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 meדעה « ל1ז סב »

הרמב״ם יצגוסים דמה גק־ שכחב מזלב יפשס ^:ל מל)^ס וילסא
גגזדמט לו ב5יתו מיירי שנימכלה לו מ מ ה או נ מר » והמיר
הנמוג המ . 51וא״ת אם מזדמגו ^־א למה שמיי מומר מל האיכזריס 9S .
איט  ■wעיקר קרא אמי להסיר למלאמ גגוה או להמירו להדיומ
מנאה לד מקיגא ולריהיג לכל מר כדאית ליה נססידם דף כ״נ  .ונראה
דנם שם גגוף סלוגתא דר״ע וריה״ג יש לט דקדוק גדבריהס דק־ אימא
שם יעשה לכל מלאכה מה ק״ל לכל מלאכה שיכול למלאכת גבוה יהיה מותר
ט׳ תיל לכל מלאכה דברי ריה״ג רע״א שיכול למלאכת הדיוע יהיי מהור
ט׳ ת״ל לכל מלאכה דשמחיוה דבריהם משמע שעיקר דקדוקם בקרא זה
מא מל דכתיב לכל מלאכה דהוה ליה למכתב יעשה למלאכה ואי טה
כתינ יעשה למלאכה ולא טה כמיב לכל לא הוה קשיא לט בהן קרא
כלום  pטרש״י שם בהדיא יעשה למלאכה טה מצי למכתב גבי חלב
דנבלה ובאמת טא גומה קשיא דעיקר קרא זה מיוסר דלמה לי כלל
יעשה למלאכה דמט תיתי לאסרו אי לאו משוס דלא תאכלו איסור הנלמ
משמע לריה״ג ולר״ע משום תומאה לגטה וא״כ למה דקדקו דוקא ממה
דכתיב לכל מלאכה וגם תשאר קושיא זו באמת למה ליה לרחמנא דכתב
לכל מלאכה ודי אי הוה כתיב יעשה למלאכה טה מוכח לכל מר כדאית
ליה א״ו דגוף הקרא מיותר להתיר הסחורה ולא היה ילטנן לגטה דטה
אסור משום מומאה לר׳׳ע וכן לריה׳׳ג^טה ילטנן מיניה אי»א טתר הסאה
בנזדמט ולאפוקי שלא רמא שאסור בהנאה ואכתי טה אסרינן למעבד ט
סחורה לכך כתיב לכל מלאכה  .ומעתה יסה הוכיח הרמב״ס שמלב מותר
אף בלא נזדמן דבנזדמן קרא למה לי  .ומעתה מוכח דמח^רייתא י^ור
לעשות סחורה בשאר דברים האסורים דאל״כ למה לי קרא בחלב להתיר
הסחורה ובזה לא שייך תירוץ המ״ז דודאי אין לומר דלכך כתבה התורה
ההיתר בטרוש בדי שלא יטה יטלת ביד חכמים לאסור דדבר זה לא
יתקבל על הדעת כלל  .וא״כ יש ראיה שהוא אטר מן הטרה וכן ססק
הפר״ח והפרי טאר:
ואמנם לדעת הש״ך והב״ח שהביא הש״ך דבריו בס״ק ח׳ דגם נבילה
ועריפה דוקא ו^ט שנזדמט לו בביט אבל אחר אטר לקטת
ממביט הנבילה והטריפה להרויח שה וא״כ אי אפשר לומר שיהיה איסור
הסטרה דבר טרה דהרי המשנה למלך שם הוא עצט הרגיש בסתירה
גדולה־שיש בסברא זו לאסור מן הטרה מסוגיא דבטרות דף ו׳ ע״בוחלב
בהמה טהורה מנ״ל דשרי ט׳ אלא מדכתיב ואת עשרה חריצי החלב ודלמא
לסטרה ט׳  .ומעתה אי הסחורה בדבר האסור באכילה אסור מן התורה
איך נימא לסחורה  .ועל זה תיק המשנה למלך דבנזדמט לו טתר למכרם
כן כתב הפרי תואר  .ולדידי קשיא דהרי שם כתיב ואת עשרה חריצי החלב
תביא לשר האלף ושלח ישי זה למתנה לשר האלף ואם הם אסורים באכילה
מה יעשה בהם שר האלף ואם לסחורה הרי שר האלף לא נזדמנו בביט
ואיך יקחם לכתחלה למכרם אלא ע״כ שלדעת הב׳׳ח והש״ך אין איסור
הסחורה דבר תורה  .ויש לדטת דהש״ך וב״ח לא אסרו אלא שיהדר
ישראל לקטת נבילות ומריטת מישראל להרויח בהם אבל אס אחד נזדמנה
לו נבילה בביט וטא ט ק מתנה לישראל אט• זה מקרי לגבי ישראל האחר
נזדמט לו:
אך ראיט שם בפרי טאר שמתיר הדס לסחור ט טון דאיתקש למיס
י הרי הוא כמים שטתר לסטר ט כט במים  .ודבריו בזה ודאי נטנים
שאס מועיל היקש זה לר׳ אטה להתיר דם בהנאה כמבואר שם בפסטם
דף כ״ב ולמה לא יועיל להתיר הסטרה» ומעתה אס איתא דאיסור הסחורה
בדברים האסורים באכילה וטתרים בהנאה הוא דבר טרה א״כ מאי
מקשה שם »מרא ולחזקיה למאי הלכתא איתקש דם למים ט׳ הרי צריך
מי ® להסירו בסחורה .וכן מה שהקשה שובלחזיףה למאיהלכתא איתקש
אמ״ה לדם ג׳׳כ קשה כנ״ל להתירו בסחורה:
ו ב ז ה טנח לי גךשיא ראשונה שהקשיתי אי איסור זה הוא מן הטרה
איך אמר גבי חריצי מ«לב לסטרה .ולט מ״ש טחא דהרי מה
דקאמר שם במסכת בטרות וחלב ג » מ מטרה מנ״ל דשרי טיט משום
דסבר לאסרו משום ^ו״ה ואמ״ה עצמו מותר במטרה דאתקש לדם וכנ״ל .
ונלפ״ד דלחזקיה ודאי שטא מדרבק ויהיו דקאמר גטוייט יהיו
י^מכתא בעלמא :
ו ב ז ה נלע״ד להציל ארי מיד ארי שהרש״ל ט׳ ברמחים ! ך כ״ג ע״א
שהקשה ולחזקיה ל״ל למכתב לא יאכל וטיתי לכס למשרי כו׳ .
ורבים תמהו דהרי אי לו^ לכם טה אסרינן ט טו אטלו דיעבד ומהרש״ל
ט׳ דברי המקשן  .וטק מהרש״א שהקשה לט טרושו לא משני הגמרא טדי
דמעמא דידי נ ט מהכא אך טכיח מזה דלא יאכל משמע אסור הנא;
דהרי איצטריך לכם לאטקי מיטו עיץ במהרש״א .ולענ״ד נראה דחזקיה
משני טעסא דידי נמי מהכא וסובר לאמת יהיו טא רק אמזכתא מדרבנן
יליף מהכא וכיון דלחזקיה טא  pאסמכתא ט ב לר' אגוה ג״כ
שהוא ^ מ ה א דלמה נעשה ©1וגתא ביניהם פזה ולכך לא אמח
לקמן שזה א״ב בין חזקיה לר״א:
.
ו  3ז ה &רד להבין דברי הסוס׳ דכאן בססטם בד״ה ^^מר קרא כתט
ס«נז׳ וא״ת ^מריק במרובה אלור האש שיגדל ^זזיריס טסוקליה
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דמדאורייסא ^וור ובמרוגה שם דף פ״ב עיב בד׳׳ה אץ מגדלין חזירים
כתט וא״ת טפוק ליה דאסור לעשות סטרה בכל דברים טמאים כדהנן
במס׳ שבועות ט׳ ובכל שעה נ ט אמריק ציידי טה ועוף שנזדמט ט׳ דוקא
מדמט אבל לכתחלה לא כדדריש התם יהיו כו׳ ע״ש  ,מה הקשו רק דמה
אריא חזיריס תיטק ליה בכל דברים טמאים ולא הקשו על חזיר גונ^
ט ט ק ליה דמדארייתא אטר כט שהקשה בפסחים  .ולט מ״ש רחא דבפסחים
רשט גמה דאנר הגמרא אמר קרא ט׳ והיה סבר שהוא מן התורה ממש
וע״ז הקשו דאיך טה סגור שהוא מן התורה א״כ קשה איך אמרו בחזיר
ארור מיטק ליה שהוא ק התורה אבל במרובה קיימו כבר למסקנא
דטכח דלחזקיה ע״כ אסמכתא מא ומטלא גם לל אבט דהרי לא אמר
זה לאכא ביריהו ולכך יקשה רק מה אריא מזיר תיטק לי׳ דכל הדבטם
טמאם טא אסור ומה שהביאו כדדרה התם יהיו היינו אסמכתא  .ובזה
יצא לט שגליץ הטכף שהביא בעתה״ד בסימן ר׳ דיטו טא אסמכתא
א ט ®ט־ דברי טס׳ שלט בפסחים שכתט דמדאורייחא טא דהתוס׳ קייט
בתחלת הטגיא והגליון קא למסקנא דמוכח מחזקיה שטא רק אסמכתא .
ורמתה לא מציט לשום אחד מטסקיס הראשורם א טה מפורש ט שא סור
המזורה בדברים טמאים הוא מן התורה שלא מציט זה רק בדברי התום׳
ולפי מ״ש ג® מיי מיי®' אץ‘ טכיטס כן :
ו מ ה שהקשיתי לטל קרא דחלב נבילה וגו׳ יעשה לכל מלאכה ל״ל לכל .
ג״כ סלע״ד דלאו קושיא היא בץ לריל׳ג וגץ לר״ע  ,לריה״ג אצטריך
להתיר להדיוט מטעם איטר הנאה
הגה״ה מבן המחבר
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דלגטה יטמא אי מטעמא דכתב
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הפ״י משוס טומאת אוכלין אודהוה
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 , p^pל^p,gp ,
בהנאחודמצותלאוליהמת;חט,.צ״ע,״ק :מדמינן לטבול יום שטא טהור
י להדיוט ועמא לגבוה ונריך לכל
מלאכה לטהרו גם לגטה  .וגס דברי הרמב״ם שכתב חוץ מן החלב שהרי
נאמר ט משה לכל מלאכה נס כן הטונה דעכשיו דכתיב לכל מלאכה .אף
דאיצטריך אי לריה״ג כדאית ליה ואי לר״ע כדאיתא ליה מ״מ כיון שכבר
כתיב כל הכל בכלל אפילו הסחורה לסחור ט ולמכרו לישראל ארר ואחר
לאחר וכיון שההיתר מטרש בטרה אף דלא אייתר להכי לית יכולת שוב
ביד חכמים לאסרו :
ו ה נ ה העליתי דה xמת כל מ־אשוניס שטא רק מדברי טפרים ממילא
מ לנטות לקל באתה סברא שאפשר  .ומעתה בנדון דידן אם
טקר כוונת הסוחרים מא רק בשביל טר הארנבת ואין כוונתם על הבשר
רק מחמת שאץ הצייד רוצה לטפל בהפשפו איט רוצה למכור העור בלא
הבשר יש לדמות זה לנזדמנו דברים טמאים וטהורים ובפרט שאינם
מוכרם הבשר לטד אט־ הפשטו אלא מוכרים אותו קודם ההפשט איכא
היכרא ולא יטא לאכלו  ihלסחור ט לבדו  ,ואמנם לא מצינו זה מפורש
והוא ר3ר חדש ואין רצוני להחליט ההיתר ,אבל עכ״פ זאת אני אומר
שיעלים טן מיס ולא ימחה בידם והנה להם כו׳  .וגם פה כמיגתי שעל
המדינה אירע ק ולא רציתי לחרךר ואמרתי כיון שאין האיסור ברור אעלים
טן  .ולהיותי מרוד בכמה מרדות לכן אקצר  ,דברי הד״ש :
ת שו ב ה שלום לכבט אהובי האלוף ר^ורני הטפלא הרבני טה׳
יוזל ג״י ט׳׳ץ דק״ק ש״ה ;
סג

 0ב ת ב ו קבלתי^ וע״ד »ךניס ארנבת כמות שהיא הבשר עס הטר
ושוג'®כדם יהמר לנכרי  .כגר גלי®'דעתי ואמנם אס
היו

