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מי

ס״ל לר׳ יוחנן פ' האומר בירושלמי דלא מצינו ע 3ד משוחרר
וחוזר ומשתעבד ומשום קדושת הגוף לא פקע ה בכדי ור״י
לטעמי' וס״ל דלעולס הוא ח״ע וחב״ח ומש״ה נמי ס׳׳ל לסוגי׳
דידן דף מ״ב גבי נגחו יוס של רבו כו׳ דנאיסורא לי׳ק וא״כ ע״כ
אינו עובד ביוס של רבו אלא בתורת שעבוד ונמ״ש ועיין בר״ן
בנדרי׳ כ׳יט שכ' דאניי דס׳יל קדושת הגוף פקע ה בכדי אפשר
דס״ל נמי באומר היום את אשתי ולמחר אי את אשתי דנפקא
בלא גט ע״ש :
ו ב ן ה יש ליישב הקו' על הרשנ׳׳א והוא דלדידן דקיי״ל דאפי׳
ביום רבו אסור לישא בת חורין ומשום דלעולם הוא
ח״ע ותב״ת ומתערב חירות בעבדות לית בי׳ משוס לעולם ב״ת
דהא אפי' ביום רבו עובד בחצי ב״ח אבל לאביי דס״ל דקדושת
הגוף פקעה בכדי א"כ יכולין אנו לומר ברירה וכסברת
הירושלמי דביום רבו אין חוששין לקידושיו וביום עצמו חוששין
לקידושיו ומשום ברירה ה״ל ביום עצמו ב״ח גמור וביום רבו
עבד גמור וקדושת הגוף פקע ה ביום רבו דכל שאנו יבולין לומר
ברירה אמרינן כמ״ש הר׳ן ר״פ השותפין בטעמא דראב״י ז״ל
שכל שאנו יכולין לומר שיש לכל א׳ קנין הגוף אינו ראוי לומר
שיהי' קנין שעבוד ע״ש וכיון דלאביי אינו מהערב חירות בעבדות
א"כ ביום רבו עובד בעבד גמור ושפיר יכול לקיים לעולם ב״ת
בצד עבדות שלו מש״ה פריך שפיר ואביי באיסורא מי לא
מודה:
« ן ף נראה באופן אחר והוא דקשה על הרשב״א בחידושיו
לגיטין דשם הקשה בהא דאמרו משוס צירף עשרה
^
דמוהר להשתחרר והקשה וכי משוס זה יעקרו לעשה דלעולם
ב״ת ותי׳ משום מצוה דרבים התירו ותו הקשה וז״ל והא דהנן
מי שח״ע וח״ב דכופין את רבו יע״ש שכ' דהא נמי מצוה גדולה
משום דלא לתהו בראה עכ׳יל הרשנ״א בגיטין ומאי קשה מחציו
עבד כיון דהוא עצמו כתב דבח׳׳ע וח״ב לית בי' משום
לעולם ב״ת :
ן ל  3ן נלע״ד דודאי גם גבי ת״ע וח׳׳ב שייך בי' לעולם ב״ת
י כיון דהוא עובד בחצי עבדו לעולם ואע׳׳פי שמעורב בו
צד חירות לית לן בה וכמו בחצר שאין בו דין חלוקה דשותפין
שתעבדו זה לזה או משוס בריר׳ והוי קנין הגוף למלאכתו וכמבואר
בר״ן בפ' השותפין שנדרו באורך ומה שעובד את עצמו ביום של
עצמו כבר נתן דמיו חלף עבודתו במה שעובד ביום רבו בצד
חירות ומה לי ששכרו לעבד או ששכרו לאחרי׳ לעבוד בו אלא
דרשב״א רוח אחרת אתו והוא דבגיטין שם הקשה בחידושיו על
הב״ד אמאי הפקיעו איסור עשה דלעולס ב״ת משוס צירף עשרה
או משום לא לתהו בראה ותי׳ דהלא מצוה דרבי׳ טפי מלעולס
ב״ת ולכך ראו הב״ד להפקיע עשה דלעב״ת משום מצוה דרבים
או משוס דלא לתהו בראה ובריש שבת הקשה באופן אחר והוא
נהי דהוי מצוה רבה ורשאי הב״ד לעשות כן אבל איך כופין את
הרב לעשות כן הא אין אומרים לאדה ח טא וכו׳ והרי הרב
עובר בעשה ולזה כ' הרשב״א דלית בי׳ משוס לעולם ב״ת
משוס דהא דשותפץ ובחצר שאין בה דין חלוקה שזה משתמש
זמן מה ואתר כך זה והיינו חלוקתם בימים וזה צריך בית דין
שכל חלוקה שאינה בבית דין אינה חלוקה וכמבואר נש״ע
סי׳ קע״ו וכיון שאין הבית דין רוצין לעשות חלוקה ממילא
לית בי' עשה והיינו הלשון בי׳ אצל האדון דהאדון א׳׳י
לעבוד בו משוס צד חירות שבו עד שיעשו ב׳יד חלוקה וכל זמן
שלא חלקו לו הב״ד לימים א״י לעבוד בו וא'כ באדון אינו עושה
איסור כיון דלאו בדידי׳ תלי׳ מילתא דעדיין לא נחלק לימים
ואע״ג דמילתא דא"צ שומא א''צ ב״ד היינו אם פליג לנפשי'
והפריד את שלו ויאמר שאינו שומף עמו וכמ״ש בסמ״ע סי' הנ״ל
ס״ו שיאמר בפי׳ שאינו שותף אבל בכאן גוף העבד הוא בשותפת
לעולם וא״א להפריד את שלו אבל ה ת ם בגיטין קושייתו על
הב״ד מה ראו על ככה להפקיע איסור עשה דלב״תמשום מצוה
או איסור אחר אדרבה מהראוי לקיים העשה יותר ויעיין במ״ל
פ״י מה״ע שכ׳ בשם הרא״מ דחוב על האדון למסור לו שפחה
כנענית כדי שיוכל לקיים לעב״ה ע"כ הרי דהא מצוה גדולה
לפיכך אדרבה לא הי' להם לחלק את העבד בכדי לעבוד בו
וע״ז הי׳ דלמנין עשרה היא מצוה יותר גדולה וכדומה וכיון דהא
דאמר רבינא כופין את רבה לשחררה משוס מילתא דאיסורא
ע״כ צ״ל דמילתא דרבים עבדו בה איסורא הוי לי׳ כמצוה דרבים
וכמ״ש הראשונים ולא שייך בזה חטא בשביל שיזכה חבירך דלא

באר
אמרו אלא שיזכה חבירך ולא שיזכו רבי׳ וכמו שמצינו שר״א
שחרר את עבדו משוס צירוף עשרה משוס מצוה דרניס ולא
פליג בזה אביי דודאי בשביל שיזכו רבים אומרים לאדם חטא
אלא דאביי ס״ל דלעולס אין מבטלין העשה דלנ״ת אלא משוס
מצוה אחרת כגון האי דר״א או בח״ע משוס דלא לתהו בראה
אבל משוס מילתאדאיסורא הב״ד גופא אין מבטלין■ העפה ולזה
פריך ומשוס מילהא דאיסורא לא וכו׳ הרי לגבי מילתא דאיסורא
נמי חלקו הב״ד ולא חשו על איסור עשה אלר.א דמילתא דאיסורא
חשוב כמו מצוה דרבים זה הנראה לי:
באופן שלישי נראה דטעמא דרשב״א דצד חירות מונע העשה
׳)?ן
דלב״ת אע״ג דמשעבדא לי' כיון דאין בו קנין הגוף
אלא שעבוד למעשה ידיו כמ״ש לעיל כמו בישראל וא״כ אין רשתי
לענוד עבודת עבד אפי׳ ביום רבו דבישראל אסור לעבוד בו
עבודת ענ ד וא״כ תו ליכא עשה דלב״ת אבל במי שאינו נוהג
כשורה דאפי' בישראל גמור רשאי לעבוד בו עבודת עבדכדאי הא
בפ׳ איזהו נשך דף ע״ג וברמב״ס ה״ע וא׳׳כ האי שפחה בישא
דעבדה בה איסורח צד חירות שלה אינו מונע העשה דצד עבדות
ורשאי לעבוד בה עבודת ע ב ד:
ומחמת טירדא לא ארחיב יותר והי׳ בזה שלום מנאי דש״ת :
הק' אר׳יי ליב הכהן סיץ ומ״מ בק״ק סטרי ב״ט ם־ קצות החושן :
א מ ר ה מ ה ב ר הקושי׳ הזו על הרשב״א הקשיתי בימי
עלומי פה אל פה נאמ ו הגאון הגדול
מהר״מ ברני נ״ע ,ואחר איזה!שנים אשר הייתי נש״ות ע״ד הקו'
ההיא עם הגאון בעל קצות החושן יצא לאור ח״ש מס׳ מהר״ס
ברבי ושם ב מס׳גיטיןכ תוב ה הקו׳ הזו נשם אחד מהתלמידים,
ואנכי ,אנכי הוא התלמיד השואל או מ ה ,אכן ,כעת ראיתי כי
אינו מן הצורך להביא תעלה וארוכה לרשב״א מדרך רחוקה  ,כי
אם יש מזור לתרץ קו׳ זו על דרך היותר קרוב להאמת:
ד ה נ ף  ,ראיתי בס׳ טורי אבן בחגיגה דף נ׳ וז״ל ודקא קשה
לי איך כופין הרב לשחררו ולעבור אעשה בקוס ועשה
הא ח״ע וח״ב יכול לישא ממזרת שאינו אלא מדרבנן לק"מ מש׳יה
כופין ולית בי׳ משום עשה דלב״ת משוס דודאי אין עיקר האיסור
במשחרר עבדו מצד השחרור עצמו אלא מפני שהשחרור מפקיע
רשות אדון מעליו וא״א להשתעבד בו עוד מעתה והתורה
אמרה לעולם ב״ת ואי בלא שחרור הי׳ איזה ענין שפקע רשות
רבו מעליו ושאינו יכול להשתעבד בו תו ליכא איסור אס
משחרר לגמרי כיון דבלא״ה א״י להשתעבד בו והרי קיי״ל ר"פ
יבמות דב״ד מתני לבטל ד״ת בשוא״ת למגדר מילתא אבל לא
בקוס ועשה וה"נ נ״ד הפקיעו רשות רבו ממי שאי׳ע משוס שבת
דאין לך מגדר מילתא יותר מזה וכיון דכבר פקע עבודת רבו
ממנו ע״י תקנ ת חכמים בשוא״ת תו ליכא איסור ע״י קוס
ועשה של שחרור שכותב הרב ונותנו לו דכבר פ קע עבודת רבו
ממנו ע״י תקנת חכמים משא״כ בשאר משוחרר דע״י שחרורו
פקע הוא ממנו רשות רבו ולא קודם מש״ה עובר בעשה
עכ״ל ;
ןןן ממש כוונת התו׳ בגיטין דף ל״ח■ בד״ה כל המשחרר
בתירוצם שם דבלי׳ז דבריהם מחוסרים הבנה ע״ש ובהר״י
.
בן לב ודוק בלשונם :
^ו״ץ דברי הרשב׳׳א קלורין הס לעיניס בטעמם דמש״ה
ולפי
בח״ע וב״ח לי׳ בי׳ משוס עשה דלב״ת והיינו כסברת
הט״א כמובן:
)וע״; ^ו זה יש ליישב מה שהקשה הגאון בעל ק״הח לעיל
ו״
׳ ״ בתשובה באופן השני על מה שהקשה הרשב׳יא בחידושיו
לגיטין שם מהאי דחי׳ע וחנ״ח הא לדידי' ליכא עשה וצ״ע לכאורה
על הרשב׳יא וכיון שכן יי׳ל דהא אמרינן דטעמא דרשנ״א הוא
דליכא גבי׳ עשה משום דחכמיס הפקיעו העבודה ממנו משוס
שבה וזו בעצמו מתר! שםהרשב״א עיי״ה בדבריו ( :
{!ןך אניי הי' סבר דרק משוס מצות שבת הוי מגדר מילהא
להפקיע רשות רבו מעליו וסבר דאיסורא לא אלים כ״כ
'
מש״ה הי' ירא לכוף לאדון בהאי אממא בישא משוס העשה וס״ל
דמילהא דאיסורא ליכא מגדר מילתא ורבינא ס״ל דל״ל יותר
מגדר מילתא כי הא להציל רבים מעבירה וכנראה באמת מלשון
הרשב״א בשנת במ״ש וז׳ל והאי אמתא הוי לאפרושי מאיסורא
ור״ל דזו הוי ג׳'כ מגדר מילתא ואלים להפקיע בשביל כך רשות
רבו

