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 הרב יצחק מאטצען 
 הואיל משה ושא"סמח"ס 

 הואיל משה
 

, אמר רב הונא פתילות ושמנים )דף כ"א.(שבת במסכת איתא 
שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת, אין מדליקין בהן 
בחנוכה בין בשבת בין בחול, אמר רבא מאי טעמא דרב הונא, 

)לתקנה, הלכך צריך לכתחלה לעשות יפה דלמא פשע זקוק לה  )נר חנוכה(קסבר כבתה 

)הלכך בשבת אסור שמא יטה לצורך אורה , ומותר להשתמש לולא מתקן לה(

, ורב חסדא אמר, מדליקין בהן בחול אבל לא בשבת, תשמיש(
 , ומותר להשתמש לאורה. )הלכך בחול שרי(קסבר כבתה אין זקוק לה 

 
א"ר זירא אמר רב מתנה ואמרי לה א"ר זירא אמר רב, פתילות 
ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת, מדליקין בהן 

חנוכה בין בחול ובין בשבת, א"ר ירמיה מ"ט דרב, קסבר ב
)שיהא ניכר שהוא נר מצוה כבתה אין זקוק לה, ואסור להשתמש לאורה 

, אמרוהו רבנן קמיה דאביי משמיה דר' ירמיה וליכא למיחש להטייה(
, כי אתא רבין, אמרוהו רבנן )שלא חשבו לסמוך על דבריו(ולא קיבלה 

)אילו הייתי זוכה חנן וקיבלה, אמר אי זכאי קמיה דאביי משמיה דר' יו

, והא )הייתי גורסה כששמעתיה ראשון(, גמירתיה לשמעתיה מעיקרא ללומדה(
 עיי"ש.  )מתקיים יותר משל זקנה(גמרה, נפקא מינה לגירסא דינקותא 

 
ודקדקו המפ' דאמאי כשאמרו לו משמיה דר' ירמיה לא קיבלה 

קיבלה, וממנ"פ אם דבר אביי, וכשאמרו לו משמיה דר' יוחנן 
הגון הוא הו"ל לקבל גם משמיה דר' ירמיה, ואם לאו מדוע 
משמיה דר' יוחנן קיבלה, וכי משוא פנים יש בדבר, הרי אמרינן 

 קבל האמת ממי שאמרו עכ"ק.
 

, דלמה )סי' עת"ר(דנודע קושית הבית יוסף בטור או"ח והנבס"ד, 
יה בו כדי קבעו חנוכה לשמונה ימים, דכיון דבשמן שבפך ה

להדליק יום אחד, נמצא שהנס לא נעשה אלא לז' ימים, ותי' 
די"ל שחלקו השמן שבפך לשמונה חלקים, ובכל לילה היו 
נותנים במנורה חלק אחד והיה דולק עד הבוקר, ונמצא שבכל 

 .הלילות נעשה נס עכ"ד
 
, שלשה )דף פ"ט.(הא איתא במסכת מנחות  )שם(הקשה הפרי חדש ו

חצי לוג לכל נר, מנא הני מילי, דתנו רבנן ומחצה למנורה 
מערב עד בקר תן לה מדתה שתהא דולקת והולכת מערב עד 
 בקר, ושיערו חכמים חצי לוג מאורתא ועד צפרא עיי"ש, וא"כ

 .היאך הותר להם לבטל זאת עכ"ק
 
די"ל דהב"י ס"ל דהמ"ד  )אות ג'(תב בכלי חמדה פרשת מקץ וכ 

ה"ה לגבי חצי שיעור  דס"ל דחצי שיעור אסור מן התורה,

כיון שלא היו יכולין לקיים במצוה, ג"כ הוי מצוה, ולכן סברו ד
רצו לקיים בכל לילה  ,כל השמנה ימים מצות הדלקת המנורה

משיעשו היום כל המצוה ולא  ,עכ"פ חצי שיעור מהמצוה
 יקיימו אח"כ כלל עכ"ד.

 
והנה אי שייך במצות עשה דין חצי שיעור, שיקיים קצת מצוה 

ם אינו יכול לקיים כל המצוה, הנה במשנה למלך בהל' חמץ א
כתב בפשיטות דהאוכל פחות מכשיעור לא עשה  ה"ד(-)פ"אומצה 

ולא כלום, דבאוכל פחות מכשיעור ליכא שום מצוה עיי"ש, 
ן לו בליל פסח רק כתב דאם אי )ח"ב סי' י"ח(ות יעקב ובשו"ת שב

בכזית  פחות מכזית מצה שאין חיוב לאכלו כלל דאכילה
הנשבע שלא  )סי' תפ"ד(משמע, והביא ראיה ממה דאיתא באו"ח 

לאכול מצה כל השנה אסור לאכול מצה בלילי פסח, ולפי"מ 
דקיי"ל לענין שבועה שלא אוכל בכזית משמע, קשה דמ"מ 
יאכל פחות מכזית מצה, אלא ודאי פשוט כיון דאינו אוכל 

 כשיעור לאו מצוה היא עיי"ש.
 

בתשובת הגאון בעל מחנה ראובן  )סי' ג'(שאל  ועיין בשו"ת חיים
שכתב שאינו ראיה, דגבי שבועה אסור גם בפחות מכזית דחצי 
שיעור אסור מה"ת, ולא אמרו כזית אלא לענין קרבן, כדאיתא 

, והגאון החיד"א השיב, כיון דלכמה פוסקים )סי' רל"ח(ביור"ד 
ת שבועומסכת חצי שיעור בשבועה מותר לגמרי כמש"כ הר"ן ב

דדוקא באיסור תורה אסור ד"ה ולענין פסק הלכה,  )דף ט. מדפי הרי"ף(
כיון חצי שיעור, משא"כ בשבועה דהוא איסור הבא מעצמו, ו

, היתר גמור הוא עיי"ש פחות מכזיתשלא נתכוין אלא לכזית 
 א"כ שפיר הביא השבות יעקב ראי' מכח הני פוסקים.

 
ריך ליישב קושית שהא )אות ד'(ועיין בכלי חמדה פרשת פקודי 

החיים שאל הנ"ל, וכתב שם געפי"ז יש ליישב מש"כ הרמב"ם 
מן החמץ עצמו בפסח כל האוכל  ה"ז(-)פ"אבהל' חמץ ומצה 

, והקשו חמץ לא יאכלשנאמר  שהוא הרי זה אסור מן התורה
המפ' דלמ"ל קרא מיוחד לאוכל חמץ תיפ"ל דבכל איסורין 

דכיון דאכילת חמץ  קיי"ל חצי שיעור אסור מה"ת, וכתב די"ל
איתקש לאכילת מצה, ובמצה פשיטא דבפחות מכשיעור ליכא 

חמץ ליכא איסור מצוה כלל, ולפי"ז הו"א לומר דה"ה באכילת 
, ולכן כתב הרמב"ם מצד קרא דלא יאכל כלל בפחות מכשיעור

דגבי איסור אכילת חמץ אסור גם בחצי שיעור, ולפי"ז יהיה 
כשיעור במצ"ע ליכא מוכח שדעת הרמב"ם ז"ל דבפחות מ

 מצוה כלל עיי"ש שהאריך בזה.



 

 ב 

דלפימש"כ דטעמא כתב,  )סי' ו'(ובשו"ת מהר"י הכהן חאו"ח 
דאל"כ אסור דחזי לאצטרופי היינו שהוא הוכחה דחצי שיעור 

איך יחזור ההיתר לאיסור, וזה שייך דוקא באיסור שחל על 
ע החפץ, אבל לא באיסור שחל על האדם, ולפי"ז לגבי חיוב מ"

דבודאי אינו חל רק על האדם ולא על החפץ, א"כ לא שייך בה 
סברת חזי לאצטרופי, ומשו"ה לא אמרינן במ"ע דחצי שיעור 

 הוי מצוה עיי"ש.
 

שכתב דלפימש"כ דסברת ר'  )אות י"ח(ועיין בתבואות השדה 
יוחנן דחצי שיעור אסור מה"ת משום דס"ל דכל איסורים 

י מצוה דלא שייך שם שבתורה הוי איסור חפצא, וא"כ גב
מצוה על החפץ עצמו, רק דחיוב מצוה רמיא אקרקפתא דגברי, 

 ודאי איכא למימר דבפחות מכשיעור ליכא שום מצוה עיי"ש.
 

כתב, דכמו דקיי"ל גבי איסור דחצי  )סי' ק'( יהאר תאך השאג
 שיעור אסור מטעמא כיון דחזי לאצטרופי איסורא קאכיל, 

כיון דחזי לאצטרופי  ה"ה באוכל פחות מכשיעור מן המצות
גם האי משהו נחשב מן המצוה,  שיעורכואלו השלים ל

לאכול בלי ברכה  שו"ה אם אוכל פחות מכזית אין נכוןומ
)פ"ח סוף אות בכורות  ותכהמהרי"ט אלגאזי בהל בכת ןעיי"ש, וכ

    ובשו"ת  )כלל י"ב אות ה'(, ועיין בלקח טוב ד"ה והנה ראיתי פ"א(
 יבורמאיר ור' אליעזר  יבבזה ר שכתב דפליגי )סי' ח'(בן פורת 

    שמעון עיי"ש.
 

אמר דזה אי חצי  )חנוכה תשע"ד("ק אדמו"ר מצאנז שליט"א וכ
יומא מסכת איתא בשיעור במצוה הוי מצוה או לא תליא בזה, ד

התורה, ריש לקיש  חצי שיעור, ר' יוחנן אמר אסור מן )דף ע"ד.(
ה כיון דחזי אמר מותר מן התורה, ר' יוחנן אמר אסור מן התור

לאיצטרופי איסורא קא אכיל, ריש לקיש אמר מותר מן התורה 
אכילה אמר רחמנא וליכא, איתיביה ר' יוחנן לר"ל, אין לי אלא 

)גבי חלב קאי דעונשו ואזהרתו סמוכים זה לזה כל  כל שישנו בעונש ישנו באזהרה

ן הבהמה וגו' ונכרתה הרי חלב שור וכשב ועז לא תאכלו הרי אזהרה וסמיך ליה כי כל אוכל חלב מ

עונש אין לי שיהא מוזהר אלא על כשיעור שהוא ענוש עליו כרת דגבי עונש לא כתיב כל אחלב אלא 

 )שאינו בעונש(וחצי שיעור  )שהוא ספק ואין בו כרת(, כוי אאוכל דכתיב כי כל אוכל חלב(
 ה, תלמוד לומר כל חלבהואיל ואינו בעונש יכול אינו באזהר

ומשני מדרבנן וקרא , כא כתיב כל אחלב כלומר אפילו כל שהוא()לא תאכלו ה
  .עיי"שוכו' אסמכתא בעלמא 

 
יעור אסור מטעמא דחזי לאצטרופי, ולפי"ז אי ס"ל דחצי ש

דהוא כדי לעשות  )ח"א אות ו(בפתיחה כוללת  י מגדיםרכתב הפמו
סייג וגדר שלא יבא האדם לעשות איסור שלם עיי"ש, א"כ י"ל 

יישינן שיצטרף לשיעור שלם, אבל דזהו שייך באיסור דח
במצוה דלא שייך כלל הך סברא מהיכי תיתי לומר דגם חצי 
שיעור הו"ל מצוה, משא"כ אי ס"ל דחצי שיעור אסור מקרא 
דכל חלב ולא משום גדר וסייג, א"כ ילפינן מינה דחצי שיעור 

דגם לגבי מצוה י"ל דחצי שיעור נמי מילתא היא, ולפי"ז י"ל 
 כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א.הוי מצוה עכ"ד 

כתב דזה אי חצי שיעור  )דף ע"ד(ובספר אוצר חיים למס' שבת 
, תליא במחלוקת חזי לאצטרופיאסור מגזירת הכתוב או מטעם 

 ותפלחומרא או לקולא, דהתוס התורה ןמ קא דאורייתאיאי ספ
חזי טעמא ד לי הדלמ ד"ה כיון הקשו, (שם)יומא מסכת ב

, י שיעורצהא ידעינן לה מכל חלב לרבות ח ,לאיצטרופי
לפרושי האי  י יוחנןבדלהכי איצטריך לר ותפוסותירצו הת

י צטעמא, משום דאי מקרא הו"א דעיקר קרא לכוי אתי, וח
מדרבנן ואסמכוה אקרא, אבל השתא דקאמר טעמא  עורשי

א גמורה היא , סברא היא מהאי טעמא דדרשחזי לאצטרופיד
  .נמי לחצי שיעור עכ"ד

 
 קא דאורייתאיספאתיא שפיר למ"ד  ותפהתוס וץרוהנה תי

ר קרא לכוי אתי, שהרי גם זה מה"ת לחומרא, וא"כ הו"א דעיק
אסור מה"ת מסברא דספד"א לחומרא, ונוכל לטעות ולומר 

חזי לכוי לחודא, ולכן הוצרך לומר טעמא ד אם ידלא אתי כ
חצי טפי מוקמינן לה א חזי לאצטרופידכיון דשייך  לאצטרופי

אינו אלא גילוי מילתא דנוקמיה  חזי לאצטרופי, ולפי"ז שיעור
, אבל לשיטת הרמב"ם דספד"א חצי שיעורקרא דכל חלב א

לקולא, יש לתרץ קושית התוס' באופן אחר, דאי לאו מה"ת 
הייתי אומר דכי היכי דלגבי כוי הוי רק  חזי לאיצטרופיטעמא ד

חצי אסמכתא בעלמא דהרי הספק שרי מה"ת, ה"נ לענין 
הוי רק אסמכתא בעלמא ואינו לימוד גמור, אבל מכח  שיעור

הוי לימוד  חצי שיעוראמרינן דלענין  חזי לאיצטרופיהטעם ד
, וא"כ לפי"ז חזי לאיצטרופיגמור לפי ששייך בו טעם זה ד

אינו אלא  חצי שיעורהייתי אומר דגם על  א"לחלולי הטעם ד
עיקר  חזי לאיצטרופיאסמכתא בעלמא כמו בכוי, והוי טעמא ד

  .הלימוד, אלא דהקרא דכל חלב מחדש לן טעם זה עכ"ד
 

חצי מבואר מזה דלמ"ד ספד"א מה"ת לחומרא עיקר הלימוד ד
, אבל חזי לאיצטרופיהוא מקרא דכל חלב ולא מטעם ד שיעור

אסור  חצי שיעורמה"ת לקולא עיקר הלימוד דלמ"ד ספד"א 
 .חזי לאיצטרופיהוא מטעם ד

 
 )דף ט"ו: מדפי הרי"ף(קידושין ספ"ק מסכת ונודע מה שהקשה הר"ן ב

על הרמב"ם דס"ל דספד"א מה"ת לקולא, א"כ אמאי חייבה 
, ובשו"ת )עיין בר"ן ספ"ק דקידושין(התורה אשם תלוי על הספק 

)פ"ח ם כתב בהל' שגגות כתב לתרץ, דהרמב" )חיור"ד סי' א'(מהרי"ט 

אינו חייב באשם תלוי עד שיהיה שם איסור קבוע, כיצד  ה"ב(
אכל חלב וספק אם היה כזית או פחות מכזית, או שהיתה לפניו 
חתיכת חלב וחתיכת שומן ואכל אחת מהן ואין ידוע איזה מהן 
אכל וכו' הרי זה מביא אשם תלוי וכן כל כיו"ב, אבל אם היתה 

ספק שהיא חלב ספק שהיא שומן ואכלה  לפניו חתיכה אחת
פטור שהרי אין כאן איסור קבוע וכו' עיי"ש, ומבואר 

דחתיכה אחת משני  )דף י"ז:(דהרמב"ם ס"ל כהמ"ד בכריתות 
חתיכות שנינו, ולכן אע"ג דבכל הספיקות ס"ל להרמב"ם 
 דאזלינן לקולא מ"מ היכא דאיקבע איסורא מודה הרמב"ם

 עכ"ד. דלחומרא אזלינן



 

 ג 

א"ר זירא אמר רב, היו לפניו שתי , )שם(יתא במסכת כריתות וא
חתיכות אחת של חלב ואחת של שומן ואכל אחת מהן ואינו 
יודע איזה מהן אכל חייב, חתיכה ספק של שומן ספק של חלב 

י טעמא דרב, קסבר שתי אואכלה פטור, אמר רב זירא מ
מן היסורין עד שיודע  נו בא אלא להגין)דאשם תלוי אי חתיכות אפשר לברר איסורו

אם  חת אפשר שיבוא לאחר זמן בקי שיכירלו ויביא חטאת הילכך שתי חתיכות ואכל אחת ונשארה הא

, חתיכה זו הנותרת שומן ודאי חלב אכל ויביא חטאת אבל חתיכה אחת ואכלה אי אפשר לבררה(
  איסורו וכו' עיי"ש. ראחת אי אפשר לבר

 
מן אמר רבה בר אבהו אמר רב, איתא, אמר רב נח )דף י"ח.(ולהלן 

היו לפניו שתי חתיכות אחת של חלב ואחת של שומן ואכל 
אחת מהן ואינו יודע איזה מהן אכל חייב, חתיכה ספק של 
חלב ספק של שומן ואכלה פטור, אמר רב נחמן מאי טעמא 

קבעה  דרב, שתי חתיכות איקבע איסורא, חתיכה אחת לא
)אות ערך ספיקא דאורייתא  רועיםאיסורא עיי"ש, וכתב המלוא ה

דבעי שתי חתיכות כדי , דלרב נחמן דמפרש טעמא דרב ז'(
איסורא בודאי מוכח דרב ס"ל ספיקא דאורייתא  דליהוי איקבע

לקולא, אבל לר' זירא דמוקי טעמא דרב משום אפשר לברר 
רו איסורו אין הכרח, די"ל דסובר ר' זירא אם אפשר לברר איסו

ב ס"ל ספיקא דאורייתא ז י"ל דרלא בעינן איקבע, ולפי"
 לחומרא עיי"ש.

 
, בעא מיניה ר' אבא מרב הונא, בא )דף ט.(חולין מסכת ואיתא ב

זאב ונטל בני מעים והחזירן כשהן נקובין מהו, מי חיישינן 
)שהיה בו תחלה איתרמי ליה השתא שהכניס בו שיניו וטרפה, שמא במקום נקב נקב 

, א"ל אין חוששין שמא במקום פות הוא(דנקבו הדקין אחד משמונה עשר טרי
בתאנה ועכבר  )לשון נקבים(נקב נקב, איתיביה, ראה צפור המנקר 

)ואסור נקב  )של נחש(המנקר באבטיחים חוששין שמא במקום נקב 

, אמר ליה מי קא מדמית איסורא לסכנתא סכנה משום סכנת נפשות(
 שאני, א"ל רבא מאי שנא ספק סכנתא לחומרא, ספק איסורא
נמי לחומרא, א"ל אביי ולא שאני בין איסורא לסכנתא, והא 
אילו ספק טומאה ברה"ר ספיקו טהור, ואילו ספק מים מגולין 
אסורין, א"ל התם הלכתא גמירי לה מסוטה, מה סוטה ברה"י 

 אף טומאה ברה"י עיי"ש. 
 
    פליגי  דאביי ורבא )שמעתא א' פ"ד(שב שמעתתא בספר  כתבו

ביי ס"ל דכל חומרת , דאקא דאורייתאיבהך מילתא דספ
הוכיח התם דחמירא  הכי םהספיקות הוא מדבריהם ומשו

ברה"ר ספיקו טהור,  ומאהטק סכנתא מאיסורא, מהא דספ
   ולא חיישינן  התורה, ןמותר מדאורייתא משום דספיקא 

, משא"כ ן התורהדגם אם יעבור אינו אסור מ ,שמא יעבור
בסכנתא דספיקו להחמיר דהרי אם יעבור יסתכן, ומינה 

   א, ורבא דחי לה דהתם הלכתא דחמירא סכנתא מאיסור
אזלינן  התורה ןגמירי, דס"ל דבעלמא נמי בכל ספק מ

גזירת הכתוב הוא  ות הרביםשבר ומאהטק לחומרא, וספ
דטהור דילפינן לה מסוטה, וא"כ ליכא הוכחה להא דסכנתא 

 חמירא מאיסורא עיי"ש.

כתב, דהנה הא דלהרמב"ם ספד"א  )כלל ה'(ובאתוון דאורייתא 
ל דהתורה לא דיברה רק מידיעת האדם, מותר מה"ת, משום דס"

וכשכתבה לא תאכלו כל נבילה כיוונה בזה שאם תדע שהבשר 
הוא נבילה אז לא תאכלנו, וכשאינו יודע שהוא נבילה מזה לא 

אך לכאורה הרי גם בספק  )עיין בחו"ד סי' ק"י( ודיברה התורה ולא אסרת
 היא. יש לו ידיעה שהרי הוא יודע שיש להסתפק בו שמא נבילה

 
ע"כ נראה דדין ספד"א תלוי במחלוקת ריו"ח ור"ל במסכת 

, )שספק הוא(, תנו רבנן, אכל ספק חלב ונודע לו )דף י"ח:(כריתות 
ספק חלב ונודע לו, רבי אומר, אומר אני, כשם שמביא חטאת 

)שאם יודע לו באחרונה שכולן ודאי חלב היו מביא חטאת על כל אחת על כל אחת ואחת 

, כך מביא אשם ות ספק שבינתים מחלקות לחטאות דלא הוי העלם אחת(ואחת דידיע
וכו', אמר ריש  )כל זמן שלא נודע לו ידיעה ודאית(תלוי על כל אחת ואחת 

לקיש כאן שנה רבי ידיעות ספק מחלקות לחטאות, ר' יוחנן 
אמר אין ידיעות ספק מחלקות לחטאות וכו' עיי"ש, וי"ל 

מה ידיעה טעמיה משום דס"ל דריו"ח דס"ל ידיעת ספק לאו ש
דספד"א מותר מה"ת, ור"ל דס"ל דשמה ידיעה ס"ל דספק 

 אסור מה"ת עיי"ש.
 

כתב, דהפלוגתא אי כבתה זקוק  )אות ד(ובספר עצי חיים לחנוכה 
 להתירוץתליא בשני התירוצים של הב"י, דלה או אין זקוק לה 

דחילקו השמן לח' חלקים, הרי חזינן דלא חשו הכהנים מספק 
שמא לא יעשה נס ולא יאיר המנורה כל הלילה עד הבוקר, 
וע"כ מטעם זה עשו ג"כ בנר חנוכה העיקר מצוה בהדלקה 
וכבתה אין זקוק לה, כמו במנורה שלא קפדו אשיעורו רק על 
הההדלקה, אבל לאידך תירוצא שנתנו השמן בנרות המנורה 
כשיעור, א"כ חזינן דהעיקר הוא לא ההדלקה בלבד כי אם 

יק נמי כשיעור וכדינו, על כן מטעם זה אמרינן ג"כ בנר שידל
חנוכה כבתה זקוק לה כמו במנורה דקפדו ג"כ אשיעור הדלקה 

 כל הלילה כמצותו עיי"ש.
 

ולפי"ז יבואר שפיר, דכאשר אמרו לאביי משמיה דר' ירמיה 
בטעמיה דרב דמדליקין בהם בחנוכה משום דכבתה אין זקוק 

דאמר ר' ירמיה דרב ס"ל כבתה דמה לה לא רצה לקבל, דסבר 
 א"דספזקוק לה א"ש לשיטת ר' זירא דס"ל בשיטת רב דאין 

אסור הוא מקרא דכל  ש"חלחומרא, ולפי"ז עיקר הלימוד ד
, ושפיר ש"י"ל דגם במצוה מקיים קצת מצוה בח חלב, ולפי"ז

י"ל כתירוצו של הב"י דחלקו השמן לח' חלקים, ולכן ס"ל 
, ספיקא דאורייתא לקולאאביי דס"ל דה אין זקוק לה, אבל כבת

והטעם דחצי שיעור אסור מטעם דחזי לאיצטרופי, ולפי"ז 
במצוה כיון דלא שייך חזי לאיצטרופי לא מקיים אף קצת 
מצוה, א"כ אין לתרץ כתי' הראשון של הב"י, ולפי"ז עכצ"ל 
כאידך התירוצים של הב"י ולא חילקו השמן לח' חלקים, 

פי"ז י"ל דכבתה זקוק לה, ולכן סירב לקבל הא דכבתה אין ול
זקוק לה, אך כאשר אמרוה קמיה דאביי משמיה דריו"ח, 

ועכ"ז ס"ל כבתה אין  איהו נמי ס"ל ספיקא דאורייתא לקולא,ד
 זקוק לה, או אז קיבלה ודו"ק.



 

 ד 

אמר רב כהנא דרש רב נתן בר  )דף כ"א:(איתא במסכת שבת 
נחום נר חנוכה שהניחה למעלה מכ' מניומי משמיה דרבי ת

, כסוכה )דלא שלטא בה עינא למעלה מכ' אמה וליכא פרסומי ניסא(אמה פסולה 
, ואמר רב כהנא דרש רב )דתנן בהו בהדיא בעירובין ומסכת סוכה דפסילי(וכמבוי 

נתן בר מניומי משמיה דרבי תנחום, מאי דכתיב והבור ריק אין 
איני יודע שאין בו מים,  בו מים, ממשמע שנאמר והבור ריק

אלא מה תלמוד לומר אין בו מים, מים אין בו אבל נחשים 
 ועקרבים יש בו, וצ"ב הסמיכות דהך שני מימרות להדדי.

 
, לבאר בטעמא )סי' ס"ג(עפימש"כ בשפע חיים לחנוכה והנבס"ד, 

      דמאן דס"ל הנחה עושה מצוה, דהמהרש"א במסכת שבת
שה מאו הביא מה שהקבחידושי אגדות ד"ה ט )דף כ"א:(

, דהיאך הדליקו במנורה טמאה, ושכתב אוריו לסמ"ג()בביהמהרא"ם 
ודה בלפי דרכו שהיו עושין מנורה של עץ, כדתניא במסכת ע

של עץ לא יעשה כדרך  ,ר' יוסי בר ר' יהודה אומר ,)דף מ"ג.( זרה
שעשו בית חשמונאי וכו', ולא ידעתי מה תיקן בזה דהא 

תה גם בשל עץ, שהרי היה נטמאה המנורה בנגיעה בעשיי
למנורה בית קיבול וכו', ויש ליישב לפי דרכו שהיה מנורה של 
עץ עשויה כבר בידי מי שהוא במקום אחר ולא נטמאה שם, 

 ונטלוה על ידי פשוטי כלי עץ ונשאוה למקדש וכו' עיי"ש.
 

היתה דאין לומר  ובבכור שור כתב דעיקר קושית הרא"ם
הכל נטמא הנעשה למקדש, שמצאו מנורה עשויה כבר דהא 

  והיחיד לעצמו אסור לעשות, ולכן פירש שעשו עתה מנורה 
של עץ בלא הנרות שעליה שהיא טהורה וכו', והנרות כבר 
מצאו טהורים שהרי מותר לעשות, והעמידום על המנורה של 
עץ על ידי פשוטי כלי עץ וכו', ובלאו הכי צ"ל דהנרות של 

  בו שלא ישרף, ועוד  מתכת היה דשל עץ אי אפשר להדליק
י"ל דאפילו של עץ עם בית קיבול לא נטמא דכלי עץ העשוי 

 לנחת הוא וכו' עיי"ש.
 

ועדיין צריכין אנו למודעי, לפי תירוצו השני דשל עץ היו 
, וצ"ל שבנס )וכמו שהעיר בזה בתירוץ הראשון(הנרות איך דלקו ולא נשרפו 

הנס בליל היה, ובזה יש ליישב קושית הבית יוסף דמה היה 
ראשון, וי"ל שהיו מוכרחים להדליק במנורה של עץ, והנס היה 

 שדלקו כל הלילה ולא נשרפה המנורה.
 

ומעתה יבואר סברת המ"ד דהנחה עושה מצוה, שזהו גם כן 
להורות על הנס שהמנורה נשארה ולא נשרפה, ולכן אין 
המצוה במעשה הדלקה בלבד אלא גם בהמנחת המנורה עכ"ד 

 צ"ל.השפע חיים ז
 

כלי שרת שעשאן של עץ רבי פוסל  )דף נ:(סוכה מסכת ואיתא ב
ור' יוסי בר יהודה מכשיר, מאי לאו בהא קמיפלגי מאן 

וילפינן  )והוו להו כלי השיר כלי שרת(דמכשיר סבר עיקר שירה בכלי 
)שהיה אבוב במקדש מימות משה והיה מעץ, הלכך שאר כלי שרת מיניה מאבובא דמשה 

)וכלי לבסומי קלא ומאן דפסיל סבר עיקר שירה בפה  י בשל עץ(ילפינן לאכשור

       ולא ילפינן מאבובא דמשה,  בעלמא הוא הלכך כלי השיר אינן כלי שרת(
      עיקר שירה בכלי, והכא בדנין אפשר  י עלמאללא דכו

 יאפשר קמיפלגי, מאן דמכשיר סבר דנין אפשר משאמשאי 
דאבוב דמשה א"א היה לעשותו )דילפינן מאבוב דמשה דכל כלי שרת כשר בשל עץ, אף  אפשר

, אפשר יומאן דפסיל סבר אין דנין אפשר משא מזהב שהיה קולו נפגם(
ואיבעית אימא דכו"ע עיקר שירה בפה ואין דנין אפשר משאי 
אפשר, והכא במילף ממנורה בכללי ופרטי או בריבוי ומיעוטי 

יוסי דריש ריבויי  יבקא מיפלגי, רבי דריש כללי ופרטי, ר
 יי"ש.ומיעוטי וכו' ע

 
, תנו רבנן, יכול נשבע לבטל את )דף כ"ז.(ואיתא במסכת שבועות 

 המצוה ולא ביטל יהא חייב, תלמוד לומר להרע או להיטיב 
מה הטבה רשות אף הרעה רשות, אוציא נשבע לבטל את 

, והאי או ארהמצוה ולא ביטל שהוא פטור וכו', ופריך הגמ
 ביא לרמיבעי ליה לחלק, ומשני לחלק לא צריך קרא, הניח

יאשיה מאי איכא למימר, דתניא, איש איש  יביונתן אלא לר
אשר יקלל את אביו ואת אמו, אין לי אלא אביו ואמו, אביו ולא 
אמו אמו ולא אביו מנין, תלמוד לומר אביו ואמו קלל אביו 

  יונתן אומר משמע  יביאשיה, ר יבקלל אמו קלל דברי ר
הכתוב  שניהם כאחד ומשמע אחד בפני עצמו עד שיפרוט לך

דדריש  י עקיבאביאשיה וסבר לה כר יביחדיו, אפילו תימא ר
ריבויי ומיעוטי, אי אמרת בשלמא בדבר הרשות הכתוב מדבר 
ממעט דבר מצוה, אלא אי אמרת בדבר מצוה כתיב ממאי קא 

  .ממעט וכו' עיי"ש
 

נקטינן  ,מבואר מזה דמאן דדריש התורה בריבויי ומיעוטי
נקטינן דלחלק  ,פרטידלחלק צריך קרא, ומאן דדריש בכללי ו

)ח"ב ערך אי דרשינן כללי בספר מלוא הרועים  ן כתבלא צריך קרא, וכ

 עיי"ש. ופרטי )אות י'(
 

כתב, דהשבטים חלקו על יוסף על אמרו  )אות נ"ג(ובספר בנין דוד 
כי הוא אשר ימלוך עליהם, וסברו דזה לא יתכן כיון שיוסף בא 

סור שתי אחיות, מביאה פסולה, שהרי יעקב נשא את רחל באי
ואינו הגון למלכות דכתיב מקרב אחיך תשים עליך מלך 

         ממובחר שבאחיך,  )דף פ"ח.( א קמאבודרשינן במסכת ב
     דאמר דואג האדומי  )דף ע"ו:(]וכן איתא במסכת יבמות 

לשאול עד שאתה משאיל על דוד אם הוא הגון למלכות אם 
לאו שאל עליו אם ראוי לבוא בקהל מ"ט דקאתי מרות 

ביוסף שבא מביאת איסור  י נמיכה וכו' עיי"ש[, וההמואבי
 אינו ראוי להיות מלך.

 
דלכן נשא  )דף כ"ח:(אך נודע מש"כ המהרש"א במסכת יומא 

יעקב שתי אחיות, משום דרחל נתקדשה לו בהיתר בעבודת 
שבעה שנים, ולאה נתקדשה בביאה בערמת לבן, ושוב לא 

א"כ היו הוציא אחת מהן משום דבר שעתידה התורה לאסור, ד
שתיהן נאסרות מחמת אחות אשתו עכ"ד, ולפי"ז קידושי רחל 

 שפיר היתה בהיתר, וליכא שום עירעור על יחוסו של יוסף.



 

 ה 

אך י"ל דהשבטים סברו דלא נתקדשה רחל ראשונה, דנקטו 
דקידושי כסף  )דף ג.(כשיטת רבותיו של רש"י במסכת כתובות 

רמב"ם בהל' מהני רק מדרבנן, וכבר האריכו המפ' במש"כ ה
דקידושי כסף מדברי סופרים, ולפי"ז לא  ה"ב(-)פ"אאישות 

נתקדשה רחל מה"ת כלל בשכר העבודה, ולאה היא שנתקדשה 
ראשונה, ולכן סברו דיוסף בא מביאה אסורה, ואינו ראוי 

 למלוך עליהם.
 

כתב, דזה  )דרוש יום ג' דסוכות(ובספר שפע חיים לירח האיתנים ח"ב 
ני מה"ת תליא בהא, דאיתא במסכת אי קידושי כסף מה

, בביאה מנ"ל, אמר ר' אבהו אמר ר' יוחנן, דאמר )דף ט:(קידושין 
מלמד שנעשה לה  )כי ימצא איש שוכב עם אשה בעולת בעל(קרא בעולת בעל 

בעל ע"י בעילה, א"ל ר' זירא לר' אבהו ואמרי לה ר"ל לריו"ח, 
מיה וכי אינה )בתכעורה זו ששנה רבי ובעלה מלמד שנקנית בביאה 

, ומשני, אי מהתם הו"א עד מקובלת עליך שאתה מחזר ללומדה ממקום אחר(
  .עיי"ש )כדכתיב כי יקח דהיינו כסף והדר ובעלה(והדר בעיל  )בכסף(דמקדש 

 
ולפי"ז הא דילפינן קידושי כסף מכי יקח היינו רק אי ילפינן 
דאשה נקנית בביאה מובעלה ולא אמרינן עד דמקדש והדר 

וא"כ שפיר ילפינן דגם קידושי כסף לחוד מהני, משא"כ בעיל, 
אם לא ילפינן דאשה נקנית בביאה מובעלה, משום די"ל דעד 
דמקדש והדר בעיל, א"כ אין ללמוד מכאן קידושי כסף, 

 וקידושי כסף גרידא הוי רק מדרבנן.
 

ביאר שיטת רבי דיליף מובעלה ולא  )שם(ובחידושי הרשב"א 
דש והדר בעיל, משום דס"ל כר' חייש להא דילמא עד דמק

יונתן דמשמע שניהן כאחד ומשמע כאו"א בפני עצמו עד 
       שיפרוט לך הכתוב יחדיו כדרך שפרט בכלאים, וכיון 
דבלא יחדיו כ"א לעצמו משמע, ליכא הו"א לומר דעד דמקדש 
       והדר בעיל, משא"כ ר' יוחנן ס"ל כר' יאשיה דמשמע 

נן דלמא עד דמקדש שניהן כאחד וצריך קרא לחלק, ולכן אמרי
 והדר בעיל עכ"ד.

 
היוצא לנו מזה, דאי ס"ל דכל אחד בפני עצמו משמע ולחלק 
לא צריך קרא, א"כ שפיר ילפינן מכי יקח דכסף לחוד וביאה 
לחוד, וממילא דקידושי כסף מה"ת ושפיר נתקדשה רחל 
ראשונה, משא"כ אי ס"ל דלחלק צריך קרא ובלא"ה משמע 

ינן מכי יקח קידושי כסף, וקידושי שניהם כאחד, א"כ לא ילפ
כסף הוי רק מדרבנן, ולפי"ז לא נתקדשה רחל בשכר העבודה 

 עד שנשאה יעקב.
 

והנה התוס' הקשו דאמאי אמר פסולה כסוכה וכמבוי, הוה ליה 
למימר ימעט כמו גבי מבוי דאמר התם מבוי דרבנן תני תקנתא, 

יקנה, ותירצו דלא רצה להאריך יכבנה וימעטנה ויחזור וידל
דלמעטה ולהניחה כמו שהיא דולקת אי אפשר עכ"ד, ומוכח 

 מזה דס"ל דהדלקה עושה מצוה.
 

כה שהניחה למעלה דהקדים נר חנוומעתה יבואר הסמיכות, 
וכה וכמבוי, והטעם דלא קתני ימעט, מכ' אמה פסולה כס

משום דלא רצה להאריך בלשונו שיכבנה וימעטנה ויחזור 
דלקה עושה מצוה, ומינה דהנס לא וידליקנה, והיינו כמ"ד דה

מנורה, והיינו משום שא"א להדליק היה שלא נשרפה ה
  .ה של עץ דדרשינן כללי ופרטימנורב
 

שפיר ילפינן מכי יקח דכסף וס"ל לחלק לא צריך קרא,  וא"כ
לחוד וביאה לחוד, וממילא דקידושי כסף מה"ת ושפיר 

יר ויוסף לא בא מביאה פסולה, ושפ נתקדשה רחל ראשונה,
  .ראוי להיות מלך

 
אידך מימרא דר' תנחום מאי דכתיב והבור ומעתה שפיר יובן 

הנה דריק אין בו מים, מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו, 
תנחום דהיה בבור נחשים  יבהקשו למאי דאמר ר שיםרהמפ

ועקרבים, א"כ איך יתפרנס הכתוב ויאמר אליהם ראובן אל 
ה אשר במדבר ויד אל תשפכו דם השליכו אותו אל הבור הז

תשלחו בו "למען הציל אותו מידם" להשיבו אל אביו, ואם 
היה בבור נחשים ועקרבים הא בטח יהרגו אותו, כדאיתא 

, נפל לגוב אריות )דף קכ"א.(ובמסכת יבמות  )דף ל"ג.(במסכת ברכות 
אין מעידין עליו שמת, נפל לחפירה מלאה נחשים ועקרבים 

וא"כ במה דאמר ראובן  הרגו אותו,מעידין עליו שמת דבודאי י
  .אל הבור הזה ל"ה הצלה כלל והשליכו אות

 
ומוכרח דראובן הכיר בצדקת יוסף שהיה ראוי למלכות, ובמלך 

)דף קידושין מסכת מתקיים בו שתהא אימתו עליך כמבואר ב

, וכש"כ על בעלי חיים דכתיב בהו ומוראכם וחתכם יהיה ל"ב:(
לא יאונה לצדיק תמים כל פגע על פני כל חית השדה, ובודאי 

דלחלק לא  ומכשול, והטעם דיוסף היה ראוי למלכות משום
ילפינן מכי יקח דכסף לחוד וביאה לחוד, וממילא , וצריך קרא

א"ש ו דקידושי כסף מה"ת ושפיר נתקדשה רחל ראשונה,
 ודו"ק. הסמיכות
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 ו 

הדודאים נתנו ריח ועל פתחינו כל מגדים חדשים 
הדודאים ואיתא במדרש  נתי לך:גם ישנים דודי צפ

נתנו ריח, זה ראובן שהציל את יוסף, ועל פתחינו כל 
]שצריך להניחה על פתח ביתו  מגדים זה נר חנוכה

 מבחוץ[ וצ"ב.
 

, יתיב רב אחא בר רב )דף ל"ג:(דאיתא במסכת פסחים  והנבס"ד,
עויא קמיה דרב חסדא ויתיב ואמר משמיה דר' יוחנן, ענבים 

ויינן  חרים()אוכל טמא אין מטמא אפחות מכביצה פחות שנטמאו דורכן 
, אלמא קסבר משקין מיפקד פקידי )דאינו מטמא(כשר לנסכים 

לא נטמא משקה בכלל  אלא כמי שנותנין בכלי וכשנטמא הזג)מופקדין הן בתוך הזג ואינן חיבור לו 

נטמאו ואעפ"י  ותיה חשיבי בהדייהו וטומאת משקין נמי לאוזג טומאת אוכלין דלאו אוכל דכ

דלא היה שם משקה עליו מעולם ואין צירוף חבירו עמו דהא זג זה שמשקה מקבל טומאה בכל שהוא 

לכי סחיט להו  )משקין(, לאימת קא מיטמאי לא נגע במשקין שבחבירו(
)דאין בזגין , לכי סחיט להו ליתיה לשיעוריה, )והנסחטין נוגעין לכל הזגים יחד(

 .ות מכביצה דרך(כביצה ליתן טומאה דהא פח
 

, אוכל ומשקה מקבל טומאה בכל שהן )ד"ה בכביצה(וכתב רשיז"ל 
אבל אין מטמא אחרים אלא אוכל כביצה ומשקה ברביעית, 
והכי תניא בתורת כהנים מכל האוכל מלמד שמטמא בכל 
שהוא יכול יטמא לאחרים בכל שהוא, ת"ל אשר יאכל אוכל 

פרק יום הכפורים הנאכל בבת אחת והיינו כביצה כדאמרינן ב
 גולת עכ"ל.אין בית הבליעה מחזקת יותר מביצת תרנ

 
הו מתורת כהנים ד"ה לאימת, הקשה ה"ר אלי ותפובתוס

  תשבורו, אותו אתה  דדרשינן גבי כלי חרס דכתיב ואותו
  שובר לטהרתו ואי אתה שובר אוכלין לטהרתן, ולשיטת 
רש"י דמקבלין טומאה בכל שהוא, פשיטא דלא מהני להו 

 רה עכ"ק.שבי
 

לתרץ וז"ל, דלאו דוקא תשבורו,  פרסו םוכתב בחידושי חת
דהא גם בכלי חרס לאו בשבירה תליא מילתא, אלא בשאין 

 ,)דף כ"ג.(מלאכתן ראשונה, ואיתא במסכת בכורות מעין עושין 
)עד שהיא ראויה עד לגר  )דהיינו משא(בר פדא אומר, טומאה חמורה 

, טומאה קלה אויה לגר תו לא מטמאה במשא(לאכילת גר תושב אבל אם סרחה ואינה ר
ור' יוחנן אמר אחת זו  )מטמא עד שתפסל מאכילת כלב(עד לכלב  )היינו מגע(

ואחת זו עד לכלב עיי"ש, והו"א  באוכלים נמי כשאינו ראוי 
למה שהיה ראוי מתחלה דהיינו למאכל אדם יטהר, קמ"ל עד 

תליא שיפסל מאכילת כלב עכ"ל, ולפי"ז קרא לא בשיעורא 
מילתא וי"ל דגם בכל שהוא מקבל טומאה, רק דהקרא אתא 

 למעט דאינו נטהר עד שיפסל מאכילת כלב.
 

, הפת שעיפשה ונפסלה מלאכול )דף ט"ו:(ואיתא במסכת פסחים 
והכלב יכול לאכלה מטמאה  )שנתקלקלה בעיפושה ממאכל אדם(לאדם 

תורת טומאה ואין )הואיל ומתחלה נראית לאדם ירדה לה טומאת אוכלין בכביצה 

)אם תרומה , ונשרפת עם הטמאה בפסח עולה ממנה עד שתפסל מאכילת כלב(

  .עיי"ש טהורה היא דכיון דלא חזיא לאדם מותר לטמאה בידים(

וז"ל, כל אוכל  הלכה י"ד(-)פ"בוכתב הרמב"ם בהל' טומאת אוכלין 
והרי אינו ראוי למאכל אדם אינו מקבל טומאה,  שנפסד ונסרח

שנסרח ונפסד ואינו ראוי לשתיית האדם אינו מקבל וכן משקה 
טומאה כדרך שאינו מכשיר שנאמר אשר ישתה עכ"ל, 

-)פ"חוהראב"ד הקשה עליו דהלא משנה שלימה שנינו בטהרות 

כלל אמרו בטהרות כל המיוחד לאוכל אדם טמא עד  מ"ו(
  .שיפסל מלאכול לכלב עיי"ש

 
דנפסל , דלשיטת הרמב"ם דהיכא )אות נ'(והקשה הצל"ח 

לאכילת אדם אינו מקבל טומאה, תקשה מה דהברייתא מסיים 
ונשרפת עם הטמאה בפסח, ואם אינה מקבלת טומאה מה הוא 
הרבותא שנשרפת עם הטמאה, כיון דלשיטת הרמב"ם אינו 

 מקבל טומאה עכ"ק.
 

       שדיכתב ליישב,  )שם(ובספר משיב נפש עמ"ס פסחים 
 רש"י דמחלוקת הרמב"ם והראב"ד תליא בפלוגתת  לומר

כתב,  ה"א(-)פ"דטומאת אוכלין  ותכוה"ר אליהו, דהרמב"ם בהל
     כמה שיעור אוכלין לטומאה, לטומאת עצמן כל שהן 
    אפילו שומשום או חרדל מתטמא, שנאמר מכל האוכל 
   אשר יאכל כל שהוא עיי"ש, ולפי"ז תקשי קושית ה"ר 
       אליהו דאותו תשבורו ואי אתה שובר אוכלין לטהרתן 

       הנ"ל  סופר םעכצ"ל כדברי החתמאי אתיא למעוטי, ו
דבא למעט נפסל מאכילת אדם כל זמן שעדיין לא נפסל 
מאכילת כלב, א"כ זה נכון אי ס"ל דאוכל שנפסל מאכילת 

שנטמא טומאה, ע"כ צריך קרא דמ"מ כאדם אינו מקבל 
  כשנפסל מאכילת אדם, מקודם דלא פקע הטומאה מינייהו 

אמרינן ורק כשנפסל מאכילת כלב פרחה טומאתה, אבל אי 
    דגם כשנפסל מאכילת אדם מקבל טומאה מחדש, א"כ 
 יקשה למה צריך קרא דלא פקע הטומאה כשנפגם, וע"כ 
מוכח דרק הטומאה אין נפקע אבל לקבלת טומאה צריך 

  .שיהיה ראוי למאכל אדם
 

משא"כ הראב"ד ס"ל דפחות מכביצה לא מקבלת טומאה 
 באוכלין, וא"כ אותו תשבורו בא למעט כפשוטו דאפילו

נתמעט משיעורו אינו מקבל טומאה וכשיטת ה"ר אליהו, 
וממילא קרא לא בא למעט נפסל מאכילת אדם, ומעתה 
להראב"ד אינו מוכרח לומר דדבר שנפסל מאכילת אדם אינו 

 מקבל טומאה.
 

  ן דדין זה אי אוכל קושית הצל"ח, כיו י שפירתולפי"ז א
 ,היא מחלוקת התנאיםאו לא, חות מכביצה מקבל טומאה בפ

        , א"כ )לקמן דף ל"ג:( סופר םוהחת יהושע יהפנ שכתבו וכמ
דפחות מכביצה אינו מקבל  ירא ליהבדהברייתא ס לומר שי

טומאה, וממילא הא דכתיב ואותו תשבורו דאי אתה שובר 
     אוכלין לטהרתן כדברי התוס' לשברן לפחות מכביצה 
ושפיר י"ל דגם כשנפסל מאכילת אדם מקבל טומאה עכ"ד 

 המשיב נפש.



 

 ז 

 )מצוה קס"א אות ג'(ת והביא מש"כ המהר"ם שיק על תרי"ג מצו
י בור י מאירבדמחלוקת הרמב"ם והראב"ד תליא בפלוגתת ר

ס"ל נותן טעם  י שמעוןבדר (.)דף ס"ח ודה זרהבבמסכת ע שמעון
כל נבילה לגר אשר בשעריך  ודילפינן מלא תאכל ,לפגם מותר

 )שהסריחה(שאין ראויה לגר כל הראויה לגר קרויה נבלה,  ,תתננה
ס"ל נותן  י מאירבור ()אלמא מדאפגים בטל איסורהאינה קרויה נבילה 

)מוכת שחין טעם לפגם אסור וקרא אתיא למעוטי סרוחה מעיקרא 

  .עיי"ש מחיים דהואיל ואיפגמא מקודם שבאה לידי נבלה לא חל שם נבלה עליה(
 

ומעתה לר"ש דס"ל נותן טעם לפגם מותר ה"נ ס"ל דכל 
שנפסל מאכילת אדם אינו מקבל טומאה, אבל לר"מ דס"ל 

אפילו אם עתה אינו ראוי לגר מ"מ בדבר שלא נסרח מעיקרא 
שם איסור נבילה עליו, וא"כ הוא הדין שם אוכל עליו ומקבל 

ימר דהברייתא אתיא טומאה ומיושב קושית הצל"ח דאיכא למ
     ."ם שיקכר"מ עכ"ד המהר

 
ילפינן מגיעולי מדין דטעם כעיקר  מ"ד()דף ובמסכת פסחים 

ן טעם כעיקר ומקשים העולם, דאיך ילפינדאורייתא עיי"ש, 
יל כלי מדין, ה צוה להגעמגיעולי מדין, הא י"ל דהטעם שהקב"

בחלב, דשמא בישל בהם העכו"ם  בשביל חשש איסור בשר
כו"ע טעם כעיקר בשר והם חלב או איפכא, ובבשר בחלב ל

חידוש  מה"ת, וליכא למילף מבשר בחלב לכה"ת דבשר בחלב
  .עכ"קהוא 

 
     ינן דהטעם הוא ליישב, דאי אמר )שם(וכתב האור חדש 

    תיפ"ל ,קרא לזה לי המשום איסור בשר בחלב, א"כ למ
לא ע"ז בגיעולי מדין, א דאסור משום בשר בחלב, ולמ"ל קרא

טעם י ס"ל נותן ניחא א אך כל זה .לכל איסורין נאמר ח"כע
   שא"כ יעם לפגם אסור, לפגם מותר, אבל אי ס"ל נותן ט

ם דילמא בגיעולי מדין משמיענו הכתוב דנותן טעם לפג לומר
אסור, ושפיר אתי לאשמעינן דאי הוי ילפינן מבשר בחלב 

  .הו"א דמותר
 

 דלמה קאמר הגמ' דר"ע )שם(ת המהרש"א ובזה מיישב קושי
ס"ל דאינו אסור כי אם קדירה בת יומו, דילמא ס"ל נותן טעם 
לפגם אסור עכ"ק, ולהנ"ל א"ש, דאי ס"ל נותן טעם לפגם 

ז אי אפשר למילף אסור, א"כ שוב יקשה קושית העולם, ולפי"
 מגיעולי מדין עיי"ש.

 
דאין לומר דהחשש היה משום  )שם(ועד"ז כתב עוד האו"ח 

איסור בשר בחלב, דא"כ יקשה אמאי צוה התורה להגעיל, הא 
הוי ספק ספיקא ספק נשתמש בו בשר בחלב או לא, וספק אם 
נשתמש בתוכו תוך מעת לעת, אך כ"ז אי אמרינן דר"ע ס"ל 

שפיר איכא ספק ספיקא, משא"כ אי אמרינן  נוטלפ"ג מותר אז
דר"ע ס"ל נוטלפ"ג אסור, א"כ ליכא ס"ס, והדקל"ד היאך נוכל 
ללמוד טע"כ מגיעולי מדין דילמא משום בשר בחלב צוה 

  .התורה להגעיל דהוי חידוש עכ"ד

שפיר ילפינן מגיעולי מדין העולה מזה דאי ס"ל נוטלפ"ג מותר 
נוטלפ"ג אסור, א"א  דטע"כ מדאורייתא, משא"כ אי ס"ל

למילף טע"כ בכל איסורין שבתורה מגיעולי מדין, וי"ל דטעם 
 כעיקר לאו דאורייתא.

 
מה דבתם רעה הביא יוסף לאביו,  ז(-)פ"דאיתא במד"ר בראשית ו

ר' מאיר אומר חשודין הן על אבר מן החי עיי"ש, והקשו המפ' 
ה שאכלו אבמה"ח, וכתבו המפ' -איך להאמין זה על שבטי י

דאכלו חצי שיעור עכ"ד, ולכאורה יש להבין דהא גם חצי 
, וצ"ב מה )דף ע"ד.(יומא מסכת שיעור אסור מה"ת כמבואר ב
 .חצי שיעורסברו השבטים במה שאכלו רק 

 
כתבנו סברת מחלקותם, עפימש"כ  )ליל ב' סוכות תשס"ב(ובחידושינו 

מותר  חצי שיעורדבאבר מן החי י"ל ד )סי' ס"ב(הפמ"ג חיור"ד 
שבועות מסכת א דמילתא י"ל, עפי"ק התוס' בעיי"ש, ובטעמ

ד"ה האוכל, דאיך חל איסור אבמה"ח על איסור עשה  )דף כ"ד.(
ובמקנה קידושין  )דף ק"ג(דשאינו זבוח, ותירץ בראש יוסף חולין 

, דכיון דלא משכחת לעולם איסור אבמה"ח רק בקדים לו )דף ע"ז(
ענין איסור עשה דשא"ז, ע"כ דגזיה"כ הוא דחל דהא א"א ב

 )ח"א אות ט"ז(אחר עיי"ש, ולפי"מ שכתב הפמ"ג בפתיחה כוללת 
מותר מה"ת דכיון דהוה  חצי שיעורדגבי איסור בב"ח אמרינן ד

חידוש לא ילפינן לה מכל חלב עיי"ש, וכיון דאיסור אבמה"ח 
הוה חידוש דבאמת לא הו"ל לחול אעשה דשא"ז דאין איסור 

מה"ח דחל, חל על איסור, רק חידוש הוא שחידשה תורה באב
וכיון דהוה חידוש לא ילפינן לה מכל חלב ולכן באבמה"ח 

 מותר.  חצי שיעוראמרינן ד
 

כתב לתרץ קושית  )סי ק"ל(אך בשו"ת יהודה יעלה חיור"ד 
ן החי חל דאיסור נבילה ואיסור אבר מדי"ל הנ"ל,  שיםרהמפ

על איסור עשה דשא"ז, משום דהוי איסור מוסיף דאמרינן ביה 
לפימש"כ בשו"ת נודע ביהודה  טעם כעיקר מדאורייתא,

דהא דאמרינן טעם כעיקר דאורייתא היינו  )חאו"ח סי' ס"ו(מהדו"ת 
   רק בלאוין שיש בהם מלקות, משא"כ באיסור לאו הבא 
מכלל עשה דאין בו מלקות, אמרינן דטעם כעיקר לאו 

לא אמרינן  נו זבוחיר עשה דשאודאורייתא עכ"ד, ומעתה באיס
"ל לאו דנבילה דהוא לאו טעם כעיקר מדאורייתא, ומעתה הו

שיש בו מלקות איסור מוסיף, דמעתה אמרינן טעם כעיקר 
דאורייתא, ושפיר חל לאו דנבילה ואבר מן החי על איסור עשה 

 עכ"ד. נו זבוח,ידשא
 

ומעתה י"ל דמחלוקת יוסף והשבטים היתה אי טעם כעיקר 
טעם כעיקר לאו דהשבטים ס"ל דאורייתא או לאו דאורייתא, 

עשה דשא"ז משום דהוה חל על נבילה , והא דדאורייתא
מותר ולכן  חצי שיעורחידוש, ואמרינן דבאיסור אבמה"ח 

ולכן  טעם כעיקר דאורייתאל ד, ויוסף ס"חצי שיעוראכלו 
איסור נבילה חל אעשה דא"ז, ולא משום דהוה חידוש ושפיר 

 ולכן דיבר על אחיו. חצי שיעורי"ל דבאבמה"ח אסור 



 

 ח 

שכתב  ת תשס"ז()שנוכה ראיתי בחידושי מהר"א ט"ב פרשת שמות 
ליישב דברי המדרש דיוסף אמר ליעקב חשודין בניך על אבר 

ה נכשלו -מן החי, דהוא תמוה איך אפשר לומר דשבטי י
באיסור אבר מן החי, אך י"ל דבאמת לא אכלו אבר מן החי 
ממש, רק אכלו טעם אבר מן החי שנתבשל עם דברים אחרים 

טעם כעיקר מין בשאינו מינו והיה בו בנותן טעם, דלמ"ד 
 )דף צ"ח.(דאורייתא נאסר הכל, ולשיטת רבינו תם במסכת חולין 

להיות איסור ולוקה על כל כזית  שנהפך כל ההיתר ,ד"ה רבא
ים הן כאבר מן החי, ולזה אמר יוסף חשודכזית, נחשב הכל ו

בניך על אבר מן החי שהוא סבר שגם בזה יש איסור כמו באבר 
טעם כעיקר לאו דאורייתא, מן החי בעצם, אבל השבטים סברו 

דלאיסור דרבנן לא חששו  )ח"ב סי' תרצ"ו(ומבואר בשו"ת רדב"ז 
האבות, ולכן לשיטתם שפיר אכלו דבר המותר עכ"ד בחידושי 

 מהר"א ט"ב.
 

תנחום דהיה בבור  יבהקשו למאי דאמר ר שיםרוהנה המפ
נחשים ועקרבים, א"כ איך יתפרנס הכתוב ויאמר אליהם ראובן 

שליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל אל תשפכו דם ה
תשלחו בו "למען הציל אותו מידם" להשיבו אל אביו, ואם 
היה בבור נחשים ועקרבים הא בטח יהרגו אותו, כדאיתא 

, נפל לגוב אריות )דף קכ"א.(ובמסכת יבמות  )דף ל"ג.(במסכת ברכות 
אין מעידין עליו שמת, נפל לחפירה מלאה נחשים ועקרבים 

וא"כ במה דאמר ראובן  דין עליו שמת דבודאי יהרגו אותו,מעי
  .הצלה כלל הוי אאל הבור הזה ל והשליכו אות

 
ועכצ"ל דראובן סבר דהצדק הוא עם יוסף, ולא נכשל יוסף 
בהוצאת דיבה, והיה ראובן בטוח שהנחשים לא ישלטו כלל 

ומוראכם וחתכם יהיה על כל  ב(-)בראשית טביוסף הצדיק, כדכתיב 
ץ וגו' ודרשו חז"ל דבזמן שאתם עושים רצונו של חית האר

מקום אי אתם מתייראים מן החיות, ואי משום שיוסף דיבר 
, הא )במדבר י"ט(לשה"ר וראוי שישכנו נחש כדאיתא במד"ר 

ראובן ס"ל דיוסף לא דיבר כלל לשה"ר, ושפיר העידה תורתינו 
הק' על ראובן שכוונתו היתה למען הציל אותו מידם, כי היה 
בטוח שהנחשים ועקרבים לא יזיקו אותו כי הדין עמו ורצה אך 

 להציל אותו מידם עכ"ד.
 
דלמה הוצרכו כלל הקשה,  )סי' מ"א(בשו"ת עצי חיים חאו"ח ו

דענבים שנטמאו  ג:(")דף לפסחים מסכת להנס, לפי"מ דאמרינן ב
דורכן פחות פחות מכביצה ויינן כשר לנסכים, דקסבר דמשקין 

ימת קא מיטמאי לכי סחיט להו, לכי סחיט מיפקד פקידי לא
להו ליתיה לשיעורא עיי"ש, ולפי"ז קשה דלמה היו צריכין 

צריך הזאה בג' וז', וביום הח'  הם כדי שז' ימים היהנס לח' ימי

לו לכתוש ה זיתים וכמוש"כ הר"ן, ולכאורה הימכתישין ה ההי
ל השמן טומאה וטורח הזיתים פחות פחות מרביעית ולא יקב

ובפשיטות י"ל לפי שיטת רש"י דאוכל מקבל , למה עכ"ק הנס
מ, דאף דיכתשו פחות פחות ”טומאה פחות מכשיעור לק

 .ביצה נמי מקבלת טומאהמכ
 
, דאי עיקר כתב השפע חיים זצ"ל )גליון ט'( ישראל סבא בגליוןו

הדלקת הנרות הוא על נצחון המלחמה או על הנס שנעשה 
נעשה ה לנס השמן ואי לא היהיו זקוקים  בשמן תליא בזה, דאי

במה להדליק, אז שפיר אמרינן דעיקר ההדלקה הוא  הנס לא הי
אפשר האבל אי נימא שאפילו בלי הנס הי' על הנס שבשמן,

להדליק ע"י איזה אופן, אזי אמרינן שעיקר ההדלקה הוא לזכר 
 נצחון המלחמה עיי"ש.

 
זצ"ל,  הביא מה ששמע מהשפע חיים )ח"ג דף ר"ו.(ובספר חיי נפש 

דאי בעינן הדלקה מבפנים או בחוץ תליא בזה, עפי"מ 
שמבואר ביוסיפון שעשו חג האור ע"י שניצלו ונצחו את 
היונים, ולא מזכיר בכלל הנס מהמנורה, ולפי"ז אי אמרינן 
שהנס היה רק לזכר הנצחון עושה כל אחד בביתו ששמח 
שהקב"ה הציל אותו ואת בני ביתו, אבל אי אמרינן שאנו 

יקין לזכר הנס במנורה, אז מדליקין מבחוץ להראות נסי ה' מדל
 עכ"ד.

 
ומעתה יבואר דברי המדרש, הדודאים נתנו ריח זה ראובן 

ולכאורה איזה הצלה היא שהשליכו לבור שהציל את יוסף, 
נחשים ועקרבים, אלא עכצ"ל שידע ראובן דהצדק הוא עם 

  יה ולכן לא חשש כלל כי הדטעם כעיקר מדאורייתא, יוסף 
ולפי"ז ס"ל  לבו בטוח בה' כי לא ירעו ולא ישחיתו לו כלל,

     נותן טעם לפגם מותר, וע"כ דס"ל דנפסל מאכילת אדם 
אינו מקבל טומאה, וא"כ י"ל דאותו תשברו אתיא למעוטי 
נפסל מאכילת אדם דלא פרחה טומאתן הקיימת, ומעתה ליכא 
קרא לפחות מכביצה, וס"ל דפחות מכביצה מקבל טומאה, 

ו צריכין להנס, ומעתה עיקר ההדלקה הוא על הנס שבשמן, והי
שמצוה להניחה זה נר חנוכה ל פתחינו כל מגדים ועולכן 

 מבחוץ ודו"ק.
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