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 חברי המערכת שיחיו:נערך וסודר לדפוס ע"י 

 
 קסלמן שיחי' שרה חנהבן שמואל  השליח הת'

   פייגעלשטאק שיחי' עטאבן  חיים ישראלהת' השליח 



 

 פתח דבר

 

 "כי גבר עלינו חסדו, ואמת הוי' לעולם"

רבנן מתוך שבח והודי' להשי"ת הננו מתכבדים להגיש בפני קהל מחבבי תורה, 
ותלמידיהון, תלמידי התמימים אנ"ש והשלוחים, קובץ 'הערות תמימים ואנ"ש' 

מלבורן, ובו הערות, ביאורים ופלפולים, בנגלה,  –היו"ל ע"י הישיבה גדולה 
 וחסידות, הלכה, מנהג ותורת רבינו.

ידועה ומפורסמת הוראת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בריבוי מקומות, שתלמידי 
אומנותם" יהגו בתורה עד לאופן ד"לאפשא לה", ויעלו  התמימים ש"תורתם

חידושיהם על הכתב, ומזמן לזמן יוציאו קובצי חידושי תורה, על מנת לעודד ולחזק 
ובהתאם לכך מוציאים אנו  לימוד התורה ופילפולא דאורייתא, מתוך חיות ותענוג.

ה את לימוד לאור גליון זה, על מנת לעורר ולחזק בין כותלי הישיבה ובכל המדינ
התורה בכלל, ובפרט כתיבת חידושי תורה. ובמיוחד בנדו"ד, הרי בכתיבת חידושי 
תורה מתקיימים דברי כ"ק אדמו"ר מיחידות הראשונה לתלמידים השלוחים 

 אייננעמען אוסטרליא דורך לימוד התורה!".”מלבורן:  –לישיבה גדולה 

* 
עורר ולחזק בין כותלי ובהתאם לכך מוציאים אנו לאור גליון זה, על מנת ל

הישיבה ובכל המדינה את לימוד התורה בכלל, ובפרט כתיבת חידושי תורה. 
ובמיוחד בנדו"ד, הרי בכתיבת חידושי תורה מתקיימים דברי כ"ק אדמו"ר מיחידות 

אייננעמען אוסטרליא ”מלבורן:  –הראשונה לתלמידים השלוחים לישיבה גדולה 
 דורך לימוד התורה!".

אה אור לכבוד חג השבועות, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. "דבר קובץ זו רו
בעתו מה טוב" שהקובץ הנוכחי יוצא לאור בעמדנו מוכבים לקבל התורה באופן 

להרבות שזהו ההכנה )מעין ודוגמא ומביאה וחודש, שזהו הזמן המתאים, להוסיף מ
ית בפועל ממש( לקיום היעוד "תורה חדשה מאיתי תצא" בגאולה האמית

 והשלימה.

  * 



 

ר "ק אדמו"אי לזאת, הדפסנו בראש הקובץ שיחת כ – "פותחין בדבר מלכות"
ה הי' הקביעות כבשנה "ה, ששנת תשמ"ק פרשת במדבר ד' סיון תשמ"מיום ועש

 .(ר, בנוגע לקביעות זו"ק אדמו"זו. )וגם מכתב מכ

  * 

לאור, הן בהזדמנות הזאת באנו להודות לכל אלו שנטלו חלק בהוצאת קובץ זה 
ברוחניות )ובפרט הר' עובדי' מנשה אנטיאן(, ע"י כתיבת הערות וחידושי תורה, והן 
בגשמיות, ע"י מימון הוצאות הכספיות וכו', תבוא עליהם ברכה. ובקשה על להבא, 
שכל מי שיש תחת ידו איזו הערה בכל תחומי התורה, יואיל נא בטובו לשלחם 

 זהי"ת, ולזכות בהם את הרבים.אלינו ע"מ לפרסמם בחוברות הבאים בע

ואנו תפילה שע"י העיון וההעמקה בלימוד התורה, נזכה להגילוי ד"תורה חדשה 
ומלאה ”לבאר להם סוד טעמי' ומסתר צפונותיה", ויקויים היעוד ”מאיתי תצא", 

 הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים", בביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן.

 נו מלך המשיח לעולם ועד.יחי אדוננו מורנו ורבי

 המערכת
 אור לג' סיון תשע"ח
 מלבורן, אוסטרליא
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 19 , אוסטרליאלבורןעמ גדולה ישיבה 

ביאור הנמק"י לשיטתו בטעם הקנס על המוציא 
 תבנו וקשו לרה"ר

 התמים השליח אליהו שי' שולמאן
 שליח בישיבה גדולה

תוס' והנ"י לעיל יציע הגמ' ודברי הנ"י ומה שצ"ב בזה/ יביא ביאור הדבר משה במחל' 
  בסוגיין/ יחלק בין גדר הקנס לשיטת התוס' והנ"י/ עפ"ז יתרץ דברי הנ"י 

במס' ב"ק )לא.( תנן: המוציא את תבנו וקשו לרה''ר לזבלים והוזק בהן אחר חייב בנזקו 
וכל הקודם בהן זכה. רשב''ג אומר כל המקלקלין ברה''ר והזיקו חייבין לשלם וכל הקודם בהן 

 את הגלל ברה''ר והוזק בהן אחר חייב בנזקו: זכה. ההופך
ובגמ' שם )ע"ב( פליגי אמוראי על מה קנסו חכמים. רב סובר שהקנס הוא בין בגופן בין 
בשבחן )והקנס על הגוף הוא "משום שבחן"(, וזעירי סובר שרק על השבח קנסו אבל לא על 

 הגוף.
מא כהני תנאי, המוציא ובסוף העמוד הגמ' רוצה להעמיד מחלקותם במחל' תנאים: לי

תבנו וקשו לרה''ר לזבלים והוזק בהן אחר חייב בנזקו וכל הקודם בהן זכה ואסורין משום גזל, 
ר''ש בן גמליאל אומר כל המקלקלין ברה''ר והזיקו חייבין לשלם וכל הקודם בהן זכה ומותרין 

אלא  -גזל  משום גזל, הא גופא קשיא אמרת כל הקודם בהן זכה והדר קאמר אסורין משום
לאו הכי קאמר וכל הקודם בהן זכה בשבחן ואסורין משום גזל אגופן, ואתא רבן שמעון בן 

 גמליאל למימר אפי' גופן נמי כל הקודם בהן זכה.
רש"י(,  -ומסיק: לזעירי ודאי תנאי היא )דליכא למימר דכו"ע לא קנסו דהא רשב"ג קניס 

קנסו גופן משום שבחן והכא בהלכה ואין  לרב מי לימא תנאי היא? אמר לך רב דכולי עלמא
מורין כן קא מיפלגי )תנא קמא סבר הלכה דקנסו גופן ואין מורין כן, והכי קאמר ]הלכה[ כל 
הקודם בהן זכה ואפי' גופן דיעבד, ואי אתי מרישא לקמן לאימלוכי אמרינן ליה אסורין משום 

רב אדא בר אהבה אמר הלכה רש"י(. דאתמר רב הונא אמר רב הלכה ואין מורין כן  -גזל 
 ומורין כן.

וכתב הנמ"י ד"ה ובגמרא איתמר רב הונא אמר הלכה ואין מורין כן, וז"ל: והמפרשים ז"ל 
פסקו כוותיה דדוקא בדיעבד הקודם זכה בהן, אבל אי אתא לאמלוכי בן לא מורין לו היתירא 

 .ולא לשבחןלא לגופן 



חה'תשע" – שבועות    20 

החדש על הרי"ף(: לא מצאתי חבר  וכתב עליו הכתונת פסים )נמצא בילקוט מפרשים
 לדברי הנמ"י, דלכל הראשונים בשבחן מורין אפילו לכתחילה. ועיין בתוס' בסוגיין וכו'.

וביאור תמיהתו פשוט, דלכאו' כל כוונת הקנס הוא שלא יוציא תבנו וקשו המזיקים 
. וראה לרה"ר. ואם אין מורין ליקח אותם, מה מועיל הקנס? ופשוט שלפחות מורין על השבח

תוס' ד"ה לזעירי בסוף עמ' ב' )שבפשטות זהו כוונת הציון בהכתונת פסים(, וז"ל: דאין סברא 
לומר דפליגי )ת"ק ורשב"ג בברייתא( בהלכה ומורין כן לענין שבחא, דפשיטא דלכו"ע מורין. 

 עכ"ל.
ו וי"ל ע"פ מש"כ בספר דבר משה לבאר מחל' אחרת בין תוס' והנמ"י בסוגיין. לעיל בע' ז

ביאר רב נחמן בר יצחק שיטת רב דרק ב"דבר שיש בו שבח קנסו גופו משום שבחו" אבל 
"דבר שאין בו שבח לא קנסו". ועל זה כתבו בתוס' ד"ה דבר, "מכאן יש להוכיח דל"ג כל 
הקודם בהן זכה גבי מצניע קוץ וזכוכית וגדר שנפלה לרה"ר, דהתם ליכא שבחא". דהיינו, 

תא, "המצניע את הקוץ את הזכוכית והגודר את גדרו בקוצים וגדר במתני' )הא'( בדף ל. אי
שנפל לרה''ר והוזקו בהן אחרים חייב בנזקן." ואף שחייב בהזיקן, לית בהו קנס שיש לאחרים 

 רשות לקחת אותן, והטעם משום דלית באלו שבח. 
)וראה ועל זה הקשו בספר בשיטת הקדמונים: אבל קשה בעיני, דבכל הספרים גרסינן לי'. 

שם דמסיק כתוס'.( וכד דייקת בהנ"י כאן תמצא דאפשר לגרוס שיש קנס. בדף יד. בדפי 
הרי"ף בד"ה ההופך את הגלל וכו' חייב בנזקן כתב הנמ"י: "אבל לא קנסו בי' רבנן למימר כל 
הקודם זכה, משום דמאן דמפיק לי' )לזבל( לרה"ר לאו לאשבוחי מפיק דהא למילתי' מושבח 

לנקות חצרו הוא דמפיק, ולא עביד לשהויי התם." ועד"ז כתב בסוף ד"ה הקודם, ועומד הוא, ו
דטעם הקנס על תבן וקש דכל הקודם בהן זכה, הוא "כי היכי דלא לשבקינהו התם". וכן לקמן 

 בד"ה בגמ' איבעי להו. 
והיינו, שטעם הקנס אינו בתור עונש על שהניח הזקיו ברה"ר, אלא רק כדי שלא יהיו שם. 

ידי זה שמתירים לכל הקודם לקחת אותן, הדברים המזיקים יוסרו ולא יהי' עוד מכשול. ועל 
ואם כן, שייך לקנוס אע"ג דליכא שבח. והטעם שלא קנסו אלא במקום שבח הוא רק משום 

 דבזבל "מושבח ועומד הוא, ולנקות חצרו הוא דמפיק, ולא עביד לשהויי התם."
כו', דעביד לשהויי זמן רב )כמבואר בגמ' שם בסוגי' ולכן, במתני' לעיל בהמצניע את קוץ ו

 מי שסתור את כותלו(, פשוט שיש מקום לקנוס ולהתיר לכל הקודם שיזכה.
משא"כ לדעת התוס' י"ל שטעם הקנס הוא עונש על שמניח הזקיו ברה"ר שלא ברשות 

שאין שבח כדי להשביח באיסור. ובזבל שאין בו שבח לא קנסו. ובמצניע את הקוץ וכו' ברה"ר 
 לא קנסו ג"כ.
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דהיינו משום  -במילות אחרות, תוס' למדו דברי רנב"י כפשוטן, "דבר שיש בו שבח קנסו" 
שמבקש להשביח באיסור. משא"כ להנ"י השבח בתבן וקש הוא רק היכא תמצא שבזה עביד 
לשבקינהו ולשהויי הזקיו שם. אבל בעצם יש מקום לקנוס גם במקום שאין שבח כשישהו 

 זמן רב. ע"כ תוכן דברי הדבר משה.ברה"ר 
ואולי יש עפ"ז גם מש"כ הנמ"י שאין מורין היתרא ליקח לא לגופן ולא לשבחן. דלשיטתו, 
שכל כוונת הקנס הוא רק להסיר המכשול, אבל לא לענוש, אין צורך להכריז לכל העולם 

ים ברה"ר, שיקחו אותן. ודי הי' רק בזה שאנשים הולכים ברחוב ורואים דברים אלו המזיק
 ופשוט בעיניהם שמותר להסיר אותם ואף ליקח לעצמם, ועוד שאין מי שמוחה בידם. 

ואדרבא, יש סברא להיפך שאין להורה בפירוש ליקח. כמש"כ המאירי )ל: ד"ה אע"פ 
שבארנו(, וז"ל: "אע"פ שבארנו שכל הקודם בהם זכה ושאף בדיני שמים מותר, אם בא 

." )מההמשך שם מובן דכוונתו שאין מורין מפני תיקון העולם לישאל אין מורין לו כן בהדיא
לא על הגוף וגם לא על השבח(. ואפשר שכוונתו הוא, שאם בלאו הכי יוסרו המכשולים 
)כמבואר לעיל( אין ראוי להורות ליקח דבר מאחר מה שאינו שלו. ואף שאין איסור בדבר 

" שלא להרגיל בנ"א במידת הגזילה, מפני הקנס, מ"מ מפני תיקון העולם "ליישר כל המעשים
אין להורות כן בפירוש. ועל דרך מנהגינו שלא לחטוף האפיקומן, ד"בתר גנבא גנוב וטעמא 

  טעים" )ברכות ה, ב(. 
משא"כ לשיטת התוס' שגדר הקנס הוא בתור עונש, "אין סברא לומר דפליגי בהלכה ואין 

 מורין כן לענין שבחא, דפשוט דלכו"ע מורין".

e 
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 נכתוב רחמנא "שור וחמור" שה למה לי

 התמים השליח שמואל שי' קסלמן
 שליח בישיבה גדולה

י בנוגע לחומרות של שור וחמור על "כ בהתחלת פרק מרובה/ שאלות של הפנ"סוגיית כו
מפני מה החמירה תורה בשור ושה לשלם ד' "ד הב' שיטות "ר ע"ק אדמו"שה/ שיחת כ

 ל בגדר דגניבה בסתר"השיחה/ עדיין צ פ"י ע"/ ישוב שאלות של הפנ"וה'

דף ס"ה, הגמ' מברר כמה ענינים בנוגע לדינים דכפל -בהתחלת פרק מרובה, ב"ק דף ס"ב
 ותשלומי ד' וה', ע"פ המדות ד"כלל ופרט וכלל", ו"ריבוי מיעוט".

על שור על חמור על שה  ,כלל ,)שמות כב, ח( על כל דבר פשע ,דת"רובדף סג,ב איתא "
מה  ,אי אתה דן אלא כעין הפרט ,כלל ופרט וכלל ,על כל אבידה חזר וכלל ,פרט ,ועל שלמה

יצאו קרקעות שאינן  .הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון אף כל דבר המטלטל וגופו ממון
יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן  ,יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות ,מטלטלין

ה הפרט מפורש דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא אף כל יצא הקדש רעהו כתיב. אי מ ,ממון
דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא אבל עופות לא? ומי מצית אמרת הכי והא שלמה כתיב! 
אמרי, אנן בבעלי חיים קאמרינן אימא בבעלי חיים דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא אין 

י נפשיה דרשינן דבר שאין נבלתו מטמא במגע ובמשא לא דהא כל חד וחד כלל ופרט באפ
אי כתב רחמנא שור הוה  ,ליה אבל עופות לא? א"כ נכתוב רחמנא חד פרטא, הי נכתוב רחמנא

ואי כתב רחמנא חמור הוה אמינא קדוש  ,אמינא קרב לגבי מזבח אין שאין קרב לגבי מזבח לא
א"כ נכתוב רחמנא שור וחמור שה למה לי ש"מ  ,אמרי .בבכורה אין שאין קדוש בבכורה לא

תויי עופות! ואימא לאתויי עופות טהורים דומיא דשה דמטמא בגדים אבית הבליעה אבל לא
עופות טמאים דלית בהו טומאה דלא מטמאי בגדים אבית הבליעה לא? כל ריבויא הוא." 

 עכ"ל.
דלמא אי  ,והפנ"י ד"ה נכתוב רחמנא שור וחמור שה למה לי, כתב וז"ל, "ויש להקשות

ינא דלא חייב רחמנא בכפל בבעלי חיים אלא דומיא דשור לאו דכתב רחמנא שה הוה אמ
וחמור דאית בהו ביטול מלאכה, אבל בשה שלא ביטלו ממלאכתו לא חייבו רחמנא, דהא 
אשכחן דמהאי טעמא אקיל רחמנא לגביה בתשלומי ארבעה לרבי מאיר לקמן בפירקין 

קיל רחמנא בשה )עט,ב( ומכל שכן שיש להקשות כן אליבא דר' יוחנן דאמר התם דהא דא
מבשור חייבו מפני שמרכיבו על כתיפו, ובאמת זה הטעם לא שייך בשעת טביחה ומכירה 
אלא בשעת גניבה, וא"כ אי לאו דכתב רחמנא כפל בשה ה"א הא דחייב ה' בשור היינו ב' על 

 הגניבה וג' על הטביחה, לכך איצטריך למיכתב בהדיא כפל בשה, ויש ליישב. וצ"ע." 
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שם, "אמר בגמ' ישב קושיתו יש לעיין בהסוגיא שמביא מדף ע"ט, דאיתא והנה בכדי לי
רבי מאיר בא וראה כמה גדול כח של מלאכה שור שביטלו ממלאכתו, חמשה. שה שלא ביטלו 
ממלאכתו, ארבעה. אמר רבן יוחנן בן זכאי בא וראה כמה גדול כבוד הבריות, שור שהלך 

 ה."ברגליו, חמשה. שה שהרכיבו על כתיפו, ארבע
ואילך, מבאר מח' זו בתוך ענינים אחרים, וז"ל  258ובלקו"ש חט"ז פרשת משפטים ע' 

 הטהורה,
)ביאור בשיטת ריב"ז( ח. וועט מען עס פארשטייו, בהקדים השאלות איו דעם טעם פון "

ריב"ז: א( פארוואס מאכט תורה דעם חילוק אין די תשלומין צווישן שור און שה נאר אינעם 
חו או מכרו" לכאורה איז דער טעם החילוק )הואיל "ונתבזה בו"( פאראן גלייך פאל ווען "טב

ביי דער פעולת הגניבה: ביים גנב'נען א שור איז ניטא קיין בזיון און ביי א שה איז יע פאראן 
האט דאך געדארפט זיין אן אונטערשייד צווישן די תשלומי שור און שה אויר ביי די  -

ן!? )און דער דין איז אז "משור גו' עד שה גו' שנים ישלם"( ב(בזיון תשלומין פאר גניבה אליי
איז שייך דאן ווען דערביי איז דא א צווייטער, פאר וועמען מ'ווערט פארשעמט, היינט ווי 
פאסט צו זאגן ביי גניבת השה, "ונתבזה בו", וויבאלד דאס ווערט געטאן בסתר )כמובא שם 

יוחנן בן זכאי מפני מה החמירה תורה בגנב יותר מגזלן דף עט,ב, "שאלו תלמידיו את רבן 
אמר להן זה השוה כבוד עבד לכבוד קונו וזה לא השוה כבוד עבד לכבוד קונו", ורש"י שם 

לא ירא מבני אדם כדרך שלא ירא מהקב"ה אבל גנב לא השוה עבד לקונו  -"השוה כבוד עבד 

 קיינער און של מעלה לא נזהר"(  אלא כיבד העבד יותר מקונו שהוא ירא מבני אדם ומעין
 ?...שה דעם טראגט גנב דער ווי ניט זעט

דעם: אמת טאקע אז בשעת הגניבה איז ניטא באם גנב קיין בזיון,  ןדער ביאור אי זט. אי
ווארום ער טוט די גניבה בסתר )ווי געזאגט פריער(; בשעת מ'כאפט אבער דעם גנב און 
מ'ברענגט אים אין ב"ד, און אלע דערוויסן זיך אז ער האט גע'גנב'עט און דערביי געטראגן 

ר אים א בזיון. אוו דעריבער איז בא אים דער דעם שה, "על כתיפו", דעמאלט ווערט עס פא
בזיון נאר אויב ס'איז געווען טביחה ומכירה, און ניט ביי גניבה אליין: ביי גניבה איז דאך ניטא 
קיין חילוק וואס ער האט גע'גנב'עט, נאר וויפל דאס איז ווערט מען פרעגט ניט צי דאס איז 

 ז די ווערט פון דער גניבה...א כלי, אדער א שה אדער א שור נאר וויפיל אי
)ביאור בשיטת ר"מ( יג. איז דער ביאור בזה: לויטן דרך הפשט, לייגט זיר בשכל אז דער 
ביטול הריווח פון מלאכת השור ווערט צוגע־רעכנט צו די תשלומין פאר דער גניבה אלס דער 

זיין א  קרן, כשם ווי "שבתו יתן" אז דער מזיק צאלט פאר "ביטול מלאכה" ביים מזיק
ל. אזוי איז עס אויך בנוגע ביטול מלאכת כלי אומנות אויב ער האט זיי “נטשן, כנמע

גע'גנב'עט וכיו"ב און ס'איז אזוי ניט נאר ביי שור וואס דער ריוח באשטייט פון "מלאכה", 
פאר מניעת הריווח פון דעם וואל וואס וואקסט צו נאר אויך ביי שה, דארף דער גנב צאלן 
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. דער אויפטו דא איז, אז צוליב דעם וואס עס פעלט ביים בעל השור דער ענין פוו אויף'ן שה
שחסר מלאכה בעולם", ולא כפרש"י … שם, "ראה עד"ז ש"ך עה"ת 39"מלאכה" )ובהערה 

ניט בלויז דער ריװח דערפון, נאר דער עצם המלאכה מיטן שור דארף דער גנב  -עיי"ש( 
 ר."באצאלן דעם ווערט פװ דעם גאנצן שו

ולפ"ז, נתיישב קושיית הפנ"י, מפני שע"פ הביאורים הנ"ל בגדרי "ביטול ממלאכה" 
ו"ונתבזה בו",מובן מפני מה כאן בסוגיא דידן )דף ס"ג(, א"א לבאר שיש חומרא בשור וחמור 

 על שה, בנוגע להדרשה של כפל. ולפיכך, אי הוי כתב "שור וחמור", הוה לן לרבות שה.
ירוש הנ"ל, ובפרט לפי הש"ך הנ"ל, שייך דוקא כשהגנב שחט "ביטול מלאכה", לפי פ

הבהמה, ולפיכך כאן, כשמדובר בדין כפל, דהיינו שהבהמה עודה בעין, אין לומר שיש חומרא 
בשור וחמור )לגבי שה( בזה שבטלו ממלאכה. ]ובפרט לפי דברי הרי"ף בפירושו על "עין 

תו אלא כשטבח את השור או מכרו אבל יעקב" על אתר, וז"ל, "ושמא לא איקרו ביטול מלאכ
 כשעדיין הוא עומד אין כאן ביטול מלאכה כי אם לשעה ולא מיקרי ביטלו ממלאכתו".[ 

בזיון ד"הרכיבו על כתיפו", לפי הנ"ל שייך דוקא כששחט או מכר הבהמה, שדוקא אז, 
אלא נוגע  ב"ד מבררים כל פרטי הגניבה, אמנם כאן, כשרק גנב, אינו נוגע לב"ד "איך" גנב,

 רק השוויות של הבהמה. ולפיכך אין בזיון בשור יותר מבשה. 
אמנם, לעולם, יש להקשות על ביאור כ"ק אדמו"ר הנ"ל, שכתב "היינט ווי פאסט צו זאגן 
ביי גניבת השה, "ונתבזה בו", וויבאלד דאס ווערט געטאן בסתר". שמשמע שהבין דברי הגמ' 

גנב מסתיר את עצמו, שאף אחד לא יראהו. וקשה, שהרי בנוגע לחומרת גנב מגזלן, בענין שה
"ולא דומה לגנב בפני שנים דהתם אע"ג דחזו  -ברש"י שם עט,ב ד"ה וכיון דראוהו גזלן הוא 

ליה שאר אינשי לא מיסתפי מינייהו דמימר אמר לא מינייהו שקילנא" עכ"ל. משמע שהגנב 
משמע מהרמב"ם הל' גניבה פ"א  רק מטריח עצמו להחבא מהבעלים, ולא מסתם אינשי. וכן

 ". וצ"ע. בסתר ואין הבעלים יודעיםה"ג, וז"ל, "איזה הוא גנב זה הלוקח ממון אדם 

e 

  



 25 , אוסטרליאלבורןעמ גדולה ישיבה 

 כללא בתרא דוקא או כללא קמא דוקא

 הנ"ל

מא דוקא/ "כ בעירובין/ ב' פרטים או ג' פרטים/ כללא בתרא דוקא או כללא קפסוגיית כו
בנזיר/ ב' אופנים לבאר הב' שיטות/ סוגיית כו"כ  מהסוגיאמקשה על הגמ' בעירובין תוס' 

שהביאור של : ם כו"כ באנפי נפשי'/ פנ"יבהתחלת מרובה/ תוס' מתרץ מפני מה כאן דני
רק אליבא דמקשן ואינו אליבא דהלכתא, ע"פ ביאור א' בתוס' בעירובין/ תוס' ע"ד  'תוס

בעירובין/ שאלות על הפנ"י  'המסקנה במרובה/ שאלות פנ"י עליו ע"פ שיטה הב' בתוס
 עצמו 

, דתניא ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך כלל בבקר ובצאן כח,א-איתא בעירובין כז,ב
וביין ובשכר פרט ובכל אשר תשאלך נפשך חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין 

תניא אידך ו .הפרט מה הפרט מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע
אמר אביי דגים  ?מאי בינייהו .מה הפרט מפורש ולד ולדות הארץ אף כל ולד ולדות הארץ

איכא בינייהו למאן דאמר פרי מפרי וגידולי קרקע הני דגים גידולי קרקע נינהו למאן דאמר 
ומי אמר אביי דגים גידולי קרקע נינהו והאמר אביי אכל  .ולד ולדות הארץ דגים ממיא איברו

יתא לוקה ארבע נמלה לוקה חמש צירעה לוקה שש ואם איתא פוטיתא נמי לילקי משום פוט
אלא אמר רבינא עופות איכא בינייהו למאן דאמר פרי מפרי וגידולי  ?השרץ השורץ על הארץ

 .קרקע הני נמי גידולי קרקע נינהו למאן דאמר ולד ולדות הארץ הני עופות מן הרקק נבראו
מאן דמרבי עופות קסבר  ?מיה ומאן דממעיט עופות מאי טעמיהמאן דמרבי עופות מאי טע

כללא בתרא דוקא פרט וכלל נעשה כלל מוסף על הפרט ואיתרבו להו כל מילי ואהני כללא 
ומאן דממעט עופות קסבר כללא קמא דווקא  .קמא למעוטי כל דלא דמי ליה משני צדדין

א לא ואהני כללא בתרא לרבויי כל כלל ופרט ואין בכלל אלא מה שבפרט הני אין מידי אחרינ
 דדמי ליה משלשה צדדין:

וא"ת דבנזיר  - ובתוס' שם ד"ה אהני כללא קמא למעוטי כל דלא דמי ליה משני צדדים
בפ' ג' מינין )דף לה:( אמר מאי איכא בין תרי פרטי וכללא לתרי כללי ופרטא תרי כללי ופרטא 

י וכללא עד דדמי ליה משני צדדין משמע אי איכא דדמי ליה אפי' בחד צד מרבינן תרי פרט
וי"ל דשני צדדין דהכא הוי כחד צד דהתם דשני צדדין פרי מפרי וגידולי קרקע  ?דבחד צד סגי

שוין הן ובפ"ק דקדושין )דף כד:( גבי שן ועין דריש מה הפרט מפורש מומין שבגלוי ואינו 
ש מומין שבגלוי ובטל והא דפריך התם למימר מה הפרט מפור .חוזר הא נמי צדדין שוין

ממלאכה ואינו חוזר היינו למאן דאמר כללא קמא דווקא דע"כ צד דבטל ממלאכתו גרוע 
מהנך מדקמשני לחפשי ישלחנו ריבויא הוא ואם שוה הוא אמאי מרבינן ליה טפי משאר 

וכי האי סוגיא איתא בחולין )דף סו.( בסוף אלו טריפות גבי ארבה ובריש אלו מומין  .צדדין
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ועוד אומר ר"י דאתא  .פסח או עור ואתו כולהו כמאן דאמר כללא קמא דווקא כדפירש'גבי 
שפיר אפי' למ"ד כללא בתרא דווקא ולדידיה נמי צריך שידמה בכל צדדין החשובין אע"פ 

אבל למאן דאמר כללא קמא דוקא  ,שהא' חשוב מחבירו רק שלא יהיה צד גרוע יותר מדאי
הרבה והדבר מסור לחכמים להכיר איזהו צד גרוע שחולקין מצריך שיהא דומה אף בצד גרוע 

 בו:
לפי ב' הביאורים בתוס' כאן מובן, שיש ב' אופנים לבאר המחלוקת של כללא קמא דוקא 
וכללא בתרא דוקא. )א( כללא בתרא דוקא, היינו, שצריכים לדמות להפרט רק בצדדים 

ת להפרט בהצדדים החשובים החשובים של הפרט. כללא קמא דוקא, היינו, שצריכים לדמו
והגרועים. )ב, פירוש הר"י( כללא בתרא דוקא, היינו שצריכים לדמות להפרט בהצדדים 
החשובים והגרועים. כללא קמא דוקא, היינו, שצריכים לדמות להפרט בהצדדים החשובים, 

 וגם הצדדים הגרועים הרבה, )דהיינו שצ"ל כמעט דומה ממש(.  ,הגרועים
על שור  ,כלל ,)שמות כב, ח( על כל דבר פשע ,דת"ר, "סג,א-דף סב,בבגמ' ב"ק  ואיתא

אי אתה דן אלא  ,כלל ופרט וכלל ,על כל אבידה חזר וכלל ,פרט ,על חמור על שה ועל שלמה
 .מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון אף כל דבר המטלטל וגופו ממון ,כעין הפרט

יצאו שטרות שאף על פי  ,יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות ,יצאו קרקעות שאינן מטלטלין
יצא הקדש רעהו כתיב. אי מה הפרט מפורש דבר שנבלתו מטמא  ,שמטלטלין אין גופן ממון

במגע ובמשא אף כל דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא אבל עופות לא? ומי מצית אמרת 
חיים דבר שנבלתו מטמא  הכי והא שלמה כתיב! אמרי, אנן בבעלי חיים קאמרינן אימא בבעלי

במגע ובמשא אין דבר שאין נבלתו מטמא במגע ובמשא לא דהא כל חד וחד כלל ופרט באפי 
אי כתב  ,נפשיה דרשינן ליה אבל עופות לא? א"כ נכתוב רחמנא חד פרטא, הי נכתוב רחמנא

ר ואי כתב רחמנא חמו ,רחמנא שור הוה אמינא קרב לגבי מזבח אין שאין קרב לגבי מזבח לא
א"כ נכתוב רחמנא שור וחמור  ,אמרי .הוה אמינא קדוש בבכורה אין שאין קדוש בבכורה לא

שה למה לי ש"מ לאתויי עופות! ואימא לאתויי עופות טהורים דומיא דשה דמטמא בגדים 
אבית הבליעה אבל עופות טמאים דלית בהו טומאה דלא מטמאי בגדים אבית הבליעה לא? 

 כל ריבויא הוא." עכ"ל
וא"ת והא לקמן גבי " – ' שם ד"ה דהא כל חד וחד דרשינן כלל ופרט באפי נפשיהתוס

אי נמי ע"כ אית לן למידרש כל חד פרטא באפי … ונתת הכסף דרשינן כולהו פרטי באחת
נפשיה ולמעט עופות דאי לאו הכי לשתוק מכולהו פרטי ולכתוב שלמה לחודיה ותו לא 

 "אינם ב"ח: דמשלמה אתי כל מילי בין בעלי חיים בין
יש מקשים, אם כן אף למאי ", פנ"י שם ד"ה בגמרא אם כן נכתוב רחמנא חד פרטא וכו'

דמסיק דכל הני פרטי לאתויי עופות אכתי קשיא לא לכתוב אלא שלמה לחוד וממילא נרבה 
כל בעלי חיים מכעין הפרט דשלמה, וכמו שכתבו התוספות בד"ה דהא כל חד שזו היא סברת 
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יישב דמה שכתבו התוספות דבעלי חיים אתיא משלמה דמשום דהוי בעלי המקשה. ונראה ל
חיים לא גרע, זו הסברא באמת אינה מוכרחת דאדרבה משמע דכל היכא דבעינן כעין פרט 
בעינן שיהא דומה לגמרי, דהא קרקעות נמי מצינן דחשיבי טפי ממטלטלין ואפילו הכי 

לחלק בין בעלי חיים לשאר מטלטלי. ממעטינן להו מכעין הפרט, ועוד דהרבה טעמים יש 
אלא שהתוספות לא כתבו כן אלא ליישב סברת המקשה שרוצה למעט עופות ודחינן ליה 
מעיקרא ואקשינן והא שלמה כתיב ומשלמה יש לרבות עופות, ועל זה השיב המקשה שפיר 

א כל אין בבעלי חיים קאמרינן וכו' כוונתו בזה דעל כרחך לא שייך לרבות עופות משלמה אל
חד באפי נפשה דרשינן כדי למעט עופות דלא נרבינהו משלמה, דאי לא תימא הכי אלא 
דבעלי חיים נמי שייך לרבות משלמה אם כן לכתוב שלמה לחוד וכמו שכתבו התוספות, אבל 
התרצן השיב והוכיח להיפך דעל כרחך ומשלמה לא שייך לרבות שום בעלי חיים כיון שאין 

מא הכי אלא דבעלי חיים איתרבו משלמה והני פרטי דכתיבי היינו דומה לו ממש דאי לא תי
למעט עופות נכתוב חד פרטא בבעלי חיים לבד משלמה כדי למעט עופות, אלא על כרחך 
דאדרבא כל הני פרטי, לאתויי עופות באם אין ענין כדכתכ רש"י, משום דשלמה לא שייך 

יבנא ואם כן שפיר איצטריכו כולהו לרבות שום בעלי חיים כיון שאינו דומה לגמרי וכדכת
 :"פרטי, ודו"ק

, שבסוגיא דידן אנו סוברים שבכדי לרבות עוד דינים ע"י הכופ"כ, סוברנמצא שהפנ"י 
בכל צדדין דכעין הפרט " –צריכים לדמותם להפרט בכל צדדיהם. ]וכלשון רש"י שם ד"ה א"כ 

 ת כללא קמא דוקא.[. כשיטת הר"י בתוס' הנ"ל בעירובין, ע"פ שיט"…הוא דמייתי
אמנם לכאורה קשה לו, שהרי כשהגמ' מסיק שבאמת "על כל דבר פשע" הוי ריבוי 

אע"ג דבברייתא דריש להו כלל ופרט וכלל " – התוס' שם ד"ה אלא כל ריבויאכתב  ,ומיעוט
לאו משום דדריש לקרא הכי אלא מאיזה טעם שיהיה מרבינן כל דבר המטלטל וגופו ממון 

  "גורה בגמרא נקט בענין זה:ולפי שדרשה זו ש
התוספות נדחקו ליישב הא דדרשינן ליה ". שם אלא כל ריבויא הוא וכו' פנ"י שם ד"ה

בברייתא להדיא בלשון כלל ופרט. ולולי דבריהם היה מקום אתי ליישב דברייתא אתי שפיר 
אליבא דהלכתא משום דקשיא ליה מעיקרא מאי מקשה תלמודא אי מה הפרט דבר שנבלתו 

מא במשא וכו' אבל עופות לא, דהא אסקינן בנזיר פרק שלשה מינין דכל מידי דאיתא מט
בכלל ופרט מרביבן אפילו מאי דדמי לפרט בחד צד, ואם כן מהיכא תיתי למעט עופות כיון 
דדמי בדבר המטלטל וגופו ממון, בשלמא הא דבעינן דבר המטלטל וגופו ממון אף על גב 

וספות שם דכחד צד חשיבי דהי מינייהו מפקת, אבל דבר דתרי מילי אינון כבר כתבו הת
שנבלתו מטמא ודאי חשיב צד אחר שהרי אין לו דבר שנבלתו מטמא שלא יהא דבר המטלטל 
וגופו ממון, ואם כן ממה נפשך אית ליה חד צד דדמי לעולם, ואף על גב דלא דמי בהא גופא 

מלתא תליא בפלוגתא בפרק בכל שנבלתן מטמא אפילו הכי אית לן לרבויי. אלא דבאמת הא 
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מערבין מאן דסבירא ליה, כללא קמא דוקא בעינן דדמי ליה בתרי, צדדים ומאן דסבירא ליה 
כללא בתרא דוקא מרבה אפילו דדמי בחד צד, ואם כן על כרחך הא דמקשה תלמודא הכא 

בר למעט עופות היינו למאן דסבירא ליה כללא קמא דוקא, ומשום דלא מצינו שום תנא שסו
דכפל אינו נוהג בעופות הוא דפריך הכי, ועל זה משני שפיר דהא כולהו תנאי מודו בזה היינו 

ד כללא בתרא דוקא דהכי “ל כמ “משום דסבירא ליה כל ריבויא הוא, אבל באמת אנן קי 
ם כוותיה, מכלל “משמע סוגיא דבזיר שהבאתי. ועוד דבההיא דבכל מערבין גופא פסק הרמב 

בינן אפילו דדמי בחד צד היכא דדרשינן כלל ופרט וכלל, ואם כן אתיא ברייתא ל דמר“דהכי קי 
שפיר אליבא דהלכתא דמכלל ופרט וכלל גופא ילפינן אפילו עופות, ועיין בתוספות בפרק 
בכל מערבין ותמצא כדברי. ואף למה שכתבו שם התוספות דהא דמרבינן אף על פי שאינו 

השני גרוע, מכל מקום נראה באמת דההיא צד גרוע דומה כשני צדדים היינו היכא שהצד 
 "ק, כן נראה לי נכון:“מיקרי דמה ענין נבלתו מטמא לענין תשלומי כפל ודו 

ידן ע"פ שיטת כללא קמא דוקא, ולפי זה נראה, שהפנ"י רצה לבאר כל השקו"ט בסוגיא ד
ה שבכדי שיטת כללא בתרא דוקא, השאלה הראשונה אינו שאלה בכלל. אמנם קש שהרי לפי

ללמוד באופן כזה, צריכים לאחוז כהשיטה הא' של התוס' בעירובין הנ"ל, כדי להסיר הקושיא 
 הראשונה משיטת כללא בתרא דוקא, וממ"נ?!? 

e 
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 גדר רה"י בנוגע לניזקין

 הת' השליח שמואל גורארי'
 הת' השליח מ"מ שישלער
 שלוחים בישיבה גדולה

בדף כח,א/ שאלות עליו/ ב' אופנים בפירוש פירוש רש"י על דברי רב שמפרש המשנה 
 רה"י/ ביאור בדברי רש"י

נשברה כדו ברה"ר והוחלק אחד במים או שלקה בחרסית  מתני׳איתא בב"ק דף כח,א "
אמר רב יהודה אמר רב לא שנו  גמ׳חייב רבי יהודה אומר במתכוין חייב באינו מתכוין פטור: 

שאין לה  -קרקע עולם הזיקתו ]"קרקע עולם אלא שטינפו כליו במים אבל הוא עצמו פטור 
 בעלים:"רש"י["

לכאורה אינו מובן? מה רצה רש"י ללמדנו כאן? בפשטות רש"י רצה לבאר מפני מה בעל 
המים כאן הוי פטור. אך אמנם אם אכן רצה רש"י לפרש הפטור של בעל המים, לכאורה הו"ל 

שה ע"י הקרקע, לכן פטור. ואמאי להדגיש שבעל המים אינו בעל הקרקע, ומכיון שההיזק נע
 מדגיש שלקרקע אין בעלים בכלל?

ויובן בהקדים ביאור בגדר רה"י, שיש ב' אופנים לבארה, )א( גוף הקרקע עצמו שייך לבעל 
הבית. )ב( יש לבעל הבית זכות השתמשות בקרקע, אבל אין לו בעלות בעצם הקרקע. 

 )מתאים אם הלשון של "רשות" שמשמע זכות(
ין ב' אופנים אלו הוי כגון במשנתינו, האם נפרש שהדין דמשנתינו רק איירי נפק"מ ב

כשהכד נשברה בתוך רה"ר, או אפי' אם נשברה ברה"י. ]ודינא דמתניתין שמשמע דנשברה 
 ברה"ר עצמה הוי רק מצד דשכיח טפי[

לפי אופן הא', אינו שייך לומר "קרקע עולם הזיקתו" ברה"י, ולפיכך צ"ל שהדין חל רק 
 ברה"ר ממש.

אמנם לאופן הב', י"ל שבאמת מצד הבעלות בהקרקע אין חילוק בין רה"ר לרה"י, ולפיכך 
 י"ל שכשיש רשות לניזק לילך ברשות המזיק, והוזק, הוי חייב מדינא דמשנתינו.

שאין לה בעלים:", מכיון שהלשון  -ולפיכך י"ל בד"א, מה דחק רש"י לפרש, "קרקע עולם 
כל מקום, אפי' בתוך רה"י. ולאפוקי טעות זו רש"י מדגיש  של "קרקע עולם" משמע

ש"עולם" כאן אינו ממש כדור הארץ, אלא בעלות. וכסתם לשון המשנה שמדובר רק ברה"ר 
   ממש.
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ביאור במשניות ב"ק ל,א ודף כח,א והחילוקים 
 ביניהם

 הת' השליח מ"מ שי' שישלער
 שליח בישיבה גדולה

סברת רש"י שסתם מים נבלע בקרקע/ שאלות על ר'  תוס' לסברת רב בדף ל,א/התירוץ 
 הונא עד"ז בדף כ"ט שמקשה על רב/ ביאור החילוק בין לשון לסברא

איתא בב"ק ל,א, מתניתין "נשברה כדו ברה"ר וכו'" גמ' "אמר ר' יהודה אמר רב וכו' 
 עצמו במים. האדםהזיקתו" לכאורה אינו מובן, אמאי לא בעי רב לאוקמי מתני' בשניזק 

תוס' מתרץ שאלה זו מלשון המשנה "הוחלק א' במים", משמע רק הוחלק במים ולא 
 ?מפני מה רש"י אינו מבהיר שאלה זוניזוק במים. ואינו מובן 

בר, אי לאו דכתב בפירוש במתני' דאיירי בנידון שיש מים מכונסין ע"ג ווי"ל, שרש"י ס
מכונסין, כיון שטבע המים להתפשט הקרקע, אין לנו לתפוס אפשרות זו, דבפשטות אין מים 

ולבלוע בעפר הקרקע ]כמ"ש לקמן )לרב עצמו( "מי סברת בלא תמו מיא )שיש מים 
א תמו מיא[ וא"כ, שדינא מכונסין(?! בדתמו מיא", היינו שלרב לא מסתבר שמדובר בדל

 האדם במים עצמו, רק אפשרשניזק דוקא כשאין מים מכונסין ע"ג הקרקע, א"א  שייךדמתני' 
 שיהי' "הוחלק".

בדף כח,א איתא במתני' "השופך מים וכו' הזקו" ובגמ' שם, רב שונה שיטתו שוב כמו 
הא וכו'" דהיינו, מפני בדף ל,א בדף "לא שנו אלא וכו' הזיקתו" ור' הונא מקשה עליו "לא י

רב, דמתני' איירי בנתערבו מים בעפר ונעשו טיט, ושלו הוא, והוזק בהן אחר,  קטמה לא נ
 כליו. וא"ל רב "מי סברת וכו'" עיי"ש.בהאדם עצמו ולא פיכך ההיזק הוי בגוף ול

וצ"ל, מה דחק ר' הונא לאוקמי מתני' במקרה משונה, מפני מה לא נחית לפשטות 
דמשנתינו שמדובר בשהמים לא נבלעו בקרקע כלל, אלא נשארו מים צלולין ע"ג הקרקע, 

 וניזק האדם במים?
וט שמדובר בדתמו מיא, וניזק כליו ולא הוא עצמו, אכן אמאי ועוד צ"ל לרב, אם כ"כ פש

 דינא זו ב' פעמים, מובן ופשוט מעצמו? ,משמיעינו רב
 לכאורה יש להקשות על המשניות גופא, תרי ל"ל?שוי"ל הביאור בכ"ז: 

משמע  "הוזק"אמנם באמת י"ל שרב מדייק בלשון דמשנתנו בדף ל' "והוזק בהן", והלשון 
דאדם עצמו ניזק, ולא כליו )כמו במשנה הקודמת(, ו"בהן" משמע דמים עצמן היזק ולא 
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רבותא, ולכן צריך לחזור ולשנות "לא שנו  ,הקרקע, )כמו במשנה הקודמת(. ולפי"ז דברי רב
 וכו'".

אמנם ר' הונא לא הבין בדברי רב, שלשון המשנה משמע שניזק האדם במים, ולכן פריך 
והטעם  ."כ מ"מ מתאים יותר עם לשון המשנהכרפשו". ואף שאיננו מסתבר כ "לא יהא אלא

ע, שאינו רוצה לומר שהמים לא נבלעו כלל בקרקע אלא נשארו מים צלולין מכונסין ע"ג קרק
 רפש רגיל יותר ]"בכוונה" עיין תוס' ד"ה "לא יראו וכו'"[.והוי מפני שאינו רגיל כלל, 
דלא תמו מיא", אף שאינו מתיישב כ"כ עם לשון בה דמשנתינו "אבל לרב עדיף שמקר

 המשנה )ומ"מ צריכים לומר לרב ד"הוזק" היינו כליו "בהן" על ידן, על ידי המים(.
 לשון המשנה.נוטה לפשטות ע"כ מובן המשך הסוגיא לפי שיטת רש"י, רב נוטה 

הוחלק" " .יק דבריו מהלשון "הוחלק א' במים"שרב מדי ,מבאר בל תוס' לעיל בדף כח,בא
הוחלק ולא ניזוק במים, היינו דלולי לשון המשנה לא הי' מפרש דניטנפו כליו,  דרקמשמע 

" בניזק כליו, מהיכא ידע רב לפרש המשנה "השופך מים וכו' ,אלא הוזק הוא עצמו. וא"כ צ"ל
 ?לכאו' לשון המשנה "והוזק בהן" משמע ניזוק הוא עצמו במים

דתמו מיא" פירוש וכו' ובין בכלים ובין בעצמו", וי"ל שתוס' מבהיר קשיא זו בד"ה "ב
נמי איירי? וי"ל  "בדתמו מיא"משום דלכאורה אינו מובן, מפני מה מדחיק התוס' ללמוד 

שבזה מבאר התוס' לשיטתו, אמאי מסתבר לרב, ע"פ לשון המשנה לאוקמי מתניתין בניטפו 
כליו, וכו'. כיון שלשון המשנה אינו מוכרח לכאן או לכאן. א"כ מסתבר שמדובר גם בתמו 
מיא, וא"כ א"א לומר שניזוק האדם במים, שהמשנה מדבר גם במקרה שאין מים בכלל ע"ג 

יוזק בהן האדם, ולר' הונא מסתבר לאוקמי בדלא תמו מיא ואז אפשר לומר דניזק הקרקע ש
 אדם או כלים.

e 
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 עין תחת עין, כפשוטו?

 הת' מ"מ שי' לידער
 הת' אברהם זיסקינד הכהן שי' פעלדמאן
 תלמידים בחדר לוי יצחק

 שקו"ט בהתחלת פרק החובל/ פי' המורה נבוכים שהחיוב על המזיק הוי כפשוטו "עין
תחת עין"/ תמי' עליו/ עוד קשה, ע"פ כללי הלכה למשה מסיני/ תירוץ ע"פ ביאור 

 ה"ספורנו"

בתורה  שכשכתובלבאר בכמה וכמה הוכחות פ"ד ע"א( האריכה -בגמ' ב"ק )פ"ג ע"ב
ולדוגמא: "דבי ר' חייא ש ממון ולא ממ-( "עין תית עין"... )שמות כא. כד. וסוף פרשת אמור

דבר הניתן מיד ליד ומאי ניהו ממון, אלא מעתה "רגל  (ברים י"ט. כא.)ד "יד ביד" אומר קרא
ברגל" )שם( נמי הכי הוא דאמר דהי ר' חייא קרא יתיריא היא דרשי מכדי כתיב ועשיתם לו 
כאשר זמם לעשות לאחיו" )שם פסוק יט.( אי סלקא דעתך ממש יד ביד למה לי? ש"מ ממון, 

כתב נמי רגל ברגל". ע"כ. ועוד כהנה רבות )וראה  רגל ברגל למה לי? איידי דכתיב יד ביד
בביאור המהר"ץ חיות שם דאע"פ שהרבה מראיות האמורים בגמרא כאן הודחו אעפ"כ עדין 

להביא אסמכתות  צולכה למשה מסיני ורק דרהממון כיון דהוא  -"עין תחת עין" סבירא להו ד
 לכך". ע"ש.(

)וזה תוכן דבריו(: דמי שמזיק באברי חבירו כותב הרמב"ם  )ג',מ"א( והנה "במורה נבוכים"
הרי הוא חייב לחסר מאותו אבר בגופו שלו ככתוב "עין תחת עין" ואל תעסיק מוכך, דלמעשה 

 רק נותנים ממון כי אני מפרש רק פשוטם של הפסוקים". ע"כ תוכן דבריו בקיצור.
י ביאור הגמ' ותמהו עליו כמה וכמה ראשונים )ר' שם טוב עקידת יצחק, ועוד...( דהר

לשון בפסוק זה, היא היא פשוטו של מקרא, ולולי דברי הגמ', הפס' אינו מובן כלל וכלל. )וב
 הרמב"ם ז"ל, ושה' יכפר בעדו ובעדינו(? תר' שם טוב: שאיני מבין כוונ

ב. ה"וביותר אינו מובן, דהרי הרמב"ם ב"משנה תורה" כתב, )הלכות חובל ומזיק פ"א( 
שאם קטע יד חברו או רגלו ואין אותו כאלו הוא עבד נמכר בשוק כמה היה יפה  ?"נזק כיצד

]אז[ וכמה הוא יפה עתה ומשלם הפחת שהפחית מדמיו. שנאמר "עין תחת עין". מפי 
ה.ומנין שזה שנאמר באיברים "עין ה"השמועה למדו שזה שנאמר תחת לשלם ממון הוא: 

רה תחת חבורה" ובפרוש נאמר )שמות כא יח( "וכי תחת עין" תשלומין הוא. שּנאמר בו "חבו
יכה איש את רעהו באבן או באגרוף"? וגו' "רק שבתו יתן ורפא ירפא". הא למדת שתחת 

. ואף על פי וה"שנאמר בחבורה תשלומין. והוא הדין לתחת האמור בעין ובשאר איברים: 
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ן הלכה שה רבנו מהר סיני. כלמי ין תורה שבכתב וכלן מפרשין הן מפשדברים אלו נראים מענ
ינו של שמואל הרמתי למשה הן בידינו וכזה ראו אבותינו דנין בבית דינו של יהושע ובבית ד

 ין ובית ּדין שעמדו מימות משה רבנו ועד עכשיו:" ובכל בית ד
ש ב' דבהלכה למשה מסיני אין לחלוק ]עיין הקובץ ר)וכידוע שיטת הרמב"ם בספהמ"צ ש

 , אריכות בענין זן ואכ"מ[(?וביאורים הקודם
כך היה ראוי כפי  עין תחת עיןוי"ל עכ"פ בד"א, ע"פ פירוש ה"ספורנו" בפס' הנ"ל, וז"ל "

הדין הגמור שהיא מדה כנגד מדה, ובאה הקבלה שישלם ממון )קמא פרק החובל( מפני חסרון 
 השערתנו, פן נסכל ונוסיף על המדה לאשמה בה:"

נגד מדה", בפשטות: דבד"כ בכל התורה כולה אנו מענישים "מדה כוהנראה בביאור דבריו 
יש סיבה מעשית וצדדית, )דא"א לעשות למזיק בדיוק כמו שהוא אבל בנדו"ד א"א משום ש

 עשה לניזק(.]וכן משמע מלשון הרמב"ם ה"ג שם[.
הנ"ל: דבאמת מצד ההלכה למשה מסיני ופשטות  "ולכן אתי שפיר ב"מורה נבוכים

ם, חייב המזיק לחסר אותו אבר שחבל בהניזק. אמנם מכיון שבפועל ממש הכתובים עצמ

  א"א.לכן גם ההל"מ תסבור שצריכים לשלם, ובכך תהא כפרתו, וק"ל. 

e 
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 ביאור הלשון בסדר בה"נ פ' י"ב ס' ט"ו

 הר' אברהם יהודה שי' קיעוומאן
 דומ"צ דק"ק מעלבורן

המקורות בש"ס ופוסקים בענין ברכת האדמה/ שאלות ע"פ סדר ברכת הנהנין/  מביא
 מצרץ שתלוי בחשיבות

 בסדר בה"נ פ"יב ס"טו איתא:
וכל מקום שמברך )ר"ל ברכת הטוב והמטיב( על השני בסתם )א.י.ק.: שמבואר לעיל 

עליו  ס"יג שמברך בסתם דהיינו אפי' שאין ידוע שהשני משבח מן הראשון(, הרי זה מברך
אפילו הביאוהו על השלחן בבת אחת עם הראשון ששתה תחלה ובירך עליו בורא פרי הגפן 
על דעת לשתות גם השני, אף על פי כן מברך הטוב והמטיב כששותה מן השני, כיון שהוא 
שני בשתיה. אבל אם יודע שהוא גרוע מחבירו וכבר הביאו לו שניהם אפילו בזה אחר זה, לא 

רי הגפן על הגרוע כדי לברך הטוב והמטיב על המשובח שהרי הוא חביב יברך תחלה בורא פ
לו, וכל החביב מן חבירו קודם את חבירו לברך עליו ברכת הנהנין )כמו שנתבאר בפרק י( וכו'. 

 ע"כ.
ויל"ע מהו כוונת רבנו שכתב אפילו בזה אחר זה וכו'. ואולי אפשר לומר הכוונה שס"ד 

יאוהו על השלחן בבת אחת ב' מיני היין )שאז יותר פשוט שיש לחלק בין היכא שמתחלה הב
שא"צ לברך הטוה"מ על מין הב' כיון שכבר הי' לפניו(, להיכא שהביאו לו בזה אחר זה שאז 
יש צד לומר שמברך הטוה"מ לאחרי שמתחלה הי' לו רק יין א', ועכשיו יש לו עוד מין של 

יכא שמסתפק איזה )יין( עדיף, שיש לפניו יין, כפי שמצינו אכן סברת הט"ז בסי' קעה סק"ד ה
 שני חיובים, האחד ברכת היין עצמו, והשני ריבוי היינות.

e 
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ל ביאור ענין הכוונה לפטור ברכת האדמה שע
 המרור בברכת האדמה שעל הכרפס

 הנ"ל

מביא המקורות בש"ס ופוסקים בענין ברכת האדמה/ שאלות ע"פ סדר ברכת הנהנין/ 
 מצרץ שתלוי בחשיבות

הנה בענין החיוב לכוין בעת ברכת האדמה שעל הכרפס לצאת י"ח ברכת האדמה שעל 
המרור, איתא בגמ' מס' פסחים )דף קיד:(: פשיטא, היכא דאיכא שאר ירקות, מברך אשאר 

 ירקות בורא פרי האדמה ואכיל, והדר מברך על אכילת מרור ואכיל.

ת הכי ירקו שאר לו דיש וכיון. : ..איתא ובפ"ה שם ד"ה פשיטא היכא דאיכא שאר ירקי 
שפיר טפי שיברך בורא פרי האדמה על הירקות תחלה, דהיינו ברכה הראויה להם ויפטור את 
המרור הבא אחריו מברכת בורא פרי האדמה, ואחר כך יברך על החזרת על אכילת מרור. 

פי ועד"ז איתא בפי' רשב"ם שם ד"ה פשיטא )... דכיון שיש לו שאר ירקות הכי שפיר ט
שיברך בפה"א תחלה דהיינו ברכה הראויה להן ויפטור את המרור מברכת פרי האדמה ואחר 

 כך יברך על החזרת על אכילת מרור(.

 לברך צ"א ם"ולרשב ר"בנ הטיבול אחר מברך י"ולר ובטור סי' תעג אות ו)ב( איתא: 
 .ל"ז ש"הרא א"א הסכים ולזה, אחריו

מברך אחר הטיבול בורא נפשות רבות וכו'. ובב"ח שם אות י שם אות י איתא: ולר"י 
מחלוקת זו לענין בורא נפשות לא נמצא במחברים בפירוש, אלא שרבינו מפרש מדעתו דממה 
שנחלקו רשב"ם ור"י בברכת בורא פרי האדמה שעל המרור, דלרשב"ם אין צריך לברך בורא 

ראשון, ור"י  פרי האדמה לפי שנפטר בברכת בורא פרי האדמה שבירך על הירקות בטיבול
חולק וסובר דלא נפטר באותה ברכה משום דאגדתא והלילא הוי הפסק טובא, אלא טעמו של 
דבר לפי שהמרור נחשב כדברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה, שברכת הלחם 
פוטרתו וכמ"ש התוספות )קטו א ד"ה והדר( והרא"ש בפרק ערבי פסחים )סי' כו(, נמשך 

 י לענין בורא נפשות. ...ממחלוקתם זו דנחלקו נמ
וצריך לבאר שזה שכתב רבינו דלרשב"ם אין צריך לברך. דמשמע דאם בא לברך הרשות 
בידו היינו לומר שאם נתכוין בטיבול ראשון שלא לפטור בברכה זו כי אם אלו הירקות 
שבטיבול זה, ממילא צריך לחזור ולברך בורא פרי האדמה בטיבול שני. ונמשך מזה שצריך 
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בורא נפשות אחר טיבול הראשון. אבל כשנתכוין לפטור בברכה זו גם המרור שבטיבול לברך 
 שני ודאי דאין לו לברך בורא נפשות אחר טיבול ראשון. ע"כ.

 ובמ"ב שם סק"נה איתא: ויכוין לפטר בברכה זו גם המרור שיאכל אחר כך.
 לענין הלכה(.ובשועה"ר סי' תעג ס"יז הביא ב' הדעות בזה )ובס"יח שם כתב ההכרעה 

ולכאורה יש להקשות למה צריך לכוין )לפי דעת המצריכים כן( בפירוש על המרור, והרי 
מבואר בסי' ר"ו ובמ"ב סק"כג )וכן דעת הרב בסדר בה"נ פ"ט ס"ה שברכה ראשונה פוטר כל 

 מאכלים שהיו לפניו בעת הברכה(.
על הפירות שלפניו ... ולכאורה צריך להבין דהנה בסדר בה"נ פ"ט ה"ה איתא: מי שבירך 

אם הם שני מינין לגמרי אלא שנפטר בברכת הראשון מחמת שברכותיהן שוות או שהאחד 
עיקר והשני טפל ... אינם נפטרים בברכה אחת אלא אם כן היתה דעתו עליהם או שהיו לפניו 

 בשעת הברכה. וי"א וכו'. ע"כ.
( למה צריך לכוין בפירוש ולפ"ז צ"ע היכא שמונח על הקערה שלפניו גם המרור )כנהוג

 בעת שמברך על הכרפס לפטור ברכת המרור.
ואולי אפשר לתרץ ע"פ מ"ש לקמן שם בה"ו שאם המאכל השני יותר חשוב ממאכל 
הראשון לענין קדימה בברכות, אין ברכת שאינו מקדם פוטרת את המקדם לברכה אא"כ 

יש חולקים על כל זה ואומרים נתכוין לפטרו בפרוש בברכה זו וכו'. ובה"ז שם איתא: ... ו
שאין חילוק כלל בין דבר החשוב לשאינו חשוב כל כך כל שברכותיהן שוות ואפילו יש לאחד 
דין קדימה על השני לכתחלה כששניהם לפניו הרי החשוב והמוקדם נפטר בברכת שאינו 

 חשוב אף שלא נתכוין בפירוש לפוטרו.
תכוין בפירוש לפטור גם החשוב בברכה ולצאת מידי ספק ברכות צריך ליזהר לכתחלה לה

 זו כשאינו לפניו עדיין וכו' )וראה לקמן פ"י ה"ה שיש דין קדימה לברך על החביב(.
ולפי זה מובן שפיר הטעם שיש לכוין לכתחלה לברכת המרור כיון שהמרור שהוא מצוה 

רפס )אלא שבזה"ז אינו אלא מד"ס כמבואר בשועה"ר סי' תעה ס"טו( הוא יותר חשוב מהכ
 שהוא רק להתמי' התינוקות )כמבואר בשועה"ר סי' תעג ס"טו(.

וראה גם ספר הלכות ליל הסדר )מהרב ח.א. שי' אשכנזי( ח"א סימן תעג סעיף יח )הערה 
 .אות ג. ע' שלו( מה שתי' בזה באופן אחר 2

e 
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לבשל תבשיל ממצה שרוי׳ בשביעי של פסח 
 לצורך אחרון של פסח שחל בשבת

 שי' טיאר הרב שבתי אשר
 קצרה בדרך ועיסקא ריבית קונטרס ס"ומח ש"מאנ א'

המבשל ביו״ט לצורך החול אינו לוקה מן התורה אם הוא ראוי לבו ביום. אבל חכמים 
תיקנו שלא לבשל ולעשות שאר כל מלאכות אוכל נפש ביו״ט לצורך שבת שלאחריו אפי׳ 

ואין עירוב תבשילין מועיל להתיר איסור תורה  1בעוד היום גדול אא״כ הניח עירוב תבשילין.
 2 ולכן צריך לבשל כו׳ בעוד היום גדול.

כלל, ולדוגמא מי שמתענה מחמת נדרו ביו״ט שחל בערב שבת,  לווהנה אם אינו מותר 
 3 אסור לו לעשות שום מלאכה לצורך אכילה ושתי׳ של אחרים.

ולא אחרים, מותר לעשות אבל אם מותר לו לאכלו, אע״פ שלא יאכל ממנה לא הוא 
מלאכה כו׳ כיון שמדינא ״ראוי״ התבשיל לו או לאחרים. ולדוגמא, בהמה המסוכנת 
ששוחטים אותו ביו״ט אף שאין שהות ביום לבדוק הריאה כו׳ דשרינן ליה למיכל בלא 

 5 , מותר לשוחטה ביו״ט אע״פ שלא יאכל שום אדם ממנה כלום ביו״ט.4בדיקה

ממצה שרוי׳ בשביעי של פסח לצורך אחרון של פסח שחל  ועפ״ז מותר לבשל תבשיל
ממנה  7, אע״פ שלא יאכל שום אדם6בשבת כיון שמותר לאכול שרוי׳ גם בשביעי של פסח

 8כלום ביו״ט לפי מ"ש האריז"ל להחמיר כל החומרות בפסח.

e 

                                                 
 שוע״ר סי׳ תקכז ס״א. 1
 שם ס״ח. 2
[. ועי' בלק"ת 11הע׳  35שם ס״ל. ]אבל להעיר שלא כתב אם זה מן התורה או מדרבנן, ראה לק״ש חי״א עמ׳  3

 צו טו,ב.
 שם בקו״א סק״ה להל׳ שחיטה ס״א. 4
 שם בסי׳ תצח סי״א. 5
 שו״ת אדה״ז ס״ו )״העיקר ע״ד רש״י והרמב״ם״(. 6
 111גם קטנים, שהרי מצד ענין החינוך צריכים גם קטנים להזהר ממצה שרוי׳ )התוועדויות תשמ״ח ח״ג עמ׳  7

 (.258הע׳ 
 שם. 8
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 כברכת הקל שבהן

 קנטור שי' משה פנחסת' ה
 תלמיד בחדר לוי יצחק

המצטרפין לכזית בנוגע לברכה אחרונה/ שאלות בשינוי הלשון בין דין אדה"ז באוכלין 
 אוכל למשקין/ ישוב ע"פ הי"א בהלכה א' שם/ עדיין צ"ב

כתב אדה"ז בסדר ברכת הנהנין פ"ח הלכה ז: "כל האוכלין מצטרפין זה עם זה לכזית 
שברכתו ומברך לאחריהם כברכת הקל שבהן כגון אכל כחצי זית מז' המינים וכחצי זית מדבר 

האחרונה הוא בורא נפשות רבות מברך אחריהם בורא נפשות רבות ואם אכל כחצי זית פת 
וכחצי זית משבעת המינים מברך לאחריהם מעין שלש. וכל המשקין מצטרפין זה עם זה 

 לרביעית אבל אוכלין ומשקין אינן מצטרפים זה עם זה לא לכזית ולא לרביעית."
ל צירוף אכילה כתב שיש לו לברך "כברכת הקל שבהן", ויש להבין למה ברישא כשדיבר ע

ובסיפא כשדיבר על צירוף שתי' )וכגון ששתה חצי רביעית יין וחצי רביעית מים( לא כתב 
 כן.

ואף שיש לומר בפשטות שסמך אמ"ש ברישא, אבל לכאורה יש להוסיף בזה, והוא ע"פ 
ם אותה על כזית. דלפי זה מ"ש בהלכה א' שיש מסתפקים בברכה אחרונה של יין אם מברכי

אם שתה חצי רביעית יין וחצי רביעית משאר משקין אי אפשר לברך עליהן כברכת הקל 
שבהן, שהרי לפי הצד שיש לברך ברכה אחרונה על היין )כיון ששתה עכ"פ כזית יין( לא שייך 

 .1מעין שלש על היין רקכאן צירוף ועליו לברך 

e 

  

                                                 
מכזית יין משאר משקין וקצת פחות מרביעית  פחותאבל באמת אין ביאור זה עולה יפה שהרי אם שתה  1

לא מחוורתא כדשנין מעיקרא )שסמך אמ"ש משאר משקין בוודאי שייך לומר שיש לברך "כברכת הקל שבהן." א
 ברישא(.
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 העומר מנהג העולם אימתי סופרים ספירת

 הת' מנחם מענדל שי' שטערן
 תלמיד במסתיבתא מעלבורן

 מביא הטור ב"י ב"ח בהתחלת הל' ספירת העומר/ החילוק בין הב"ח וב"י לפי מנהגם

טור "ערבית אחר התפלה מתחילין לספור העומר שזמנו מתחלת ליל ט"ז בניסן ומונה 
ממש אלא ספק חשיכה יכולין  והולך מ"ט יום וזמן הספירה מתחילת הלילה ואפילו אינו לילה

לספור שכח לספור בתחלת הלילה הולך וסופר כל הלילה ומצוה על כל אחד ואחד לספור 
 לעצמו וצריך לספור מעומד ולברך תחלה וסופר הימים והשבועות".

בית יוסף "ובתשובת הרשב"א כתב צבור שטעו ביום המעונן ובירכו על ספירת העומר 
' ימים ואינם אלא ט' כי אותו היום ט' הוא ולא עשירי עד צאת חוזרין דהיכי לימא היום י

הככבים והמדקדקים אינם סופרים עד צאת הכוכבים וכן ראוי לעשות עכ"ל וכך הוא מנהג 
 העולם"

ב"ח "ואפילו אינו לילה ממש כו' כ"כ הרא"ש בשם רי"ו וכ"כ בסמ"ג בעשה ר' בשם 
נחות וכ"כ הרשב"א בתשובה דהמדקדקים הרשב"א אבל הר"ן כתב דאינו נכון וכ"כ התו' במ

אינם סופרים עד צאת הכוכבים וכן ראוי לעשות אבל מנהג העולם עכשיו לברך בספק חשכה 
אבל קודם ספק חשכה פשיטא דאין לברך ואפילו בע"ש עיין בתשובת מהרש"ל בסי' י"ג 

 ודלא כמה שנמצא במנהגים בשם הראב"ן:"
"מנהג העולם", לב' המנהגים ההפכיים.  וסתם להעיר ששניהם משתמשים בלשון של

 ]מפני שהם דרו בקהילות שונות, וכמעט בדורות מחולקים[.
 מחבר סי' תפ"ט סעי' ב' "והמדקדקים אינם סופרים עד צאת הכוכבים וכן ראוי לעשות:"

e 


