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 פתח דבר
 ב"ה

המצוה של בנינו השליח הת' ארי' ליב שי', שחל -לרגל חגיגת בר
ביום ב' דחג השבועות זמן מתן תורתנו, הננו מוציאים לאור 

שיחה מכ"ק אדמו"ר זי"ע לחג  -"תשורה" הכוללת 'דבר מלכות' 
תורה מזקנינו, ראש מזכירות כ"ק אדמו"ר, -השבועות, רשימות דברי

א וכו' הרחמ"א ע"ה חדקוב, וכן הערות ופלפולים של חתן הרה"ח אי"
 .שליט"אהבר מצוה ומשפחתו 

זכה חתן הבר מצוה בעזהי"ת לערוך סיום על מסכת ביצה 
שעוסקת בהלכות יו"ט והוציא לאור הערות עלי' בסמיכות להבר 

 מצוה שחל ביו"ט דשבועות.

אנו מודים מקרב לבבנו לכל מי שסייע להוציא את התשורה 
הזאת, תפלתינו שהשי"ת יתן להם ולמשפחותיהם שיחיו כל 

 המצטרך בגשמיות וברוחניות עד בלי די.

ויה"ר שנזכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ונלמד תורה מפיו 
" בגאולה האמיתית אתצא של משיח צדקנו "תורה חדשה מאתי

 והשלימה בקרוב ממש.

 ערב חג השבועות, ה'תשע"ג
  מאקייבקא, אוקראינה

 קרעמערהרב אלי' ורעיתו 

 

  

                                                           
 .ישעי' נ"א, ד. ויק"ר פי"ג, ג. א

נשמח לקבל הערות והארות על הנכתב  
 בתשורה

 :אימייל

 : דואר
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 רשימות
 ה"ע אייזיק מרדכי חיים הרב ה"חמהר

 חדקוב

  זקנו של חתן הבר מצוה שי'

 ידו כתב לפענח שאפשר כמה השתדלנו
 שי' מצוה הבר חתן נינו י"ע נכתב מ"ומ ההערות

 בשלח

כמה ענינים שאירעו לפני מתן תורה, נראים כהקדמות יסודיות 
ומובאים בפרשת בשלח לפני הדרושות להבטחת קיום התורה, 

. הן אפרשת יתרו וכגון: א( ולא נחם וגו' פן ינחם וגו' ושבו מצרימה
" ביו הפרטיים  והן רבים, צריכים להזהר ב"אל תאמין בעצמךיחיד בחי

 " ולכן להתרחק מנסיונות.גו"אל תביאנו לידי נסיון

, ולא על הלחם לבדו דב( לדעת כי השי"ת זן את כל העולם כולו*
 .הוגו'

 

                                                           
  שמות י"ג, י"ז. .א
 אבות פ"ב, ג. .ב
 סדור. .ג
 .ד"ה לדרתיכםשמות ט"ז, ל"ב בעיין ברש"י  .ד
 . דברים ח, ג.ה

 *( גם נוגע לפני מתן תורה.

 הערות
 מצוה הבר חתן ממשפחת
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 פרק שני, י'. –פרקי אבות 

אמר להם: צאו וראו איזו היא דרך טובה וכו'.  החילוק הכללי 
בשיטת הארבעה שעמדו על ענין אחד, ושיטת ר' אלעזר בן ערך 

לב טוב, אולי יכולים לומר, כי אף שגם הארבעה  –שתפס ענין כללי 
יש ידעו שבכלל דבריו של ראב"ע דבריהם, אבל סברו כי בעיקר 

להתרכז בענין אחד שעי"ז יוכל להגיע עכ"פ בדבר זה לתכלית 
השלמות, וממילא יקל לו להשיג גם שאר המעלות, אבל ראב"ע סבר 

  שהעיקר בתחלה להגיע ללב טוב שכולל הכל.

 

 ביום ד' כ"א תמוז ה'תשי"א אמר לי הרש"ל שי'

אשר חותנו...... אמר טעם לזה שהמשניות מתחילין מדין ק"ש 
בית, כי זה משום שהמצו' הראשונה אחר שהנער נעשה לבר של ער

 .ומצוה היא ק"ש של ערבית

)ולפי זה משמע שאמנם נעשים בר מצוה בכניסת הלילה גם 
  כשנולדו ביום, ומקצת היום ככולו בזה גם בלילה(

 

 י"ד כסלו כ"ב

מהלימוד בערובין, שנעשה ע"י פת, או שיתוף מבואות ע"י יין... 
ה, שבכחו של הפת וכדו' הוא לקרב את אלה שלפני המוסר השכל מז

זה הי' כל אחד רשות לעצמו, ועכשיו נעשה העירוב, היינו התערבו 
אחד עם השני )והשתתפו( ]וע"ד דעתו מעורבת עם הבריות[ נעשו 
נעימים ומתוקים זה לזה, ומרגישים האחריות ההדדית זה לגבי זה 

  .ז]מלשון ערבין זה לזה[

 

                                                           
 .. ראה בשיחת קודש שיחת י"ב תמוז תשכ"ח סעי' ט"זו
 . גדולה לגימה שמקרבת.ז
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 גכ"ד כסלו תשל"

, חשבתי בהמביא חבלמדי היום בתו"א הענין דמאלמים אלומים
בני אדם לאחדות, כי מהסיבות דפילוג הוא כשישנם ענינים ושאיפות 
לכל אחד שלכאורה הם בניגוד לעניני ושאיפות חברו, אבל כשמזדמן 
לשניהם ענין משתף לשאיפת שניהם וחשוב הוא בעיניהם מאד עד 

אזי הענין המשתף מאחד אותם.  ששאר הרצונות מתבטלים לגבי',
ולכן ההתבוננות בתפקידם לעבוד ה', עד שמשיגים שזה עיקר 
בחייהם, באים לידי אחדות, וביותר כשכל מעשיהם לשם שמים ובכל 

, וביותר ב"דע לפני מי אתה עומד" שאז מרגישים טדרכיך דעהו
ביטול ובמילא בטלים גם שאר הרצונות, עד שמגיעים למדרגת 

אין עוד מלבדו, וממילא אין כאן רצונות אחרים אלא רצון ההשגה כי 
  אחד לעבוד ה' אחד.

 

על שאלתו של פלוני איך לנהוג בספה"ע באשר בחוה"מ פסח 
נסע באוירון מאוסטרליא ובא בחוה"מ לנ.י. ובאשר הרויח עי"ז כידוע 

פעם אחת הספירה גם כחשבון דכאן  –ביום  –יום אחד ספר בדרך 
כ המשיך לספר בברכה כמספר דכאן. ואחר שהעירו בלי ברכה, ואח"

 אד"ש מה לעשות להלן כ"קאותו חבריו שיש שאלה בזה שואל את 

 י המענה של כ"ק אד"ש:

 ישמע מאחר. –( בהנוגע להברכה 1

אצלו וליתר  העיקרית( יספור ע"פ מה שהתחיל )שלדעתי זוהי 2
שאת( וגם כפי שסופרים כאן. ובהפסק ביניהם ולא בסמיכות )דמיחזי 

היינו בירור ולא ספק. שלכן  –כשיקרא. וגם שזהו היפך לענין ספירה 
 ם הי' סופר ב' ספירות(.צ"ע אם הי' יכול לברך אפילו אם כל הימי

                                                           
 כ"ז,ג. תו"א ח
 . משלי ג, ו.ט
ובאג"ק חלק  292. נדפס מכאן עד וחידוש גדול הדבר )ולא עד בכלל( בלקו"ש חלק ז' עמ' י

 י"ז עמ' קנ"ג בכמה שינויים
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, כי ע"פ הנ"ל חה"ש לחה"שיבקש הרבנים לפס"ד בהנוגע 
מוקדם יום א'  אצלוספירת כאו"א ולא דב"ד( צ"ל  יאע"ש רק)הנקרא 

 וחידוש גדול הדבר )ש"ק ויום א'(,

  המעתיק[ –]אצלנו בנ.י. השתא שבועות ביום א' וביום ב'  

5 
 החג בקרבנות תשלומין חיוב ןבעני

 קרעמער מיכל יצחקהרב 
 סב חתן הבר מצוה

( י"רש – חגיגתו הביא שלא) חג שלא מי(: "א, ט) בחגיגה איתא
". חג של האחרון ט"ויו הרגל כל את חוגג חג של הראשון ט"ביו

 נאמר: ישמעאל רבי משום יוחנן' ר אמר, מילי מנהני: "שם ובגמרא
 להלן מה, חג של בשמיני עצרת ונאמר פסח של בשביעי עצרת

 אמר יוחנן' ר, תשלומין ומאי'. וכו לתשלומין כאן אף לתשלומין
 ".לזה זה תשלומין אמר אושעיא' ור לראשון תשלומין

 ד"דלמ( 67' ע ח"חכ ש"לקו) דורנו נשיא ר"אדמו ק"כ ומבאר
, בכולן עיקר הכתוב עשה אחד שיום הוא הפירוש, לראשון תשלומין

 אינו חיובא בר נעשה כ"ואח ראשון ביום חיובא בר' הי שלא ומי
 בר' הי לא ראשון ביום החיוב שבשעת כיון, הקרבנות להביא מחויב
 חובתו שאין בהם יום לך שאין היינו לזה זה תשלומין ד"ולמ. חיובא

 כ"ואח ראשון ביום חיובא בר' הי שלא מי ולכן, בעצמו בו' תלוי
 .ז"שלאח ביום( ות)הקרבנ להביא חייב חיובא בר נעשה

 תשלומי שכולם פסק, ה"ה ב"ובפ ד"ה א"פ חגיגה' בהל ם"הרמב
' הראי מן פטור בשני ונתרפא ראשון ביום סומא או וחיגר, דראשון

 החגיגה  מן פטור השני ביום והגדיל ראשון ביום קטן וכן. החגיגה ומן
 '.הראי ומן

                                                           
 . אולי צ"ל ע"ייא
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 את חוגג ראשון ט"ביו חג שלא מי הסוכות שבחג פסק ז"ה א"בפ
 ראשון תשלומי השמיני ואף שמיני שהוא האחרון ט"וביו, הרגל כל

 תשלומי הם עצרת בשמיני' וראי חגיגה שקרבנות ומשמע. הוא
 ביום לחגוג מחוייב אינו הסוכות חג באמצע שהגדיל וקטן, דראשון

 .עצרת שמיני

, ב"קש ר"פז גבי(, רגל ה"ד – ב, מז סוכה) א"הריטב דעת אבל
 בראשון ראוי' הי לא אם לענין הוא עצמו בפני רגל חג של דשמיני

 מקריב בשמיני מ"מ, החג ימות כל תשלומין לו שאין חג של
 עוד לחגוג צריך אין ראשון ט"ביו חגג אם דלענין ואף. הקרבנות

 . בשמיני

 א"הריטב לדעת שם שכתב( ז אות) ח"פ מצות חינוך במנחת' ועי
 כ"ואח הקריב מ"ומ הפטורים משאר אחד או חיגר' הי אם פשוט שזה

' שהי בשעה שעשה מה י"ע מחיובו נפטר לא בודאי ראוי נעשה
 החג בתחילת קרבן ועשה הרגל תוך שנתגדל בקטן ונסתפק. פטור
 ם"הרמב שכתב כמו. כך-אחר מקרבן שיפטר אפשר, שנתגדל קודם

 לעשות חייב פסחים שני בין שנתגדל דקטן פסח מקרבן ז"ה ה"פ
, שני מפסח נפטר קטן' שהי אף, בראשון עשה אם מ"ומ, שני פסח

 י"הר בשם משנה הכסף שם ש"מ פ"ע' הראי דחה אך. נמי הכא כ"א
 אותו וממנין עליו שישחטו לקטן רבייא דרחמנא דכיון, ל"ז קורקוס

 .כאן שייך לא וזה נפטר כן על, ראשון פסח על

 והקשה, ל"הנ משנה הכסף הביא 222' ע ז"חי ש"בלקו אמנם
 אם מועיל ומה, ממצוות ופטור, ראשון בפסח קטן' הי ס"סו דלכאורה

 .גדול כשהוא בזמן אותו לפטור עליו ישחט אחר שהוא מי

 עליו שחטו שאם שהדין, הראגאטשאווער ש"מ פ"ע, ומבאר
 אז, החבורה מבני כאחד פ"בק הקטן מינה האב אם רק דפטור בראשון

, אבות לבית משה אחד רק הוא הקטן אם אבל. השני מן פטור הוא
 שהקטן פסקה שהתורה כיון הוא ז"ע והטעם. שני בפסח חייב אזי

 מצד אזי, פסח קרבן להביא ע"בפ כמציאות מהמנויים להיות יכול
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 אם ולכן, פסח קרבן מצות בגדר הוא הקטן האב על התורה מצות
 .ואילך 79' ע ו"חכ ש"לקו גם וראה, בשני פטור בראשון עליו שחטו

, ל"הנ ע"במ ם"הרמב שמלשון' ראי במצות כ"כמו ל"י' ולכאו
 להלך לו שאפשר לו שיש זכר בן כל עם" לעלות שהחיוב משמע

 לשאילתות שאלה העמק וראה, מדאורייתא האב על חיוב הוא" לבדו
 בארוכה שם עיין) לקרבן גם הוא ם"דלהרמב, ב"סק קלז שאילתא

 אינו ס"חגה באמצע שנתגדל בקטן א"דלהריטב ל"י אולי( 26 בהערה
 דלא שנתגדל לפני הביא אם עצרת בשמיני הקרבנות להביא צריך
 . פסח מקרבן שנא

5 
 ויאמר ה' אל משה אל תירא

 מאיר אושר פנחס ר"ד
 בר מצוההחתן  סב

אריה ליב, נכדי, יכנס לעול תורה ומצוות, בעזרה"י, בשבוע 
בחומש "במדבר". ראוי לנו לזכור ענין שמקשר בין ברית  יםראוקש

 המילה וקיום תורה ומצוות בסוף פ' "חוקת".

לאחר נצחון בני ישראל על סיחון, מלך האמרי, יצא עוג, מלך 
. "ויאמר ה' אל משה אל תירא" וכו'. ה' הבשן, ללחום בבני ישראל

 מחזק את משה רבינו שלא יפחד מגבורתו של עוג.

 מה משה רבינו שדיבר פנים אל פנים עם ה' יש לפחד מעוג? 

רש"י מביא במקום "שמא תעמוד ל]עוג[ זכותו של אברהם 
אבינו. שנא' "ויבא הפליט..." הוא עוג. הכוונה לפליט ]עוג[ שבא 

]ברא' י"ד[.  דרלעומר ושות' לקחו את לוט בשבילספר לאברהם שכ
, כמו שמביא המדרש, על מנת שאברהם ילחם עם עוג עשה כן

ארבעה המלכים וייהרג ואז עוג עצמו יוכל לקחת את שרה אימנו 
 לאישה.
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, עצמו למרות שעוג עשה הטובה הזאת לספר לאברהם בשביל
במלחמה משה רבינו היה ירא שמא הזכות הזה יעמוד לצד של עוג 

 עכשיו באדרעי.

שמעתי בשם מו"ר הרב ישראל הזה שליט"א, הזוהר הק' מוסיף 
עוד טעם.  עוג היה מאנשי ביתו של אברהם. כשנמול אברהם, נמולו 
כל אנשי ביתו כולל עוג. כוון שראה עוג, שקבל אות קודש זה ]ברית 
המילה[, ושמתקרבים ישראל אליו למלחמה, אמר הרי ודאי אני 

מצוה וזה יעמוד לזכותי במלחמה.  מיד "אמר ה'  אל משה הקדמתי ה
אל תירא" וכו' הרי עוג פגם בברית שלו ולכן לא היה צורך שמשה 

 יפחד ממנו.

על כן אנו מברכים את אריה ליב וכל המשפחה, שבזכות ברית 
המילה ובזכות לימוד התורה ועכשיו עשית מצוות, יזכה להיות 

ויגדל לתורה ולמצוה, ויחד נזכה כולנו  ח'י'ל', חסיד, ירא שמים ולמדן
 לביאת המשיח במהרה ובימינו תכף ומיד ממש.

 .סבא וסבתא וכל המשפחה מירושלים וארץ ישראל םמברכי

5 
 מעניני דיומא

 פנחס מאיר אושר ר"ד
 בר מצוההחתן  סב

 והת' מרדכי אושר
 בר מצוה.הדודו של חתן 

ְלָעָזר דף הגמרא במגילה אומרת ) ן אֶּ ְמעֹון ב ֶּ ִּ י ש  ב ִּ ְנָיא, רַּ ַּ ל ע"ב(: "ת 
ים  ֲֹהנִּ ת כ  תֹורַּ ב ְ ֶּ ין ְקָללֹות ש  הו  קֹורִּ י ְ ֶּ ָרֵאל ש  ש ְ ם ְליִּ ן ָלהֶּ ק ֵ ְזָרא תִּ אֹוֵמר, עֶּ
ר  ְעָמא? ָאמַּ אי טַּ ָנה. מַּ ָ ש   ם ֹראש  הַּ ֵנה תֹוָרה ֹקדֶּ ְ ש  מִּ ב ְ ֶּ ת. ְוש  רֶּ ם ֲעצֶּ ֹקדֶּ

י ֵתיָמא ֵריש  לָ  י, ְואִּ י ֵ ב ַּ ָלָמא, אַּ ְ ש  יָה. ב ִּ ְללֹותֶּ ָנה ְוקִּ ָ ש   ה הַּ ְכלֶּ ת ִּ ֶּ ֵדי ש  , כ ְ יש  קִּ
א  יכ ָ ֵנה תֹוָרה, אִּ ְ ש  מִּ ב ְ ֶּ ת  -ש  תֹורַּ ב ְ ֶּ א ש  ל ָ יָה. אֶּ ְללֹותֶּ ָנה ְוקִּ ָ ה ש  ְכלֶּ ת ִּ ֶּ ֵדי ש  כ ְ
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יא? ָנה הִּ ָ ש   ת" ֹראש  הַּ רֶּ ו  "ֲעצֶּ ט  ים, אַּ ֲֹהנִּ ין!  כ  ת, אִּ רֶּ י ֲעצֶּ מִּ ָנה ֹראש   נַּ ָ ש    הַּ

יָלןיא, ד ִּ הִּ  ירֹות ָהאִּ ֵ ל פ  ת עַּ רֶּ ֲעצֶּ בַּ   ."ְתָנן, ו 

על פי סדר הפרשיות, פרשת בחוקותי תמיד יוצאת לפני חג  .א
השבועות, ואחד הסיבות לכך היא תקנת עזרא הסופר, לקרוא את 
פרשת בחוקותי, שבה מופיעה פרשת התוכחה, על מנת לעורר את 

גם עם ישראל לחזור בתשובה כהכנה לחג השבועות, המשמש 
כ"ראש השנה" לגבי פירות האילן. אלא שבכדי להפסיק בינה לבין 

 החג, שעניינו שמחה, קוראים גם כן את פרשת במדבר.

באופן פנימי יותר, מובן הקשר בין עניין התוכחה בפרשת 
בחוקותי, לבין חג שבועות "זמן מתן תורתנו", על פי דברי האדמו"ר 

בשברי לכם מטה הפסוק "הזקן בספרו "לקוטי תורה",  במאמר על 
לחם ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם במשקל 

 " )פרשת בחוקותי, ויקרא כ"ו, כ"ו(. כו'

נקודת העניין היא, כי בפנימיותם, גם התוכחות הן לא קללות 
 אלא ברכות. 

 –" בשברי לכם מטה לחםוכך מסביר האדמו"ר הזקן את הפסוק: "
הכוונה היא לחיות האלוקית שבתורה ששורשה הוא מ"עץ החיים", 
אשר נפלה ב'שבירת הכלים'  להתלבש בדברים גשמיים כדוגמת 
חיטה, שהיא בבחינת "צומח" למטה מדרגת האדם שהוא בדרגת 
"מדבר", אבל כדי לחיות האדם נצרך לרדת ממדרגתו ולקבל את 

 חיותו מהחיטה )הלחם( שאוכל. 

על האדם להתאחד  –" ים לחמכם בתנור אחדואפו עשר נש"
)"להיות אפוי"( עם התורה, בכל עשר כוחות נפשו, בצורה שגם 
כאשר הוא טרוד בעסקיו הגשמיים ליבו יהיה בוער תמיד בשלהבת 

 אש האהבה לה'.

ועל ידי זה האדם מעלה את התורה,  –" והשיבו לחמכם במשקל"
גא שלמעלה שנפלה בשבירת הכלים )ובשבירת הלוחות(, לדר

מהמקום שהייתה, על דרך הפסוק "ושקל בפלס הרים" )ישעי' מ', 
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י"ב(, כלומר שהמשקל הוא למעלה מ"ההרים", מכיון שבו אפשר 
 לשקול אותם.

שהאהבה לה' תישאר אצל האדם  –" ואכלתם ולא תשבעו"
תמיד, אשר למרות שהוא יחזור על התורה פעמים רבות, בכל יום 

 ש.יהיו בעיניו כחדשים ממ

בהתאם להסבר זה של האדמו"ר הזקן, מובן למה קוראים את 
פרשת התוכחה לפני חג השבועות, זמן מתן תורתנו, מכיוון שהתוכן 
הפנימי של התוכחה, מלמד אותנו את ההכנה הראויה ל"קבלת 

 התורה בשמחה ובפנימיות".

ב. עניין זה, שה"קללות" בפנימיותן הן ברכות, מתבטא גם בענייני 
 –רעלים וכדומה  –שלוקחת עניינים שהם "קללות"  הרפואה,

 והופכת אותם ל"ברכות", לתרופות.

כך למשל, האוכל המקולקל יש בו "עובש" שממנו מיוצר 
 ה"פניצלין", החומר הפעיל של האנטיביוטיקה.

כימותרפיה, היא רעל חזק ביותר שבו משתמשים לתקוף את 
 ים את האדם.המחוללים של המחלה האיומה, ובאמצעותה  מרפא

אקטיבי", שמפיץ קרינה חזקה שהורסת -כך גם החומר ה"רדיו
ריקמה חיים, ובמינון גבוה היא עלולה ח"ו להרוג, אבל במינון -תאי

נמוך  משתמשים בה גם כאמצעי אבחנה לבצע צילום )רנטגן למשל( 
-ולחשוף מחלות שמסתתרות ח"ו בגוף. וגם כתרופה, להרוס תאי

 האדם. ריקמה חולים ולרפא את

גם ה"צרעת", היא מחלה קשה בפני עצמה, בנוסף לטומאה 
החמורה ביותר שהיא מביאה על האדם, אבל, הרבי מסביר בשיחת 

מצורע תנש"א, שבאופן פנימי הצרעת מרמזת על אורות -תזריע
עליונים גבוהים )כמבואר בלקו"ת( שבאים מהצד של הקדושה. וכפי 

"י, שצרעת בתים היתה שניתן להבין בפשטות, על פי פירוש רש
מגיעה לא רק כ"עונש" וכ"טומאה", אלא גם כ"זכות" ופרס לאדם, 
על מנת לגרום לו להרוס את הבית שבו הצרעת בכדי שיוכל למצוא 
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את ה"מטמוניות של כסף וזהב" שהכנעניים החביאו בבתים לפני 
שברחו מהארץ. בהתאם לכך, מסביר הרבי מדוע גם משיח נקרא 

)"חיוורא דבי רבי", סנהדרין צ"ח ע"ב(, וגם בית בגמרא 'מצורע' 
המקדש נקרא "צרוע" )במדרש ילקוט שמעוני על הפסוק, פ' תזריע 
פרק כ"ו, י"ג(, מכיון שהכוונה היא לעניין ה'צרעת'  דקדושה, כפי 
שהיא טהורה, וכפי שמבטאת דווקא את מעלתם של מלך המשיח 

 ובית המקדש ואת הקדושה העליונה שנמשכת בהם.

הרבי בשיחותיו הבהיר לנו שאנו הדור האחרון לגלות והראשון 
לגאולה, יתר על כן, הרבי מבאר )למשל בשיחת י"ט כסליו תשמ"ה( 
שהגאולה עצמה מורכבת מהמילה "גולה" שבתוכה מתווספת האות 
"א", המרמזת על הקב"ה שנקרא "אלופו של עולם". שעל ידי 

ולה( מהפכים את הגלות הכנסתו של הקב"ה בכל ענייני העולם )הג
לגאולה. גם בזה מתבטא העניין של הפיכת ה"קללה", שהיא הגלות, 
ל"ברכה" שהיא הגאולה, על ידי שמגלים את הכוונה הפנימית 

 המסתתרת בתוך הגלות.

בחוקותי מחוברות. בפרשת בהר מדובר -בשנה זו פרשיות בהר
ם בעניין של גאולת קרקעות, גאולת בתים, וגאולת עבדים, שא

האדם מכר את השדה, הבית או אפילו את עצמו, מוטל על קרוב 
המשפחה לסייע לו לפדות אותם. גם עניינים אלו מרמזים, 
בפנימיותם, על ה"חיוב" המוטל על הקב"ה )שהוא הקרוב של עם 
ישראל( לגאול ולפדות מהגלות את "ארץ ישראל", את "בית 

 המקדש", ואת "עם ישראל", תכף ומיד בקרוב ממש.

ברכת מזל טוב מזל טוב, לחתן הבר מצווה הת' אריה לייב שיחי' 
בן הרב אליהו שיחי' קרעמער, לרגל הגיעו למצוות ביום טוב שני 
דחג השבועות ה'תשע"ג. וכפי לשון ההפטרה דפרשת בחוקותי 

  "ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו" )ירמיה ט"ז(.

5 
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בהמה חציה של נכרי וחציה של 
 מותר לשחטה ביו"טישראל 

 הרב אלי' קרעמער
 אב חתן הבר מצוה

בביצה דף כ"א עמוד א' איתא: "אמר רב חסדא: בהמה חציה של 
נכרי וחציה של ישראל מותר לשחטה ביו"ט דאי אפשר לכזית בשר 
בלא שחיטה, עיסה חציה של נכרי וחציה של ישראל אסור לאפותה 

 ביו"ט דהא אפשר ליה למפלגה בלישה"...

בגמרא: "בעו מיניה מרב הונא הני בני באגא דרמו עלייהו להלן 
קמחא דבני חילא מהו לאפותה ביו"ט? אמר ליה )להו( חזינא אי יהבי 
ליה רפתא לינוקא ולא קפדי כל חדא וחדא חזיא לינוקא ושרי ואי לא 
אסור, והתניא )מיתבי( מעשה בשמעון התימני שלא בא אמש )בלילי 

צאו רבי יהודא בן בבא אמר לו מפני מה יו"ט( לבית מדרש בשחרית מ
לא באת אמש לבית המדרש? אמר לו בלשת באה לעירנו ובקשה 
לחטוף את כל העיר ושחטנו להם עגל והאכלנום ופטרנום לשלום 
אמר לו תמה אני אם לא יצא שכרכם בהפסדכם שהרי אמרה תורה 

ף לכם ולא לעובדי כוכבים, ואמאי הא חזי למיכל מיניה? אמר רב יוס
 עגל טרפה הואי והא חזי לכלבים? תנאי היא" וכו'.

בחכמת מנוח מעיר למה הקושיא מהמעשה דשמעון התימני על 
מה שאמר ר"ה ולא לפני זה על מה שאמר ר"ח? וז"ל: "בד"ה הא חזי 
למיכל כו' נ"ב לא מקשה לר"ח דסבר מותר לשחוט משום כזית 

ום דחזי דזה דווקא כשאוכל ממש ולא מש-שאוכל ממנה הישראל
למיכל והכא מיירי דידע רבי יהודא בן בבא דלא אכלי מינה אפילו 
כזית, אי נמי משום שחיטה לא אסר רבי יהודה בן בבא אלא משום 
בישול ובבישול לא שרי ר"ח לחלקו של נכרי משום חלקו של ישראל 

 דיכול לחלקו קודם בישול".
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ואולי אפשר להביא ראיה לתרוץ הראשון מהלשון בגמרא 
עגל והאכלנום... שהרי אמרה תורה לכם ולא לעובדי  להם"ושחטנו 

 כוכבים" משמע ששחטו בשביל הגויים, והם עצמם לא אכלו מזה.

ואולי יש להסביר )במילים אחרות( שדיוק הלשון של שמעון 
כל הכוונה התימני הי' "ושחטנו להם עגל והאכלנום" משמע ש

מההתחלה ועד הסוף הי' רק בשביל הגויים, וזה קושיא רק לר"ה 
שאפילו אם זה רק ראוי לאכילה ליהודי מותר לשחוט ולבשל וזה הרי 

 היה ראוי מפני שהבלשת לא היו מקפידים.

ואפשר לתרץ הקושיא של החכמת מנוח באופן אחר, עפ"י מה 
 בשם הטור כ׳ דהא לי קשיא שכתב הט"ז בסימן תקי"ב סק"ו "הא

 ביו״ט דוקא להרבות בבישול דיכול דהא תק״ג בסי׳ העיטור בעל
ממנו  אוכל לבשל ולומר יכולה אינה אכילה לאחר אכילה אבל קודם
ע"כ" וכו' ומשמע שם שלא היה  מזו גדולה לך הערמה דאין כזית

ההיתר מרב הונא רק מחמת הדחק מכיוון שזה לא היה דווקא לפני 
ואין חילוק בין לפני האכילה ובין לאחר האכילה  אכילת סעודת יו"ט

שאז אם הוא אופה או מבשל אין לך הערמה גדולה מזו(, וכמו"כ -)
מעשה דשמעון התימני שהיה ג"כ מצד האונס מדובר לאחר אכילה, 

 דשמעון התימני. ולכן בגמ׳ פרכי' על ר"ה ממעשה

 ועפ"ז אין לשאול הקושיא לר"ח מפני שר"ח מדבר קודם אכילה
שאז אין הערמה משא"כ במעשה דשמעון התימני מדובר לאחר 
אכילה שאולי אז מחמירים ואסור לשחוט ולבשל גם באופן שיש 

 דוחק.

מ"ש -עוד יש מקום לתרץ הקושיא של החכמת מנוח ובהקדים
ברש"י שם בדיבור המתחיל "כל חדא וחדא" כו' ופליג ר"ה אדר"ח 

ו' "ואומר ר"י דלא פליגי וכו', ובתוספות דיבור המתחיל "חזינן" כ
דשאני עיסה דחציה של נכרי וחציה של ישראל דישראל מצי 
למפלגה ולאפות חלקו, אבל הכא מיירי שהיה הקמח לבני חילא אלא 
שטורח אפיה הוה רמי אבני באגא הלכך לא היו יכולין ליקח כלל מן 
הקמח קודם האפיה לאפותו לצורך התינוק, אבל אח"כ שאפו בשביל 
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ז לא קפדי וכן בעגל דבסמוך לא שייך אפשר למפלגיה שנתנו החיל א
משלהם, ומש"ה אם היו לוקחין ממנו היו מקפידין אם לא ע"י טורח 
הבישול כדרך מבשלים שאוכלין מעט מן הבישול, להכי פריך אדרב 

 הונא מהכא" וע"ש.

ועפ"ז י"ל שלאחרי הסוגיא של ר' חסדא א"א להקשות מהמעשה 
מו שר"ח סובר שבעיסה שחציה של נכרי וחציה דשמעון התימני, שכ

של ישראל אפשר לחלק העיסה אז גם פה בהמעשה דשמעון התימני 
אפשר לחלק הבשר לפני שמבשלים ומפני זה רבי יהודה בן בבא לא 
הי' מרוצה מזה אבל לאחרי שר' הונא מסביר ומגלה לנו את ההלכה 

לכת גם לפי שיטת והסברה )כנ"ל בתוס'( ועפ"י הר"י בתוס' זה יכול ל
ר"ח ואז הקושיא בגמרא זה גם על ר' חסדא וגם על ר' הונא וכמו 
שתוספות פי' שדווקא לאחרי שמבשלים הכל, היה מותר לחלק 

 ולקחת קצת בשביל הישראל ואז הבלשת לא היו מקפידים ע"ז.

ואולי יש להוסיף לפ"ז שזה הקושיא בגמרא "ואמאי הא חזי 
זי" מתאים גם לפי ר"ח שהשאלה שאם למיכל מיניה" שהלשון "הא ח

ההלכה כר"ח אמאי )מדוע( הבני העיר לא אכלו מזה לכאורה הם היו 
יכולים לאכול מזה )לפועל ולא רק ראוי לאכול( ואז רבי יהודא ב"ב 

 הי' מרוצה מזה.

ועפ"ז אולי יש להבין יותר מ"ש בשו"ע אדה"ז סימן תקי"ב ס"ו 
פת אחד לתינוק וזה מתאים על הסוגיא של רב הונא שלהלכה שיתן 
 לר' חסדא שלפועל היהודי גם אוכל מזה.

וע"פ כל האמור לעיל נראה שהחילוק בין ר"ח ור"ה שלפי ר' הונא 
מספיק שזה יהי' ראוי לישראל לאכול ולפי ר"ח צריכים ליתן 
לישראל לאכול, וזה גם מתאים לשיטת התוספות שגם לרב חסדא 

להחמיר וליתן לתינוק יהודי לאכול מותר לאפות לבני החיל, וצריכים 
  כמ"ש בשו"ע אדה"ז.

5 
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 בסוגי' תנור וכירים חדשים
 הרב אלי' קרעמער
 אב חתן הבר מצוה

בביצה דף ל"ד ע"א איתא: "ת"ר תנור וכירים חדשים כו' ואין 
מפיגין אותן בצונן כדי לחסמן ואם בשביל לאפות הרי זה מותר" 

סקן אין מפיגין הסקן בצונן לאחר ה ואין מפיגין אותן." – רש"יוב
 רש"ילחסמן שמתקשין ע''י הצונן וכולהו משום דמתקן מנא:" וב

. להפיגן בשביל לאפות שהוסקו הרבה וחושש שלא ואם" –אח"כ 
ואין מפיגין אותן בצונן כדי " – תוספותתשרף הפת מותר:" וב

ותימה דאמר לעיל אסור  לחסמן ואם בשביל לאפות הרי זה מותר.
'פ שהוא עושה נמי כדי לצלות עליהם וי''ל דשאני בין לחסמן אע'

רעפים לתנור דתנור )שאני( כיון דהוא עושה ע''י משקין שאני דאינו 
 ודאי חוסמן:

 – רש"י: "ואין אופין בפורני חדשה שמא תפחת" ובגמראולהלן ב
ע''י שחדשה היא ונמצא טורח שלא לצורך:"  שמא תפחת."

וא''ת והא  י חדשה שמא תפחת.ואין אופין בפורנ" – תוספותוב
אמרינן לעיל ואם בשביל לאפות מותר וי''ל דהכא שאני בפורני 

)הלכות יו"ט  רמב"םשהוא גדול ויש לחוש יותר שמא תפחת:" וב
"אין אופין בפורני חדשה גזירה שמא תפחת ותפסיד  –פ"ג ה"י( 

 הלחם וימנע משמחת יום טוב." 

אופין" מה הדמיון בין אפי'  וצריך להבין קושית התוס' בד"ה "ואין
בפורני להפיגה בתנור בשביל לאפות א. מתי שמפיגין בצונן בתנור 
זה בטוח שהוא מקבל את האוכל והשמחת יו"ט משא"כ בפורני 
חדשה שיכול להיות שזה טורח שלא לצורך )או יותר מזה לפי פרוש 

 מרדכישמא תפסיד הלחם וימנע משמחת יו"ט(. ב. ב –הרמב"ם 
כתב רבינו אבי העזרי ואם בשביל לאפות מותר. " –הסוגי'  כתוב על

דהך ברייתא ]ר' יהודה[ היא דשרי מכשירי אוכל נפש שאי אפשר 
לעשות מעי"ט והכי הלכתא" וכמו שהמג"א מסביר בסימן תק"ז ס"ק 
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י"א "פירוש שלא ידע מאתמול שיוסק כ"כ שיצטרך להפיג' בצונן". 
ה"ז בסי' תק"ז בקו"א ס"ק א' משא"כ בפורני חדשה )וכמו שמביא אד

"ואין לומר דמיירי שהסיקן פעם אחת בחול" וכו'( שיכול לנסות לפני 
יו"ט? )לכאורה אפ"ל שבפורני שמא תפחת, זה לא איסור מחמת 

 תיקון כלי אלא טרחא שלא לצורך אבל עדיין צ"ע(.

לכאורה הי' אפשר להסביר את התוספות כך: כשמפיגין בצונן יש 
צד מתקן  כלי ובכל זאת מותר, פורני חדשה שיש שם ודאי איסור מ

רק ספק איסור שמא תפחת כל שכן שיהיה מותר. אבל אין לפרש כן 
 שאם כן איך מפרשינן תירוץ התוספות?

וי"ל שהתוספות הזה הוא בהמשך למ"ש בתוספות לפנ"ז ד"ה 
"ואין מפיגין" ]ואולי בקשר לזה תוספות ד"ה "מולגין הראש 

לפני תוספות ד"ה "ואין מפיגין" שלא כסדר  והרגלים" נמצאת
בגמרא[ שבסופו כתוב: "דתנור )שאני( כיון דהוא עושה ע''י משקין 
שאני דאינו ודאי חוסמן:" ובקשר לזה כתוב בשו"ע אדה"ז בסימן 
תק"ז סעיף ט"ז באמצעו: "ואם הוסקו יותר מדאי וחושש שלא 

ין דרך לחסמן תשרף הפת ורוצה להפיגן בצונן הרי זה מותר לפי שא
במים צוננין אלא מניחין אותן עד שיצטננו מאליהן אבל הצוננים 
פעמים שמקלקלים אותה לפיכך אינו אסור אלא אם כן מתכוין 

 לחסמן על ידי כן".

ועפ"ז יובן התוספות שכמו בתנור וכירים חדשים מתי שמפיגין 
אותן בצונן דאינו ודאי חוסמן ואדרבא פעמים שמקלקלים אותה 

ול להיות שלא יהיה לו לחם וימנע משמחת יו"ט( ואעפ"כ מותר )ויכ
להפיגן בשביל לאפות בהן אז גם בפורני חדשה שזה גם ספק שמא 

 תפחת הי'  צריך להיות מותר?

זאת אומרת שהדמיון בין "אין אופין בפורני" ובין "מפיגין אותן 
בצונן בשביל לאפות" הוא בשני אופנים שבשניהם יש ספק א. 

תפחת. ב. שמא שהצוננין לא ודאי חוסמן וגם ב"פורני" זה רק 
שבשניהם יש ספק אם יהיה אוכל לבסוף ואז יהי' טורח שלא לצורך 

 וימנע משמחת יו"ט.
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יותר עפ"י הלשון בגמרא "ואם בשביל לאפות הרי ]ואולי יומתק 
זה מותר )מתי שמפיגין אותן בצונן( שאפשר ללמוד בשני אופנים א. 
כמו הלשון של רש"י "שלא תשרף הפת" שאולי הכוונה שהפת 
נמצאת כבר בתנור והוא מפיג את התנור בצונן בכדי שהפת שבפנים 

הוא ישים בתוכו לא תשרף. ב. שהוא מכין את התנור מכיוון שאח"כ 
את הפת ואולי זה כמו שכתב הטור "ואם צריך להפיגו כדי לאפות 
כו'" וכמו הל' בשו"ע ואז בשני אופנים )תנור וכירים חדשים ופורני 

 חדשה( מדובר לפני שהוא מכניס את הלחם.[

ויש להבין את זה יותר ע"פ מ"ש הרא"ש על הסוגי' "וא"ת כיון 
ום א"כ בלא הפגת צונן אפילו היסק דבחדשים הן מדצריכי עדיין חיס

ראשון אסור כדאמר לעיל ברעפים חדשים מפני שצריך לחסמן וי"ל 
 דתנור אינו נגמר בהסקה עד שיפיגנו בצונן".

ובשו"ע אדה"ז שם כתוב: "מותר לאפות ולבשל בתנור וכיריים 
חדשים ביום טוב אף על פי שלא הוסקו עדיין מעולם והיסק ראשון 

טוב ובלבד שלא יפיגם בצונן אחר הסיקן כדי לחסמן שלהם הוא ביום 
)פירוש להקשותן ולחזקן( מפני שהוא מתקן כלי ביו"ט ואם הוסקו 
יותר מדאי וחושש שלא תשרף הפת ורוצה להפיגן בצונן הרי זה 
מותר לפי שאין דרך לחסמן במים צוננין אלא מניחין אותן עד 

אותה לפיכך אינו שיצטננו מאליהן אבל הצוננים פעמים שמקלקלים 
 אסור אלא אם כן מתכוין לחסמן על ידי כן".

ועפ"ז מבינים שבתנור וכירים חדשים אין בעי' מצד הסק ראשון 
בגלל שזה לא נגמר בהסקה עד שיפיגנו בצונן, וגם לא בעי' להפיג 
אותן בצונן כיון שהוא עושה ע"י משקין ואינו ודאי חוסמן ואין הדרך 

 וכו'.לחסמן במים צוננין 

ואולי עפ"ז י"ל שפורני חדשה כמו תנור וכירים חדשים הי' צ"ל 
מותר מצד חוסמן )ועיין בקו"א ס"ק א'( וע"ז מתרץ תוספות "שאני 
בפורני שהוא גדול ויש לחוש יותר שמא תפחת" בגלל שיש שם 
החסרון שמא תפחת בנוסף לחוסמן שיש  גם בתנור וכירים.



 

 אין משחיזין את הסכין ביו"ט
 ( ע"א )ביצה כ"ח גמרא

אבל משיאה על גבי  אין משחיזין את הסכין ביום טוב מתני'
 חברתה:

לא שנו אלא במשחזת של אבן אבל במשחזת  אמר רב הונא גמ' 
הא [ אמר רב יהודה אמר שמואל -של עץ מותר. ]איכא דמתני א' 

של אבן אסור לא אמרן אלא לחדדה אבל להעביר שמנוניתה  דאמרת
[ -נמי מותר. ]איכא דמתני ב'  מותר מכלל דבשל עץ אפילו לחדדה

איכא דמתני לה אסיפא בשל עץ מותר אמר רב יהודה אמר שמואל 
מותר לא אמרן אלא להעביר שמנוניתה אבל  הא דאמרת בשל עץ

שמנוניתה אסור.  להעבירלחדדה אסור מכלל דבשל אבן אפילו 
[ איכא דמתני לה אמתניתין אין משחיזין את -]איכא דמתני ג' 

אמר שמואל לא שנו אלא לחדדה אבל  הסכין ביו"ט אמר רב יהודה
נמי  להעביר שמנוניתה מותר מכלל דע"ג חברתה אפילו לחדדה

[ ואיכא דמתני לה אסיפא אבל משיאה על -מותר. ]איכא דמתני ד' 
שנו אלא להעביר  מר רב יהודה אמר שמואל לאגבי חברתה א

שמנוניתה אבל לחדדה אסור מכלל דבמשחזת אפילו להעביר 
 שמנוניתה אסור.

מאן תנא דבמשחזת אסור? אמר רב חסדא דלא כר' יהודה. דתניא 
]דתנן[ אין בין יו''ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד ר' יהודה מתיר אף 

 תהערו
 מחתן הבר מצוה

 קרעמער  ארי' ליב שי'
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רשינן משמך הלכה כרבי מכשירי אוכל נפש. א"ל רבא לרב חסדא ד
יהודה? אמר ליה יהא רעוא דכל כי הני מילי מעלייתא תדרשון 
משמאי. אמר רב נחמיה בריה דרב יוסף הוה קאימנא קמיה דרבא 
והוה קא מעבר לסכינא אפומא דדקולא, ואמרי ליה לחדדה קא עביד 
מר או להעביר שמנוניתה? ואמר לי להעביר שמנוניתה, וחזיתי 

ה קא עביד וקסבר הלכה ואין מורין כן. ואמר אביי לדעתיה דלחדד
הוה קאימנא קמיה דמר והוה קא מעבר סכינא אשפתא דרחיא ואמרי 
ליה לחדדה קא בעי מר או להעביר שמנוניתה? ואמר לי להעביר 
שמנוניתה, וחזיתי לדעתיה דלחדדה קא עביד וקסבר הלכה ואין 

 מורין כן.

דהוי משחזת של אבן,  אשיפתא דרחיא:"  תוספות רבינו פרץ:
וקסברא הלכה ואין מורין כן, וקאי אמאן דמתני הא דר' יהודה 
אמתני', ואלישנא קמא דאסיר לרבנן במשחזת של אבן, ור' יהודה 
פליג ושרי, אבל אסיפא לא מצי קאי דכיוון דרבנן אסרי בשל אבן 
אפילו להעביר שמנוניתא,ליכא למימר דר' יהודה יתיר אפילו 

 כן מר שמואל דעבד כמאן." עכ"ל.לחדדה, ואם 

 ולכאורה אפשר לבאר זה בשתי אופנים:

מר שמואל )שזהו ה"מר" שבגמרא( סובר ששיטת רבנן במשנה א. 
הוא לפי האיכא דמתני הא' שבגמרא שאומרים שמותר להשחיז 
במשחזת של אבן כדי להעביר שמנוניתא. ומדוע אי אפשר לומר 

רבנן אומרים שאסור להשחיז שמר שמואל נוטה כאיכא דמתני הב' ש
במשחזת של אבן אפילו בשביל להעביר שמנוניתא ואז מר שמואל 
נוטה כרבי יהודה? מכיוון שאין לומר שר' יהודה חולק לגמרי על 
רבנן, ואם רבנן סוברים )כאיכא דמתני הב'( שאסור להשחיז במשחזת 
של אבן אפילו להעביר שמנוניתא, ובמשחזת של עץ מותר רק 

אז ר"י סובר שאסור להשחיז במשחזת של אבן  –שמנוניתא  להעביר
הא אסרי להשחיז  –לחדדה, וא"כ כמי מר שמואל נוטה? אי כרבנן 

הא אסור להשחיז  –במשחזת של אבן לגמרי. ואי כר' יהודה 
 במשחזת של אבן לחדדה רק להעביר שמנוניתא.
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מר שמואל )שזהו ה"מר" שבגמרא( סובר ששיטת רבנן במשנה ב. 
א לפי האיכא דמתני הג' )היות שכתוב ב"תוספות רבינו פרץ" הו

"וקאי אמאן דמתני הא דר' יהודה אמתני'"( שבגמרא שאומרים 
שמותר להשחיז במשחזת כדי להעביר שמנוניתא. ומדוע אי אפשר 
לומר שמר שמואל נוטה כאיכא דמתני הד' שרבנן אומרים שאסור 

יתא ואז מר שמואל להשחיז במשחזת אפילו בשביל להעביר שמנונ
נוטה כרבי יהודה? מכיוון שאין לומר שר' יהודה חולק לגמרי על 
רבנן, ואם רבנן סוברים )כאיכא דמתני הד'( שאסור להשחיז במשחזת 
אפילו להעביר שמנוניתא, ובמשיאה על גבי חברתא מותר רק 

אז ר"י סובר שאסור להשחיז במשחזת לחדדה,  –להעביר שמנוניתא 
הא אסרי להשחיז לגמרי. ואי  –שמואל נוטה? אי כרבנן וא"כ כמי מר 
הא אסור להשחיז במשחזת לחדדה רק להעביר  –כר' יהודה 

 שמנוניתא.

עוד תירוץ  –ואולי היה אפשר לומר )לפי שני האופנים הנ"ל( 
למה אין לומר שמר שמואל סובר ששיטת רבנן במשנה הוא לפי 

ר שמואל עונה דלהעביר האיכא דמתני הב' וד', מכיוון דאז, מדוע מ
שמנוניתא הוא מתכוון? הא הרי לאיכא דמתני הב' וד' אסור לרבנן 
אפי' להשחיז ]במשחזת של אבן[ להעביר שמנוניתא. ואי כרבי 

 יהודה הא "הלכה ואין מורין כן". 

אבל אולי התוספות רבינו פרץ לא כתב את התירוץ הזה מכיון 
זלו אף בשאפשר לעשותו שרש"י כותב "אבל אין מורין כן שלא יזל

מבעוד יום" אז אם כל הסיבה ש"הלכה ואין מורין כן היא" כדי שלא 
בלהעביר שמנוניתא אין  –יזלזלו אף בשאפשר לעשותו מבעוד יום 

לחשוד שהוא הי' יכול לעשות זאת מבעוד יום מכיוון שהשמנונית 
כנראה נוצרה היום ואז לא יהי' בעיה למר שמואל להראות בפרוש 

 סובר כר' יהודה והלכה ומורין כן.  שהוא
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הערה בדברי הגמרא "נותנין כלי 
 תחת הדלף בשבת"

 )ביצה דף ל)"ה ע"ב ודף ל("ו ע"א.(  גמרא

משילין פירות דרך ארובה ביו''ט אבל לא בשבת ומכסים  מתני'"
פירות בכלים מפני הדלף וכן כדי יין וכדי שמן ונותנין כלי תחת הדלף 

גמרא: "ומכסין את הפירות: אמר עולא ואפילו המשך הבשבת:" וב
)דוקא פירות הראוין אוירא דלבני. ר' יצחק אמר פירות הראוין 

לטלטול הוא דשרו רבנן לטלטל כלים לצרכן אבל מידי דלאו בר 
. ואזדא ר' יצחק לטעמיה דאמר ר' רש"י( טלטול אין כלי ניטל לצרכו:

' תנן וכן כדי יין וכן יצחק אין כלי ניטל אלא לדבר הניטל בשבת וכו
כדי שמן. הכא במאי עסקינן בטיבלא. הכי נמי מסתברא דאי סלקא 
דעתך כדי יין וכדי שמן דהתירא הא תנא ליה רישא פירות כדי יין 
וכדי שמן אצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא להפסד מרובה חששו 
להפסד מועט לא חששו קמ''ל. תנן נותנין כלי תחת הדלף בשבת 

 י" בדלף הראו

הפשט של הגמרא הוא כפי שמפרש רש"י דהמילים "תנן נותנין 
כלי תחת הדלף בשבת" מובאים כשאלה על ר' יצחק וזה לשונו: 

. הרי שהכלי ניטל לקבל בו מוקצה כי האי נותנין כלי תחת הדלף"
 דלא חזי למידי:"

" כו' הדלףועוד אפשר להסביר שהשאלה ד"תנן נותנין כלי תחת 
הקודמת ששם כתוב שבכדי יין וכדי שמן אין כל בהמשך להגמרא בא 

כך הפסד ולכאורה נראה )מכאן( שיש הרבה הפסד כי משמע )כעת( 
שהדלף מלוכלך ואז יש יותר הפסד ביין מהפירות )ואז התרוץ 
ד"אצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא להפסד מרובה חששו להפסד 

ובר מועט לא חששו קמ''ל" מופרך(, ואז עונה הגמרא שבאמת מד
  בדלף הראוי.
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ביאור הפשיטות שבמאמר המשנה 
 עשרות"מ"ולא מגביהין תרומות ו

  ל"ז ע"א( –)דף ל"ו ע"ב גמרא 

כל שחייבין עליו משום שבות משום רשות משום מצוה מתני' "
בשבת חייבין עליו ביו''ט כו' ואלו הן משום מצוה לא מקדישין ולא 

ומעשר כו' אין בין יו''ט מעריכין ולא מחרימין ולא מגביהין תרומה 
"ולא מגביהין  –לשבת אלא אוכל נפש בלבד:" ובהמשך הגמרא 

א נצרכא אלא ליתנה לכהן תרומות ומעשרות: פשיטא תני רב יוסף ל
 בו ביום"

ה נדע הפשיטות דאין מגביהין תו"מ )מאיפולכאורה יש להבין מה 
 שאין להגביה תו"מ אם לא מכאן(?

שקו"ט כתב: "לכן נראה לי דלא והנה ה"שמחת יו"ט" באמצע ה
 רכה לא גרסינן וכן משמע מפירש"י".גרסינן פשיטא וגם לא נצ

וז"ל  ע"ב והנה ב"ראש יוסף" כתב דמשמע זה מדלעיל דף י"ב
"יראה פשיטא ממשנה דלעיל י"ב ב' שאין זכאי בהרמתה" ונראה 
כוונתו למה שכתוב שם בסוף המשנה "אמרו להם ב''ה לא אם 

שאינו זכאי בהרמתה תאמרו במתנות שזכאי אמרתם בתרומה 
 בהרמתן:".

דהנה בפרק ז' דמסכת דמאי במשנה  ,עוד תרץולכאורה אפשר ל
יאכל אצלו, והוא אינו מאמינו על  א' כתוב: "המזמין את חברו ש 
המעשרות, אומר מערב שבת, מה שאני עתיד להפריש מחר, הרי 

עשיתי מעשר ע שוי תרומת הוא מעשר, ושאר מעשר סמוך לו זה ש 
מעשר עליו ומעשר שני בצפונו או בדרומו, ומחלל על המעות:" 
ובמשנה ב': "מזגו לו את הכוס אומר מה שאני עתיד לשייר בשולי 
עשיתי מעשר  הכוס הרי הוא מעשר, ושאר מעשר סמוך לו זה ש 

הרי עשוי תרומת מעשר עליו ומעשר שני בפיו ומחלל על המעות" 
 ריש תו"מ.מכאן שבשבת אסור להפמוכח 
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רוש ה"ראש יוסף" קשה לי מכיוון דבכל יאבל לפירוש זה ולפ
 –המקומות שהוזכרו דדף י"ב ע"ב ודדמאי )אף שהם לפני משנתינו 

מכל מקום( אפשר להקשות עליהם תנא היכא קאי מפני שרק כאן 
כותב באופן של דבר קבוע בפני עצמו "ולא מגביהין תרומות 

שואל פשיטא )לפי פרושים  ומעשרות בשבת" ועוד קשה דהאיך
אלו( הא אפשר לומר שכאן מביא את כל הדברים שאסור לעשות 
משום שבות גם אלה שאנו יודעים, אבל לפי פירוש ה"בית מאיר" 

ר"ל דהא כבר תנא  "ולא מגביהין תרומות כו' פשיטא.מובן שכתב: 
ולא מקדישין וזה נמי בכללי' וכן מבואר ברמב"ם בפרק כ"ג מהלכות 

לכה י"ד שכתב ואין מגביהין שזה דומה למקדיש ועוד דמחזי שבת ה
 כמתקן ומקושי' הגמ' למדו וק"ל" עכ"ל.

אור בזה עפ"י מ"ש בשבת פ"ב מ"ז: "אין מעשרין את יואפ"ל הב
הודאי" כו' "אבל מעשרין את הדמאי" וא"ת איך אפשר לדמות בין 

אפשר לומר שאפשר ויו"ט לשבת )וכקושית ה"שמחת יו"ט"(? 
ת משבת ליו"ט ממה שכתוב במשנה "כל שחייבין עליו משום לדמו

שבות משום רשות משום מצוה בשבת חייבין עליו ביו''ט" אז רואים 
 שהדברים הכתובים במשנה הם אסורים בשבת ודינם גם ביו"ט,

ואי תימא הרי כתוב במשנה "אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש 
י' אסור בגלל שהי' יכול אפ"ל שכאן גם מצד האוכל נפש יה –בלבד" 

ששם מהמשנה ובגמ' וכמו שרואים בדף י"ב ע"ב  יום להפריש מבעוד
כתוב שחלה ומתנות אפשר להפרישן ביו"ט מפני שאין אפשרות 
להפרישן מבעוד יום מפני שיכול ללוש או לשחוט ביו"ט והוא עושה 
כן בפועל אבל תרומה אסורה כי הוא הי' צריך להפריש מבעוד יום אז 

אים שאפילו שזה אוכל נפש בכל זאת אסור בגלל שהוא הי' יכול רו
להפריש מבעוד יום. ועוד אפשר להביא ראי' שהדין ביו"ט כמו 
בשבת לענין  ממ"ש בדף י"ז ע"ב בנוגע לשאלה אם אחד לא ערב 
ערובי תבשילין ובשל או אפה ביו"ט ")תנן( המעשר פירותיו בשבת 

יכא דאית ליה פירי אחריני" לא צר –בשוגג יאכל במזיד לא יאכל 
ולא תריץ הא בשבת הא ביו"ט הא משמע שהדין ביו"ט הוא כמו הדין 

  בשבת אפילו כשיש שמחת יו"ט.
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 תוס' ד"ה "בניו ובני ביתו"באור ב
 ל"ה ע"ב.(  –)ביצה דף ל"ד ע"ב גמרא 

ועוד אמר רבי אליעזר עומד אדם על המוקצה ערב שבת  מתני'"
בשביעית ואומר מכאן אני אוכל למחר וחכמים אומרים עד שירשום 

"תנן התם תינוקות שטמנו תאנים מערב  גמראויאמר מכאן ועד כאן: 
כן עשרו  שבת ושכחו ולא עשרו למוצאי שבת לא יאכלו אלא אם

ובני ביתו אוכלין מהן  ותנן נמי המעביר תאנים בחצרו לקצות בניו
בעא מניה רבא מרב נחמן שבת מהו שתקבע מוקצה  עראי ופטורים

כיון דכתיב וקראת  למעשר בדבר שלא נגמרה מלאכתו מי אמרינן
בדבר  לשבת עונג קבעה ואפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו או דלמא

שנגמרה מלאכתו קבעה בדבר שלא נגמרה מלאכתו לא קבעה א''ל 
שנגמרה מלאכתו בין בדבר שלא נגמרה  בדבר שבת קובעת בין

קובעת אלא  מלאכתו א''ל ואימא שבת דומיא דחצר מה חצר אינה
בדבר שנגמרה מלאכתו אף שבת לא תקבע אלא בדבר שנגמרה 
מלאכתו א''ל לימוד ערוך הוא בידינו שהשבת קובעת בין בדבר 

מר זוטרא  שנגמרה מלאכתו בין בדבר שלא נגמרה מלאכתו אמר
דרב נחמן אף אנן נמי תנינא ועוד אמר רבי אליעזר עומד אדם  בריה

ערב שבת בשביעית וכו' טעמא דשביעית דלאו בר  על המוקצה
דאסור מ''ט לאו משום  עשורי הוא הא בשאר שני שבוע הכי נמי

 דשבת קבעה" וכו'.

"ורמינהי היה אוכל באשכול ונכנס  ובהמשך הגמרא בל"ה ע"א:
מור רבי יהושע אומר לא יגמור חשכה בלילי מגנה לחצר ר''א אומר יג

שבת ר''א אומר יגמור ר' יהושע אומר לא יגמור התם כדקתני טעמא 
ר' נתן אומר לא כשאמר ר''א יגמור בחצר יגמור אלא יוצא חוץ לחצר 
ויגמור ולא כשאמר ר''א יגמור בשבת יגמור אלא ממתין למוצאי 

ואחד תרומה ואחד  שבת ויגמור כי אתא רבין א''ר יוחנן אחד שבת
חצר ואחד מקח כולן אין קובעין אלא בדבר שנגמרה מלאכתן שבת 

דתניא המעמר פירות ממקום למקום לקצור וקדש  לאפוקי מדהלל
חצר לאפוקי עליהן היום א''ר יהודה הלל לעצמו אוסר )ל"ה ע"ב( 
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מדרבי יעקב דתנן המעביר תאנים בחצרו לקצות בניו ובני ביתו 
ופטורים מן המעשר ותני עלה רבי יעקב מחייב ור'  עראי אוכלין מהן

לאפוקי מדרבי אליעזר דתנן פירות  יוסי בר' יהודה פוטר תרומה
עראי וחכמים  שתרמן עד שלא נגמרה מלאכתן ר''א אוסר לאכול מהן

 מתירין"

. השוטח תאנים בחצרו: ותנן המעביר תאניםוברש"י ל"ד ע"ב: " 
לאחר שנעשו קציעות דורסן ו . ליבשן לעשות מהן קציעותלקצות
. מלעשר דאין חצר אוכלין מהן עראי ופטורים בניו ובני ביתו בעגול:

קובעת בראיית פנים אלא בדבר שנגמרה מלאכתו ומבעיא ליה לרבא 

היה אוכל " ובל"ה ע"א ":הוה כחצר או עדיפא מיניה שבת מי
. וסתם אשכול לאו גמר מלאכה היא דסתם ענבים לדריכה באשכול

 ":קיימי

פי'  ובני ביתו אוכלין אכילת עראי. בניוובתוספות ל"ד ע"ב: "
בירושלמי דוקא בניו אבל איהו גופי' אקבעינהו דגלה בדעתו להניחם 

ובדין הוא דהו''מ  לאפוקי מדהלל. "שבתשם כך:" ובל"ה ע"א: 
למנקט לאפוקי מדרבי אליעזר דאמר קובע אפי' בדבר שלא נגמרה 
מלאכתו ומשום הכי לא נקטיה משום דלאו רבותא הוא דבלאו הכי 

כמותו דשמותי הוא ומ''מ קאמר בסמוך תרומה לאפוקי  אין הלכה
תרומה קובעת במעשר בדבר  מדרבי אליעזר דלא אשכח תנא דאמר

 אלא רבי אליעזר:" שלא נגמרה מלאכתו

 שאלות
 והקשו במפרשים:

מדוע מר זוטרא מביא ראי' ממשנתינו בביצה ולא יכול להביא  .א
 ראיה לדברי רב נחמן מר' יהושע?

מדוע על המימרא של רבי יוחנן לא אומרים שבת לאפוקי  .ב
 מדר' יהושע?

מדוע על המימרא של רבי יוחנן לא אומרים חצר לאפוקי  .ג
 מדר' יהושע?
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התוספות ששואל כך על רבי אליעזר לא שואל גם כן מדוע  .ד
 על ר' יהושע בנוגע לשבת ולחצר?

 ועיין בתוספות רי"ד ע"ז.

 תשובות
ובני  בניוויש לתרץ עפ"י התוספות הנ"ל בדף ל"ד ע"ב: ד"ה "

פי' בירושלמי דוקא בניו אבל איהו גופי'  ביתו אוכלין אכילת עראי.
 "אקבעינהו דגלה בדעתו להניחם שם כך:

ועפ"ז מתורץ שאלה ג' מכיוון ש"היה אוכל באשכול ונכנס מגינה 
לחצר" רואים שדעתו לאכול את זה כך, ואזי זה דבר שנגמרה 

 ולכן ר' יהושע סובר שלא יגמור. לכמה דברים מלאכתו

והנה כל זה בנוגע לחצר אבל עדיין צ"ע מה בנוגע לשבת אם 
 הבעה"ב אוכל מדבר שלא נגמרה מלאכתו.

מ' הנ"ל מובא את המשנה במעשרות פ"ג מ"א "המעביר והנה בהג
תאנים בחצרו לקצות בניו ובני ביתו אוכלים" וכו' והמפרשים 
עוסקים מה הדיוק בכך שכתוב במשנה שדוקא בניו ובני ביתו אוכלים 

 ולא הבעה"ב?

על המשנה מביא  ר"שאור של התוס' הנ"ל, גם היוהנה בנוסף להב
גם מפרש עד"ז וז"ל  מלכי צדק מהר"י בןעפ"י הירושלמי וגם ה

"...פי' קסבר דאין אוכלים מפרות המוקצה אלא על המוקצה דהיינו 
במקומו אבל שלא במקומו כגון בחצר לא הלכך הוא אוכל מהן 

 במוקצה ולא במחובר בניו על שאינן תלויין במוקצה מותרין" וכו'.

 והנה בתוס' הנ"ל יש כמה פרושים:

כתב: "וי"ג שצ"ל 'שהניחם שם כך' ר"ל תחלה כשהניחם  גליוןה
 הי' ע"מ שמה שירצו לאכול לא יהא מוקצה".

כתב: "נ״ל לימחק תיבת שם אלא צ״ל דגלה בדעתו  מהר"םוה
להניחם כך ור״ל כשהוא בעצמו אוכל מהם א״כ הוא מגלה דעתו 
שטובים הם לו כך כמו שהם עתה ואינם צריכים להתייבש עוד יותר 
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נגמרה מלאכתן ואסור לאכול מהן עוד אפי׳ עראי ואקבעינהו וא״כ 
ר״ל לאו דוקא אלא דגמר מלאכה גורמת שאפי׳ אכילת עראי נקרא 

 קבע..."

 ועפ"י פרוש ה"גליון" יתורצו גם קושיות א' ב' וד':

מכיוון שר' יהושע לא חולק על ר' יוחנן כי גם ר' יהושע סובר 
מלאכתו וכמו שמובא  במשנה זו ששבת קובעת רק בדבר שנגמרה

במשנה הנ"ל "שהי' אוכל באשכול" וכו', וזה גם לפי שיטת התוספות 
כדלעיל, ומפני זה מר זוטרא לא הביא ראי' מר' יהושע לר' נחמן 
שאומר ששבת קובעת גם בדבר שלא נגמרה מלאכתו. ורואים שגם 
המשנה במעשרות ד"המעביר תאנים בחצרו לקצות" וכו' וגם המשנה 

ד"הי' אוכל באשכול" וכו' מדובר לפני המוקצה, ובתחילה בתרומות 
כשהניחם שם הי' ע"מ שמה שירצו לאכול לא יהא מוקצה, אז מתי 
שהוא אוכל זה נקרא גמר מלאכה. משא"כ במשנתינו הי' באופן 
שכבר הקצה וזה עדיין מוקצה )אבל זה מוכן עכ"פ לחלק מהאנשים 

 א הי' שם תנאי.כפי פי' רש"י במשנתינו(. ויכול להיות של

משא"כ לפי פי' המהר"ם הולכים לפועל, שאם הוא אוכל מזה אז 
זה גמר מלאכתן ואז קושי' א' לא מתורצת מפני שגם במשנתינו הוא 
הולך לאכול, וגם לפי' רבינו חננאל צ"ע דכתב: "הנה כיון שהי' אוכל 
באשכול מערב שבת וחשכה בלילי שבת כאילו אמר מכאן אני נוטל 

פס בידו האוכל ואוכל" וכו' )אולי אפשר לתרץ )לפי' ר"ח( כיון שתו
שהדמיון ביניהם זה לא בנוגע אם נגמרה מלאכתן או לא רק לגבי 

 הקושיא וכפי שיבואר להלן(.

ואין להקשות אם כן מה השאלה בגמרא מר"א במשנתינו )שזה 
דבר שלא נגמרא מלאכתו( לר"א בתרומות ש"הי' אוכל באשכול" 

שנגמרה מלאכתו )ועד"ז ביש"ש, וברש"ש שכתב ע"ד וכו' )שזה דבר 
הנ"ל( ועיין בתוס' רי"ד( מפני שאפ"ל שהקושיא היא שבמשנתינו 
כתוב ששבת קובעת בדבר שלא נגמרה מלאכתו בעוד שבמשנה 

 בתרומות כתוב ששבת לא קובעת אפילו בדבר שנגמרה מלאכתו.
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ועפ"ז מתורץ למה תוס' )ל"ה ע"א( שואל על שהגמרא לא 
רת לאפוקי מדר"א, ולא שואל למה הגמרא לא אומרת לאפוקי אומ

מדר' יהושע, מפני שס"ל כדלעיל )ל"ד ע"ב ד"ה "בניו"( שר' יהושע 
מדבר בדבר שנגמרה מלאכתו משא"כ ר"א במשנתינו מדבר בדבר 

 שלא נגמרה מלאכתו.

רוצה לומר  וקראת לשבת עונג.ויש להעיר מהחתם סופר דכתב: "
בפירי תלי׳ וכיון שלא נגמרה מלאכתן לא בשלמא קביעות דחצר 

נקבעו ע״י החצר משא״כ קביעת דשבת באדם האוכל תלי' שהוא לו 
לעונג וכיון שהוא מתענג בפירות שלא נגמרה מלאכתן היינו עונג 

  :"שלו

5 

 תרוץ לשאלה על רש"י
 בביצה דף ל"ט

 )דף ל"ז ע"א( רבי יהודה פוטר במים מפני שאין בהן ממש. :משנה

)ל"ט ע"א( "רבי יהודה פוטר במים: מים אין מלח לא והא  :גמרא
תניא ר' יהודה אומר מים ומלח בטלין בין בעיסה בין בקדרה 
)והמפרשים גרסו "ר' יהודה אומר בין מים בין מלח בטלין בעיסה"( 
לא קשיא הא במלח סדומית הא במלח אסתרוקנית והתניא ר' יהודה 

לין בקדרה מפני רוטבה לא אומר מים ומלח בטלין בעיסה ואין בט
 קשיא הא בעבה הא ברכה:"

הנה מפשט הגמרא נראה דהקושיא "והתניא ר' יהודה אומר מים 
ומלח בטלין בעיסה ואין בטלין בקדרה מפני רוטבה" נשאלת על 
הברייתא "ר' יהודה אומר מים ומלח בטלין בין בעיסה בין בקדרה" 

פי' שמים ומלח בטלין מכיוון שברייתא זו בניגוד למשנתינו כותבת ב
גם בקדרה, אבל רש"י כתב שהקושיא קאי על המשנה וזה לשון 

הניכר לעינים  "ואין בטלין המים בקדרה מפני רוטבה. :רש"י
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ומתניתין פוטר במים תנן לא שנא עיסה ולא שנא קדרה דמתניתין 
 בתרתי איירי מדקתני תבלין דהיינו לקדרה:"

רש"י את הקושיא על ושאלו המפרשים על רש"י מדוע לומד 
המשנה ולא כפי שנראה הפשט שהקושיא על הברייתא הראשונה, 

"ברש"י בד"ה ואין בטלין כו' ומתני' פוטר במים  מהר"ם שיף:וכתב ה
]לגי' הספרים שלפנינו הברייתות נמי ל"ש עיסה ל"ש קדירה. 

סותרות אהדדי[ ובקצת ספרים מוגה בברייתא קמייתא רי"א בין מים 
לין בעיסה ]לכן פירש"י הקושיא ממתניתין[" עכ"ל ובין מלח בט

 גרסו כן. "דקדוקי סופרים"וה רש"ל,  וגם הרש"שועד"ז כתב גם ה

ואפשר שגם רש"י גורס כמו שלפנינו בגמרא ואעפ"כ שואל על 
דף צ"ה ע"ב: "רבי יהודה  בערוביןהמשנה ובהקדם מ"ש במשנה 

חוץ לתחום אמרו אומר נותן אדם חבית לחבירו וחבירו לחבירו אפילו 
ובגמרא בדף צ"ז ע"ב: "ולית ליה " לו לא תהלך זו יותר מרגלי בעליה:

לרבי יהודה הא דתנן הבהמה והכלים כרגלי הבעלים אמר ריש לקיש 
)והשניה משום לוי סבא הכא במאי עסקינן במערן מחבית לחבית 

ורבי  שלו וכן עושה תמיד ולקמיה מפרש מאי לא תהלך זו. רש"י(
)לקנות שביתה אצל עמיה דאמר מים אין בהם ממש יהודה לט

דתנן רבי  בעליהם הראשונים וכל אדם מותר להוליכן כרגליו. רש"י(
יהודה פוטר במים מפני שאין בהן ממש ומאי לא תהלך זו לא יהלך 
מה שבזו יותר מרגלי הבעלים אימר דשמעת ליה לר' יהודה היכא 

מעת ליה השתא דבליען בעיסה היכא דאיתנהו בעינייהו מי ש
בקדירה אמר רבי יהודה לא בטלי בעינייהו בטלי דתניא רבי יהודה 

אומר מים ומלח בטלין בעיסה ואין בטלין בקדירה מפני רוטבה" כו'  
מובן כאן מהגמרא והרש"י שיש ס"ד לומר שכוונת ר' יהודה 
במשנתינו במס' ביצה "מפני שאין בהן ממש" זה מפני שמים אינם 

 לענינינו( אפילו כשהם ניכרים.חשובים )בנוגע 

ואולי י"ל שגם כאן יש סלקא דעתך שהמילים "מפני שאין בהן 
ממש" מדובר גם כשהמים ניכרים, ולכן שואלת הגמרא שלפי ר"י 
בברייתא המים לא בטלים בקדרה מפני רוטבה כלומר שמים הניכרים 
נחשבים כרגלי הבעלים, משא"כ לפי ר"י במשנה המים בטלים גם 
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ניכרים? וע"ז מתרצת הגמרא לא קשיא )ופי' המילים "מפני כשהם 
שאין בהן ממש" זה לא מפני שהמים אינם חשובים אלא הפי' "מפני 
שאין בהם ממש" כי הם בטלין בעיסה או תבשיל ולא ניכרין( הא 

 בעבה הא ברכה:".

" "אין שאין בהן ממשומה שרש"י כותב בדף ל"ז ע"א בד"ה "
סה הלכך אין מעכבות הולכתן וגמרא מוקי ניכרות לא בקדרה לא בעי

לה בתבשיל עבה שאין המים ניכרין בו" וכו' נראה שזה לפי המסקנא 
 וזה החילוק בין פי' רש"י בעירובין וכאן.

וע"כ עדיפה לרש"י לשאול את הקושיא מהברייתא על המשנה 
ולא על הברייתא קמייתא מפני שאם נשאל על הברייתא זה לא כ"כ 

טבה משא"כ רייתא אחת כתוב בפירוש מפני רוקשה היות שבב
  הברייתא השני'.

5 
 בענין אם הקדש בדילי אינשי מיני'

 )דף ל"ט ע"א( גמרא

גמרא: "ת''ר חמשה דברים נאמרו בגחלת" וכו' "גחלת של הקדש 
מועלין בה ושלהבת לא נהנין ולא מועלין גחלת של ע''ז אסורה 

דשריא ומאי שנא  ושלהבת מותרת" וכו' "מאי שנא שלהבת ע''ז
דהקדש דאסירא ע''ז דמאיסה ובדילי אינשי מינה לא גזרו בה רבנן 

 הקדש דלא מאיס ולא בדילי אינשי מיניה גזרו ביה רבנן".

כולי האי כע''ז  "הקדש לא מאיס ולא בדילי אינשי מינה.וברש"י: 
דבדיליתא דהקדש לאו משום מאיסותא אלא משום אסורא ונהי 

חולין בדילי אינשי מהקדש אבל לגבי ע''ז לאו  דבעלמא אמרינן לגבי
 בדילותא היא".

דלא בדילי אינשי גזרו רבנן. וקשה דבפ''ק  "הקדשובתוס': 
דפסחים )דף ו.( קאמר אם של הקדש הוא אין צריך לכסותו מפני 
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שבדלים ממנו אלמא משמע דהקדש בדילי מיניה וי''ל דאין הכי נמי 
 ע''ז לא בדילי מיניה" דלגבי חולין בדלין ממנו אבל לגבי

בדילי ממנו או  מצד עצמוולכאורה עדיין צריך להבין, האם הקדש 
 לאו? )בלי להסתכל לגבי מה(

לין ממנו או לאו תלוי כמה ואיזה יוי"ל שההבדל אם הקדש בד
ולכן  ,לין ממנוישהקדש כשהוא סתם לאו בד ,איסורים יש בהקדש

גם אסור מצד  אבל כשהקדש הוא ,אין נהנין משלהבת של הקדש
איסור חמץ אז יותר בדלין ממנו מפני שיש בו שני איסורים הקדש 

 .וחמץ

ואפשר לפרש כך רש"י ותוס' "דבדיליתא דהקדש לאו משום 
מאיסותא אלא משום אסורא" ולכן לגבי ע"ז לא בדלין ממנו משא"כ 

 לגבי חולין שיש כאן שני איסורים )הקדש וחמץ( בדלין ממנו.

א מפני שיש שם שני איסורים וכ"א מצ"ע אין ]וצ"ע שאולי אדרב
 בדלין שיהי' צורך לכסות את ההקדש החמץ[

ועוד אפשר לתרץ את הקושיא של רש"י ותוס' שהקדש לגבי חול 
לין ממנו אבל כאן אצל ילא חוששים שהוא ישתמש בהם מפני שבד

שלהבת אם מתירים לו להשתמש בזה אז הוא יכול להגיע להשתמש 
זרו, משא"כ בע"ז אפי' אם הוא משתמש בשלהבת עם גחלת וכו' ג

הוא לא יגיע להשתמש בגחלת מפני שבדלין ממנו משום מאיסותא 
  ואולי זה כוונת התירוץ של רש"י ותוס'. מא"ש.

5 
 מפצעין את האגוז במטלית
 ואין חוששין שמא תקרע

)דף ל"ד ע"א(: "ת''ר אין מפצעין את הקנה לצלות בו מליח  גמרא

" וכותב :תקרע ת האגוז במטלית ואין חוששין שמאאבל מפצעין א
ואפי' נקרעת לא אכפת לן דאין ואין חוששין שמא תקרע. ע"ז " רש"י
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רש"י ד"ה ואין " גליון הש"ס" ושואל :זה קורע על מנת לתפור
קשה לי הא מ"מ אסור  חוששין כו' דאין זה קורע על מנת לתפור

מדרבנן ואמאי לא כתב רש"י כפשוטו דהא קיי"ל כר"ש דדבר שאינו 
 מתכוין מותר ופסיק רישיה לא הוי דהא הוי רק חשש שמא תקרע."

והנה אדה"ז שואל ומתרץ את זה בקו"א סי' רע"ז סק"א וז"ל 
"...וכן צ"ל במ"ש רש"י פ"ד דביצה והעתיקים האחרונים ססי' תק"ח 

ע"מ לתפור ותיפוק ליה משום שאינו מתכוין ואינו פסיק דאין זה 
רישא מדקתני שמא תקרע ובאמת כ"מ ברמב"ם פכ"ב אבל רש"י 
ס"ל דחיישינן שמא יפצע בחוזק עד שא"א שלא תקרע..." וע"ש בכל 

 .הביאור

5 
 נהרות המושכין ומעינות הנובעין

 הרי הן כרגלי כל אדם

 קרעמער ארי' ליבבנו חתן הבר מצוה ו הרב אלי'
 )דף ל"ט ע"א(גמרא 

בור של יחיד כרגלי היחיד ושל אנשי אותה העיר כרגלי  מתני'"
רמי ליה רבא  גמראאנשי אותה העיר ושל עולי בבל כרגלי הממלא: 

לרב נחמן תנן בור של יחיד כרגלי היחיד ורמינהו נהרות המושכין 
אי ומעינות הנובעין הרי הן כרגלי כל אדם אמר )רבא( ]רבה[ הכא במ

עסקינן במכונסין ואתמר נמי א"ר חייא בר אבין אמר שמואל 
במכונסין: ושל עולי בבל כרגלי הממלא: אתמר מילא ונתן לחבירו רב 
נחמן אמר כרגלי מי שנתמלאו לו רב ששת אמר כרגלי הממלא במאי 

 קא מיפלגי מר סבר בירא דהפקרא הוא ומר סבר בירא דשותפי הוא"

אין להם שום שביתה לא במקומן  דם.הרי הן כרגלי כל ארש"י: "
ולא כרגלי הבעלים ולא כרגלי הממלא אלא כל אדם מוליכן ברגליו 



  יום ב' דחג השבועות  |  ז' סיון ה'תשע"ג
 

דכל מידי דנייד לית ליה שביתה והכי מפרשינן בעירובין בפרק מי 
 שהוציאוהו:"

הרמב"ם )הל' יו"ט פ"ה הי"ד( כותב: "ושל עולי בבל שהן מסורין 
מוליכן למקום שהוא לכל כרגלי הממלא מהן שכל מי שמילא מהן 

מהלך. נהרות המושכין ומעיינות הנובעין כרגלי כל אדם" ואולי זה גם 
 כדעת רש"י.

אבל התוס' )בעירובין דף מ"ה ע"ב ד"ה ביו"ט(  הרא"ש הר"ן 
הטור השו"ע ושו"ע אדה"ז פוסקים שנהרות המושכין ומעינות 
הנובעין הרי הם כרגלי הממלא התוס' והרא"ש מביאם שבתוספתא 

וב בהדיא הרי הן כרגלי הממלא ואצלינו בתוספתא )פ"ד( כתוב כת
"הרי הן כרגלי כל אדם" וכמו שהקרבן נתנאל מביא שיש בזה שתי 

 גירסאות כנ"ל.

מובא: "דער גדר פון הפקר, זאגט  127והנה בלקו"ש חלק ט"ז עמ' 
טשָאווער, קען מען אויסטייטשן אויף צוויי אופנים: צי  דער רָאגאַּ

ך דער אויפטו  ז דער בעה׳׳ב איז זיך מסלק פון דער זאַּ פון הפקר איז אַּ
ווָאס ער איז מפקיר און עס געהערט ניט צו קיינעם, אדער אז דורך 

לע מענטשן אַּ  קומען" אַּ )זכות ו(קנין אין דבר  דעם מפקיר זיין "באַּ
 הנפקר.

טשָאווער מבאר פלוגתת אמוראים:  און דערמיט איז דער רָאגאַּ

ט וואסער פון א בור של הפקרווען איינער האט א אום  27נגעשעפ 
יו״ט צוליב זיין חבר, זאגט ר׳ נחמן אז דער תחום ווערט גערעכנט 
״כרגלי מי שנתמלאו לו״, ד.ה. אז די אלפים אמה )פון מקום שביתה( 
ווערט גערעכנט פון דעם ארט וואו עס געפינט זיך דער פאר וועמען 

ט אז מ׳רעכנט עס ״כרגלי ער האט געשעפט די וואסער. רב ששת זאג
הממלא״, אז מ׳רעכנט די אלפים אמה פון דעם ממלא: און די גמרא 

מר סבר בירא דהפקרא הוא ומר סבר  –זאגט ״במאי קא מיפלגי 
בירא דשותפי הוא". איז דער ראגאטשאווער מבאר )אז ביידע האלטן 
אז דער בור איז הפקר, נאר(: רב נחמן האלט, אז דער גדר פון הפקר 

אויך דער  פאר וועמען ער  –האבן אין אים א זכות וחלק  אלעיז אז א
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האט געשעפט די וואסער, דערפאר האט ער דעם דין פון "בירא 
דשותפי הוא". רב ששת האלט: הפקר מיינט אז דאס געהערט ניט צו 

 –עיי״ש  – ךקיינעם, ובמילא קען דער ממלא )זוכה זיין פאר זי
ער פארן צווייטן און דערפאר קען מען סאבער( ניט זוכה זיין די ווא

 ניט רעכענען די אלפים אמה פונעם צווייטן, נאר ״כרגלי הממלא״.

בגמרא קאי פלוגתי׳ בבורות של עולי בבל, אבל  27ובהערה 
בצפע"נ נדרים שם ובמת״ע )לא, ג( גבי "מעיינות הנובעין" ואולי כ׳ 

ובעין גם כן כי של עולי בבל לא שייך עתה, משא״כ מעיינות הנ
כשהם של יחיד ה"ה כמו בור של הפקר כבגמרא שם לפנ״ז. וראה 

 השגת הראב״ד הל' יו"ט פ"ה ה"י )בסופה(."

ועפי"ז אולי י"ל שגם גבי מעינות הנובעין אפשר למצוא סברת 
המחלוקת של רב נחמן ורב ששת וכפי שהראגאטשאווער מפרש את 

זכות וחלק דיעותיהם, שרש"י מפרש שהגדר של הפקר יש לכולם 
ולכן הם כרגלי כל אדם ותוס' וכו' סוברים שהגדר של הפקר שזה לא 
שייך לאף אחד וממילא מתי שהוא מילא את זה שאז קנה שביתה 

 כשביתתו ולכן הם כרגלי הממלא.

של עולי בבל"  לפי שיטת רש"י למה אומרים שב"בור וא"ת א"כ
ל ששם שזה מצד הפקר כרגלי הממלא, י"ל דע"ז רש"י מסביר בגל

"יש ברירה להחמיר ואמרינן הוברר דמאתמול נמי הוברר דלהאי 
גברא חזו וברשותי' קיימי" משא"כ אצל מעינות הנובעין שזה מידי 
דנייד )ואין להם שום שביתה מצד הממלא אפי' לחומרא בביה"ש 
שאז הי' שייך לכולם( וההסבר לשיטת תוס' עיין בשו"ע אדה"ז או"ח 

  ו.סי' שצ"ז סעי' י"ד וט"
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