישים בפת כנגדו ואסור .זהו
לשיטת הרי"ף ורמב"ם .אבל רש"י סבירא ליה ,אי אית ליה
לרבי יוסי ריחא לא מילתא ,גם בשעורים אי-אפשר לאסור ,כי
הלחלוחית ששואב בטיל בשישים בפת ,אלא על-כרחך רבי
יוסי אית ליה נמי ריחא מילתא ,ואז אוסר בשל שעורים
ששואב ממש הריח ,ומתיר בשל חטים שאינו קולט אפילו
הריח ,כך נראה לעניות דעתי.
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 בעיני מאוד לדחוק דברי מאור עינינו אשר האיר עיני
כל ישראל בפירושיו ורוח אלקים דבר בו רש"י ז"ל,
לדחוק דבריו בדיוקים או באיזה קושיא ולכתוב שדבריו לא
נתחוורו כלל ,ושרי ליה מריה להגאון בפרי-חדש שהפריז כאן
על המדה .ויען שגם אני כוונתי לעיל בפירושי על הרב אלפס
פה בחדושי * לפרש האי מתניתין דמכשירין פרק ג כפירוש
הפרי-חדש ,וישבתי מה שקשה על זה ממתניתין ב דמכשירין
שהקשה הר"ש שם ,יצאתי לתרץ דלא יקשה על שיטת הרי"ף
ממתניתין דשם ,וגם אברר לעניות דעתי דדברי רש"י כנים
וברורים ,וח"ו לומר שהוציא קולמסו טעות כזו.
 ואומר דלא דמי האי מתניתין דמכשירין למתניתין
דתרומה כלל וכלל לא ,כי שם במכשירין איירי
מטומאה או להכשיר לקבל טומאה ,ודאי אמרינן אי שואב הפת
ממשות של יין אפילו קצת ממנו כיון שבא ממשקה על האי
פת הרי הוא מכשירו לקבל טומאה או מטמאו ,ושפיר אמר רבי
מאיר טמא וגם רבי יוסי בשעורים מפני ששואבים מגוף
המשקה ,ורבי יהודה מטהר שסבירא ליה שאינו שואב מגוף
המשקה ,רק הריח נכנס בפת ,וריחא לאו מילתא היא .מה שאין
כן כאן בתרומה ,דאיירי מאיסור לאסור הפת השואב מן
התרומה ,ובאיסורין אמרינן שהאיסור בטל בשישים אם יש
בהיתר שישים כנגד האיסור .והנה הלחלוחית הנבלע בתוך
הפת ממשות של יין אינו אלא דבר מועט ,מאחר שהפת אינו
נוגע ביין אלא שהוא מונח על החבית פתוח והאויר מפסיק.
והנה אי אמרינן ריחא לאו מילתא היא ודאי לא הוי רבי מאיר
אוסרו כי סבירא ליה דהאי ממשות של המשקה ששאב בטל
בפת שהוא ודאי שישים כנגדו ,ועל-כרחך דסבירא ליה ריחא
מילתא היא ,והפת מלא על כל גדותיו מאותו ריח יין ,לכך
אסור משום ריחא מילתא היא ,ורבי יוסי סבירא ליה ריחא לאו
מילתא היא ,לכך מותר ,ורבי יוסי דסבירא ליה כרבי יהודה
דמותר משום ריחא לאו מילתא היא ,לא התיר אלא בשל חטים
שאינו שואב מממשות היין אלא דבר מועט ,ואוסר בשל
שעורים מפני שהשעורים שואבות ביותר ונכנס כל-כך





     

מהמשקה עד שאין שישים בפת לבטלו .זה אשר נראה לי
לתרץ לדידן שיטת הרי"ף והרמב"ם.
 ליכא למימר ללוי דלכולי-עלמא ריחא לאו מילתא,
וטעמא דרבי מאיר משום שואב ,דהא כי אמרינן
לרבי מאיר ריחא לאו מילתא היא לית ליה מקום לאוסרו ,דהא
מה ששאב ממשות בטל בפת ,ושפיר לדידן ,אבל רש"י סבירא
ליה אי אמרינן לרבי יוסי נמי אית ליה ריחא לאו מילתא היא,
לא הוה ליה לאסור אפילו בשעורים ,כי רש"י סבירא ליה אף
שהשעורים שואבות ממשות היין ,מכל-מקום אי-אפשר להם
לשאוב כל-כך שלא יבטל בפת ,אלא על-כרחך דאית ליה נמי
כרבי מאיר ריחא מילתא היא ,הפת מתמלא מן הריח ואוסרו,
והתנא דמסדר המתניתין הוא רבנו הקדוש ,אחר שהביא
פלוגתא דרבי מאיר ורבי יהודה כדרכו בכל מקום הוסיף על
הא דאמר דרבי יהודה מתיר הוסיף ואמר ורבי יוסי נמי מתיר
בחטין שאינם שואבין לא ממשות ולא ריח ,אבל אוסר בשל
שעורים שהם שואבות ממש וריח ,ודבריו כנים וברורים ולא
קשה עליו לא שום דיוק מדיוקי הפרי-חדש ולא ממתניתין
דמכשירין ,ודברים מחוורין ומחוורין ,כך נראה לעניות דעתי,
ודוק ,עיין לעיל מה שכתבתי לפרש מתניתין דמכשירין ,ודוק,
ובעיקר הסברא כוונתי לפלתי ,וברוך חונן לאדם דעת.
מתוך בז"ך לבונה תורת זאב על סוגיות הש"ס ,שם.
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 עני בדעת ,לא ידעתי מי הכריחו לפרי-חדש לכל זה
לומר דלשיטת הרי"ף והרמב"ם אף בפת חמה וחבית
מגופה יאסר ,הלא במתניתין דתרומה אינה אלא הרודה פת
חמה ונתנה על פי חבית יין של תרומה ,רבי מאיר וכ' ,וסברא
חיצונה דאיירי מפת חמה שנתנה על פי חבית פתוחה ,מדכתב
ונתנה על פי חבית יין וכ' ,וחזינן במתניתין דמכשירין דיש
חלוק בין זרעים לפת ,כמו שכתב שם התוספות-יום-טוב ,כי
הפת אינו קולט ממשות היין אם החבית סתומה ,ויש כאן חרס
או מגופה המפסיק ,אלא מגוף היין עצמו יכול לשאוב ממשות
היין אם אין בינו לפת שום דבר המפסיק .ואי לאו דחידש לנו



ריש לקיש לשיטתו דסבירא ליה ריחא מילתא היא ,דהפלוגתא
היא בפת צוננת או חבית מגופה כדי להעמיד רב דלא כתנאי,
ודאי לא עלה על דעתן לחלק כן .והשתא דלית לן לדידן האי
דריש לקיש ,נקטינן ודאי מתניתין כפשטן ,בפת חמה וחבית
פתוחה הוי פלוגתייהו ,ושם אסר רבי יוסי בשעורים ,אבל אי
פת צוננת או חבית מגופה ,אף שהפת חמה ,אית להו
לכולי-עלמא דאין כאן שום ריח ,ומותר אפילו לרבי מאיר .וכן
משמע נמי מדברי הרמב"ם פרק טו מהלכות תרומה הלכה יג,
שהביא סתם ,הרודה פת חמה ונתנה על פי חבית של יין של
תרומה ,אם היתה פת חטים הרי זו מותרת ,ושל שעורים
אסורים ,מפני ששואבות ,עכ"ל .הרי שאיירי מפת חמה וחבית
פתוחה ,ולא איירי מפת צוננת ולא מחבית מגופה כלל ,דאם
לא כן ,הוה ליה לחלק ולומר 'ואפילו חבית מגופה' ,אלא ודאי
לית לן לחלק כלל .ואיני מכיר מה הביא לו לפרי-חדש לומר
כהנ"ל ,וצ"ע.
לא(          
     
         
         
        
        
         
       
        
         
        
         
      
 ידעתי מי הכריחו לפרי-חדש לכל זה ,הלא במתניתין
דתרומה אינה אלא הרודה פת חמה ונתנה על פי חבית
יין של תרומה ,רבי מאיר וכ' ,וסברה חצונה דאיירי מפת חמה
שנתנה על חבית פתוחה ,מדכתב ונתנה על פי חבית וכ' ,וחזינן
במתניתין דמכשירין דיש חילוק בין זרעים לפת ,כמו שכתב
שם התוספות-יום-טוב ,כי הפת אינו קולט על-ידי החרס או
מגופה אלא מגוף היין עצמו ,ואי לאו דחידש לנו ריש לקיש
לשיטתו דסבירא ליה ריחא מילתא היא דהפלוגתא היא בפת
צוננת או חבית מגופה כדי להעמיד רב דלא כתנאי ,ודאי לא
עלה על דעתן לחלק כן ,והשתא דלית לן לדידן האי דריש
לקיש ,נקטינן ודאי מתניתין כפשטן בפת חמה וחבית פתוחה
הוי פלוגתייהו ,ושם אוסר רבי יוסי בשעורים ,אבל אי פת
צוננת או חבית מגופה אית ליה לכולי-עלמא אין כאן שום ריח
ומותר אפילו לרבי מאיר ,וכן משמע נמי מדברי הרמב"ם פרק
טו מהלכות תרומות הלכה יג ,שהביא סתם הרודה פת חמה
ונתנה על פי חבית יין של תרומה ,אם היתה פת חטים הרי זו
מותרת ,ושל שעורים אסורים מפני ששואבות ,עכ"ל .הרי





     

 לעיל סימן צה מה שכתבתי על טו"ז ס"ק טו לתרץ
חדש כאן- וגם קושית הפרי.צדק-קושית טו"ז על צמח
 דיש לחלק היטב בין דבר,צדק נראה לי לתרץ-על הצמח
שעומד לאכילה ובין דבר שאינו עומד לאכילה ואין דרך כלל
 דאפשר הא דגזרו רבנן בטעימת איסור אפילו,לאכול ממנו
 בזה, אינה אלא בדבר שעומד לאכילה,בדבר פגום לכתחילה
 דכולה חדא גזירה,שפיר יש לומר אי לא הא לא מקיים הא
 יש לומר דלא גזרו, אבל בורית שאינו עומד לאכילה כלל.היא
צדק- ואפשר זהו נמי כוונת צמח.אפילו בטעימה לכתחילה
 כך, ועיין שם, ולא מצאתי כלל שחזר בו בסימן צא.בתשובתו
. ברוך שכוונתי,מגדים- עיין פרי,נראה לעניות דעתי
          (לד
     
        
         
       
 כאן בתחילה כתב דברי, דממש נראה סתירה בדבריו
כך כתב- ואחר,תוספות דזילוף חשיבא הנאה גמורה
 ועיין לעיל מה. וצ"ע בדבריו,דלא הויא ממש הנאה לגמרי
 ומתורץ היטב בזה,שתירצתי על קושית הש"ך בס"ק כה
.מגדים- עיין פרי, ועיין שם,חדש כאן-קושית הפרי
           (לה
    
        
         
       

גבורים לא כתב כל דבריו שם אלא-דהא השלטי
. וצ"ע,אמוסק"ו ותירץ הקושיא ממוסק"ו
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שאיירי מפת חמה וחבית פתוחה ולא איירי מפת צוננת או פת
כן הוה ליה לחלק ולומר- דאם,חמה וחבית מגופה כלל לא
 ואינו מכיר, אלא ודאי לית לן לחלק כלל,ואפילו חבית מגופה
. וצ"ע,חדש לומר כך-מה הביאו לפרי
. שם,מתוך בז"ך לבונה תורת זאב על סוגיות הש"ס
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 עיין לעיל מה,שמואל על הש"ך- קושית אמונת
שכתבתי לתרץ קושיית הש"ך על המרדכי ש"ך ס"ק
 נראה לי,שמואל-חדש על אמונת- ולתרץ קושית הפרי.כז
 הדס במחובר מותר להריח בו, כיון דבגמרא נאמר סתם,פשוט
 הדס להריח קאי אי שרית ליה לא אתי, מאי טעמא,'וכ
 בין שיש בו,כן משמע דאיירי בכל הדס- אם.'למגזייה וכ
 ולמה לא גזרינן. כיון דלא חילק,ענבים בין שאין בו ענבים
 אלא ודאי.בהדס שיש בו ענבים דאתי למיגזייה לאכול הענבים
 וראיית. כיון שעיקרו להריח בטל האכילה שבו,משמע
. ודוק,שמואל ברורה-אמונת
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 אין אני רואה בעניי שום ראייה מדברי רש"י כאן
להחמיר ,כי באמת רש"י מדקדק לומר שיהיה תל גדול
כי היכא דליהוי דומיא דקדירה ,כי בקדירה הדופן הכלי שהיא
המחיצה והכותל עולה למעלה מהתבשיל המתבשל בתוכה
בתוך הקדירה ,ולכן אינו יכול לפטם וליתן ריחו וטעמו אל
הקדירה האחרת שגם-כן כותלה גבוה הרבה מהתבשיל ,וכן
צריך להפסיק גבי שני פסחים תל גדול העולה מקצה התחתון
של תנור עד למעלה קצה העליון של פסחים שהוא למעלה מן
התנור ,ואז מפסיק שפיר בין הטעמים ,דאם אינו עולה התל
גחלים או האפר למעלה מן גופי הפסחים ,לא הוי מפסיק
ביניהם בין שני הטעמים ולא הוי דומיא דשתי קדירות ,אבל
באמת בצלי קדר אין להחמיר כלל ,וצ"ע.
לז(       
      
        
         
 
 מה שכתבתי ותמהתי על הט"ז אות ו לעיל מה זה
הדחק להצטרף לענין ריחא ,וכי נעשה לריח חמור
מאיסור ממש ,ועיין מה שכתבתי לעיל טו"ז ס"ק ו ,וצ"ע.
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 דעתי ,אם שניהם כחושים לא מסתבר לאסור מפני
ריחא מילתא ,אף-על-פי שמדמה לפת חמה וחבית
פתוחה ,כי בשניהם כחושים אין לו דמיון לפת חמה וחבית
פתוחה ,דלא אמרינן פת חמה וחבית פתוחה לאסור אלא מפני
שדרך היין להעלות זיעה לחלוחית יין עצמו ,ופת חמה יש לו
כח מושך ששואב אותה לחלוחית זיעה העולה מן היין ,וכן
בדבר חריף יש לו כח מושך ושואב כל מין פיטום הנמצא
סביבו או עמו תוך התנור .וכל זה בדבר ששייך בו פיטום קצת,
כגון שיש בו איסור מפוטם שיש בו שמנונית ,או ההיתר הוא
מפוטם הרבה ,ועל-ידי זה מפטם הוא את האיסור הכחוש
ומעלה על-ידי זה קצת פיטום ,אז הדבר חריף שואבו .אבל אם
שניהם כחושים ההיתר החריף וגם האיסור הוא כחוש ,מנא לן
ששואב ההיתר החריף מן האיסור ,ומה ישאב ומהיכן ישאב,
זה לא מסתבר לפי עניות דעתי לאסור בדיעבד ,ודוק היטב.
ואפשר לתרץ ,דאיירי שיש באותו תנור עוד היתר אחר שמן,
דיש לומר שמפטם לאיסור כחוש והדר שואבו ההיתר החריף,
או שהאיסור חריף כחוש ויש באותו תנור היתר שמן וגם היתר
כחוש ,אז שפיר יש לומר דהכל אסור ,משום דשמן מפטם ליה
לרזה ,אבל אם אינו כאן בתוך התנור אלא איסור והיתר רזה,
אף שהאחד חריף ,לא מסתבר לאוסרו בדיעבד ,כך נראה
לעניות דעתי ,ודוק.
מ(           
       
          




הבנתי למה נחת להחמיר להריח בחוטם באיסור אכילה,
הא קיימא לן ריחא לאו מילתא ,וצ"ע.

מא(         
        
          
          
    

 דעתי נראה לי ,כיון דכאן איירי שההיתר הוא חריף
והאיסור אינו חריף ,ואנן אין אנו יכולין לאסור את
ההיתר חריף מטעם ריחא מילתא ,דהא איירי בתנור גדול
ופתוח ,ואין אנו נכנסים לאוסרו אלא משום שההיתר חריף
שואב מן האיסור האינו חריף ,ואם-כן ,מסתבר מילתא ,כי היכי
ששואב מהאיסור שאינו חריף כן שואב נמי מההיתר שאינו
חריף ,דהא זה ודאי לא מסתבר לומר ששואב מן האיסור שאינו
חריף ולא מן ההיתר אינו חריף ,וכיון ששואב מן שתיהם יחד
מן האיסור ומן ההיתר ,אם-כן למה לא נצטרף ההיתר אינו
חריף להיתר חריף כדי לבטל האיסור בשישים ,כן נראה לעניות
דעתי .עיין מה שכתבתי לקמן בד"ה חוות-דעת.

 דעתי דיש שני מיני פלפלין .מין אחד יש ,שאינו
אלא לתבלין לתבל בו את התבשיל ,וזה אין עיקרו
להריח ,ויש לומר דלא יחית לספק ברכות .אבל המין השני של
פלפלין ,והוא עיקרו להריח וזה הוא מין בשמים ומריח ,ואם
הוא שלם ריחו אינו חזק ,ואדרבה ,טוב הוא להריח ,זה כשר
למוצאי שבת-קודש להריח ולברך ,רק יש לומר אם הוא כתוש
אפשר שריחו חזק מאוד ,ומזה איירי הפרי-חדש ,וצע"ק.
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 מה שכתבתי לעיל אדברי פרי-מגדים במשבצות ס"ק
ו בד"ה נסתפקתי וכו' ,ותמהתי שם אדברי ואפסקא
דפרי-מגדים שכתב שלא להצטרף ההיתר שאינו חריף ,ועיין
שם .והוא הדין יש לתמוה כאן אדברי רבנו בחוות-דעת.
ולתרץ דבריהם הקדושים ,נראה לי שהם איירי שיש בתנור
אחד איסור חריף והיתר חריף והיתר שאינו חריף ,אז
סבירא להו דההיתר החריף שואב אליו כל הריח מהאיסור
חריף ואינו מניח לחלוק ממנו שום ריח קטן להיתר שאינו
חריף ,ולכך לא נאסר ההיתר וגם אינו מצטרף .אבל אם
אין כאן אלא איסור שאינו חריף והיתר שאינו חריף והיתר
חריף ,אין הכי נמי מודים אף שאינו נאסר ההיתר שאינו
חריף ,מכל-מקום מצטרף לבטל האיסור שאינו חריף ,ובכל
זה צ"ע .וגם לא משמע כן מקצור דינים שהביא





החוות-דעת כאן סוף סימן זה ,עיין שם אות ד.
מג(         
     
         
          
  
 זה שאמר 'ואפילו איסור דרבנן' ,אין לו מקום כאן,
דהא בדין שניהם כחושים יותר רבותא באיסור
דאורייתא שיהא מותר לצלותם בתנור אחד ,ומאי 'ואפילו
איסור דרבנן' .וצריך לומר ,דהאי 'ואפילו איסור דרבנן' ,שייך
אמה דקאמר לקמן 'אבל אם אחד מהן שמן' ,ושם הוי ליה
מקומו של 'ואפילו איסור דרבנן' ,אבל לא כאן ,וצ"ע.

 
א(  בד"ה ומותר לאדם אחד לאכול כולם יחד
     
          
]      זבחים עד ,א[
         
        
          
         
         
          
       
         
        

 בחידושי על חולין שהוכחתי כי כל ראיות הרא"ש
מרתתות ,וכמעט אי-אפשר לומר כאן דהוי כהוכר
האיסור ,וכיון דהותר מן התורה איך נבוא להמציאו איסור
מחדש ,וצ"ע ,עיין שם.

ג( 

         
       
     

 תמוהין כאן ,דהא משמע מדבריו דאי הוה ראויה
להתכבד הצריכו רבנן לבטלו בשישים ,והא אנן
קיימא לן חתיכה ראויה להתכבד אינה בטילה אפילו באלף,
עיין לעיל סימן קא ,וצ"ע ,עיין ש"ך ס"ק א.

 בחידושי על חולין שדקדקתי מאוד שם בדברי הרא"ש
אלו ,דלפי זה הוי ספיקא דרבנן חמור מודאי איסור
דאורייתא ,דהא בודאי איסור דאורייתא בדבר יבש במין במינו
שנתערב חד בתרי נהפך האיסור להיות מותר בלי שום עיכוב,
ובספק איסור דרבנן יבש ביבש במין שאינו מינו שנתערב
בשלוש ,אסור עד שנתערב עוד ברבוי ,וצע"ג לעניות דעתי.
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 דעתי יש לתרץ כתירץ הרא"ש כאן גבי נתרבה
האיסור עד שרבה על ההיתר דהוה ליה כאילו
הוכר האיסור ,הכי נמי נימא הכא ,אף שנתבטל האיסור במינו
ביבש ברובא והותר ,אם אחר-כך נתבשל ,נרגש הטעם איסור
והוה ליה הוכר האיסור ואסור מן התורה דלא מהני הביטול,
מה שאין כן במין במינו ושאינו מינו ,שאינו נרגש טעם האיסור



     

 ומדברי. ולא צריכין לתירוץ דחוקא של ש"ך,מדאורייתא
 וחזי. ודוק, ודברי הש"ך כאן צ"ע טובא.לבוש אינו מוכח כלל
זרוע השני דמוקי ליה במין בשאינו-מה שכתב לתרץ הגהת אור
 לישראל וגוי דשמא יזדמן האיסור לתוך פיו, ולכך כתב,מינו
של ישראל ומכוער הדבר שירגיש האיסור שאינו כטעם של
 וצ"ע מה תיקן בזה ועודנו עומד. עכ"ל,היתר שהוא אינו מינו
אדם- דהא לא יצא בזה שחלק התערובת בין שני בני,בכיעורו
ישראל וגוי לא יצא מאותו חשש שמא יזדמן האיסור לתוך פיו
. וצ"ע טובא, ומכוער הדבר,של ישראל
         
        

 (ז

לעיל סימן קב בחידושי פה מה שכתבתי לפלפל על
. ודוק,דברי הש"ך הנ"ל
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.מה שכתבתי לעיל אדברי ש"ך ס"ק ט

        
        
        
        
    
 הא אפילו,אמאי נקט יבש ביבש מין בשאינו מינו
חתיכה מין במינו ובלועה מחלב שנאסרה ונתערבה
. וצ"ע,נמי דינא הכי
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 ולא מיקרי הוכר האיסור,דהא יש כאן נמי טעם מין ההיתר
.כן דברי הטו"ז בתירוצו לזה- ויש לכוין קצת גם, ודוק,ומותר
         (ה
      
         
     
 כיון, דעתי כאן קשה לן קושית הטו"ז ס"ק ב
שנתבטל קודם הבישול ונעשה היתר גמור ואי בעי
כך המים או המשקים שנתבשל- למה יאסור אחר,שרי למיכליה
 דהא ההיתר הוי, הא אין כאן נרגש טעם איסור כלל,בתוכו
 למה יאסור המים, ויש כאן טעם ההיתר כולה,מין האיסור
 צריך לומר דכאן איירי, ולפי האמת.עכשיו מחמת הבישול
שלא ידע מתערובת האיסור עד אחר הבישול ראה שיש כאן
 אז פשיטא שצריך,תערובת חתיכת איסור בין חתיכות היתר
 וצריך שישים בין חתיכות,שישים במשקים כדי לבטל האיסור
 וגם צריך שיהיה רוב בחתיכות,ומשקים כנגד החתיכות איסור
. וקל להבין,היתר נגד חתיכת האיסור
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 דהא אנן קיימא לן כל מה, דעתי לא נראו דבריו
 כי היכי,כן- ואם,דתיקון רבנן כעין דאורייתא תקון
דאית לן דינא במין במינו דאורייתא ובמין בשאינו מינו
 כן ממש אית לן למימר דהוי דינא אי לא הוי אלא,דאורייתא
 אלא, דהא לא הקילו לומר בדרבנן ספיקא לקולא,איסור דרבנן
אם נמצא גבי איסור דאורייתא דבר שאסורו מדרבנן שפיר
שכן אי עיקר איסורו אינו- וכל,אמרינן ספיקא דרבנן לקולא
 אבל מה שתקנו חז"ל לתקנה ודאי אמרינן כעין,אלא מדרבנן
 וכי היכי דבדאורייתא ליכא ביטול חד בחד,דאורייתא תיקנו
 דמנא,כן נמי בדרבנן ליכא לאוקמי להתירו אי נתערב חד בחד
 ומה,כך-לן לומר כן ובאיזה מקום מצינן דהקלו חכמים כל
שכתב הר"ן ודייק איסור דאורייתא לא קאי אלא אעיקר התקנה
 ולפי זה דברי הרב בהג"ה כאן לפנינו. וצ"ע,למה תקנו כן
 דאין חלוק בזה בין אם האיסור מדרבנן או,מדויקים



     

 הבנתי דבריו ,מי אמר לו שבנידון דידן ליכא רובא בכל
חדא קדירה ,דהא יש לומר שפיר דאיירי הרשב"א רק
אם בכל אחת ואחת מן הקדירה יש בה רובא ,דהא דקאמר
ברישא חד בתרי בטיל ,אין כוונתו דוקא רק שאיירי שאין כאן
ביטול שישים ,ואפילו הכי בטיל ,משום דקיימא לן דחד בתרי
בטיל ,ואם בישלו בשתי קדירות מותר הכל ,לא איירי אלא אם
בכל אחת ואחת מן הקדירות אשכחין ודאי רובא ,וצ"ע ,ועיין
פלתי סימן צט שפליג על דינא דפרי-חדש שחילק בין נודע
ללא נודע.
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 האי פיסקא תמוה ,הא הביא המחבר בעצמו כאן
סעיף ב אם רוצה לבשלן יחד ואין שם שישים
מותר להרבות עליהן כדי שיעור שישים ולבשלן וכ' ,עכ"ל.
וצריך לומר ,המחבר איירי אם כבר נתבטל האי יבש ביבש
ברובא בהיתר ,ובבית-יעקב לא איירי על-כרחך אלא שנתערב
חד בחד באופן שלא נתבטל ברובא ,לכך אם הוסיפה אחר-כך
בהיתר כדי לבטל האיסור בשישים במזיד נאסר התבשיל כדין
כל המבטל איסור לכתחילה ,וקל להבין.
יא(





        
      
     

מה שכתבתי על ש"ך ס"ק ט לעיל ,ובררתי שדברי הגה
זו שרירים וקיימים היטב הדק ,ועיין שם.
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 דעתי נראה דיש לחלק טובא בין רשות לדבר מצוה,
סתם תערובת איסור בהיתר אין באכילתו אלא
רשות ,מה שאין כן האי דרבי אליעזר בראשים שאכילתן מצוה,
ודוק.
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 מה שכתבתי והקשתי לעיל על הש"ך .ולעניות דעתי
נראה דלא אמרינן בלח בלח באינו מינו שצריך שישים
מן התורה אלא מפני טעמא וטעמא לא בטיל ,וכל זה אינו אלא
בדבר אכילה יש לאסור מפני טעמא ,מה שאין כן אם נתערב
אפר באפר שאינו דבר אכילה אלא לכסות דם ,שפיר אמרינן
לבטל ברוב ,עיין פרי-מגדים אורח-חיים.
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 מלבד שתירוצו נראה דוחק ,דצריך לחלק אותו דיבר
'ואם לאו כולן אסורות' ולומר אחתיכה של נבילה
איירי ברובא ,ואחתיכה של דג טמא בשישים ,זה ודאי דוחק
גדול .ולעניות דעתי נראה ,באמת לא פריך בגמרא אלא אגיד
ואחתיכה של נבילה ,אכל אחד פריך בפני עצמו ,רק מפני
שבמתניתין נקט כל אחד בפני עצמו ומהדר בו כל דינו,
דקאמר ,גיד הנשה שנתבשל בין הגידין בזמן שמכירו בנותן
טעם ואם לאו כולן אסורין ,והרוטב בנותן טעם ,וכן חתיכה
של נבילה וכ' ,בזמן שמכירו וכ' ,ואם לאו וכ' ,והרוטב וכ',
דהוה ליה למימר ,גיד הנשה וכן חתיכה של נבילה וכן חתיכה
של דג טמא שנתבשלו ,ולכלול כולם בחד דיבר ,ומדפלגינהו
לשני דבורים ,לכן הקשו בגמרא .מה שאין כן בחתיכה של דג
טמא שאין בו דיבור בפני עצמו אלא הוא נכלל בכלל דיבר
של חתיכת נבילה ,לכך לא פריך .ואם תאמר ,דלא הוי צריך
כלל להביא האי חתיכה של דג טמא אפילו לכלליניה בהאי
דיבורא של חתיכה נבילה לא צריך .יש לומר לפי שיטת
הרא"ש ,דסבירא ליה שם בעבודה-זרה דף מ שציר דג טמא
מותר מדאורייתא ,יש לומר דנקט כאן ציר דג טמא לאשמעינן
שגם בחתיכת דג טמא נמי אמרינן והרוטב בנותן טעם .ועיין
שם בדברי תוספות חולין צט ע"ב ,בד"ה שאני ציר דזיעה
בעלמא היא.
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 דעתי מתחילה נראה שאין כאן קושיא כלל ,כי
הרא"ש מודה לרשב"א לכך ביבש קיל מלח ,משום
דבלח כל משהו שטועם יש בו מאיסור ,מה שאין כן ביבש,
שאוכל כל אחד לבדו ,ואפילו הכי מתיר ביבש לאכול שלושתן
יחד .דבשלמא בלח ,בכל משהו שטועם ,מרגיש וטועם הוא
טעם איסור בפחות משישים ,לכך צריך דוקא שישים לבטל,
שלא יטעום או ירגיש טעם האיסור ,ובמין במינו כיון שהוא
לח בלח אמרינן נמי בכל משהו שהוא טועם יש בו מאיסור.
מה שאין כן גבי יבש ,גם אם אוכל שלושתן יחד הנה נקיט
הוא גם הרוב בפיו ונתבטל בפיו כמו בחוץ .ודוק היטב ,כי
אין עת להאריך.
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 דעתי ,כוונת הכנסת-הגדולה לומר חד בתרי בטל
דוקא בודאי היתר ולא מה שניתר על-ידי ביטל חד
בתרי ,פירוש ,דהא מה שניתר על-ידי ביטל חד בתרי ,אם-כן
הוי להו אותן שלש עכשיו היתר גמור ,מכל-מקום ,אם נתערב
אחר-כך האיסור מין במינו עם שנים מהם ,יש להסתפק דילמא
יש אחד מאותן שתים נמי האיסור הראשון שנתבטל ועכשיו
נתוסף עוד איסור ומצא מין את מינו וניעור ,והוה ליה רוב
איסור ואסור לכולי-עלמא ,לכן שפיר כתב דבחד בתרי צריך
לומר דוקא בודאי היתר ,ולא מאותן שתים שבאו ממה שניתר
על-ידי בטול ברוב ואותן מיקרי ספק איסור ,וכדפרישית ,ודוק.
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ההדיוט שבהדיוט לא זכיתי להשיג דברי הפרי-מגדים
כאן כלל .והנה זו לשון הרמ"א לעיל סימן סט סעיף



יד ,וכן הדין בנתבשל בלא מליחה ונתערב אחר-כך באחרות,
עכ"ל .וכוונתו שם מבוארת ,בשר שנתבשל בלא מליחה
ונתערב אחר הבישול עם בשר שנמלח ונתבשל שבטל ברוב.
ומי הוא זה שיודע להבחין בבשר שנתבשל כבר ומסתמא נמלח
המים שנתבשל בו הבשר ,כי כן דרך כל בישול בשר ,מאחר
שהבשר אחר מליחה הודח היטב .ובכן מי הוא היודע להבחין
בין בשר שנמלח כדינא ולא נמלח כדינא שנתערב אחר
הבישול .ואי תימא דאומן קפילא יודע להבחין ,והא קיימא לן
לדידן דלא סמכינן אקפילא בין לקולא בין לחומרא ,כמו
שכתב האדון ז"ל כאן בעצמו ,ומה שאין כן בחתיכה הבלועה
מחלב ונתערבה ,שכל אדם מרגיש בה טעם החלב אם אוכלה
כמה שהיא ביבשותה ,וצ"ע.
 הדיוט קשה על האחרונים כאן הש"ך והפרי-חדש
ופרי-מגדים ,שכתבו במין במינו שנתערב חד בתרי
ובשלן אחר-כך או שלא במינן ולית ביה שישים ובשלן
שהכלים אסורים בתוך מעת לעת מטעם דבר שיש לו מתירין,
כיון שיכול להניחן עד אחר מעת לעת והוי להו נותן טעם
לפגם .וקשה לי ,דהנה הצל"ח כתב שם בפסחים ובריש ביצה
בדבר שיש לו מתירין לחלק בין אכילה לטלטול ,דדין דבר
שיש לו מתירין אינו אלא בדבר אכילה ,לאכול מיקרי דבר שיש
לו מתירין ,דאמרינן עד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהיתר ,מה
שאינו כן בדבר אחר שאינו אכילה ,כגון טלטול מוקצה ,דאין
לומר עד שיטלטלנו באיסור יטלטלנו בהיתר ,דעל-כל-פנים
נאבד כאן הטלטול של היום ,דבדבר אכילה שאינו יכול
לאכלה אלא פעם אחת ,אמרינן עד שתאכלנו באיסור וכ' ,מה
שאין כן בטלטול ,שיוכל לטלטלו מחר וגם היום ,ונאבד ממנו
טלטול של אותו היום ,לכך לא מיקרי דבר שיש לו מתירים
לגבי טלטול .לפי זה קשה לי נמי כאן גבי כלים ,האיך קאמרו
דבישול בתוך אלו כלים מיקרי דבר שיש לו מתירים לכך אסור
היום וצריך להשהותם מעת לעת עד שיהיו נותן טעם לפגם,
הא מפסיד על-ידי זה הבישול של אותו היום ,וכעין זה לא
מיקרי דבר שיש לו מתירים אליבא דצל"ח .והוי מזה קצת
מוכח שלא כדבריו ,וצ"ע לעניות דעתי.
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 אינני מכיר שום צד להקל בהוכר האיסור אפילו באיסור
דרבנן .וכן מסתבר .ולא דמי למה שאיירי לעיל סימן
סט ,דשם איירי בחתיכת בשר שלא נמלחה ,שהבשר בעצמו
אין האיסור אלא הדם שיש בו או שהיה בה הוא האיסור,
וכיוון שיש כאן שישים כנגד החתיכה אין כאן הוכר האיסור,



     

שהדם שהוא האיסור נתבטל ממילא ,והבשר לא היה לא היה
האיסור ,ואף שמכיר הוא החתיכה האסורה ,אבל זה לא מיקרי
כלל הוכר האיסור ,והאיסור אינו בעין ונתבטל .מה שאינו כן





באיסור ממש דרבנן והוכר האיסור ,מילתא דמסתבר דלא בטיל
בשום אופן אפילו באלף כשאר איסור דאורייתא ,דאין לחלק,
כך נראה לעניות דעתי.
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 הפעוט לא זכיתי להבין דברי הבית-יוסף כאן .דהא
פשיטא דכל זה לא איירי אלא אי להתיר פליטתה ,דהא
הביצה עצמה אינה יכולה להתבטל ,דהא הוי כמו ניכר האיסור
כיון שיכול לשבור הקליפה ולבדוק ,ולכל הפחות הוה ליה
דבר שיש לו מתירין ובודאי אינו בטל ,אם-כן לא איירי בכל
זה אלא להתיר פליטתה ,ובפליטה אף אם אינו מכיר הביצת
אפרוח למה אמרינן שאינה בטילה אפילו באלף ,הלא אין כאן
אלא פליטת האיסור וסגי ליה בשישים ואחת שיהיה היכר מפני
שהיא בריה ,וצע"ג .ואינני מבין מי הכריחו ומה הכריחו למרן
בבית-יוסף לפרש כן דברי הרמב"ם שהם מפורשים ומבוארים,
וצע"ג.
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 לעיל סימן קא שתרצתי בעה"י בטוב טעם ודעת ,כי גם
שם הקשה בית-יוסף כן .ותוכן כוונתי לעיל ,דלא גזרו
חז"ל בריה או דבר שבמנין או כדומה שלא יתבטל אלא כל
זמן ששמו עליו אשר גרם לו החשיבות בשעה שנתערב ,אבל
אם לאחר שנתערב נאבד חשיבותו ,אף-על-פי שבא עליו עתה
שם חדש שגם-כן יש לו חשיבות שלא להתבטל ,אבל יען
שהוא עתה מעורב ואינו ניכר בין האחרים ולא נקרא השם
החדש של חשיבות עליו בפני עצמו ,אמרינן אבד חשיבות
הראשון ,והאחרון לא מצא ,ואין לו עתה חשיבות כלל ,ובטל
שפיר ,ולא גזרו חז"ל על זה שלא יתבטל .והנה הבעל-חי זה

שנתערב כאן היה לו חשיבות של בעל-חי כשהיה לפני עצמו,
ונתערב לא בטיל אפילו באלף מפני חשיבותו ,והשתא על-ידי
שנשחט ,ירד חשיבות של בעל-חי ממנו ובטיל .מאי תאמר,
הלא בא עליו חשיבות של חתיכה הראויה להתכבד ,הלא
האיסור אינו לפנינו כי הוא מעורב ,והאיך ניתן לו שם חדש
ומאן קנה חשיבות חדש כיון שלא נוכל
אם אינו לפנינוָ ,
לקבנהו בפני עצמו ,ושפיר בטל ,ודוק היטב ,כי נכון מאוד
בסברא תהילה לאל יתברך ,ומתורץ היטב קושית הבית-יוסף,
ועיין לעיל סימן קא בארתי היטב ,ודברי הטור נכונים וברורים.
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 אני ,וכי רבנו הטור קטיל קני באגמא הוא שלא ידע
להבחין דבר שהשכל מחייב ,והנה גם הוא מעמודי
העולם אשר באורו לנו אור .וכי אפשר לדחות דבריו בקש.
לכן נראה לעניות דעתי דכוונת הטור להקשות ,מכיון דמצד
קבוע קאתית עלה לאסרו מטעם דכל קבוע כמחצה על מחצה
דמי ,אף-על-פי שאין זה ממש קבוע ולא כשאר כל קבוע ,דיש
לחלק ,אבל כיון דקאתית השתא לאסור מטעם קבוע ,אם-כן
דינא הוי כמו לעיל בקבוע ,וכמו שלא נחתינן לעיל לחלק
בקבוע בין ראויה להתכבד או אין ראויה להתכבד ,אלא אסרינן
מדין קבוע הכל ,הכי נמי כאן ,הוה לן לאסור מדינא כדין
קבוע ,ולא לחלק ולאסור רק משום חומרא ,כן נראה לעניות
דעתי כוונת הטור.
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 דכל זה לא נאמר אם עשה כן בשוגג, לעניות דעתי
לא קנסינן ליה ומתירין לו לאכול האחרות הוא
 ודאי גזרינן אפילו, אבל אם הוא עומד למכור לאחרים,בעצמו
 אפילו אם אכל הוא בשוגג או שהאכיל אחד ממנו,באכילה
 דבכהאי גוונא, קנסינן ליה שוגג אטו מזיד,בשוגג לבין ברית
 אם יודעים,ליכא למימר דלא יאכל האחד כדי להתיר האחר
. ודוק,האחרים שיש כאן תערובת איסור
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 דהא נראה מגמרא שמה שאנו, דעתי מאוד תמוה
 אינו אלא משום,מתירין כל אלה בספק ספיקא
 במחצה על,כן- ואם,דאית לן לתלות דאיסורא ברובא איתא
 הלא להתיר מטעם, ועוד. היכי שרינן, דלית לן לתלות,מחצה
ספק ספיקא במחצה על מחצה הוי חידוש דינא גדול יותר מזה
 ולמה לא מישתמיט חד,ארבעים לצד אחד ושישים לצד אחר
 והוה ליה,מאן דאמר בגמרא למשמע לנו חידוש דין זה
 ומינה יכולין לדייק אבל,לאשמעינן דמחצה על מחצה מותר
 רק המיעוט,אם פירש מיעוט למקום אחד ורוב למקום אחר
. וצ"ע טובא, והרוב נשאר באיסורו,מותר
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 דהא קבוע, דעתי לא הבינותי כוונת הרמ"א בזה
 דהנה מצאנו קבע כמו,כזה לא מצאנו בשום מקום
 שנודע לנו האיסור, וכדומה, תשעה ציבורין,תשע חנויות
, ומצינן עוד קבוע. וזהו קבוע ממש היותר מבורר,במקומו
זרה- כוס של עבודה,בהמה אסורה שנתערבה בין מותרות
, נמי מיקרי קבוע,זרה שנתערבה- טבעת של עבודה,שנתערבה
הנה הבהמה או הטבעת או הכוס היו של איסור במקומן
. מיקרי שפיר קבוע,כך נתערבו בין ההיתר-הראשון ידוע ואחר
 שלא היה האיסור, גבי טריפות שנפל במקולין,אבל כאן
 רק אחר התערובות מודע לנו שיש כאן,מבורר קודם שנתערב
 וקבוע,טריפות ולא נודע כלל מה הוא והאיך הוא ואיזה הוא
 לכך איני מבין כלל כוונת,כזו לא מצינן כלל שמיקרי קבוע
 ולעניות דעתי נראה דכוונת,הרמ"א במה שהבין כוונת הטור
. ודוק,הטור כמו שכתבתי לעיל
         
        
         
       
        
        
    
 הלא, דעתי תמהתי אני על תמיהתו תמיהה קיימת
יוסף לקמן הביא בשם הרא"ש-הוא בעצמו בבית
כך- ואפילו הכי הביא אחר,שקיימא לן הלכה למעשה כר"י
בשם תשובת הרא"ש בכבש טריפה שנתערב עם הכשרה וכולם
 שמה שלקחו מן הבשר קודם שנולד הספק אפילו,שחוטים
 הרי שאינם תלויים תרי,'חתיכה הראויה להתכבד מותרת וכ
.כך- ומה זה שתמה השתא על רבנו בטור כל,דיני אלו זו בזו
ועיין במהרל"ח מצאתי באות יד שגם הוא רצה קצת להגיה
,כן כתב כך-משה אות ז שגם- ועיין לקמן בדרכי. וצ"ע,כן
.חדש ס"ק כא-ועיין פרי
        (ה
     
         
         
         
        
         
        
         



     

        
    
 דעתי צ"ע ללמוד להחליט כאלה מדברי הרשב"א.
דהנה הרשב"א הביא שני תירוצים על קושיתו.
בתירוץ ראשון כתב ,דשמא לא אמרו ספק ספיקא להקל אלא
על-ידי שתי תערובות ,וזה התירוץ לא איפרך כלל .אלא שכתב
דיש לומר עוד ,אבל להחליט כזה לא נאמר כלל ,אם-כן
אי-אפשר ללמוד מדברי רשב"א שלא חששו על תערובת שניה
שיהיה רוב .ועוד נראה לעניות דעתי ,דגם תערובת שני צריך
להיות רוב דוקא דאי לא בטיל ברוב לא הוי ספק ספיקא
להתיר ,כי נחזי נא ,הא הספק ספיקא הוי חדא ,דילמא האי
דנפל מן התערובת הראשון אין זה האיסור שנתערב בראשון
אלא מהרוב ההיתר נפל הנה ,ואם תמצי לומר שהאיסור עצמו
הוא שנפל הנה ,דילמא זה שנקט בידו אין זה שנפל ,אלא
האחר הנשאר פה הוי זה שנפל ,והותר על-ידי זה האחד שנקט.
ואם-כן הנה חזקינן השתא שזה הנשאר הוי זה שנפל ,אם-כן
ליכא למימר ביה ספק ספיקא אלא ספק חדא אית ביה ,שמא
אינו זה שהאיסור בעצמו שנפל או שנתערב לתערובת הראשון.
מה שאין כן אי נפל לשני ,דהוי בתערובת שני רוב ,שפיר נשאר
תמיד ספק ספיקא ,חדא ,שמא אינו האיסור עצמו ,אם תמצי
לומר שהוא האיסור בעצמו ,אין זה האיסור אשר אקח אלא
האיסור נשאר ברוב .ואם יקח השני יש לומר גם-כן ספק
ספיקא ,ולא איתחזק שום אחד מהם באיסור ,לכך צריך דוקא
בתערובת שני גם-כן רוב ,וצ"ע .דומיא לזה כתב הרשב"א
והביאו בית-יוסף פה לקמן מיד אחר דיבור זה.
 צ"ע לעניות דעתי במה שכתב ,ואפשר דאפילו בפחות
מהן וכ' ,עכ"ל ,עיין שם .דאי נתערב בפחות מהן ,הרי
אדרבה ,יש כאן רוב שיש בו רק ספק אחד ,והאיך נאמר כזה
ספק ספיקא ,וצ"ע.
         
       
        
 דעתי צ"ע ,מה יתן ומה יוסף לן ההיתר שנתערב
בתוך מיעוט או במחצית ,כי בלא האי דהיתר
שנתערב נמי יש לומר ספק ספיקא ,חדא ,שמא האיסור נשאר
ברובו ואינו כאן ,ואם תימצי לומר שהוא פה ,דילמא האי דנקט
בידיה אין זה האיסור ,ואפילו הכי לא נתנו לזה דין ספק
ספיקא ,משום שהוא תערובת ראשון ,ומה מוסף השתא האי
היתר שנתערב כיון דמחזקינן לכל המיעוט לאיסור ,ותערובת
שני לא מיקרי אלא או אם שנפל חדא מן התערובת הראשון
לתערובת שני שהוא רוב כנגדו ,או שכל המיעוט מתערובת
הראשון נפל אל רוב היתר ,ודברי בית-יוסף צ"ע לעניות דעתי.
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 דעתי נראה לתרץ שאינן צריכין להטעות לישנא
דטור ולהגיה בדבריו ,כי מכוונים כן דבריו .דהנה
לעיל סימן קט הביא הטור בשם בעל-התרומה ,דהא דאמרינן
חתיכה שאינה ראויה לכבד שנתערבה באחרות יבש ביבש
בטילה חד בתרי ,דוקא שנתערבה במינו ,אבל מין בשאינו מינו
אפילו יבש ביבש צריך שישים ,כיון דאם יבשלם יתן בהם
טעם ,וכן קיימא לן ,וכן הביאו נמי הרמ"א והש"ך והאחרונים
להלכה ,וזה הוא נמי שיטת הר"ן ,ועיין שם .אם-כן שפיר
אשכחינן גם דברים שאינם חשובין שאינם בטלים בתערובת
ראשון כגון שנתערבו במין בשאינו מינו פחות משישים,
ואם-כן מצינן ספק ספיקא דעל-ידי תערובת להתיר רק על-ידי
ספק ספיקא גם בדברים שאינם חשובין .ושפיר כתב השתא
הטור בשם יש אומרים ,שאפילו בספק ספיקא שעל-ידי
תערובת אין להתיר בדברים החשובין ,כן נראה לעניות דעתי,
ודוק ,כי נכון ,תהילה לאל יתברך .ויש לתמוה על המהרש"ל
בים-של-שלמה ,שהא לעיל סימן מז מביא הוא בעצמו האי
דברי טור בשם בעל-התרומה ,עיין שם .אם-כן מה זה שנחת
פה להגיה בדבריו ,וצ"ע לעניות דעתי.
ט(        
        
         
         
       
 כן כתב נמי ברא"ש חולין דף ק ,ועיין שם בחידושי
שדקדקתי כמו-כן ,כי קשה לצייר באיסור שיאכל שנים
שנים שתהא האכילה אכילה ראויה ,מה זה אכילה ראויה,
דאפשר לומר כזה באיברי קדשים שנתערב בהם איזה פסול





     

שהאכילה היא מצוה ועל-ידי אכילת הכהנים הבעלים
מתכפרים ,אפשר לומר שתהא אכילה ראויה אמרו שיאכל שנים
שנים ,וגם זה קשה לצייר .אבל אם נתערב איסור בין היתר
בחולין שיתירו האיסור רק אם יאכל גם מהיתר דהיינו שיאכל
שנים שנים ,זה קשה מאוד ,מאי אכילה ראויה שייך כאן ,ממה
נפשך ,אי תולין אהאי מכבש שנאכל שזה היה של איסור,
אם-כן הותרו כולן ,ואי אין תולין תלייה שלימה ,מאי מהני אם
אוכל כל אחד משני כבשים ,הרי על-כל-פנים אוכל איסור .ולא
דמי להנאה גבי טבעת של עבודה-זרה או להקרבת שני ראשים
שאמר רבי אליעזר .ואפילו אם תאמר שצריך ליזהר בכל פעם
אכילה שיקח לפיו משני כבשים ,אפילו הכי קשה להבין ,וצ"ע,
וכן תמוהים דברי הטור.
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 דעתי לא צריך לזה ,דהא יש לומר בפשיטות חתיכה
הראויה להתכבד ובריה לא צריך למנות מפני שהוא
נמנה לחשיבות בגמרא בלי שום פלוגתא שם חולין דף ק .מה
שאינו כן בדבר שדרכו למנות ,דיש בה פלוגתא בין רבי מאיר
לחכמים ,ועוד פליגו ביה רבי יוחנן וריש לקיש ,ואי סבירא
ליה לרמב"ם דגם דבר שדרכו למנות אינו בטל ,הוה ליה
למנות בפירוש ,וקל להבין ,כן נראה לעניות דעתי.
יא(         
     
        
        
        
         
 לי דאין זה אלא אם ידענו שהוא אחד מאותו
התערובות קודם שנאכל ,אז אמרינן אותו שנשחט
הוא מותר ושאינן נשחטין אסורים ,אבל אם אחר שנשחט עוד
לא ידענו שהוא פרוש מאותו התערובת עד אחר שנאכל גם-כן,
ואז נודע לנו שאותו בעל-חיים שנשחט ונאכל היה מאותן
בעלי-חיים שנתערב איסור בהם ,אז ודאי כל התערובת מותר,
כמו שכתב הטור בעצמו לקמן באותו סימן ,וזו לשונו ,דבר
שאינו בטל מחמת חשיבותו ,כגון בעלי-חיים וכ' ,שנתערב
באחרים ונאכל אחד מהם ,או נפל לים בענין שנאבד מן העולם



בשוגג ,הותרו כל האחרים ,שאנו תולין לומר האיסור הלך לו
וכ' ,עכ"ל .וכן כתבו הרשב"א והרא"ש ,עיין בבית-יוסף לקמן
שכתב בשם הרשב"א ,וטעמא דמילתא ,דכל שישנה בעין ואתה
צריך לדון עליה ועל השאר ,מפני מה נאמר שזו האחת היא
האסורה ,אדרבה ,יש לנו לומר האיסור נשאר ברוב ,אבל
כשנאכל האחד מהם או נאבדה ואין אתה צריך לדון עליה,
שכבר הלכה ואינו בפנינו לדון עליה אלא על אלו ,אנו אומרים
אותה שנאבדה היא האסורה וכ' ,עכ"ל .ונכון ,כן נראה לעניות
דעתי.
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 דעתי יש לומר בפשיטות דבטילה ,מכיון שהיא
מכלל בני מעים ,והני בטילי ,מדקאמרי בגמרא
עלייהו דאכליהו לאו בר אינש ,ואף-על-פי שמוכרין אותן
במנין בקצת מקומות ,וקל להבין .ודומה לזה פריך רש"ל סימן
נג פרק גיד הנשה על חכמי קראקא שהורו על ביל"ק דהוי
חתיכה הראויה להתכבד כי ראוי הוא ליתנו לפני אורח ,ופליג
הוא עליהם מאחר שהופשט האווזא וניטל תפארתה בטל ממנה
חשיבותא .ועיין פרי-מגדים.
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 זה התירוץ שפיר לשיטת הרמ"א בהג"ה ובתורת-חטאת
דאית ליה כרבי יוחנן או אפילו כריש לקיש דדבר
שבמנין לא בטיל .והנה מחיים אית ליה חשיבות של שני
דברים ,חשיבות שהוא בעל-חי ,וחשיבות דבר שבמנין .והנה
על-ידי שחיטה אזיל ליה חשיבות של בעל-חי ,מכל-מקום
נשאר עליו עוד חשיבות של דבר שבמנין ,ושפיר קאמר הש"ך
כאן לשיטת הרמ"א דלא בטיל מחמת דבר שבמנין .מה שאין
כן לשיטת הטור דאזיל בשיטת הרמב"ם דקיימא לן כרבנן
דלית להו דבר שבמנין ,אם-כן ,אי אזיל מיניה חשיבות של
בעל-חי ,שוב אין בו שם חשיבות אחר ,ובטיל .וחשיבות של
חתיכה הראויה להתכבד אי-אפשר לבוא עליו עתה מחדש
בשעת תערובתו .ועיין מה שכתבתי לעיל לתרץ קושית
הבית-יוסף על הטור כאן באותו סימן שלנו כאן בחדושי דף
קב ע"ב ,ועיין שם.



     

 כאן בדברי טו"ז ס"ק ב שמתרץ קושית הב"ח בענין
אחר ,דכאן איירי בכבש כחוש או בעל-חי כחוש דאין
בו חשיבות אלא מכח שהוא בעל-חי ,ואם נשחט בטל
חשיבותו ואינו גם-כן ראוי להתכבד כיון דאין ראוי לאכילה,
ובטל ,ועיין שם .ולפי דברי הש"ך יש להקשות הא הוי עליו
חשיבות על-כל-פנים מצד שהוא דבר שבמנין ,ואפשר לומר
שאם הוא כחוש כל-כך לא מיקרי כלל דבר שבמנין כיון שאינו
ראוי לאכילה ,וצע"ק.
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 אין ספר הב"ח תחת ידי ולא ספר תשובות הרא"ש ולא
אוכל לעיין שם בפנים .והנה כפי משמעות שהביא
הש"ך כאן דברי ב"ח ,משמע שפירש דברי הרא"ש שאם לא
נודע לנו מקום קביעת האיסור וגם האיסור אינו עומד בפני
עצמו במקום קבוע ,דלא מחלקים בין קודם נודע האיסור
לאחר נודע האיסור ,ואוסרין גם אם לקח או מצא קודם שנודע
האיסור מטעם גזירה שמא יקח מן הקבוע .ועיין שם בדברי
הש"ך .וזה נראה מילתא דלא מסתבר כלל להתיר דברי הרא"ש
כן ,ולא נראה כן מדבריו כלל ,וצ"ע.
טו(          
       
          
         
  
 לדקדק על לשונו שכתב ,ומטעם זו מותר כל שלקח
קודם שנולד הספק וכ' ,אפילו פירש בפנינו וכ' ,דמשמע
דפירש בפנינו יותר חידוש להתירו ממה שלקח בעצמו ,וזה
אי-אפשר לומר ,דהא ודאי מה שלקח בעצמו מן המקולין הוי
רבותא טפי להתירו ממה שפירש לפנינו .ואפשר בדוחק כאן
לומר ,אם לקח הגוי קודם שנולד הספק מותר ,ואפילו פירש
לפנינו מותר ,ואז פירש בפנינו רבותא יתירה ,וזה דוחק ,וצ"ע.
טז(           
       
        
         
       
] בית ד שער ב דף מב ע"ב[     








עיינתי בתורת-הבית הקצר שם ומצאתי פרוש כדברי
הפרישה ,וזו לשונו שם בתורת-הבית הקצר ]בית ד שער

ב[ ,אם פירשו העשרים למקום אחד והשלשים למקום אחר ,כל
העשרים מותרים והשלשים אסורים ,שאני אומר האיסור לתוך
הרוב נשאר .וכן לעולם ,כל שפירש המיעוט לצד אחד והרוב
לצד אחר ,אני אומר האיסור לתוך הרוב נשאר וכ' ,ויראה לי,
שאפילו נפלו שם מחצתן מותר ,שגם בכיוצא בזה אנו דנין
אותו ספק ספיקא ולקולא וכ' ,עכ"ל .הרי מפורש כפרישה,
ודברי הש"ך כאן צ"ע .ועיין מה שכתבתי לעיל על דברי
בית-יוסף שהביא דברי הרשב"א .עיין פרי-מגדים.
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 בעניי לא ירדתי לסוף דעתו של רבנו בש"ך כאן .כיון
דמצינו דהרא"ש והרבה פוסקים מהראשונים וחבל
נביאים מן גדולי האחרונים פליגי על המחבר ,וכתבו דבכל
מקום אפילו בפירש ממילא אסור ,ועכשיו בא הב"ח לחלק
חילוק המסתבר כדי להשוות קצת דעת המחבר לדעת הגדולים
דפליגי עליה ,למה הוא דוחה מילתא דמסתבר ואומרו רבנו
ז"ל בב"ח בשתי ידים ,וצ"ע ,עיין פרי-מגדים שתירץ.
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 גם בזה לא ירדתי כלל לדעת רבנו בש"ך ,דהנה לפי
עניות דעתי מסתבר לפי דברי התורת-חטאת החילוק
דפירשו כלן עדיף טפי ,משום שעכשיו אין כאן קביעות ,ושפיר
הולכין בתר רוב .מה שאין כן בפירש ממילא שלא בפנינו ,הרי
הקביעות נשאר על מקומו ,ושפיר יש לגזור שמא יקח מן
הקביעות .וגם הראיה מטור אורח-חיים סימן שכט ,המעיין שם
ימצא כדברי התורת-חטאת .ואיני יודע לפרש ולסדר לדעתו
דעת הש"ך כאן ,וצ"ע ,עיין בחכמת-אדם שפסק כדברי.

יט( 

        
      



     

 וכן,אם נתיר אי נאכל לכלב מעצמו יש לחוש שיאכילו במזיד
 אלא ודאי אנו גוזרין.יש לגזור בנפל לים אטו מפילו במזיד
 אנו נוכל לגזור,רק דומיא מה שדומה ממש אחד לחבירו
 או, או נאכל לאדם אטו מאכילו לאדם,ממילא אטו ממילא
 אבל לגזור באדם,מאכיל בשוגג לכלב אטו מאכילו במזיד
 וזה הוא באמת סברת,כך לא גזרינן- כל,ישראל אטו כלב וגוי
 ומודה,כן הרשב"א והרא"ש- ולזה מודו גם,הדשן-התרומת
הרא"ש אי ליכא למיגזר באכילת ישראל שוגג אטו מזיד לא
גזרינן ומתירין אי נאכל לישראל בשוגג כמו שמתיר
 וכן כתב,יוסף- וכן פסק בבית. וסברתו מוכחת,הדשן-התרומת
 ואין טעם בדבר לומר שמאורן של ישראל,ערוך כאן-בשולחן
 כן נראה לעניות דעתי ודוק, וכולם נכוחים למבין,טעו בדדמי
.חדש- עיין פרי,היטב
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 דהנה. אבל לא ראיתי ביה תיוהא, צעקת הטו"ז בא אלי
 ומיהו לחד גברא,תוספות חולין דף ק שפיר קאמרי
פנים האי חד גברא ודאי אכל-כל- דהתם על,שמא היה אסור
 דכל איסור דבר חשוב אינו, מה שאין כן הכא,איסור דאורייתא
אלא דרבנן ונפל אחד מהן לים שאמרו חכמים שיכולין לתלות
 ובכל זה לא התירו אלא שנים,ולכל אחד ואחד יש ספק ספיקא





       
      
        
         
         
          
       
       
         
        
         
         
         
        
          
         
       
         
        
         
        
         
      
 קשה הדבר מאוד להחזיק את רבנו המחבר בטעות
הדשן ודברי תשובת- שהרי דברי תרומת,מיניה וביה
 בתחילה הביא דברי,יוסף אחד אצל חבירו-הרא"ש הביא הבית
 ואי יש.הדשן ואחריו מיד דברי תשובת הרא"ש-תרומת
להמצא בדברי תשובת הרא"ש סתירה בפירוש נגד סברת
ערוך את דברי- לא היה רבנו קבע בשולחן,הדשן-התרומת
 והנה ספר תשובת הרא"ש אינו. כי חולק,הדשן להלכה-תרומת
 אי כתב הרא"ש, ולפי עניות דעתי.לפני לראות דבריו בפנים
 ודאי לא היה הטו"ז,כך בפירוש שאיירי בנאכל אפילו לישראל
 אלא ודאי רק ממשמעותו,מנע את עצמו מלהביא את לשונו
 לכן הרשתי את. ומסברתו דן עליו,רוצה הטו"ז להוציא כן
הדשן שהוא רבן של ישראל-עצמי לברר כאן סברת התרומת
, שלא נעלם מעיניו דברי תשובת הרא"ש,בכל מקום גלותינו
 אלא דבריהם כנים,יוסף חס ושלום שטעה-וגם רבנו בבית
, דהנה בגמרא איתא.ערוך מדוייקים-וברורים ודברי השולחן
. אנו תולין שהאיסור נפל,ונפל אחד מהם לים הגדול מותר
 דכל שישנה בעין ואתה, טעמו מתוק מדבש,ופירש הרשב"א
 יש לנו לומר האיסור, אדרבה,צריך לדון עליה ועל השאר
 אבל כשנאכלה או נאבדה אחת מהם ואין אתה.נשאר ברוב
 שכבר הלכה ואינה בפנינו לדון עליה אלא,צריך לדון עליה
 הנה גם. אנו אומרים אותה שנאבדה היא האסורה,על אלו
 ולפי דברי הטו"ז לא איירי הרשב"א.ברשב"א איירי מנאכל
, ולפי דבריו הוי לן לגזור,אלא כשנאכל מכלב או מגוי עצמו



     

שנים ,ומה יש לנו עוד לזעוק אל המלך ולאסרן לאכול לאדם
אחד האוכלן שנים שנים .ולפי זה ,שפיר הקשה בית-יוסף
מדברי תוספות זבחים ,דהא דברי תוספות חולין לא שייכים
לכאן ,והוצרך לתרץ מה שתירץ ,ודברי הג"ה מכוונים לדברי
בית-יוסף.
        
         
          
       

 המעיין בדברי דרישה שם ,ימצא שגם שם יש להגיה
שאסור לאדם אחד ביחד ,וכן הביא נמי בהגהת
מהרל"ח כאן .ובאמת יש אתי גם-כן לחלק בין הנאה
מעבודה-זרה ואכילת אסור ,אבל בלא זה דברי דרישה נכונים,
וראיה מדברי תרומת-הדשן שהביא הטו"ז כאן בעצמו.
מכל-מקום ,להלכה ודאי יש לפסוק כדברי בית-יוסף וכרמ"א
כאן בהג"ה ,דהא דבריהם חיים וקיימים והיסוד מוסד והבנין
חזק ודבר אחד מדבריהם לא נפל ,ואדרבה ,דברי הטו"ז
שהביא ראיה מסימן קמ לקמן ,וממה שכתב רבנו בטור
אורח-חיים סימן תלט בשני בתים בדוקים ,יש תמיהה גדולה
על רבנו הגדול בטו"ז שסמך את עצמו על קנה רעוע ,ולבסוף
הוא עצמו מרגיש בזה ,שמסיים וכתב ,אבל אין בידי להקל
בזה מאחר שכבר פסקו לאיסור בעלי השולחן-ערוך ,עכ"ל.
ודוק היטב ,ועיין ש"ך סוף ס"ק מט.
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 דעתי נראים דברי הדרישה נפסקו נכונים וברורים
בלי שום פקפוק כלל .וזו סברת הדרישה ופרישה
דשתים אחר שתים מותר אפילו לאדם אחד ,דהא דכל השתים
מותרין הוא מצד ספק ספיקא ,ספק שמא האיסור נפל ,ואם
תמצי לומר האיסור ברובא נשאר ,שמא לא זה הוא .וזה דוקא
אם המיעוט נאבד לגמרי מן העולם ,אבל אם פירשו המיעוט
לפנינו ,לא אמרינן בהנשארים ספק ספיקא ,ואסורים ,שאמרינן
אסורא ברובא איתיה .וטעם ,כבר אמר הבית-יוסף ,דוקא אם
נאבד לגמרי שאין לנו לדון אלא על הנשארים ,אמרינן האיסור
נפל ,אם-כן הנשארים היתר ,אבל אם פירשו לפנינו וצריכין
אנו לדון גם על זה הנפרש ,אם-כן אמרינן מהיכי תיתא





דאיסורא הוא דפריש ,דלמא איסורא ברובא איתא ,וזה הפריש
מרובא פריש ,ע"כ .ואם-כן כולם אסורים ,בין הך דפריש בין
הך דנשאר .והנה כאן בחתיכת איסור שמיירי בדבר הנאכל
שנאכל האיסור ,אמרינן כל שתים מותרין מצד ספק ספיקא,
אלא שבשתים אחרונים הוא ששם נשאר רק חד ספק ,זה אינו,
דגם שם אמרינן ספק ספיקא ,חדא ,שמא האיסור נפל ,אם
תמצי לומר לא נפל ,ודאי היה ברוב הנאכל ונאכל כבר ,והרי
הוא כמו שנאבד מן העולם .והוו הנשארים מותרים מכח ספק
ספיקא ,אם-כן מותרים שתים אחר שתים אפילו לאדם אחד,
רק כאחד לאדם אחד אסורים .אבל גבי עבודה-זרה ,שאיירי
מכוס או טבעת שאם יהנה מהן אינם נאבדים מן העולם
ונשארים בעין ,אם-כן לא אמרינן במיעוט הנשאר באחרונה
ספק ספיקא כיון שגם הראשונים עודם בעין ,ואם-כן שפיר
הניח התם גרסת הטור ,דלאדם אחד אסורים אפילו שנים שנים,
ודוק.
 לומר דהא הוי זה נאכל במזיד ,ובנאכל דוקא בשוגג
אמרינן ספק ספיקא ולא בנאכל במזיד ,גם זה אינו,
מכיון דזה מותר מכח ספק ספיקא ונאכל הרי הוא כמו נאבד
מעצמו דמותר ,ושפיר עלה הגהת הדרישה ופרישה בכאן,
ודוק.
 שמהרל"ח בסימן קמ הביא בשם הדרישה שגם
בעבודה-זרה הגיה כן בדברי הטור 'או שאכלם כולם
אדם אחד ביחד' .נראה לי שזה הגיה מכח קושית הבית-יוסף
שהקשה על דברי תוספות ]זבחים עד ,א ,ד"ה פירש[ שכתבו,
וליהנות מכולן בבת אחת פשיטא דאסור ,משום דודאי בההיא
אכילה אכיל חד דאיסורא .משמע דלאוכלם שתים שתים אפילו
לאכלם אדם אחד ,שרי ,דאם לא כן לישמעינן דלאדם אחד
אסור אפילו שתים אחר שתים ,וכל-שכן שהוא אסור לאכלם
בבת אחת ,עכ"ל .ומכח קושיא זו הגיה הדרישה גם גבי
עבודה-זרה בדברי טור ,ודוק.
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 אפילו לא מינכר, אבל בדידן.זרה-סימן קמ גבי עבודה
 ועיין, ודוק,מקום סגי בנפילת חדא דיש לתלות- מכל,נפילתה
דעת ס"ק יא בביאורים שכוונתי תהילה לאל יתברך-בספר חוות
.כדבריו
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ערוך איירי כאן להצריך- משמע מדבריו שהשולחן
 ולא נמצא,להשליך אחד גבי ספק ספיקא מצד חומרא
. כי לא איירי כאן כלל מהשלכת אחד מהם,ערוך-כזה בשולחן
ערוך-ונראה לי דכוונת הטו"ז בזה לומר שיפה פסק השולחן
 מדחזינן להגהת,במה שפסק כאן להצריך שלש תערובות
 שבמקום שיש היתר מכח ספק ספיקא מצריך,דורא-שערי
 משום שהיה על אחד תחילה שם,להשליך אחד מצד חומרא
, הכי נמי גם כאן יש לאסור בספק ספיקא אחת מהן,אסור ברור
.ולכך מצריך שלש תערובות להתיר את כולן בלא השלכת אחד
ערוך בשתי תערובות נמי מותר-ובאמת סבירא ליה לשולחן
 עיין, כך נראה לי בכוונת הטו"ז.ידי השלכת אחד מהן-על
.מגדים שכן כתב-פרי
          (כה
     
         
      
       
         
        
    
 דעתי חזקה לחבר שאינו מוציא תחת ידו דבר
יוסף עיין היטב- ואדונינו בית.שאינו מתוקן
 וגם, וכיון שמצא הרמב"ם שכותב ופסק בפירוש הכי,והיטב
דברי רש"י יש לצדד היטב שגם הוא סבירא ליה כרמב"ם
 שפיר נקט,לאסור תערובת שניה אם לא נתערב פעם שלישית





         
         
  
       
       
          
        
          
         
         
        
         
          
         
         
 
 דעתי נראה דלא אשתמיטתיה לרבנו הקדוש
 ודבריו,יוסף דברי תוספות בפרק גיד הנשה-בבית
 דהנה הטו"ז בעצמו מודה הכא דלאוכלם.ברורים ונכונים
 רק דלא,דלאדם אחד אפילו שלא בבת אחת נמי שמא אסור
* .כך-פשיטא כל
 בסוגיא דספק ספיקא זבחים דף,מפנקס כתי"ק משנת ה'תרכ"א
.עד
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. מיושב קושייתו,מה שכתבתי לעיל אדברי טו"ז ס"ק ח

        
      
          
        
         
 

 דהא בריה או דבר שיש לו, דעתי לא סגי לן בזה
,מתירין לפעמים נמי הם דברים דלא מינכר נפילתם
כרחך- ועל,ואפילו הכי משמע מהכא דסגי בנפילת אחד מהם
צריך לומר דלא קאמר הרמב"ם שמצריך לנפילה שנים אלא
 ועלה קאמר, ומזה איירי שם בזבחים,זרה דחמיר-גבי עבודה
 מודה אף הרמב"ם, מה שאין כן בשאר דברים,שם בגמרא כן
 ולכך הביאו רבנו המחבר רק לקמן,דסגי אפילו בנפילת אחד
_________________
.oiprd jynd o`k xqgy okzi ik d`xp cid-azka

*



     

בשולחן-ערוך כתרי נביאי עליון .ואין לצעוק חמס בזה כלל
על מרן בשולחן-ערוך ,ודוק .וצע"ק ,ועיין פרי-חדש.
כו(         
        
   
 לדקדק ,הא בשולחן-ערוך איירי שנפל מהתערובות הזאת
אחד לשנים ,ונפל מן השלשה אחד לשנים ,עיין שם,
והאיך שייך לומר שפירש מחציתן .ועוד ,דאי פירשו מחציתן
בזה אחר זה ,נמי מותר ,ולא נאסר מחציתן אלא כשפירש בבת
אחת .ועיין לעיל בש"ך ס"ק לד .והוה ליה למימר הכא או
שפירשו מחציתן בבת אחת ,וצ"ע .לכך נראה לעניות דעתי
דלא גרסינן הכא מחציתן אלא במתכוין .וכך היתה כוונת
הש"ך ,היינו שפירש לפנינו או שפירש במתכוין ,דאי פירש
ממילא אפילו בלא תערובות שרי ,ונכון .דאי גרסינן מחציתן,
לא שייך למימר אחר-כך דאי פירש ממילא ,ואדרבה ,הוה ליה
למימר דאי פירש ממילא או בזה אחר זה ,כן נראה לעניות
דעתי נכון ,ודוק.
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כח( 

דעתי דברי הרב מו"ה מרדכי מיוסדים היטב .ועיין
מה שכתבתי לעיל אדברי ש"ך פה ס"ק נ ,ודוק.

        
     
  

 לא כתוב כן בדרכי-משה אלא רמ"א בהג"ה מביאו
כאן .והנה ראיתי את הלחץ זה הדחק שלוחצים
ודוחקים שני נביאי ישראל אשר כל בית-ישראל נשען עליהם,
הם אדונינו בש"ך ובטו"ז ,שהקשו על אדונינו רמ"א ,וכתבו
עליו שלא הבין ח"ו דברי הבית-יוסף ,והלכו איש לדרכו
לפרוך עליו להותיב עליו עד שהעמידוהו כמעט אחורי הדלת.
והש"ך כתב ומסיים ,דקיימא לן ודאי שלא כדברי הרמ"א כאן.
והנה מה אני ומה חיי הבל וריק צעיר זבובים קצוץ כנפים
שקוע בכלא ומעוך בכלוב נגד שרי צבאות ישראל אלו ,אבל
תורה היא וללמוד אני צריך ,והרשתי עצמי אחר קידה
והשתחויה לדון על הקרקע להעמיד דברי הרמ"א כאן
אף-על-פי שאינו צריך לדידי כי רוח אלוה בקרבו ,ובאתי
להחוות רק דעתי הקלושה בזה .ואען ואומר ,דהנה איתא
בגמרא זבחים דף עד ,א ,אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה
אמר רב ,טבעת של עבודה-זרה שנתערבה במאה טבעות ונפלה





אחת מהן לים הגדול הותרו כולן ,דאמרינן הך דנפל היינו
דאיסורא .איתיביה רבא לרב נחמן ,אפילו אחת ברבוא ימותו
כולן .אמאי ,נימא דמית איסורא מית .אמר ליה ,רב דאמר כרבי
אליעזר ,דתנן ,רבי אליעזר אומר ,אם קרב הראש של אחד מהן
יקרבו כל הראשים כולם .והא אמר רבי אלעזר ,לא התיר רבי
אליעזר אלא שתים שתים ,אבל אחת אחת לא .אמר ליה ,אנא
תרתי קאמינא .אמר רב ,טבעת של עבודה-זרה שנתערבה
במאה טבעות ופירשו ארבעים למקום אחד ושישים למקום
אחר ,פרשה אחת מארבעים אינה אוסרת ,אחת משישים
אוסרת .מאי שנא אחת מארבעים דלא ,דאמרינן איסורא ברובא
איתא ,אחת משישים נמי אמרינן איסורא ברובא איתא .אלא
אם פירשו ארבעים כולן למקום אחד אין אוסרות ,שישים
למקום אחד אוסרות .כי אמריתא קמיה דשמואל ,אמר לי ,הנח
לעבודה-זרה שספיקה וספק ספיקא אסורה עד עולם .מיתיבי,
ספק עבודה-זרה אסורה וספק ספיקא מותרת .כיצד ,כוס של
עבודה-זרה שנפל לאוצר מלא כוסות ,כולן אסורים .פירש אחד
מהן לרבוא ומרבוא לרבוא מותרין .תנאי היא ,דתניא ,רבי
יהודה אומר ,רימוני באדן אוסרים בכל שהוא .כיצד ,נפל אחד
מהן לתוך רבוא ומרבוא לרבוא אסורין .רבי שמעון בן יהודה
אומר משום רבי שמעון ,לרבוא אסורין ,ומרבוא לשלשה
ומשלשה למקום אחר מותר וכ' ,ע"כ.
 רש"י ,וזו לשונו ,ואמאי ימותו כולן ,מכיון שמת אחד
מהן ליתלי ביה ונימא דאיסורא מית והנותרים יקרבו.
כרבי אליעזר ,דאמר אם קירב וכ' ,ומתניתין היא ,אלמא תלינן
איסורא בהאי דאזיל .והא אמר רבי אלעזר ,לקמן בפירקין ,דלא
התיר רבי אליעזר להקריב את הנותרים אלא שנים שנים ,דודאי
חד מינייהו דהיתירא ,שהרי לא נתערב בהם אלא בעל מום
אחד ,ובכל חד אמרינן מדחבריה לאו דאיסורא איהו נמי לאו
דאיסורא הוא ,וההוא דאיסורא אזל ליה בהקרבה ראשונה
שקרב אחד מהן .אבל אחד ואחד לא יקריבו הראשים ,דבכל
חד מספקינן דילמא דאיסורא הוא ,דליכא למימר מיגו .תרתי
תרתי קאמינא ,שימכור הטבעות שתים שתים .פירשה אחת
מארבעים ,ונתערבה באחרות אינה נאסרת וכ' ,מאי שנא אחת
מארבעים דלא אסרה תערובתה ,דאמרינן איסורא ברובא איתיה
בשישים ,אחת משישים נימא נמי הך דפריש דהיתרא הוא
ואיסורא ברובא איתא בחמישים ותשע הנותרים .אלא הכי
קאמר ,פירשו הארבעים כולם למקום אחד ונתערב בשאר
טבעות אינן אוסרים ,דאמרינן איסורא בשישים איתיה ,ונהי
דהנך עצמן אם לא נתערבו באחרות אסורות לעולם ,דאפילו
רבי אליעזר לא אמר תולין את האיסור אלא בדבר שאבד ,כגון
שנפלה אחת מהן לים הגדול דומיא דקרב הראש של אחד מהן,
אבל לא לתלותו בשישים ולהתיר את הארבעים ,דאין ביטול
ברוב לעבודה-זרה ,והוו כולהו ספק עבודה-זרה .אבל כי
נתערבו באחרות הוו להו ספק ספיקא של עבודה-זרה .פירשו





     

שישים למקום אחד אסורות ,דכיון דאיסורא ברובא איתיה הוו
כולהו ספק עבודה-זרה .הנח לעבודה-זרה מלהקל וכ' ,רבי
שמעון אומר לריבוא אסורין ,ריבוא הראשון שהאיסור עצמו
נפל שם אסור ,אבל פירש אחד מאותו ריבוא לשלשה רימונים
ומן השלשה פירש אחד למקום אחר ,מותר אף השלשה
אמצעיים ,דספק ספיקא בטל ,עכ"ל רש"י.
 עבודה-זרה דחמירא ,האיך סלקא דעתך דתלינן אם
נפלה אחת לים הגדול האיך סלקא דעתך להתיר
כל-כך לתלות .וצריך לומר כמה שמפרשו הראשונים ז"ל ,מפני
שמדאורייתא בטל ברובא אפילו בעבודה-זרה ,רק רבנן
החמירו לאסור בכל שהוא ,וכיון דדרבנן הוא לכך היקלו
לתלות בנפל אליבא דרבי אליעזר ,וקיימא לן הכי .אלא דלא
התיר רבי אליעזר אלא שנים שנים .ופירש רש"י ,דבכל חד
אמרינן מדחבריה לאו דאיסורא איהו נמי לאו דאיסורא הוא,
וההוא דאיסורא אזל ליה בהקרבה ראשונה ,עכ"ל .ולכאורה
כיון דתלינן ,אם-כן מחזקינן שהאיסור הלך לו ,למה לו
להצריך להקריב שנים שנים דליהוי מיגו .אלא ודאי צריכין
לומר ,דאי תלינן ונקריב אחד אחד לא הוי אלא ספק אחד,
ובספק אחד לא הותרו התליה ,לכך צריך לו שנים שנים ,ואי
מקריב אחד אחד ,אף-על-פי שהוי ליה נמי ספק ספיקא ,ספק
אחד שמא האיסור נפל ,ואם תימצי לומר שהאיסור נשאר,
שמא לא זה הוא הנקרב עתה ,אפילו הכי הצריך להקריב שנים
שנים דהוי כמו שלש ספיקות ,ודוק.
 דפירשו ארבעים ושישים ,יש לכאורה לדקדק בגמרא,
אמאי הקשה אחד משישים נמי אמרינן איסורא
ברובא איתא ,כך הוה ליה להקשות ,אפילו לא פירשו ארבעים
ושישים אלא שנשארו מאה ביחד ,נמי אמרינן אי פירשה אחת
ממאה נמי אמרינן איסורא ברובא איתא .אלא ודאי צריך לומר
מטעם ספק ספיקא נגעו בה ,דאי פירשה אחד ממאה אין כאן
אלא ספק אחד ,ובודאי אסור ,רק אם פירשו ארבעים ושישים
מקשו ,דהוה אמינא דלכך אינה אוסרות אם פירשה אחת
מארבעים משום ספק ספיקא ,חדא ,דילמא נשאר האיסור בתוך
שישים ,ואם תימצי לומר שנמצא פה בתוך ארבעים ,דילמא
האי דפירשה דהיתרא היא ,דהא פירשה מן הרוב .והשתא
שפיר הקשה ,אחת משישים נמי אמרינן איסורא ברובא איתיה
ונתיר האי דפירשה מצד ספק ספיקא .ותירצו בגמרא ,אלא
פירשו כולן ארבעים למקום אחד אין אוסרות ,דהוה ליה
כשלש ספיקות ,דהא איסורא ברובא איתא ,והוה ליה גבי
ארבעים שנפלו למקום אחד כמו שלש ספיקא ,ועיין שם
בפירוש רש"י בד"ה אלא ,דיש לכוין דברי רש"י וכוונתו להא
דלעיל אם תידוק היטב.



זה השתא יש לכוין האי דטבעת בנפלה אחת מהן לים
הגדול ,והאי דטבעת שפירשו לארבעים ושישים ,שפיר



להאי ברייתא דמקשה מיניה בגמרא לשמואל ,דאיתא בברייתא,
ספק עבודה-זרה אסורה וספק ספיקה מותרת ,כיצד ,פירוש,
הברייתא עצמה מקשה ומפרשת ,כיצד איזה ספק ספיקה
מותרת .ומפרשת ,דוקא ספק ספיקא כי הכא כוס של
עבודה-זרה שנפל לאוצר מלא כוסות כולן אסורין .פירש אחד
מהן לריבוא ומריבוא לריבוא מותרין .פירוש ,דוקא שלש
ספיקות מותרין ,אבל שתי ספיקות לא מיקרי ספק ספיקא
להתיר גבי עבודה-זרה ,וכן הוא נמי גבי רימוני באדן .ופירש
רש"י שפיר בד"ה רבי שמעון אומר לרבוא אסורין ,ריבוא
הראשון שהאיסור עצמו נפל שם אסור ,אבל פירש אחד מאותו
ריבוא לשלשה רימונים ומן השלשה פירש אחד למקום אחר,
מותר אף השלשה האמצעיים ,דספק ספיקא בטל ,עכ"ל .דהא
בין בשלשה ראשונים בין בשלשה האחרונים יש שלש ספיקות,
וגם בשלשה האמצעיים יש לומר שלש ספיקות .חדא ,שמא
האי דנפל מן הריבוא היה ההיתר ,ואם תימצי לומר האיסור
היה ,שמא נפל לשלשה האחרונים ,ואם תימצי לומר שלא נפל
לשלשה האחרונים ,שמא זה שאוכל אין זה האיסור .וכן
בשלשה האחרונים ,אחד לאחד מותר לאכול ,אבל בבת אחת
אין לו לאכול ,דלא נשארו שלש ספיקות .וכל זה רק לפירוש
רש"י וכמו שפירשתי .ואינו כן דעת התוספות ,דהא התוספות
סבירא להו דלא איצטריך שלש ספיקות אלא להתיר השלשה
אחרונים לאכול בבת אחת ,אבל בזה אחר זה ,אפילו בלי שלש
ספיקות רק אי הוי שתי ספיקות ,דהיינו מריבוא לשלשה הך
שלשה מותרים בזה אחר זה משום ספק ספיקא ,ושפיר כתבו,
ובקונטרס לא פירש כן ,עיין שם .וזהו לפי עניות דעתי טעמו
של בית-יוסף שפירש כן דברי רש"י.
 פסק הרמ"א בהג"ה ,מכל-מקום אין לאדם אחד
לאכול את כולן .ואף-על-פי שהתוספות והרא"ש
והרשב"א ומהר"ם מרוטנבארג וחבל נביאים אחרונים לא
סבירא להו הכי ,אנן חוששין לדברי רש"י כדפירש בית-יוסף,
וכן כוונת הרמ"א .ואין מקום לקושיית הטו"ז והש"ך .ואין
להרהר אחר רמ"א ,כי משה אמת ותורתו אמת ,כן נראה
לעניות דעתי .וברוך החונן לאדם דעת ,ועיין פרי-חדש ס"ק מ.
ועיין לקמן מה שכתבתי על פרי-מגדים בשפתי-דעת ס"ק נ,
הוספתי עוד לפרש ולברר דברי רש"י אלו הדק היטב ותמצא
שמדוייקין דברי הגמרא ודברי רש"י ,ואין להרהר .וקצת
מצאתי מזה בפרי-מגדים ס"ק נג בשם המנחת-יעקב ,עיין שם.
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 דעתי נראה דלא קשה על המחבר .הא ודאי אם היה
הספק טריפה שנתערב באחרות אחד מדברים
חשובים ,שפיר לא צריך המחבר להשמיענו כאן דלא יהא אלא
שתי תערובות ,וגם על הרמ"א קשה ,למה לי כלל דספק ראשון
אסור מדאורייתא .אבל המחבר איירי נמי מדברים שאינם
חשובים ,ובאלו לא כתב המחבר כלל שצריכים להתירן שלש
תערובות ,ובודאי בדברים שאינם חשובים גם התערובות השני
מותר ,דמהיכי תיתי לאסור דשום אחד מהפוסקים לא כתב
לאסור בדברים שאינם חשובים עד שלש תערובות,
וכולי-עלמא מודו דשם אף התערובות השני מותר .והוה אמינא
דהאי נוכל להתיר מטעם ספק ספיקא ,כיון שאינו מדברים
חשובים ,לכך שפיר בא המחבר לאשמועינן כיון שהספק
הראשון היה בגופו אין להתירו מספק ספיקא .והשתא גם דברי
הרמ"א בהג"ה הם מכוונים ,שכתב בשם יש אומרים הטעם
הוא דאסור הואיל והספק הוא איסור דאורייתא .ואדרבה ,דברי
הש"ך תמוהים לעניות דעתי למה הניחו בצריך עיון ,ודוק.
ועיין פלתי ,ברוך שכוונתי ,ועיין באר-היטב.
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 קשה לי ,דהא תירוץ זה דביצת נבילה אסרו משום ביצת
טריפה הוא מדברי תוספות ביצה דף ו ,אבל בחולין דף
נח ע"א בד"ה ושוין ,פירשו תוספות שם ,וזו לשונם ,ועוד יש
לומר ,דהיינו טעמא דאסרי בית הלל ביצת נבילה ,גזירה אטו
ביצת טריפה ,וביצת טריפה אסורה משום דגמר באיסור ,ומיהו
אין נראה תירוץ זה ,דהא לא גזרינן ביעי דשיחלא בתרא אטו
ביעי דשיחלא קמא ואטו ביעי דספנא מארעא ,עכ"ל.



דתוספות בעצמן מיאנו בזה לומר דאסרו ביצת נבילה
משום ביצת טריפה ,וצ"ע על הש"ך שסמך עצמו על
זה.





לא(           
       
         
        
        
 שם ,וראיתי שהביא הש"ך שם בשם הר"ן ,וזו
לשונו ,אבל מין בשאינו מינו ,דבלח בלח אזלינן
בתר טעמא ,אפילו ביבש נמי בעינן שישים ,כי היכי דאי מבשל
להו לא ליתי לידי טעמא ,דהוי איסור דאורייתא ,עכ"ל.
        
      
          
          

 תמה מאוד ,דלא מצינו קבוע אלא במין במינו ודבר
חשוב ,אבל במין בשאינו מינו ולא דבר חשוב ,לא
נחית חד מן הפוסקים למיקרו או לאוסרו משום קבוע ,וגם
הב"ח ואחרונים בפירוש דברי הטור סימן קי לא איירי אלא
במין במינו ודבר חשוב ,לכך נוכל לאוסרו משום קבוע ,אבל
כאן איירי במין בשאינו מינו ואינו דבר חשוב לא שייך כלל
קבוע ,וצע"ג.
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 משמע מזה דבספק דרבנן כהאי גוונא מקילינן בהפסד
מרובה דליבטל ,ולא משמע כן מדברי ש"ך לעיל ,וגם
כאן ,וכן משמע מדברי הש"ך כאן לעיל דין כב במין במינו
אפילו באיסור דרבנן ואפילו בהפסד מרובה אין להקל ,וצ"ע.
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 לומר שהרב רמ"א פסק וסמך עצמו בזה על גדול
הפוסקים שהוא רבנו ירוחם שפסק לקולא בחביות
קטנות ,ויש לו גם-כן סיוע מן התוספות ,עיין ש"ך ס"ק ה.
ומדברי הרמב"ם אין ראיה ,דיש לומר גם-כן כמו רבנו ירוחם.
ועיין שם בפרק טז מהלכות מאכלות-אסורות הלכה ט ,ועיין
לקמן מה שכתבתי לתרץ קושיה זו שהקשה הפרי-חדש כאן
מאורח-חיים סימן תמז והביאו בחוות-דעת אות ב ,ושם
תירצתי היטב ,ועיין שם.



     

ישראל רק- או אפילו לעיר שבארץ,ההרוג סמוך לספר אפילו
 כדאיתא, אין מביאין עליו עגלה ערופה,שיש בה רובא גוים
 אלא כוונתו של מקשן.במתניתין סוטה סוף פרק עגלה ערופה
. וקל להבין,ישראל כולה-ודאי אלא יאסור ארץ
         
       
       
        
         
         
          
        
          
 
 לכאורה הא כאן בסנהדרין הוי דומיא דתשע, לדקדק
 דהא כאן הוי נמי איכא ספיקא,חנויות ותשעה ישראל
 דהא איכא כאן הנידון ויש בו ספק אם לזכותו אם,לברר
. והדרה קושיא לדוכתא, ואפילו הכי אזלינן בתר רובא,לחייבו
ונראה לי דצריך לומר בשלמא בתשע חנויות או בתשעה
אדם-ישראל נולד הספק מכח אותן החנויות או מכח אותן בני
 אמרינן כיון דיש אחד ביניהן שמשונה מן,העומדים כאן
 מה שאין כן,האחרים או בהיתירו או באיסורו מקרי קבוע
 רק התורה אמרה,בסנהדרין הספק כבר עומד מקדם ומעצמו
 בזה שפיר יש לנו לילך בתר,שהם הסנהדרין ידונו אותו עכשיו
 כך נראה לעניות דעתי נכון לפרש דברי המרדכי,רובא
. ודוק,כריתות-וספר
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 הלא סברת הש"ך. לא ידעתי שותיה דמר בזה כלל
 דכל דין קבוע חידוש שיהא המיעוט,ברורה ונקיה
מכריע את הרוב הוא חידוש גדול נגד כלל התורה דאחרי רבים
 וכיון שהוא חידוש לא גזרו רבנן כלל גבי קבוע והניחו,להטות
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לתמוה שיהיה טעות סופר שקיל וטריא גדול בדברי
.יוסף-בית



      
     
       
        
       
        
         
    
 כיון דמוכרח הוא לומר שיש, דעתי לא הבנתי
 מי הכריחו מעתה לדחוק בדעת,קיצור בדברי רבנו
 וגם מדברי, מיד הוה ליה למימר שיש קיצור,רש"י ולחלק
 לכן נראה.כן לדעת רש"י-יוסף הכא משמע דקאי גם-הבית
,' וצריך להעביר קולמוס מן 'ויש קיצור' וכ,דשגגת הדפוס הוא
 וכן מצאתי בהגהות הטור לאדוני מורי וחמי.'עד 'לא בטיל
 והנה לפי. עכ"ל,הרב הגאון אמיתי מו"ה ישעיה ברלין נ"י
 הוי היפך דברי,הגהת אלו ובשם מו"ה ישעיה ברלין
 וגם,חדש אלו- ובודאי הם לא ראו דברי פרי,חדש-הפרי
להגהות אלו קשה למחוק אריכות לשון ולתלות כל אלו בטעות
 וכן נמי כוונת, ולעניות דעתי יש לומר דתרווייהו איתא.הדפוס
, כי בתחילה מתרץ הוא דעת הטור לדעת רש"י,הגדולה-הכנסת
ערוך יש-אבל באמת לשיטת הטור לדידן דקיימא לן כשולחן
חדש כאן- ודברי פרי, ותרווייהו איתא, ודוק,קיצור בדברי טור
.צ"ע
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 דהא אין מביאין עגלה,לי דלאו דוקא כל העולם
 דהא אפילו נמצא,ישראל בלבד-ערופה אלא בארץ







     

         
       
        
         
        
       
          
       
    
 ניכבשינהו, הלא על קושיא זו, מצאתי כאן קושיא כלל
 על זה לא תירצו,דניידי ונימא כל דפריש מרובא פריש
 ושפיר נוכל לומר דגם זה הוי בכלל קושיא,בש"ס כלום
 מי יכול לומר דלא הוי זו כוונת,דניכבשינהו עד דנייידי כולם
 האיך נוכל ליפרך תירוצא של גמרא אם אין כאן, ועוד.הש"ס
 והאיך אפשר להקשות דיכול לפרוך אם אין כאן,תירוץ כלל
. ואין לי תבונה למצוא דרך לקושיא זו.מקום לפירכא
         
       
      
       
      
חדש בעצמו- הלא הפרי.אפשר לי לפרש- קושיא זו אי
, וזו לשונו,כתב בתחילת ס"ק זה בחלוקיו בדיני קבוע
גב דלא ניידי ואפילו-על- ואף,ואם פירש ממילא שלא בפנינו
 דכל דפריש מרובא פריש ואיסורא,' שרי וכ,מקביעות הראשון
 דהא לא שייך, ושנים האחרונים אסורים,לתוך רובא אישתאר
 ואם נעקרו כולן.בהו למימר כל דפריש מרובא פריש
מקום- מכל,גב דכולהו ניידי ואין כאן קבוע-על- אף,מקביעותן
 ואף אם פירשו מהם, דהא איסורא איתיה התם,כולן אסורין
, דכל דפריש מרובא פריש, אותם שפירשו מותרין,מקצת
 הרי. עכ"ל,'והשאר אסורין משום דאיסורא ברובא איתיה וכ
מקום רק מה שפירש- מכל,גב דקבוע אין כאן-על-דלדבריו אף
 אבל כל זמן,'עצמו מן הרוב אותן הותרו משום כל דפריש וכ
,גב דכולן ניידי-על- אף,שלא פירשו ממה שהיה קבוע מתחילה
 ואיסורא ברובא, משום דאיסורא אית כאן,אפילו הכי אסורים
 אם פירשו כולם עד שלא נשארו בסוף אלא,כן- ואם.איתא
, שפיר אמרינן שאותן שנים האחרונים אסורין,שנים אחרונים
 ודברי,חטאת והג"ה-ואין מזה אפילו רמז קושיא על תורת
.חדש אדרבה צ"ע-פרי
        
       
         
          
  



ידי קבוע לחומרא או- בין שהוא מוכרע על,הכל על דין תורה
 כיון, ואין להקשות עליו כלל מספק טריפות אחר,לקולא
 ומתורצים כל, וזה הוא סברת הש"ך.שאינו דומה לו בחידושו
, כן נראה לעניות דעתי,הקושיות שיש להקשות ממקום אחר
.וצ"ע
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הבית- הא הרשב"א במשמרת, לא ידעתי תחילת קושיתו
 תירץ שהוא,הבית-לעיל מיד על קושית הרא"ה בבדק
לא אמר ברשב"א שאותן הארבעים עצמן מותרים אלא בספק
 דכיון דאין כאן ודאי טריפה אלא,טריפה שנתערב בין אחרים
 אפשר לומר דאפילו לא פירשו כולם מותר כל אחד ואחד,ספק
 עיין שם בדבריו שהאריך וכתב שכן יש,מדין ספק ספיקא
 שם איירי, אבל לקמן דף קכ.לומר רק בספק טריפה שנתערבה
, ושפיר צריך שתי תערובות להתיר,מודאי איסור שנתערב
, וכן צריכין לתרץ במה שאמר לעיל דף קיג.ועיין שם היטב
 והנה הרב. וצ"ע,חדש-ולא קשה ולא צריכין לדחוקי דפרי
חדש כתב על חילוקו של ב"ח שהוא עיקר יסודו הוא-בפרי
 דהא, הלא גם יסודו אינו חזק יותר, ויש לתמוה.יסוד רעוע
לחלק בין פירש ממילא שהוא שלא בפנינו ובין פירש לפנינו
 כי בגמרא אין מזה,כמו שמחלק הוא פה על מה נבנה יסודו
. וצ"ע, ועיין שם בגמרא דזבחים,רושם
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 מי שמע כזאת או מי, נוראות נפלאתי בדברים הללו
ראה כאלה להקל בדבר שיש לו מתירין כנגד איסורים
 שיהא דבר שיש לו מתירין סיג וטעם להתיר יותר ממה,אחרים
 דהא אדרבה משמע בכל הש"ס דבר שיש לו,שאין לו מתירין
.מתירין יש בהן חומרא יתירה ואנו מחמירין בהם בכל מקום
 כי אנן אטו ברשיעי,וגם כאן אין שום טעם ומקום להקל
 אין אנו חוששין אלא שמא יטעה אם אנו מתירין לו,עסקינן
,גבי קבוע אם פירש אחד מן הרוב יטעה ויקח מן הקבוע עצמו
, מה לי אם הוא דבר שניתר למחר או שאינו ניתר,כן-אם
 הלא הוא צריך לשחוט,והאיך שייך כאן בהיל ולא בהיל
 ודאי יש לחוש אם נתיר לו בפירש,ושוחט עד שנים בתרייתא
 לפי דבריו כאן, ועוד.שיטעה וישחוט ויקח אף בלא פירש
 והאיך, ואין לחלק אלא בשנים האחרונים,וכאן מותר בפירש
. אתמהה,שייך משום זה כאן יותר בהיל ויותר חשש מכאן
, וכתב שהם דחוקים ורחוקים,והוא מותיב על תירוציו של ב"ח
. וצע"ג,ומתרץ תירוץ דחוק ורחוק
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,כן הש"ך לפנינו לעיל ס"ק מא-קושיא זו הקשה גם
.ועיין שם לעיל מה שכתבתי לתרץ קושיא זו



          (מ
      
        
        
        
       
        





 מילתי אמורה שלא הגעתי לכלל תלמוד להבין דברי
 בשלמא בקביעת. הא יש כאן חלוק גדול.מורה
הראשון אמרינן דאסור משום קבוע ממש וכל קבוע קיימא לן
 שפיר יש לגזור אי שרינן,כמחצה על מחצה דמי דאורייתא
, אבל כאן.ליה ליקח מה דפריש יטעה ויקח גם מן הקבוע
ידי דנדו ממקומן בטל מהם- כי על,שאין כאן שוב דין קבוע
 ואין כאן אסור אלא משום דידעינן דיש כאן נתערב,דין קבוע
 אלא דרבנן אמרו,איסור שהוא באמת מדאורייתא בטיל ברוב
 וזהו דוקא אם הוא במקומו,שהוא חשוב ואינו בטל
 הלא, אבל אם פירש מן הרוב מה שייך לגזור עוד,בתערובתו
. וצע"ג,יש כאן טעם גדול לחלק
        
        
        
       
        
       
         
         
         
       
        
            

 לא ידעתי אן הוא הדחוי לדחות דברי רבנו
חטאת לא רצה- התורת, הלא אדרבה,חטאת-בתורת
אלא להביא משם ראיה שיש חילוק בין אם נשאר הקביעות
במקומו הראשון ופירש אחד מהם ובין אם נדו ממקומן
 וזה מוכח,הראשון ובדרך הילוכן או ניידותן פירש אחד מהם
 דהא אם פירשו ממקומן הראשון לא חשו לקבוע,שפיר משם
 אף דכלל גדול יש אין הולכים,אפילו במקום פיקוח נפש
 אפילו הכי הולכין אחר הרוב היכא,בפיקוח נפש אחר הרוב
 ואין כאן ריח,שכן גבי דידן- מכל,דניידו ממקום קביעותן
. עיין שם,כן תשובה לקושית הטו"ז- ובזה יש גם.קושיא
        
       
        
        
       
        
        
        
       





     

, וכוונת דברי, עיין לעיל בד"ה שם ס"ק סא,קושית הש"ך בזה
דלא איצטריך להו הנהי חילוקי אלא משום דאיירי כאן נמי
 והוה אמינא בזה אף אם,באיסור שאין לו חשיבות ומתבטל
 כיון,הספק הראשון הוא בגופו מיקרי ספק ספיקא להתירו
 דלא אמרו הראשונים חלוקיהם אלא בדבר,שאין לו חשיבות
 שאף אם אינו חשוב, לכך קא משמע לן המחבר והג"ה,חשוב
 כהאי גוונא לא מיקרי ספק ספיקא אם הספק ראשון,ונתערב
. תהילה לאל יתברך, ונכון, ועיין לעיל מה שכתבתי.ספק בגופו
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 דהא הוא בעצמו,חדש- בעניי לא הבנתי קושית הפרי
 ותדע, וזו לשונו,הביא לעיל לשון הרשב"א בתשובה
לך עוד דהא ספק ספיקא עדיף כרוב ואפשר דאלים היתרו יותר
 דהא רבי יהושע לגבי יוחסין פסל בחד רובא ומכשר,מרוב
 כי היכי דאזלינן בתר רובא להתיר, וכיון שכך.ספק ספיקא
בכל איסורין שבתורה ואפילו בדאיתחזק איסורא בחתיכת
 הוא הדין בתרי ספיקי,איסור שנתערב בשתים של היתר
 הרי שמתברר. עכ"ל,דשראי ואפילו בדאיתחזק איסורא
, זה ודאי אין ענין ספק ספיקא לרובא כלל,הרשב"א בעצמו
 אלא. מה שאין כן בספק ספיקא,מפני שהרוב גזירת הכתוב
ראייתו מרבי יהושע לגבי יוחסין דפסל בחד רובא ומכשר
, הרי חזינן דספק ספיקא אלים היתירו יותר מרוב,בספק ספיקא
חדש להקשות אדברי רשב"א אלא-ולא הוה ליה לרב בפרי
. וצ"ע לעניות דעתי,ארבי יהושע בגמרא
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 דעתי סתומה עפיפתו של נשר הגדול בעל כנפים
 שדוחה, מי יכול לעמוד בסודו,חדש-הרב הפרי
דברי אדונינו רבנו תם בקש ולומר עליו שלא נתחוורה שמועה
 ומי הגיד לו שרבנו תם מפרש,ידי שיש לו איזה קושיא-על
 דהא רבנו,דסיפא דברייתא נתערבה באלף אודאי טריפה קאי
תם לא קאמר הכי אלא כדמצינן בדברי תוספות שם ביצה דף
 שמפרש בשם רבנו תם נתערבה, בד"ה ואחרות באחרות,ג ע"ב
 האי נתערבה באלף לא קאי, פירוש,באלף אאיסור עצמו קאי
 אלא קאי אודאי איסור אביצה,'אדסמוך 'וספיקא אסורה
 וסבירא, שהוא ודאי איסור,טוב קאי-שנולדה בשבת או ביום
.ליה כרב אשי משום דבר שיש לו מתירים וכמסקנת הגמרא
 אפילו,ואף דאפשר דמוקי ליה 'וספיקא אסור' בספק טריפה
 ומודאי,הכי האי נתערבה באלף לא קאי אלא ארישא דברייתא
 אי איירי בספק, והאי ספיקא אסורה.טריפה לא איירי כאן כלל
 ולא, הוי האי כדיבור מוסגר בתוך הדיבור דלעיל,טריפה
 אבל בין רישא בין סיפא לא איירי אלא,נקטיה אלא איידי
 וכל.טוב-בודאי איסור של ביצה שנולדה בשבת או ביום
, וצע"ג לעניות דעתי,חדש אין להם עמידה בזה-קושיות הפרי
.עיין פלתי ברוך שכוונתי

       
       
        
       

, שהקשה בסוף דיבור זה בסוף ס"ק זה אמחבר והג"ה
 הא אינהו פסקי,דאמאי איצטרכי להו הנהי חילוקי
 ועיין שם בדברי,בסעיף ח כהרמב"ם דבשתי תערובות אסור
 עיין לעיל מה שכתבתי אני בעניי לתרץ,ר"י שדוחק לתרץ



     

         
        
        
         
         
        
         
 דעתי חזי לי דשפיר מוכח כמו שכתב מהרימ"ט
 דבגמרא התם אמרינן גבי אפר,ראיה לרמב"ם
 דעתו, פירוש.כירה דעתו על הוודאי ואין דעתו על הספק
טוב מצוה דאורייתא מצות-להכין אפר כירה לקיים מחר ביום
 שלא היה בדעתו להכין כלל, אבל אין דעתו לספק,כיסוי הדם
אפר כירה לכסות דבר שספק אם הוא חייב בכיסוי אף שרבנן
 כי דעתו לא היה אלא על, ודאי על זה לא היה דעתו,חייבוהו
 שפיר הוי, ואי ספיקא דאורייתא לחומרא,מצוה דאורייתא
 ומוכח סברת, ולא מיקרי ספק,דעתו לקיים מצוה דאורייתא
 בשלמא התם, וכן הוכחה אחריתי נמי שפיר מוכח.הרמב"ם
 שפיר עקרו רבנן ופטרוהו,אם נתערבו דם בהמה חיה ועוף
 דיש כח בידם לעשות,טוב משום טירחא יתירה-מלכסות ביום
טוב אטו-כן משום גזירה ולבטל אפילו מצוה דאורייתא ביום
 אי אמרינן ספיקא דאורייתא מן, אבל כאן.טוב-חלול יום
 וכמו שלא,כן מן התורה חייב לכסות- אם,התורה לחומרא
 כן,גזרינן בחול משום התרת חלבו משום דמחוייב מן התורה
טוב משום התרת חלבו אי ספיקא-לא הוי לן לגזור ביום
 כן נראה, ושפיר הוי הוכחתו מוכרחת,דאורייתא לחומרא
.לעניות דעתי
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 ודאי סתם.דעתי דברי הש"ך מיוסדים על אדני פז
 דכמו דדרוסה ודאית היינו,דרוסה ונפולה שוים הם







        
         
       
         
        
       
          
       
         
        
          
        
          
            
           
        
 דהא, דעתי בחינם תפס בזה על הרב מוהרי"ט
 דכל מילתא,מוכח מגמרא דגיטין וקיימא לן כרבא
 בכזה ודאי לא טעה,דאינה בבת אחת בזה אחר זה נמי ליתא
 היינו, אלא כוונתו שיהא מותר בבת אחת.אדונינו מהרימ"ט
 בין אם ירצה יכול,בזמן אחד ליקח בין בת ישראל אם ירצה
 דהא אם נתיר, אפילו דהוו תרתי דסתרן אהדדי,לישא ממזרת
 וליאסר,לו בת ישראל הרי קיימינן להאי שתוקי בישראל כשר
 והאיך, הרי קיימינן ליה בממזר, ואם נתיר לו ממזרת,בממזרת
 וכך היתה, הא הוי תרתי דסתרן אהדדי,נתיר לו בת ישראל
 אבל לא כיוון כלל לזה לחלק בין בת אחת,כוונת מהרימ"ט
. ודוק,לזה אחר זה
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 אלא מצינן למימר דלאגור,כך- דעתי לא צריך לכל
אית ליה שיטת רוב הפוסקים בנתערב יבש ביבש
כך צריך- אבל אם בשלו אחר, אף שמותר לגמרי,חד בתרי
 וכאן איירי.שישים מפני שרוטב בנותן טעם ונבלע בחתיכות
 וצריך להיות, לכך בודאי איסור שנתערב לא שרינן,בקדירה
. ועיין לעיל סימן קט.ספק איסור כדי שיהיה ספק ספיקא
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, דעתי דברי רשב"א מוכרחין אפילו לשיטת הר"י
דהא בספק ספיקא כזו יש שפיר שתי ספיקות
 דספק ספיקא אמרינן כהאי,בתערובות ואין כאן חד ספק בגוף
 ואפילו תמצי, חד ספק שמא הבהמה זו לא נדרסה כלל,גוונא
 שמא במקום שאינה טריפה נדרסה ולא נטרפה,לומר שנדרסה
. וצ"ע, והוי שפיר ספק ספיקא בתערובת,ידי דריסה זו-על
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 ולא, סתם נפולה איתרעי, כן נמי בנפולה,סתם דרוסה איתרעי
 אבל כאן איירי בנפולה שהלכה בין.מיקרי ספק להתירה
 כדאוקי בגמרא שם,התערובת של שוורים שנתערבה בהן
 ובהלכה יש מאן דאמר דאפילו בדיקה אינה,במסכת זבחים
 רק אנן קיימא לן הלכה צריכה בדיקה כדמסיק כאן,צריכה
כן שפיר- ואם,מקום מידי ספיקא לא נפקא- אבל מכל,בגמרא
 ודברי הש"ך וראייתו לשיטת הרשב"א עומדת.הוי ספק ספיקא
. ודוק,כראי מוצק
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 הא,כך בקש- אדע למה דחה הרב את אדונינו הש"ך כל
 דהתם,באמת אינו דומה זה לזה אפילו כי עוכלא לדנא
 הרי השומן שנפל אינו,גבי שומן שנפל לתוך קדירה של בשר
 ואין אנו,לפנינו כלל שנדון עליו כי הוא נמס בתוך הקדירה
 דהיינו המאכל של בשר אם הוא,דנין השתא אלא על הקדירה
 מה שאין כן גבי חתיכת ספק טריפה.מותר לאכול לנו או לא
 אנו דנין השתא על אותן שתי,שנתערב חד בחד ביבש
 ואנו דנין, ויש כאן חתיכת ספק טריפה בעין לפנינו,חתיכות
,על החתיכה עצמה שמונחת לפנינו אם היא מותרת או לא
.חדש צ"ע- ודברי פרי,ושפיר כתב הש"ך דאינו דומה
           
       
         
       
       
        
    
 שאני הכא שהרי אין אנו, דעתי מה שתירץ הש"ך
 זהו תירוץ,דנין על החתיכה עצמה רק על הקדירה
 דאם החתיכה, וכמו שכתבתי לעיל,כן על קושיא זו-מספיק גם
בעין לפנינו אז שפיר אמרינן אם הספיקא קמא הוי דגוף וספק
 אין אנו, אבל כאן.ידי תערובות לא מיקרי ספק ספיקא-שני על
 שפיר מיקרי ספק,דנין כלל על החתיכה אלא על הקדירה
.ספיקא אפילו כהאי גוונא





     

 הפרי-חדש כאן נפלאים ממני .והנה לעיל בפריכתו
לדברי טו"ז הביא לסיועי לרשב"א דספק ספיקא הוי
כרוב ,דהא רוב מהני אפילו איתחזק איסורא ממש ,כדחזינן
בגמרא גבי סנהדרין וחנויות ,ושמעינן מש"ס דספק ספיקא
עדיף כרוב.
         
        
         
     
 דמסתבר להתיר בתרי ספיקא מטעם הנ"ל .ואם-כן הוא
הדין אמרינן לשיטת הש"ך היכא דאיתחזק איסורא
אליבא דכולי-עלמא ,אם-כן גם אמרינן דהספק הראשון לא
מצטרפין לספק ספיקא משום דאיתחזק איסורא ,ומצטרפין
הספק הראשון להרעות החזקת איסור ,נשאר לנו בשלש
ספיקות עוד ספק ספיקא לשויא הנידון כרובא להתירא ,וכן
כוונת הש"ך .ולא דמי כלל להאי תוספות ,כי לדברי תוספות
לית להו הך סברא דספק ראשון שויא כפלגא ופלגא וספק שני
כרובא ,כיון דחזינן דלית להו תרי ספיקי להתיר ,אם-כן לית
להו חילוק בין חדא ספיקא לתרי ספיקי .אבל הפרי-חדש שאית
ליה לעיל האי סברא בתרי ספיקי ,אם-כן דברי הש"ך מדויקים
ואינם דומין כלל להאי דברי תוספות ,ובחינם הגיה על דברי
הש"ך.
מח(          
       
         
         



לעיל מה שכתבתי בד"ה שם אות יא שכתבתי אדרבה
דברי הש"ך מסתברים היטב דבקדירה מותרת ,ועיין
שם.

מט(          
       
         
           



לעיל בד"ה שם כלל יג ,בררתי דברי הש"ך מיוסדים
בזה ,ואין להרהר עליהם ,ודוק.

נ(        
    *
       
_________________
*

.e"nz'd bxeand ,`xtlw `tex dnly oa l`eny l`xyi 'xn ,mixeh 'c lr



        
        
 לא מצאתי בדברי ישמח-ישראל מקום להגיה .כנראה
כוונת ישמח-ישראל ,כל מה של קחו מהמקולין קודם
שנמצאת הטריפה מותר ,והנשאר לו לבד טריפה מיד
כשנמצאת הטריפה ,וכיון שהנשאר טריפה ,אם-כן כל מה
שלקחו אחרים אחר-כך לקחו מהטריפה ואסור .כך נראה לי
כוונתו ,ואין מקום להגה.
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 בעניי לא אבין הוראה זו ,מה לנו לדון במה שמכר כבר
קודם שנמצא הטריפה ,כיון שהרוב היה בשר כשר,
אם-כן מה שפירש מן הרוב הוא פורש ,ואם-כן אף החתיכה
האחרונה שקנה האחרון ,כיון שקנה אותה קודם שנולד
הטריפות ,הוה ליה פרוש עכשיו ,והולכים בזה אחר הרוב.
ודאי אם נשאר במקולין ודאי טריפה ,אבל מה שפרש מנא לן
להחמיר ולאסור .ולא דמי למה שאמרינן דשנים אחרונים
אסורים ,דהם שאנו שנשארו ,ובאמת אי לא נשארו בדיעבד
הכל כשר ,וצ"ע ,ועיין פלתי שכוונתי .וכן הביא נמי שפיר כאן
בשם פ"י שאף מה שלקח באחרונה מותר אם לקח ואחר-כך
נולד הספק או הטריפות ,ודוק ,וצ"ע.
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 איני יודע למה לו לגאון להכניס עצמו בחשבונות רבות
שהוא נראה דוחק גדול .דהא נראה מדברי הרשב"א
שאם אומר לגוי הריני מוכר לך חוץ מדמי יין נסך שבו סגי,
ואין בו שום החזקה טובה כלל ,אלא שהקיל הרשב"א דאפילו





     

       
       
        
      
         
       
       
 אי דמעורב, ונחזי אנן היכי איירי. זכיתי להבין תירוץ זה
 והשתא קיימא לן דכבש בעורו ותרנגול,כבש או תרנגול
 הלא,כן מה לן באברים פנימיים שלהם- אם,בנוצתו בטלין
חיים בטלים ואין אנו דנין שוב על אבריהם הנחתכים-הבעלי
 ואי דכבש ותרנגול אינו מעורב רק,מהם או הלקוחים מהם
 שוב,כך נתערב בין לבות או כבדות הכשרים-הלב והכבד אחר
, ולא זכיתי להבין תירוצו כלל,חיים-לא שייך כלל דין בעל
.וצע"ג
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 דהא, עניות דעתי ליכא למיפרך כאלו על הגמרא דהתם
 תשע חנויות כלן מוכרות בשר,המתניתין מפורשת
שחוטה ואחת מוכרת בשר נבילה ולקח מאחת מהן ואינו יודע
. ע"כ, ובנמצא הלך אחר הרוב,מאיזה מהן לקח ספיקו אסור
הרי דאיירי בפירוש שידענו בתשע שמוכרת כשרה וידענו
 ואז בנמצא הלך אחר,שאחת מוכרת טריפה אז ספיקו אסור
 אבל לא. ואין לו לגמרא לתרץ האי נמצא אלא ביד גוי.הרוב
 כי המשנה לא איירי,יוכל לתרץ בנמצא בידו קודם לידת ספק
 ולא, והאי 'ובנמצא הלך אחר הרוב' שייך אדלעיל.בהכי כלל
 ולעניות דעתי יסוד רעוע.איירי אלא לאחר שנודע הטריפות
. וצע"ג,הוי קושיא זו לבנות עליה
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 ולא קשה קושית. אלא יכול למוכרו סתם,לומר כן אין צריך
 דיש לומר שמוכרו לגוי, דהא יש בזה החזקת טובה,הפלתי
 ולא שייך, יתלה שטעה בזה ישראל, ואם ימצא הגוי יותר,סתם
, אז יאמר לו, ובאם שהגוי ירצה להחזיר לו.בזה החזקת טובה
, כי זה לן מאיסורי הנאה והוא הפקר,תדע שזה אינו משלי
 ואין, וזה מהני כדלעיל בשם רשב"א.ואין לי בזה שום רשות
. ודוק,כאן החזקת טובה
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 ומכח. שם שהאריך לתרץ ויש לו שם חשבונות רבות
הקושיא הזאת גמיר אומר דהלכה את שדרכו למנות
 וכי מי, וקשה לי על דבריו. עיין שם,התרומה-נגד סברת בעל
 והא קיימא לן,הגיד לו שתמיד הכהן ערבו בין שאר עופות
 וכהן,אף בכהן שאינו מאותו משמר יוכל להקריב קרבן שלו
כן לא עירב את הצפור- ואם,כן את קרבן שלו-המקריב אכל גם
 הלא היו נמי ימי מצור או, ועוד.אשר קרב בשביל נזירות בנו
ימי מלחמה שלא היו שם אלפים עופות אלא מעט מזעיר ולא
כך- וכדומה יש למצוא שלא היו כל,נתבטל כלל וקאכיל נבילה
 וכי מפני זה מתירין נבילה במקדש מפני שאפשר,ולא נתבטל
 לכך אדרבה נראה. וצע"ג,או אפילו מפני שעל הרוב נתבטל
, ודברי תוספות חולין דף כח מרווחים,תירוצו דחוק מאוד
 קסבר כדי, וזו לשונם,'שתירצו שם בד"ה רבי היא דתניא וכ
 מידי דהוה חטאת, ומביא חטאת העוף ואינו נאכל,לחנכו
 ודברי הפלתי, ובזה מתורץ היטב. עכ"ל,העוף הבאה על ספק
. ודוק,התרומה אינן נפרכין- ודברי בעל, וצ"ע,דחוקים כאן
          (נד
       
       
        
           





     

          
           
          
         
        
         
       
 לא הבנתי מה שהרויח בפרכתו זו .הרי כתוב לא יעבד
ולא יזרע ,ואיתא בפרק בתרא דסוטה דף מו ,תנו רבנן,
אשר לא יעבד בו ולא יזרע ,אין לי אלא זריעה ,שאר עבודות
מנין .תלמוד לומר ,אשר לא יעבד בו ,מכל-מקום .אם-כן מה
תלמוד לומר לא יזרע ,לומר לך ,מה זריעה מיוחדת שהיא
בגופה של קרקע ,אף כל שהיא בגופה של קרקע ,יצא סריקת
פשתן וניקור אבנים שאינן בגופה של קרקע וכ' ,ע"כ .הרי דכל
עבודות שהן בגופו של קרקע אסורות שם .ואם-כן ,אי ניחוש
שבנו שם בתים ומגדלים ,נאסור בכל ארץ-ישראל שלא ידענו
שהיה כבר עיר מימות יהושע בן-נון כל עבודה בקרקע גם-כן.
וזה ידוע כמעט אי-אפשר בעיר שדרין בו ,ונאסר הכל בין
זריעה בין דירה ,וצ"ע ,ונמצא עתה דראיית הר"ש אלים ונכון.
         
     
          
         
       
         
           
         
         
 גם כאן ראייתו מכח קושיתו להפיק דינו ,דסבירא להו
לתוספות דאם אין האיסור ניכר לא מיקרי קבוע אינה
מוכרחת כלל ,כי אין כאן מקום לקושייתו ,כי מלישנא
דמתניתא דתשע חנויות משמע דאיירי שהאיסור ניכר ,דהא כך
לישנא תשע חנויות כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת
בשר נבילה ולקח מאחת מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקח
אסור .הרי שידוע לן איזה חנות מוכרת בשר נבילה ואסור
הבשר שבידו מפני שאינו יודע מאיזה מהן לקח ,דאי לא נודע
החנות של טריפה כלל מאי זה ואינו יודע מאיזה מהן לקח הא
אפילו יודע מאיזה מהן לקח ,נמי אסור ,דהא אינו ידוע איזה
חנות מוכרת בשר נבילה .וכל דבריו אלו צ"ע ,ואינם מוכרחים.
נז(          
      
         
          



         
      
 כל זה לא נאמר אלא לשיטתו דקאמר לעיל ס"ק כד
דהביצה מותרת לדידן דקיימא לן בפירש ממילא לא
גזרינן שמא יקחו וכ' ,וכאן הוא פירש ממילא ,עכ"ל .ואם-כן
צריך לן לחלק בין אי ביצה דבר חשוב או אינו דבר חשוב.
אבל לדברי הש"ך דהתיר הביצה מטעם דפריש מרובא פריש
ולא גזרינן דיקח מקבוע ,דמביצה לתרנגולת לא גזרינן ,אינן
צריכין לחלק בין חשוב לשאינו חשוב ,וגם אם ראה מטלת
ביצים נמי מותר ,דכיון דפריש אמרינן מרובא פריש ,ואין
לגזור.
נח(          
      
        
      
      
         
         
        
         
         
         
        
        
      
 תמה ,דהא לא אמרו בתוספות דהוי קבוע דאורייתא
בפירשו בפנינו אלא היכא דהוי באמת קבוע דאורייתא,
דהיינו היכא דמנכיר האיסור ,כמו בתשע חנויות ואחת מוכרת
בשר נבילה ,דמינכר היטב אותה שמוכרת בשר נבילה ,וכמו
בפסחים תשעה צבורין של מצה ואחד של חמץ דמינכר
במקומו אותו של חמץ ,והוי שפיר קבוע דאורייתא
לכולי-עלמא ,בזה קאמרו תוספות אם פירשו לפנינו הוי קבוע
דאורייתא ,ולזה כולי-עלמא ואפילו הרשב"א מודו .אבל היכא
דלא מינכר האיסור בתערובות ,דלא הוי אלא קבוע דרבנן,
ודאי אם פירשו בפנינו דהוי מיקרי קבוע נמי לא מיקרי אלא
קבוע דרבנן ,וכן סבירא להו התוספות ולא קשי עליהם כלל.
וגם דברי הפרי-חדש נכונים ,שהוא כתב בס"ק יט דרשב"א
סבירא ליה דהוי קבוע דאורייתא משום דשם איירי בתשע
חנויות דהוא קבוע דאורייתא ,שם אית ליה דפירש בפנינו נמי
הוי קבוע דאורייתא ,אבל בבעלי-חיים או דברים החשובין או
בטבעת של עבודה-זרה או בכוס של עבודה-זרה דקבוע גופא
לא הוי דאורייתא ,ודאי אם פירש לפנינו לא הוי קביעות
דאורייתא ,ודברי פרי-חדש נכונים ,ודברי פלתי צע"ג.





     

         
        
          
        
 הא בקן היינו בתוך הקן, דעתי אין כאן שום הכרח
 אלא צריך ליכבשינהו שיצאו,לא מהני דניידי
אפשר- וזה אי,' ואז נאמר כל דפריש וכ,שלושתן לחוץ לקן
 כי ביונים אי,יונה או תורים-בעופות המפריחין או עופות בני
 והן, יפרח אחד מהן וישארו כאן שנים,הבית-ינייד אותן הבעל
 לכך לא שייך כאן, כדקאמר שנים אחרים אסורים,אסורין
. ודוק, ואינה מוכרחת הראיה משם,ליכבשינהו
           (ס
      
        
          
       
         
        
         
         
       
 דהא משמע, אי משום הא לא איירי, דעתי יש לומר
ידי אדם יומתו-ממתניתין לאו דוקא אם הומתו על
 ולכך, אלא אפילו מת אחד מהן מעצמו נמי ימותו כולם,כולם
 למה ימותו, קשה,שפיר הקשו בגמרא דאי לא אמרינן הכי
כך- ואחר, נניחם בכיפה עד שמת אחד מהם ותלינן ביה,כולן
ידי עצמו ימותו- אלא ודאי בין הומתו בין מת על,הותרו כולן
. ועיין בדבריו לקמן, וצ"ע, ושפיר הקשה בגמרא,כולן
        
      
         
          
        
         
       
        
         
        
         
  
,דעתי לא דמי האי עולין לחתיכה הראויה להתכבד
דהא בחתיכה הראויה להתכבד אם יתבטל ישאר על





           (נט
        
         
         
         
         
        
         
          

 מדברי רשב"א לא רצה הש"ך להביא ראיה אלא דמצינו
כן ברשב"א חילוק בין פירשו כולם לפירשו מקצת-כמו
, וזו באמת ראיה ברורה כמו שהביא בש"ך,כמו שמחלק ר"ש
 ומה שמסכים הגאון כאן לדברי הש"ך שמותיב על.ונכון
 עיין מה,חיים הלכות שבת-ראיית הר"ש ממה שכתוב באורח
.חדש ס"ק כח בד"ה שם-שכתבתי לעיל לתרץ קושית הפרי
 וכמעט.חדש-ועוד הקשה ותירצתי בעה"י קושית הפרי
. ודוק,שכוונתי לדברי הגאון בפלתי כאן
          
       
        
        
       
         
       
       
         
        
        
          
         
         
 דאין לומר בגוי לימא בגוי המביא, דעתי לא קשה
 חיישינן בגוי, כי אדרבה,כל דפריש מרובא פריש
שמביא כל הסל ביצים כאשר הוא בביתו שיביאו אותו סל
 ועכשיו, והוה ליה שפיר קבוע,ביצים שהם כל ביציו לשוק
. ודוק,הישראל הנוטל ממנו מפריש ולוקח מן הקבוע עצמו
          
      
         
           
         
          
         





     

מכונו ויהיה ממש חתיכה הראויה להתכבד .מה שאינו כן כאן
בעולין ,אם יתבטלו בין איברי תמימין חולין שאינם עולין ,לא
נשאר שוב חשיבות עולין ,כי אי-אפשר להקריבן משום שאין
מקריבין חולין על גבי המזבח ,ולא ירצו שוב כלל ויתבטלו
מלהיות עולין ,ואין ראיה כלל מסברת התוספות בחתיכה
הראויה להתכבד ,ודבריו כאן צע"ג.
סא(        
      
         
         
         
         
        
         
         
       
  
 הא לא קשיא ,דהנה הרמב"ם סבירא ליה ספיקא
דאורייתא מן התורה לקולא מדרבנן לחומרא ,אינה
אלא היכא דאנן מספקינן באיסור דאורייתא אי באמת יש כאן
איסור או אין כאן איסור ,אז אמרינן ספיקא דאורייתא מן
התורה לקולא מדרבנן לחומרא ,כמו שנראה מדברי הרמב"ם
בפרק ט מהלכות טומאת מת ,וכגון שיש כאן חתיכה אחת ספק
חלב ספק שומן דאין כאן אלא איסור דרבנן ,אבל היכא
דהתורה אמרה בפירוש שהוא מותר שאותו ספק מותר ,בזה
לא שייך למימר מדרבנן אסור .והנה כאן גבי ספק ממזר ,דהוי
כאילו אמרה תורה ספק ממזר יבוא ,לא שייך למימר דרבנן
אסרוהו ,ושפיר הקשה בגמרא ,מאי טעמא שתוקי אסור
מדרבנן ,ולא קשה על הרמב"ם ,וכל דברי הפלתי כאן צ"ע.
סב(          
      
        
        
        
         
         
        
          
        
        
         
        
         
          



         
     
 דרך נשר בשמים ואין בי כח להשיגו .כיון דקיימינן
ספיקא דאורייתא מן התורה לקולא ומכח זה מתירין
לספק ממזר באשה ישראלית ,אם-כן אנן מעידין עליו שהוא
ישראל כשר ,דאי לאו הכי האיך אנן מתירין לאשה להשיא
לממזר ספק ,אלא ודאי אנן מחזיקין אותו בכשר ודאי ,דומיא
דספק טומאה ,דמותר לכהן הנטמא בספק טומאה לעבוד
עבודתו מן התורה אליבא דרמב"ם ואף בשבת ,ואם הוא ספק
בן-גרושה אליבא דרמב"ם מותר לכתחילה לעבוד עבודתו
ואפילו בשבת .ואם תאמר ,בספק בן-גרושה אסור משום
דמוקמינן אחזקתה ,נימא בספק בן תשעה לראשון או בן
שבעה לאחרון ואחד מהם כהן אליבא דרמב"ם מותר בעבודה,
או אם יש כאן חתיכה אחת ספק נבילה ספק כשירה אמרינן
שהיא מותרת ,וכי נשאר אותה חתיכה בספיקותה ,הא התורה
התירה כודאי היתר ,ומה לי אם בא אחר-כך איזה חזקת איסור
אחר או ממקום אחר ,כיון שהותר הותר ,ואין כאן שום חזקת
איסור ,כן נמי בספק ממזר ,כיון שהתורה התירה כל ספק מצד
דכל ספיקא דאורייתא לקולא ,והוא נשא מכח זה בת ישראל,
או שהיתה האשה ספק ממזרת ונשאה ישראל ,הבנים הבאים
מהם אין בהם שום ספיקת איסור ,והבת הבאה מכח ספק ממזר
ודאי היתר גמור להשיא לכהן כשר וזרעה כשירה לעמוד
לעבוד עבודתו אפילו ביום-הכפורים שחל בשבת ,או לכפר
ולהקטיר קטורת בפנים על גבי מזבח לרצון ,או להיות כהן
גדול לכנוס לפני ולפנים מדאורייתא ,כיון שספיקא דאורייתא
מן התורה לקולא .וכל דברי פלתי בענין זה נפלאים ממני,
ותורה היא וללמוד אני צריך.
סג(         
     
       
       
        
         
         
         
         
         
         
         

 דעתי יש לומר דקיימא לן רובא וחזקה רובא עדיף,
ואם-כן ,אף דיש כאן להעמידה בחזקת ריקנית ,יש
כנגדה רוב ,רוב נשים מתעברות מביאות בעליהן ,לכך לא
אזלינן כאן בתר חזקה ,משום שיש גם-כן רוב כנגדה ,וכי תימא



     

אם-כן ניזל בתר רובא ונימא הוא בכור בן תשע לראשון ,יש
לומר דאין זה רוב גמור ,משום שמא בא עליה הראשון סמוך
לגיטה או סמוך למיתתו ,ולא הוי האי רובא אלא מכח חזקה
דמחזקינן שבא עליה ,לכך שפיר נשאר בספיקו.
סד(         
     
        
         
        
        
          
         
        
        
         
          
       
 אעשה ועוונותי גרמו שלא הבינותי דבריו כאן ,האיך
מוכח מהכא דרוב דוחה ספק ספיקא ,דאי הוי באמת
כאן ספק ספיקא נגד הרוב וחזינן דרוב דוחה את הספק ספיקא,
שפיר הוי מוכח כזה ,אבל כאן בתוספות ,אדרבה ,נאמר כיון
דאמרינן רובא הוי ברצון ,אם-כן זה הספק ספק באונס אינה
ספק ולא נשאר כאן רק ספק אחד ואין כאן שוב ספק ספיקא,
ולא הבנתי דבריו.
סה(         
       
          
          
           
          
           
 
 מה שכתבתי לעיל אדברי כרתי ופלתי דאינן צריכין
לכל זה ,אלא דימכור לו סתם ומוזיל גביה ,ויתן לו
יותר ממה שמכר לו ,והגוי יתלה זה בטעותו של ישראל ולא
יחזיק לו טובה כלל ,ואם הגוי מזכירו ויאמר לו טעותו ,אז
רשאי לומר לו ,דע שאין זה משלי כי זה הוא אסור לנו וזה
הפקר ,וכן מהני ,ועיין לעיל.
סו(          
      
          



פירושו כך ,איני יודע מה חוזר ומפרש אחר-כך הש"ך
בס"ק יב בד"ה בשוגג ,וזו לשון הש"ך ,אפילו אחר





שנודע התערובות וכ' ,עכ"ל .וצ"ע מה חידש הש"ך השתא
בפירושו כאן ,הא היינו הך מה שפירש כבר בס"ק יא ,וצ"ע.
והנה לפי מה שכתבתי לעיל בריש הסימן לתרץ קושית
הבית-יוסף על הטור ,בזה נוכל לתרץ גם דברי הש"ך כאן .דהא
בררתי לעיל בסברא שיש חילוק בין אם נשחט הבעל-חי
ואחר-כך נתערב ובין נתערב תחילה ואחר-כך נשחט ,דאם
נשחט תחילה ואחר-כך נתערב אינו בטל מטעם חתיכה הראויה
להתכבד ,אבל אם נתערב תחילה ואחר-כך נשחט ,אמרינן
חשיבות דבעל-חיים ירד ממנו ,אבל חשיבות דחתיכה הראויה
להתכבד לא בא עליו ,לכך בטל .לפי זה נוכל לפרש השתא
דברי הש"ך כאן ,דהא כאן איירי בבעלי-חיים קטנים שאינן
ראויין להתכבד אחר שחיטתן ,וקאמר דוקא נשחטו אחר
שנתערבו בעינן נשחטו בשוגג ,אבל נשחטו קודם שנתערבו,
אפילו במזיד בטלים ,דהוה אמינא שלא יתבטלו מטעם חתיכה
הראויה להתכבד ,לכך קאמר דאין כאן הראויה להתכבד ,ונכון.
ובס"ק יב מפרש אחר-כך לדרכו ,אפילו אחר שנודע התערובות
מותר ובטל אי שחט בשוגג .ודוק היטב ,ודברי פרי-מגדים כאן
צ"ע.
סז(           
       
         
          
         
     
 לפי דברי הפרי-חדש ס"ק יג ,והוא כאן בפרי-מגדים
עצמו ,הביאו לקמן בסמוך ,שכתב ,דכל שיש אחד
שיודע מהקביעות ,אף שללקוח הוא ספק שלא נודע,
מכל-מקום קביעות גמור הוא ,אם-כן אינו ראיה כלל לתשע
חנויות באין נודע איזה חנויות מקרא ד'וארב' ,כי התם בקרא
'וארב' ,אותו ישראל בעצמו שהוא מעורב בין הגוים הוא יודע
מקביעות ,ושפיר הוי קביעות ,מה שאין כן בתשע חנויות ואין
נודע באיזו חנות ,אינו ניכר כלל ,ואין שום אחד יודע
מהקביעות ,כי כאן איירי שיש עשר חנויות כולן מוכרות בשר
שחוטה ונמצא ראש של בהמה אחת טריפה ,ואינה ניכר באיזה
מן החנויות הוי טריפה ,וצ"ע.
        
         
        
       
          
      
   





     

 עיינתי וחפשתי כאן בטו"ז אות ה ולא מצאתי אלא
שכתב דתערובת חנויות לא הוי אלא קבוע דרבנן.
ואפשר שיש כאן בפרי-מגדים רק טעות הדפוס ,ולא כתב אלא
קבוע דרבנן ,וצ"ע.
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 עני בדעת איני מבין מה צורך לעיין ,דהא צריכין אנו
לומר שאיירי כאן שלקחו אותן בני-אדם קודם שנודע
הטריפות ,וכל אחד ואחד לקח בהיתר ,ואתו ובביתו אינו אלא
בהמה אחת מאותן עשר בהמות והרי היא מותרת ,ועכשיו נולד
הספק ,אותן ארבע בהמות נשארו בקביעותן ואסורים ,אבל מה
לנו לדון על בהמה אחת שיש לזה בביתו ,הרי היא נלקחה מן
הרוב קודם שנולד הספק ,ופירוש קודם שנולד הספק קיימא
לן השתא בשולחן-ערוך דמותר ,ואין לנו לדון כלל על מה
שפירוש קודם ,אלא על מה שלפנינו השתא .ואיני יודע לכוין
לדעתו בעוונותי הרבים.
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 דעתי לא מצאתי שום תיובתא מהאי מלת 'כיון',
דהא שפיר יש לומר כדברי מנחת-כהן ,דהש"ך כאן
רבותא קאמר ,אפילו פירש שלא בפנינו ,למאן דאוסר ,אפילו
הכי אסור הכל אם נפל האי שפירש לים ,לא מבעי למאן
דמתיר פירש ממילא דאסור הכל כאן ,דהא לא נפל רק ההיתר
והאיסור נשאר כאן בתערובות ,אלא אפילו למאן דאוסר דאסור
הוא ,וגם התערובת כיון שהנפרש הוא בעין כסברת הרשב"א,
אם-כן האי דנפל אחר-כך לא מן התערובת נפל ,ולכן נשאר
התערובות באיסורו ,כך נראה לי .עיין בחכמת-אדם שכתב דיש
כאן טעות סופר בש"ך ,ויש לומר 'אפילו למאן דאוסר' ,עיין
שם.
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 תמה מה הקשה הוא כאן ,הא זה הוא קושית התוספות
בזבחים עד ,א ,בד"ה ונפל אחד מהן לים הגדול הותרו
כולן ,עיין שם ,ותירצו ,וזו לשונם ,משום דמדאורייתא ברובא
בטיל ,משום הכי הקילו כאן וכ' ,עכ"ל .וצע"ג ,וכן כתב הש"ך
ס"ק מו.
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 הצעיר לא חזינא שום תיוהא הכא .דלעניות דעתי ,בין
הרא"ש בין הרשב"א וגם הבית-יוסף ,כולהו סבירי להו
דמטעם ספק ספיקא קאתינן עליה הכא .ומהא דקאמר
הרשב"א ,ואפילו חד בתרי אם נפל אחד לים הותרו כולן ,לא
קשה ,דמה שכתב 'הותרו כולן' גבי חד בתרי ,לאו דהותרו
שנים הנשארים לאכלן אחד אחד ,אלא לאכלן שנים שנים,
וכוונתו לערוב כל אחד ואחד עם אחר דהיתירא ולאכלו כך,
והוא שפיר מותר מטעם ספק ספיקא .ודאי אם יש כאן הרבה
שנתערב האי דבר חשוב בהרבה היתר ונפל אחד מהן לים,
וודאי יותר טוב לאכול מהן מן אותו התערובת שנים שנים,
כיון דממה נפשך חדא דהיתירא ,ולמה לן לבקש טרף היתר
ממקום אחר ,אבל אם נתערב אחד רק בשנים ,דאי-אפשר
לפרנסן ממקומן עצמן ,יוכל ודאי לפרנסן ממקום ולאכול לשני
בני-אדם כל אחד מהן מערב אחד דתערובת עם אחד היתר
ממקום אחר ואכלו ,ושפיר הוי ספק ספיקא .ואין להקשות דהוי
זה מבטל איסור לכתחילה ,זה אינו ,דהא איסורא אין כאן,
דתרווייהו היתר ,דהא מן התורה חד בתרי בטל לגמרי כדברי
הרא"ש ,אלא בדבר חשוב אסרו רבנן ,וכיון דנפל אחד מהן





     

 דהא לישנא דט"ז לא משמע, לא ירדתי בזה לסוף דעתו
 הנך רואה שם,כן במה דכתב רק שלא יפזר בידים
בפנים שכוונתו אף שהתירו בחולין לכבשינה ביד דיניידו אבל
 שיפזר שאר דברים, פירוש,לא התירו לו שיפזרם בידים
 או גם, לא התירו לו לפזרם בידים,חיים-חשובים שאינם בעלי
כך-חיים לא יפזרם בידים לכל אחד ואחד כדי שיקח אחר-בעלי
אחד מן המפוזרים רק לכבוש כלם להניף מקל עליהם כדי
.מגדים כאן צע"ג- ודברי הפרי,שיניידו
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 על זה יש לתרץ כמו שכתב הש"ך לעיל קבוע חידוש
 לפיכך אין להקשות, ואין לך בו אלא חידושו,הוא
, לפיכך לעיל בשני תערובת סגי.מקבוע על שאר איסורים
דאיירי בקבוע דלא גזרו שצריכים שלש תערובות כמו
חדש- ועיין מה שכתבתי לעיל בדברי פרי.באיסורים אחרים
.כאן
          
      
         
         
      
         
       
        
        
        
          
        
      
        
         
 אני בעניי טרחתי הרבה לעמוד על דברי גבורי כח
 ואלקים,הראשונים והאחרונים שנשאו ונתנו כאן
אסורות פרק טז-ראיתי עולים בדברי הרמב"ם הלכות מאכלות
 שהקשו כלם פה אחד מדברי הרמב"ם הלכות,הלכה י



, והוי השנים שנותרו היתר גמור,לים אנו תולין דאיסורא נפל
 ושפיר יכול לכתחילה ליקח,אלא שהחמירו לאכלו עם היתר
 ולית כאן, כן נראה לעניות דעתי,היתר מביתו ולאכלו עמו
. ודוק היטב,תיוהא
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דעת- דהנה לעיל ס"ק מב בשפתי, דעתי נראה לתרץ
 ואמנם קשיא טעמא, וזו לשונו,מגדים-הקשה הפרי
 אמאי,מאי כיון דרובא דאורייתא וכל דפירוש מרובא פירוש
 והשתא בזה. עכ"ל,'הותרו אחרים כשנאכל או נפל לים וכ
 דאי מן התורה לא בטיל,מגדים כאן-שפיר מתורץ קושית הפרי
הוה לן ליזל בתר רובא ולומר האי דנפל מרובא נפל וליכא
, דהא האי דנפל מהיתירא נפל שהוא הרוב,כאן ספק ספיקא
,אבל השתא דבטיל מן התורה ואין כאן אלא איסור דרבנן
 ויש כאן שפיר ספק,ובדרבנן תולין האי דנפל דאיסורא נפל
. ודוק, כן נראה לעניות דעתי,ספיקא ומותר
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 זה נראה, הא דהחליט כאן שלב ודאי אין ראוי להתכבד
מקום- מכל, כי אף שאין ראוי להתכבד לאנשים,לי צ"ע
ראוי להתכבד לפני נשים חשובות שאין לחוש בזה משם דקשה
 ואולי כוונתו כיון שהלב קשה לשכחה שוב אין לו,לשכחה
מקום- מכל, ואף הנשים אינן מתכבדות בו,דין ראוי להתכבד
.צ"ע
          (עד
      
        
           
          
          
         






     



עבודה-זרה פרק ז הלכה י ,בהלכות מאכלות-אסורות פסק
שצריכין שלש תערובות להתיר דבר חשוב שנתערב מטעם
ספק ספיקא ,ובעבודה-זרה פסק שצריך רק שתי תערובות.
ונתחבטו בזה נושאי כליו נשאו ונתנו ולא ידעו להחליט דבר
שלא ישאר לסוף בתיובתא ובצ"ע .ועיין שם בהלכות
עבודה-זרה בכסף-משנה ובלחם-משנה כאן .וגם הש"ך כאן
ס"ק נב הביא תירוץ בשם הר"מ אשכנזי ,לחלק בין האי
דעבודה-זרה שהוא רק עומד להנאה ובין האי דהכא דאיירי
בדבר אכילה .ועיין בפלתי אות כד דמותיב עליו שאין להעמיד
בהכי.

לאחרים ומן האחרים לאחרים היינו לכוסות שנים ,ולא נקט
בפשיטות לשני כוסות אחרים ,דגם כאן אית ליה שצריך דוקא
שלש תערובות וזה ונפל לכוסות שנים הרי אלו מותרין .ועוד
הראה לנו הרמב"ם בלשונו הזהב ,שאם היו לו שלש תערובות,
הרי שתי תערובות האחרונים מותרין כשיטת רש"י בזבחים,
וזה שכתב ונפל לכוסות שנים הרי אלו מותרין ,פירוש ,דשתי
התערובות מותרין ,ודלא כפרי-חדש דאית ליה להרמב"ם
שיטה שלשית בפני עצמו דלא כרש"י ולא כתוספות ,ואדרבה,
מוכח כאן דלהרמב"ם יש לו שיטת רש"י ,ודוק היטב כי נכון,
תהילה לאל יתברך.

 מה שראיתי לחלק בין שני פסקי הרמב"ם אלו ,אם נידוק
הדק נמצא שאין להם עמידה וקיום .והנני עפר לפני
כפות רגלי הקדושים ז"ל אלו ,אבל אמרתי אולי מקום הניחו
לי רבותי להתגדר בו ,והאיר ד' את עיני להעמיד דברי הרמב"ם
ז"ל על מכונו וגבולו .ואען ואומר ,דהנה כמה פעמים מצינו
שהרמב"ם הביא דין אחד מפורש במקום אחד ,ועוד נמצא
אחר-כך מקום שהרמב"ם הוכרח לחזור ולשנות האי דינא ,ולא
הרחיב שם דבורו כפעם ראשונה אלא מקצר קצת דבריו ומרמז
בקיצור עיקור הדין .הנה מקור מקום דהאי דינא דבר חשוב
שנתערב הרי הוא בהלכות מאכלות-אסורות ,שם מקומו ,ושם
הביא הרמב"ם בהרחבת לשון האי דינא בדבר חשוב שנתערב
צריך שלש תערובות ,וכן איתא בגמרא זבחים עד ע"א ,ואין
להרהר עליו כלל .ובהלכות עבודה-זרה פרק ז הלכה י ,שם
איירי מעבודה-זרה ומשמשיה .וזו לשונו שם ,עבודה-זרה או
אשרה שנשרפה ,אפרה אסור בהנייה .וגחלת של עבודה-זרה
אסורה ,והשלהבת מותרת ,מפני שאין בה ממש .ספק
עבודה-זרה אסור ,ספק ספיקה מותר .כיצד ,כוס של
עבודה-זרה שנפל באוצר מלא כוסות ,כולן אסורות ,מפני
שעבודה-זרה וכל משמשיה אוסרין בכל שהן .פירש כוס אחד
מן התערובות ונפל לכוסות שנים ,הרי אלו מותרין וכ' ,עכ"ל.

 משמע נמי מדברי הרמב"ם בהלכות מאכלות-אסורות ,וזו
לשונו :נפל רימון אחד מן התערובת הזאת לשני רימונים
אחרים מרימוני בדן ,ונפל מן השלשה רימון אחד לרימונים
אחרים ,הרי אלו האחרים מותרים ,שהרי הרימון של תערובת
הראשונה בטל ברוב ,עכ"ל .הרי נראה בפירוש רק תערובת
הראשונה אסורה ,אבל שתי תערובות השניים מותרים .דהא
כתב הרי אלו האחרים מותרים ,דהוה ליה למימר הרי אלה
תערובת האחרונה מותרת .ועוד ,דלא הוה ליה למימר
בתערובת השניה נפל רימון אחד מן התערובת הזאת לשני
רימונים אחרים ,אלא כך הוה ליה למימר נפל וכ' ,לשני
רימונים ומשנים לשנים ,כמו שכתוב בגמרא ,מרבוא לשלשה
משלשה לשלשה ,אלא ודאי נקט האי אחרים בראשונה
ובשניה ,להורות לנו ,הרי אלו האחרים מותרים בין תערובת
שניה בין תערובת שלישית .לכך מסיים עוד וכתב ,שהרי
הרימון של תערובת הראשונה בטל ברוב ,עכ"ל .למימר לכך
שאר התערובות מותרות ,וכשיטת רש"י .ודוק היטב ,כי בזה
סרו כל תלונות הפוסקים ראשונים ואחרונים וכל קושיות
הכסף-משנה והלחם-משנה מתורצים היטב ,ודברי הרמב"ם
מסולאים בפז.

 נראה שרמב"ם לא נחית כלל לפרש כאן דיני ספק
ספיקא במילואו וטובו ,רק רצה לשנות כאן דספק אסור
וספק ספיקא בעבודה-זרה מותר ,ומרמז כאן דינא דספק
ספיקא בקיצור .דהנה יש לדקדק בדבריו כאן ,שכתב ,פירש
כוס אחד מן התערובות ונפל לכוסות שנים הרי אלו מותרין,
עכ"ל .מה זה לשון ונפל לכוסות שנים ,כך הוה ליה למימר,
כוס אחד מן התערובות לשני כוסות אחרים וכ' ,כמו שנקט
הלשון בהלכות מאכלות-אסורות גבי רימוני באדן ,וכן הלשון
בגמרא זבחים וגם-כן דרך הלשון כן ,ולמה שינה כאן בלשונו.
 נראה לי לומר ,דרמב"ם רצה לרמוז לנו כאן דינא דכוס
של עבודה-זרה שצריך לו שלש תערובות להיתירו ,וכך
כוונתו ,פירש כוס אחד מן התערובות ונפל לכוסות שתי
פעמים לשתי תערובות ,עוד פירש כוס אחד מן התערובות

 אנופף ידי על רמ"א ליישב קושית הטו"ז והש"ך וכן
שאר אחרונים שהקשו על מה שכתב כאן ,ומכל-מקום
אין לאדם אחד לאכול את כולן .הא אף לדברי התוספות
מותרים בבת אחת .ואען ,כי המחבר כאן הביא לשונו של
הרמב"ם בהלכות מאכלות-אסורות אלא שלא כתב הדין
ברימונים ,אבל שאר לשונו כולו לשונו של הרמב"ם ,ומשמע
נמי כמשמעות מהרמב"ם כמו שפרשתי ,במה שכתב ,הרי אלו
האחרים מותרים ,שכוונתו כשיטת רש"י ,בין שלש השניים בין
התערובת השלישי מותרים ,ואין חילוק בין תערובת השניה
לתערובת השלישי להתיר כרש"י .על זה הגיה רמ"א וכתב,
דיש לנו לחוש לשיטת התוספות שכתבו דמתערובת השניה
אסור להנות מכולן בבת אחת רק מתערובת השלישי ,ועל זה
קאי רמ"א וכתב ,ומכל-מקום אין לאדם אחד לאכול את כולן,
פירוש ,שאין לו לאדם אחד לאכול כולן בין כל תערובת שניה
בין תערובת שלישית ,זה יזהר לאכול אדם אחד ,דיש לנו



     

על-כל-פנים לחוש לשיטת התוספות ,אף דקיימא לן כשיטת
רש"י .והנך רואה שמשה שפיר קאמר ,בין משה הראשון בין
משה האחרון .וברוך ד' שחנני בזה ונתן לי חלק קטן בתורתו.



בפרי-מגדים שהרבה טרח ליישב דברי הטו"ז כאן
וליישב דברי הרשב"א בתורת-הבית ולנקותו
מקושית הרא"ה בבדק-הבית.

 הוסיף הט"ז כאן ,שנראה כמו סתירה בדברי הרשב"א
עצמן בתורת-הבית ,דהא בבית ד שער א כתב
בתורת-הבית להתיר תערובת אם פירשו המיעוט מן הרוב והוי
האי מיעוט בעצמו מותר ,ושם בשער ב כתב היפך ,דאינו מותר
אלא בתערובת אם נתערב המיעוט שפירש עם רוב היתר ,וכן
בטור וגם בבית-יוסף הקשה .וטרח הפרי-מגדים כאן הרבה
ליישבו ,ומסיק לסוף וכתב ,וכל זה דוחק.
 העני בחידושי לחולין ישבתי סתירת הרשב"א בטוב
טעם ודעת .ותוכן דברי שם ,כי יש באמת שני מיני
פרישה .יש שפירש המיעוט מן הרוב והרוב נשאר במקומו ,זה
ודאי נקרא פירש ,ובזה אופן הוי המיעוט שפירש מן הרוב
מותר כמה שהוא בלי תערובת שניה ,אבל יש עוד מין פירש
אחר ,והוא שנדו כל התערובת כאחת ממקומה ,ובדרך ניידן
פירש המיעוט למקום אחד והרוב למקום אחר ,פרישה כזו
מיקרי חלוקה ,ולא אמרינן שפירש המיעוט מן הרוב ,אלא
שנחלק התערובת לשני חלקים ,כי לא שייך למימר שפירש
המיעוט מן הרוב ,דילמא פירש הרוב מן המיעוט .כלל הדבר,
דפרישה כזו לא מיקרית פרישה אלא חלוקה ,ובאופן זה מודה
הרשב"א שלא מישתרי המיעוט אלא בתוך תערובות שניה.
והבאתי בחידושי שכן מוכח מגמרא דזבחים דף עד .והנה
הרשב"א בתורת-הבית בשער א איירי מפרישה שפירש המיעוט
והרוב נשאר במקומו בשעת פרישת המיעוט ,בזה התיר
הרשב"א המיעוט בלי תערובת שניה וזה לא מיקרי חלוקה,
ומיושב היטב קושית הרא"ה בבדק-הבית .אבל בשער ב איירי
שפירש בראשונה כל התערובת כאחת ממקומה ,ובדרך פרישתן
נפלו מיעוט למקום אחד והרוב למקום אחר ,ושפיר אמרינן
דלא ניתר המיעוט אלא על-ידי תערובת שניה ברוב ,ודוק
היטב ,כי בזה נסתלקו כל הקושיות מדברי הרשב"א.
         
       
         
        
       
       
         
        





        
       
        
        
       
      
 דברי לעיל ,לא קשה על הטור קושית הבית-יוסף ,כי
הטור הביא כאן לישנא דרשב"א ואיירי אם פירש
המיעוט מן הרוב לבדו והרוב נשאר במקומו ,אז שפיר אמרינן
המיעוט מותר אפילו כמות שהוא שלא נתערב כלל .אבל אם
כל התערובת פירש ממקומו כאחד ,ובדרך פרישה נפל המיעוט
למקום אחד והרוב למקום אחר ,אז לא מישתרי המיעוט אם
הוא נשאר כמות שהן ,אלא דוקא אם נתערב בין תערובת
אחרים .וכן משמע בפירוש כמעט בדברי הטור ,וזו לשונו,
אבל לא נאבד ,אלא שפירש אחד מהן ,אין להתיר בשביל זה
הנשארים .ולא מבעיא אם פירש אחד מהן ,אלא אפילו פירשו
מהן הרבה ,אין להתיר הרוב הנשארות ,אלא המיעוט שפירשו
מותרין ,שאנו תולין לומר האיסור ברוב והרוב אסור ,עכ"ל.
הנה מזה משמע ,אם פירש המיעוט מן הרוב והרוב נשאר
במקומו ,המיעוט הוא דשרי ,ובפירש ממילא כשיטת הרשב"א
ומותר המועט שפירש אפילו לא נתערב באחרים .ואחר-כך
כתב הטור עוד ,וזו לשונו ,ואם כל הרוב נתערבו באחרים ,כולן
אסורין ,כאילו נפל שם האיסור בידוע .אבל אם המיעוט נפל
למקום אחר ,מותר ,עכ"ל .כאן איירי שפירשו כלם כאחד כל
התערובת כאחת ,ובשעת פרישתן חלקו הרוב למקום אחד
והמיעוט למקום אחר ,אז הדין ,אם נתערבו הרוב באחרים כולן
אסורין כאילו נפל שם האיסור בידוע ,אבל המיעוט נפל למקום
אחר שנתערב בהיתר מותר .ותדע דאיירי כאן שפירשו כולן
כאחד ובשעת פרישתן חלקו הרוב למקום אחד והמיעוט
למקום אחר ,דהא הביא אחר-כך דברי הרשב"א ,דאם נפלו
מחציתן למקום אחר מותר ,ובזה אמר הרשב"א בפירוש שם,
נפלו מחציתן למקום אחד ומחצה למקום אחר ששתיהן
מותרין ,וזה איירי בחלקו מיד בתחלת פרישותן ,ודוק היטב,
כי כן מיושבים דברי הטור ,ולא צריך לדחוקי הטו"ז או
לפירושו של הפרי-מגדים .ועוד ,שהוא מסיק כל זה בצ"ע.
ומיושב היטב קושית הבית-יוסף.
         
       
         
       
 אני כאן בתחילת אותו ס"ק בררתי בעה"י דלרמב"ם
אית ליה שיטת רש"י מכל וכל ,ששני התערובות ,בין
השני בין השלישי מותרים ,ועיין שם .וגם מה שתמה כאן על





     

השולחן-ערוך ,הרי תירצתי היטב לעיל בריש ס"ק זה ,עיין
שם.
עו(          
        
        
        
         
        
        
        
      
      
 דעתי כל זה דוחקא דדוחקא ,דהוה ליה לרש"י
ממש שיטתו כשיטת התוספות שם בזבחים ד"ה
פירש וכ' ,עיין שם .ושם כתבו תוספות בעצמן ,ובקונטרס לא
פירש כן .ולפי מה שחנני ד' לעיל שבררתי דשיטת רש"י
ורמב"ם חדא שיטה אית להו ,שצריכים דוקא שלש תערובות
ובשתי תערובות לבד גם רש"י אוסר כשיטת הרמב"ם .ועיין
היטב מה שכתבתי לעיל על הש"ך ס"ק נג לתרץ דברי רש"י,
שם בררתי היטב שגם שם בזבחים עד ,א ,אית ליה לרש"י דלא
שרי אלא בשלש תערובות .דלכאורה יש לדקדק בגמרא ,בין
גבי עבודה-זרה בין גבי פלוגתא דרימוני באדן ,איתא בגמרא,
פירש אחד מהן לרבוא או נפל אחד מהן לרבוא ומרבוא לרבוא
כולן אסורין .וכמו-כן הוה ליה לרב גם-כן לנקוט גבי טבעת
של עבודה-זרה לפי מסקנא דגמרא כאן ,הוה ליה לנקוט טבעת
של עבודה-זרה שנתערבה במאה ונפלו ארבעים מהן לרבוא או
למאה או פירשו מהן למאה או לרבוא אינן אוסרות ,שישים
למאה או לרבוא אוסרות ,ואמאי שינה רב בלשונו ונקט דוקא
למקום אחד אוסרות .מזה דן רש"י ,אי נפלו הארבעים מיד או
שפירשו מן המאה למאה אחרים או לרבוא אחרות דלא הוי
אלא שתי תערובות אסורות ,אבל כאן איירי שפירשו מתחילה
למקום אחד ונשארו בפני עצמן ,ועל-ידי פרישה זו שמונחים
במקום אחד בפני עצמן הוי להו כמו תערובת שניה ואחר-כך
נפלו לתערובת אחרת דהוי להו תערובת שלישית מותרים .ולכן
הלשון של רש"י מדוקדק היטב ,שכתב בד"ה אלא ,הכי קאמר,
פירשו ארבעים כולם למקום אחד ,פירוש ,דהוה ליה כמו
תערובת שניה ,ונתערבו בשאר טבעות ,אינן אוסרים ,דהוה להו
תערובת שלישית .ושפיר מסיים רש"י ,וזו לשונו ,ונהי דהנך
עצמן אם לא נתערבו באחרות אסורות לעולם וכ' ,אבל כי
נתערבו באחרות הוה להו ספק ספיקא של עבודה-זרה ,עכ"ל.
ופירש תערובת הראשון אינו נכנס לכלל ספק דהואי כודאי,
ועל-ידי פרישתו למקום אחד ותערובות אחר-כך ,הוה ליה ספק
ספיקא של עבודה-זרה ,ומותר .כן נראה לעניות דעתי נכון
מאוד .ועיין לעיל היטב שביררתי דברי רש"י אלו באר היטב
לעיל בד"ה ש"ך ס"ק נג .וגם כל קושיות הש"ך מס"ק נא נב



נג מיושבין היטב כפי מה שכתבתי גם כאן בדברי הקדום על
טו"ז ס"ק י ופרי-מגדים .והוא כפתור ופרח ,תהילה לאל
יתברך .וקצת מזה מצאתי כאן לקמן בפרי-מגדים ס"ק נג בשם
מנחת-יעקב ,וכתב עליו שהוא דוחק גדול .ולפי שביארתי לעיל
וכאן מדברי גמרא ורש"י ,נראה לעניות דעתי נכון מאוד.
עז(          
      
       
        
      
         
 
 לעיל שאני בררתי והוכחתי מדברי רמב"ם עצמן
שסבירא ליה כשיטת רש"י שצריך בכל מקום דוקא
שלש תערובות ,ואם נתערב בשלש משתרי אף התערובת
השניה מכל וכל .וכן מסתבר ,כי באמת התערובת הראשון אנו
מחזיקים כודאי איסור לענין שאם נתערב אחד ממנו לתערובת
שניה ,דעוד לא משתרי תערובת שניה ולא משתרי מטעם ספק
ספיקא .אבל מכל-מקום באמת אין יכולין לומר שכל אחד
ואחד מתערובת הראשון הוי ודאי איסור ,דהא הרוב ודאי
היתר ,אלא אנו מחזיקין אותו כודאי איסור שלא נתיר תערובת
שניה מטעם ספק ספיקא .אבל אם נתערב אחד מתערובת שניה
לתוך תערובת שלישית שיש באמת שלש ספיקות אף בתערובת
שניה ,מתיר הרמב"ם אפילו תערובת שניה מכל וכל אפילו
כאחת לאכול כמו תערובת שלישית ,כי באמת תערובת הראשון
ליכא אלא ספיקא ,והוי השתא בכל אופן ספק שני ספק ספיקא.
ועיין היטב לעיל במה שתירצתי דברי רש"י והרמב"ם ,ודוק,
ועיין פרי-מגדים ס"ק נה.
עח(          
     
      
           
     
 בררתי לעיל דמימרא דרב מוכח כן ,עיין לעיל מה
שכתבתי על טו"ז ס"ק י ,וגם בררתי והוכחתי שאין כאן
אלא שתי מחלוקות ,רש"י יש לו שיטה אחת עם הרמב"ם,
ושיטה אחת לתוספות ,עיין שם.

עט( 
 היטב בדברי ש"ך שהקשה טובא על דברי הג"ה אלו.
         

ועיין כאן בפרי-מגדים .ולדידי ניחא ,אם נאמר דהאי
דקאמר רמ"א בהג"ה כאן ,ודוקא שהאיסור שנתערב הוא ודאי
איסור וכ' ,לא קאי אמאי דקאמר ,ומכל-מקום אין לאדם אחד
לאכול כולן ,אלא קאי אדברי המחבר לעיל ,דקאמר ,דבר



     

חשוב שנתערב אינו מותר אלא בשלש תערובות ,וקאמר הוא
דוקא בודאי איסור שנתערב צריך שלש תערובות ,ואז אפילו
תערובת שני שרי ,כדלעיל .אבל ספק איסור שנתערב וכ',
התערובות השני שרי .וכוונתו ,דוקא התערובות השני שרי כאן
לבדו ,אבל התערובות הראשון אסור ,וכפירושי לעיל ,דספק
איסור נקטינן כר"י שמחזקינן כודאי איסור שלא להצטרף
לתערובת הראשון לחשבו לספק ספקו להתירו .אבל אם יש
עוד תערובות ,נחשוב האי ספק איסור קצת כתערובת ראשון
להתיר תערובת השניה כולה מצד ספק ספיקא .ודברי רמ"א
בהגהתו כאן מדויקים בזה ,ודוק.
פ(           
      
        
       
 לפי שאני פירשתי לעיל על הש"ך ס"ק נג ,דהא דנפל
לים דמי להאי דמצריך בגמרא שלש תערובות ,דגם
בנפל אחד לים נמי לא התיר רב אלא שנים שנים והוא משום
דליהוי כמו שלש תערובות ,ליכא למימר דעדיף האי דנפל לים
מספק ספיקא דתערובות ,ואפשר ספק ספיקא דתערובות הוי
שלש תערובות ממש דצריך ,ובנפל לים לא צריך כוליה האי,
בזה משמע דעדיף ,מכל-מקום צ"ע.
פא(         
       
         
          
          
          
          
          
          
          
         
         
     
 דעתי נראה ,דשפיר נוכל לומר אף בגמרא איירי
בלא נודע .ואין להקשות אם-כן פירש לפנינו ואף
לקח ביד מותר ,דיש לומר אין הכי נמי ,בדיעבד אם פירש
לפנינו או לקח ביד קודם שנודע מותר ,ובגמרא איירי להתירו
לכתחילה ,ולכתחילה אינו מותר אלא אם פירש משלש למקום
אחר ,ושפיר הביא הט"ז ראיותיו.
פב(           
        
        





           
     



לעיל מה שכתבתי בס"ק יב אדברי הט"ז ,דמדברי
הגמרא אלו בזבחים אין ראיה כלל לדבריו ,ועיין
לעיל.

פג( 


       
  

לעיל מה שכתבתי בעה"י לתרץ קושית הש"ך לעיל על
דברי הש"ך עצמן ,ועיין שם.

          
        
         
       
   
 דעתי לא נראה לי כלל כדבריו ,אדרבה ,מדברי הרב
המגיד בהלכות יום-טוב פרק א הלכה כ משמע
דבספק איסור מודה הרמב"ם לשיטת הרשב"א ,וסבירא ליה
התם בפרק קמא דביצה כרבנו תם ,ד'אם נתערבה' לא קאי אלא
אוודאי ,ובספק מותר ,ולא נקיט התורת-חטאת הכי ,וגם
בדרכי-משה כתב כן ,אלא משום דלא מצינו להרמב"ם דנקיט
דינא בספק איסור אלא בודאי ,ורק הרשב"א איירי בפירוש
בספק איסור להתיר לכל-כך ,ונקיט בספק כרשב"א ובודאי
כרמב"ם ,ובאמת גם הרמב"ם מודה בספק לרשב"א ,כן נראה
לעניות דעתי .ולהמחבר אית ליה נמי שיטת הרמב"ם ,דהא
הביא לעיל לשונו ,ושפיר כתב הש"ך דספק איסור בתערובת
השניה אף המחבר יודה בו ,ודוק.
          
         
         
     
 בררתי לעיל על הש"ך ס"ק נג ובכמה מקומות,
אף-על-גב בנתערב חד בחד אמרינן איתחזק איסורו
והוה כל אחד כגופו של איסור ,מכל-מקום לא נוכל לומר על
כל חדא וחדא לבדו שהוא ודאי האיסור ,נהי דאם נתערב חדא
באחרים לא מיקרי ספק ספיקא משום דהאי חד שנתערב הוי
כגופו של איסור ,אבל אם נתערב מאותו תערובת עוד
לתערובת אחרת ,דהוי ספק ספיקא בלא תערובת ראשונה דחד
בחד ,אז שפיר נוכל לצרף גם תערובת הראשונה להתיר
תערובת השניה דליקרי שלש תערובות ,דהא באמת יש כאן
שלש תערובות ,ועיין לעיל .ודברי מנחת-יעקב נכונים .ועיין
בפרי-מגדים לקמן בכללי ספק ספיקא דין ד שכתב דחד בחד
מידי ספק לא נפק.



     

כך- אבל אם בישלו אחר, אף שמותר לגמרי,ביבש חד בתרי
 וכאן,צריך שישים מפני שרוטב בנותן טעם ונבלע בחתיכות
, ודוק היטב, לכך צריך שישים לבטלו,איירי בקדירה שבישלו
.חדש אות יא מה שכתבתי-ועיין לעיל פרי
           (פז
        
         
         
   
 דהא נראה, לעניות דעתי דאש"ך ליכא לאקשויי
בהדיא דהש"ך נזהר בעצמו לומר דשאני קדירה
 דשאני הכא דאין, ויש לומר, אלא כך כתב,שהיא בחזקת היתר
 שהרי הקדירה מותרת,הספק מצד עצמו אסור מן התורה
 אלא שיש ספק אם יש בה איסור כלל,לגמרי שהיא של היתר
 דכיון שאפשר שאין,כן לא הוה ליה אלא ספק דרבנן- ואם,'וכ
,צח-כן בהאי ד- וכל זה יש לומר גם. עכ"ל,'כאן איסור כלל וכ
 דאין הספק מצד עצמו אסור מן התורה אלא,במינו ונשפך
 ושמא נשפך, דהא נשפך,שיש ספק אם יש בה איסור כלל
מקום מן- נהי דיש בה איסור מכל, והלכך אמרינן,האיסור
 דכיון,כן לא הוה לן אלא ספק דרבנן- ואם,התורה בטל ברוב
 ודברי הש"ך. דהא נשפך,שאפשר שאין כאן איסור כלל
. ודוק,חדש צ"ע- אלא לפי דברי הפרי,נכונים
          (פח
       
         
         
      
במה שכתבתי והוכחתי לעיל כמה פעמים דבאמת דא
 דאם נפל לים מותר בשתי תערובות והוי,ודא אחת היא
.טעמא כמו שלש תערובות בלא נפילה



          (פט




       
         
   
חדש נמי- דשם בפרי,מגדים כאן- משמע מדברי הפרי
 ואני לא כן.איתא דחסרון חכמה הוי ספק ספיקא
חדש בקיצור ספק ספיקא- איתא לפנינו בפרי, אדרבה,מצאתי
 ספק הבא מחמת מיעוט וחסרון ידיעה לא, מג, וזו לשונו,שלו
 האידנא דאפילו חכם גדול ובקי בבדיקה, מד.'מיקרי ספק וכ
 ספק נשבר מחיים וכן ספק,לא מצי מיסמך אבדיקה דיליה
 וסמכינן שפיר, ספיקא מיקרו,וחשש נקיבת הריאה וכיוצא
 בענין השערות, מה, שם.עלייהו להתיר משום ספק ספיקא





           (פד
       
         
         
        
       
        
          
 
יוסף סימן נז על-זה יש להקשות מה שהקשה בבית
 וכי פליג הר"י על התלמוד בכל מקום,שיטת הר"י הזקן
.דאמור ספק ספיקא בדאורייתא



            (פה
        
       
        
          
      
        
         
        
    
 מה שכתבתי לעיל על ש"ך ס"ק נג ותמצא מבואר דנפל
 דהא דמצריך בנפל לים,לים אינו קיל משלש תערובות
.שנים שנים אינו אלא משום דליהוי כשלש תערובות
           (פו
        
         
         
          
      
        
   
,חדש אות יא- לעיל מה שכתבתי לתרץ קושית הפרי
דכאן מיירי בחלב או שומן שנמס בתוך הקדירה שאין
 מה שאין כן,אנו דנין על החלב כלל אלא על המאכל לפנינו
.מגדים- ולא צריך לן לתירוץ של פרי. ועיין לעיל,בתערובת
         
        
         
         
 דיש לומר,חדש-לעיל מה שכתבתי לתרץ קושית הפרי
לאגור אית ליה שיטת רוב הפוסקים בנתערב יבש





     

האיסורין וכיוצא ,אף האידנא מיקרי חסרון ידיעה ,ואינו נכנס
תחת סוג ספק ,שם ,עכ"ל.
 דסותם ספק חסרון חכמה ודאי לא מיקרי ספיקא ,אלא
גבי ספק נשבר מחיים וכן ספק וחשש נקיבת הריאה ,אם
יש אדם שבקי היטב בבדיקה ויודע ואומר שיודע בודאי בלי
שום ספק כלל שזו נשברה לאחר שחיטה ,או יודע בודאי בלי
שום ספק כלל שלא נקבה הריאה ,מחמרינן אנן לומר שודאי
שלו אינו אלא ספק לדידן וסמכינן עליה להתיר משום ספק
ספיקא .אבל חסרון חכמה ודאי לא הוי ולא מיקרי ספק כלל.
ולא משמע כלל מדברי הפרי-חדש שחסרון חכמה הוי ספיקא
או ספק ספיקא ויש להחמיר ,ודברי פרי-מגדים צ"ע.
צ(        
      
       
         
          
   
 דעתי נראה ,דלא אמרו בין ברשב"א בין
באורח-חיים שם האי כללא דבכל מקום דבלח
במשהו אף ביבש כן ,אלא אם נתערב ממש האיסור לתוך
ההיתר ,וכטעמא דפוסקים ,ובית-יוסף עצמו כך כתב .ועיין
באורח-חיים סימן תמז בטו"ז ס"ק טו ובש"ך שם ס"ק מ דלא
אמרו יבש ביבש בטל חד בתרי אלא באיסור שתלוי בנותן
טעם ,אבל במקום שהחמירו בו יותר מנותן טעם ,אין הפרש
בין יבש לבלול ,והביאן גם-כן בפרי-חדש כאן .אבל כאן דלא
נתערב שום איסור בהיתר ,דהאיסור בפני עצמו בתוך החביות
וההיתר נשאר בפני עצמו ,ואין כאן שום תערובת איסור בתוך
ההיתר ,אלא חבית בחביות ,וזה אינו דומה לשאר איסורים
כלל ,ושפיר אמרינן גדולות אינן בטלות משום חשיבות ,אבל
קטנות או פתוחות בטלות ברוב .כן נראה לעניות דעתי לתרץ
קושית הפרי-חדש ,ונכון ,ועיין לעיל מה שכתבתי בפרי-חדש.
צא(         
      
         
         
     



מה שכתבתי בריש הסימן קי לתרץ האי קושיא שהקשה
בבית-יוסף על הטור מכאן לסימן קא ,ועיין מה
שכתבתי על דברי הש"ך ס"ק יג לעיל.

צב(          
        
         





          
       
        
         
    
 הבנתי בעניות דעתי ודאי שלו שמשוה כאן לקח בעצמו
מאחת מהן בשוגג ונתן לתוך קדירה לההוא דנפל מהן
לקדירה ,דהא חזינן לקמן סעיף ז דמחלקינן בנפל אחד מהן
לים ובין אם לקח בעצמו בשוגג והפילו ,והוא הדין כאן
בקדירה ,אפשר דוקא בנפל תולין ומתירין ,אבל לא בלקח
ונתן ,וצ"ע.
צג(         
      
         
        
         
         
        
       
          
        
      
 דעתי איני כדאי לחלוק ולפרוך מראיות אלו על
דברי הר"ש מקינון .חדא ,איסור מטומאה לא
ילפינן ,וגם אי-אפשר להקשות מדברי רש"י על ר"ש מקינון,
דגברא אגברא קרמית ,כן נראה לעניות דעתי ,וצ"ע.
צד(          
      
       
        
        
         
       
       
 דעתי מהא לא קשיא ,דהנה על-ידי הקרבת הראשין
אינה מוכח כלל שמחזיקין הבהמות לאיסור.
בשלמא אי ידעינן את הראש מאיזה בהמה נחתך אותו הראש,
אז שפיר יש להקשות כהאי גוונא ,אבל כאן ,אין אנו יודעין
אותו הראש שמקריבין מאיזה בהמה היא ,ובראשין יש לתלות
שהוקרב הראש האיסור כבר מתחילה ,על-כן הראשין מותרין,
אבל בבהמה ,היינו בשאר הגופין ,אין לתלות כאן ,דהא לא
נקרבה עדין שום אחת מהבהמות ,והאיסור ודאי עוד לפנינו,
וראויה להתכבד היא ,לכך אינן נקרבין ,וצ"ע.



     

       
         
        
         
        
       
        
         
         
         
        
       
       
        
         
       
      
        
         
    
 דל אני בשכלי חסר תבונה ומה אני נגד שר התורה
 ולא באתי אלא לדון לפניו על הקרקע,המחבר הנ"ל
 כי נראה. ויש לסמוך עליו בהוראה,כי ודאי תורת משה אמת
 באמת כל מה שנאמר חומרות בקבוע או,לעניות דעתי
 ובפרט לפי שיטת, לא אמרו אלא בודאי איסור,בתערובות
 והשתא.רבנו תם דמוכיח מגמרא דביצה ג להקל בספק איסור
 לא, הא דמצריכינן שלוש תערובות כולן דוקא ברוב,נאמר
 אבל בספק. וכדפירשתי לעיל,מצריכינן אלא בודאי איסור
ידי תערובות- אף דמחמרינן שצריך לו ספק ספיקא על,איסור
 ואם נצרף הספק עצמי צריך להיות,להתירו חוץ מהספק עצמי
 שאין צריך לו להיות, אבל אין הכי נמי.שלוש ספיקות
, אלא אפילו חד בחד נמי מיקרי תערובות,התערובות ברוב
,ידי תערובת חד בחד-כך על-ואם בא לן הספק ספיקא אחר
כגון שפריש חתיכה אחת ממנו ואנו דנין רק על חתיכה זו אם
 אנן מתירין אותה משום ספק ספיקא אפילו,היא מותרת או לא
 כיון,שלא נתערבה בפעם שני רק שהיא עומדת בפני עצמה
.ידי התערובת נעשה ספק ספיקא חוץ מספק איסור עצמו-שעל
,והא דנקט הרב בהג"ה בסעיף ח כאן שתי תערובות ברוב
 אבל ספק איסור שנתערב ונפל מאותה תערובות למקום,שכתב
 זה ודאי לא נקיט אלא אגב. עכ"ל, התערובת השניה שרי,אחר
 משום דהמחבר בודאי איסור אינו מתיר אלא דוקא,גררא
 נקט הוא ז"ל בהג"ה נמי לישנא,בשלוש תערובות ברוב דוקא
 בספק איסור אפילו חד בחד, אבל אין הכי נמי,דתערובות
ופריש חתיכה מאותה תערובות חד בחד ועומדת בפני עצמה
 ואין לחוש נמי שמא יקח מן,נמי מותרת מטעם ספק ספיקא
 כי בספק איסור שנתערב אין לומר בו חשש שמא יקח,הקבוע





          (צה
      
         
         
         
       
        
         
         
          
        
         
         
     
 כי מה שאמרו חכמים, דעתי תירוץ זה לא נהיר כלל
בתרומה שצריך להפריש אינו אלא בשביל ממונו
, וכאן, דהא האיסורו של תרומה בטיל,של כהן שנתערב כאן
 מי יימר, הרי אנו תולין דתרומה נפל,בנפל אחד מהן לים
. וצ"ע,דצריך להפריש אחד מהן
         (צו
       
       
         
           
        
        
         
         
       
       
        
          
     
אברהם שם- דעתי ליכא להקשות כלל מדברי מגן
 דשם סימן תסז איירי בחמץ בפסח שהוא,כלל
אברהם דליכא לדידן דינא- שפיר החמיר המגן,במשהו
, מה שאין כן הכא בשאר תערובות דליתא במשהו,דראבי"ה
 כן נראה,שפיר מתירין בנפל אחד מהן אם אכל שנים שנים
 וזו,דעת בסופו שהביא- ועיין שם בדברי חוות.לעניות דעתי
,יעקב כלל סג ס"ק כא מתיר גם בזה- אמנם המנחת,לשונו
. ודוק, הנה הסכים נמי למה שכתבתי. עכ"ל,ובטלה דעתו
          (צז
         
         
         



     

מן הקבוע ,כי לא נאמר לחוש אלא בודאי איסור .כן נראה
לעניות דעתי ליישב דברי הש"ך ,וח"ו לומר עליו שטעה
בהוראתו ,ודוק היטב כי נראה לעניות דעתי נכון.
 לנו מכל אלו נראה לי ,אם היו לפנינו תערובות
שנתערב לנו ספק איסור בין רוב דהתירא ואסרנו
את התערובות מפני שנתערב בו ספק איסור דאורייתא ,ומאותו
תערובות נפל אחד לתערובות אחרות ,אז מתירין התערובות
השני מטעם שאין כאן אלא איסור דרבנן שנתערב ,אבל אם
לא היינו דנין אלא השתא בא לפנינו חתיכה אחת ואנו דנין
השתא על חתיכה זו אם היא כשירה או לא ,יען שבאת
החתיכה משתי חנויות שיש באחת ספק טריפה ,אז שפיר
מתירין מטעם ספק ספיקא .ולפי זה ,השתא דברי רמ"א בהג"ה
הם כמשמען ,ואין צריך לומר אגב גררא.
 גם-כן לא קשה ממה שהביא הש"ך באות י כאן
בשם האגור והאיסור-והיתר ,דשם איירי שאנו דנין
על התערובות ,ומאותה תערובות פירשה אחת ,אז לא שרינן
אלא בתערובת הרוב ,אבל אם אין אנו דנין כלל אלא על
חתיכה זו שפירשה ,שפיר מיקרי ספק ספיקא ומותרת.
צח(          
        
       
          
        
        
           
          
        
         
 דעתי נראה דאין לתמוה כל-כך על דברי הט"ז ,כי
דבריו מיוסדים .ועיין שם סימן נא ,דשם מיירי
שנמצא המחט בגוף ולא ראינו שניקב עד החלל ,רק הוא תחוב
בעובי הבשר החיצון וראינו הלב או בית הכוסות או הקורקבן
ניקב מצד חוץ ,וספק השתא אם מחמת חולי או מחמת המחט,
ואפשר שהיתה המחט כבר בחלל וניקבה ,ודומה ממש להאי
דושט בסימן לג ,דהא גם כאן איכא ריעותא ברורה כיון שניקב
החיצון והוחל דבר הטורף ,ואין בזה תפיסה על הט"ז.
צט(       
      
         
        
        
        
         
         





         
  
 לא אוכל להבין דעת קדשו ,דהא פירש רש"י התם ,וזו
לשונו ,דאילו איתתא הדרא לניחותא ,כגון דעיילא
לביתה הויא לה קבוע וכ' ,עכ"ל .והנה באשה שהדרה למקום
קביעותה הראשון וגם שאר נשים נשארו בקביעותן או ששבו
לקביעותן הראשון ,שפיר נחשב קבוע ,מה שאין כן הכא,
דפירשו וניידו כולן ממקומן ולא שבו עוד למקומן הראשון,
ועיין שם בש"ך.
ק(          
      
        
      
       
        
        
 הפרי-חדש דפסיק כרמב"ם דספק דאורייתא רק מדרבנן
לחומרא ,אם-כן שפיר לדידיה אינו צריך בספק ספיקא
שיתהפך ,ואם-כן מה לו להטריח בכל כמה וכמה טרחות
וראייות נגד הש"ך ,ודוק ,כי יש לומר הש"ך לשיטתיה דסבירא
ליה מדאורייתא לחומרא.
קא(         
     
         
  
 לתמוה ,הא רמ"א בהג"ה כאן סעיף ב הגיה אהא שכתב
המחבר סעיף ב בעלי-חיים שנתערבו באחרים ונשחטו
בטל חשיבותן וכ' ,וכתב רמ"א ,ודוקא בעלי-חיים קטנים
שאינן ראויין להתכבד לאחר שחיטתן ,עכ"ל.
 שבעלי-חיים גדולים אינן בטלים אף שנשחטו,
דמקרי ראוי להתכבד ,וצ"ע .ויש לומר דלא קאמר
הרב בחכמת-אדם אלא שבטל חשיבותן דהיינו חשיבות
בעלי-חיים בטל מהן ,אבל אין הכי נמי ,דלא בטלין מטעם
אחר מטעם ראוי להתכבד ,ועיין מה שכתבתי לעיל לתרץ דברי
בית-יוסף ודברי המחבר ,ודוק ,ועיין כאן מה שכתבתי סימן יז,
וצ"ע.
קב(        
      
         
          
         
        
        





     

          
          
 דעתי נראה לתרץ ,דהנה לכאורה קשה על האי
מתניתין ,הא קיימא לן ספק טומאה ברשות-הרבים
טהורה .דהא גמרינן כן מסוטה ,ואם-כן היכי קאמרינן שוטה
אחת בעיר כל הרוקין שבעיר טמאין ,הא הוי ספק טומאה
ברשות-הרבים .ועוד ,דהוי לן למיזל בתר רובא ,ורובן טהורין.
אלא ודאי צריך לומר דגזרו על ספק רוקין חומרא בעלמא,
וכדאיתא לעיל בפרק ד .ועיין בפירוש ר"ש משנה ז .ואם-כן
צריך לומר גם לרמב"ם כן ,דאי לאו הכי אלא מדאורייתא אסור
מצד קבוע ,אם-כן קשה נמי הא קבוע דאורייתא נמי לא הוי
אלא כמחצה על מחצה ,והוי ליה ספק טומאה ,וספק טומאה
ברשות-הרבים טהור .אלא ודאי מדאורייתא טהור אלא דרבנן
גזרו על ספק רוקין חומרא בעלמא ,ועל ספק רוקין בירושלים
לא גזרו .וגם הרמב"ם בפירושו לא כתב שהטומאה משום
קבועה ,אלא כוונתו משום דכאן ברור לנו שיש כאן אשה



טמאה לכך גזרו טומאה על כל הרוקין ,ולא שייך זה לדין
קבוע כלל .ועיין שם בדבריו שכן כתב ,ואמרו פה כל הרוקין
טמאים ,לא ירצה בזה שהם טמאים מספק ותהיה כמו רוקים
הנמצאים ,כי רוקים הנמצאים לא התאמת אצלינו איש טמא,
אמנם פה אשר נתאמתנו היות רוק טמא נמצא בזאת המדינה
ושבה טומאה קבועה הנה כל הרוק וכ' ,טמא ,עכ"ל ,הרי שאין
זה שייך כלל לדין קבוע ,ודוק.
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 שלא הביא דלעת יונית .ולדעתי אין זה אלא טעות
או שכחת הסופר ,כי דלעת יונית איתא בגמרא וכן
בכל הפוסקים ,והיא הנקראת מעלאנ"ע ,וצ"ע.
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 ראיתי בספר תורת-הבית הארוך בפנים ואינו 'זו לשונו',
והטור שינה בלשונו בכוונה מכוונת ,כי הלשון
בתורת-הבית ]בית ד ,שער ב[ אינו מדוקדק ,כי שם הביא ,וזו
לשונו ,איסור שנפל למקום אחד ואינו ידוע וכ' ,כגון שהיו
לפניו שתי קדירות ונפלה חתיכת נבלה וכיוצא בזה לתוך אחת
מהן וכ' ,אם האיסור מאיסורין של דבריהם ,הולכין בה להקל,
ותולין וכ' ,עכ"ל .וזו הלשון אינו מדוקדק ,כיון שנקט שנפלה
חתיכת נבלה ,אי-אפשר שתהיה איסור דרבנן ,לכך תיקן בטור
כאן לשונו ונקט ,כיצד ,שתי קדירות אחת של היתר ,כגון בשר
שחוטה ,ואחת של איסור ,כגון בשר נבלה ,ולפניהם שתי
חתיכות ,אחת של היתר ואחת של איסור ,אם החתיכה היתה
מאיסור דרבנן וכ' ,עכ"ל .ובאמת כי כן כוונת התורת-הבית
ובא הטור ותיקן לשונו ,ודוק.
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 דעתי יש הוה אמינא שאין להקל בחתיכה אחת של
איסור כזו ,אף שבשתי חתיכות יש סברא להקל .תא
חזי ,ברישא ,כשיש שתי חתיכות ושתי קדירות ,יש סברא להקל
כי שם יש כמה ספיקות להקל ,ספק היתר לתוך היתר ואיסור
לתוך איסור ,ספק דילמא כל שתי חתיכות נפלו לתוך של
איסור ,וספק דילמא כל שתי חתיכות נפלו לתוך של היתר
ורבה ההיתר על האיסור .ואם גם האיסור לבד לתוך של היתר
נפל ,נמי מותר ,דבדרבנן אינו צריך רבייה .וכן במציעתא ,גבי
שתי חתיכות וקדירה אחת ,יש גם-כן ספיקות ,וכאן יש עוד
ספק גדול ,שמא האיסור לא נפל כלל אלא ההיתר ,מה שאין
כן בסיפא ,שאין כאן אלא חתיכה אחת של איסור ,אם-כן
האיסור ודאי נפל ,רק אנו מסופקין שמא נפל לתוך של איסור,



     

והוה אמינא בספק כזו שהאיסור ודאי נפל אין אנו מקילינן
כל-כך לומר שאנו תולין שנפל להיתר ,קא משמע לן שגם בזה
תולין להתיר ,ואין בזה 'כל-שכן' ,ושפיר אמר גם בזו תולין
להקל ,ודוק .כן יש לעניות דעתי ליישב דברי טור .אבל
בבית-יוסף נראה דלא סבירא ליה כן ,וכן איתא נמי
בתורת-הבית שם בלשון 'כל-שכן' ,עיין שם .והקשה שם
בתורת-הבית הארוך ]בית ד ,שער ב[ ,וזו לשונו ,וכן שנינו
במסכת תרומות פרק האוכל תרומה מזיד ,שתי קופות אחת של
חולין ואחת של תרומה ונפלה סאה של תרומה לתוך אחת מהן
ואין ידוע לאיזה מהן נפלה ,הרי אני אומר לתוך תרומה נפלה.
ואם תאמר ,אם-כן למה הביאו ביבמות ובפסחים ברייתא דשתי
קופות ולפניהן שתי סאין ,ולא הביאו הא מתניתין דתרומות,
יש לומר דניחא ליה טפי להביא ברייתא ,משום דמההיא איכא
רבותא טפי ,דאף-על-גב דאיכא תרתי 'שאני אומר' כמו
שאמרנו ,אפילו הכי תלינן להקל ,עכ"ל.
 לדידי ניחא ,כי יש לומר אף שהאי חתיכה אחת אינה
כל-שכן משתי חתיכות ,אבל גם שתי חתיכות אינה
במכל-שכן מחתיכה אחת ,כי יש למצוא יותר צדדין גם-כן
להחמיר בשתי חתיכות מבחתיכה אחת ,לכך הביאו האי
ברייתא דשתי חתיכות ,דנראה קצת רבותא טפי ,ודוק .ועיין
בתורת-הבית לקמן שהוא עצמו הביא האי סברא לתרץ האי
קושיא למה צריך לריש לקיש רבויא ולרבי יוחנן חד בחד
באיסורי דרבנן ,ותירץ ,דכיון שבודאי נפלה כאן תרומה אלא
שאין ידוע לאיזה ,אין אומרים בכי הא ספיקא דרבנן לקולא,
וצע"ק.
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 הצעיר ועני לא מצאתי ידי ורגלי בדברי דרכי-משה אלו,
אמאי אין מצטרפין ביחד לבטל האיסור אם אינם מין
אחד .נחזי אנן ,אם היו כאן קדירה אחת של תבואה וקדירה
אחת של קטניות ,או קדירה של קטניות וקדירה של לפת ,או
שני מיני לפת בשתי קדירות ,והם עומדים להתערב ,כי כן דרך





אכילה אצלם ,והתערב בתוך אחת מהן שומנו של גיד הנשה,
ולמה אין מצטרפין לבטל כזית של שומן ,מאי שנא במין אחד
ומאי שנא בשני מינים אם עומדים להתערב ,אתמהה.
 שכתב בדרכי-משה שמדברי תורת-הבית שהביא
הבית-יוסף יש לפרש תירוץ אחר ,איני יודע כלל מה
תירוץ הוא זה ומה אשר תירץ בזה ,והאיך שייך זה להקושיא,
לי דך ואביון לא נהירים דבריו לשכלי המך כלל .אם לא
שנאמר טעות סופר יש כאן ,וכוונת הרב על תירוץ אחר של
בית-יוסף שהביא לעיל בשם תורת-הבית ,וזו לשונו ,כל שאם
אתה אומר בזו נפלה ולא בזו ,אם אתה יכול להתיר שתיהם
בלי שתצטרך שום שיעור לבטל האיסור ,אתה תולה להקל
ואימא בזו נפלה .אבל כל שאתה צריך לשיעור לבטל ,כגון
ליטרא קציעות שנדרסה על פי החבית ,שאילו אתה אומר לא
לתוך חבית זו נדרסה אלא לחברתה ,אין אתה מתיר עדין את
השנית אלא אוסרה ,כיון שאין בה כדי לבטל האיסור ,וכיון
שאנו צריכים על-כל-פנים לשיעורין ,אם באנו להתיר אפילו
בפרודות לא תתיר אלא אם כן יש בשתיהן שישים או מאה של
היתר כנגד האיסור לפי מה שהוא האיסור ,עכ"ל .בזה התירוץ
לא קשה קושית הדרכי-משה דלמה לא מצטרפי כאן הקדירות
לבטל האיסור ,כך נראה לעניות דעתי ,ודוק ,וצע"ג.
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בעניי כבר הבאתי לעיל קושיא זו בשם הגהת מהרל"ח,
ועיין שם לעיל שתירצתי נמי לפי דעתי הקלושה ,והוא
גם-כן נכון בעזרת ה' יתברך.
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 נראה כאן שהרב הש"ך רצה לאוקמי דינא דפרישה
אפילו לשיטתיה שכתב בכללי ספק ספיקא לעיל דין
כא דהיכא דאיתחזק איסורא לא אמרינן ספיקא דרבנן לקולא.
ולפי עניות דעתי לא דמי ,דהא אינן אמרינן תולין באיסור



     

, ואם באמת נחתינן עכשיו ללמוד איסור מטומאה.דאורייתא
 שאני אומר, ויש לומר.למה לא יהא איסור דרבנן שנתערב
למה נחמיר באיסור דרבנן ב'שאני אומר' טפי מבאיסור
 דהא כמו,הרבים-דאורייתא אף שהיא ספק טומאה ברשות
 הכי נמי קיימא,הרבים קיימא לן להקל-בספק טומאה ברשות
 ושפיר יש,לן באיסור דרבנן אם יש לומר שאני אומר להקל
לנו לגמור באיסור דרבנן בזה אחר זה משני שבילין שלא
 וקושית הטו"ז על הרשב"א אינו,להצריך ביטול דוקא באחד
. וכן איירי כאן בטו"ז בדרך הזה, וצ"ע, ודוק,מתורץ בתירוצו
         
       
         
         
        
         
           
          
        
         
         
        

דעתי נראה לתרץ דלא תקשי מההיא דמסכת
.תרומות
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,והיתר- דעתי אין לדחות בשתי ידים דינא דאיסור
 למה אנו, ונחזי אנן,כן-כי יש לו סברא ישרה גם
אומרים 'שאני אומר' ותולין האיסור באיסור והיתר על מקומו
 זה אינו אלא שלא להרבות המקולקל והאיסור,נשאר בשלום
 ורבנן עצמן גזרו,לכתחילה בספיקא דרבנן במקום שאינו מוכח
,דספיקא כי האי יש לנו להקל כיון שאנו יכולין למעט באיסור





 ובאופן,דרבנן אלא משום דקיימא לן ספיקא דרבנן לקולא
כן- ואם,דלא אמרינן ספיקא דרבנן לקולא גם תולין לא אמרינן
אין לדמות שתי חתיכות אחת של היתר ואחת של איסור
 אין לדמות לחתיכה אחת של,ונתערבו ונפלו לשתי קדירות
איסור שנפלו לאחת מן שתי קדירות אחת של איסור ואחת של
 דהא התם בחתיכה אחת לשתי קדירות הוי ספיקא,היתר
 משום הכי, ושפיר אמרינן ספיקא דרבנן לקולא,באיסור דרבנן
 מה שאין כן בשתי חתיכות,תולין ואמרין לשל איסור נפל
 דלפי דברי הש"ך לעיל בכללי,ונתערבו ונפלו לשתי קדירות
ספק ספיקא דין כא דלא אמרינן ספיקא דרבנן לקולא באופן
, דהא בהא תליא,כן תולין נמי לא אמרינן- אם, אלא אדרבה,זה
. ודוק,לכן דברי הש"ך כאן צ"ע לעניות דעתי
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 כי בדינא דרשב"א, לעניות דעתי בזה תימה רבתה
 וכן הביא,ורמב"ן כאן איירי אפילו באיסור דרבנן
 ושם בשני שבילין איירי בטומאה,כן כאן המחבר-גם



     

אמרינן שפיר מאי חזית להרבות דילמא להמעיט ,וזה באמת
סברת האיסור-וההיתר כי קיימא לן כח דהיתרא עדיף ,ואין לך
להחמיר באיסור דרבנן אם יש לתלות לקולא למעט האיסור,
ודוק ,כך נראה לעניות דעתי .וזו הסברא קיימא לן באותו
הסעיף ,באם יש באחת מהן לבטל האיסור ,שאנו תולין שנפל
לגדולה כדי למעט האיסור או שלא להרבות ,דמאי חזית ,ודוק.
ועיין פרי-מגדים שהביא לשון איסור-והיתר דאיירי ביש
בהצטרפות שישים ,ושפיר.
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 דעתי נראה שאין לדחות כאן סברת הב"ח ,דבאמת
בדין זה אפילו אם נפל איסור דאורייתא תלינן
לקולא ,ואיירי סתם דנפל אפילו איסור דאורייתא ראשון
בקדירה של היתר ,ואז נאסר מדאורייתא ,כגון שלא היה
בקדירה רוב היתר נגד האיסור ,ועל-ידי האיסור נעשה רוב
כנגד האיסור השני שנפל שהיה גם-כן איסור דאורייתא .ואין
להקשות היינו הא דריש הסימן ,דיש לומר אמת שהוא כן ,ולא
קא משמע לן רק מה שנאמר בריש הסימן ,ולא נקטיה כאן
אלא משום סיפא דאותו סעיף ,דכתב ,אבל אם נפל איסור לתוך
אחת מהן ואין ידוע לאיזה נפל ,ואחר-כך נפל איסור לתוך
אחת וידוע וכ' ,שיש בו שפיר חידוש ,נקט נמי האי רישא
אף-על-גב דלא צריך ,ודוק ,כך נראה לעניות דעתי ,ועיין
פרי-חדש בשם ב"ח.
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 לעניות דעתי דהב"ח סבירא ליה שפיר דאיירי כאן
ובסעיף ה באיסור דאורייתא וקיימא לן דמצטרפין
בשתי קדירות ,רק דמחלקינן בין נפילה אחת לשתי נפילות,
בנפילה אחת שפיר אנו מתירין על-ידי צירוף שתי קדירות
אפילו איסור דאורייתא אם יש בשתיהן כדי לבטל האיסור
בשישים ,אבל בשתי נפילות ,אף-על-פי שיש בכל אחת רוב
כנגד האיסור ,אם-כן האיסור בטל מן התורה ואין בו אלא
איסור דרבנן ,אפילו הכי אין מצטרפין ,כיון שאנו דנין על כל
אחת מהקדירה דילמא בהאי נפל האיסור או דילמא בהאי נפל,
הוי ליה כאילו שתי חתיכות איסור נפלו ,חתיכה אחת לכל
אחת מן הקדירות ואין בשום אחת לבטל האיסור ,לכך אסורות
שתיהן אפילו באיסור דרבנן.
 להקשות מהאי דשני שבילין כמו שכתב הטו"ז ס"ק ז,
דהתם שאני שיש ספקות על האנשים מי הוא הטמא
שהלך בשביל הטמא ומי הוא הטהור שהלך בשביל הטהור,
ומדלא ידעינן בבירור איזה מן האנשים הטמא ואיזה הטהור
לכך שפיר מחזיקין הטהרות שעשו בטהרה ,כיון שאין אנו
יודעין ומכירין הטמא בבירור ,מה שאין כן כאן אנו יודעין
ומכירין האיסור חתיכה האסורה לפנינו ,ולשתי הקדירות של
היתר היתה הנפילה ,הוי כאילו נפלו שתי חתיכות איסור דרבנן
בכל אחת מהן ואין בהן כדי לבטל ,ואסור .מה שאין כן בסעיף
ו ,שלא היה אלא נפילה אחת ושתי קדירות של היתר ובכל
אחת רבה האיסור על ההיתר ,וידוע לאיזה נפלה חתיכה
הראשונה של איסור ,ויש כאן עכשיו לפנינו קדירה אחת של
היתר שרבה על האיסור חתיכה השניה ,והקדירה שנפלה בה
חתיכת איסור הראשונה נאסרה רק מדרבנן ,דהא מדאורייתא
בטלה ברוב ,והוי האי נפילת איסור השני רק איסור דרבנן והוי
ליה ספיקא דרבנן ושפיר אומרין 'שאני אומר' ומותרת .אבל
בסיפא איירי אם נפל איסור לתוך אחת מהן ואינו יודע לאיזה
נפל ואחר-כך נפל איסור לתוך אחת מהן וידוע לאיזה נפל ואין
בצירוף שתי קדירות לבטל בשישים את שתי החתיכות ,ואם-כן
יש כאן ודאי איסור דרבנן ואין לתלות בזה ,ושפיר אסורין,
ודוק היטב .ובזה נראה לי לתרץ שפיר דברי ב"ח ומהרש"ל
ופרישה ואיסור-והיתר ,ולנקותם מכל הקושיות שהקשו עליהם
הטו"ז והש"ך כאן ,ודוק היטב ,ועיין פרי-מגדים אטו"ז וש"ך.
כעין זה כתב בפלתי אות ו סברה כזו.
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ערוך יש לתרץ דיש לומר באמת- דעתי על השולחן
כך- שאם יש בהיתר כל,ערוך-כן כוונת השולחן
רוב כנגד האיסור שיתבטל בו האיסור דליכא בכדי אכילת פרס
 היה,ערוך כאן בדבריו- דהא כך נקט השולחן,מן האיסור
ההיתר רבה על האיסור כדי שיתבטל בתוכו מדברי תורה תולין
, וכוונתו שיש בהיתר בכדי אכילת פרס יתר מן האיסור,להקל
 ואז יתבטל בתוכו,דלית באיסור בכדי אכילת פרס בהיתר
 שתי קדירות אחת של בשר, כיצד, ומה שכתב.מדברי תורה
,שחוטה ואחת של נבילה ונפלה חתיכת נבילה לתוך אחת מהן
,אם ההיתר שבקדירה רבה קצת על חתיכת נבילה תולין להקל
,הוי כוונתו רבה קצת בכדי אכילת פרס דקאי הכל אלמעלה
 לפי שדבר, שכן כתב, ותדע,כך עוד לפרש- שכתב אחר,ותדע
 הנה. עכ"ל,תורה מין במינו בטל אלא שחכמים הצריכו שישים
 מין, אלא כוונתו,לא כתב שדבר תורה מין במינו בטל ברוב
במינו בטל בפחות משישים אפילו כגון אם אין בו כזית בכדי
 אלא שחכמים,אכילת פרס מן האיסור בטל הוא מן התורה
 כי באמת אין כאן מקום לתפוס, ודוק היטב.הצריכו שישים
 אם נידוק בלשון, ועכשיו שבאנו לכאן.ערוך-על רבנו בשולחן
כן יש לנו ליישב בלשונו- כמו,הבית הארוך-הרשב"א בתורת
 כך נראה, ודוק היטב,שם אם נידוק שלא תקשה קושית הפלתי
.לעניות דעתי
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 דעתי נראה לתרץ כמו שכתב הש"ך ותירץ האי
 דשם,קושיא לעיל סימן קה ס"ק ל שם בסופו
 עיין,סימן קה דהוי מין בשאינו מינו לא קיימא לן הכי
.מגדים-פרי
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 דעתי אפילו לגירסא שלפנינו שפיר הביא הרשב"א
,ראייתו שאפילו האיסור רבה על ההיתר מועיל
 וידוע שמה, ותבלין לטעמא עבידא,דהא איירי כאן בתבלין
דעבידא לטעמא לא בטיל והוי כמה שלא רבה ההיתר על
. ודוק,האיסור
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 באחת יש, דהא איירי כאן משתי קדירות, איני מבין
 והוה לה לקדירה של היתר,איסור ובאחת יש היתר
מקום- מכל, ואף דיש לו לאיסור רוב כנגד ההיתר,חזקת היתר
כיון שיש כאן ספק להיכן נפל האיסור ויש כאן שתי קדירות
 ואנו מסופקין להיכן נפל,אחת של איסור ואחת של היתר
 למה לא יהיה לקדירת היתר חזקת היתר כנגד ספק,האיסור
 כי הספק, וכי מי נטל החזקת היתר מקדירה של היתר,נפילה
. וצ"ע לעניות דעתי,אינו מבטל החזקה



     

        
         
 
 מה נאמר לשיטת הרמ"א שהגיה כאן וכתב ,ודוקא
שאין שישים לבטל וכ' ,משמע דניחא ליה דינא
דמחבר אפילו לשיטתו דסבירא ליה חתיכה נעשית נבילה,
וצ"ע .וצריך לומר דפלתי כתב כך רק לשיטת המחבר ,דלא
כשיטת הרמ"א ,ודוחק .ועיין מה שכתבתי לעיל אדברי ש"ך
ס"ק יד לתרץ דברי הב"ח דאיירי שפיר באיסור דאורייתא וכ',
ועיין שם.
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 אני לפי עניות דעתי תירצתי כבר לעיל בש"ך ס"ק יד.
הנה השאלה בשני שבילין הוי השאלה על הטהרות אי
נטמאו על-ידי האדם שהלך באחד משני שבילין ,ויש לפנינו
האדם שהיה לו חזקת טהרות ונולד ספק אם נטמא אם לא נטמא,
ועכשיו הוא נגע בטהרות אשר יש להן גם-כן חזקת טהרות ,ובא
לשאול על הטהרות ,שפיר יש כאן חזקת טהרות של אדם וחזקת
טהרות של הטהרות ,ועל-כן מתירין אנו ומטהרין בבא לשאול
זה אחר זה .מה שאינו כן בקדירות כאן ,שהאיסור היה כאן
לפנינו ובודאי נפל האיסור אל אחת מאלו קדירות ,אם-כן
נתבטל החזקת היתר של הקדירות כי האיסור בטוח נפל ,ואין
כאן אלא חזקת טהרה של כל אחת מהקדירות ,אם-כן אינו דומה
לשני שבילין ,לכן מחמירין גבי הקדירות ,ודוק.
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 לומר דהיה הבשר כל-כך גדול שלא נתבטל בחלב
בשישים ,דאי היה בחלב שישים נגד הבשר ,נתבטל
טעם הבשר ,ואפילו נתבשל הבשר ממש ,כיון שסלקו הבשר
אחר הבישול ויש בחלב שישים נגד הבשר ,מותר החלב,
אם-כן ודאי איירי שאין בחלב שישים ,ואם-כן צ"ע מה כוונתו
של פרי-מגדים שנקט כאן שהיו השתי קדירות מלאות חלב,
דלשון מלאות צ"ע ,ודוק.
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 לפי מה שכתבתי לעיל לתרץ דברי האיסור-והיתר
שהקשה עליהם בש"ך ס"ק יא ,דסברא יש במאי
דאמרינן להקל באיסור דרבנן במקום שנוכל להסתפק ולומר
שאני אומר ,והסברא שלא להרבות האיסור ,דחכמים לא גזרו
כהאי גוונא במקום שיש לומר שאני אומר ,אם-כן גם כאן מה
לנו באיסור נבילה אם יאסור גם בהנאה או לא ,אין אנו דנין
אלא על קדירה זו של בשר עוף שנוכל לומר שאני אומר לתוך
נבילה נפלה ,אם גזרו רבנן איסור על קדירה של בשר עוף או
לא ,ואמרינן במקום שאני אומר לא גזרו ,כך נראה לעניות
דעתי.
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 דעתי נראה לתרץ דברי פרי-חדש ,דהפרי-חדש
איירי כאן בלא נתערבו החתיכות זו בזו ,אלא
שהוא יודע שפיר איזה חתיכה היתר ואיזה חתיכה איסור,
ונפלה חתיכה אחת מהן לתוך הקדירה של איסור ,אם-כן לא
היה מעולם כאן תערובת ,והאי דהיתר היתה תמיד ידועה שהיא
היתר והיתה בחזקת היתר ,ועכשיו כיון שאנו תולין שהאיסור
נפל לתוך האיסור ,נשאר האי דהיתר בחזקתו בחזקת היתר
ומותרת באכילה .ואינו דומה לנפל כאן אחד מהן לים ,דשם
איירי שנתערבו ואינו ידועה איזה דהיתירא ,דאיתחזק איסורא,
לכך אי-אפשר להקל ,אבל כאן שלא איתחזק איסורא ,שפיר
כתב הפרי-חדש שיש להקל ,והוי דומיא דשני שבילין ואחד





     

תלוי דתלינן בתלוי והשני טהור ,ודוק .ואפשר לומר דמה
שכתב הפרי-חדש ,והחתיכה הנשארת מותרת באכילה ,אין
כוונתו אלא אם נתערבה אחר-כך באחרות ,ודוק .ועיין
מנחת-יעקב בכללי ספק ספיקא ס"ק לז .ראיתי בחכמת-אדם
כלל סד.
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 נראה שהציון "ז" כאן הוא טעות סופר ,שהוא ציין כאן
אשישים ראשון שבסעיף זה במחבר ,ואינו שייך כאן
ואין כאן מקומו ,אלא שייך אלמטה ,אמה דקאמר ,היו שתי
הקדירות ממין אחד והאיסור ממין אחר ,אין תולין להקל עד
שירבה ההיתר שישים על האיסור ,ואהאי שישים שייך מה



דקאמר דמיירי בחתיכה הראויה להתכבד ,ועין בטו"ז ס"ק ה.
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 תמה ,מהיכי תיתי לומר דאסור ,דהנה אם יש כאן חתיכה
אחת של איסור ויש לפנינו שתי קדירות ,אחת של איסור
ואחת של היתר ,וידעינן בבירור דהחתיכה של איסור נפלה אל
אחת מן הקדירות ,תולין דבשל איסור נפל וההיתר נשאר
בהיתירו ,ולמה נאסור כאן הקדירה של היתר ,דכאן יש לדון
האי חתיכה של איסור אם נאבדה ,או נפלה לתוך הקדירה,
ולמה לא נתיר הקדירה ונתלה שהחתיכה נאבדה ,וצע"ג.
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 שיש כאן טעות סופר או טעות הדפוס ,האי
אלו מושכין לב האדם' כך הוה ליה למימר 'שכל אלו
מושכין' וכ' ,ע"כ .והמדפיס מצא קיצור הלשון שכתוב רק
'שכ' והדפיס ב' תחת ל'.
'שכתב *
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 הקטן מצאתי בדברי הרא"ש במסכת עבודה-זרה פרק
אין מעמידין דף לה סימן כז שהביא משם ירושלמי,
ורבנן דקיסרי בשם רבי יעקב כדברי המתיר ,ובלבד מן הפלטר,
מדקאמר תלמודא מכלל דאיכא מאן דשרי ,משמע שידוע להם
שיש מקומות שנוהגין בו היתר ,ולהכי אמר רבי יוחנן
_________________
*
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]עבודה-זרה לה ,ב[ פת לא הותרה בבית-דין )ובמקומות שנוהגים
בו היתר לא פשט איסורו( שלא תטעה לומר כיון שיש מקומות
שאוכלין פת של גוים ,אלמא הותרה בבית-דין ותהא מותרת
בכל מקום ,להכי קאמר רבי יוחנן לא הותרה בבית-דין,
ובמקומות שנהגו בו היתר לא פשט שם איסורו .ועל זה סמכו
הגדולים שלא אסרו אותן לבני מדינתן שנוהגין בו היתר ,כי
אמר שהם מאותן מקומות שלא פשט שם איסורו וכ' ,עכ"ל.
אם-כן משם הביא הטור שפיר ,דלדעת הרא"ש אין חילוק בין
פת של בעל-הבית לפת של פלטר ,כי כן משמע ממסקנתו כאן
בדברי הרא"ש ,כי במקומות שלא פשט שם איסורו משמע
שלא פשט שם כלל איסורו של פת גוי בין בשל פלטר בין של
בעל-הבית .ועיין ב"ח שכוונתי לו ,ועיין דרישה ופרישה.
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 איני יודע מה החרי אף הזה על רבנו בטור ,שהרי לא
כתב אלא 'ואין נראה כן מן הירושלמי' ותו לא ,משמע
דהרשב"א ידע היטב דברי הירושלמי אלא שלא פסק כמוהו
אלא הלך לשיטתו בדרך אחר ,ובכן אין כאן מקום לזעוק חמס
על רבנו בטור ,וצ"ע ,ועיין דרישה.
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 עני בדעת ,לא מצאתי דרך לירד לסוף דעתו של רבנו
הגדול ב"ח .ראיתי דברי המרדכי בפנים ,שם אינו נכתב
שאם היסב על השולחן אצל ישראל האוכל פת של גוי וכ',
תיבת 'אצל' אינו שם ,אלא כך הוא הגירסא ,שאם היסב על
השלחן ישראל האוכל פת של גוי וכ' ,וכן הביא בתורת-הבית
סימן לב ,ואף בבית-יוסף שכתוב 'אצל ישראל' איני יודע מנא
ליה ,וגם לא הבנתי הדוחק שדחקו לפרש פירוש דחוק כזה,
הא שוכר מאן דכר שמיה ומנא ליה שאיירי בהכי .סוף דבר
לא יכולתי לירד לסוף דעתו ,כי ראיות שהביאו הגדולים
מלפנים במאי דוחה אותם ,הלא ראייותם מוכחות ,וצ"ע
לעניות דעתי ,ועיין ש"ך ס"ק כא.
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 צ"ע טובא ,כיון דמסיק דבספק דרבנן אזלינן לקולא,
אם-כן משמע אם הוא מסופק אם הפת הזה הוא פת
פלטר או פת בעל-הבית ,הוה ליה ספיקא דרבנן ואזלינן לקולא
ומותר ,ומה לי להוסיף עוד ספק אחד שמא קנאו מישראל
ואינו מותר רק במקום דליכא למיחש שמא קנאו מישראל,
משמע שרק בספק ספיקא מקילין ,וזה אינו ,דהא בכל ספיקא
דרבנן מקילין אפילו בחד ספיקא ,ודי היה לנו הספק שמא של
בעל-הבית שמא של פלטר .ואין להביא מהאי חטה דטבע
בנהר חישתא שם פרק כל שעה ]פסחים דף מ ,ב[ דהתם הוי
דאורייתא ,וצ"ע לעניות דעתי.
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 הן דברי דרכי-משה סעיף ב שכתב ,וזו לשונו ,בתשובות
הרשב"א סימן רסח ,יש טועים לומר דוקא בגוים דאית
להו בנים ובנות ,אבל פת כומרים שרי .וטעות גדול הוא בידם,
דלא חלקו חכמים בגזירתן בין הגוי שיש לו בנים או אין לו,
עכ"ל .והוי ליה לט"ז לפרש כך ,ועיין ש"ך ס"ק ד.
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 לי דזה לא נאמר אלא אם בקל יכול להגיע אל פת
פלטר של ישראל ,אבל אם קשה להגיע אליו ,כגון
שהוא דר רחוק ממנו ,או שיש איזה מניעות אחרות שעל-ידי
זה קשה להגיע אליו ,מקרי שאין כאן פלטר ישראל ,ושרי ליקח
פת פלטר של גוי ,ובפרט שהביא אם פת פלטר של גוי יפה
משל ישראל ,מותר ליקח פת של פלטר גוי ,ודוק.
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 סברתו ,נראה לי דאם הזמינו מאי הוה ,הא ישראל
לא יכול ]לאכול[ אצלו מתבשילו כלום ,רק שהכין
לפניו פירות או משקה פירות ואין בזה קירוב דעת כי אין כל
זה אלא דבר עראי ,ואין לחוש ,אבל כשסועד אצלו בפת הרי
זה על-כל-פנים איזה קביעות ,ובסעודת קבע אנו חוששין
משום חתנות ,ואסור.


ט( 



     

        
       
    

 דאי הטעם שמקילין באותן המקומות משום שלא
נתפשט שם איסור הפת ,אם-כן אף פת של
בעל-הבית הוה ליה להתיר ,והלא כאן כתב המחבר ,אבל פת
של בעל-הבית אין שם מי שמורה להקל וכ' .אלא צריך לומר
כמו שכתבו הראשונים ז"ל ,שיש כאן שני טעמים ,דיש
מקומות שלא קיבלו כלל ולא נתפשט שם כלל איסור הפת של
גוי ,ורוב מקומות נתפשט האיסור וקבלו ,רק משום חיי נפש
התירו פת של פלטר גוי .והנה ,אי גזירת הפת הוי גזירת חכמים
ככל גזירות חכמים שהיא גזירה לכל ישראל ,אי-אפשר להקל
בשום מקום כמו שאי-אפשר להקל בשלקות בשום מקום ,אבל
שאני גזירת הפת ,שגזירה זו לא נתקבל ולא נתפשט מתחילה
בכמה מקומות ,אם-כן אין זו גזירת חכמים כשאר גזירות ,לכן
יש בידינו להקל משום חיי נפש במקומות שצריכים לכך ,לכן
לא הקילו אלא בפת פלטר במקום שאין פלטר ישראל מצוי,
ודוק.
י(           
     
          
          
    
 זה משמע ,אם לקחו ישראל מן הפלטר של גוי בשעה
שהיה עוד פת ביד פלטר ישראל ,הוה ליה פת גוי,
ונשאר באיסורו אף שאין ביד פלטר ישראל עוד פת ,זה לא
נאמר בשום מקום .ולפי מה שכתב המחבר לקמן סעיף ז ,דאנן
אזלינן בתר תחלתו אחר מי שהיה לו בשעת אפיה ,אם-כן אין
כאן מקום לאסור הפת שהיה מותר בשעת אפיה ,וצ"ע.



איירי אחד עם אחד ,צ"ע למה לו לבצוע ברכת המוציא לנזהר,
יניח לבצוע לאינו נזהר וליכא איבה .וצריך לומר ד"א
הבעל-בית ומצוה על הבעל-הבית לבצוע ,ומה איבה שייך בין
בעל-הבית לאורח השתא ,אלא ודאי לא שייך איבה אלא
כדאיתא לקמן בהג"ה אחד עם רבים ,אלא ודאי טעמא איכא
דמותר לבצוע על פת של גוי מפני שהיא נקיה ומונח על
השולחן משום כבוד האורח ,ואין כאן משום איבה ,וצ"ע.
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 הפעוט נראה דלא קשה מההיא דפרק אלו עוברין ,שכך
שיערו חכמים ,ואפילו מעט נסיובי דחלבא שהוא בכותח
מטמטם את הלב ,כמו שאמרו מפת דאכלה שונרא או עכבר
ממנו שלא לאכול ,אף דמקום נשיכה ודאי בטיל .וכדומה לזה
הרבה שהזהירו חז"ל שהיו יודעים סגולת הדבר משום הכי
אסרו .ומה שהקשה מכמכא ,נראה לי נמי אין הכי נמי ,דחלב
שחלבו גוי לכמכא והוא בפני עצמו אסור קודם שערבו
לכותחא ,אבל הכותח עצמו לא אסרו משום הכי משום דבטל
ברוב ,ותדע ,דאיתא שם בפרק אין מעמידין ,הכא במאי עסקינן
דבעי לה לכמכא ,מוכח דרק החלב בעין ובעי לה לכמכא
אסרו ,אבל אם נתערב כבר הרי הוא בטל במיעוטו ,ועיין
נקודות-הכסף.
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 לומר בשומן חי שעירבו בבצק נתבטל השומן בבצק מיד
כשלשו לתוכו ,מה שאין כן בנותן חתיכה שומן בבצק
ואפאו גוי ,כשהתחיל השומן לנימוח מחמת החום הרי הוא
עומד על מקומו ונתבשל תחילה על-ידי גוי ואחר-כך נבלע
בתוך הבצק ,אם-כן נבלע שומן שנתבשל על-ידי גוי ונאסר
כשהוא בעצמו ואחר-כך נבלע ,והוא אסור.

 הבנתי דבריו ,מתחלה אמר אחד עם אחד ליכא איבה,
דמאי אולמיה האי מהאי ,ואחר-כך מסיק דאפילו הכי
איכא איבה טובא ,וקשה דמאי אולמיה האי מהאי .ועוד ,אי
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טו( 

הלא התבלין לטעמא עבידי והאיך נתבטלו ,וצ"ע.

         
        
         
     





 דעתי נראה ,דכל דיני פת של נחתום גוי דשרי
אינו אלא לדידן דמקלינן בפת של נחתום,
ואפילו הכי בפת של בעל-הבית רוב פוסקים אוסרים .וכתב
כאן הט"ז ,שמי שנזהר שלא לאכול אפילו פת פלטר של
גוי וכל-שכן מפת של בעל-הבית ,מותר לו ליקח שאור של
גוי בעל-הבית ולחמץ בו עיסה ,כי לא גזרו חכמים משום
חתנות אלא בפת של גוי ,אבל לא על טעם כעיקר ,כך נראה
לי.

 
א( 

      
]      לה ,ב[

        
         
]       הלכות
מאכלות-אסורות הלכה ט[     
         
 
 הסברתי בחיבורי על מסכת עבודה-זרה דברי רש"י אלו
שלא קשה עליהם ,ואלו דברי שם ,ונראה לעניות דעתי
אליבא מה דאמרו בתוספות לעיל ]לה ,ב ד"ה מכלל[ ,שמתוך
הגמרא משמע ששלקות היתה גזירה קדמונית ,וסבירא ליה
לרש"י גם-כן כן שהיתה גזירה קדמונית ,והטעם שגזרו שמא
יאכילנו דבר טמא .וגזירה זו היתה ,כמו שפירש רש"י ,שלא
יהא ישראל רגיל אצלו במאכל ובמשתה ,וזה ליכא למיגזר
אלא בביתו של גוי ,אבל אם בישל גוי בביתו של ישראל ליכא
למיגזר להכי ,ולא גזרו הקדמונים ,עד שבאו תלמידי שמאי
והלל וגזרו אף אם בישל גוי בביתו של ישראל משום חתנות.
והנה במתניתין הביאו גזירת שמאי והלל ,ושפיר פירש רש"י
משום חתנות .ובגמרא שהקשו מנא הני מילי ורצו לומר שהוא
דאורייתא ,ומסיק שם רק מדרבנן ואסמכוה אקרא ,משמע
שהיתה גזירה קדומה ,ושפיר פירש רש"י הכא שהוא משום
שיאכילנו דברים טמאים.
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 לעניות דעתי דיש שני מיני שפחות ,יש שפחות כמו
שהיו בימים קדמונים ,שקנו עבדים ושפחות והם היו
קנויות לבעלים הקונים אותם לעולם ומורישים אותם לבניהן
אחריהן ,כמו שכתוב בתורה "והתנחלתם אותם" וכ' ,ויש
שפחות שהם רק שכורות לבעליהן והם ברשות עצמן להשכיר
את עצמן על זמן ושבים והולכים כרצונם .והנה על השפחות
הקנויות לבעליהן על אלה אזהר עליו בשבת מן התורה,
כדכתיב "אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך" וליתה בכלל גוים,
וממין זה איירי ברמב"ן .ותדע ,דכתב שאין איסור בשפחות
הללו הקנויות לנו וכ' ,ומזהר עליו בשבת וכ' ,וליתיה בכלל
גוים ,והלכך ליתיה בכלל גזירות דידהו וכ' ,עכ"ל .והרא"ש
והרשב"א בתשובה איירי ממין שפחות שלנו דאינם אלא
שכורות לנו ואין אנו מוזהרים עליהן בשבת ,ושפיר כתב דראוי
להחמיר ואנו נוהגין איסור בבישוליהן ואפילו בדיעבד.
ג(         
]  לז ,ב[    
        
]      הלכה יז[
          
       
         
      
 בהגהת מהרל"ח שכתב כאן ,וזו לשונו ,דזה נכתב
שלא במקומו ,ומקומו הוא קודם מה שכתב 'אבל
הרמב"ם כתב' וכ' ,וכוונתו לומר ,דעל-פי טעם הר"ן דכל שלא
נשתנה מברייתו וכ' ,נהגו היתר באפונין כיון שלא נשתנה.
דאילו להרמב"ם אין היתר לאפונים קלויים כיון דאינם נאכלים
חיים ועולין על שלחן מלכים .ואם נפשך לומר דקאי אף
להרמב"ם דגם באפונים שייך הך טעמא דאין אדם מזמין
חבירו על הקליות ,צא ולמד ,הא הרמב"ם בעצמו בפרק יז
מהלכות-אסורות ]הלכה יח[ אוסר באפונים שלוקין ,אם לא





     

דנימא לחלק בין קליות לשלוקות .ויש קצת הוכחה לחילוק זה
מסתירת דברי הרמב"ם ,שהרי הרמב"ם בעצמו שם ]הלכה יז[
מתיר בקליות .מכל-מקום לא ראיתי לאחרונים מחלקין בכך
]כנסת-הגדולה[ ועיין שם ,עכ"ל.
 לא מצאתי מקום לסדור דבריו ,כי דברי הבית-יוסף
מסודרים ביושר בבינה והשכל .כי כן מסודרים דברי
הרמב"ם ,שכתב ,וכן קליות של גוים מותרין ולא גזרו עליהן,
שאין אדם מזמן חבירו על הקליות .פולין ואפונין ועדשים
וכיוצא בהן ששולקין אותן הגוים ומוכרין אותן ,אסורים משום
בישולי גוים במקום שעולין על שלחן מלכים משום פרפרת
וכ' ,עכ"ל .הרי בפירוש ,כל הקליות של גוים מותרין ולא גזרו
עליהם ,שאין אדם מזמין חבירו על הקליות .ואין לחלק בין
חטים בין פולים בין אפונין ובין עדשים ,כלן אם הם קליות
מותרין ,ולא כתב 'קליות של חטים' אלא סתם 'קליות של
גוים' .ואחר-כך כתב ,פולין ואפונין ועדשים וכיוצא בהן
ששלקן גוי אסורים משום בישולי גוים ,הרי מוכח בהוכחה
גמורה דלאו דוקא חטים אלא כל מיני תבואה וקטנית אם
עשאן קליות מותרים ,ודברי בית-יוסף מסודרים היטב בלי שום
פקפוק עליהן.
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 כתב נמי בכסף-משנה .ואני הבאתי כבר בחידושי ,שאין
כאן מקום לתמיהת הכסף-משנה וגם לא לקושיתו
בבית-יוסף ולא לתירוצו כאן ,ואדרבה ,המעיין ברמב"ם ימצא
שלית ליה כלל שיטתו של מרן בבית-יוסף ,דהא בפרק יז
מהלכות מאכלות-אסורות הלכה טז כתב ,וזו לשונו ,וכל
שבשלו ישראל מעט בשולו בין בתחילה בין בסוף מותר.
לפיכך אם הניח הגוי בשר או קדרה על גבי האש והפך ישראל
בבשר והגיס בקדרה או שהניח ישראל וגמר הגוי הרי זה מותר,
עכ"ל .מדלא יהיב שיעור בישול כלל כמאכל בן דרוסאי או
שליש בישולו ,אלא כתב סתם 'בישול מעט בין בתחילה בין
בסוף' ,משמע דאית ליה כל שסייע ישראל מקצת בבישול
אפילו רק סיוע כל שהוא מותר .ודברי הרמב"ם מוכחים דלא
כשיטת בית-יוסף .ואף רבנו בטור אית ליה האי שיטת



הרמב"ם ,כל שסייע ישראל במקצת בישולו אפילו רק סיוע כל
שהוא מותר ,ולא הביא בטור שיעור בישול כמאכל בן דרוסאי
או שליש בישולו אלא כשסלקו והחזירו גוי ,אבל אם לא סלקו
אית ליה כל שסייע ישראל אפילו כל שהוא במקצת בישולו
מותר .וכן נמי מסקנת הגמרא עבודה-זרה דף לח ,איתמר נמי
וכ' .אמר רבי יוחנן ,בין שהניח גוי והיפך ישראל בין שהניח
ישראל והיפך גוי מותר ,ואינו אסור עד שתהא תחילתו וגמרו
על-ידי גוי ,ע"כ .מדשנה בגמרא במסקנה לדקדק ואינו אסור
עד שתהא תחילתו וגמרו על-ידי גוי והוא ללא צורך שהרי כבר
נאמר דכהאי גוונא מותר ,משמע שאינו אסור אלא שאין יד
ישראל בהאי בישול כלל ,אבל בסיוע כל שהוא מישראל די
ומותר ,ודוק .ומעתה אין מקום כלל למה שהחמיר בבית-יוסף
כאן בבשר שצולין בשפוד ,ועיין בדרכי-משה שהגיה עליו.
ה(         
]    בית ג שער ז[
]       כ ,א ד"ה בן דרוסאי[
       
         
      
 דעתי נראה דרמב"ם לא פליג בזה אשיטת רש"י
ורשב"א ,והא דנקט התם חצי בישולו ,לאו דוקא
חצי בישולו ,דהא היכא יכול אדם לשער בדוקא אי הוי שליש
בישולו או חצי בישולו .אלא כוונת הרמב"ם בזה שלא צריך
ליה מבושל היטב אלא אי יש רק מקצת בישולו שאפשר לאדם
בינוני לאכלו הוי ליה בישול לענין שבת ,וקרי ליה חצי בישולו
והוא הדין שליש בישולו .וכן נראה נמי התם מהגהת הראב"ד
שכתב ,וזו לשונו ,אמר אברהם ,חצי בישול הוא כמאכל בן
דרוסאי ,עכ"ל .לא שפליג בזה על הרמב"ם אלא הוה ליה
כמפרש דברי הרמב"ם ,דלאו דוקא כחצי בישול אלא כמאכל
בן דרוסאי ,כך נראה לעניות דעתי ,ודוק היטב.
ו(        
      
        
        
    
 כפי מה שבררתי לעיל ,דקיימא לן סיוע כל שהוא של
ישראל מיקרי סיוע בבישול גוי ומותר ,אם-כן אין כאן
מקום לחומרתו בנפיחה ,דהא ודאי כל שהוא מקרי ,ועיין
בדרכי-משה.
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 האיך מסיק כאן דלא שייך בזה דאם התחיל גוי וגמר
ישראל מאכל בן דרוסאי ,הא בגמרא איתא הא ,כל
שאינו כמאכל בן דרוסאי יש בו משום בישולי גוים ,ומיירי
שם בבשר על גבי גחלים .ויש לומר ,דכוונתו דלא שייך
כמאכל בן דרוסאי אם כבר מונח על גבי גחלים אז אפילו
התחיל גוי וגמר ישראל לא שייך כמאכל בן דרוסאי ,ולא נאמר
בגמרא דשייך ביה כמאכל בן דרוסאי אלא באותביה בסילתא
ושקליה גוי ואותביה בתנורא ,ועיין בדרכי-משה.
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בחדושי בררתי שאין מסדורו של רמב"ם לא משמע
כהאי גוונא ,דהרמב"ם רק סדורו דש"ס נקט ואין
להביא ראיה מזה ,ועיין שם.
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 לעניות דעתי ,דמשמע ליה לרבנו דחמין מותר לגמרי
מפני שהיא ברייתא מפורשת עבודה-זרה דף לח ,ב,
תנו רבנן ,הקפריסין והקפלוטות והמטליא והחמין והקליות
שלהן מותרין .ואין שם מי שמפקפק בדבר בהיתר מים חמין,
בין שהוא חשוב בין באדם שאינו חשוב לא מצינן שום חלוק.
ומהאי גמרא דשבת נא אינו ראיה ,דיש לומר הא דאיקפד רבי
אמי ומסיק שם דאדם חשוב שאני ,לא קאמר אלא אהא דאמר
רב נחמן לדרו עבדיה אטמין לי צונן ,על זה הקפיד רבי אמי
ואמר אדם חשוב שאני שצריך להחמיר בהטמנה בפני





עם-הארץ ,אבל אחמין שהוחם גבי גוי לא איקפד דאין בו טעם
להחמיר .ולא הביאו התם במסכת שבת אלא שהיה זה בפעם
אחת שאמר כן רב נחמן לדרו עבדיה בערב שבת שיטמין את
הצונן ויביא לו גם-כן מים מארמאה ,ואמר רבי אמי דהוי ליה
להחמיר בהטמנת צונן ,דהא באמת רבי הוא דאסריה ,כך נראה
לי.
י(          
      
       
 לי דזה הטעם אינו אלא לפי דמתנו בפומבדיתא ,אמר
רב שמואל בר יצחק אמר רב ,כל שאינו עולה על
שולחן מלכים ללפת בו את הפת אין בו משום בישולי גוים,
ועיין ברמב"ם פרק יז מהלכות מאכלות-אסורות ,ועיין שם.
יא(           
      
        
        
         

 לפי דברי הש"ך אלה אסורים ערדעפפ"ל הצולים הגוים
על הרחוב בכלי המיוחד רק לזה בלבד ,שיש בהם תרי
טעמי לאסור ,אינו נאכל כמו שהוא חי וגם עולה על שלחן
מלכים .אבל הערמונים שהם צולים הנקרא קעסט"ן מותר מפני
שנאכל כמו שהוא חי ,וכן התפוחים שקורין עפפ"ל ,שנאכלין
חיין .וכן כתב בתשובת מהרי"ן לב בפשיטות דערמונים נאכלין
כשהן חיין.
 במנחת-יעקב שהוא ביאור וחדושים על ספר
תורת-חטאת וכתב שם כלל עה ס"ק ל שיש גדולי
פוסקים שאוסרים באדם חשוב אפילו דבר שנאכל כמות שהוא
חי ,והוא מגמרא שבת דף נא ממעשה דרב נחמן ורב אמי
איקפד ,וכן ממה דאמרינן בפרק רבי ישמעאל ,רבי חייא בר
אבא איקלע לגבלא ואסר להו תורמסי דשלקי גוי לפי שאינן
בני תורה .ובספר תומת-ישרים איתא דבזמן הזה כולי-עלמא
מודה דאינן בני תורה ,אבל בזמנינו אינו כן ולא חיישינן לאינן
בני תורה ,וכן משמעות באר-שבע וכן בהגהת שערי-דורא,
דעכשיו אין אנו חוששין לבקעה לגדור בו גדר .והטעם כתב
הוא ז"ל שם ,וזו לשונו ,והטעם צריך לומר דאף דלא אכשיר
דרא ,מכל-מקום בזמן הש"ס היו יותר מוחזקים לאינן בני
תורה לפי שכל גרסתם היתה על-פה ולא היתה סדורה לפניהם
כמו עכשיו שנתפשטו ונדפסו הספרים לפנינו וכ' ,עכ"ל.
וטעמא דמסתבר הוא .ועכשיו ראיתי בספר דגול-מרבבה
מהגאון מהר"י לאנדא מפראג ,וזו לשונו ,אבל דבר שנאכל כמו
שהוא חי אינו נאסר בבישול גוי אפילו לאדם חשוב ,כיון שרב





     

נחמן עשה מעשה להיתר ,מעשה רב ,עכ"ל .ועיין מה שכתבתי
לעיל לתרץ קושית הב"ח.
יב(          
        
         
           
         
       
 לעניות דעתי לחלק ,דשם בהיפך שאני ,דשם צריך
לו לעשות מעשה ולסלקו מן האש ,אם לא ראינו
שעשה האי למה לנו לחשוש למה שלא ראינו ,אמרינן שפיר
מן הסתם לא סילקו ,מה שאין כן גבי ראה בשר בתנור בשעה
שחממו ,כיון שראה ולא מיחה שמע מינה דניחא ליה ,יש
לחוש שכיוון גם לבישול האי בשר ,כיון שלא צריך לזה שום
מעשה רק מחשבה וראינו שניחא ליה בבישול זה.
יג(          
      
          
          
           
        
         
            
       
 דעתי נראה דדברי המתירים בנוים על דברי הש"ס
]עבודה-זרה לח ,ב[ ,דאמר רבינא ,הלכתא האי
ריפתא שגר גוי ואפה ישראל ,אי נמי וכ' ,אי נמי שגר גוי ואפה
גוי ואתא ישראל וחתה בו חיתויי ,שפיר דמי ,ע"כ .ולכאורה
אי דינא זה אינו אלא בפת אבל לא בשלקות ,למה שהה רבינא
כל-כך ולא הביא היינו דרבינא אלא הכא לאחר גמרו של דינא
שלקות ,לעיל בשקיל וטריא דפת של גוי הוה ליה למימר
ולאתויי האי הילכתא .אלא ודאי מדנטר עד כאן לאחר גמרו
דינא דשלקות ,משמע דאין לו חילוק ,ולאו דוקא שייך אדינא
דפת ,אלא בין בפת בין בשלקות אמרינן דחתויי מהני ופת
ושלקות חד דינא אית להו ,מה דמהני בפת מהני נמי בשלקות,
וכיון דמהני בפת קיסם וחיתויי דזה אינו אלא סיוע ,כל-שכן
הכי נמי מהני גבי בישול מהני סיוע כל שהוא בין בתחילה בין
באמצע בין בסוף ,כך נראה לעניות דעתי .וזהו כוונת הג"ה
ברמ"א לקמן סעיף ז ,שהתיר אפילו לא היה לא קיסם ולא
חיתוי רק הגוי הדליק האש מאש של ישראל ,ודוק ,עיין
פרי-חדש.

יד( 

         
       



        
         
        
  
 דעתי לא צריך לנו לדחוקו ,אלא יש לומר פשוט,
בשלמא בפת הותרו ונחתו להיתר יותר ,כמו
שכתבו בתוספות ]עבודה-זרה לה ,ב[ בד"ה מכלל ,משום דפת
לא פשט איסורו בכל ישראל ויש לסמוך על דברי רשב"ג ורבי
אלעזר ברבי צדוק דאמרי אין גוזרין גזירה על הציבור אלא אם
כן רוב הציבור יכולין לעמוד בו ,ויש עוד סברות להתיר שם,
מה שאין כן גבי שלקות שאין לומר כן ,לפיכך לא נחתי להתיר
כל-כך אליבא דמחבר.
טו(         
     
         
       



לפי מסקנת הרמ"א כאן ,דמהני אפילו הדליק הגוי
האש מאש של ישראל בלא קיסם ובלא חיתוי כלל,
אם-כן ליכא להאי איסור-והיתר כלל ,וצ"ע.

טז(          
        
        
         
         
          
          
    
 דעתי לא בחנם טרח הב"ח בזה ,ודבריו מיוסדים
על אדני פז .בא ונלך לתור ולבקש עיקר דין
שלקות שאסרו החכמים ז"ל ,כי עיקר היסוד רצו להוכיח מקרא
"אוכל בכסף תשבירני" ושם ודאי לא היתה סיוע מישראל,
ומסיק מדרבנן ומשום חתנות ,וכן פירש הרמב"ם ז"ל .ואמר
רב יהודה אמר שמואל ,הניח ישראל בשר על גבי גחלים ובא
גוי והיפך בו מותר ,ואינו אסור אלא אם הניחו ישראל על גבי
גחלים ,וקודם שהגיע להיות מבושל כמאכל בן דרוסאי סלקה
ישראל ואותביה בסילתא ושקלה גוי ואותביה בתנורא .אבל אם
מניח ישראל בשר על גבי גחלים ולא סלקו בעצמו ,שוב אין
חשש משום בישול גוי ,וכן נאמר משום רבי יוחנן ,בין שהניח
גוי והיפך ישראל בין שהניח ישראל והיפך גוי מותר ,ואינו
אסור עד שתהא תחלתו וגמרו ביד גוי .והנה המדקדק בכל
הסוגיא ימצא שני דרכים לאיסור ,או שלא היתה יד ישראל
כלל באמצע ,או שאף שהיתה שם יד ישראל אבל רק קודם
שהגיע למאכל בן דרוסאי ,ומשהגיע למאכל בן דרוסאי וסילק



     

ישראל את ידו שוב לא נאסר ,וקודם שהגיע למאכל בן דרוסאי
יכול ישראל מבטל את מעשה שעשה שנתנו על גבי הגחלים,
כיון שהוא ,היינו ישראל ,סילקו ,ביטל מעשה הראשונה ,אבל
הגוי אינו יכול מבטל מעשה ישראל ,אם ראה ישראל שהגוי
סילקו עד שלא הגיע למאכל בן דרוסאי כבר ראה ביטול מעשה
שלו ,ואם לא עשה מעשה מחדש הוי בישול גוי ,אבל אם לא
ראה ישראל הביטל מעשה לא מהני סילק של גוי כלל ,כיון
שישראל נתנו מתחילה על האש הוי ליה מעשה ישראל בהדיא,
ומה שנעשה אחר כך על-ידי גוי בלא ראות ישראל אינו מעלה
ואינו מוריד .וזה כוונת הב"ח ,וכן משמע מגמרא ,והמחמיר
יחמיר על עצמו ,ודוק.

יז( 

        
       
 

 מלשונו ,דוקא בשסילקו ישראל הוה ליה בישול
על-ידי גוי בלא קירוב דישראל ,אבל אם הניחו
ישראל על האש אפילו שלא נתבשל עוד כמאכל בן דרוסאי,
מיקרי זה קירוב בישול דישראל ,והגוי אינו יכול לבטל מעשה
ישראל מעצמו בלי ידיעת ישראל ,והכי אמרינן בש"ס
ופוסקים ,וצ"ע.
יח(          
      
        
 לומר ,דזה פחות ממה שהדליק הגוי האש מאש של
ישראל ,מדהתיר הרמ"א בהג"ה לעיל סעיף ז
בהדליק הגוי האש מאש של ישראל ,וכאן לא הגיה כלום,
שמע מינה דאם הניח ישראל על גבי גחלים עוממות ובא גוי
והפך בו הוי פחות מזה ,וצ"ע.
יט(         
]שבת נא ,א[      
         
        
         
         
       
        
       
        
       
 מה שכתבתי לעיל על דברי הב"ח ,והוכחתי שמש"ס
שבת פרק במה טומנין דף נא אינו ראיה לשיטת הב"ח
משם כלל ,דיש לומר דהא דאיקפיד רב אמי לא איקפיד אלא
משום דאמר ליה לדרו עבדיה אטמין לי צונן ,אבל אמה שאמר





ליה ,ואייתי לי מיא דאחים קפילה ארמאה ,על זה לא הקפיד,
ועיין שם שביררתי שלא כהב"ח.
כ(           
        
         
         
    
 דהנה הן הם דברי הש"ך בס"ק ו ,והש"ך סיים
שם ,וזו לשונו ,אבל לפי מה שכתב הרב שם,
דאפילו בפת של גוי מהני קיסם ,לא משכחת להאי דינא אלא
בפנאד"ה של גוי וכ' ,עכ"ל .ותמה מאחר שהביא הפרי-חדש
ריש דבריו לאסור ,למה לא הביא נמי סוף דבריו להתיר לדידן,
וכמו שכתב הש"ך ,וצ"ע.
כא(           
       
         
        
        
         
        
        
         
        
        
       
 יתוש קטן ,נבהלתי שכתב על מאורן של ישראל הרב
בתורת-חטאת שטעה ח"ו בדינא .ואני כבר בררתי
ותירצתי כבר לעיל אדברי הש"ך בס"ק ח מה שהקשה על דברי
רמ"א בהג"ה ,והבאתי שם דדברי רמ"א בנוים על דברי הש"ס
היטב ,דמסיק רבינא  ,הלכתא ,הא ריפתא דשגר גוי ואפה
ישראל וכ' ,בתר דסיים דיני דשלקות ,ואין כאן מקומו ,דלעיל
גבי דיני פת הוה ליה לסיים הכי ,ומדנטר בדבריו עד כאן בתר
דיני דשלקות ,שמע מינה דאית ליה בזה דיני פת ושלקות חדא
הוא ,מה שמותר בזה מותר בזה .ועיין שם לעיל במה שכתבתי.
וח"ו לתפוס בטעות אדונינו הגאון וקדוש ז"ל ,כי משה אמת
ותורתו אמת.
כב(          
      
        
   
 לא זכיתי להבין ,הא לא הוי כאן סילוק כלל ,כיון
שישראל העמידה אצל האש והגוי מגביה אותה ברחת
שם בתוך התנור ומכניסה יותר בפנים ,מנא ליה לומר שהגוי





     

סילקו .ולא דמי אפילו לדינא בית-יוסף גבי שפוד ,דשם
על-כל-פנים מהפכו הגוי מן הצד שהיה על האש והביא הצד
השני שלא היה עוד כנגד האש הביא הגוי בעצמו על האש,
אבל כאן ,הקדירה או המחבת היתה על או אצל האש שראויה
לבשל גם-כן בזמן מה על-כל-פנים כמאכל בן דרוסאי ,והגוי
טלטלו שם בתוך התנור ונתנו יותר בפנים שתמהר להתבשל
ולא סילקה כלל ,מנא ליה אפילו לדברי המחבר לאוסרה מפני
זה ,וצ"ע טובא.
כג(         
      
      
        
        
        
     
        
] עבודה-זרה פרק ב ,מב ,א[    
        
         
         
        
        
       
        
       
        
]   יא ,ב[     
          
        
         
          
       
     
 לעיל מה שכתבתי על קושית הט"ז שהקשה על הב"ח
לעיל ס"ק ט ,דיש לחלק בין סילק ישראל לסילק גוי,
דאם סילק ישראל קודם שהגיע למאכל בן דרוסאי ,הרי ביטל
הישראל בעצמו המעשה הנחה שלו ,או אם סלקו הגוי בפני
ישראל שישראל רואה סלוקו של גוי קודם שהגיע למאכל בן
דרוסאי ,הרי ראה הביטול מעשה שלו ,אם לא בא מעשה
ישראל עוד באמצע הוה ליה בשול גוי .אבל אם נתנו ישראל
על גבי אש והלך לו ,אין לנו לחוש לסלוקו של גוי ,ואפילו
אם סלקו הגוי בלא ראית ישראל אינו מזיק כלל ואינו נאסר
משום בישול גוי ,דהא לא מצינן בגמרא לאיסור אלא אם
סילקו ישראל ,ודי לן במה שאסרו לנו רבותינו ,ואינן רשאין
להוסיף עליהן .ותירוצו של ט"ז דחוק ,במה שכתב דנקטו
בגמרא סלקו ישראל לרבותא .ומה שהביא רבנו בפרי-חדש



ראיה מירושלמי ,אני בעניי לא ראיתי ראיה .דהא בירושלמי
לא איירי כלל מסילקו ,לא מסילקו ישראל ולא מסילקו גוי.
והא דהקשו ,נראה דכך קשה להו ,ישראל וגוי שהן שותפין
בקדירה ,ישראל שופת וגוי מנער .מי מחזיר ,פירושו דהקשה
מי מחזיר ,אי ישראל צריך להחזיר אחר הגוי לנער .ומתרץ,
סברין למימר ישראל מחזיר ,פירוש ,שצריך הישראל להחזיר
ולנער אחר נעירת הגוי .והקשה עוד על זה ,עיין שם .אבל
מסילק לא איירי שם כלל .ומה שרצה להביא ראיה מגמרא
]עבודה-זרה[ פרק קמא דף יא ,ב ,דאמר ליה לא הלכת לצור
מימיך וכ' ,לא ראיתי שום ראיה ולא איירי מסילוק כלל ,אלא
רבא אמר ,כמו שאין לחוש לבישולי גוים אם שפת ישראל
קדירתו אצל קדירת גוי על כירה אחת אף-על-פי שגוי הסיק
את הכירה ,כן אין לחוש אם יש מקום אצל מקום ובאחד יש
היום יום אד ,מותר לישראל לישא וליתן עם בני מקום האחרת
שאין שם עבודה-זרה ,אבל מסילוק לא איירי כלל .ואין לדחות
דברי רבנו הקדוש בב"ח ולשווייה ח"ו טועה ,כי הוא יסוד
מוסד.
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 דאי ליכא סילוק אין לחלק במאכל בן דרוסאי ,ואי
הניחו ישראל ,אפילו שלא הגיע כמאכל בן דרוסאי,
כשיבא הגוי להפך מותר ,מאחר שהניחו ישראל ולא הוי
סילוק .ולא נראה כן מדברי המחבר סעיף י ,דאמר ,הניח
ישראל על גבי גחלים עוממות שלא היה ראוי להתבשל עליהם
כמאכל בן דרוסאי ובא גוי והפך בו ונתבשל אסור ,עכ"ל .הרי
מוכח ,אפילו לא סילק ,אפילו הכי יש חילוק בין הגיע למאכל
בן דרוסאי ללא הגיע ,וצ"ע.
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 זה נראה לי ,דאם המומר המבשל הרי הוא במקום שאין
לחוש לשמא יאכילנו דברים אסורים ,הרי הוא מותר,
וצ"ע .ולעניות דעתי נראה דאין חילוק בין מומר שהמיר עצמו
לאמונה אחרת ובין גוי גמור ,דחתנות איכא ,דבנותיו מגויה
אסורות לישראל ,דהא הולד הולך אחר הפגום ולא מיקרי 'בנך'



     

אלא 'בנה' .ועוד ,כיון דהמיר את עצמו יש לו חברותות גוים,
ושייך שפיר גזירות חתנות ,כי כן כתוב ]שמות לד ,טו-טז[ "וקרא
לך ואכלת מזבחו ולקחת מבנותיו לבניך" ,דהא דמותר לישא
בת מומר היינו דוקא בתו שיש לו מישראלית או ממומרת ,אבל
לא מגויה ,וצ"ע .ולפי זה יש לומר דדבריו בספר
תפארת-למשה לא שייך אלא במומר לחלל שבתות בפרהסיא
או מומר לכל התורה כולה חוץ משתים אלו ,התם חתנות
ליכא ,ודוק.
כו(



       
    





         
          
        
          
       
    
 דעתי דברים פשוטים הם לאיסור ,בין סלקו גוי בין
סלקו ישראל ,דהא אפילו לדברי הרא"ש דלא
אמרינן כמאכל בן דרוסאי הוי בישול לחומרא ,הלא הכא כל
הבישול על-ידי גוי בין בתחילה בין בסוף.

 
א(       
] עבודה זרה לא ,ב ,ד"ה מפני[ 
           
         
         
        
 הוא בדברי תוספות במסכת עבודה זרה דף לא ,ב .אבל
לעניות דעתי קשה בזה ,היכי מדמה איסור לברכה,
בשלמא לגבי ברכה קיימא לן ספק ברכה להקל ,וקיימא לן על
הכל אם אמר שהכל נהיה בדברו יצא ,ואם שתה השכר ולא
ברך רק שהכל נהיה בדברו לא אכל שום איסור ,דהא אינו נוגע
לאיסור כלל .מה שאינו כן גבי איסור בישול גוי ,שאם יש בו
קצת או ספק איסור הרי אכל איסור ,שגנאי הוא לצדיק שאוכל
דבר איסור ,כמו שכתבו התוספות בכמה מקומות ,וצ"ע.

צריכים לטעמים אלו .ואפשר דסבירא ליה דרשב"א איירי
מהדייסא שנעשה משעורים ,וזה לא משמע כן מדברי
הרשב"א ,וצ"ע.
ג(        
       
       
       
 הלא האמוראים לא היו אלא בבבל ושם מצאו השכר
וראו שיש לגזור בו משום חתנות וגזרו בו ,והאיך
סלקא דעתך שאסרו גם-כן הדבש שלא היה מצוי להם שם.
וצריך לומר ,כשראו האמוראים שנתחדש להם משקה שכר
מהתמרים והיה הוא משכר את האדם כמו יין ,וטעם חתנות
שייך גם-כן בשכר כמו גבי יין ,עמדו ואסרו כל משקה המשכר
בכל מקום שהוא לפי מנהגו .והא דאיירי בגמרא משכר ,כמו
רב פפא ורב אחאי וכדומה ,אינו אלא מפני שבבבל השכר
מצוי יותר ,ואין הכי נמי שאסרו כל מידי דמשכר בכל מקום
כפי מנהגיהם.
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 דעתי אין זה לדמות כלל להאי דרשב"א לגבי
דייסא ,דשם גבי דייסא איירי מדייסא שעשאה
מחיטין ,וחיטין סבירא ליה לרשב"א דהוי נאכל כמו שהוא חי
שיש בני-אדם שאוכלין כן ,אבל שכר הנעשה משעורים,
ושעורים לא מצינו שנאכלים כמו שהוא חי באיזה מקום .לכך

 יש לדקדק ,הא חזינן מסקנת דגמרא דליתא משום
גילוי אלא משום חתנות .וצריך לומר דאיתא שם
דף לא ,ב ,דלא חיישינן משום גילוי ,אלא באתרא דמצלו מיא
מכל-מקום אסרו משום חתנות .וכן נראה ממעשה דהביאו שם
מרב עם בנו חייא ,משמע דההיא דגילוי לא איפרוך ,אלא



     

 הבנתי האיך שייך לאסור כאן משום דאין סומכים
 וכי באנו,אבדיקתינו בכל דבר הצריך בדיקה והבדל
 הלא ההיתר של סולתנית אינו אלא,לסמוך כאן אבדיקתינו
משום דאומן הוא ובקי בדבר מבדיל התערובת ממנו משום
 והוא בלי ספק היתר,דמקלקל הוא ומרע ליה לכולה ארביה
 דבכל מקום אנו סומכין על אומן גוי משום דלא מרע,גמור
שכן במקום דשייך נמי היזיקו אם מערב או לא- מכל,לנפשיה
. וצ"ע,מפריש האיסור
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יוסף שהביא כן בשם-לעיל מה שכתבתי על הבית
. ועיין שם, שאינו דומה כלל ברכה לאיסור,תוספות
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 שותא דמר לא ידענא וטעמו וסברתו לא, עני בדעת
, סברתו הקלושה מסתבר להיפך, אדרבה.זכיתי להשיג
במקום שחשודין רק לשתות יין נסך והם יודעין איסור יין נסך
 מה הועילו חכמים שם בתקנתן שלא ישתו שם,רק שמקילין
 ואם, הלא הם יודעין האיסור אלא שמקילין,אפילו שיכרא
 יאמרו זה הוא מן,האיש שיבוא שם לא ישתה אפילו שכר
, אבל הני שלא ידעו מהאיסור כלל.המחמירין ואנו מן המקילין
 ואם בוא יבוא איש מישראל שם,ובעיניהם הוא היתר גמור
 אבל מן הגוי הוא,שלא ירצה לשתות שכר מן ישראל כלל
 כי בלי, ידעו ויבינו כי יינו של גוי אסור יש בו,שותה שכר
ספק ישאלו מאי האי שזה לא ירצה לשתות שכר של ישראל
 שמשום שימצה של יין, וילמדו וישמעו ויראו,ושל גוי שותה
,גוי הם פורשים אפילו משכר שלהם שהוא שימצה דשימצה
 ודברי הב"ח אדרבה.ויכירו חומר האיסור של יינו של גוי
, ולעניות דעתי דברי ט"ז צ"ע,מסתבר בפירושו לדברי רש"ל
.ועיין ש"ך ס"ק ד





 דבזמן דליכא משום גילוי אכתי איתא משום,כדברי ב"ח
.חתנות
           (ה
       
          
        
        
          
         
 
 דלא אמרו בתבואה דנאכל כמות, לפי עניות דעתי
 אבל בתבואה של,שהוא חי אלא בתבואה של חטין
 וגם.שעורין לא שמענו ולא ראינו שנאכל כמו שהוא חי
הרשב"א ורבנו חננאל והראב"ד לא אמרו כן אלא דחיטין
 אבל לא, והיינו בתבואה של חיטין,נאכלין כמות שהן חיין
 והשכר לא נעשה אלא מתבואה של.בתבואה של שעורין
. וצ"ע, לפיכך לא שייך בו נאכל כמות שהוא חי,שעורין
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 הא דין זה הוה ליה, לא מצאתי לו מקום להקשות כאלה
 וכן הובא. ובודאי מקומו כאן בדיני שכר,דינא דשכר
 ומה לנו בטעמא דהאי,בגמרא בשקיל וטריא דאיסורי שכר
איסורא אי משום שמצא או משום שימצא דשימצא איסורא
. וצ"ע,דשכר שייך לדינא דשכר
      [ ]אות ג (ז
      
     [ ב,זרה לה-]עבודה
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 תמהתי על רבנו הקדוש ז"ל ,הא דכתב שם סימן
קלד ,דיין במים בטל בששה חלקים משום דמים
מבטל טעם יין ,מה שאין כן בשאר משקין ,ששם היין נותן
טעם באותן משקין ,לכן דוקא בשישים .וראיה ,דהא שם סימן
קלד סעיף ו קיימא לן חומץ גוי שנפל לתוך יין של היתר ,או
יין גוי שנפל לחומץ היתר בנותן טעם ,עכ"ל .אלמא דוקא מים
מבטל טעם יין בששה ,מה שאין כן שאר משקין ,וצ"ע ,וכן
צ"ע בדבריו ס"ק ו.
יא(          
      
         
        
          
          
   
 החומר הקושיא ,נראה לעניות דעתי דהעטרת-זהב
לא מיירי אלא בחמין לשתיה ,אם רוצה לשתות מים
חמין שנתבשל או שהוחמו בכלים שלהן ,אז אדרבה ,החוש
מעיד שהטעם הנבלע בהם אם הוא בן יומו פוגם המים ,ולזה
ודאי החוש מעיד .אבל אם רוצה לבשל בשר או דברים אחרים
של בשר ,באופן שהבלוע של גוי אינו פוגם את התבשיל,
ואדרבה ,הוא מועילו ומשבחו ,בלי ספק שהלבוש מודה שהוא
אסור בבני יומן .וראיה ,שהוא דייק לומר דשומן פוגם
מלשתות .הא לפניך ,שרק לשתות החמין כמו שהן שהבלוע
של בן יומו בתוכו והוא ודאי פוגם ,ודוק ,וכן איתא
בפרי-חדש ,ברוך שכוונתי.
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 נראה לי דלא קשה .הלא בפירוש קאמר הרמ"א כאן,
ואם ידוע שגוי אחד הוא בעיר שאינו מערב וכ' ,הרי
דאיירי כאן מספק דנודע לנו שיש אחד בעיר שאינו מערב





בשום פעם ,אלא שלא נודע לנו איזה הוא הגוי ,ואז תלינן
לקולא .ושפיר הוי כאן ספק ספיקא כמו במחבואה ,ספק אחד
שמא זה הוא הגוי שאינו מערב ,ואם תמצי לומר לא זה הוא,
הוי ספק שני שמא בפעם הזה לא עירב הגוי זה ,אף-על-פי
שדרכו בכך ,כל זמן שלא ידוע כן בודאי שעירב בו ,כך נראה
לעניות דעתי .ולא נודע לי טעם אריכותו.
        
        
          
         
         
          
         
 זה לא השגתי ,הא אינו דומה לדינינו הכא .התם ,גבי
נאבד אחד מהם דמותר לאכול השאר שנים שנים ,מטעם
שבודאי יש אחד ביניהם שהוא טהור ,דהא לא נתערב אלא
אחד טמא ,וכיון שאוכל שנים בפעם אחת ,וגם נפל ונאבד כבר
אחד ,ויש כאן בודאי אחד שהוא טהור .מה שאין כן כאן
במחבואה ,שאין זה ודאי גמור שהיתה כהנת אחת במחבואה,
אלא אנו תולין מפני שיש מחבואה ויכולה להחבא שם ,וצ"ע
טובא.
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 תמה ,מי הגיד לו דמיירי כאן משלשה מינים ,דנראה
שלא מיירי אלא ממקום שנודע ממנו שיש כאן גוים
שמערבין ויש ביניהן שאינן מערבין ,אבל אינו ניכר מי הם
המערבין ומי הם שאינן מערבין ,ובא אחד לקנות מאנשי מקום
הזה מיירי אי ניזיל בתר רובא ,וצ"ע.
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 ידעתי מה שקשה לו אפסק המחבר ,דהא כתב המחבר
]סעיף א[ ,ולא אסרו אלא כשקובע עצמו לשתות כדרך
שאדם קובע בשתיה ,עכ"ל .הרי משמע ,אם שותה כדרך רב
פפא ,שמביאים לו בפתח החנות ,דשרי .דהא אין זה כדרך
שאדם קובע לשתיה ,וצ"ע.
טו(



        
       



     

        
        
        
        
           
         
       
         
        
        
        
  
 הרי לא אסרו לשתות אלא, דבריו הקדושים קשים עלי
 זה, אבל אם יושב אדם עם גוי אחד,במסיבה של גוים
 שמואל ואבלט הוו, וכך משמע מגמרא.ודאי לא מיקרי מסיבה
 מדלא פירש בגמרא ולא נאמר שמואל, משמע הם לבדם,יתבי
. ואין מזה לא קושיא ולא פירוקא,ואבלט הוו יתבי במסיבה
          (יז
      
        
      
 ולא, שכתב שם, לי דפליג בזה על הש"ך ס"ק יט
אמרינן כל דפריש מרובא פריש אלא כשהגוי הולך
חדש כאן לא די בזה אלא- ולדברי פרי. עכ"ל,לשוק ומוכר
 דלדברי הש"ך משמע אם הגוי על.דוקא שמסבבין בשוק
השוק עומד או יושב שם למכור את שלו בלי חנות רק שהוא
, הולכים אחר הרוב,יושב בתוך שאר המוכרים למכור את שלו
חדש משמע שאף זה מיקרי- ולדברי פרי.דלא מיקרי קבוע
 אלא אם מסבבין, ואסור ליקח ממנו וליזיל בתר רובא,קבוע
. וצ"ע, ולא יושבין או עומדין במקום אחד,בשוק למכור דניידי
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 תמוהים ראיתי כאן לומר על רב פפא שהיה רגיל
 מנא ליה לומר,בכך לילך בבית גוי לשתות שכר
 אלא משמע, ובגמרא ]שם[ לא משמע כן שהיה רגיל בכך,כך
 שאם בא באקראי לגבול גוי ונפשו,שרב פפא החמיר על עצמו
כן- והיה גם, אף שלא היה רגיל בכך,איותה לשתות שכר
 אלא, החמיר על עצמו שלא לכנוס אל בית גוי לשתות,באקראי
, ועיין שם בגמרא שכן משמע,מפיקי ליה על פתח החנות ושתי
.וצ"ע
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 לי דרבנו איירי מקאוו"י קלוש שרגילין לשתות
 אבל הקאוו"י החזק ששותין בבית השרים,בינינו
שכמעט הקאוו"י יתר על המים ולכל הפחות הוא מחצה על
 אבל לאחר שנתבשל, ואם גם בתחלה המים קצת יותר,מחצה
 מזה לא,ידי הבישול ונשאר רוב הקאוו"י-נתמעט המים על
. דהא לא שייך בזה ביטול ברוב מים,איירי רבנו
         
    [ ]הלכה י 
        

 
 יושב, וזו לשונו,זרה להריטב"א- ראיתי בחידושי עבודה
 ישראל גדול, פירוש, ישראל.ישראל בצד עדרו של גוי
,' ושמירת קטן בשל גוי לאו שמירה היא כלל וכ,ובן דעת
 ואפשר לומר דכוונת הריטב"א דוקא בקטן שלא הגיע.עכ"ל
, וצ"ע,לתשע שנים אז אין שמירתו לא מיקרי שמירה כלל
דהוה ליה כן לכתוב בפירוש אם סבר דיש חילוק בקטן בין בן
. וצ"ע,תשע לפחות מבן תשע
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 לעניות דעתי להסביר קצת במה פליגי הרמב"ם
יוסף דפליגי- ונראה לי לפי פירוש הבית.והראב"ד
, דאמר רב חסדא,זרה לה-בפירוש מה שנאמר בגמרא עבודה
 דלהרמב"ם פירוש.אפשר לה בלא צחצוחי חלב-לפי שאי
ידי בישול- וזה ניתק על,צחצוחי חלב רושם רמז מחלב טמא
 ולדברי הראב"ד.וכלה מן החמאה עד שלא נשאר רושם כלל
 וכיון שאיכא כאן ממש, מעט מחלב ממש,פירוש צחצוחי חלב
 כן,איסור הוה ליה מכוער הדבר לקנות חשש איסור ולבטלו
.נראה לעניות דעתי
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 תולעת ולא איש בעינא למימר מילתא ומסתפינא
 דהנה לא מצינן בשום מקום דקאמר.מחבריא
 והוא נגד,הרמב"ם דסבירא ליה סתם כלי גוים הם בני יומן
 דכולם כאחד סוברים ופוסקים דסתם כלי של גוי,כל הפוסקים
 ואי סבירא ליה להרמב"ם דלא אמרינן כן אלא,אינו בן יומו
 הוה ליה למימר כן,שסבירא ליה סתם כלי גוי הוא בן יומו
 לכן נראה לעניות דעתי דודאי לא פליג הרמב"ם על.בפירוש
 וסבירא ליה סתם כלים של גוים אינם,כל הפוסקים ועל רבותיו
 אבל לא נאמר כן אלא בכלי גוי הבא ליד ישראל,בני יומן
, אז מותר מטעם סתם כלי גוי אינו בן יומו,ובישל בו ישראל
 על זה לא נאמר סתם,אבל הגוי עצמו אם בישל הוא בכליו
, אלא אסור הוא משום גיעולי גוים,כלי של גוי אינו בן יומו
. ועיין לקמן סימן קכב מה שכתבתי,ודוק היטב
        (ז
     
         
 בעניי כבר הבאתי בחדושי על הש"ס שיש לפלפל על
 ואינו דומה כלל האי,הבית-דברי הרשב"א אלו בתורת
,'דינא דחמאה לההוא חיטין של תרומה שנפלו לתוך חולין וכ
.כך- ואין כאן מקום להאריך כל,ועיין שם בחידושי
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 ונראה שם דהטעם, אני במרדכי סוף פרק כל הבשר
מפני שמולחין הקבה שמעמידין בה הם מולחין עם
 לכך יש לנהוג, וזה מפני שמעמידין בקצת איסור הנאה,העור
.שלא לקח מן הגוי
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 הלא אמרו בגמרא טהור, אלה יש לפקפק עליהם
 אם הגוי מכוון להרבות,כן- ואם,חיוור טמא ירוק
 למה לנו, למה לן לחוש לחלב טמא שמרע המראה,במדה
 והמים,לחוש יותר שעירב מים החלב כדי להרבות מדת החלב
 בשלמא.כך כמו חלב טמא-אינו משחית מראה החלב כל
 כי, שפיר יש לחוש, אם יש כבר טמא בעדרו,בחליבה עצמה
 אבל אם נחוש,אין נפקא מינה לגוי בין חלב טהור לחלב טמא
 נימא שעירב,שאינו עושה כן אלא להרבות המידה לישראל
. וצ"ע,כך המראה-מים שלא להשחית כל
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בנוסחאות של הרמב"ם בספריו אשר לפנינו לא נמצא
.אסורות לשון זה כלל-בפרק ג מהלכות מאכלות
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, דעתי נראה דרבותינו אלו דברו ממה שראו בימיהם
ואני ראיתי בימינו שהיו מביאים חמאה ומכרו אותה
בשוק והיא היתה שליש אחד רק נסיובא קרושה ולאחר הבישול
 לכן ודאי אין להתיר בזמנינו,נשאר האי נסיובא בקדירה
. ודוק,החמאה של גוי בלי בישול אפילו לשיטת רבנו פרץ

 באיכא דבר טמא בעדרו, יכול להבינו בזה שאמר
 מאי ודאי איסור,דאיכא ודאי איסור דאורייתא
. הא בכל זה אינו אלא ספק שמא עירב חלב טמא,דאורייתא
וצריך לומר דכוונתו לומר דיש כאן בעדרו ודאי איסור
. וצ"ע,כן יותר יש לחוש לספק זה שמא עירב- אם,דאורייתא
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 ליחוש על זה שיאספו הגוים החלב בקערות שאין, תמה
 הלא קיימא לן בכל מקום גוים,מקונחות מן האיסור
והיתר- ואפשר שרבותינו באיסור.קופדים על נקיות
דורא איירי ביודעים ומכירים שאותן גוים לא קפדי-ושערי
.ויודעים שמאספים החלב בקערות שאינן מקונחות מן האיסור
.ויש לעיין

 דיש סברא חיצונה אם, דעתי לא נהירין דבריו כלל
 דאין לו, חדא,הגוי חולב לצרכו ודאי לא מערב
. חלב טמא מפסיד טעם חלבו, ועוד.ריוח אם יערב חלב טמא
 למה לא מהני ישראל יושב בצד,לכן אם הוא חולב לצרכו
 דחכמים לא אסרו אלא חלב שחלבו גוי ואין ישראל,עדרו
 ומכיון שקיימינן ישראל יושב בצד עדרו לא חשיב אין,רואה
 וסברא תוכיח שאין הגוי יערב לא מצינו שום,ישראל רואהו
 ודאי אי חולב לצורך ישראל.סברא לאסור אותו חלב לישראל
 צריך להיות שהגוי יודע שישראל יוכל,וישראל יושב בחוץ
 מאחר שיש לו ריוח בתערובתו יש לחוש, דמירתת,לראותו
 דהא. וצ"ע. מה שאינו כן אם חולב לצורך עצמו.שמא עירב
,בין לאותן פוסקים דחיישי שמא מערב דבר טמא כדי להכשיל
. וצ"ע,בין לאותן שחששו כן משום ריוח אין לחוש כאן כלל
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 דגבי חמאה ראובן יש לו, דעתי נראה דלא דמי
,חזקת כשרות וגם החמאה יש לה חזקת כשרות
 שאין, מה שאין כן גבי כתם.לכן לא נאמן ראובן המכחישו
.לכתם חזקת כשרות כלל לכך נאמן החכם
_________________
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 אני כי עיינתי בדברי המרדכי אלו ומצאתי כמעט
מפורש היטב כדברי הבית-יוסף .מתחילה הביא
המרדכי דעת רבנו תם לענין חמאה ,וזו לשונו ,וכתב רבנו תם,
ודאי שאם יודע שיש בחמאה נסיובי דחלבא אסור ,אבל מספק
לא אסרינן וכ' ,עכ"ל המרדכי .ועל-כרחך איירי בחמאה.
ואחר-כך הביא המרדכי דברי רבנו תם בתשובה ,ושם לא איירי
אלא מגבינות ,וזו לשונו ,וכן כתב רבנו תם בתשובה ,וזו
לשונו ,כל עצמי איני מתיר גבינות הגוים בחלב שחולבין
לעשות גבינה ,אבל לא בחלב שחלבו לאכילה ולכותח ,שזה
אני אוסר ,עכ"ל .הרי דקאמר בפירוש דדוקא בגבינה איירי.
וראיית הב"ח שהביא לראיה שלא איירי רבנו תם אלא בחמאה
היא יותר תמוה ,וזו לשון הב"ח ,ולכן אמר שאם ודאי שיש
בחמאה נסיובי אסור .ואחר-כך הביא שכן כתב רבנו תם להתיר
גבינות הגוים האידנא ,לפי שלא גזרו עליהם אלא משום גילוי,
וגזירה זו בטילה .ולפי זה ודאי דכל-שכן שיש להתיר החמאה
וכ' .ועל זה כתב עוד על החמאה דאין לחוש שמא העמיד
החלב בעור קיבת נבלה והנסיובי שבחמאה היא באה מחלב
שהעמיד בעור קיבת נבלה ,דהוה ליה ספק ספיקא ,שמא לא
נתערב נסיובי דחלבא ,ואפילו אם נתערב שמא לא הועמד
בעור קיבה .ומשום בישולי גוים אין לחוש ,דנאכל כמות שהוא
חי ,ורוב ניהוגינו כבני בבל ואנשי ארץ-ישראל אוסרין אותו
משום חלב שחלבו גוי ומשום בישול גוים )שמבשלים החלב
ורודין ממנו השומן לעשות חמאה( ומשום תערובת חלב טמא,
עכ"ל .והנה ,אי איירי בחמאה ,וכי צריכין להעמיד החלב כדי
לעשות חמאה .ועוד ,האיך שייך בישול בחלב אם בא לעשות
חמאה ,וכי דרך הוא כן לבשל החלב לרדות ממנו השומן
לעשות חמאה .מוכח מכל זה שרבנו תם איירי בתשובה רק
מגבינה .ודברי בית-יוסף מוכרחים .ואפשר שהיה לו לב"ח
נוסחא אחרת במרדכי .עם כל זה דבריו תמוהין ,וצ"ע.
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 לא מצאתי בדברי הב"ח שיהא מקום לחלוק עליו .דהא
דכתב השולחן-ערוך והטור ,אם ידוע שאין לו דבר טמא
בעדרו מותר אפילו אין הישראל יכול לראותו בשעה שהוא
חולב ,פירוש ,אפילו אין יכול לראותו במקום שהוא יושב
בחוץ בשעה שהוא חולב ,כיון דליכא דבר טמא בעדרו ,מותר.
אבל אין הכי נמי ,לזה מודים שצריך לראות קודם החליבה
בכלי או בדיר אי ליכא לגוי שם חלב טמא לערבו בשעת
החליבה ולא עירב או נתן בכלי קודם החליבה ,ואז לא חיישינן
כלל לדבר טמא מאחר שאין שם דבר טמא ,וסגי לן בשעת
חליבה אי יושב ישראל בחוץ ורואה שאין מביאין דבר טמא
ממקום אחר אף-על-פי שאינו רואה החליבה כלל .ובזה שוה
דעת הטור והשולחן-ערוך עם דעת המרדכי ,ודברי הב"ח
נכונים וברורים.
טו(          
       
          
 זה הוא נגד דברי תוספות ,שכתבו ,אם חולב הגוי
לצרכו אין לחוש כל-כך ,כיון שהחלב טמא אינו בר
אכילה כל-כך לא יהא הגוי שוטה לערב דבר טמא בתוך חלבו
שהוא חולב לצורך עצמו ,וצ"ע.
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 מה שכתבתי לעיל על דברי הב"ח שפליג על דברי
בית-יוסף אלו ובררתי שדברי בית-יוסף נכונים ,ואין
כוונתו כמו שכתב רבנו הט"ז כאן ,כי אין לחמאה שום שייכות
לדבר המעמיד ,וצ"ע.
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 דעתי ,אף שפסק בשולחן-ערוך כהרמב"ם,
מכל-מקום כדאי רבנו תם לפסוק כמותו בשעת
הפסד מרובה כשהביא הבית-יוסף באמת בשמו .ולא דמי להאי
חתיכה שאינה ראויה שאסרו בשביל הראויה ,דשם יש כאן
ודאי איסור במקולין ,דהא יש כאן בהמה אחת ודאי טריפה,
עיין שם .אבל הכא ,מי יימא דיש כאן חלב טמא .ועוד ,הא
חזינן באיסור חלב עצמו לא חיישינן על לא פלוג ,דהא אסרו
חז"ל חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו בין יש דבר טמא
בעדרו בין אין לו ,ואפילו הכי פסקו הטור והשולחן-ערוך אם
אין לגוי דבר טמא בעדרו אין צריך לישראל לראות החליבה
ודי אם יושב הישראל חוצה ,אף-על-פי שאינו יכול לראות את
הגוי כלל ,ולא אסרינן משום לא פלוג דשמא יתיר כן אפילו
אם יש לו דבר טמא בעדרו .אלא ודאי גבי חלב לא חששו
ללא פלוג ,אלא גבי גבינה חששו משום דיש הרבה טעמים גבי
גבינה למה אסרוה כמו שהביא בית-יוסף ,ועיין ש"ך.

 דעתי שיטתיה דמר בפרי-חדש לא ידענו בזה כלל
שיחמיר כל-כך בחלב שחלבו גוי ,והרי ראינו
בגמרא שהקילו אפילו אי יש לגוי דבר טמא בעדרו והגוי חולב
והישראל יושב בצד עדרו ,אף כי יושב ישראל לא חזי ליה
לגוי במעשה החליבה רק אי קאי חזי ליה ,לא חיישינן כלל
דילמא מייתי ומערב ליה ,כיון דאי קאי חזי ליה ,אירתותי
מירתת ולא מערב ביה .והשתא בדידן שהרבה יהודים מסבבים
על הגוים החולבים ,והגוים יודעים שהיהודים מסבבים כדי
לראות החליבה ,היכי סלקא דעתך להחמיר ולאסור דילמא
יעמיד הגוי שומר לראות אם יתקרב היהודי .ולא דמי ליין נסך,
ששם הבעל היין אחד ואפשר לגוי לעמוד שם ולשמור אם
יבוא הבעל היין ,אבל כאן ,שהרבה יהודים סובבים לשמור
ורואין למרחוק על כל החולבים ,והגוים החולבים יודעים שיש
כאן הרבה יהודים לראות ולשמור ,היכי סלקא דעתך לאסור
החלב שחלבו בדרך זה ,וצע"ג ,דנראה שהוא נגד גמרא
מפורשת.
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 זכיתי להבין דבריו ,דהא בבית-יוסף מדכר דברי הרמב"ם
אלו מאחר שלא היתה החמאה בכלל גזירה כלל ויש
גם-כן כאן כמה ספיקות אי שייך ביה איסור ,וכוונתו לא לבטל
אלא להפריש וכדומה ,עוד יש למצוא היתרים .ואם-כן מנא לן
להחמיר כאן נגד רמ"א שכל דבריו מיוסדים על הררי קודש,
וצ"ע.
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 כאן סתירה למה שהביא לעיל ס"ק א שכתב ,וזו
לשונו ,הכלל עולה ,בעיר שלא נמצא שם חלב
טמא או שהוא ביותר יוקר מחלב טהור ,מותר לקנות מהגוי
חלב שחלבו בלא ראיית ישראל כלל ,וכן המנהג באמשטרדם,
וכן נהג הוא וכ' ,עכ"ל .והאיך התירו חכמי אמשטרדם ולא
חשו למה שאמרו חכמים לא פלוג ,והוה ליה דבר שנאסר
במנין ,וצ"ע .ואפשר לומר דודאי לא הותרה הרצועה להתיר
החלב במקומות שלא נמצא חלב טמא או שהוא ביותר יוקר,
דשייך לא פלוג ,אבל באמשטרדם התירו החכמים לאו דוקא
ב עיר אמשטרדם אלא בכל המדינה שם שהיא מדינת האללאנד
לא נמצא כלל חלב טמא ,וכאן שהמדינה כולה כן התירוהו
ולא חשו ללא פלוג ,וצ"ע.
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 אמרינן כל תיקו,אם דומה לההיא בעיא דרבי ירמיה
 הלא יש לנו כאן עמוד חזק לתמוך,לאיסורא אפילו בדרבנן
 ואם הולך ממקום, וזו לשונו,והוא רמ"א בהג"ה סעיף ג
,שאין אוכלין אותו למקום שאוכלין אותה ואכל שם עמהם
,אבל אסור להביאה עמו ולאכלה במקום שנוהגים בו איסור
. עכ"ל,'אם לא יש בה היכר שהוא ממקומות המותרים וכ
הרי שהקיל בחמאה שהביא ממקום ההיתר למקום האיסור
 ויש, מה שלא מצינו בשום איסור,לאכלה אם יש בה היכר
 והוא, ואין לדמות לשאר איסורים כלל,בחמאה מקום להקל
מטעמים חזקים שהובררו כבר מגדולי נביאים ראשונים
כך- לכן יש לתמוה על הגאון הנ"ל שיצא כל.ואחרונים
,לגעור בהמורה שהקיל מאחר שיש לו סמיכה שיש בה ממש
.וצע"ג



          
        
       
        
        
        
        
        
        
       
        

 ואף,דעתי תמוה ליה יהיבנא ליה כל טענותיו



 
         
  
.יוסף ז"ל לטועה- ח"ו לעשות אדונינו הקדוש בית
ונראה לעניות דעתי כי עדותן של רב פפא ורב הונא
 דאיכא למימר דעובדא,אינה תיובתא לעדותו של רבי שמעון
 שנתגלה, פירוש,דרב פפא ורב הונא הוה אי הוו להו גילוי
 ואז יש כח לציר שנתערב,להם יין וחלב ודבש שדו ליה בציר
 אבל לעולם הציר לבדו.עם יין או חלב או דבש לשרוף הארס
 דאמר, ודומיא לזה אמרינן גבי מי פירות,אינו שורף הארס
, וקאמר רבנו תם פסחים לה,ריש לקיש מי פירות אין מחמיצין
 אבל אם עירב עמהן מים, דמי פירות אין מחמיצין כל עיקר,א
כן שפיר קאמר רבי שמעון דציר- אם.ממהרים יותר להחמיץ
אסור משום גילוי משום שראה שהנחש שתה ממנו ומטיל
 ורב פפא ורב הונא לא עבדו תקנת הציר אלא גבי,לתוכו ארס
 דאז יש,יין חלב ודבש אם היה להם גילוי הוי שדי להו בציר
.לציר שנתערב עם שאר משקין כח לשרוף את הארס
        
         
         
          
          
          
 
 הרי כאן תחלה הקשה רבא.נראה עירוב דברים כאן
 אבל כאשר.כך השיב לו רב נחמן מדבש- ואחר,מציר
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 ודאי דברים שאסרו חכמים משום גילוי, לעניות דעתי
 דהא כן הוא האיסור שלא,לא שייך בהם ביטול
 אם הוא, אבל כל דבר הנאסר משום גילוי,לשערו בביטול
 וזה הוא כוונת,נתערב בדבר אחר שפיר שייך ביה ביטול
 דכל דבר שנאסר משום סכנה דהיינו מים או,המרדכי ואשר"י
 אם,יין או שאר משקין מגולין שאסרו חכמים משום סכנה
 כך,נתערב ממנו במקום אחר בטל בשישים כמו שאר איסור
.נראה לי
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פירשתי דרב פפא ורב הונא לא פליגי אדרבי שמעון ,לא קשה
קושית הב"ח וגם קושית הבית-יוסף .והשתא דברי הרי"ף
והרא"ש והרמב"ם נכונים וברורים ,מאחר שדברי רב פפא ורב
הונא לא פליגי אדרבי שמעון ,שפיר פסקו כרבי שמעון בציר
ודבש .דאי לא נימא הכי ,קשה ,הא רב פפא ורב הונא הם
אמוראים ואנן קיימא לן בכל מקום כאמוראים היכא דפסקו
נגד התנאים ,ואמאי באו כאן לדחות כלל זה ולדחות פסק
האמוראים .וכאשר ביררתי ניחא.
 יש לתרץ קושית הבית-יוסף ,שהקשה ,כיון דפסקו
כרבי שמעון בציר משום חומר סכנת נפשות ,למה
לא פסקו לאסור בחומץ ומורייס וכ' .ונראה לי דבאמת גם רבי
שמעון לית ליה לאסור משום סכנת נפשות אלא בציר ודבש,
דכך הוא לשון הברייתא ,דתניא ,חמשה דברים אין בהם משום
גילוי ,ציר וחומץ שמן ודבש ומורייס .רבי שמעון אומר ,אף
הן יש בהן משום גילוי .ולכאורה למה ליה לרבי שמעון
להאריך כל-כך בדבריו ,כך הוה ליה למימר ,רבי שמעון אומר
יש בהן משום גילוי .אלא ודאי כוונתו שיש בתוך חמשה מינים
אלו איזה מינים שיש בהם משום גילוי ,והם אלו שני מינים
ציר ודבש ,אבל בשאר מינים מודה רבי שמעון דאין בהם
משום גילוי .וזה שדקדק רבי שמעון לומר ,אף הן יש בהן
משום גילוי ,דהיינו שיש ביניהם איזה מינים שיש בהן משום
גילוי ,ולא כולם .ראיתי בספר פרי-חדש כמה טרח ליישב דברי
בית-יוסף נגד פירכות הב"ח ,ולדידי בררתי שאין להקשות על
דברי רבנו בית-יוסף שום קושיא כולם נכוחים למבין .ועיין
בספר של"ה בהקדמת הגאון בן המחבר פרק יג שטרח מאוד
ליישב ולפרק ,ולדידי ניחא הכל בעזרת ה'.
ג(         
        
          
          
         
          
     
 יכולתי להבין דבריו הקדושים ,האיך שייך כאן בכלי
להבדיל בין כלי המטלטל מלא וריקן לאינו מטלטל,
הלא אין בזה חילוק אלא לענין טומאה אי מקבל הכלי טומאה
או לא ,כדאיתא סוף מסכת חגיגה ,אבל לענין גילוי לא שייך
כלל החילוק בכלי בין מטלטל מלא וריקן לאינו מטלטל מלא
וריקן ,וצ"ע.
ד(           
         
         
  



 דהא איתא בגמרא דף ל ,דאמר רב אשי ואיתימא
רב משרשיא ,פירוק לסכנתא .אם-כן אף כאן
מדקאמר אפשר שאינו שותה ,ומצד 'אפשר' שרינן סכנתא.
אלא צריכין לומר ,יין מזוג אם אין בו טעם יין ודאי לא שתה
ממנו הרחש ,ולכך מותר יין מזוג ,וצ"ע ,ועיין פרי-חדש
שמגמגם בכל אלו דברים.
ה(            
      
          
          
         
    
 עניות דעתי דברי רבנו בטור מדוקדקים וכמו שהביא
בבית-יוסף .דהא בגמרא איתא ,האי חמרא דאקרים,
ופליגי נהרדעי ואמרי אפילו לבתר תלתא יומי חיישינן משום
גילוי ,מאי טעמא ,זימנין מיקרי ושתי .וכל זה גבי חמרא
דאיקרים ,אבל חומץ ממש כולי-עלמא מודו דלית ביה משום
גילוי .וכן נמי הביא הר"ן בשם רבנו תם ,וזו לשונו ,אבל רבנו
תם ז"ל היה מורה איסור לחומץ שלנו שנגע בו גוי עד
שנים-עשר חודש משום דאיכא חלא דשתי ליה רובא דאינשי,
עכ"ל .וכן יש לומר לענין גילוי ,עד שנים-עשר חודש אפשר
דשתי מיניה נחשים ,אבל משנים-עשר חודש ולהלן בלי ספק
אפילו נחשים לא שתי ,והוה ליה כחד מר ומתוק דבודאי לא
שתי מיניה רחשים .וזה הוא כוונת הטור שלא נקיט יין
שאקרים אלא יין שהחמיץ ,וכוונתו שהחמיץ ממש והוא לבתר
שנים-עשר חודש ,אז לכולי-עלמא אין בו משום גילוי ,אבל
קודם שהחמיץ ממש והוא קודם שנים-עשר חודש יש בו משום
גילוי.
ו(          
        
         
]      בבא-קמא קטו ,ב[
]   ד"ה אימתי[    
         
         
        
         
       

 דעתי דפשוט ליה לבית-יוסף ממה דאיתא בגמרא
פרק אין מעמידין דף ל ,א ,אמר רב אשי ואיתימא
רב משרשיא פירוקא לסכנתא .ופירש רש"י ,לדבר שיש בו
סכנה אתה בא לתרץ ולסתור ראייות שאנו מביאין ,ואנן נסמוך
אהאי שינויי וכ' ,עכ"ל .אם-כן הכי נמי ,אף-על-גב שמתוספות



     

לטעמם לא נראה לאסור כלי העליון ,אבל מדפירש הרמב"ם
דטעמא משום דהנחש מתיירא מבעבוע המשקה ,אם-כן משום
הכי יש לאסור העליון שאין בו בעבוע ,ומשום הכי הוא פשוט
לבית-יוסף לאסור.
         
       
         
         
         
       
    
 דעתי נראה דעל-כרחך אנו רואין דהאי דנאמר 'לא
ישקה מהן בהמתו' לאו דוקא ,דהא קתני בברייתא,
אבל משקה הוא בהמת עצמו ,ומתרץ בגמרא ,שונרא .וקשה,
אי דוקא שונרא ,קשה למה תנא בברייתא אבל משקה הוא
בהמת עצמו ,אי שונרא דוקא ,לימא 'אבל משקה הוא שונרא'.
אלא ודאי שונרא לאו דוקא ,אלא כוונתו כל בהמה וחיה שאין
הארס ממיתו או מזיק לו .וכן יש לומר נמי בתוספות שם
בהגוזל בתרא ]דף קטו ,ב ,ד"ה ולא[ ,דהא שכתבו בשאר בהמות
טמאות שמתו על-ידן ,כוונתן רוב בהמות טמאות ,אבל יש נמי
שאינן מתות על-ידן .והא דנקט שונרא לדוגמא בעלמא נקוט.
וראיה ,דהא חזינן דיש נמי עופות שאוכלין הנחשים ואינם
מזיקים להן ,אלא ודאי יש לומר דהא דנקט בגמרא שונרא
לדוגמא נקט ,ותירוצו של אדונינו בט"ז נראה לעניות דעתי
דוחק.



נראה לי לדקדק בדברי טו"ז ,מה שכתב בתירוצו בשונרא
דידיה מותר אפילו באין צריך לזה רק שעושה לנסות
המים ,עכ"ל.

 תמוה האיך שייך לנסות המים ,הא אמרינן בגמרא,
שלשה מיני ארס הן ,של בחור שוקע ,של בינוני
מפעפע ,ושל זקן צף .ותניא ,חבית שנתגלה ,אף-על-פי ששתו
ממנה תשעה ולא מתו ,לא ישתה ממנו עשירי .מעשה שהיה
ששתו ממנו תשעה ולא מתו ושתה עשירי ומת .אם-כן האיך
שייך לנסות המים ,הא אם גם שונרא זו לו מתה אפילו הכי
יש כאן סכנה וכמעשה שהיה ,וצ"ע.
ז(          
       
       
      
 דעתי נראה פשוט ,כי הנה יש לן יין שנתגלה
ואפילו הכי מותר ,כגון יין תוסס שמותר בשתיה
אפילו שנתגלה ,וגם יין שירד טיף טיף ויין שיש באותו חדר





אדם ער המשמרו וכדומה שמותרין אף-על-פי שנתגלו ,וקאמר
אפילו הכי אסורין לקידוש ,ואפילו סננו במסננת שהוסיף
מעשה להכשירו ,אפילו לרבי נחמיה אסור ,דהא דהכשיר רבי
נחמיה אם סננו במסננת דוקא בשתיה ששוב אין בו חשש
סכנה אליבא דרבי נחמיה ,אבל לקידוש מודה רבי נחמיה דאין
מקדשין בו.
ח(           
      
         
        
       
        
        
         
        

 מה שתירצתי לעיל קושית הדרכי-משה ,ודאי תקנת
החכמים היתה משום גילוי שהוא סכנת סם המות
לאסור אפילו נתערב הסם המות עצמו אפילו באלף נאסר
משום גילוי אפילו ספק שתה נחש ,וזה דוקא הגילוי עצמו,
אבל אם נתערב הדבר שנאסר משום גילוי אז תקנו ביטול
בשישים ,וזה כוונת המרדכי ,ועיין לעיל.
ט(           
       
         
        
       
 בפרישה ,וזו לשונו ,ואין לומר דלהכי אין לוקין עליו
משום דהוי לאו שבכללות ,זה אינו ,דזה לא מיקרי
לאו שבכללות כיון שאינו קאי אלא על איסור שיקוץ ,והני
כולם בכלל שיקוץ אינון.
י(          
       
        



לתמוה שלא הביא הדרכי-משה שם שכתב שנחלף לו
לרבנו בבית-יוסף בשר בחלב ,ולא ראיתי מימי נזהרין
בזה.

יא(         
     
         
         
        
        





     

        
         
       
         
]פסחים עו ,ב[       
          
         
         
       
         

 עני בדעת איני יודע מה החרי האף הגדול הזה ,דלא
מצינו שהחמירו רז"ל ואמרו חמירא סכנתא מאיסורא
אלא בסכנת מיתה מה שנוגע לסם המות כמו בגילוי משום
נחשים שמקיאים סם המות ואדם מת מהם ,אבל משום סכנת
צרעת מנא לן להחמיר כל-כך ,ולא החמירו בנחשים אלא
משום סם המות הממית ודאי בלי שום ספק אם בא לגוף ,אבל
בדבר שכמה פעמים מזיק או יוכל להזיק ופעמים הרבה אינו
מזיק ,מנא לן להחמיר גביה כל-כך .וכן איתא נמי בגמרא ,מר
בר רב אשי אמר ,אפילו במילחא נמי אסירי ,משום דקשה
לריחא ולדבר אחר .משמע משום דאפשר להזיקו ,וזהו לשון
דקשה לצרעת ,אבל אין כל אדם ניזוק .וכן מצינו בערבי
פסחים דף קיב ,ב ,אמר אביי ,עור דג וכוס חמין וביצים וכנים
לבנים כולן קשין לדבר אחר .ולא מצינו שאסרו חכמים את
אלה אף-על-פי שקשין לדבר אחר .ואף-על-פי שאמרו חז"ל
בנדרים סד ,ב ,ארבעה חשובין כמתים ואחד מהם המצורע,
היינו שמצערים עצמן כאילו אינם חיים וחייהם אינם חיים,
אבל סכנת נפשות לא מיקרי כלל ,לא העניים ולא חשוכי בנים
וכן מצורע .לכן נראים דברי הרי"ף והרשב"א שאין להחמיר
אלא לענין איסורא ,אבל לא לענין אם נצלה בתנור אחד משום
ריחא מילתא בדג ובשר לאסרו אפילו בדיעבד משום סכנה
דאין בזה על מה שיסמוכו .על-כן לא הבנתי דברי פרי-חדש
כלל ,וצע"ג ,ועיין בתשובות חוט-השני.
יב(       
        
          
        
]פסחים עו ,ב[       
        
 
 דעתי קשה האי דינא ,דמגמרא משמע ההיא ביניתא
דאיטווא בהדי בישרא אסרה וכ' .מר בר רב אשי
אמר ,אפילו במילחא נמי אסורה משום דקשיא לריחא ולדבר
אחר .מזה לא משמע אלא דאם יש בדג ריחא דבישרא קשי
הוא לריחא ולדבר אחר ,אבל לאסור הבשר שקלט ריח הדג



מנא לן דקשה לדבר אחר ,הבו דלא לוסיף על איסורא ,דלא
מצינו אלא לאסור הדג שזה קשיא לדבר אחר ,אבל ריח הדג
בבשר לא מצינו לאסרו ,אם לא שנאמר שספק סכנתא
לאיסורא .אבל מנא ליה כלל לומר שזה ספק סכנה .ועוד ,הא
הקשיתי כבר לעיל ,מנא ליה להחמיר בדבר שאינו ספק נפשות,
וצ"ע.
יג(          
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 יש לדקדק אדברי הרשב"ם ,למה כתב הרשב"ם
רק בלילי רביעיות בלא נר ,ולמה לא פירש כן
נמי אלילי שבת ,דהא תרוויהו איתנהו בברייתא .ונראה לי דזה
חד מטעמי שתקנו חז"ל לומר בעיולי שבתא לאחר שאמרינן
סימני 'לכו נרננה' תקנו לומר מזמור כט שיש בו שבעה קולות
על המים ,אם-כן ליכא למיחש בלילי שבתות אפילו בלא נר
ובלילי רביעיות צריכין לנר דוקא כדי להישמר מן הנזק.
         
]       חולין פד,
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 לי דיש כאן בדברי רבנו ז"ל טעות סופר .דנראה
מדבריו כאן שאם הרתיחו המים לבדן בלי שום
תבלין ועשבין צריכין לשתות אותן המים בכלי מתכות ,ואינו
כן בש"ס לקמן ,דהא איתא בפירוש ,וכי דלא שדי בהו ציביא
נמי לא אמרן אלא דלא ציץ ,פירוש ,הרתיח ,אבל ציץ לית לן
בה .משמע אם הרתיח אפילו דלא שדי בה ציביא ואפילו בכלי
מתכות לית לן בה ואינו צריך ליזהר מלשתות .ואין לומר
שכוונתו במה דאמר ושהרתיח מים לבדן בלי שום עשבין,
שאם הניחן לפשרן צריך ליזהר לשתותן ,דהא אינו כן פירוש
הגמרא .אלא נראה לי דטעות סופר יש כאן ,וכוונתו ושלא





     

 שיש גם היום הרבה טירחות לצורך,פסח אחר חצות-בערב
פי שבטל הקרבן לא בטל-על- אף,טוב-הלילה ולצורך יום
, וכן לענין איסור גבינות גוים.הטעם האחר ונשאר באיסורו
 לכן עומד,עד היום שכיח חשש שמעמידין בעור הקיבה
 שלא תקנו האיסור, מה שאינו כן לענין איסור גילוי.באיסורו
 עכשיו שאין נחשים מצויין בינינו,אלא בשביל סכנת רחשים
 ודברי,אנו שותין לכתחלה ואין כאן שום תקנה או איסור
.חדש צ"ע-הפרי



 שאם לא ציץ אבל, פירוש,הרתיחו המים לבדן בלי שום תבלין
. וכן משמע בגמרא,שדי ביה ציביא לית לן בה
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 כי מה להם להקשות. לא מצאתי טעם בכל הדברים אלה
 מאחר שראינו ומצאנו,או לדמות איסור לסכנה
 והנה.שהחמירו רז"ל יותר הרבה מחשש סכנה מן איסור ממש
 זה,אף שמצאנו שהקילו במקומות סכנה קצת לבטל בשישים
 הם הקלו. אבל אין ללמוד להקל יותר,דוקא במקום שהקלו
 היינו דוקא אם מתחלה נפל,בסכנת דבר אחר לבטלו בשישים
 אבל,לתוך שישים יש כח לשישים פעמים אם יש כנגדו לבטלו
אם כבר נפל לפחות משישים וכבר היה בתערובות אלו כח
ידי הוספה שיוסיף עד- מי יודע אם יכול לבטלו על,סכנה
 שיש שישאר, כמה שחזינן בארס הנחש כמה מיני ארס,שישים
, ויש שירד עד למטה, ויש שירד עד לאמצע,על מקומו למעלה
כן יש לומר בדברים אחרים דברי סכנה ולכן אין לדמות-כמו
. וצ"ע,ואין להקשות מזה על זה

 תמהתי שנקטו רעיוניו לחלוק בפומבי על דברי
. והם אמת ודבריהם אמת חיים וקיימים,התוספות
 כי מה שהקשה מקרבן פסח או,וכל מה שהקשה נשא הרוח
פי שעיקר התקנה על הקרבן נתקנה-על- שאף,פסח-מערב
 זה אינו,מקום התקנה על מקומה עומדת-ובטל הקרבן מכל
, אמת שעיקר התקנה משום קרבן פסח נתקנה.דומה כלל להכי
,והוא מקרא דמשה עומד בפסח ראשון ומזהיר על פסח שני
יוסף בהתחלת- כמו שכתב בית,כן טעם אחר-ויש לנו גם
פנים-כל- דדיני פסח על, וזו לשונו,הלכות פסח סימן תכט
 כדי שיהיה להם שהות,צריך להודיעם לעם קודם שלושים יום
רב להתעסק בטחינת החטים ואפיית המצות והגעלת כלים
 אבל נשאר, לכן אף שטעם הקרבן בטל. עכ"ל,'וביעור חמץ וכ
 וכן הטעם. לכן לא בטלה התקנה,טעם אחר טעמא דמסתבר
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 ראיתי ומצאתי סתירה מדברי הרמב"ם בפירוש המשנה
פרק ז שביעית על דברי הרמב"ם ביד-חזקה שלו בפרק
ח מהלכות מאכלות-אסורות ,שבפירושו על המתניתין בפרק ז
ממסכת שביעית משנה ד ,דאיתא שם ,צדי חיה עופות ודגים
שנזדמנו להם מיני טמאין ,מותרים למכרן .רבי יהודה אומר,
אף מי שנתמנה לו לפי דרכו לוקח ומוכר ,ובלבד שלא תהא
אומנותו בכך .וחכמים אוסרין .ופירש הרמב"ם ,מי שנתמנה לו
הוא שיתכוון לצוד עוף טמא או חיה טמאה בכוונה או בלא
כוונה ,שנזדמנו לו ,כגון שעברו עליו או יעבור הוא על קן
מקניהן ,והלכה כרבי יהודה ,עכ"ל .ובהלכות מאכלות-אסורות
פרק ח הלכה יז כתב ,הצייד שנזדמנו לו וכ' .וכתב עליו הרב
המגיד ,שם בשביעית ,ציידי חיה עופות ודגים וכ' ,וקיימא לן
כחכמים .והנה באמת לפירוש הרמב"ם שפירש דאף רבי יהודה
לא איירי אלא בצייד ,יש לומר שפיר שפוסק גם-כן בהלכות
מאכלות-אסורות כרבי יהודה ,אבל לפי שפירש הרב המגיד
דבריו לפיכך כתב 'וקיימא לן כחכמים' ,קשה לכאורה .ובר מן
דין יש להקשות על הרמב"ם ,לפי דבריו האיך מפרש הוא דברי
רבי יהודה במתניתין ,דאיתא שם ,רבי יהודה אומר ,אף מי
שנתמנה לו לפי דרכו לוקח ומוכר ובלבד שלא תהא אומנותו
בכך ,ע"כ .ולפירוש הרמב"ם אין הלשון במתניתין מכוון,
דאיתא אף מי וכ' ,לוקח ומוכר וכ' ,ואי לפירוש הרמב"ם
שאיירי רק בצייד ,מאי לוקח ומוכר ,פירש הרב המגיד דברי
הרמב"ם בהלכותיו שלא כדברי הר"ש דאיירי רק בצייד
מיוסדים הם בדברי הרמב"ם בהלכותיו ,וזה שלא כדברי
הר"ש ,וזה צ"ע ,ומצאתי כן נמי בתוספות-יום-טוב.
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 תמה על קושיתו ,וכי כולי-עלמא דינא גמירי שיודעין
דבמתנה מותר לגנוב דעת הגוי ,אם-כן שפיר יש לחוש
אפילו במתנה שמא ימכור ישראל מן הגוי מאחר שיודע
שאסור לגנוב דעת הגוי ,אבל החילוק שבין מכירה למתנה איני
יודע ,ודברי הב"ח צ"ע.
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שם שנדחק לתרץ שהרשב"א סובר שהוא באמת
מדאורייתא ,רק הדבר נמסר לחכמים כמו
חולו-של-מועד ,ועיין שם.

 דעתי נראה דהרשב"א סבירא ליה דהאי דפסחים
שאסור מן התורה לא איירי אלא בשקצים ורמשים,
דביה איירי קרא ,אבל שאר דברים טמאים מותרים מן התורה
ומהיכי תיתי לאסור ולא אסרו רבנן בדבר אכילה אלא משום
גזירה ,ושיטת הרשב"א מבוררת.
מתוך בז"ך לבונה תורת זאב על סוגיות הש"ס ,בסוגיה דחזקיה
ור' אבהו ,פסחים כב ,ב ,עמ' מט
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 תמה ,אם עבר ולא חשש על האיסור ליקח חזירים ,האיך
יחוש אחר-כך שלא למכרו אלא בדמיו .ואפשר דאיירי
שלא ידע דאסור ליקח לצורך פועלים גוים ,ואם עבר על זה
ולקח ,יהיה החיוב על הבית-דין לצוות עליו שלא למוכרו אלא
בדמיו ,וצ"ע.





     

 לעניות דעתי דגם הב"ח וגם הש"ך לא אסרו לקנות
מחבירו טריפה ונבילה כדי להרויח ולמוכרו לגוי
אלא אם הישראל קובע משאו ומתנו על זה שקונה נבילות
 אבל אם אינו קובע מסחרו על,וטריפות מישראל כדי להרויח
 יש לומר בין בתוספות בין בב"ח בין הש"ך לא על דעתם,זה
. וצ"ע,לאסור
      
      
         

הטו"ז לעיל ס"ק ד הביא שנשאל על אלו התיישים
,והתיר לנחור ולמכור הבשר שהוא נבילה לגוים
.ודבריו נראים ברור ופשוט
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חיים- דהא האורחות. דעתי יש לפקפק על הוראה זו
בעצמו כתב דהא דאסרו למכור הטמא בדעת עצמו
 כיון שהוא צייד יאמרו, שכן כתב,אינו אלא משום מראית עין
 כיון דהוא, ולעניות דעתי יש לומר איפכא.שכיון למלאכתו לה
פי-על- ואף, מקרה הוא לו שצד טמאים בפני עצמו,צייד
 יש לומר שפיר בפעם,שחזינן שטורח למכור אפילו כשרים
 ולמה להו לחשוד דוקא,אחד צד טמאים ופעם שני צד טהורים
, התורה התירה סתם למכור נבילה לגוי, ועוד.שמתכוין לכך
 ולא איירי דוקא בנבילה שיש לו," "או מכור לנכרי,דכתיב
 אינו אלא, והא דגמרינן משרצים.בביתו ולא אסרה אלא לאכול
 אבל לאסור מפני זה משום,אם מכוין מלאכתו באמת לכך
יוסף נראים- ודברי בית. מנא לן זה,מראית עין אפילו נבילה
. ודי לן במה שאסרה תורה,ברורים
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 הא שם,משפט סימן תט-ידעתי מאי ראיה הביא מחושן
 מי שנפלו כלבים וחזירים, אלא זו לשונו,ליכא *ס"ד
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כן אסר דוקא לקנות לישראל- דעתי הב"ח גם
 דוקא נבילות,נבילות וטריפות במתכוין לכך
 וישראל, מפני שישראל שיש לו כאלו מוכר הוא בזול,וטריפות
אחר הולך להרויח קונה נבילות וטריפות שמתכוין לעשות
 אבל ודאי באם,סחורה באלו מפני שהוא מרויח באלו יותר
 ונזדמן לו,הישראל הולך ליקח כל מה שנזדמן לו להרויח
 וגם לשיטת, ליכא מאן דפליג שמותר לו,כן נבילה וטריפה-גם
. ודוק,התוספות
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גם הבאתי לעיל בשם הב"ח קושיא זו על היש
 וכי לכל, וכבר מילתי אמורה. עיין שם,מפרשים
. ועיין לעיל מה שכתבתי,עלמא דינא גמירי
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 פירוש אסמוכינהו אקרא,מדכתיב 'יהיו' בהווייתן יהא
ידי זה- ומאי כולא האי לדחות על.ד'יהיו' לאסור בסחורה
 ועיין.הדשן-בקש דברי הגיליון שהביא התרומת
 שכתב שדברי הרמב"ם,טוב פרק ז דשביעית-יום-בתוספות
' וקרא ד'יהיו,אין להם הכרע אי סבר מדאורייתא או מדרבנן
למלך פרק ח- ועיין במשנה. עכ"ל,אסמכתא בעלמא
כן קושית-אסורות הלכה יח מתרץ גם-ממאכלות
. עיין שם,טוב-יום-התוספות
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 דגם הב"ח והש"ך לא, הבאתי לעיל על ש"ך ס"ק ח
אסרו לקנות מחבירו נבילה וטריפה כדי להרויח
ולמכרה לגוי אלא אם הישראל קובע משאו ומתנו על זה
 אבל אם אינו,לקנות נבילות וטריפות מישראל כדי להרויח
 יש לומר דלא עלה על דעתן של גאונים,קובע מסחרו על זה
 דזה הוי כמו נזדמן לצייד כיון שגם הם משלמים מיסים,לאסרן
.וארנוניות על זה
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 דהא,אפשר להעמיד הגמרא כך גבי חלב- דעתי אי
חלב אינו אלא לצורך אכילה וכל הקונה אותו אינו
 וגם אם רוצה לסחור בו אינו,קונה אותו אלא לצורך אכילה
 ולא שייך כאן תירוצו של,מוכר אלא לצורך אכילה
.צבי-נחלת





 אלא מוכר מעט, אין מחייבין אותו למכרם ביחד,בירושה
, מזה משמע שאפילו להשתכר מותר להשהותן. עכ"ל,מעט
 ואם נראה לו,אין מחייבין אותו בשום פנים למכרם ביחד
 וגם רבנו. וצ"ע,להרויח יותר אם מוכר מעט מעט נמי מותר
 כתב בשם הפוסקים דאם, הביאו הש"ך לקמן ס"ק יב,ירוחם
 שמותר למכרם על יד על,גבאן בחובו דינו כנפלו לו בירושה
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 דעתי אינו מוכח מהרמב"ם שסובר דאיסור
 דיש לומר שפיר אין,סחורה הוי מן התורה
 דבכולהו איסור סחורה לא הוי אלא מדרבנן חוץ,הכי נמי
מן החלב דלא אסרי רבנן לעשות בהו סחורה מפני
 ומה שמפורש בהדיא בתורה להיתר.שמפורש בתורה להיתר
 וצ"ע. וכמו שכתב הט"ז,אין כח ביד החכמים לאוסרו
.לעניות דעתי
        
        
        
        
        
        
         
         
       
 תמה שמתוך קושיא קטנה מוחק גיליון תוספות
.הדשן וסומך עליו להלכתא-שהביא התרומת
 דמאי דהקשה,והקושיא שלו יש להשיב בפשטות נמי
 אי הכי דאמרת, כוונתה,' 'אי הכי לכתחילה נמי,בגמרא
 אי הכי לכתחילה,'היתר הנאה מפורש בתורה מדכתיב 'לכם
, ותירצו,נמי למה אסרו חכמים לסחור ובהנאה לכתחילה





     



 
 אין ראיה מדברי תוספות דהבינו מדברי רש"י הבנה
 כי גם הם סברו בדג,אחרת ממה שכתוב ברש"י לפנינו
.ובשר ותכלת הוי הטעם משום יוקר וביין משום חיבת ניסוך
, לא הקשו אלא על פירכת דראב"ד,והא דקשה להם ממורייס
 הוה ליה לנקוט, דאי אמרינן הטעם משום יוקר,שהקשה
מורייס נמי בהדי הני שצריכי שתי חותמות מחשש שטרח
 יש, משום מקומות מקומות, ותירצו בתוספות,להחליף ולזייף
הרבה מקומות דהיין ביוקר ממורייס ויש הרבה מקומות
 לכך לא חשיב מורייס בהני דצריכי שתי,דהמורייס ביקר מהיין
עלמא לא משום יוקר חשיב ליה- אבל ביין לכולי.חותמות
.בהדי חבי"ת אלא משום חשיבותו לניסוך
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 דאתמר בגמרא אהא דאמר. לי דיש כאן טעות סופר
רב חבי"ת אסור בחותם אחד וקאמר שם חלב בשר
 חלב נמי לא,[ ב,זרה לט- ומקשה שם בגמרא ]עבודה.יין תכלת
 אפיק חלב ועייל חתיכת דג שאין, אמר רב כהנא.טרח ומזייף
 והקשה בגמרא. ומזייף, דמיהן יקרים, ופירש רש"י.בה סימן
 ותירץ לשמואל חתיכת דג שאין בה סימן היינו,לשמואל
 וחמפ"ג,על כרחך הרי היא כבשר ואסור בחותם אחד,בשר
 והוה,כן מוכח דטעות סופר יש כאן- אם.מותרין בחותם אחד
ליה למימר וחלב דחבי"ת הא מתרצינן דמפקינן חלב ועייל
. ודוק,חתיכת דג שאין בו סימן
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 הא תוספות דף לט בפרק אין מעמידין מביאין כן, לעיין
 למה לא כתב שכן כתבו,בשם הר"ר אפרים בן דוד
 ואפשר מפני שהר"ן בשם ירושלמי גם תירוצו על.בתוספות
 חוץ מן הפת שאיסורו, איסורו משום תערובת, וזו לשונו,פת
 ואפילו הכי משום, שהרי הפת עצמו גופיה אסור,מגופו
.דאיסורו מדבריהם סגי ליה בחותם אחד
  [ ]אות א    (ב
     
          
        
       
         
    
זרה- דהא גמרא מפורשת היא עבודה, הבנתי קושיתו כלל
 דאיתא, דליכא למיחש כלל לחילוף בחלב,דף לה ע"ב
 טהור חיור טמא, אי משום איחלופי, חלב למאי ניחוש לה,שם
 דליכא למיקם עלה, ומסיק,' ניקום וכ, ואי משום איערובי,ירוק
 אבל לאיחלופי, או משום דאיכא דקאי ביני אטפי,דמילתא
.כן אין התחלה לקושיא זו- אם.עלמא-ליכא לכולי
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והיתר ורמ"א- דעתי שפיר לא כתבו רבותינו באיסור
כאן האי דינא דמפתח דמהני בדיעבד היכא דצריכין
חותם אחד אף דחד טעמא הוא לכאורה כיון דקיימינן כרבנו
תם בחדא הוה ליה לאוקמי נמי אליבא דידיה בהאי דחותם אחד
,מהני מפתח והנה דמהני חותם אחד שפיר דזה אינו להזדייף
כן אין- אם,אבל במפתח אי שרינן מפתח כחותם אחד בסתם
 כי יש מפתח אף שהוא ביד, וזה אינו,חילוק בין חותם למפתח
 מה,ישראל בקל יש להמציא מפתח אחר שפותח הפתח הנעול
 שאין להמצא בקל,כן מנעול-שאין כן בחותם אף שיש גם
 ואם המצא תמצא מנעול כזה שאינו יכול,מפתח שיכול לפותחו
 זה ודאי הוא,להמצא מפתח בקל שיכול להפתח זה המנעול
 אבל כיון שסתם מנעול,לחושבו כחותם ומותר כחותם גמור
והיתר הארוך והרמ"א שיש- לכן לא כתבו האיסור,אינו כן
. שיש לסמוך בדיעבד כמו גבי חותם,לסמוך אם נעול במפתח
.והיתר הארוך והרמ"א-זה נראה לעניות דעתי כוונת האיסור
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 דעתי נראה דמטעם אחר התיר רבנו חיים כהן שם
 דהא דהיו שומרים בבתי היהודים,בתפיסת צרפת
 הם היו שומרים מטעם המלך,'והמפתחות בידם מחפשים וכ





         
        
       
          
          
     
         
       
        
        
          
     
 אי אמרינן שאין רבים רגילין להקל, גדול יש בין זה
ובין אי אמרינן שרבים נזהרין בהן וגם בין אי
אמרינן שאין רבים רגילין להקל ובין אי אמרינן דרבים נזהרין
 דאי אמרינן שהוא חשיד לאחת, והבן היטב.שלא להקל בהן
כן- אם,מן העבירות שהרבים רגילין להקל אין חשוד להחליף
בעונותינו הרבים השתא במדינתינו שרבים מקילין בגלוח זקן
 אפילו הכי אינן,טוב וכדומה-בתער או בכמה חלול שבת ויום
 ואם הוא חשוד לאכול נבילות וטריפות שאין.חשודין להחליף
 אבל לפי דברי. אז חשוד הוא להחליף,רבים רגילין להקל
הב"ח שהביא לשון הרשב"א בחשוד באיסורי תורה דרבים
 אז ודאי אם הוא חשוד לגלח זקנו בתער או בכמה,נזהרין בהן
 דהא, ודאי חשודין להחליף,דברים שמצינן שמקילין היום
באיסורין אלו של גילוח וחלול שבת ודאי רבים נזהרין שלא
, ולא הוי היתר אלא באלו שחשודין בדמאי ומעשרות,להקל
. וצ"ע,ולזה לא נתכוין הרשב"א כמשמע מדבריו
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 הלך הט"ז בדרכו של חמיו בב"ח שכתב זה הלשון
 ועיין לעיל.דחשוד פירושו במידי דרבים נזהרים בו
שהבאתי שיש חילוק בין אי אמרינן חשוד מקרי אי מקיל
באיסורים שרבים נזהרים בהן או בין חשוד שהקיל בדברים
 וכן כתב ברשב"א שמשם הוא מקור דהאי,שרבים מקילים בו
,' בא וראה שהט"ז מסיים כאן 'כמו שכתוב בסעיף ח.דינא
ובאמת לקמן בסעיף ח כתב המחבר שאם הוא חשוד לאכול
. וצ"ע, ועיין שם,דברים שאין דרך הרבים להקל בהם
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שהיו שם תופסים את רבנו חיים כהן ושמו שומרים ופקדם
לחפש בבית היהודי אם ימצאו שם דברים לראיה שבדין משפט
תפסו לרבנו חיים כהן ,ושומרים כאלו אינם נוגעים בדברי
אכילה ואינם נחשדים שיחליפו או ימירו איסור תחת היתר כי
יראים כל אחד מחברו המחפש ,ולכן התיר רבנו חיים כהן,
ואין מזה ראיה כלל.
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 דהא לא מצינן כן בדברי המחבר לקמן ,דהוא רק כתב
דאין לסמוך על מי שהוא חשוד לאכול דברים
האסורים לקנות ממנו או לאכול אצלו ,אבל שהוא חשוד
להחליף אם נותנין לפקוד או אם שולחין על-ידו ,מזה לא
איירי שם .ואדרבה ,כתב בסעיף שם ,מותר ליתן משלו לחשוד
לאכול דברים האסורים וכ' ,ולא חיישינן שמא יחליפנו ,כיון
שאינו חשוד על הגזל וכ' ,עכ"ל .ומסתבר גם-כן שאף שהוא
חשוד לאכול דברים האסורים איננו חשוד להחליף ,כיון שאינו
חשוד לגזול ולא להכשיל אחרים בדברים שמוכיחים לאיסור.
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 דעתי נראה דכוונת הלבוש שכתב כן הטעם שאסרו
וחששו כן לנגיעת הגוי ,זה אינו אלא משום חיבת
הנסך ,זה הוי טעמא דחששו רבנן ואסרו כהאי גוונא היין אם
נגע הגוי ביין אסרו רבנן אותו היין וגזרו איסור נגיעה עלן ,זה
הוי משום חיבת ניסוך ,אף שאין לחוש לעת עתה בגוים
שבינינו לאיסור ניסוך ,אבל גזירת חכמים ואיסורן רמי עלן
בנגיעת גוי ביין שלנו.

יא( 

        
       
    

 כאן יש להקשות קושית הטו"ז לעיל ,דאם-כן היה לו
להיות מותר לדידן .וצ"ע .ואפשר שיש לדחוק גם כאן
ולומר דכוונתו דהטעם דאסרו מחשש נגיעה אינו אלא מטעם
חיבת ניסוך ,ודוחק ,וצ"ע.
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 גבי יין ,אם אנו רואין שנעשה בכוונה על-ידי אדם
שקלקל החותם האדם הגוי ,למה לא נחוש לנגיעת גוי,
הרי מוכח שאין זה הקלקול נעשה אלא על-ידי הגוי ,וצ"ע.
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בעניי כתבתי לעיל אדברי הטו"ז אלו לחלק בין מפתח
למפתח ,ועיין שם.
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כתבתי לעיל כבר על דברי הטו"ז ס"ק ג לתרץ הקושיות
שקשות על הב"ח ושאר פוסקים שם ,עיין שם.
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 לעניות דעתי לחלק ,התם גבי ירק יש לחוש קצת,
כיון שהישראל שולח את הירך לגוי ,יש לחוש לזה
שמא ראה או ידע בו טריפות לאחר שנוטל הגיד ,ולא הוי ולא
מועיל בו חתיכת ישראל .מה שאין כן כאן ,שנוהגין לשלוח
על-ידי גוי מבית ישראל ,שיש לירא לגוי שראוהו יוצא מבית
ישראל מאחר שהוא שכונת ישראל ,וגם יש מעבר לרבים ואין
גוים מצויין שם ,וגם הוא נכנס לבית ישראל אחר-כך והבשר
או הדבר הנשלח בידו ,ודאי מירתת הגוי להחליף הדבר .וגם
מנא ליה ליקח דבר שיהיה כמות חתיכת בשר ששלח ישראל
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דעתי דבר תימה לאסור איזה דבר עכשיו
 וכי היכן מצינו,שפעם אחרת לא יעלה הדבר
 ואין בזה לעניות.עכשיו בשביל פעם אחרת
. וצע"ג,שום טעם לאסור איזה דבר

 לעניות
בשביל
לאסור בדיעבד
דעתי
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 אם הסימן נשאר כהוגן ומנין, גם זה דבר תימה מאוד
 לומר שהוא,ומשקל נמצא כאשר נכתב במכתבי הכשר
 וכי מהכי תיתי לחשש כזה כאן,גרע טפי ממה שאין בו סימן
. וצ"ע לעניות דעתי,שהכל על מכונו וגבולו
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 נראה משם אין ראיה כלל ולא צריך אפילו לפירכת
 הרי חז"ל אסרו סתם חלב שחלבו גוי ואין,חדש-הפרי
 אם לא ראה ישראל, יהיה הטעם מה שיהיה,ישראל רואהו
, ולכך הקפיד רבנו יעקב ז"ל,החליבה הרי הוא בכלל האיסור
.כן אין משם ראיה כלל-אם
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 לכך שפיר נוהגין לשלוח,ידו עכשיו בשכונת ישראל-על
. ואין לחוש,ידי גוי-כן על-כמו
         (טז
      
       
 דעתי צ"ע בעבדי ושפחות של ישראל שמלו וטבלו
, מהיכי תיתי לחוש שמא יחליף,לשם עבדות
 ומהיכן, וגם מירתת,מסתמא יש לו ספוקו משל ישראל אדונו
 וכמה.ידי עבדו-יש לו חתיכת בשר כזה שלקח אדונו ושלח על
 לכן צ"ע למה כתב דוקא עבדים ושפחות.תשובות יש עוד בזה
 הלא סתם עבדיו ושפחותיו הגוים היו נאמנים,שמלו וטבלו
.ידם-לשלוח על
        
        
     

 (יז

 ובדיעבד, שמה שמסיים הרמ"א כאן, משמע מדבריו
 מה שאינו כן גבי, לא קאי אלא אגבינות,אין להחמיר
 ולעניות דעתי יש לומר שקאי בזה.בשר שהביא המחבר
 בשר,כן אדינא דמחבר- גם, ובדיעבד אין להחמיר,שכתב
 והוא שלא,' כשר וכ,'הנמצא ביד גוי וכתב או חתם עליו וכ
 ועל זה קאי נמי. עכ"ל,יהיו מצויים שם גוים היודעים לכתוב
 אף אם יהיו מצויים שם,הרמ"א לאמור ובדיעבד אין להחמיר
 לא חיישינן בדיעבד אם החותם או הכתב,גוים היודעים לכתוב
.לא ניכר בו איזה זיוף
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 דהא ממה. דעתי אין מקום כאן לקושיא זו ולתימתו
 אי איירי בסתם גוי,נפשך באיזה גוי איירי הכא
 מנא לן לחוש דלמא ישתמש הגוי,כן כלים בביתו-שיש לו גם
 הא קיימא לן לעיל,באותה הקדירה בדברים אסורים לישראל
 אם אינו נהנה בחליפין לא חיישינן, שכתב המחבר,בסעיף י
, ואי איירי בגוי שאין לו כלים כאלו.בכל ענין שמא החליף
 ודאי אין לחוש,כן כיון שלא צריך לו אותן כלים בביתו-אם
 כיון שהזהירו ישראל שלא,שישתמש בו בדברים אסורים
. כך נראה לי,ידיחנו ויניח בה קצת משיורי המאכל



     

 לי ,היום שיש בינינו חמאה חדשה שהיא נקראת
מאגרין או פאבירקס בוטטער ,חמאה שנשלחה
על-ידי גוי אסורה בדיעבד אפילו ,כי חמאת מאגרין נעשית
מחלב נבילה ותוארה ומראה שלה כחמאה שלנו ממש ,והורגלו
ֵ





הגוים לאחלופי ולמכור בשם חמאה ,ויש איסור דאורייתא.
אם-כן דינה כמו בשר שצריך שני חותמות ,וכל חומרות חבי"ת
נוהגות בה .וכן יש להגיה נמי על מה דהביא הרב
בפתחי-תשובה ס"ק ב ,עיין שם.
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 בינת אדם לי לעמוד על כוונת דברי הש"ך שפסק
דבישראל מומר אינו חייב להפרישו .ובתוספות פרק
קמא דעבודה-זרה דף ו ע"ב ,בד"ה מנין שלא יושיט וכ' ,מסיק
שם ,וזו לשונם ,ולפי זה אסור להושיט למומרים לעבודה-זרה
דבר איסור ,אף-על-פי שהוא שלהם ,כי הדבר ידוע שיאכלוהו
והוא נאסר להם דכישראל גמור חשבינן להו וכ' ,עכ"ל .והנה
לפנינו דישראל מומר כישראל גמור חשבינן ליה ומצווין אנו
להפרישו מהאסור ,וצע"ג.
 בדגול-מרבבה יצא לתרץ דברי הש"ך ,וזו לשונו ,אבל
נראה לעניות דעתי כוונת הש"ך ,דאף בישראל אין
מצווין להפרישו כי אם כשעובר בשוגג ויש ביד איש אחר
להפרישו חייב להפרישו וכ' ,אבל בישראל דרוצה לעבור
במזיד על איזה עבירה ,אפילו אינו מומר גמור אין ישראל אחר
מצווה להפרישו לדעת הש"ך וכ' ,עיין שם ,עכ"ל .ולפי דבריו
קשה יותר ,דהא שם בתוספות עבודה-זרה איירי מישראל מומר
העובר במזיד ,ואפילו הכי קאמר דכישראל גמור חשבינן ליה,
עיין שם ,וצע"ג.



ליישב ולחלק בין האיסור דאורייתא ד'לפני עיור'

לאיסור דרבנן להפרישו מהאיסור ,דשם בתוספות
איירי מאיסור ד'לפני עיור' שהוא איסור דאורייתא ,אנו
מוזהרין גבי ישראל מומר נמי כמו גבי ישראל אחר ,כי
אף-על-פי שחטא ישראל הוא ,אבל גבי מצות הפרשה דרבנן
אנו מחזיקין אותו כגוי ואין אנו מצווין להפרישו כיון שעובר
במזיד ביד רמה אין אנו מרוויחין בהפרשתינו כי יבקש לעבוד
בדרך אחר ,ודוק כי נכון ,ואדרבה משם ראייה ,דמסיק ומיירי
דקאי בתרי עברי דנהרא וכ' ,ודוק.
מתוך כתי"ק משנת ה'תרל"ד
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 לי טובא ,מאי ראייה מייתי מהמתניתין דדמאי ,דהא
שם איתא איסורא דאורייתא ד'לפני עיור' וכמו
שכתב רש"י חולין דף ו ,דהא עיסה שלה אינה רק דמאי שהוא
רק איסור דרבנן ,ואם הוא אינו מעשר מה שנותן לה נמצא
מכשילה באיסור דאורייתא ,דהא עיסה שלו הוי טבל גמור.
ודוחק לאוקמי מתניתין שגם מה שהוא נותן לה הוא דמאי ,וכן
נראה לי ,כי אגב חריפותא לא דק.
מתוך כתי"ק משנת ה'תרל"ד



     





 
   
       
  
         
        
       
         
         
          
         
       
         
          
        
        
        [ ב,]שם ס
     
  [ ב, ]נח     
        
        
          
        
         
         
        
        
        
       
         
        
       
         
           
        
         
         
        

          (א
       
         
         
        
        
       
         
         
        
 
      
      
        
         
         
         
          
      [ א, ]נדה נט  
         
         
         
        
        
         
         
          
         
       
        
        
      [ א, ]נח 
 
      
      
       
       



     

          
       
 דעתי נראה שדברי רבנו רמ"א בנוים על אדני
השכל והם ברורים ומאירים לדעת ,וגם ראייות
וקושיות הטו"ז אינם מטילים נרגא בדבריו .כי ידוע דמקור
האשה הוא מקור משחת ,שם התאספו כל יתירות וליחות
הרעות שבאשה ,ועל הרוב הוא הדמים היתירים והמזוהמים.
אלא שאין כל הנשים שוות בטבען ,כי יש מהם והוא על הרוב
דברים הנקוים ומתאספים שם הם דברים דמים ממש ושם
הוחילו ומצפים לפרוש מן האשה עד בוא עת וסתה ,ותיכף
ומיד כשנפתח המקור אצים לדרכם בין רבים בין מועטים .ויש
חלק מן הנשים שהן בחזקת מסולקות בדמים ,והן המעוברות
ומניקות ,וגם אצלן מתאספים על הרוב הלחות היתירות שם
במקורם ,אבל נשארים רק ליחות לבנות או ירוקות ואינם
מתהפכים לדם ויוצאים כאשר נפתח פתחיהם .ועוד יש חלק
שלישי מן הנשים שהליחות המתאספים אצלן אינם שוים ,פעם
מתאספים שם ונשארו רק לבנות או ירוקות ופעם מתהפכות
לדם כבשאר נשים ופעם נעשו בה אוצרות אוצרות ,אוצר של
ליחה לבנה או ירוקה בפני עצמה ואוצר של דם בפני עצמו,
ופעם נמצאים גם מעורבים ,עיין בתרומת-הדשן סימן רמו,
ועיין בסדרי-טהרה.
 אתאנו וזכינו לדין ,אם הרגישה אשה שנפתח
מקורה ,אף-על-פי שלא מצאה כלום אמרינן שהיא
טמאה ,כי על הרוב דם נצרר במקורה ,ואמרינן שיצא ונאבד.
ואי מצאה ליחה לבנה או ירוקה ודאי כשירה היא ,ומהיכא
תיתי אדעתן לטמא ,הלא ראינו שלא נצרר במקורה אלא מראות
כשירות ,ליחות לבנות או ירוקות ,דאי הוה תמן דם הוי יצא
וזבתה כמי שיצאו וזבו הליחות הלבנות או ירוקות ,וזה שנראו
אלו הליחות בלא מראה דם ראייה ברורה שכל האוצר הנאסף
שם הוא ליחות בלא דם ,אם-כן לא חיישינן למראה דם כלל
ואמרינן שאשה כשירה בודאי ,ואם נראה איזה כתם מראה דם
בחלוקה תלינן בכל מידי דיכול לתלות ,כי סתם כתמים להקל,
רק אם תראה ליחות לבנות או ירוקות פתוכות )אם( ]עם[
מראה דם אף שהוא רק כתם אמרינן באותה אשה ודאי נצררות
או מעורבות הלחות עם הדם ,וזו ראייה שעכשיו יצאה כמראה
הזאת ,כיון שעל הרוב דם נצרר במקורה תלינן הכתם הזה
ברוב ,אף-על-פי שיוכל לתלות בדברים אחרים ,אבל כיון
שרוב נשים צרורות דם במקורן תלינן ברובא ,דאי לא הוה מן
המקור לא הוה מעורב דוקא בליחה ,וזה שהוא מעורב בליחה
אדרבה ראייה שבודאי בא מן המקור עם הליחה ,ולכך טמאה,
וזו היא כוונת רמ"א לעניות דעתי.
_________________
*
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 ראייותיו של הרב דחוים וקושיותיו מתורצים ,כי מה
שהקשה בתחילה שדינא דרמ"א אינו דומה לראייתו,
דאם-כן לטמא הכתם האודם בכל מקום שנמצא אפילו שלא
מעורב עם המראה הלבן ,ולפי הקדמתי לא קשה מידי ,כי אינו
דומה המקור של אשה לתרנגולת ,כי בתרנגולת תמיד יש
שלושה מיני דם ודם שחיטה תמיד אדום על-כן יש לתלות,
אבל במקור לא נמצא תמיד דם ,ואדרבה ,המראה הליחה
בעצמה בלי מראה דם ראייה לסילוק הדם ,לכן אין תולין שבא
מן המקור ,ואדרבה ,ראייה לתלות שבא מעלמא.
 ראייתו ממתניתין שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת
וכ' ,מתורצת ,ולא קשה כלל משם .וגם ראייתו מפרק
הרואה כתם ממתניתין מעשה באשה אחת וכ' ,נמי לא קשה
כלל ,דאם איתא דראתה הכתם במראה לובן או ירוק מיד
שאלתה היתה על זה הדרך ואמרה לו לרבי עקיבא ראיתי כתם
בתוך מראה לובן או ירוק ,ומה ששאלה סתם ראיתי כתם ראייה
שסתם כתם ראתה במקום טהור בחלוקה ,ובדרך זה תלינן
להקל במה שאפשר כדפירשתי לעיל .ומה שהקשה דהיכי דימה
זה לתרנגולת ,דהא פשוט שאם לא נתעסקה אלא בדם בני
מעיים שהוא כרכומי אינה יכולה לתלות בו מראה אודם ,והכא
אמאי נימא כיון שהוחזקה במראה טהור הוחזקה נמי במראה
טמא ,אמאי נימא הכי ,עכ"ל .זה לא קשה מידי ,מדאמרינן כיון
שחזינן מעורב מראה דם במראה טהור ראייה ברורה שנמצא
דם מעורב עם המראה הכשר במקור ,אם-כן הוחזקה מראה
טמא עם מראה טהור .וגם מה שהקשה דלפי דברי רמ"א
ליחוש כאן שחיפה המראה הטהורה טיפת דם כמו דחיישינן
גבי בעילת מצוה של בתולה ,גם זה לא קשה כלל ,כדאמרינן
לעיל כיון דלא חזינן שום מראה דם ,זה אדרבה ראייה שאין
כאן ליחוש לדם כי לא נצרר במקורה אלא מראות כשירות,
ואינו לנו שום בית מיחוש כלל ,וזה נכון.
 אי אית לשדות נרגא בדברי רבנו רמ"א אינו אלא
שנמצא באמתחתי ראייה אחת כנגד דברי רבנו רמ"א,
במה שאמר ואפילו לא יהא אלא ספק אם הכל כתם אחד או
לא ,נראה דאזלינן לחומרא ,עכ"ל .דהנה הבית-יוסף באותו
סימן לאחר שהביא שתי לשונות דגמרא והביא הרא"ש שכתב
בשם רבנו חננאל שנקטינן כלישנא בתרא דזהו עיקר ,ולא
כלישנא קמא ,כתב ,וזו לשונו ,והשתא מה שכתב רבנו
נתעסקה בדבר אדום ונמצא עליה כתם שחור או איפכא אין
תולין בו ,הוא פשוט ממאי דמהדרינן ללישנא קמא נתעסקה
שאני וכ' ,עכ"ל .ולכאורה יש לדקדק ,הלא הדין זה * נמי
מלישנא בתרא דרבא ,ומאחר שהבית-יוסף בעצמו מסיק לקמן
שלית לן כלישנא קמא דרבא ,וגם נראה מדברי הטור כן





     

שהלכה כלישנא בתרא ,ולמה פושט הוא דין שלפי האמת
נקטינן הכי מלישנא קמא דלא קיימא לן הכי ,מאחר שנפשוט



דין זה נמי מלישנא בתרא דקיימא לן כוותיה ,וצ"ע.
מתוך כתי"ק משנת ה'תרל"ד
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 דעתי לא קשה מידי ארבנו בבית-יוסף ,דסברת
מהרי"ק נדה ונעה מסברת הרמב"ם מכל וכל ,כי
לדברי ולסברת הרמב"ם ,הא דקתני בברייתא 'וריבה עליו מים
שאובין' כמשמעותיה וכדיניה ,שריבה ממש ,אלא שהוא מפליג
בסברתו בין עיקר גומת המעין למשך הנהר ,והכל על מקומו
בשלום .אבל לפי דברי מהרי"ק ,הא דקתני בברייתא 'שריבה'
הוא לאו דוקא ,אלא שהוסיף מעט ,אבל אי ריבה ממש ,פסול
בזחילה ובכלשהו אפילו בעיקר גומת המעין .וכן משמע ממש
בדבריו .אם-כן שפיר שייך לומר דליתניהו לדברי מהרי"ק מכח
דברי הר"ן והרמב"ן ,דליכא לכוין דבריו כלל לדברי הרמב"ם
ז"ל .ומה שרצה הרב הגדול בדרכי-משה לכוין דברי מהרי"ק
לדברי רבנו ירוחם ,אינו לא מוכרח ולא מוכח ,כי אדרבה,
מדברי רבנו ירוחם נראה שסובר כרמב"ם ז"ל ,דאי רבו נוטפין
אף במקום שהלך מתחילה שם לטבול אסור ,וזהו כרמב"ם,
דאי רבו נוטפין במשך הנהר פסול אפילו במקום שהלך
מתחילה ,הא דקתני במתניתין ובתוספתא דאי רבו כשר
בזוחלין ובכלשהו ,היינו על-כרחך כסברת הרמב"ם ,שרבו

בעיקר גומת המעין ,ולא קשה אדברי רבנו ירוחם כלל .אבל
לדברי מהרי"ק ,שהוציא לשון 'ריבה' ממשמעותיה וסובר
'ריבה' היינו הוסיף אבל ריבה ממש בכל מקום פסולין,
אי-אפשר לכוין דבריו כשום אחד מן הגדולים ,וגם אי-אפשר
לכוין ולברר לפי דבריו פשטא דמתניתין ותוספתא וברייתא,
ושפיר כתב הבית-יוסף דליתניהו לדברי המהרי"ק ,ודוק.
מתוך כת"י משנת ה'תרל"ד.
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 הראב"ד אלו תמוהים לעניות דעתי מאוד ,דאי כדבריו
האיך נבין דברי שמואל בגמרא בכורות נה ע"ב ,דאמר
שמואל ,אין המים מטהרין בזוחלין אלא פרת ביומי תשרי
בלבד ,הלא לפי דברי הראב"ד פרת אינו מטהר בזוחלין כלל
בבבל ,כיון שכלה שם בימי הקיץ .ואין לומר דשמואל קודם
שהגיע הפרת לבבל קאי ,אם-כן הכי הוה ליה למימר ,אין
המים מטהרין בזוחלין אלא פרת ביומי תשרי בלבד קודם
שהגיע לבבל .ועוד ,אבוה דשמואל האיך ]עביד[ מפצי ביומי
תשרי ,והלא אבוה דשמואל בבבל הוי קאי .ואין לומר דאבוה
דשמואל לאו בפרת איירי אלא בנהר אחר שאינו מכזב לעולם,
אם-כן הוי ליה לפרש .ועוד דפשטא דגמרא משמע דבפרת
איירי .ויש לומר דהראב"ד סבירא ליה כרמב"ם ,דהא דמפצי
ביומי תשרי היה שהיה מקיף במפץ בפרת עד שיקוו המים
ויהיה אשבורן ,וכן דעת הרמב"ם שכתב בפרק ט מהלכות
מקוות ,וזו לשונו ,אם רבו מי גשמים על מי הנהר אינם



     

מטהרין בזוחלין אלא באשבורן ,לפיכך צריך להקיף מפץ
וכיוצא בו באותו הנהר המעורב עד שיקוו המים ויטבול בהן,
עכ"ל .ועיין בבית-יוסף שהביא דבריו לעיל ,וכתב עליו ,וזו
לשונו ,ומתוך דבריו למדנו פירוש מחודש במאי דעביד אבוה
דשמואל לבנתיה מפצי ביומי תשרי מצטרף לפירוש שפירשו
המפרשים דמשום צניעות הוה עביד להו וכ' ,עכ"ל .עיין שם.
וקשה לפי זה לפי דבריהם למה מפצי אבוה דשמואל לבנתיה
דוקא ביומי תשרי ,הלא לפי פירוש זה כל השנה כולה הוי יכול
להפיץ להן .והנה נראה מדברי הרמב"ם בעצמו שהוא בעצמו
אינו פירש כן דברי אבוה דשמואל ,אלא פירושו כפירוש הרבנו
תם ,דמשום צניעות עביד להו .וכן נראה מדבריו בפרק א
מהלכות מקוות ,עיין שם .אלא דברי הראב"ד צע"ג.
 צ"ע גם לשאר פוסקים ומפרשים ,למה התירו אבוה
דשמואל ובריה דוקא ביומי תשרי ופסליה כל השנה
כולה ,הלא פרת כמעין המשוך דמי ,וכן משמע שהקשה
הראב"ד לעיל ,וצ"ע.
 לעניות דעתי לתרץ על נכון אליבא דכולי-עלמא ולא
יהיה קשה מידי .דהנה הר"ן הביא בשם הראב"ד
פירוש על הא מתניתין ,מעין שהוא משוך כנדל ,עיין שם ,וסוף
דבריו ,וזו לשונו ,נמצא לפי דעת זה ,שאפילו בזמן גשמים
שהנהרות רבים אדם טובל בנהרות שאין מכזבין באותן





מקומות שהן נמשכים והולכים אפילו ביומי תשרי ,אבל באותן
שנמשכין ומתרחבים יותר מחמת הגשמים ,כל היכא דאיכא
למיחש שרבו הנוטפין על הזוחלין אין טובל בהם ,אבל היכא
שרבו זוחלין על הנוטפים באותן מקומות שלא היה מהלך שם
מתחילתו ,טובלין .והיינו ההיא דרבי צדוק שהעיד על הזוחלין
שרבו על הנוטפין שכשרים ומטהרים בזוחלין ,ובודאי אפילו
במקום שנתרבה קאמר ,דאי באותו מקום שהיה מהלך
מתחילתו ,מה אסהדותיה ,פשיטא ,דהיכא תיסק אדעתן ששנים
או שלושה טיפי מטר יפסלו פרת מלטבול .אלא ודאי כדאמרן,
וזהו דעת הראב"ד ז"ל ,עכ"ל .ולפי זה נראה לעניות דעתי
פשוט דודאי כל השנה כולה אסור לטבול בפרת כיון שהוא
כלה ומכזב בימות הקיץ ,וכמו שכתב הראב"ד ז"ל בספר
בעלי-הנפש שלו ,ועכשיו הוא רבה הוה ליה דינא כמעין
העומד וריבה עליו והמשיכו ,שאינו מטהר במקום שכלה אלא
באשבורן ,מה שאין כן בימי תשרי ,דקיימו להו לאבוה
דשמואל ולבריה שאז הזוחלין רבו על הנוטפין אפילו במקום
שכלה בימות הקיץ ולא היה שם מתחילה ,לכך מותר לטבול
בהם בזוחלין ,ושפיר אמר דשמואל אין המים מטהרים בזוחלין
אלא פרת ביומי תשרי בלבד ,שאז קיימא לן בודאי שרבו
זוחלין על הנוטפין ,ושפיר עבד אבוה דשמואל מפצי לבנתיה
ביומי תשרי ,והרי הכל על מקומו בשלום ,דוק כי תהילה לאל
נכון לעניות דעתי.
מתוך כת"י משנת ה'תרל"ד
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 הפעוט מאוד תמהתי על הפה הקדוש של אדונינו בטו"ז
שנקיט נפשיה דחמוה ז"ל בטעות ח"ו .ועוד ,ידוע הוא
דחמוהי הוא הב"ח היה חסיד עליון ,והאיך נחית לנפשיה
להתיר במקום שגדולי עולם ורוב הפוסקים אסרו והוא ז"ל





     

יתיר בלי דייק היטב ,זה ודאי דבר שאי-אפשר ,ואדרבה,
בחלישות תבונתי לא אוכל להבין שהטו"ז מדחה בקש דברי
חמיו ז"ל ,כי לכל דברי הטו"ז כאן אין להם יסוד מוסד ויש
לפרוך עליהם.
 דעתי נראה באמת ליישב דברי ושיטת הב"ח ז"ל.
והנה מדברי הב"ח נראה שסבירא ליה בקרא הא
דכתיב "ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח" ,אין פירושו של
'עבור הארץ' אלא תבואה חדשה שאינה מבושלת עוד כל
צרכה ,וכן ראיתי מאחד ממפרשים חדשים על יהושע שפירש,
וזו לשונו ,נראה לי מילת 'עבור' הונח על הדגן שלא נתבשל
עדין כל צרכו ,כמו מילת 'עובר' בדחז"ל שנאמר על הולד
שלא יצא לאויר העולם וכ' ,עכ"ל .ואם-כן שפיר הקשה הב"ח
למה לא הקשה בגמרא מהיכן אכלו והלא אסור משום חדש,
וליכא למימר מתבואה של אשתקד אכלו ,דהא קרא כתיב
"מעבור הארץ" והוא של שנה זו מתבואה חדשה .ומה שהקשה
הטו"ז על פירושו של ב"ח למה הקשה מהיכן לקחו ישראל
תבואה לעומר ,טפי היה לו להקשות מהיכן לקחו תבואה של
ישראל לאכול ,לעניות דעתי אין בזה אפילו התחלת קושיא,
כי יהושע היה עומד עם מחנהו ביריחו בתוך עיבורה של עיר
יריחו ,וכל מה שהיה מתבואות הארץ מירדן עד יריחו כבר היה
בידם ,וכן כתוב שם בקרא "ויעשו את הפסח וכ' ,בערבות
יריחו" ,והוי כל התבואה החדשה של ישראל ,ולא קשה כלל
מהיכן לקחו תבואה של ישראל לאכול .אבל זה קשה מהיכן
הקריבו עומר ,הא כתוב 'קצירכם' ,ומה דעייל ביד גוי לא
מיקרי 'קצירכם' ,ומשני בגמרא כל שלא הביא שליש ביד גוי
מיקרי שפיר 'קצירכם' .ובזה שארי לי מרא שגם אני אומר על
טו"ז נפשו בטוב תלין ,אבל לא דק בדברים אלו שכתב מזה
ראייה ברורה לאסור כיון דאותו זמן כל תבואה של גוי היתה
לפי דעת המקשן וכ' ,ואין בזה ראייה כלל ולא קושיא ולא
פירוק ,ודברי הב"ח כראי מוצק אין בהם שום חוסר ,ודוק
מאוד ,כך נראה לעניות דעתי.
 ראה נא ראה כי גם דברי הש"ך שהקשה על הב"ח אין
להם עמידה ,שהקשה שם ס"ק ו ,וזו לשונו :והב"ח
האריך וכ' ,וכל דבריו תמוהים וכ' ,ובפרט הראייה שהביא
הב"ח מהש"ס דפרק קמא ראש-השנה ,ליתא ,דהתם אי לאו
האי דיוקא דממחרת הפסח אכול מעיקרא לא אכול ,הוה
אמינא דאכלו ישן וכ' ,עכ"ל .לא קשיא כלל כפי שכתבתי
לעיל ,דהא האי "ויאכלו מעבור הארץ" היינו דוקא חדש.
         
      
        
         



         

 לי דגם זה לא קשיא כלל לדברי הב"ח ,דהנה
מתחילת דברי האיבעיא נראה שלא מיבעי ליה אלא
לדברי רבי אלעזר ,שהתחיל ,עומר שהקריבו ישראל בכניסתם
לארץ מהיכן הקריבוהו ,שמע מינה שרק לשיטת רבי אלעזר
בעי ,ד'מושבותיכם' כתיב ,בכל מקום שאתם יושבים .הנה
וודאי קיימא לן בין לרבי יונה בין לרבי אלעזר בזמן דאיכא
עומר העומר מתיר ,בזמן דליכא עומר אסור החדש כל יום
ששה-עשר עד לערב ,ומיבעיא ליה לרב כהנא מהיכן הקריבוהו
וכ' ,וממאי דאקריבו בפסח ראשון בכניסתן לארץ דילמא לא
הקריבו כלל בשנה ראשונה ,ומשני ,לא סלקא דעתך ,דכתיב,
"ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח" ,ואם-כן שמע מינה
שעל-כרחך הקריבו עומר ,שאם לא הקריבו הלא לא יוכלו
לאכול החדש אלא עד לערב שישה-עשר ,וקרא קאמר שאכלו
כבר ביום שישה-עשר ,וזה אי-אפשר אם לא על-ידי הקרבת
עומר ,וזהו שהקשה הב"ח ,דלא היה צריך להוכיח מעיקרא לא
אכיל ,בלאו הכי הוה ליה למימר שאם לא הקריבו האיך הוו
אכלי ממחרת הפסח ,הא הוו צריכים להמתין עד כלות יום
שישה-עשר ולא היה צריך להוכיח מעיקרא לא אכיל ,וכל
דברי הב"ח נכונים.
 מוכח שמה שהביא הש"ך ראייה נגד סברת הב"ח אינו
ראייה ,שכתב הש"ך ,וזו לשונו ,אדרבה ,מכאן נראה
לי ראייה ברורה גם-כן דחדש נוהג בשל גוים ,דהא כיון דפריך
מהיכן הקריבו וכ' ,מסיק אדעתיה דכל ארץ-ישראל של גוים
היתה ,אפילו הכי כי דייק ממחרת הפסח אכול מעיקרא לא
אכול לא קשיא ליה אלא מהיכן הקריבו ,אבל האי דמעיקרא
לא אכיל אתי ליה שפיר ,שמע מינה דנוהג בשל גוי ,עכ"ל.
ולב"ח לא קשיא כלל ,דהא איירי כאן מעבור הארץ היינו
תבואה חדשה ולחה של ישראל ,וכדכתבתי לעיל ,ושפיר לא
אכלי מעיקרא מתבואה של ישראל ,אבל אין הכי נמי דשל גוי
מותר ,ודוק היטב.
 שרוצה להביא ראייה ברורה מן הירושלמי ריש פרק ב
דחלה ,גבי קמה לחה ויבשה ,ומשמע ליה אפילו יבשה
אסורה משום חדש ,שמע מינה דאין חילוק ונוהג אפילו בשל
גוי ,עיין שם ,גם משם אינו ראייה ,ואדרבה ,תימה גדולה על
הש"ך שלא ראה דברי הר"ש בריש פרק ב דחלה ,מדהקשה,
וזו לשונו ,והר"ש מקוצי בפירוש המשניות פירש לחה חדשה,
ויבשה ישנה משל אשתקד וכ' ,ותימה גדולה למה לא התירן
העומר משל אשתקד .ולא ירדתי לסוף דעתו ,דדבר ברור
כדפירשתי ,עכ"ל .והר"ש תירץ שם ,וזו לשונו ,ושמא לא חל
איסור חדש עד השתא וגם לא קרב העומר במדבר ,ד'ביאה'
כתב ביה ,ואז נאסר הכל אפילו ישן ולא היה להם ממה לאכול,



     

עכ"ל .הרי דגזירת הכתוב לאסור להם הכל בבואם לארץ ,וכן
משמע פשוטא דקרא "כי תבואו אל הארץ וקצרתם וכ'
והבאתם את עומר וכ' ולחם וקלי לא תאכלו עד" וכ' ,אבל
משם ואילך שפיר איכא למימר דוקא של ישראל אסור החדש,
אבל לא של גוי ,וכדמוכח מדברי הב"ח ,באופן שכל דבריו
נאמנים וקיימים ,ודוק היטב.
מתוך בז"ך לבונה תורת זאב על סוגיות הש"ס ,בסוגיה דחדש,
קידושין לו ,ב.
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 דעתי נראה שאין מירושלמי זה דמסכת חלה שום
סמך ,דהא זה לא נאמר שם בירושלמי אלא אליבא
דתנא דבי רבי ישמעאל ,שסבירא ליה דחדש אינו נוהג אלא
לאחר ארבע-עשרה שנה דירושה וישיבה ,אבל לדידן דקיימא
לן דלא כרבי ישמעאל אלא כרבי אלעזר וכרבי יונה שם
בירושלמי ,צריך לומר ,או דלא אכלו ישראל בההוא פסח
ראשון מצה בלילה ראשונה ,או שאכלו וסברו עשה דוחה
לא-תעשה .אם-כן אין משם שום סמך לרוב רבנן קשישאי
שהקילו ,וצ"ע .ולדידי ניחא שסמכו אדברי הב"ח וכשבררתי
בעה"י לעיל שדבריו נאמנים וקיימים ,וסבירא ליה שבתבואת
גוי אין בו איסור חדש ,וכשנכנסו לארץ-ישראל אז נאסר להם
קודם העומר כל תבואה אפילו של גוי ,ועיין לעיל ,אבל משם
ואילך אין איסור חדש אלא בשל ישראל ,ועל זה סמכו רוב
רבנן קשישאי והקלו בחדש של גוי ,ודוק.
מתוך בז"ך לבונה תורת זאב על סוגיות הש"ס ,שם.



 
הערות בספר חכמת-אדם
לרבנו אברהם דאנציג זצ"ל
)מהדורת שטעטטין ה'תרכ"ג(

מאת רבנו הגאון

רבי   

זצ"ל

בעל 
מכתי"ק

הועתקו מתוך דפי ספרו על-ידי נכדו
הרב    זצ"ל
נערכו על-ידי

הרב  

ה'תשס"ז


ההערות הן על-פי רוב בסוף הסעיף .אז כתבתי" :בסוף להוסיף".
אם הן באמצע אז כתבתי בערך באיזו שורה מלמטה או מלמעלה לפי הוצאת
דפוס שטעטטין תרכ"ג .בהוצאות אחרות יש לחפש בערך לפי זה.
אם ההערות הן באמצע אז העתקתי קודם את דברי חכמת אדם עליהם נאמרה
ההערה.
מורי זקני זצ"ל כתב באותיות קטנות מאד את הערותיו כדי שהמקום הצר בגליון
יכיל אותן וגם כתב עם כל הקיצורים.
בכמה מקומות דהה הכתב עד שאי אפשר היה לפענח ואז שמתי )?( לסימן שלא
היה לי הבטחון בפירוש המלה.
היות שמדובר באיסור והיתר דייקתי לפי כוחי בדיוק רב ,אבל שגיאות מי יבין.

נאום   
בן לאבי אדוני מורי ורבי ר' שמחה כהן.
תשרי ה'תשל"ה

בעה"י


כפי שנכתב בהקדמה לספר זה ,ניכר מתוך דברי זקננו המחבר בז"ך לבונה שעסק בספרי ההלכה
בני זמנו שהשפיעו הרבה בפסיקתם על הליכות בית ישראל במקומו.
אחד מגדולי תלמידו של רבה של פראג בעל ה"נודע ביהודה" הוא רבנו אברהם דנציגר בעל הספר
"חיי-אדם" .מחברו נפטר  14שנה לפני הולדתו של זקננו הבז"ך לבונה .ספריו עשו רושם עצום
למעשה בכל אירופה כולה ,ובעיקר במזרחה גם טרם שנתמנה לרב ולדיין בוילנה באופן רישמי.
בייחוד השתרש ספר ההלכה שכתב "חיי אדם" אשר יצא לאור בוילנה על חלק אורח-חיים כבר בשנת
ה'תק"ע ומאז יצא לאור במאות מהדורות ,בלשון הקודש וביידיש .ספרו על יורה-דעה "חכמת-אדם"
ו"בינת-אדם" נדפס שם בשנת ה'תקע"ו ,וגם הוא נדפס מאז פעמים רבות אף ביידיש )וע' שדי-חמד
חלק ו דף נד ,:ס"ק ל"ב(.
זקננו הבז"ך לבונה מביא בחיבורו בנימין זאב יטרף מדברי החכמת-אדם כמה עשרות פעמים ודן
בהם .על גיליון ספרו "חכמת-אדם" מהדורת שטעטין ה'תרכ"ג אשר היתה כבר המהדורה
הארבע-עשרה של הספר בן  43השנים ,העיר הערות רבות וחשובות.
נכדו הרב יעקב צבי כהן זצ"ל בן בנו הרב שמחה כהן זצ"ל שהיה מסור לו ולכתביו העתיק לפני
 32שנה את הערותיו של זקננו מגיליון ספרו והשאיר עבורנו תדפיס במכונת כתיבה.
אף הסבר על עבודתו השאיר והרי הוא מובא כאן כפי שכתבו.
להערות אלו קראנו בשם "חכם בחכמתו".
הלשונות המובאות מתוך הספר "חכמת-אדם" עליהם מעיר זקננו המחבר חכם בחכמתו הוגהו
מחדש על-פי מהדורה חכמת-אדם הוצאת א .בלום ירושלים ,ה'תשנ"ב .במקום שזקננו מעיר לתיקון
ט"ס והטעות כבר תוקנה במהדורת בלום ,צוינה כוכבית )*( במקום .הרחבת מקורות ההפניות נסגרו
בתוך סוגריים מרובעים ואלו נרשמו על-ידי ידידנו הרב שלמה רקובסקי שערך את הערות זקננו.
כאמור ,בגוף הספר בנימין-זאב-יטרף מזכיר זקננו פעמים רבות את דברי החכמת-אדם ודן בדבריו.
על-כן הוספנו במקומות המתאימים כאן בחיבור חכם-בחכמתו ]בתוך סוגריים מרובעים[ ,ציון אל
דבריו אלו ששם.

 
f"qyz'd l`-zia

נין המחבר



     





 
 
   
 
סעיף א      ועיין תבואות-שור
א ס"ק יג[ דמתיר ליטול שכר ,אלא שלא יטול יותר
מדי ,וגם אפילו התרנגולים יכולים החכמים ליקח
לעצמן מדינא.
]סימן

 
סעיף א   
סעיף ד   
בפרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן י ס"ק ו[
)ש"ך סימן י

ס"ק ו וכו'( ".עיין
שחייש בה.

סעיף יב  : בספר שחיטות מכתב-מאליהו
שראוי ונכון להגדיר שלא לשחוט בסכין עולה
ויורד ,פתחי-תשובה ]סימן יח ס"ק ג[.
סעיף יד       
עיין תבואות-שור ]סימן יח ס"ק יט[ ופרי-מגדים
]שפתי-דעת סימן יח ס"ק כ[ שעכשיו אין נוהגין בבדיקה
זו .צ"ח אדברי ובחידושי בפנים? )כל השורה קשה
לקריאה(.
סעיף טו        
 עיין תבואות-שור ]סימן יח ס"ק כג[ שאינו
רשאי להכניס עצמו לספק.
סעיף יז  : ובחידושי הוכחתי כדברי הרשב"א
תורת-הבית שאפילו דרך שבירה אסור.
סעיף כ       תשובות
שבות-יעקב ]חלק ב סוף סימן סא ,מובא בפתחי-תשובה יא
ס"ק א[ אוסר אף בדיעבד ,דמבעית ושוהה ,עיין שם.
סעיף כ     פרי-מגדים
סימן יא ס"ק ב[ מתיר בשעת הדחק אפילו לכתחלה.

]שפתי-דעת

 
סעיף ב     וישחוט מקודם
בהמה או עוף ויברך וכ'.

סעיף ז        
 ועיין ש"ך ]סימן טז ס"ק כג[ שהביא גאוני
פוסקים שקודם שמכר נאמן אפילו דאמר ליה
דלהשביח מקחו אמר כן ,וצ"ע.
     עיין תבואות-שור
שהביא דדברי השלטי-גבורים שטעות סופר יש ,וכך
צריך לומר דשה ובנו כל דהו ,וצ"ע.
סעיף ח      קודם גמר
שחיטה ,ועיין פרי-מגדים ]סימן יז משבצות-זהב ס"ק א
ושפתי-דעת ס"ק ב[.
  ועיין בינת-אדם סוף שער
איסור-והיתר ]סימן ב[ שהרב ר' חיים מחלק שמהני
אף אחר שחתך המפרקת וכן נראה ,עיין שם.
סעיף ט      עיין תבואות-שור
]סימן יז ס"ק א[ שדחה דעה זו .עיין תבואות-שור ]שם[
שמדחה כל דברי פרי-חדש.

 
סעיף א    והוא תמוה ,עיין
תבואות-שור ]סימן יט ס"ק ו[ ופרי-מגדים ]משבצות-זהב
סימן יט ס"ק ד[ .ולעניות דעתי להגיה כך צריך לומר
יברך בתוך ארבע אמות .ועיין בחדושי כי שם
בררתי.

 
סעיף א   
סעיף ב         
נראה לומר דספק נבלה ,עיין אחרונים ,וחלילה
להקל ולומר דנבלה ודאית ,עיין תבואות-שור ,אלא
למטה דמקום זה אבל למעלה רק ספק נבלה ,כך
נראה לי.
סעיף ו  :   עיין תבואות-שור
]סימן כא ס"ק ב[ דלדינא צריך רוב עוביו ורוב הקפו.





     

סעיף יב )   סימן כב( ".מאחר שנחת לפרש
לכתחלה אמאי לא פירש נמי בדיעבד.

 
סעיף א       או סמך זה אצל זה,
כך צריך לומר.

 
סעיף ב  : וזה תמוה מהיכי פשיטא לנו זה.
סעיף י     ותמוה ,דהא הוי
נבילה.
סעיף יא  : והאחרונים החמירו אפילו אם הוא
רק כרוך ואפילו בדיעבד )וכרש"י?( ,ודוק.
סעיף טז     עיין
תבואות-שור ]סימן כד ס"ק לב[ ופרי-מגדים
]משבצות-זהב סימן כד ס"ק יד[ שמביאים ראיה לאסור.
סעיף יח       
ועיין תבואות-שור ]סימן כה ס"ק ג[ שכתב שאינה
מטמאה ,ועיין בתשובות בית-שמואל אחרון ]חלק
יורה-דעה סימן טז[.
      יש כאן
טעות דפוס וצריך לומר 'שחוטה' .גם בשורה
אחר-כן צריך לומר 'שחוטה'.
       
ובתבואות-שור ]סימן כה ס"ק ה[ כתב שאין להקל.
סעיף ב   זהו רק דעת הרמ"א
יורה-דעה סימן רכד[ אבל התבואות-שור
וכרתי-ופלתי ]פלתי סימן כח ס"ק ג[ אסרו לעשות שליח
ולא התירו כך דרך כבוד ,ואף-על-פי שהגאון
המחבר חולק עליהם בבינת-אדם ]אות ז[ ,צ"ע,
ותירצתי והוכחתי כדבריהם ,תהילה לאל.
]בדרכי-משה

]סימן כח ס"ק יד[

סעיף ה     פירוש קודם הכסוי.
סעיף ו    זהו דעת הש"ך ]סימן כח ס"ק כט[,
אבל התבואות-שור ]סימן כח ס"ק לו[ הסכים שלא
לברך אלא בסוף כשמכבס ויכסה ויאמר בעפר ,וכן
הסכים הפרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן כח ס"ק כט[.
_________________
* .el` mipewiz epwez xak ,a"pyz'd ,milyexi "mela .`" z`ved "mc` znkg"a
.miealhiih dyn 'xl .1



סעיף ב *     ושלוש אונות" ,כך
צריך לומר.
סעיף ב * דאין כל אילני הדס שוין" כך צריך לומר.
סעיף ו *   בשמאל ,דחשבינן" ,כך צריך לומר.
סעיף ח *  לשדרה" ,כך צריך לומר.
סעיף ט    ועיין בתבואות-שור
שמקיל בהפסד מרובה.
סעיף יא        
 ועיין מתשובת השיב-משה ] 1יורה-דעה סימן
כה[ שהוא מפרש פירוש חדש ,ודבריו צ"ע.
סעיף יב        
הלשון קצת מגומגם ,וכך צריך לומר :ואם על-ידי
הנפיחה נוטה היתרת למעלה אם היא בליטה יתרה
וכו'.
סעיף יז  :   ועיין בתבואות-שור
]סימן לה ס"ק נט[ שכתב לקולא בהפסד מרובה ושעת
דחק אפילו לאחר שלושים.
סעיף יח  :   עיין בפרי-מגדים
]משבצות-זהב סימן לה ס"ק י[ ודגול-מרבבה ]סימן לה על
הט"ז ס"ק י[.
סעיף כ  :   עיין בתבואות-שור
לה ס"ק לד[ שהחמיר בזה אפילו בהפסד מרובה,
וצ"ע.

]סימן

סעיף כג      עיין תבואות-שור
]סימן לה ס"ק מ[ שהחמיר.
סעיף כד  : ובתבואות-שור

]שם[

החמיר.



   





סעיף כו : עיין בתבואות-שור
שהאריך והחמיר ,וגם בהפסד מרובה החמיר בחסר
בכל גוונא.

סעיף ג  :  ועיין בפרי-מגדים
]משבצות-זהב סימן לז ס"ק ג[ שסבר לחלק באופן זה בין
גבשושית מקמא למגבו.

סעיף כט      
התבואות-שור ]סימן לה ס"ק נב[ החמיר.

סעיף ד      צריך לומר דעת
*הפרי-חדש.

]סימן

סעיף ד       
' למוגלא' לאו דוקא.

]סימן לה ס"ק מב[

סעיף ד     עיין תבואות-שור
לו ס"ק יא[ דלא כפפ"מ.
סעיף ו יש להוסיף :או שלקחה זאב "או כלב".
סעיף ו     בגוי כך צריך לומר.

סעיף י          
 ועיין בתבואות-שור ]סימן לו ס"ק מ[
שהתיר לסמוך אבדיקה בצורך גדול או הפסד רב.
סעיף יא  :  ועיין בנודע-ביהודה
מהדורא קמא סימן ה[ שהטריף חסרון מבחוץ בכל ענין
שיהיה ופסק כן לדינא.

סעיף ה    וצריך שגם למעלה יהיה
כשני חוטי שיער ביניהם ,תבואות-שור ]סימן לז ס"ק
יב[.
     עיין פרי-חדש
יא[ סבירא ליה ואף אם יש ביניהם כשני חוטים ,אם
דוחקים זה את זה מיקרי סמיכי ,וטריפה ,עכ"ל.
]סימן לז ס"ק

]יורה-דעה

סעיף יב   ועיין תבואות-שור
נט[ אפילו אין משמושו קשה ,וכך הביא
הפרי-מגדים בשמו ]משבצות-זהב סימן לו ס"ק טז[.
]סימן לו ס"ק

סעיף יג   התבואות-שור
כתב אם היא רק קלה משאר ריאות ווכ"נ.

]סימן לו ס"ק סג[

סעיף טז     ורובא ככולה ,עיין
בתבואות-שור ]סימן לו ס"ק עט[.

סעיף ה  :  עיין תבואות-שור
יג[ אם בין שתי בועות יש טינרא או מורסה איכא
הפרש בשר ביניהם כדינא יש להטריף.

]סימן לז ס"ק

סעיף ו  :  וכל זה כתב לשיטתו לעיל אות
ב גבי מורסה ,והוכחתי דלא כדבריו ,ולא צריך
לבדוק גבי מורסה כלל כלל לא ,ועיין תבואות-שור.
סעיף ח      ועיין
בתבואות-שור שכתב להקל )במים זכים(.

סעיף יז  : וצ"ע שלא הביא דינא דצימוק
על-ידי חולי ,דפליגי פרי-חדש ]סימן לו ס"ק לה[
ותבואות-שור.

סעיף י      ואם אי-אפשר
לעמוד על מראיתה משום דקות החוט ,כשירה,
שמלה-חדשה ]סימן לז ס"ק טו[.

 

סעיף י  :  עיין פרי-מגדים
לז ס"ק כג[ אי במזיד קרעיה לבועה אסור .ואם
נתרוקנה הבועה על-ידי משמוש והיה חוט בשר
מקיף משום זה אסור.

סעיף ב       יש להוסיף בין
שאין בו ,כך צריך לומר" .שקורין )טירקיס( והם
גדלים בין עור לבשר" ".ואפילו" אין לה מראה ,כך
צריך לומר.
 : וצ"ע דזהו רק דעת המהר"ם ,מביאו
ש"ך ]סימן לז ס"ק יא[ ,וש"ך חולק עליו וכל הפוסקים
אחריו ומכשירין גבי מורסה כל מראה לבנה ,ומוכח
דלא כדבריו ,וכן בתבואות-שור ]סימן לז ס"ק כא[.
_________________
* .el` mipewiz epwez xak ,a"pyz'd ,milyexi "mela .`" z`ved "mc` znkg"a

]שפתי-דעת סימן

סעיף

יב :
והתבואות-שור

")ס"ק

טו(".

]סימן לז ס"ק לח[

*כך צריך לומר.
החליט להטריף.

סעיף יג  : ואחרונים הכשירו אף בלא הפסד
מרובה ,תבואות-שור .מה שאין כן במורסה ,עיין
פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן לז ס"ק לב[.





     

 

סעיף ז      
סימן לו( ".שם אין ולא ידעתי מקומו איה.

)כמו שכתב הש"ך

סעיף ב  : והתבואות-שור
החמיר באין הפסד מרובה עד שחוזרת למראה
ריאה.
]סימן לח ס"ק טו[

סעיף ד       
התבואות-שור ]בשמלה-חדשה סעיף י[ אוסר בסמוכות
באין הפסד מרובה ,דהוה תרי לריעותא.
סעיף ד  : עיין פרי-מגדים
ס"ק ו[ מכשיר בפשיטות.



]שפתי-דעת סימן לח

סעיף ה  : עיין תבואות-שור ]סימן לח ס"ק יט[.
סעיף ז    ועיין בתשובות חתם-סופר
]יורה-דעה לד[ שהביא בשם קונטרס ראיות שהגאון
נודע-ביהודה חזר בו ופסק להלכה כתבואות-שור
]סימן לח ס"ק יג[ דהוה ריעותא ,וגם הוא עצמו שם
חשבו לתרי לריעותא באין הפסד מרובה.
 :  ובחידושי הוכחתי דהוי
לקותא כתבואות-שור.
סעיף ט  : עיין בתשובות חנוך-בית-יהודה
]סימן ל[ אם נמצא בועא בריאה של אווזות והם
בודאי ניכרים מעבר אל עבר ,אסורות.

 
סעיף א       
זה הדיבור מהמלה 'חייבו' עד 'נחש' שייך לעיל
קודם 'ומכל-מקום' .ארבע מלות 'דכיון דשכיחי בה
סרכות' כמיותר ,עיין בחידושי.
 : ועיין בתבואות-שור ]סימן לט ס"ק ו[,
אפילו אם הוא רק חשש לריעותא צריך ניפוח,
ומוכרח כן מש"ך ]סימן לט ס"ק ה[.
סעיף ב  : מה שכתב באות א 'ומכל-מקום
יש להוציא' וכו' ,עד 'בדיקת פנים לחוד' שייך
לכאן.
סעיף ג "     נטלה גוי או ישראל
והלך לו" כך צריך לומר.
סעיף ו     עיין תבואות-שור
]שמלה-חדשה סימן לט סעיף כט[ לאו דוקא דופן הוא
הדין כל מקום נגד התלויה.

סעיף ח  : ואין להקל אלא בבהמת ישראל
ולצורך ,כן הוא בשולחן-ערוך סעיף יג ,ועיין
בתבואות-שור ]סימן לט ס"ק נג-נד[.
סעיף ט      עיין פרי-מגדים
]משבצות-זהב סימן לט אות יב[ דצריך על-כל-פנים לקלוף
הקצוות מהריאה ולבדוק ברוק .ועיין בתבואות-שור
]סימן לט ס"ק נז[.
סעיף ט  : ואין להקל אלא בבהמת ישראל
ולצורך ,כן הוא בשולחן-ערוך ]סימן לט סעיף יא[ ,ועיין
בפרי-חדש ]סימן לט ס"ק כז[ ,ועיין בתבואות-שור
]שמלה-חדשה סימן לט ס"ק לד-לה[.
סעיף י        
עיין בפתחי-תשובה ]סימן לט ס"ק יג[ בשם
חינוך-בית-יהודה ]סימן מב[ ,דאם אי-אפשר לבדוק
בנפיחה אחר-כך ,כגון שעשה הגוי נקב לפי תומו,
יש להקל ,וכן הוא בתשובת גבעת-שאול ,וכן
בתשובות שבות-יעקב ]חלק ב סימן ס[ ,עיין שם.
 : עיין באר-היטב
שהביא בשם של"ה.

]סימן לט ס"ק ל[

סעיף יא  : ואם נפחה ועלתה גם הסירכא
בנפיחה ,כתב תבואות-שור ]סימן לט ס"ק נב[ להטריף
בפשיטות.
סעיף יב  : ואם הולכות באלכסון וקצרה עד
שהבשר נקמט תחתיו או שעל-ידי הסרכא אין
הריאות מונחות כסדרן ,רק כגון זו לפניה וזו
לאחור ,יש לאסור ,תבואות-שור ופרי-מגדים.
סעיף יד )שולחן-ערוך סוף סעיף ד( ".שם ליתא אלא סירכא
תלויה ,עיין תבואות-שור ]סימן לט ס"ק נא[
ופרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן לט ס"ק יז[.
סעיף יד )וצ"ע דהוי הכל בשם אחד( ".עיין נודע-ביהודה
]יורה-דעה מהדורא קמא סימן יב[ וחתם-סופר ]יורה-דעה סימן
לז[.
 : עיין בתשובות בית-אפרים ,יש
להקל אם הכפולה דבוקה לאותה אונא עצמה לגב
או לחיתוך למעלה מחציו אם עברה על-ידי מיעוך,
אף-על-פי שהראשונה לא?...



   

סעיף טז  : ואם יש בועא בין הקרום הזה יש
להכשיר פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן לט ס"ק יז[ ש"ך.
סעיף יז  : עיין פלתי
זה לכן נראה להתיר וכן פסקו כל הפוסקים.





ב[" .מים זכים טרפה ".עיין בפרי-מגדים שם
]משבצות-זהב סימן לז ס"ק ג[ דליכא משום תרי לריעותא.
סעיף ל  : ועיין בפרי-מגדים
לט ס"ק יג[ שמסופק במינה ובה בטינרא.

שתירץ

]משבצות-זהב סימן

סעיף יט  : סירכא מכיס דורדא למקומות
אחרים שאין הנקב פוסל כשר תבואות-שור
]שמלה-חדשה סימן לט סעיף עא[ .אין נקב פוסל בכיס
הורדא אף שיש בפועל ,פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן
לט ס"ק כ[.

סעיף לב  : ועיין בתשובות חתם-סופר
]יורה-דעה סימן לד[ הביא בשם קונטרס ריאות שחזר בו
הנודע-ביהודה וסבירא ליה כתבואות-שור.
סעיף לג  : וכן דבוקה ממורסא אסור משום
תרי לריעותא ,תבואות-שור ]סימן לט ס"ק כג[.

סעיף כ     ואפילו בדיקה לא מהני,
לחם-הפנים ]סימן לט ס"ק לא[.

סעיף לה    ודוקא שלא כסדרן ,אבל
כסדרן כשר ,פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן לט ס"ק לח[.

סעיף כא    ולא מהני בדיקה ,עיין ש"ך
]סימן לט ס"ק כא[.

סעיף לו  : ואם יש איזה שאלה יש לברר מיד
ולא להמתין כי אז מתקשה הריאה ,פרי-מגדים
]שפתי-דעת סימן לט ס"ק לב[.

סעיף כב  :עיין בדברי ע"י  2שנסתפק בשמאלית.
"ואין להקל כי אם שהפירוד בצדדים" וכו' .יש
להוסיף :מרמ"א משמע שמיקל ,עיין פרי-מגדים
]שפתי-דעת סימן לט ס"ק כב[.

סעיף לז  : והתבואות-שור ]סימן לט סעיף כ[ כתב
בשר בלוי הוי ריעותא לענין תרי לריעותא .ועיין
בפרי-מגדים ]משבצות-זהב סימן לט ס"ק כד[ בשם
בית-לחם-יהודה ]סימן לט ס"ק נב[ דיש לקלוף
הוורצלין ולראות אם הריאה שלמה תחתיהם,
ובדיקה זו מעכבת אפילו בדיעבד.

]סימן לט ס"ק ה[

 : עיין שמלה-חדשה ]סימן לט סעיף כד[.

סעיף כד  :  ויש להחמיר בכל ספיקי
הדיבוק ,תבואות-שור ]שמלה-חדשה סימן לט סעיף כח[.
סעיף כה        
כל אלה צריך עיונא ואסיפת חכמים להכשיר ואין
לסמוך על הבודקים ,פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן לט
ס"ק כג[.
סעיף כח     מן הש"ס
והפוסקים סימן לז.
      :
  עיין פרי-מגדים שם ]משבצות-זהב סימן
לז ס"ק ב[ דמפרש דברי הטו"ז.
סעיף כח  : וסמיכי במים זכים וסירכא באחת
מהן תרי לריעותא לכולי-עלמא ,דגול-מרבבה ]סימן
לז על הש"ך ס"ק ג[.
סעיף כט " :נראה לי דאפילו מים זכים" וכו' .עיין
בתשובות בית-אפרים ]חלק שני[ דהתיר במים זכים,
בהפסד מרובה ]עיין יד-אפרים סימן לז על דברי הרמ"א סעיף

סעיף לח  : עיין תבואות-שור
שהיקל רק בהפסד מרובה וצורך גדול.

]סימן לט ס"ק צו[

סעיף לט  : עיין פרי-מגדים
לט ס"ק כ[ אם הוא שוחט ובודק על-כל-פנים נאמן
אפילו ראו דלא נגע בבהמה ,ודוק.
]משבצות-זהב סימן

 
סעיף י        צ"ע,
דהרי זה כשר אם הכיס קיים ,ע"כ.
סעיף יא  : צ"ע דהא הוא בעצמו מכשיר ניקב
האם בהפסד מרובה ,וכן קיימא לן.
סעיף יב  : כן הוא בפלתי ]סימן נ ס"ק ב[ אליבא
דרמ"א ,אבל הב"ח ]סימן נ[ והתבואות-שור ]סימן נ ס"ק
ג[ והפרי-חדש ]סימן נ ס"ק ד[ והפרי-מגדים
]משבצות-זהב סימן נ ס"ק ג[ החמירו אפילו בהפסד
מרובה.

_________________
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סעיף יג  : עיין בתבואות-שור ]סימן מג ס"ק א[,
צריך להזהר שיהיה בירור גמור ,דרובייהו הכי
אינהו.
סעיף טו   עיין בנודע-ביהודה
קמא סימן ה[ שהחמיר בשני כבדים אפילו בהפסד
מרובה משום נטולה.
]יורה-דעה מהדורא

סעיף יז  : עיין בנודע-ביהודה
סימן יג[ ופתחי תשובה ]סימן נ ס"ק ד[ נראה לי בכל
מקום שימצא שינוי מראה צריך לבדוק ולעיין אם
אין לקותא בבשר.
]מהדורא קמא

סעיף יט          
   עיין יד-אפרים ]סימן מו על דברי
הרמ"א סעיף ו[ הכל לפי הענין דאי זה מצוי הרבה
שנטרפו מחמת שנבדקו אז בנאבדה יש לחוש ,אבל
אם הרוב נכשרים אחר הבדיקה אין להחמיר
ולהטריף אף בנאבדה" .ואם נמצא בועות אף-על-גב
דבריאה קיימא לן" וכו' .הוא הדין טינרא ומורסא,
עיין יד-אפרים ]סימן מו על סעיף א[.
סעיף כ        
עיין בשו"ת בית-אפרים ]סימן כג ,הובא ביד-אפרים סימן
מו על סעיף א[ אפילו תחוב המחט קצת נמי בשומן
רק שבראשו החלב סותמו ,כשר.
סעיף כג  : ועיין בספר כנפי-יונה דבנשמט
אין להקל כלל ,אפילו בהפסד מרובה.
סעיף כח        
   דוקא אם אירע בהתחלת החורף
או שהוא יותר מחודש .והיכא שנתערב דרוסה בעדר
יכול להשהות שנים-עשר חודש ולא חיישינן
לתקלה ,רדב"ז ]חלק א סימן שעג[ .ואם נתעברה וילדה
או ביצים שאינן גמורות לא מהניא .עיין בספר
חומות-ירושלים ]סימן ע[.



סעיף לא  : ואם חתך כל האבר שנשבר אז
מאז והלאה אם חי שנים-עשר חודש או ילדה
כשרה ,פרי-מגדים .וכן בחיתוך מהגוף יש עוקץ או
צרירת דם לא מהני חי או לידה זולת אם חתך כל
האבר ,וכן אם נקשר שבר על שבר יחדיו ידובקו
אפילו סמוך לגוף מהני חיי או לידה אחר הקשירה
– ומ)?(-

 
סעיף א  : עיין תבואות-שור
דמצטרפי לרובא אם נעשו על-ידי הכאה.

]סימן ל סוף ס"ק ה[

סעיף ב    עיין בנודע-ביהודה
קמא סימן ה[ דטריפת העצם מצד עצמו ,ויש נפקא
מינה בזה ,עיין שם.
]מהדורא

סעיף ד  : והתבואות-שור
מחמיר בכל גווני.

]סימן ל ס"ק ח[

סעיף ו  : והתבואות-שור ]סימן לא ס"ק א[ מסיק
דהמיקל לא הפסיד.
סעיף ח  : משמע מדבריו אם נתמסמס
באמצע באופן שהמוח מקיף סביב ,גם-כן טריפה,
ולא נהירא ,דזה נגד כל האחרונים .עיין
תבואות-שור ]סימן לא ס"ק א[  ,פרי-חדש ]סימן לא ס"ק
ג[ ,פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן לא ס"ק ב[ ,וצ"ע.
סעיף יא       והטו"ז
]סימן קא ס"ק טו[ מחמיר.

 : בשנה מעוברת צריך להשהות
שלושה-עשר חודש ,פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן נז ס"ק
מג[ .ראוי ונכון שלא להשהות אף בעוף עשרים
ואחת יום ,ותבא עליו ברכה ,בית-הילל ]סימן פו ס"ק
ב[.

סעיף יד       
 וכל האחרונים החמירו ,והתבואות-שור
]סימן לב ס"ק א-ב[ החמיר לצרף אפילו השלם ב...
מק"ו ,עיין שם)" .אלא שהניח בקושיא ,ועיין שם( ".כתב
הפרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן לב ס"ק ג[ דיש להחמיר
שישאר על-כל-פנים משהו למעלה ,עיין שם" .ולא
נפסק החוט ,כשרה ".ועיין בתשובות נודע-ביהודה
]יורה-דעה מהדורא קמא סימן כב[ ובדגול-מרבבה ]סימן לב
על סעיף ו[ דבנשברה השדרה על-כל-פנים צריך
בדיקה אם לא נפסק החוט ,ולדידן אפילו נפסק
בקצתן טריפה.

סעיף כט  : אבל ודאי טריפה בדרוסה ,כגון
שהאדים בפנים לא מהני שהיה שנים-עשר חודש,
פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן נז ס"ק מב[.

סעיף טז  : עיין בתבואות-שור
דמסמוס והמיכוך שבחוט צריך להיות על-כל-פנים
)נוגע( מגיע לרוב רחבו.
]סימן לא ס"ק ב[



     

סעיף יח  : ועיין בטו"ז ]סימן לב ס"ק ג[,
והסכימו האחרונים דעל-כל-פנים אף בהפסד
מרובה)....כאן אי אפשר לפענח כתב יד(.

 
סעיף א        
צ"ע מאי ספק איכא)" .ואף-על-פי שלא נזכר בש"ס וכו'(".
עיין בטור ]סימן לג[ שפרקו)" .ולכן לא חשיב לו בפני עצמו,
פרי-חדש סימן לג( ".ובחידושי תירצתי)" .רוקח ,ופרי-חדש
הניח בצ"ע מנין להוסיף על הטריפות( ".ובחידושי ישבתי.
סעיף ב      עיין תבואות-שור
לג ס"ק ה[ שכתב איסור נבילה מחיים ולא טומאה.

]סימן

סעיף יד  : בעוף שאין לו זפק ,כגון אווזא
ובר אווזא ,יש להכשיר אם נמצאו בבשר הסמוך
לקורקבן כמין אבעבועות וכשחותכים אותם
נמצאים בתוכם תולעים רבים רק לא ניקבו לחוץ,
פתחי-תשובה ]סימן לג ס"ק יא[ בשם פתח-הבית ]סימן
יב[.
סעיף טו     ובחידושי בררתי
בראיות ברורות שהלכה כרמ"א.
סעיף יט  : עיין בתבואות-שור
שהחמיר לכתחילה בחוליה למעלה וחוליה למטה,
אם לא בהפסד מרובה.
]סימן לד ס"ק י[

 





ואי לא היה רק כיס לחוד בלי מים ,כשר ,אם הלב
שלם מכל צד ,עיין שם.
סעיף ו       איני יודע
מה זה ספק ,וצע"ג.
 : עיין פרי-מגדים
ס"ק כב[ שמסופק אי צריך להיות פיות הסמפונות
סתומים בשומן שעליהם או לא ,עיין שם.
]שפתי-דעת סימן לד

סעיף ט      עיין פרי-מגדים
]שפתי-דעת סימן מא ס"ק א[ ,במין שאין לו מרה או בצבי
בשני זיתים סגי" .ואם נטלו אלו שני זיתים,
אף-על-פי שכל הכבד קיים ,טריפה ".עיין
תבואות-שור ]סימן מא ס"ק ו[ דלדידיה אפילו אינו
ניטל אלא אחד משלושה זיתים נמי טריפה ,וצ"ע
על דבריו כאן.
 : עיין בתשובות גאונים בתראי ,אם
בשר הכבד קיים ובריא רק שנצרר הדם וכשגוררים
הדם הכבד שתחתיו קיים ,כשר ,אפילו נחסר שיעור
הכבד כשיעור הדם.
סעיף י       דוקא בשר
ולא קרום.
סעיף י  : עיין פרי-מגדים נא ,יש חולי
בכבשים שהכבד לבן לקוי ונהפך ללובן וכשצולין
נפל תוחי תוחי ,יש להטריף בודאי.
סעיף יד  : עיין בתשובות יעב"ץ
סימן נח[ שהתיר "גישוואלין ".ואם מלא צמחים
לבנים וקשים מחוץ ומפנים אך בשר הכבד כולו
היה כטבע מראה שאר כבדים ,כשר ,עיין שם.
]חלק ב

סעיף א       וצ"ע ,כי לא
הקילו הכרתי-ופלתי ]פלתי סימן מ ס"ק ב[ ופרי-מגדים
]משבצות-זהב סימן מ ס"ק ב[ אלא בעוף ולא בבהמה.
וצ"ע ,הלא כל הפוסקים החמירו חוץ הב"ח.
סעיף ב  : ואם הוא ספק אם הוא ניקב על-ידי
קוץ או מחט ,עיין טו"ז ]סימן מט ס"ק ג[ דמכשיר מצד
ספק ספיקא ,ואף שהפרישה ]סימן מט[ מחמיר ,ועיין
בפרי-מגדים ]משבצות-זהב סימן מט ס"ק ג[ שתמה עליו.
סעיף ג  : עיין חתם-סופר
שמחלק בין חלל הלב ועובי בשר הלב ובין עצם
אדום ולבן ,עיין שם.
]יורה-דעה סימן מג[

סעיף ד  : עיין פרי-מגדים
ס"ק א[ דאין היתר אלא בהפסד מרובה ואחר הבדיקה
בכל האברים שמא המים האלו דרך ושט באו לה,
]שפתי-דעת סימן מ

סעיף טז  : עיין תשובות חתם-סופר
סימן מה[ ,ועיין ב"ח .ואדוני מורי ורבי מהר"י אסד
]חלק יורה-דעה סימן סח[ שהתיר אי נמצא על הפרש או
בפלידערלי"ך אי ליכא בועה או כפתור ,רק שצריך
להפריד שתי עורות של בית הכוסות ולראות אם
לית בה נקב או כפתור ,עיין שם.
]יורה-דעה

סעיף כא  : עיין תבואות-שור
אם נסתם הכבד אחר-כך לא מהני ,דטריפה אין לה
היתר.
]סימן מב ס"ק א[

סעיף כב  : התבואות-שור
מחמיר.

]סימן מב ס"ק ב[







   

סעיף כג  : בצבי ודומה לא מהני טעמא אי
נטלה ,אחרונים ]עיין שפתי-דעת סימן מב סוף ס"ק יב[.
סעיף כד   ואם נמצאו שתי מרות ועוד טעם
מר בכבד ח"ו להקל ,עיין תבואות-שור ]סימן מב ס"ק
ה[ ופרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן מב ס"ק ה[.
 : עיין בתבואות-שור
ופרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן מב ס"ק ז[ שמחמירין אי
ליכא רוחב אצבע.
]סימן מב ס"ק ו[

סעיף כה  : ואם איתא רק מרה אחת כדיני
ועוד טעם מר בכבד כשר ,פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן
מב ס"ק ה בשם פרי-תואר ס"ק ג[.
סעיף כו  : עיין פרי-מגדים
ס"ק י[ ויד-אפרים ]סימן מב ד"ה היו[ ,בין בהמת ישראל
בין גוי יש להתיר בהפסד מרובה ושעת הדחק.

]שפתי-דעת סימן מב

סעיף כח  : ואם היה שם טעם מר אפילו
בכיס מבחוץ נמי טריפה ,עיין תשובות כתר-כהונה 3
]סימן לא[ ויד-אפרים ]סימן מב ד"ה קורע הכבד[.
סעיף ל  : ואם הליחה לבנה ואינה מר טריפה,
פרי-מגדים ]משבצות-זהב סימן מב סוף ס"ק ב ד"ה עובדא[.
סעיף לא  : מה שפוסל בסתם מרה פוסל
נמי בצבי ,פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן מב ס"ק יב[.
סעיף לא  : בצבי ודומה אין צורך בכבד כזית
במקום מרה ודי בשני זיתים בטרפשא וכליות ,עיין
פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן מב ס"ק יב[.

 

סעיף ב  : ופרי-מגדים
ס"ק א[ היקל ,ואם במקום הדק שבעב ונשאר חצי או
פחות מעט מאותו מקום הדק ,כשרה.
]במשבצות-זהב סימן מג

סעיף ד   עיין נודע-ביהודה
קמא סימן יג[ ,שינוי מראה לחוד לא הוי ריעותא ,אך
צריך לבדוק ולעיין אם אין לקותא בבשר .אבעבוע
עם שינוי מראה הוי לקותא וטריפה רק שיש לחתוך
אם שלט המראה מעבר לעבר.

]יורה-דעה מהדורא

 : נקב מצד זה ומכנגדו ויש בשר
ביניהם עובי דינר זהב ,כשרה .ניקב זה שלא כנגד
זה צריך שיהיה המרחק בין נקב לנקב כעובי דינר
זהב ,תבואות-שור ]סימן מג ס"ק ב[.
סעיף ו  : שני טחולין בעוף כשר
לכולי-עלמא ,עיין יד-אפרים ]סימן מג ד"ה לפיכך[.
סעיף ז  : ולא נקרא יתיר אלא צורת טחול,
הא לאו הכי ,כשרה ,דלא הוי אלא דלדול.
סעיף ח  : אם נפרך בצפורן הכי נמי אם
משרטט ונשאר כך הוי כניקב ,תבואות-שור ]סימן מג
סוף ס"ק ו[.
סעיף י  : צ"ע ,הא התבואות-שור
יא[ כבר פריך כן.

]סימן מד ס"ק

סעיף יא  : וכתב פרי-מגדים
מד ס"ק א[ אם נמצא דבוקין זה לזה עד שאם ינטל
כל המקום הדבוק לא נשאר כפול וכענבה ,יש
להטרף באין הפסד מרובה.

]משבצות-זהב סימן

סעיף יב  : בתשובות חתם-סופר
מז[ הכשיר מים זכים אפילו מלוחים.

]יורה-דעה סימן

סעיף א    ואם נחתך /בסוף /בין כולי בין
מקצתה /כתב לא ברור /הוי ספק אם נשאר הדק,
פוסקים.

סעיף יג  : אם בודאי הגיע למקום חריץ,
תשובות תולדות-יצחק ]סימן יב[.

 : ואיתא בתשובת פנים-מאירות
ב סימן קכא ,הובא בפתחי-תשובה סימן מג ס"ק א[ דאם איתא
בקצה הדק של צד העב נקב ,אבל יש סביב עור
שניכר שהוא מתולדתו כשרה.

סעיף יד      תבואות-שור
מד ס"ק ב[ מחמיר אפילו הלובן כולו שלם רק שאין
בין הלקותא ללובן ולא כלום מקרי הגיע למקום
חריץ.

]חלק

_________________
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סעיף יד )דאפילו לא הגיע לכוליא טריפה משמע כש"ך( ".וכן מחמיר
בתבואות-שור ]סימן מד ס"ק ב[ ,ואחרונים פליגי.
"ובמים זכים אפילו הגיע בתוך הלובן כשר".
תבואות-שור מחמיר ]סימן מד ס"ק ה[ ,אם לא בהפסד
מרובה.
סעיף טו  : ותבואות-שור
מחמיר ואוסר.

]סימן מד ס"ק ה[

סעיף יז  : תבואות-שור ]סימן מד ס"ק ז[ ורוב
אחרונים אוסרים אפילו קצת דם בלובן ,ודבריו כאן
צ"ע ,עיין בחידושי.
סעיף כ  : אם מחמת אבנים לית כפול
כענבה ,מטריף התבואות-שור ]סימן מד ס"ק ט[.
 : התבואות-שור ]סימן מד ס"ק ט[ מביא
שיש שני מיני אבנים ,ואותם הנולדים מכוליא גופא
הוה לקותא ולוקים חריץ טריפה.
סעיף כא   או בידי אדם ,וצ"ע .ואם אחת
גדול מאד ואחת קטן מאד ,כשר ,שבות-יעקב ]חלק
ב סימן סב[ .ביריעות-שלמה )?( מסופק כוליא
שהקטינה בבריאה אי שינוי מראה או הקטינה עוד
פוסל בה ,עיין שם.
 :  וכן הוא בפרי-מגדים
]משבצות-זהב סימן מד ס"ק ח[ ,ודבריו כאן צ"ע.





סעיף ה  :  שוורים המשתינים תמיד טיף
טיף בחייהן ,משמע בנודע-ביהודה ]יורה-דעה מהדורא
תנינא סימן כה[ לאסור משום דאי-אפשר לבדוק ,עיין
שם.
סעיף ו  
לענין ניקב בדקין סמוך ליציאתו מן הקיבה.

]יורה-דעה מהדורא תנינא סימן כא[

 : וכתב שם ,וזו לשונו ,ומיהו אי
איכא נקב במעי הסמך לקיבה ובסוף המעים נמי
והחלב סותם אותם ,טריפה ,דממה נפשך חד
מינייהו לא קסתים ,ע"כ.
סעיף ט     עיין תשובות
חתם-סופר ]חלק יורה-דעה סימן מט[ בני מעיים שיש
להם בועות הרבה ונאבדו או אינו בקי בהוראה
הכשיר אותם אפילו הוא למדן גדול ,טריפה.
 : ובדיקה מעכבת אפילו בדיעבד,
עיין יד-אפרים ]סימן מו ד"ה ואז[ .עיין תשובות
חתם-סופר ]יורה-דעה סימן מט[ דלא סגי בבדיקת שלוש
בועות רק כל אחת ואחת צריכה בדיקה.
סעיף י    אם הדרא דכנתא אינה
עגולה אלא דרך עולה ויורד ,טריפה ,תשובות
הר-הכרמל ]חלק יורה-דעה סימן יט[.
 : הוא הדין אי נבראו כך אפילו חי
יב חודש אין להכשיר ,פתחי-תשובה ]סימן מו ס"ק ג[.

סעיף כג  : התבואות-שור
והפרי-חדש ]סימן מד ס"ק טז,יז[ והכרתי ]סימן מד ס"ק טו[
ורוב אחרונים פוסלים כל שינוי מראה .ואם שלקוהו
וחזר למראיתו ,כשר ,מח"ז בשם אהל-יוסף.

סעיף יא  : עיין בתשובות שבות-יעקב שהקל
]חלק ב סימן סח[.

 : ואם האדים הלובן ,טריפה.

סעיף יג  : ואף אם אין ידוע ששם בקיאים
בסירוס ,אם עברו עליו יב חודש אחר הסירוס מותר,
יד-אפרים ]סימן מו ד"ה ולא היה ניכר[.

]סימן מד ס"ק יג[

 
סעיף א  : ואם נמצאו שתים יש להתיר מכח
ספק ספיקא בין בבהמה בין בעוף ,עיין פרי-מגדים
]שפתי-דעת סימן מה ס"ק א[.
סעיף ג  : הפרי-מגדים הביא המנהג להתירו
דוקא לעת הצטרך ובערב שבת ]משבצות-זהב סימן מה
ס"ק א ,ועיין שם שכתב להתיר בהפסד מרובה[.
סעיף ד  : וכתב הפרי-מגדים להתיר אם לא
בדק ]שפתי-דעת סימן מה ס"ק ה ,ודוקא בהפסד מרובה[.

סעיף יד  : אם תולעים תחובים תוך הדקים
במקצת וכגון בחוץ בועה או יבלת ,טריפה ,עיין
פרי-מגדים ]משבצות-זהב סימן מו ס"ק ז[ .עיין תשובות
מהר"י אסד ]חלק א יורה-דעה סימן סו[ תולעים דקים
כמחט שנמצאו בתרנגולים שוכבים חיים מכורכים
על בני מעים ולא נמצא זולת זה שום רעותא ולא
שום שינוי מראה ,כשר.
סעיף טו  : ובהפסד מרובה יש להורות
כמסקנת רמ"א לעיל.





   

סעיף טז  : עיין תבואות-שור
שהחמיר אף בעוף שצריך ברוחב אצבע למעלה
ולמטה ,אם לא בהפסד מרובה כשר בכל ענין ,רק
שלא יהיה פתוח בסופו לחלל הגוף.
]סימן מז ס"ק ב[

סעיף יז        עיין
תבואות-שור ]סימן מז סוף ס"ק ד[ שהחמיר ביותר
מאצבע.
 : רק שלא יהיה פתוח בסופו לחלל
הגוף.
סעיף יח  : עיין בתשובות מהר"י אסד
א סימן עט[ ביתר שאין בו ריעי בבר אווזא או
תרנגולת שהוא רק דלדול ,וכשר.
]חלק

סעיף יט ]  חלק ג סימן סד[ אווז שנמצא מעי
יתר בדקין ושומן מכסה אותו ,אף-על-פי שבא
מחמת הפיטום ,כשר.
סעיף כ  : עיין בשמש-צדקה יתרת בדקין עב
ונפוח נסרך וסתום למעלה ומצאו בתוכו עצם דק
וחד ,עיין שם.
סעיף כא        וכן
אם אכל הקורט מעורב במים ,כשרה ,מ"ט .עיין
בתבואות-שור ]סימן נא ס"ק ה[ אם הם מעבר לעבר,
אסור ,וכן הסכים הפרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן נא ס"ק
ה[.

 



סעיף ח  : כתב בתבואות-שור
בלא הפסד מרובה יש לפסוק כרש"י ,בכל מקום דק
כהמסס.
]סימן מח ס"ק ט[

סעיף ט  : בתבואות-שור
מחמיר אפילו דליכא קורט דם.

]סימן מח ס"ק יד[

סעיף י  : הוא הדין ניקבו שם זה לתוך זה
טריפה כיון דחלב טמא ביניהם ולא מיהדק הוי ליה
כניקב לחוץ ,תבואות-שור ]סימן מח ס"ק יא[ .במקום
שאין שומן מפריד כשרה ,פרי-מגדים ]משבצות-זהב
סימן מח ס"ק ט[.
סעיף יא  : ואם מיד שהוציאוהו מהבהמה
מצאוהו כך ,ודאי נעשה קודם שחיטה ,תבואות-שור
]סימן מח ס"ק יד בשם דודו התורת-חיים[.
סעיף יג  : התבואות-שור
אוסר ,וכן הסכים בפרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן מח ס"ק
ל[ ,עיין שם.
]סימן מח ס"ק יד,טז[

סעיף יד       אף שהוא מבחוץ
סמוך מיד ,כשרה.
 : עיין תשובות שבות-יעקב
סימן סד[ ,הוא הדין סירכא כקורט דם ,אבל נסרכה
ממש בעינן לאפוקי נפוח קצת מצד חוץ ועב קצת
ואין שינוי בבשר לריעותא אין להטריף ואין להוסיף
על הטריפות.
]חלק ב

]משבצות-זהב סימן מח

סעיף טז  : עיין פרי-מגדים
ס"ק לג[ שהכריע דאומד הדעת לא מהני לענין נקב,
אפילו בהפסד מרובה ,רק לענין קורט דם מהני אם
ידוע שלא ניקב.

]סימן מח ס"ק

סעיף יז  :    עיין
בדגול-מרבבה ]סימן מח על סעיף ח ד"ה ויש מתירין[
שהקיל אי לא מצא או אפילו לא ראה או לא ידוע
לו קורט דם אפילו בפנים ,עיין שם.

סעיף ד  : ועיין בתבואות-שור
בשם ב"ח ]סימן לו[  ,וכן בפרישה ]סימן לו ס"ק ג[
אוסרים ,וכן מסיק הפרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן לו ס"ק
יז[ ,דבכרס ודקין אין לעשות מעשה להתיר.

]סימן מח ס"ק יט[

 :והט"ז והפרי-חדש
וכרתי-ופלתי ]סימן מח בכרתי ס"ק כא[ ותבואות-שור
]סימן מח ס"ק יד[ ופרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן מח ס"ק כה[
כולם כתבו להחמיר בכהאי גוונא.

סעיף ו  : עיין בפרי-מגדים
מח ס"ק ה[ בשם דמשק-אליעזר דבעינן קצת בשר
קיים לצד העור וגם לא נסרך מאברים הפנימיים
)ב"י(.

סעיף יח        
 ואם לא היתה הסרכא נגד תחיבת המחט
ממש ,עיין נודע-ביהודה ]יורה-דעה מהדורא תנינא סימן
כב[.

]שפתי-דעת סימן מח

סעיף א  : עיין פרי-מגדים
ס"ק א[ שכתב דנפל האי היתרא לבירא ,דמאן הוא
היודע היום איזה חוט היתר המשוך ,דפליגי ביה
רש"י ורמב"ם ,כמו שכתב הבית-יוסף.
סעיף ב  :  עיין בתבואות-שור
ג[ בשם הב"ח ,ועיין בתשובות מהר"י אסד
סימן ס[ שהוא בירר שהוא ודאי טריפה.

]יורה-דעה

]סימן מח ס"ק ד[

]משבצות-זהב סימן



     

 : בתשובות חתם-סופר אוסר בכל
ענין אם נמצא מחט ]סימן מה[ .ועיין בתשובות מהר"י
אסד ]סימן סח[ אי ליכא בועא או נפח רק סרכא
והמחט נמצא על הפרש/...מכאן ואילך מטושטש
צריך לעיין בפנים הספר/
סעיף כב  : והוא הדין אם ניטל או נרקב אחד
מהם לגמרי ,עיין בתשובות נודע-ביהודה ]יורה-דעה
מהדורא קמא סימן יח[.
סעיף כג  : ועיין בתשובות תולדות-יצחק
]סימן ו[ ,אם המחט יוצא קצת לחוץ לתוך השומן אף
שיש הרבה שומן עליו ,יש לאסור ,ועיין פרי-מגדים
]שפתי-דעת סימן מט ס"ק ב[ אם נשתנה הבשר נגד המחט
לחוץ טריפה.
סעיף כד  : וכתב הפרי-מגדים
סימן מט ס"ק ב[ להחמיר אפילו בהפסד מרובה.





סעיף ז  : ועיין בתשובות טוב-טעם-ודעת
]מהדורא תנינא סימן קצ[ שאוסר במחט או קוץ כנגד
הביל"ג ומצדד להחמיר אפילו בירך ,עיין שם.
סעיף ח  : ועיין בפרי-מגדים
נא ס"ק ד[ ,אם בלוים ומלא מוגלא יש לחוש שמחוץ
בא על-ידי קוץ.
]משבצות-זהב סימן

סעיף יז  : עיין ש"ך
ותבואות-שור ]סימן נא ס"ק ד[ ופרי-מגדים ]שפתי-דעת
סימן נא ס"ק ד[ שהטריפו בכל ענין ולא כתבו להקל
כלל אפילו בהפסד מרובה ובהמת ישראל.
]סימן נא ס"ק ד[

סעיף יח       
ובחידושי בררתי שיש להכשיר.

]משבצות-זהב

סעיף כה         
 עיין ברמ"א ]סימן מח ס"ק יא[ דיש לחוש
ולאסור .ועיין בתשובות תולדות-יצחק ]סוף סימן ד[
אם המחט נכנס בבשר יותר לצד חוץ מצד הפנים,
יש להטריף אפילו בהפסד מרובה וכן נראה?..
]זכרון-יוסף אבן-העזר סימן ה[ ,ועיין ים-של-שלמה)?(.
סעיף כו  : ועיין תבואות-שור שהחמיר
מט ס"ק ג[ .י"ח)?( יש להקל בתערובת וגם לענין כלים
אחר מעשה ,בית-לחם-יהודה ]סימן מט ס"ק ג[.

סעיף יט )אבל לרמ"א צ"ע( ".עיין פרי-מגדים שמתרץ זה
]משבצות-זהב סימן מ ס"ק ד[.
סעיף כב  : ואם נמצא אבן ממש במרה
דאי-אפשר לנקוב כמו בגרעין של תמר ,כשרה,
פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן מב ס"ק יד[.

 

]סימן

סעיף כח  : רושם שחור בתרנגולת במקום
המחט מהני אם ניכר יפה הכתם והרושם ,פמ"ג]?[,
בשם בית-לחם-יהודה ]סימן מט ס"ק ג[ בשם רדב"ז
]חלק ד סימן קמב[.

 
סעיף א  : ועיין בתשובות שבות-יעקב
ב סימן קט[ ,ובתשובות נודע-ביהודה ]יורה-דעה מהדורא
קמא סימן כ[ ,דתרווייהו נקטי לספק טריפה .4
]חלק

סעיף ג     עיין בת' תבואות-שור
נא ס"ק ד[ שלא הכשיר אלא אם נשחטה מיד ,ועיין
בדגול-מרבבה סימן מח.

סעיף א     ולקמן סעיף
יא":אין בקיאין בבדיקה".
 : ובעוף דמים עיין בפרי-מגדים
]שפתי-דעת סימן נב ס"ק א[.
סעיף ב  : ועייין בתבואות-שור
דמחיה אחרת חוץ מירוק ואדום כשרה.

]סימן נב ס"ק ב[

סעיף ג         
      ועיין
בפרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן נב ס"ק ג[ אפילו נשתנו רק
צד חיצון שם כנגד הבני מעים נמי פוסל ,עיין שם.

]סימן

 : והתבואות-שור
גם בסמוך.

]סימן נב ס"ק ד[

אוסר

_________________
i"yae" aezk did cid azka .dcedia-rcepde awri-zeayd zwelgna oezp df xac ixdy ,dtixh wtq iedc ihwp edieexzc xagnd oe`bd azky dna r"v .4
.r"ve ,awri-zeayl ezpeek oi` ile`e "`w oniq a wlg





סעיף ד  : ובתבואות-שור
החמיר אפילו בהפסד מרובה.

   
]סימן נב ס"ק ה[

סעיף ה  : ואת נשתנו הסימנין מחמת האור,
עיין פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן נב ס"ק ה[ .ולענין
צומת הגידים ,עיין תשובות טוב-טעם-ודעת ]מהדורא
תנינא סימן קפד[.
סעיף ו        
     
]שפתי-דעת סימן נב ס"ק י[.
סעיף ז        
ובבר אווזא יש להקל אפילו שלא במקום הפסד
מרובה ,פרי-מגדים.
 : ואם לא זזה ידו מתוך ידינו מיום
שנולדה ,הכל כשר לכולי-עלמא ,פרי-מגדים.
סעיף ח  : ובשם הגר"א ווילנא ז"ל ראיתי
דאסור בלי שליקה אם ידוע שנפלה לאור.
סעיף ט  : ועיין בתשובות כתב-סופר
שבירר דליכא משום חימור אלא בנפלה לאור ממש,
אבל לא במים חמין ולא בשאר תולדות האור.
]סימן כד[

סעיף י  : ועיין בפרי-מגדים
ס"ק טו[ שהתיר אם לא ידעינן שנפל לאור.

]שפתי-דעת סימן נב

סעיף יא  : בבהמה נקטינן דבקיאין,
פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן נב ס"ק יז[.

 
סעיף א       ודוקא
שנשבר אותו העצם המחובר לגוף ,אבל בעצמות
המחוברין לעצם זה אם נשברו אפילו נצרר הדם
כשר ,לבושי-שרד ]הלכות טריפות העצמות סימן ז סעיף ג[.
"או שיש לו עוקץ ".בהפסד מרובה יש לעיין דלא
גרע מנשמט ,לבושי-שרד" .ואם נאבד הגף ".והוא
שידע שהבוכנא קיים ואין עוקץ ,לבושי-שרד ]הלכות
טריפות העצמות סימן ז סעיף ג[.
סעיף ב  : עיין בתשובות טוב-טעם-ודעת
]מהדורא תנינא סימן קצג[ דאם יש עוקץ אין להקל בשום
אופן.
סעיף ג    אף אם יש רק שבר בבוכנא
עצמו דינו כנשמט ,פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן נג ס"ק
ה[.



סעיף ד  : ואם רואים שנצרר הדם מעבר
לצלעות טריפה אפילו רחוק אפילו ספק ספיקא,
לבושי-שרד ]הלכות טריפות העצמות סימן ז סעיף א ,ג[.
סעיף ה  : ואם נשבר לפנינו סמוך לגוף
והבוכנא קיים מותר לחתוך מיד כל האבר ואי ליכא
רושם בצלעות כשר ,פרי-מגדים וכנפי-יונה.
סעיף ז     עיין בלבושי-שרד
טריפות העצמות סימן ז סעיף א[ שיעור בגסה ד ובדקה ב
אגודלין" .יש להחמיר בנשמט אפילו לא נצרר
הדם ".עיין לבושי-שרד שאם שחטו מיד מהני
בדיקה בהפסד מרובה ]הלכות טריפות העצמות[" .אפילו
לא נצרר הדם ".וענין נצרר הוי סמוך עד חצי עצם
הסמוך לגוף" .יש להחמיר בנשמט סמוך לגוף".
עיין בלבושי-שרד הוא הדין בנשבר סמוך לגוף.
ואם לא נתעכלו הניבים יש להכשיר ,עיין
בלבושי-שרד ]הלכות טריפות העצמות סימן ז סעיף א[ .ואם
יש בזה סדיקה גם-כן יש להכשיר בדינים
אלו/?....וכן שבר אל שבר יחדיו ידובקו כשר אבל
לא שבר על שבר יחדיו ידובקו/.
]הלכות

סעיף ח  : ואם ספק אי מחיים נחסרה או
בתולדה ,אסור ,ואם הבוכנא קיים ,מותר,
לבושי-שרד ]הלכות טריפות העצמות סימן ט סעיף ג[.
סעיף ט    אם נעקרו אותן שתי צלעות
עם חצי חוליא טריפה ,לבושי-שרד ]הלכות טריפות
העצמות סימן יב סעיף ג[" .הוי כאלו נשתברו ".ואם
חזרו השברים וקשרו ונתרפאו היטב אפילו שבר אל
שבר יחדיו ידובקו אפילו הכי טריפה ,לבושי-שרד
]הלכות טריפות העצמות סימן יב[.
 : ש"ך ]סימן נד ס"ק ד[ בשם בה"ג
העלה לאסור בנעקרה צלע בלא הפסד מרובה ,וכן
הפרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן נד ס"ק ד[ ,ולבושי-שרד
]הלכות טריפות העצמות סימן יב[/ .שורה זו לא ברור לאן
זה שייך/
סעיף יא  : בהפסד מרובה ולצורך שבת ,אף
שהעוקץ נוטה לפנים המיקל לא הפסיד ,ואם נוטה
על גבי הריאה יש לאסור בכל גווני ,פרי-מגדים
]שפתי-דעת סימן נד ס"ק ג[.
סעיף יב  : נעקרו צלעות קטנות צלע וחצי
חוליא מימין ומשמאל ,הרי זו ודאי טריפה,



   

אפילו בהפסד מרובה ,לבושי-שרד
יב סעיף ג[.





שכלה הבוכנא ,ובית-לחם-יהודה
הביאו הפרי-מגדים ,אם נשבר למעלה מחצי העצם
ונקשר ועצם עליון יורד לתוך אצבע טריפה ,עיין
שם ]שפתי-דעת סימן נו ס"ק יג[.

]הלכות טריפות סימן

]סימן נו ס"ק ה[

סעיף יג  : משמע בפלתי
שהמעשה היה בחסר ,עיין שם .נודע-ביהודה
]יורה-דעה מהדורא קמא סימן ה[ התיר בחסר לחלוטין,
וביתר לא התיר אלא בהפסד מרובה .ואני הוכחתי
יתר הצלע לבדו אין להטריף בשום אופן ,רק יתר
החוליא ,וכן מסיק נמי בפרי-חדש ]סימן נד ס"ק ז[ צלע
עם חוליא.

סעיף טו    בעוף הגס איניק או אווזא יש
להתיר בצומת הגידים בבדיקה ,עיין פרי-מגדים
]שפתי-דעת סימן נו ס"ק יג[" .ואם יש שם חתך ".ואם
נחתך על-ידי הקשירה קצת בבשר ולא שלט עד
צומת הגידים כשר ,כרתי-ופלתי ]סימן נו בפלתי ס"ק א[.

]סימן נד סוף ס"ק ב[

 

 : בפרי-מגדים
כתב בעוף צומת הגידים לצד חוץ ולא כבית-הילל
]סימן נו ס"ק ב[ ,וכתב לבושי-שרד ]הלכות טריפות העצמות
סימן ו[ מספק יש להחמיר.
]שפתי-דעת סימן נו ס"ק ב[

סעיף א     ונראה מדברי
/הי"ס? /מחוברים הן שם אלא שאין להם שם דין
צומת הגידים.
סעיף ב  : ואם נשבר או נשמט מן הערקום
למטה אפילו בחיבורו לארכובא אינו מטריף שם
שום דבר ,עיין לבושי-שרד ]הלכות טריפות העצמות סימן
א סעיף ח[.
סעיף ג  : עיין פרי-מגדים
ס"ק ט[ ,ביש נקב אסור אפילו בהפסד מרובה לש"ך.
ואם אין נקב אף שאין כאן דיני חיפוי ,עיין
לבושי-שרד ]הלכות טריפות העצמות סימן א סעיף ו[.
]שפתי-דעת סימן נד

סעיף ז    זה לא משמע ,עיין ט"ז
]סימן נד ס"ק יא[ ופרי-חדש ]סימן נד ס"ק לב[.
סעיף ט  : עיין לבושי-שרד ,האחרונים
החמירו ה"ח ועיין ש"ך.
סעיף י     מכל-מקום בפנימיים
אינו אלא טריפות ,לבושי-שרד ]הלכות טריפות העצמות
סימן א סעיף י[.
 : ובית-הילל ]סימן נו ס"ק ב[ כתב
שבעוף שיעור צומת הגידים הם מבפנים לצד חלל
הגוף ולא לצד חוץ וכתב שכן נוהגין ]עיין
פתחי-תשובה סימן נו ס"ק א[.
סעיף יב  : ואם נשתייר קצת דבוק בתוך
שיעור צומת הגידים כשרה ,עיין לבושי-שרד ]הלכות
טריפות העצמות סימן א[.
סעיף יד       שוק שנשבר
למעלה מחצי עצם ונקשר יפה ועוקץ או העצם
מושך המטה ,עיין בפרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן נו ס"ק
יג[ ובנודע-ביהודה ]יורה-דעה מהדורא קמא סימן כא[ .עיין
פרי-מגדים דאין למדוד האצבעות אלא ממקום

סעיף טז      ועיין לבושי-שרד
]הלכות טריפות העצמות סימן א סעיף י[ באינדיק כשר
בבדיקה ,ואם באווזא בהפסד מרובה בשתי אצבעות
אם הגיד אינו אדוק לשבר ,אבל בשבר על שבר
יחדיו ידובקו טריפה באווזא אפילו בהפסד מרובה.
"ולכן בחזר ונקשר דאין ריעותא" ואפילו רק שבר
על שבר יחדיו ידובקו ,לבושי-שרד ]הלכות טריפות
העצמות סימן א סעיף יא[.
 : ואם נאבד ולא נבדק טריפה,
לבושי-שרד ]הלכות טריפות סימן א סעיף ו[ .
סעיף יז       עיין
לבושי-שרד ]הלכות טריפות העצמות סימן א סעיף ב[ אם
נשמט כל-כך עד שיצא הבוכנא כולו מתוך האסיתא
מיקרי נמי נשבר וטריפה בכל ענין אפילו לא
איעכלו ניביה עוף ובשר שלם אפילו בהפסד מרובה
וסעודת מצוה ,עיין שם" .להתיר בהפסד מרובה".
ודוקא שעוף ובשר שלם ,עיין פרי-מגדים על-פי
הרא"ש" .ומכל-מקום בהפסד מרובה יש להכשיר".
עיין נודע-ביהודה ]יורה-דעה מהדורא קמא סימן כא[ אם
נמצא כן לאחר הבישול כשר" .שנפסקו ".ובנשבר
אין להכשיר אלא אי עור ובשר חופין את רובו או
שאין נקב כלל ,עיין לבושי-שרד ]הלכות טריפות
העצמות סימן א סעיף ו[.
סעיף יח    ואם נשמט ויצא כולו מחורו
טריפה בכל ענין ,לבושי-שרד ]הלכות טריפות העצמות
סימן א סעיף ח[" .ובמקום הפסד מרובה צ"ע ".עיין
בלבושי-שרד ]הלכות טריפות העצמות סימן ב[ שכשר
בבדיקת מבין.







   

סעיף יט  : והסכימו רוב הפוסקים דכשר ,ולא
כפרי-חדש ]סימן נה ס"ק י[.
סעיף כ  : אבל אם ניתק השוק מהארכובא
צריך בדיקה בצומת הגידים ,ובאווזא בהפסד מרובה
ובעוף הדק ,טריפה .אבל אם יצא העצם מכל חור
מושבו לגמרי מקרי נשבר ולא מהני בדיקה אפילו
בבהמה ,לבושי-שרד ]הלכות טריפות העצמות סימן א סעיף
יב[  .ואם הוחבר אל חורו ונתרפא דינו כמו ניתק,
עיין שם.

 
סעיף א  : בבהמות אפילו טמאים אינם
דורסים ,עיין הגהות ב"י .חיות ועופות טהורות אינן
דורסות כלל ,ב"ח ]סימן נז[.
סעיף ב  : ובית-הילל ]סימן נז ס"ק א[ כתב עכשיו
נוהגין לאסור דריסת הזאב אפילו בגסה באכילה,
אם נודע עד אחר שחיטה מותר אף באכילה,
בית-לחם-יהודה ]סימן נז ס"ק א[.
סעיף ג  חתול המדבר עיין סעיף יט לקמן.
סעיף ד  : והוא הדין ברדלס שקורין טחו"ר,
עיין פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן נז ס"ק טז[.
סעיף ה  : אם השן רחב יש לו בדיקה כמו
קנה רחב ,פרי-מגדים ]משבצות-זהב סימן נז ס"ק ד[.
סעיף ו  : ובספק דרוסה בדב ונמר והפסד
מרובה שרי באכילה ,פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן נז
ס"ק ז[ ,וכן בספק דרוסה מן הזאב ,תשובות
גבעת-שאול ]סימן ז[.
סעיף יא  : עיין ש"ך
ופרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן נז ס"ק ח[ שיש להם נמי
דרוסה בגס ]שקורין פאלקו"ן[ קל וחומר מנץ ירק אם
ניקב עד החלל ,והוא הדין נשר ]שפתי-דעת סימן נז ס"ק
טז[.

מטיל ארס ,פרישה ]סימן נז ס"ק טו[ .ודוקא אם ניטל
כל הצפורן ,הא ניטל עד הבשר מטיל ארס,
פרי-מגדים.
סעיף טו  : אם מת הדורס ובהדי דנפיק
נשמתיה שמיט לידיה מן הנדרס ,כשרה ,רדב"ז
]יורה-דעה חלק ז סימן צז[ .אם משך את צפורנו ולא
הספיק לגמרו עד דמית הדורס ,טריפה ,שם.
סעיף טז     מן השדה דליתא כותל ,דאי
איכא כותל תלינן ,ודוקא בבהמה ולא בעוף ,ב"ח
]סימן נז ס"ק יח[.
סעיף יז  :עיין לקמן סעיף כב.
 : עיין בנודע-ביהודה
חלק אבן-העזר סימן נד[ אם אירע כן שתי פעמים אם יש
נפקא מינה ביניהם ,כגון חלב או ביצים שבינתיים,
צ"ע ,אולי מחשב ספק ספיקא להחמיר והוא טריפה
ודאי.
]מהדורא תנינא

סעיף יח  : אם נמצאו שלוש נדרסים יש
לאסור כולם אפילו במקום רחב ,ט"ז ]סימן ס"ק כג[
בשם מ"כ ]מראה כהן?[ ,ועיין בתשובות אחרונים.
סעיף יט       
)       הויכט(
ממית.
סעיף כ  : עכברים הגדולים )ראצין( מזיקין
לעוף אבל אינם דורסים ,ואין חשש רק משום נקיבת
הקו ,נודע-ביהודה ב .5

]סימן נז ס"ק ח[

סעיף יג   דוקא חיה ,אבל עוף ברגל,
פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן נז ס"ק יט[ ט"ז ]סימן נז ס"ק
י[ וש"ך ]סימן נז ס"ק יט[.
 : כסו רגלי הדורס בכסף אינו מטיל
ארס הגהות בית-יוסף בשם צ"ל .נטלו צפרניים אינו

סעיף כב  : ועיין בתשובות טוב-טעם-ודעת
שאם יש מקום שאחד יוכל להנצל ,כולם מותרים.
 : ועיין פרי-מגדים
ס"ק כד[ שנים או שלוש זאבים הוא מקום צר אפילו
בחצר רחב ,אבל בבקעה לא ,אפילו בכמה זאבים.
ובעופות לא היה מקום צר אלא בכלוב אבל בדיר
לא מקרי צר כיון שיכול לעוף למעלה ודוקא בחיה
הדורסת אבל כנגד עוף הדורס צריך שיהיה הדיר
בלתי מקורה ,עיין שם.

_________________
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]שפתי-דעת סימן נז



   

סעיף כו  : ואם אותו שהרג היה מפרכס קצת
או מזיז מעט ברגל אפשר דלא נח רוגזיה ,אחרונים.
סעיף כז  : ואם היה שני זאבים ושתי כבשים
נהרגו ,אבל לא בשני זאבים וכבש אחד הרוג,
פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן נז ס"ק כח[.

סעיף י      ואם הלכה ארבע אמות
הלוך יפה כשרה ,בית-לחם-יהודה ]סימן נח ס"ק ז[,
וסיים והמחמיר תבוא עליו ברכה[.
      
)פרי-חדש( ".עיין פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן נח ס"ק ד[,
כיון דקיימא לן כרמב"ם שצריך בדיקה משום שינוי
מראה והפסד צורתו ובזה אין אנו בקיאין אפילו
באבר אחד.

סעיף כט  : עופות שעמדו בכלוב ואחד
הוציא ראשו וחתול עומד על צוארו ,עיין בתשובות
אחרונים.
סעיף ל  : ואם דרס האם כנגד חלל הגוף
אסור גם הולד ,עיין תשובות שבות-יעקב ]חלק א סימן
נד[.

 
סעיף א      עיין
פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן נח ס"ק ג[ ,בעוף לא שייך
גובה עשרה טפחים ,אם לא שכנפיו ורגל קשורים.
ואם עמדה על רגליה ויש מכריסה עד לארץ ארבעה
טפחים ,די בבור עמוק ששה טפחים אם נפלה ,כל
הפוסקים וגם לקמן ד.
   דוקא עמדה היא מעצמה
והלכה מהני ,עיין פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן נח ס"ק ו[.
ואם העמידוה במקל או על-ידי רעדה ופחד ,עמדה
מעצמה קרי ליה ,עיין פלתי ]סימן נח בכרתי ס"ק ט[.
סעיף ב  : ואם נפלה אפילו בפחות מעשרה
טפחים ואינה הולכת הילוך יפה ,יש לחוש כיון
שראינן ריעותא ,עיין בתבואות-שור ]סימן לב ס"ק ז[,
ועיין בנודע-ביהודה ]יורה-דעה מהדורא קמא סימן כב[.
סעיף ד     בפלתי
ס"ק ב ובפלתי ס"ק א[ אפילו הבור חמישה טפחים.

]סימן נח בכרתי

סעיף ו    אפילו יותר מעשרה טפחים,
פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן נח ס"ק א[.
סעיף ז   ואינו מתכוין להפילו.
סעיף ח     דוקא אי יש עשרה
טפחים גובה.





 : אם הלכה הילוך יפה רק מנענע
בראשה ,יש לאסור לכתחלה ,ובדיעבד שבשלוה
בלא בדיקה כשרה ,בית-לחם-יהודה ]סימן נח ס"ק ז[.
סעיף יא  וטריפה אפילו בבהמה ,ואם נולדה כך,
עיין בפרי-מגדים ]משבצות-זהב סימן נט ס"ק א[" .ולא
נעשה מחמת חולי ".ובית-הילל ]סימן נט ס"ק א[
וים-של-שלמה  6אוסרים.
סעיף יב  : וכן אם נשכה כלב שוטה ,ונראה
לי אפילו בספק הולכין להחמיר ,ועיין בברכי-יוסף
]סימן ס בשיורי-ברכה ס"ק ג[ שרצה לאסור בבהמה
שאכלה זכוכית כתוש ,וצ"ע .דגים שנצודו בסם
המות שלהן מותרין באכילה ,בית-לחם-יהודה ]סימן
ס ס"ק ב[ .ומעשה בעוף אחד שגבר עליו הדם עד
שהיו כל בני מעיים בפנים מאודמים וביותר סמוך
לגרונו למטה מבית הבליעה ובני מעיים שלמים
ונקיים והכשרתיו ,ברכי-יוסף ]סימן ס בשיורי-ברכה ס"ק
ג[ בשם רד"ק.
סעיף יג  : מותר לפטם בקמח שהתליע,
לחם-הפנים ]סימן ס ס"ק ג[ .ועיין בתשובות
שבות-יעקב ]חלק ב סימן נז[ בכבשים שגדל בהן שחין
שרגילין למות יש לאסור משום סכנה .עוף הנקרא
פאטא שמפטמים אותם בטחול בהמה ,טריפה ,עיין
ברכי-יוסף ]סימן ס בשיורי-ברכה ס"ק ב[ שהכשיר.
סעיף יד      עיין
באחרונים שהכשירו מטעם זה וזה גורם.

_________________
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סעיף א  : ועיין בפרי-מגדים
סב ס"ק ג[ טעמים אחרים.



סעיף יד  : ובעינן שבעתן עין ,פוסקים.
]שפתי-דעת סימן

 
סעיף א  : וצע"ג עיין בפרי-מגדים
סימן סג ס"ק א[ דכוי בריה בפני עצמו ואסור מן
התורה חלבו.
]שפתי-דעת

סעיף ב  : והא שיש בו כזית.
סעיף ג  : מכל-מקום אסור לתת לבן נח,
פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן סב ס"ק ד[.
סעיף ו       בשבירת הגף
דוקא אם קיים הבוכנא ואין לו עוקץ סמוך לגוף,
לבושי-שרד ]הלכות טריפות העצמות סימן ז סעיף ג[ .
"וצריך לחתכו וכו' ,וכל-שכן בצלי ובשול".
ובדיעבד יש להקל ,עיין לבושי-שרד ]הלכות טריפות
העצמות סימן י סעיף ד[.
סעיף ז  : לא נקרא נשמט אלא שלא יצא
מחורו רק ניזוז שם ממקומו אבל אם יצא מחורו
לגמרי דינו כנשבר ,ב"י.
סעיף ח  : והוא הדין יתרת הכבד וטחול
וכוליא ורגל ,ב"י.
סעיף ט  : עיין בתשובות ברית-אברהם
שבעופות מותר למכור בני מעים לגוי אפילו
נתנבלה בשחיטה אבל לא בבהמה ,וכן עמא דבר.
 :ואם נפסל השחיטה באחד מכל סימנים
שחיטה מותר ליתן הריאה ושאר בני מעים לגוי,
ב"י.
סעיף יב    ועיין בשמלה-חדשה
]סימן סג סעיף ב[ שמפקפק בזה.
    והוכחתי
שמותר כמו תלוי במסמר ]עיין שולחן-ערוך סימן סב סעיף
ב לגבי תלוי במסמר[.

סעיף ג  : ועיין בחתם-סופר ]יורה-דעה סח[.
סעיף ד       והגאון מהר'
או"ו ז"ל /הגר"א /פירש דר"א סבירא ליה כר"י.
ור"י סבירא ליה כרבי עקיבא ,עיין שם.
 : ועיין בפרי-חדש
שמחמיר דטעם כעיקר דאורייתא.

]סימן סד ס"ק טו[

סעיף ה      הן צד הנגלה הן
צד הנסתר.
 : ועיין רש"ל
הנשה סימן ח,ט[ צריך ניקור הטחול בעודו חם ולח
ויוכל למשוך החוטין בקלות ולא ינתקו ,עיין שם.
ותימה שלא הביא נמי דיני כוליא רק ציין
לשולחן-ערוך.
]ים-של-שלמה פרק גיד

סעיף ו  : ואם אין שישים בחתיכה עצמה
אמרינן חתיכה עצמה נעשית נבילה בבישול ,אבל
במליחה סגי בקליפה ,בה"י.
סעיף ז  : ועיין בכרתי-ופלתי
ס"ק ו[ סשאסור מן התורה ,ודברי המחבר כאן צ"ע.

]סימן סד בפלתי

סעיף ח       
ומשליכין אמה למעלה הסמוך לקיבה וסניא דיבי
ואורך אמה הסמוך לו וחתיכה הדבוקה בפי הטבעת
כולן משום מיאוס.

 ." ואני בררתי כדברי הלבוש ,עיין
בחידושי.

 : ונהגו לחמיר גם בבהמה שמנקרין
הקרום מהדרא דכנתא בכל בהמות כל הקרום
מחשש שמא יטעה ,וגם צריך שיטול הוורידין מן
שומן הכנתא הסובבין כעכביש ,ספרי הניקור.
ונוטלין גם הסניא דיבי עם החלב שביניהן ומסירין
הבליטה הקטנה – )דומי(.

      והוכחתי
שצריך להיות דוקא כל המוכרים ישראל.

סעיף ט  : אבל בחלב גמור לא מהני לקנח
או להדיח הסכין ,כרתי-ופלתי ]סימן סד בכרתי ס"ק יט[.

      ובמקום
המצויין עופות ,אסור ,עיין פרי-מגדים ]משבצות-זהב
סימן סב ס"ק ג[.



     

סעיף י      ואפשר אפילו
נצטנן ומחובר ובשר הכסלים אין להניח כך שיהא
חלב הכסל מונח למטה על חתיכת בשר.
סעיף יא  : וזה לא שייך על אין מולחין.
סעיף יב      מהרש"ל
גיד הנשה סימן ו[ גורס הפסד מרובה.

]ים-של-שלמה פרק

סעיף יג  : טבח שמכר בשר שלא הודח ולא
נמלח יותר משלושה ימים אחר השחיטה אין
מעבירין אותו רק מלמדין ,עבודת-הגרשוני ]סימן טו[.
טבח שמכר סתם ולא בחזקת מנוקר מלקין ומעבירין
אותו ,מהרא"י ]יהודה-יעלה חלק א יורה-דעה סימן יא[.
סעיף יד         
חלב שעל גיד הנשה אסור גם-כן בחיה ,רדב"ז ]חלק
ב סימן תרע[.
   ואם נמלח הגיד ואינו
ניכר צריך שישים כנגדו ,אף-על-גב דעץ הוא
התורה אסרתו ,יורה-דעה ק.
 : שומנו של גיד מותר בהנאה.
   אבל ירך שלמה לא
ישלח ,פרי-חדש ]סימן סה ס"ק טז[.
סעיף טז  : ובכל החוטין יכוין לחתוך החוטין
דוקא או לטלן ,ב"י .
סעיף יז     ונהגו לחתוך מן
הלשון עצמות /טריפה ביינדל /נהגו ליטול הריאה
מן העופות ובאווזא תרי סניא דיבי וגם עצמות
הלחיים מן העוף .ונוהגין לחתוך כיסוי הגרגרת
משום מיאוס ,וצריך לחתוך הגרגרת והושט לשנים.
סעיף יח  : והשומר נפשו יזהר לאכול מתוך
אחוריים בהמה אלא משוחט ומנקר תלמיד-חכם
וירא שמים מאד שמומחה ומוחזק.

 
סעיף א    וכן דם כוי.





סעיף ה    ונפקא מינה להקל בספיקו בנפל
ללח ואינו יודע אם יש שישים ,פרי-מגדים
]שפתי-דעת סימן סו ס"ק ו[.
 : ועיין פרי-מגדים
ס"ק ו[ דיש לצדד כן ביש הפסד מרובה .טיפת דם
בביצה במעי התרנגולת אסור כל הביצה מדרבנן,
פרי-מגדים.
]שפתי-דעת סימן סו

סעיף ו      בשולחן-ערוך
איתא בחלבון ,עיין פרי-מגדים ]משבצות-זהב סימן סו
ס"ק ב[.
סעיף ח      עיין
פרי-מגדים ]משבצות-זהב סימן סו ס"ק ה[ שהעלה שבזה
הש"ך מודה.
סעיף ט  : ואם נתערב יש להקל.
סעיף י    יש להחמיר באין הפסד מרובה,
פרי-חדש ]סימן סו ס"ק י[.
 :  ואם נמצא במקום שאין אוסר
מן הדין ,יש להתיר כל החמין.
סעיף יד  : וכן דם חגבים אם קבצו בכלי
אסור בלי שום היכר ,פרי-חדש ]סימן סו ס"ק יד[.
סעיף טו  : בכל מקום פחות מרוב אין להתיר,
פרי-מגדים.
סעיף טז  : דם תיש הנקרש ונתיבש אין בו
איסור כלל לאוכלו ,שבות-יעקב ]חלק ב סימן ע[.
סעיף יח  : ובבהמה לאחר שתצא נפשה אף
שעדיין מפרכסת קצת וזינקה לית בה חיות ושרי,
פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן סז ס"ק ב[.
סעיף יט  : כתב הבה"י אם נמצא בחתיכה
אחת בקדירה כשמבשלין בו בשר שנצרר הדם בין
עור ובשר או בין בשר ועצמות ,צריך שיהיה שישים
באותה חתיכה עצמה נגד הדם ,באם לאו אזי צריך
שישים נגד כל החתיכה וחתיכה עצמה אסורה.

 

   הטור ]סימן סו[ סבירא ליה דם שליל
אינו חייב עליו ,עיין פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן סו
ס"ק ב[.

סעיף א      כתב אגודה ,מותר
לבשל בחמי טבריה בלא מליחה ,עיין
בפתחי-תשובה ]סימן סט ס"ק יח[.

]חולין סד ,ב ,ד"ה והוא[

סעיף ב      לטעם ר"ן צריך
לומר דוקא אם מלחו סמוך להדחת הטבח ,דאי לאו

סעיף ד   בתוספות
לפנינו איתא שזה אינו בא מנשיכות ,וצ"ע.





     

הרי נתיבש ונעשה עור קרום ואם-כן אין כח המלח
פולט.
      עיין ש"ך
ה[ ,בדיעבד מהני אפילו הדחה מועטת.

]ס"ק

סעיף ד         
ואם לא חתך אלא מעט ולא הדיח דיעבד מותר,
פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן סט ס"ק ג[.
סעיף ה  : עיין בתשובות הר-הכרמל ]סימן יג[,
אם נגע הבשר בחום התנור עד דאסמיק שכמעט
נצלה המקום שנגע מותר ואחר הצליה כראוי מותר
לבשלו.
סעיף ו       מותר
לשרות בשר בכלי של גוי לצורך מליחה,
משאת-בנימין.
סעיף ח  : אם נפחוהו העוף קודם מליחה
ומלחוה על גבי העור אסור .אם בשלוה במליחה זו
ואף אם העבירוהו הנפוח אסור לכתחלה,
בית-הילל.
סעיף ט  : ואם הודח קודם שלשת רבעי שעה
יש לחזור וימלחנו אבל לא עם בשר אחר,
נודע-ביהודה .7
סעיף יא  : מלח של הערינג שיבשו אסור
למליחה אפילו בדיעבד ,חמודי-דניאל ]סימן לט[.
סעיף יג  : ועיין בתשובות מהר"י אסד
מאדוני מורי ורבי ז"ל הנקרא יהודה-יעלה ]סימן קז[,
אם מלחוהו בשר ונתנוהו בשק אפילו שלא במקום
מדרון כשר בדיעבד.

 
סעיף ג     ועיין בתורת-חסד אם
לא חתך למטה יש להם תקנה על-ידי מליחה שנית
לאחר שחתך למטה.
סעיף ו      ואפשר דסבירא
ליה שאף בכבד בהמה מותר בזה אופן?..
בהר-הכרמל ]סימן יד[ מתיר לצלות הכבד בתנור
האופה בשעה שבוער ,רחוק מהאש ,וכן
_________________
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בכתב-סופר ,ובצל"ח
בפתחי-תשובה ]סימן עג ס"ק א[.

]פסחים דף עד ,א[

אוסר ,ועיין

סעיף ז  : אדוני מורי ורבי ז"ל בשו"ת
כתב-סופר ]סימן מא[ רוצה להתירו לאכלו חי או צלי,
ועיין בפתחי-תשובה ]סימן סט ס"ק א[.
סעיף יג  :אם הביצה נולדה כדרכה אף שקליפתה
רכה אין צריך למולחה ,יעב"ץ ]חלק א סימן צב[.
סעיף יד       כחצי
צלייה.
  ופרי-מגדים
כג[ אוסר הסכין אם חתך בו הבשר לאחר שהוסר מן
האש קודם שנצלה כדי צלייה.

]שפתי-דעת סימן עו ס"ק

סעיף טו  : הפרי-מגדים
ס"ק א[ התיר טיחה דקה של ביצים בדיעבד ,דלא
כמנחת-יעקב.
]משבצות-זהב סימן יח

סעיף יז  :אלא אם כן נמלחו שניהם .וגם שהו
שיעור והודחו כל אחד בפני עצמו.

 
סעיף ו    וטוב להדיחו במים פושרין,
איסור-והיתר תורת-חטאת.
סעיף ז  : בספק נמלח אם הוא הפסד מרובה
וערב שבת יש לצדד להקל ,פרי-מגדים ]משבצות-זהב
סימן סט ס"ק כד[ ,אף בלא שישים ואפילו החתיכה
לבדה.
סעיף ח  :בנהר לא מקרי כבוש .ואם לא היה נכבש
בהם ..?..עשרים וארבע שעות לא מקרי כבוש,
תשובות שב-יעקב /.המעתיק :עיין בתשובות
שב-יעקב סימן כז עמוד לג ב ושם השאלה אם היה
שרוי כג שעות ,ואחר-כך עוד שעה אחת במים
אחרים.
 : ובהפסד מרובה יש לצדד ולהקל
אם יש שישים במים למלחו ולבשלו בקדרה שיש
בה שישים אחרונים ,עיין טו"ז ]סימן סט ס"ק לז[.
סעיף ט  : ועיין בדברי-שמואל שיש להתיר
לעכבו שלוש שלישיים כיון שלא נזכר בש"ס.



     

סעיף יא  : ועיין בפרי-מגדים
סט ס"ק כד[ אם הוא הפסד מרובה וערב שבת יש
לצדד להקל.
]משבצות-זהב סימן

סעיף יד       ואפילו
בהפסד מרובה וצורך מצוה ,פרי-מגדים ]שפתי-דעת
סימן סט ס"ק עד[.
 : עיין בספר חמודי-דניאל
באמצע מליחה פולטת מיד ואם הושם בכלי שאינו
מנוקב או נפל לקרקע נאסר מיד.
]סימן לח[

סעיף טו  : ונראה דוקא מה שחוץ לציר.
סעיף טז  : וההיתר שבסימן זה צע"ג.
סעיף יז )סוף סימן סט( ".צריך לומר ע.
 : עיין בתשובות מהר"י אסד
שק הוי ככלי מנוקב ,ואם הוא במקום מדרון מותר
בדיעבד ,וכלי פשתן או בגד פשתן הוי ככלי שאינו
מנוקב ,עיין בבינת-אדם ]כלל לב אות ל[.
]סימן קז[

סעיף יט         
 הט"ז ]סימן סט ס"ק נ[ אוסר בן יומא.
סעיף כג  : אלא אם כן יש שישים כנגדו.
סעיף כד  : ובהפסד מרובה יש להתיר על-ידי
שידיחנו ויחזור וימלחנו.

סעיף ה    או לא ניקב העצם.
סעיף יב  : ועיין בשפתי-דעת
דלא התיר בלא שישים ומסיק כש"ך ]ס"ק ט[ דוקא.
ועיין שם ]שפתי-דעת סימן עא ס"ק יא[ האיך מולחין
עצמות יבשות עם בשר אינו אלא מטעם משרק
שריק.

]סימן עא ס"ק ט[

 
סעיף ב        
]  שפתי-דעת סימן עב ס"ק ד[.
סעיף ה  : אם צלה העוף באגן בראטבעקין
עם הלב ,עיין בנודע-ביהודה ]יורה-דעה מהדורא קמא
סימן כה[ ובתשובות מהר"י אסד ]סימן קי[
ובפתחי-תשובה ]סימן עב ס"ק א[.
סעיף ז  :ועיין בפרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן עב ס"ק יא[,
לדעת הש"ך ]סימן עב ס"ק יא[ צריך קליפה במליחה
אפילו אינו דבוק.
סעיף ט  : אם נתבשל בעוף עם הלב ונתבטל
בשישים וחתכו מיד רותח ,עיין בחוות-דעת ]סימן עב
בביאורים ס"ק ג[ דיש לדון ,ועיין ביד-אפרים ]סימן עב
ד"ה אבל נהגו[.
סעיף יא  : אם נפסק הקילוח ,חוות-דעת
עג ס"ק ג[.

 
סעיף א  : ועיין סימן סח דלא התירו לבשל
כך ,אלא בדיעבד אם בשל כך מותר ,עיין רמ"א
]סעיף ד[ וש"ך ]ס"ק ח[ שם ,ועיין לקמן כאן אות ד.
    אם תוחב עץ או ברזל
בנחירים לנקוב הקרום אין צריך לנקוב עוד בעצם
הגולגולת ,עיין פלתי ]סימן עא ס"ק ב[.
סעיף ב    זה דוקא אם הוסר הבשר מעל
הראש ,פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן עא ס"ק ח[.
סעיף ג  : ועיין פרי-מגדים
ס"ק ה[ שתמה למה נקיבת העצם די.

]שפתי-דעת סימן עא

סעיף ד   בפרי-מגדים
איתא 'או שתי או ערב'.





]שפתי-דעת סימן סח ס"ק ח[

 : ואם בשל בלא חתיכת שתי וערב
סגי אם ניקב העצם קודם מליחה והניח הנקב
למטה ,סימן סח.

סעיף יב  :ועיין בשו"ת דברי-חיים
שהתיר גם-כן כבוש בכבד.

]סימן

]חלק ב סימן מט[

סעיף יג  : ועיין בתשובות כתב-סופר
שאסור לכתחלה לבשל אחר צלייתו ובדיעבד מותר.
]סימן מ[

סעיף יד  : עיין פרי-מגדים
ס"ק יג[ ,שפודין המתגלגלין מעצמן אף האידנא שרי,
ואפילו נמלחה ,עיין שם.
]שפתי-דעת סימן עג

סעיף טז  : בכתב-סופר ]סימן מא[ התיר
בדיעבד לאכלו צלי בכלי שאינו מנוקב אם נמלח או
נצלה בכלי שאינו מנוקב ,ואם בשלו אחר-כך אסור
מדינא ,וכן הדין בנייר ,ועיין מהר"ם שיק ]סימן פז[
שהחמיר בנייר ,ועיין בבינת-אדם ]סימן כו[.
סעיף יז  : ואם בשלו בלי קליפה אין צריך
לקלפו אחר בישול ,ש"ך ]סימן עג ס"ק כא[.





     

סעיף יט  : ודוקא אם בשלם בשוגג בדיעבד
מותר אי לא אסמיק ,אבל אם בשלם במזיד בלי
מליחה אסור בדיעבד ,פרי-מגדים ]סימן עה בשפתי-דעת
ס"ק ד ובמשבצות-זהב שם ס"ק ב[ וחוות-דעת ]סימן עה
בחידושים ס"ק ג[ וכתב-סופר ]סימן מג[ התיר אף בזה.
סעיף כ  : כן נראה קצת מפרי-מגדים
]משבצות-זהב סימן עה ס"ק א[ וחוות-דעת ,ואם נמלח
והודח בתוך שיעור מליחה והונח אצל מלוחה,
אסור אף בהפסד מרובה ,פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן
עה ס"ק ו[.
סעיף כא  : וצ"ע להתיר משום שלא כדרך
הנאה.
סעיף כב  : וכן איכא למימר גבי קורקבן
לדידן ,עיין בפתחי-תשובה ]סימן עה ס"ק ד[ שהביא
בשם מנחת-יעקב ]כלל טו ס"ק ט[ לאסור.
 : והפרי-מגדים
ס"ק ד[ לא חילק בין החלחולת לשאר דקין.

]משבצות-זהב סימן עה

סעיף כה  : ועיין פרי-מגדים
עד ס"ק א[ בשם ב"ח שהתיר הבשר אף בלא הפסד
מרובה.
]משבצות-זהב סימן

 
סעיף ג  : והט"ז ]סימן עו ס"ק ה[ אוסר אפילו
לא שהה שיעור מליחה ,עיין פרי-מגדים ]משבצות-זהב
סימן עו ס"ק ה[.
סעיף ה       השפשוף
ביד הוי כמו שלוש פעמים ,בית-לחם-יהודה ]סימן
עו ס"ק יא[.
סעיף ז   
 : בדיעבד.



סעיף יא  : וכל זה לצלי ,אבל לקדירה
מולייתא אסור עד שימלח וידיח כל אחד לבדו,
אפילו בדיעבד.
סעיף יב  : ואם יש שישים במולייתא נגד
האיסור שבמולייתא הכל מותר ,ש"ך ]שפתי-דעת סימן
עז ס"ק ה[.

 
סעיף ב )רש"י ורמב"ן( בידוע וכו' ".ויש אומרים דורס ואוכל
מחיים ואינו ממתין עד שימות ,רבנו תם ]חולין סא,
ב ,ד"ה הדורס[.
  
סעיף ג " : לערכען" הוא עוף טמא,
חינוך-בית-יהודה ]סימן לב[ .אווזים שראשי חרטומן
שחורות ,קצת חכמי הדור אסרוהו ,תשובות
בית-אברהם ]קונטרס משפט שלום[ האריך להתירן.
כינעזישע היהנער יש מסורה מארץ-ישראל
ומארצות ענגלאנד להכשיר ,ד"ח.
  
סעיף ד  : אין זה כל-כך פשוט ,עיין ש"ך
]סימן פב ס"ק ח[.
סעיף ה  : ים-של-שלמה
כתב אויערהאהן אסור והוא משמונה ספיקות.
שטארך אוסר הרא"ש ]חולין פרק ג סימן ס[ אף שיש לו
כף רחב .פווא"ן אוסר הכנסת-הגדולה בהגהות
בית-יוסף ]סימן פב אות כח ,כט ,לא[ .טרפפ"א אוכלין
באוסטרי )עסטררייך( ,פרי-חדש ]סימן פב ס"ק ט[ .ואני
שמעתי גם פאזאן אוכלין.
]חולין פרק ג סימן קטז[

 : לכתחלה אין למלאות אלא אם כן
נמלחו כל אחד בפני עצמו וגם שהו שיעור מליחה
והודחו בפני עצמם ,עיין לעיל כלל לא בסופו.

סעיף ו  : כתב בחינוך-בית-יהודה
ובית-לחם-יהודה ]סימן פב ס"ק א[ שאוכלין אותו
באיטליה ובקצת מקומות באשכנז ,וכתבו דיש
לחקור במקומות דנהגו איסור אם יש להם במסורה
לאיסור או נהגו כך בטעות ,ואיכא נפקא מינה בזה,
ונהגו לאכול שפאצען.

סעיף י  : ואם הפנימי נמלח ולא שהה והחצון
נמלח ושהה ולא הודח ,שרי ,עיין פרי-מגדים
]שפתי-דעת סימן עז ס"ק ב[.

סעיף ז  : ואין מסורה על פרלהיהנער .העוף
שוואן אינו נאכל מפני המסורת ,חתם-סופר
מהר"י
ותשובות
]אורח-חיים סימן קכז[,

סעיף ט  : וכששניהם נמלחו ושהו שיעור
מליחה גם-כן שרי ,אלא דצריך שישים במילוי עם
העוף נגד המלח שבפנים.

]סימן לב[



     

אסד ]יורה-דעה סימן צב[ .שמעתי שאוכלין באונגארן
עוף הנקרא טראפפאגעל.
סעיף ט  :ווילדע טאויבען וכן טורטעלטויבען
שהם ביער אין לאכול ,מהר"ם שיק ]יורה-דעה סימן
צט[ ,וכן פרי-מגדים בשם מנחת-יעקב )?(.
סעיף י        עיין
נודע-ביהודה מהדורא תנינא יורה-דעה כח ,אם
קלפן על-ידי רותחין או לויג נקרא נקלפין ומותר,
בשם רמב"ן.





סעיף כב  : אבל אם מצאו בבית הרחם של
דג טמא ,אסור ,וכן משמע מטו"ז ]סימן פג ס"ק יג[,
וכן מסיק הפרי-חדש ]סימן פג ס"ק כז[.

 
סעיף א     אף מי רגלי חמור ,פרק
ד מאכלות-אסורות.
  
 : ותימה שלא הביא דינא דדבש
דבורין ,עיין בשולחן-ערוך ]סימן פא סעיף ח[.

 : עיין בברכי-יוסף
בשיורי-ברכה ס"ק א[ ,חית הים שיש לו קשקשת ויש לו
סנפיר ,אף-על-פי שיש לו ידים ורגלים ,ודאי טהור.

סעיף ג       וחמש
שנים לחולה ,כך צריך לומר.

סעיף יא  : אם יודע שנקלפים ,הסכמת
האחרונים עיין תשובות שואל-ומשיב ]חלק ג סימן נד[.

     ובשנה מעוברת עד
עשרים וחמש חודש ,וכן לנישואין.

סעיף יב  : ואם מצא דג שלם יש לו קשקשת,
תוספות-יום-טוב במעדני-מלך ]מעדני-יום-טוב חולין
פרק שלישי סימן סז אות ה[ אסרו ,וכן חבילי אחרונים,
ועיין בתשובות שואל ומשיב ]חלק ג סימן נד[.
ופרי-חדש ]סימן פג ס"ק ד[ עם חבילי נביאים אחרונים
מתירין.

סעיף ד      זה הוא שיטת
הרמב"ם ודעימיה ,אבל תוספות ]כתובות דף ס ,א ד"ה
יכול[ ורא"ש ]כתובות פרק ה סימן יט[ וט"ז ]סימן עט ס"ק
ג[ ופרי-חדש ]סימן עט ס"ק ו[ כתבו שהוא רק דרבנן.

]סימן פג

סעיף יג  : ואפילו נשרו יחד מעת לעת דהוי
ספק ספיקא שנמצא בו קשקשין ,מותרין .ותימה
שלא הביא ההיא סימנא דראש ושדרה ,וצ"ע.
סעיף יד  : דג "שטירל" ,אדוני מורי ורבי
בתשובות כתב-סופר אוסרו נגד דעת נודע-ביהודה
]יורה-דעה מהדורא תנינא סימן כח[.
סעיף יח  : דג שיש לו סנפירים ארוכים
מראשו ולמטה שחופים את רובו ויש לו קשקשת,
טהור ,עיין ברכי-יוסף ]סימן פג במחזיק-ברכה ס"ק ב[.
הוזן-בלאזן מותר לתת לתוך משקה לכתחלה
להצליל המשקה ,נודע-ביהודה ]יורה-דעה מהדורא קמא
סימן כו[.
סעיף כ  : זה דוקא לשיטת רש"י ,אבל לשאר
פוסקים סבירא להו שהוא מין טהור ,וצ"ע.
סעיף כא  : והכרתי-והפלתי פליג
בפלתי ס"ק ה[.

]סימן פג

סעיף ה      ואם נחלבה
בהמה בריאה ואחר-כך מתה ונתנבלה פתאום,
החלב מותר .עיין תשובות מהר"י אסד ]יורה-דעה סימן
צא[ ועיין תשובות שואל-ומשיב ]מהדורא קמא חלק ג
סימן כז[ שהתיר חלב בהמה שמתה מחמת שאכלה
עלה המזיק אפילו תוך שלושה ימים.
סעיף ו      בתשובות
כתב-סופר ]סימן מד[ התיר תוך שלושה ימים בהפסד
מרובה אם עבר יום אחד ,אבל באותו יום אסור.
סעיף ח    וכשירה שינקה מן
הטריפה אסור אף בדיעבד אם לא בהפסד מרובה
וחלב קרוש דוקא ,פרי-מגדים.

 
סעיף ב     עיין פרי-מגדים
]שפתי-דעת סימן פד ס"ק ו[ בכלי ששפתו רחב אם פירש
על שפתו נמי אסור.
    או הכלי ,כך צריך
לומר.





   

     בגמרא
סו[ איתא מדכתיב 'כל שרץ השורץ על הארץ',
וצ"ע.
]חולין

  
סעיף ג        עיין
פרי-חדש ]סימן פד ס"ק ד[ שהתיר ביום לשאוב ביד או
בכלי.
   הט"ז
אוסר ,וכן בכרתי-ופלתי ]סימן פד בפלתי ס"ק א[.

]סימן פד ס"ק ה[

סעיף ד  : והפורחים רק תוך הכלי לא יגרע
מדופן הכלי ומותרים ,פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן פד
ס"ק י[ .
סעיף ח  : ועיין פרי-מגדים
פד ס"ק יז[ .ואני הפעוט ביררתי שאם סינן תחילה
קודם בישול ואחר-כך אחר הבישול מותר
לכולי-עלמא.
]משבצות-זהב סימן

סעיף ט      וצ"ע.
 : וצ"ע דהא לא מקרי פירוש בכך,
ועיין פרי-מגדים .קמח הבא ממרחק יש לבדוק ואם
לא נמצא תולע מותר ואין לחוש ,לא נתנה תורה
למלאכי השרת ,א"א.
  
סעיף יא     עיין בנודע-ביהודה
]יורה-דעה מהדורא קמא סימן כז[ שהקיל קצת בקמח
שהתליע בכלי.
 : מותר להסתחר במאכל המתולע,
פרי-חדש ]על סימן פד ס"ק מב[ בקונטרס אחרון ,דלא
כבית-הילל ]סימן פד ס"ק ב[.
סעיף יז  : וצ"ע שלא הביא הבדיקה על-ידי
המים שהסכימו עליה בשולחן-ערוך ]סימן פד סעיף ח[
וכל המפרשים ,ועיין בתשובות מהר"י אסד
שטאקרויער ערבזען מותרין למכור לישראל מתוך
שנתן ,והמחמיר על עצמו יחמיר ,עיין שם/ .שתי
מלים "מתוך שנתן" לא ברור ויש לעיין במהרי"א/
המעתיק.
סעיף יח   עיין פרי-חדש
יט[ בשם המהרש"ל ]ים-של-שלמה חולין פרק
ק[ שלא אכלן אפילו בבדיקה.

]סימן פד ס"ק
שלישי סימן



סעיף יט  : ונראה דלאו דוקא פומראנצין,
הוא הדין כל דבר יבש הנאסר על-ידי מילבין ,דלא
כלחם-הפנים ]סימן פד ס"ק יג[.
סעיף כ  : חתם-סופר ]יורה-דעה סימן עז[ הפרוש
והחסיד לא יאכל שום דבר הצריך בדיקה ,ומי
שאוכל פירות יבשים של אשתקד בחורף ירחצו
היטב להסיר מילבין המתים ,עיין שם.
סעיף כג      
בדברים חתוכים אדרבא מכלה אותם הדבש ,עיין
ש"ך ]סימן פד ס"ק לז[ ופרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן פד
ס"ק לז[.
 : ועיין פרי-מגדים
ס"ק לז[ שמפקפק.

]שפתי-דעת סימן פד

סעיף כד  : וצ"ע מה שכתב בגדולה הוי
שישים ובקטנה הוי ודאי נמוח .קמח שהתליע אין
לו תקנה ברחיים וגם אין לעשות מחטים מתולעים
גרש ,אם עשה כן אסור לבשלם ,פרי-תואר ]סימן פד
ס"ק כו[.
  
סעיף כו  : בפנים-מאירות ]חלק ג סימן לה[ התיר
לעשות יין מראזיינ"ו שהתליעו ולסנן בבגד עב.

 
סעיף א  : ויש קהילות בספרד שאוכלים
במסור וזה מותר אפילו לכולי-עלמא.
סעיף ב     ואם מצא בלול של
תרנגולין כן שני ראשין כדין או חדין יש להתיר,
הלכות-קטנות ]חלק א סימן לד[.
 : ביצה שיש לה שני חלמונים ואם
אין לה אלא חלבון יש להחמיר ,הריק"ש.
סעיף ג  : לוקחין ביצי אווזות ובר-אווזות
ואין חוששין לאווזות הבר ,פרי-מגדים ]שפתי-דעת
סימן פו ס"ק ז[.
סעיף ד  : ובמקום הפסד מרובה יש לסמוך
על הרמ"א דלא מיקרי דבר שבמנין ,לחם-הפנים
]סימן פו ס"ק ה[.



     

סעיף ו  : ספר קרבן-אהרן מיישב המנהג
לאסור הביצה שהטילה אותה היום.
סעיף ז  : הטילה חלמון ואית ביה שורייקי
סומקא מיקרי מעורה בגידים ואסור,
]סימן פו אות ב[ .

פרי-תואר 8

סעיף י  : הרמ"א ]סימן פד סעיף ז[ לכתחלה יש
להזהר להושיב על ביצת טריפה דדמי למבטל
איסור לכתחלה ,ואפשר שהאפרוח לא שהי אלא
לאחר ,שאילת יעב"ץ ]חלק א סימן קנא[.
סעיף יא  : ביצים שבורות בקערה שאינן
טרופות לגמרי מותר ליקח מהם ,פרי-חדש ]סימן פו
ס"ק ג[ .אם נשחטה ולא נמצאת מרה בתרנגולת;
בדיני ביצים עיין בשו"ת זכרון-יצחק.

 
סעיף א         
 לוקה על אכילה אפילו שלא כדרך אכילה
ושלא כדרך הנאה .רמב"ם ,ועיין פרי-מגדים ]בפתיחה
להלכות בשר וחלב[.
   בהפסד מרובה יש להקל
בטיגון ,פרי-מגדים ]משבצות-זהב סימן פז ס"ק א[ .וכן
אם ערב מתחלה דברים הפוגמים.
  וחם לתוך חם וצונן לתוך חם ועירוי
מיקרי בישול ,פרי-מגדים ]משבצות-זהב סימן פז ס"ק א[.
סעיף ג  : ובדיעבד ואין שקדים מותר לאכול,
ט"ז ]סימן פז ס"ק ד[ .ועיין פתחי-תשובה ]סימן פז ס"ק
י[ שלא גזרו אלא בסעודות גדולות ,אבל בביתו
מותר לגמרי בלי שיניח שקדים.
סעיף ה  : אם הטילה אותה בחייה אפילו
קליפתה רכה מותר לאכלה בחלב לכתחלה ,שאילת
יעב"ץ ]חלק א סימן קב[.
סעיף ו  וכן מה שמבשלים השתא בקיטור
/דאמף /אסור מדאורייתא .9
 : הפרי-מגדים
כב[ מסתפק בעור שליל ועור תחת האליה ועור בית
הבושת אי מדאורייתא אסור באכילה והנאה.
]שפתי-דעת סימן פז ס"ק

_________________
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סעיף ט  : בתשובות רבי עקיבא איגר
רז[ אי איכא שישים מותר להעמיד בו לכתחלה.
תולעים אדומים שמיבשים וצובעים בהם ,מותר,
תפארת-צבי ]חלק יורה-דעה סימן עג[ .דבר לח או משקה
המונח בעור יבש או בנודות ,מותר לכתחלה,
יד-אפרים ]קיצור הלכות בשר וחלב ס"ק כג[.
]סימן

סעיף יא     ואם מריקים ממנו לכלים
קטנים מותר ,פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן פז ס"ק ו[ .אם
גם אחרים אוכלים על השולחן מותר ,משאת-בנימין
]סימן קיב[ .ונראה לי דוקא אם מפרידים ביניהם.
 : ואם רחוקים עד שלא יכול ליטול
בידו מותר בלא היכר ,ב"ח ]סימן פח[ .דבר של בשר
או גבינה לא יטבלו במלח אלא יקח בידו המלח
ויתן על הדבר ,ברכי-יוסף ]סימן פח בשיורי-ברכה ס"ק
יא[.
סעיף יב     וצריך ללעוס ולבלוע,
פתחי-תשובה ]סימן פט ס"ק ה בשם פרי-תואר אות ז[.
 : וצריך להמתין שש שעות מסוף
אכילת בשר ,דגול-מרבבה ]סימן פז ד"ה דאין צריך[.
סעיף יג  : ואפילו לועס תבשיל של בשר
צריך להמתין שש שעות ,פרי-מגדים ]משבצות-זהב
סימן פט ס"ק א[ .ובמקום שיש רק מיחוש די להמתין
שש שעות זמניות ,יד-אפרים ]סימן פט ד"ה אחר אכילת
בשר[.
סעיף יד  : ונראה לי חומרת הדגול-מרבבה
להמתין שש שעות מסוף אכילת בשר אינו אלא אם
אוכל בשר עצמו ,אבל אם לא אכל בעצמו בשר
ממש ,די בהמתנת שש שעות מתחלתו ,כ"ט .וכך
בין גבינה לבשר.

 
סעיף ג  : אם נחתכה עם בשר יחד יש מקום
לאסור שהחלב היוצא נבלע בבשר בחוזק חיתוך
שחותכים שניהם יחד ,תשובות מהר"א ששון ]סימן




קנט[ ,ועיין פתחי-תשובה
רק אם יש בבשר בקעים.

     

]סימן צ ס"ק ב[

דמיירי לאסור

סעיף ה  : אפילו נתבשל לבדו ולא היה
שישים ,פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן צ ס"ק ה[ ,ועיין
פתחי-תשובה ]סימן צ ס"ק א[ שמקיל בזה.
סעיף ז  : ומשערין בכחל לצרפו לשישים כדי
לבטל דוקא כמו שהוא עתה לאחר הצימוק,
כרתי-ופלתי ]סימן צ בפלתי ס"ק ה[.


 

סעיף א      ואם יש שם
טיפת ציר כבר אינו רשאי להתיר אפילו בהפסד
מרובה וסעודת מצוה ,פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן צא
ס"ק טו[.
סעיף ב  : אם נפל ציר או חלב מהותך חם
בכלי ואינו יודע באיזה מקום והוא מיעוט הכלי,
בטל ברוב ,ואם אפשר בהגעלה צריך הגעלה,
פתחי-תשובה ]סימן צא ס"ק ט[.

סעיף י  : אם שהה הכחל עם הבשר בכלי
שאינו מנוקב כשיעור על האש ויש ציר ,אפשר
דאסור ,פרי-מגדים ]משבצות-זהב סימן צ ס"ק יג[.

 

סעיף יד  : אבל אם נבלע חלב בחתיכת בשר
נעשה נבילה ואוסר ,פתחי-תשובה ]סימן צ ס"ק ה[.

סעיף א  : והט"ז
אלא בהפסד מרובה.

 
סעיף א     ודבר חריף אפילו יבש
כצונן לח דמי.
    עיין חוות-דעת
בביאורים ס"ק א[ שמנונית בלא דוחקא דסכינא סגי
בהדחה.
]סימן צא

סעיף ב   יש לאסור לכתחלה לאכול הערינג
או גורקען מלוחים על קערה של גוי ,ובדיעבד
מותר ,ובפתחי-תשובה ]סימן צא ס"ק ב[ איתא דכל
דבר רך כגון קישואים בעי גרידה ,פר"ד.
סעיף ה  : אם נגע בחוץ במקום הקשה סגי
בהדחה ,אבל אם נגע בפנים במקום הרך בעי גרידה,
פתחי-תשובה ]סימן צא ס"ק ד[.
סעיף ו     ודוקא מבושל כמאכל
בן דרוסאי ,חוות-דעת ]סימן צא בביאורים ס"ק טז[.
    אפילו שישים לא
מהני ,חוות-דעת ]סימן צא בביאורים ס"ק יא[.
סעיף ז     הטו"ז
ופוסקים אחרונים אוסרין בנמלח קצת.

]סימן צא ס"ק יב[

סעיף ח  : ולא אמרינן תתאה גבר אלא
שבולע תתאה אבל לא להיות נקרא רותח,
חוות-דעת ]סימן צא בביאורים ס"ק ה[.
סעיף ט  : חוות-דעת
אף בכלי שני אם היד סולדת בו הוי ככלי ראשון
לענין מבליע ומפליט.
]סימן צא בביאורים ס"ק ה[

]סימן צב[

לא התיר השאר

סעיף ב  : ומיהו אף אם יש שישים בקדרה
כנגד החלב שאר החתיכות שנגעו בזו החתיכה
צריכה נטילה.
סעיף ג  : ואם לא ניער וכסה כלל וחתיכה
הוי כולה חוץ לרוטב ואין שישים בקדירה נגד
חתיכה אין להתיר השאר אלא בהפסד מרובה,
חוות-דעת ]סימן צב בחידושים ס"ק ד בביאורים ס"ק ד[.
סעיף ה  : ודוקא בבישול צריך שישים לבטל
כולה ,אבל בלא בישול לא ,ט"ז ]סימן צב ס"ק ז[.
סעיף יא  : ואם ידוע שריבה אחר שנודע לו
התערובת אסור ,ט"ז ]סימן צט ס"ק יא[.
סעיף יג  : בבשר בחלב על-ידי מליחה נעשה
נבלה אף שהוא רק דרבנן ,פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן
צב ס"ק טז[.
סעיף טז  : חתיכה שיש בה איסור דבוק אם
אינו יודע בודאי שנמלחה ביחד עם שאר החתיכות,
אסור אפילו בהפסד מרובה ,דיש לחוש שמא
נמלחה לבדה ואין בה שישים כנגד האיסור דבוק
בה ואוסרה ,חוות-דעת.

 
סעיף א  : ואם נפל על יד של כלי כשהיד
דבוק בעובי הכלי והוא כנגד הרוטב ,דינו כמו נגד
הרוטב .ואם היד שלא כנגד הרוטב ,אף-על-פי
שהיד סולדת בו הוי כנפל שלא כנגד הרוטב ,ואם



     

אין היד סולדת בו אפילו נופל על גוף הכלי מותר,
חוות-דעת ]סימן צב בביאורים ס"ק טז[.
סעיף ב  : עיין לקמן כלל מו אות א בהגה.
סעיף ז  : אין להתיר ,זולת שנפלה אחר
שנחה הקדירה מרתיחתה או שנפלה הטיפה למעלה
הרבה באופן שלא תגיע שם הרתיחה ,פרי-תואר
]סימן צב ס"ק טו[.
סעיף יז  : אבל אם זב אל הרבה אפר ,יש
להקל אפילו אינו צורך גדול.

 
סעיף א  : ואפילו בישל במקצת כלי צריך
שישים נגד כל הכלי ,פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן צג
ס"ק ב[.
סעיף ב  : הא דהתבשיל מותר דוקא בבלוע
היתר אבל בבלוע איסור גם התבשיל אסור,
פרי-מגדים.
סעיף ג      וכן אם הוא נקוב למעלה
מותר.
סעיף ד     המחמיר בכיסוי אינו
בן יומו מכל-מקום אחר שנים-עשר חדשים יש
להתיר ,שבות-יעקב ]חלק א סימן כא[.
 : אם זכר והסירה מיד והיא יבשה
אף ששניהם חמים הכל מותר ,איסור-והיתר .אף
לדברי המחמירים ,דוקא כיסוי מיוחד לכך ,אבל אם
נתן קערה של חלב על קדירה של בשר מותר לדברי
הכל כשאינו בן יומו ,ספר בני חייא ]מובא
בפתחי-תשובה סימן צג ס"ק ד[.
סעיף ה  : כיסוי אינו בן יומו של חלב
ששמוהו על הקדירה של בשר בן יומו שבשלו בו
מים או ירקות ,הכל שרי ,משאת-בנימין ]סימן יח[.
סעיף ו      זה דוקא אם
נתחמם על-ידי בישול ,הא על-ידי אור ממש מוליך
ומפליט בליעותו בכולו ,פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן
צד ס"ק ג[ וחוות-דעת.
 : החוות-דעת
כתב יש להחמיר כדעת כרתי-ופלתי ]סימן צד ס"ק א[
לשער כנגד כל מה שבחלל הקדירה ,והכף ודאי
דנאסר עד מקום שהיד סולדת בו בזיעה העולה
]סימן צד בביאורים ס"ק א[





מהקדירה .ואם הכף בעצמו חם שהיד סולדת בו
צריך לשער כנגד כולו.
סעיף ז  : אם תחבו לקדירה והיה שישים
ואחר-כך תחבו לקדירה אחרת ולא היה בזה שישים
ואחר-כך חזר ותחב לראשונה ,צריך שתי פעמים
שישים ,פתחי-תשובה ]סימן צד ס"ק ד בשם חמודי-דניאל[.
סעיף ח     אם ידוע ודאי שלא
נגע בקדירה עם הכף.
    וצריך שישים נגד הכף
וגם נגד המאכל.
סעיף ט  : ואין להקשות על הש"ך ,כי בס"ק
ח איירי שבלעה הקדירה מגוף הבשר ,ורמ"א איירי
שלא בלעה אלא מן הכף.
  
סעיף י  : אם הרתיחו חלב בקדירה ושהה בה
עד שנצטנן ,הוי מעת לעת משעה שהיה חם
כחמימות הרוק ,וצריך מעת לעת מאחר שבא לגדר
פושרין ,חוות-יאיר ]סימן קד[.
סעיף יא    ובאין הפסד מרובה אפילו
בכלי שני ,ט"ז ]סימן קה ס"ק ד[.
   אפילו אין היד סולדת בו באין
הפסד מרובה ,רש"ל ]ים-של-שלמה חולין פרק ח סימן עא[.

 
סעיף א      אפילו אמר 'ברי לי'
לא מהני ,רש"ל ]ים-של-שלמה חולין פרק ז סימן מב[.
    
הפרי-מגדים ]משבצות-זהב סימן צד ס"ק יג[ כתב שצריך
נטילה.
סעיף ב    לפרי-מגדים

]שם[

נטילה.

 : אפילו בדיעבד אסור בלא הגעלה.

 
סעיף א       סתם קדירה
מקונחת יפה ,פוסקים.
 ".    פרי-תואר
ס"ק א[ וחוות-דעת ]סימן צה בביאורים ס"ק ד[ אוסרים
בנצלו.

]סימן צה





     

".     
הכרתי-ופלתי ]סימן צד ס"ק יא[ אוסר אפילו אם רק
התחתון חם ,דקיימא לן תתאה גבר.
סעיף ג       לפנינו
בשולחן-ערוך איתא 'אסור' ,ועיין טו"ז.
סעיף ה  : וכן נראה דכאן נמי לא הוי אלא
חששא.
  
סעיף ו  : הרמ"א החמיר בפירוש סימן צד
]סעיף ה[ ,וכן הביא שם הפרי-חדש ]סימן צד ס"ק יד[.

 
סעיף ה  : ונראה שהחמיר כל-כך בבצלים
מפני שכיחים הרבה.
סעיף ו  : דג שנפתח בסכין של גוי ידיח
וישפשף מקום נגיעת הסכין יפה יפה ואפילו בידוע
שהוא בן יומו ,חוות-יאיר ]סימן קעט[.

 



בדיעבד ועם בשר לכתחלה ,תשובות פני-אריה
סימן מח[.

]סוף

 
סעיף א  : משערין במדה ולא במשקל ,ואם
יש חלל צריך למעך החלל .כזית קרוש שנפל ונמס
ונעשה רביעית אין צריך אלא שישים זיתים,
פתחי-תשובה ]סימן צח ס"ק ב[.
סעיף ב  : קטן או גוי ששמו דם ואין יודעין
אם יש שישים ,שרי ,שדם שבשלו דרבנן ,ודוקא
בכלי ראשון ,אבל בכלי שני אסור ,פרי-מגדים
]שפתי-דעת סימן צח ס"ק ז[.
סעיף ה  : במרה מותר לטעום בלשון ,דקרוב
הדבר שימצא טעם מר ,אבל אסור ללחוך בלשון אם
הוא מלוח ,פרי-מגדים ]משבצות-זהב סימן צה ס"ק טו[.
בנודע-ביהודה ]יורה-דעה מהדורא תנינא סימן נב[ לא התיר
לטעום בלשון אלא באיסור פגום אבל לא בפה,
שהוא אסור בכל מקום.
סעיף טו   

סעיף א    ואין הפת עומד למעלה
משפועו ,כך צריך לומר.
 : ועיין חוות-דעת
ס"ק ד[ דמה שזב בשעת בישול אפילו אינה
נ"ט-בר-נ"ט אלא טעם ראשון מקרי.
]סימן צז בביאורים

  
סעיף ב  : פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן צז ס"ק א[,
אותן לחמים שמשימין הרבה שומן עד שניכר
השומן בהם ,מותר ,דאין לטעות.
סעיף ג     צמח-צדק
אסרו אפילו אם נפלו לתוך הירקות אסורים.

]סימן פ[

 : עיין בחוות-דעת
ס"ק ג[ ,אם שינה הפת אינו מותר אלא לאכול בבית,
אבל למכור בשוק אסור אפילו אם שינה.
]סימן צז בביאורים

  
סעיף ד  : הכרתי-ופלתי
וחוות-דעת ]סימן צז בביאורים ס"ק ו[ מחמירין.

]סימן צז בפלתי ס"ק א[

סעיף ז  : פת שנאפה עם עיסה שאין בה
שומן בעין ,אפילו נגע בה רותח מותר עם חלב

סעיף טז  : ודוקא כשהספק הוא רק ליחידים,
אבל כשהספק כולל כל הדור ואינו בא אלא באקראי
בעלמא ,מיקרי ספק ואזלינן לקולא ,פוסקים.
וחלב הוי מין בשאינו מינו
סעיף כה  : דם ָ ָ
בשמא ובטעמא ,אף-על-פי שדם נעכר ונעשה חלב,
פרי-מגדים ]בספרו תיבת-גומא פרשת ויקרא אות ד[ .רוטב
רכה דהיינו פליטת הבשר מיקרי מין בשר ,פרי-חדש
]סימן פח ס"ק ז[.
סעיף כו  : יש להחמיר דלא מיקרי מין במינו
אלא עד ששווין בשמא ובטעמא ,פרי-חדש ]סימן פח
ס"ק ז[ .ובהפסד מרובה הקיל החוות-דעת ]סימן צח
בביאורים ס"ק ג[ אם שוים בשמא רק בטעם יש שינוי
קצת.
סעיף כח  : והפרי-חדש ]סימן צט ס"ק כא[ הקיל
עוד יותר ,והפ"ת מברר דקיימא לן להחמיר כרמ"א
ואפילו יבש ביבש ,ובדרבנן נמי אמרינן חוזר וניער,
וכן כרתי-ופלתי ]סימן צט ס"ק יב[ וחוות-דעת ]סימן צט
בביאורים ס"ק ט[.
סעיף כט  : אם כזית בשר נעשה נבילה
מחמת חלב וכזית בשר נעשה נבילה מחמת דם,



     

כל אחד מצטרף לבטל חבירו ,אבל שני כזיתים
שאינם טעמם שוה שנעשו נבילה מדברים שטעמם
שוה ,אין מבטלין זה את זה ובעי שישים כנגד
שניהם ,חוות-דעת ]סימן צח בביאורים ס"ק ח[.
סעיף ל  : יבש ביבש אין איסורין מבטלין זה
את זה ,חוות-דעת ]סימן צט בביאורים ס"ק ט[ .ואם היה
האיסור האחד כבד קודם צלייתו ,אסור ,מפני
שפולטת ואינה בולעת ,פרי-מגדים ]משבצות-זהב סימן
עג ס"ק א ,הובא בפתחי-תשובה סימן צח ס"ק יא[ .
סעיף לא  : שני איסורין שאסורים משם אחד
אף שאין טעמם שוה אין מבטלין זה את זה,
חוות-דעת ]סימן צח בביאורים ס"ק ח[.
סעיף לב        אפילו
לכתחילה.

 
סעיף א  : אף אבר מן החי שנפל להיתר,
עצמות שבו מצטרפין להיתר ,ספר תיבת-גומא
]פרשת וירא אות ט[.
סעיף ג    אם יש למראה שישים אלא
שרוצה לשקול כדי שלא לטעות באומדנא ,תבוא
עליו ברכה ,פרי-חדש ]סימן צ ס"ק ו[.
 : ומשערין ברוטב
ובחתיכות ,שולחן-ערוך ]סימן צט סעיף ד[.

ובקיפה

סעיף ז  : ואם אנסוהו לערב מיקרי שוגג,
רש"ל ]ים-של-שלמה חולין פרק ז סימן נט[ .ואם היה בריה
או חתיכה הראויה להתכבד וריסקו מיקרי ביטל
במזיד ואסור ,פרי-חדש ]סימן צט ס"ק י[.
סעיף ח  : ופרי-חדש
דהאי שוגג ב'אומר מותר' גרע טפי ואסור.

]סימן צט ס"ק יב[

כתב

סעיף א : 

סעיף ד    צריך לומר 'נמוח' *.
 : עיין פלתי ]סימן ק בפלתי ס"ק א[ .כינת
הראש והבגדים אפשר דלא מיקרי בריה ,ודברי
פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן ק ס"ק א[ צריכים עיון.
סעיף ה  : פרעוש שקפץ לתוך המאכל אסור,
חוות-יאיר ]סימן קה[ .ואם נפל לתוך הכף והשליכו,
הכף מותר ,בית-לחם-יהודה ]סימן ק ס"ק ח[.
סעיף ו     ואפילו אינה בטילה מן
התורה כגון שנתערבה חד בחד ,פרי-מגדים קי.
סעיף ז  : ועיין תשובות נודע-ביהודה
]יורה-דעה מהדורא קמא סימן ל[ דיש על-כל-פנים לאסור
כפי מנין אותן שנאפו בשני בעקליך ,עיין שם.
סעיף ח      עיין פרי-מגדים
]שפתי-דעת סימן קא ס"ק ח[ ,בנודע קודם בישול בהפסד
מרובה ושעת הדחק יש לצדד ולצרף לסניף דעת
הרשב"א ,ומ"מ צ"ע.
    ואם הלשון בתוכו מיקרי
ראויה להתכבד ,כרתי-ופלתי ]סימן קא ס"ק יא[
ופרי-מגדים ]משבצות-זהב סימן קא ס"ק ז[.
  
סעיף י  : אבל אם הם ממולאים ודאי מיקרי
ראוי להתכבד ,עיין פרי-מגדים ]משבצות-זהב סימן קי
ס"ק א[.
סעיף יא     אווזא פטומה
ושמינה הרבה אינה בטילה ,דהוי דבר שבמנין,
פרי-מגדים ]משבצות-זהב סימן קא ס"ק ו[.
 : ועיין ש"ך ]סימן קא ס"ק יא[ ,הכל לפי
המקום ולפי הזמן ,כי יש מקום שחותכין לחתיכות
גדולות וראויות להתכבד.
סעיף יב  : ושל ענגליש"ן האן ראויה
להתכבד מיקרי ,פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן קא ס"ק יד[.
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וחזותא ,עיין פרי-מגדים

]משבצות-זהב סימן ק ס"ק א[.

סעיף יג  : ועיין מנחת-יעקב
הביאו בפרי-מגדים ]במשבצות-זהב סימן קא ס"ק ט[.

]כלל מ אות ח[

_________________
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סעיף יד      ואם
נסרחה רק קצת אינה ראויה להתכבד ,פרי-מגדים
]שפתי-דעת סימן קא ס"ק טו[.
 : חתיכה הראויה להתכבד היינו
אורחים יקרים וחשובים ,רש"ל הביאו הפרי-מגדים
]משבצות-זהב סימן קא ס"ק א[ .ולדעת נודע-ביהודה
]יורה-דעה מהדורא קמא סימן טז[ אורחים גוים לא מיקרי
ראוי להתכבד.
סעיף טו   

סעיף כה  : ועיין בפתחי-תשובה
ח[ שהביא כמה דעות.

]סימן קב ס"ק

סעיף כו  : ואם נתערב בשבת זו מותר
לדידיה ולאחרים אסור ,חוות-דעת ]סימן קב בביאורים
ס"ק ח[.
סעיף כז  : בהמה שנתערבה באחרות ושחט
לברתה ,היתר לשחוט מתערובת ולא הוי דבר שיש
לו מתירים ,חוות-יאיר ]סימן קלג[.
סעיף כט  : חוות-דעת
בדבר גוש בטל הטעם אבל לא לח בלח.

]סימן קב בביאורים ס"ק ה[

סעיף טז        עיין
בתשובה-מאהבה ]חלק א סימן קלג[ ,אם הורה המורה
בהפסד מרובה לבטל הביצה ,יש לצדד קצת להיתר,
כיון שבמדינתנו אנו מוסיפין יתירה ללוקח הוי אין
דרכו למנות.

סעיף ל  : פתחי-תשובה בשם מנחת-יעקב
]כלל פה ס"ק סא[ יין וחומץ לא מיקרי עביד לטעמא.

 
סעיף ב   

  
סעיף יט     פרי-מגדים



]בפתיחה

להלכות פסח ,הובא בפתחי-תשובה סימן קב ס"ק י[ שבועה
נמי הוי שיש לו מתירים ,ובית-יעקב ]סימן קי[ כתב
דלא הוי דבר שיש לו מתירים.
 : ואם פירש אחד מן התערובת לא
אמרינן כל דפריש מרובא פריש ואסור ,תשובות
צמח-צדק ]סימן סט[ .וצל"ח ]ביצה דף י ,ב[ וחוות-יאיר
]סימן קלג[ אמרינן בדבר שיש לו מתירים כל דפריש
וכ'.
    ושלוש תערובות ,עיין לקמן
סימן קי ,ופרי-מגדים ]משבצות-זהב סימן קא ס"ק ד[.
סעיף כ  : אם עכשיו ודאי ואחרי זה ספק או
פלוגתא דרבוותא ,מיקרי דבר שיש לו מתירים,
פרי-מגדים ]משבצות-זהב סימן קב ס"ק ג ,בשם המנחת-יעקב
כלל עד אות יב[.
סעיף כא  : באינו מינו דבטיל בשישים
ביום-טוב בעלמא מותר להוסיף עד שישים,
פרי-מגדים ]משבצות-זהב סימן קב ס"ק ו[.
  
סעיף כג  : דבר שבא לעולם על-ידי תערובות
לא בטיל ,פרי-מגדים ]משבצות-זהב סימן קב ס"ק יא[.

סעיף כא  : ודוקא עכבר או שרץ אחד משאר
שמונה שרצים המנוין בתורה ,אבל שרץ אחר לא,
חוות-יאיר ]סימן קב[.

 
סעיף א  : בכל זה אין חילוק בין כלי חרס
לכלי מתכת ,פרי-מגדים ]שפתי-דעת סימן קג ס"ק טז[.

 
סעיף ב   
סעיף ג  : ועיין בנודע-ביהודה
מהדורא קמא ל[ דלא שבקינן מה דפשיטא
למגן-אברהם ]סימן תנח ס"ק לז[ בשביל ספיקא הש"ך.
]יורה-דעה

סעיף ח  : עיין בחוות-דעת
ס"ק טו[ שחולק ופסק דלא אמרינן תתאי גבר בכלי
על גבי בשר.
]סימן קה בביאורים

סעיף ט   
סעיף י  : ועיין בחוות-דעת שחולק.
סעיף טו  : כלי זכוכית אינו בולע לדברי הכל.
סעיף טז  : וכלי חרס חדש בולע מיד ,ט"ז
]סימן צב[.



     





 

 

סעיף א  : ולא מיקרי כבוש אלא מעת לעת
בלא הפסק ,אבל לא על-ידי צירוף ,שב-יעקב ]סימן
כז ,הובא בפתחי-תשובה סימן סט ס"ק לג[.

סעיף י    עיין פנים-מאירות ,הוא הדין
נפל לאיסור ואין שישים לבטל או נמכר לגוי או
בהמה ונעשה טריפה מחיים או שמת אחד מהן.

סעיף ב   

סעיף טו   
בבעלי-חיים אפילו ר"י מודה דמותר על-ידי... ?...

]חלק א סימן שעג[

סעיף ג  : ואני בחידושי חלקתי בין החומץ
עצמו אי נאסר כדין מה שהשרה בתוכו ,ועיין שם
שהוא תהילה לאל יתברך דבר נחמד.
סעיף ד  : ודוקא שעמד כל מעת לעת במקום
אחד בנפל ,חוות-דעת ]סימן קה בביאורים ס"ק ד
ובחידושים ס"ק ה[.
סעיף ו  : ואם נשתמשו מן השומן הזה יש
להתיר הכלים ,פתחי-תשובה ]סימן קד ס"ק ד[ בשם
מנחת-יעקב ]כלל נב ס"ק יט[.
סעיף יא  : נר מצוה מיקרי נר חנוכה נר שבת
נר יארצייט ,פרי-מגדים ]משבצות-זהב סימן קד ס"ק ד[.

 
סעיף ה  : ונראה לי דיש לחלק אם הכלי
התחתון שעירה לתוכו גדול הרבה ומה שעירה
מעט.

 

 
סעיף ז   

 
סעיף ד  : בזמן הזה שיש מנעול שאי-אפשר
להפתח אלא במפתח שלו הוי ודאי כחותם כשתי
חותמות.

 
סעיף יז     אבל מסיח לפי תומו
נאמן ,חוות-דעת ]סימן סט בביאורים ס"ק יד[.

 
סעיף ז  : פירוש שאינו צריך טבילה.

סעיף ד   

 
 

סעיף ה  : אם הכלים גם-כן גדולים.

סעיף א )בכל ארבע דפנותיה( ".פרי-מגדים
ה[ מחמיר שצריך שקרקעו לבד יחזיק שנים-עשר
עשרונים ,ועיין בינת-אדם סב.
]שפתי-דעת סימן צז ס"ק

 
סעיף ג  : ואם משליך ממנו על הארץ ורואה
שהוא מרתיח ומבעבע מותר לשתות ממנו.

  
סעיף ה  : וחוות-דעת
כתב שהיתר שאינו חריף אינו מצטרף לבטל ,ואינו
נראה.
]סימן קח בחידושים ס"ק ח[

סעיף יב  : מותר לשאוף אבק טוטין אף שיש
אומרים שמזלפין אותו ביין נסך ,עיין שער-המלך
פרק יא מאכלות-אסורות.

סעיף ט  : סומכין בסתם יין על חותם אחד
)מנחת-יעקב(.
סעיף י  : שרף של ישראל מיין של ישראל
ואחר-כך נגע בו גוי אין בו משום יין נסך ,שבו"י
)?( שבות-יעקב?





     



 

 

סעיף ה  : וקשה למה החמיר נגד דעת
האחרונים.

סעיף י  : ואני בחידושי הקשיתי על דין זה
דש"ך.

ת' ו' ש' ל' ב' ע'

         
r"yehd oeiliba milkd-i`yep caln
 

 ס"ק יט 
. ס"ק כט 

 

. לד, ס"ק לג 

  

 ס"ק ל 
. ס"ק מז 

 

 ס"ק מז 
 ס"ק סב 
. ס"ק כא 

 

. ס"ק לה 



,סב- נח, מג, לו, ס"ק כה 
 פ, עט, עו, עד,סח-סד
 נג, מה,לט- כט, יא, ס"ק ד 
 כה, כד, כ, יט, טז, ס"ק ב 
כו- כב, טז, ג, ס"ק א 
 ט, ח, ס"ק ד 
 ס"ק ד 
 ס"ק ד 
 ב, ס"ק א 
 כג, כא, יד, ס"ק ח 
 יב, יא, ס"ק ה 
ט- ז, ס"ק ה 
 כ,טז- ס"ק יד 
יח- ס"ק יז 
 ז, ג, ס"ק ב 
יג- ס"ק יב 
 יא,ט- ו, ד, ס"ק ג 
, מד,לה- לג,לא- ס"ק כח 
מח
טו- ס"ק יב 
.יח- טז,יד- ס"ק יב 

  
 ס"ק סג 
 לו, ס"ק לד 
 ד, ס"ק ג 
יח- ס"ק טז 
 ס"ק ט 
 ס"ק כג 
 ס"ק יג 
 ס"ק יז 
 ס"ק לב 
. יח, ס"ק טו 

 נ,מו- מג, טז, ס"ק יג 
 ס"ק ג 
 יג, יב, ס"ק ט 
 לו, כט, ס"ק כז 
 יב, ס"ק ט 
סו- נא, מ, ס"ק כט 
.טו- יא, ס"ק ט 

   



 ט, ס"ק ח 
 ס"ק ז 
כא- ס"ק יז 
. ס"ק ג 



 נג, נב, ס"ק י 
. ס"ק יב 

. כו, ס"ק ה 
 ס"ק ג 
 ס"ק כב 
 ס"ק ה 
 ס"ק ל 
 ס"ק טז 
 כו, ס"ק יד 
 ס"ק ט 
לא- ס"ק כז 
 ס"ק כא 
 ס"ק ה 
יב- ס"ק יא 
יא- ס"ק י 
 נא, ס"ק נ 
 ס"ק כ 
 ס"ק יא 
. ס"ק כב 
. ס"ק יב 
. ס"ק לט 

 ס"ק יד 
. כב, ס"ק כ 
. ס"ק מח 



 מז, ס"ק מו 
. ס"ק כד 



 







  


. ס"ק לא 

 

 יח, ס"ק ט 
 כט, ס"ק כז 
 ס"ק ה 
מה- ס"ק מג 
 כה, כג, ס"ק כא 
. ס"ק יב 

נז- ס"ק נב 
כח- כג, ס"ק י 
 ס"ק ב 
טז- ס"ק יד 
 כג, כא, ס"ק כ 
 ח, ה, ס"ק ב 
 ס"ק ג 
 ס"ק ב 
 ב, ס"ק א 
כ- ס"ק טז 
 י, ח, ס"ק ב 
ו- ס"ק ה 
 טו, יג, ס"ק יב 
טז- ס"ק יב 
 ה, ס"ק ד 
 ס"ק ג 
כז- כג, יט, ס"ק ב 
יג- ס"ק ט 
 כ, יא, ה, ס"ק א 
 ס"ק א 
 ס"ק ה 
כא- יז, ס"ק ה 
 כט,כו- כג, כ, ס"ק טז 
, כח, כב, כ, יט, ס"ק יז 
 נה,ל-כח
 יט, יח, ט, ס"ק ה 
לה- לא, כד, ס"ק כב 
יט- יז, יד, ס"ק יא 
 ס"ק טז 
 לד,לא- כז, כא, ס"ק יב 
 מח, מג, לב, ס"ק ב 
 לא,כו- כ כה, ס"ק יח 
 ס"ק ח 
 מח, מ, ס"ק לו 
כט- ס"ק כה 
 ח, ס"ק ה 
 יח, יז, טו, ה, ס"ק ג 
 ס"ק ד 
 ס"ק יז 
 ס"ק ט 

 ס"ק כ 
נב- מט, מח, ס"ק מא 
 ס"ק יג 
כט- ס"ק כז 
 ס"ק מו 
 ס"ק יז 
 ס"ק מח 
לג- ס"ק כט 
מג- ס"ק מ 
 נח, ס"ק נז 
 ס"ק יג 
כג- ס"ק כא 
 ס"ק יג 
 ס"ק ח 
 ס"ק ייז 
. ס"ק יח 

   


. ס"ק נה 



 ס"ק יד 
 ס"ק כ 
כב- ס"ק כא 
לג- ס"ק לב 
נז- נה, נג, מח, ס"ק כ 
 ס"ק מט 
 ס"ק לד 
 יד, ס"ק יג 
 ס"ק נט 
 ס"ק יט 
סח- ס"ק סה 
    
 ס"ק מג 
 קג, קא, סט, ס"ק יח 
. כ, ס"ק יח 

  

 ס"ק יג 
נה- ס"ק נד 
 נה, ס"ק נד 
. ס"ק קב 

 ס"ק א 
 ס"ק א 
 ס"ק א 
 ס"ק ה 
ז- ס"ק ד 
 ב, ס"ק א 
 ס"ק ח 

בחכמתו-לא נמנו כאן שמות הספרים הרבים המובאים בקונטרס חכם



