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נודע ביהודה

מדה דעה עאלה פג סד

טו יכולים למטר ^המנה ג״כ הבשר עם העור ואף שימנה עס הקונה שאס
ירצה הקינה אח״כ למזור ולמכור לו העור לבדו מחויב הוא לחזור ולקנומו
ממע באיזה סך שית;ה ואף שהוא פחוח מהשך שמכר לו ונמצא שהעודף
הוא בעד הבשר מ״מ כיון שבמחלה מכר לו הכל ביחד וגם הברירה ביד
הקינה להחזיק גם העור הערמה זו נ״ל להמיר בדבר זה שיש בלא״ה כמה
צדז־י ההיחר ועיקר האיסור ביארמי במקום אחר שהוא רק מדרבנן  .ואמנם
מה שרוצה מעלמו להמיר מסעם מם המלך והשרים איט נטן  ,ולדבריו
בטל דן זה שלא יעשה סחורה בדברים אסורים לגמרי  .ואין זה דומה
לצייד שהמירו משני המם כמו שפירש ררע״ב בפ״ז משביעיח משנה ד׳ דשם
טחן מם מאומטח הזאת שהוא צייד וכן מה שהמירו לחרוש בשביעיח ולזרוע
במסכח סנהדרין כ״ו ע״א שם מס המלך הוא מן השדוח וכמו שסירש״ישס
בד״ה ארטנא מם שגובה המלך כך וכך כורין לשנה מן השדה .וכן אינו דומה
לדברי הט״ז בא״ח סימן מקל״ט ס״ק ב׳ לענין טחר הסחורה בחה״מ דשם
יצטרך לישב במל בחה״מ  .וכן איט דומה לטחר רביח מנכרי דשם בפירוש
 ,המירו כדי חייו אבל כאן יכול לעסוק בדברים המומרים :
ו ע ל מה שהקשה על התוי״ט בפ״ז משביעית משנה ד׳ שכחב שהרמב״ס
^ בחיטרו פסק כחכמים והקשה מעלתו הרי הרמב״ס איט ממיר אלא
בנזדמט וחכמים לנד פירושו של התוי״ט מחירין אפילו מחטין  .ידע שגם אני
פירשתי טפך דברי התוי״ט ומעין שפירש מעלתו אבל לא מטעמו של מעלתו .
וגס אני לא לחלוק על פירושו של החוי״ט באתי רק המוי״ט פירש לפי דברי
הרע״ב שגס ר״י איט ממיר אלא בנזדמט א״כ ע״כ הפלוגתא בינו לת״ק
הוא דלת״ק דוקא צייד וא״כ ע״כ חכמים שבסוף המשנה ממירין אפילו ממטין
דאל״כ הייט מ״ק אבל הרמב״ם שפירש בפירוש המשנה דברי ר״י להתיר
אפילו ממכוין א״כ נוכל לפרש דמ״ק לאו דוקא צייד אלא אורחא דמלתא נקט
שכיון שאיט מתיר דק בנזדמן לא שכיח שמי שאינו צייד שיזדמן שיטא לידו
עוף או חיה טמאה דבשלמא צייד משכחח מזדמן שהיה פורש מצודה לצוד טהורים
ובאו למצודה טמאים ולעולם באס נזדמן במקרה נס למי שאיט צייד שבאו
מעצמם לידו מותר למכרם ור״י חולק וממיר אפילו מטין לצוד ואפי׳ כל אדם
ובלבד שלא יהא אומנתו בכך וחכמים באו לאסור למי שאינו צייד אפילו בנזדמן
ושפיר כמב התוי״ט שהרמב״ס פסק כחכמים  .זה הנלע״ד בחפזי כי אין לי
פנאי כלל  .דברי הד״ש :
ת שו ב ה שלום רב לכבוד אהובי האלוף הרבני הסופלג התותי שיב
כבוד טוח־״ר בער אופנהיים נר״ו ;
ס ד מ כ ת בו הגיעני  .ואשר שאל -בעובדא דאתי לידו באחד שבא לגור
שם וממחלתו היתה דירתו במקום שנהגו טתר בחמאה של
נכרי ועכשיו קבע דירתו שם במקום שנהט איסור יהוא בעת ביאתו שם
הביא עמו חמאה ממקומו הראשון שלקח עמו בעת צאתו משם ונחלק שם
מעלתו עס מורה אחד שהמורה הורה לו שמותר לו לאטל מזמאה ההיא
שהביא עמו כיון שכבר אכל מהחמאה ההיא שהיתה בידו משעה שהיה
מותר בה א״כ עכשיו שבא למקום איסור ונהג חומרח מקום שהוא עתה
שם אי אפשר לחומרא זו לחול על החמאה שכבר היה מומר בה  ,ולמד זה
ממה דאיתא בחולין דף י״ז ע״א בעי ר״י אברי בשר נחירה שהכניסו ישראל
עמק לארץ מהו כו׳ תיקו .ורש״י פירש דהך בעיא היא רק דרוש וקבל שכר
והרא״ש השיג עליו דלא אשכק בעיא בש״ס בדבר שאין ט לדינא שום
צורך ולכן כמב הרא״ש דנ״מ בבעיא לאדם שאסר עצמו באחד מן המינין
מזמן ידוע ואילך וכשהגיע הזמן היה לו מאותו מין שהיה אוכל והולך עד
שהגיע הזמן אס מוהר לאכול מה שנתותר בידו אי נמי שרצה ב״ד לאסור
דבר אחד כמו שאסרו נביטת הנכרים ושלקות וכיוצא בק אם אסור מה שיש
לו ממט מאותו המין ביד ישראל עכ״ל הרא״ש  .ואמר המורה ההוא שזה הוא
דומה לנדון הרא׳׳ש שהרי חמאה זו עצמה כברהיתה מותרח לו וא״כ החמאה
הזאת תליא בהך בעיא דר״י וכיון שנשאר בתיקו אמרינן בספיקא דאורייתא
לחומרא ובספיקא דרבנן לקולא וחמאה היא רק איסור דרבק ואזלי׳ לקולא.
ומעלתו נחלק עליו כי מה שהוא תיקו בגמרא מיחשב לדידן חסרון ידיעה
ואיט נכנס בכלל ספק לא לענין ספק ספיקא בשל תורה ולא לענין ספק אחד
בדרבנן אפילו אס נימא דפלוגתא מיחשב ספק אבל תיקו איט נכנם בכלל
ספק  .זהו מורף המחלוקת שביניכם :
ואני אומר דאף אס יהיבנא להמורה סברתו שזהו מיחשב ספק אכתי
אינני מסכים להוראתו מכמה טעמים שאבאר  .האחד הוא שכמו
שספק דאורייתא הוא לחומרא ואפ״ה ס״ם מותר בשל תורה והייט משוס
דס״ס הוי כמו קרוב לודאי ה״נ בדרבנן דקיימא לן ספיקא דרבנן לקולא
אס איכא ס״ם להחמיר אסור אפילו בדרבנן שזה קרוב לודאי הוא .
ומעתה כיק שהמורה ההוא אצלו הכל נכנס בכלל ספק ממילא יש כאן
ס״ם להחמיר שהרי רש׳׳י ודאי לא ס״ל סברת הרא״ש שהרי רש״י פי׳ שאין
בעיא זו רק דטש וקבל שכר א׳׳כ מכלל דס״ל לרש״י שאין שום נפקותא
לדינא בבעיא זו  .ובחידושי לטלין מפורש טעמא דרש׳׳י בזה  .ואמנם כעת
יטה מעמו של רש׳׳י מאיזה טעם שיהיה עכ״פ לית ליה לרש״י סברת דמיונו
של הרא״ש  .ומעתה אמריק ס״ס להחמיר שמא הלכה כרש׳׳י ואת״ל הלכה

מהחרא תנינא

כהרא׳׳ש הרי עכ״פ נם להרא״ש בעיא דלא איפשטא הוא ושמא הדין שגם
איברי בשר נחירה אסורים בטאס לאק וכיק דאיכא ס״ס להחמיר צריכין אט
להחמיר אפילו בדרבנן)ובזה מיושב תמיהת הע״ז והש״ך על הרמ״א ביו׳׳ד כד׳
רי״ח סעיף ב׳ בהג״ה( .הא חדא :
.
ו שו ב פקחתי עיני וראיתי שבדבר זה אס טכא דאיכא ב׳ ספייןת
להחמיר שגם בדרבנן הוא לחומרא כבר דבר ט המשנה למלך בפ׳׳יו
מהלטת שאר ^?״ט הל׳ ה׳ ובפרק יו״ד מהל׳ מקואות דין ו׳ ובפ״ד מהלטת
בכורות והאריך מאוד בזה.והנה אני אינני חוזר מדעתי .ור.ה שהביא מדברי
הר״ש במס׳ ידים פ״ב משנה ד׳ שכתב שאפי׳ יש בידים כל הנך ספיקות ממר
כבר כתב המ׳׳ל שTיס קילי יומר משאר מילי דרבנן ואץ ללנעד מהם :
ו א מנ ם מה שהביא מדברי הברמנורא במס׳ מקואות פ״ב משנה ב׳ בד׳׳ה
ואפילו סבל דהשתא איכא תרתי לריעותא שמא לא סבל כלל
ואפילו סבל שמא קודם סבילה נתחסר אפ״ה סמקו סמר וכן מא במס׳
עירובין ל״ה ע״ב בהוספות ד״ה ספק ט׳ הך ס׳׳ם נקס משום רטתא
דסיפא דאפ״ה בטיומאה קלה ספיקו סמר וריצב״א מפרש דאו או קתני
כו׳ והמ״ל האריך בזה מאוד .ואני אומר שסברא זו דס׳׳ם בדרבנן להחמיר
אי אפשר לחלק בין זה לס׳׳ס דאורייתא להקל והתירוץ הראשץ בתוספות שם
וריצב״א בעירובין לא נחלקו בזה ..אבל מה שנחלקו הוא לענ״דדאמינא
כיץ שס״ם בדרבנן להחמיר אני מדמה לס״ם בדאורייתא להקל וכשם שס״ם
בדאוריימא להר^ לא אמרינן טכא שאימחזק איסורא היכא שהחזקה טא
נגד הספיקות ממש כמו כמה ספיקות בשטסה שיש כאן חזקת איט זטח
דודאי לא מהני ס״ס ועיין בש״ך בדיט ס״ס אות כ״ס הכי נמי בס״ס
להחמיר באיסור דרבנן היכא דאיכא חזקת הימר ניד שני הספיקות לא מהני
ס״ס ואמרינן ספק דרבנן להקל  .ומעתה התירוץ ראשון סובר דהך ספק סבל
כו׳ לענין מהרות על משנה דפ״ב דמקואות קאי והסהרות בחזקת סהרה
עומדים ובזה נקט ס״ס שאפילו יש ס״ס להחמיר לא מהני עד חזקה ואף
שהאדם יש לו חזקת סומאה אפ״ה הסהרות בחזקתן ואל תתמה שהרי הסום׳
שם בדף ל״ו ע׳׳א בד״ה במקוה ט׳ מסרץ דאפילו ר׳ יוסי מודה בטהרות  .אבל
התום׳ כאז סברו כמו שכתט התום׳ בדף ל״ו במחלת הדיבור שפלוגתתן טא
בסהרות חבל האדם עצמו אפילו לר״מ צריך סבילה ולענין הסהרות שטר
מסהר ר׳׳מ אטלו בס״ס להחמיר דאזיל בתר חזק! :ור״י סובר דאזליק בתר
חזקת האדם וריצב״א סובר כמסקנת התוס׳בדףל״א ע׳׳א דלענין מאדם עצרט
מיירי ולכן טרש ריצב׳׳א דאו או קחני אבל טכא דאיכא ס״ס להחמיר אפילו
בדרבנן ספיקו להחמיר :
ש גי ת הנה לכאורה יש לדקדק בלשוט של הרא״ש שכתב שיש נ״מ בבעיא
זו לאדם שאוסר עצמו באחד מן המיטן מזמן ידוע ואילך כו׳
למה האריך הרא׳׳ש בלשוט מזמן ידוע ואילך הא ודאי שמי שאוסר עצמו
באיזה דבר שאיט אוסר למט־ע ופשיסא שאוסר עצמו להבא וא״כ למה
אמר מזמן ידוע וטה די באמרו אדם שאסר עצמו באחד מן המינין והיה
לו מאותו המין שהיה אוכל והולך עד אותה שעה שאסר עצמו אס מותר
לאטל מה שנתותר בידו  .ולכן נלע׳׳ד דלכאורה דברי הרא׳׳ש תמוהים
דלדבריו כל נזיר לא יהיה אסור ביין שכבר היה בעת שנזר ולא יטה נאסר
אלא במה שיוציא הגפן אחר שכבר הזיר וכן לא יאסר מלטמא למתים שכבר
מתו  .ואץ לומר הכי נמי שבטא זו היא גס בזה שהרי בנזיר י׳׳ז ע׳׳א בט
רבא נזיר והוא בבה״ק מהו בטנן שטיה למלקות או לאו ט׳ .והנה עד כאן
לא מספקא ליה אלא אי בכיי שהייה אבל אם שהה וק אס לא היה טמד
בבה״ק ונכנס לבה״ק ודאי לקי והרי רגע קודם שהזיר עצמו היה מסמא
למתים הללו ועכשיו לוקה עליהן וכל זה טה קפה להרא׳׳ש עצמו על סברתו
ולכן ניחא ליה להרא״ש אחת משתים או שעד כאן לא מספקא ליה לר׳
ירמיה אלא בדומיא דאברי ב״נ שאלו לא נאסרו במדבר וילפינן ממה
דכתיב כי ירחק ממך המקים וזבחת כמו שפירש׳׳י שם בדברי ר׳׳ע שאמר
במחלה הותר להם בשר נחירה ומשנכנסו לאק נאסר להם וטרש״י בד״ה
הומר להם ט׳ מההוא קרא נפקא לן דכהיב כי ירחק וזבחת מכלל דעד
השתא לא נצסוו על הזביחה והרי האי קרא במדבר נאמר להם חזינן
שהקב״ה צוה אותם במדבר והזהיר על הזביחה שלא יאכלו בשר נחירה
ואמנם קבע להם זמן שלא יתטל איסור זה עד טבאו לארץ בזה איכא
למימר שהקפיד לגמרי שלא יחול איסור זה כ״א על שינחרו לאחר זמן ^ו א
כשם שהקטד שלא יתחיל איסור זה עד אותו זמן אבל בדבר שנאסר ומסטל
האיסור תיכף אין שוס חילוק בין מה שהיה בידו מעבר או מה ט טא
אח״כ לידו .ולכן אדם האוסר עצמו באיזה דבר או נזיר שהזיר עצמו טכף
נאסר ואין חילוק בץ מה שהיה בידו או מה שעת  rלטא לידו ולכן ק ס
הרא״ש הנטןותא בבעיא זו לאדם שאוסר עצמו באחד מן המינץ מזמן ידוע
ואילך וטונט שלא אסר עצמו תיכף מאוט זמן רק קבע זמן מאימת ימטל
האיסור ע ץ שעמד בר״ח אדר ואסר עצט בבשר מר״יז ניק ואילך שטא
ממש דומיא דבשר נהירה שהקב׳ה לוה אותם במדבר .וגס י״ל סברא 6חרס
לתרץ קושייתי שנזיר לא יתחייב מלקות על מטס שכבר מתו וכן על שטית
יץ שהיה ^דס נזירט דעד כאן לא בט ר׳ ירמיה אלא באברי נטרה
שרךדס שבאו לארץ לא טה איסור זה טהג כלל לשוס אדם בשום מקום
ובטאם לארז מהסל איסור זה מטקרא אבל סי ^וסר על עצמו איזס
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