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א .בלעו"ש .פ' מטוא מביא' דהרמב"ם בפיהמ"ש הנפוץ (מהדורא
קמא) מב"ל דעונת נדרים הוא בהשנה שלפני גדלות ,דאם יודעים
להפלות,נדהיהם קיימים ,וכשיטע רש"י ועוד ,משא"כ בפיהמ"ש
בסהרררא בחרא סב"ל בועת הבה"ג ועונת נדוים הוה בשנת
גדלות; "לא שלא הביאו שעררת ,וכג,סב"ל גס למסקנא בס' היד.
ליש.להעיר ממ"ש-הרמב"ם ב"9המ"ש הנפרץ (מהדורא קמא)
נזיר פ"ד מ"ו וז"ל :והזמן אשר ימשוך בר מעשה האב להתחייב
הבר גנזיררת הוא עו שיביא שתי שערוף ,ואפילו שכבר הגיע
עובת נדרימי ר"ל י"ג שנים ויום אחד ודוא שלא הביא שתי

שערות ידירו בנייר ,עכ"ל ,הרי דהבא ג"כ סב"ל כמה"ב
וכהמסקנא .הלכאורה אםהייתו_
אומרים נאחיונים אלו דסב"ל
ה
א
ר
י
הערה
,31
ובס'
דלדעת הרמב"ם ב' הסוגים הש מה"תן
קהלת יעקב (אלגאזי) סי' .ר"ח באהיבות וזה ,י"ל קצת מה
גבקי' נריר
דלפעמים נקט גארפך אחה (במס' תרומית
א-,הסוג שהוא
ר
י
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מ
נקט.גאופן אחר ,ואפשר יומר דמסכת
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ה
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כשיודע להעלות ,יל"ע בהנ-ל .וראה בסד אור גדול סי' כ"ט.

ב.

ג)בתמבואר (בסע?' ז) דבפשטות משמע דדעת הרמב"ם דרק
שערות ה.וא מן התורה ,אבל בן י"ב שנה
בן י"ג שלא"ביא
הוא מדרבנך ,לכאורה יש להביא ראי' לזה ממ"ש הרמב"ם בהל'
תרומות "1ד ה"ה וז"ל :קטן שהגיע לעונת נדרים אעפ" שלא
י ואפילו
הביא ב' .שערות ולא נעשה גדול אם תרם תרומתו תרומה,
בתרומה של תורה הואיל ונדריהן והקדשן קיימים מן התורה
כמו .שביארנו בנדרים ,עכ"ל ,הנה אי בימא דגת בן י"ב הוא
מה"ת ,למה הזכיר "אעפ"י שלא הביא שתי שערות" ,הרי בבן
שומא ואינו כלום ,כדפסק
י"ב אפי' אם הביא שתי שעבות ה"ז
פ"ר תי"ח דתוך זמן כלפני הזמן ,וא"כ
הרמב"ם בהל' אישות
עדיפא מיני' הי' לו לומר דאע"פ שהוא בן י"ב שבה מ"מ
תרומתו תרומה מו התורהן ומשמע מזה דהרמב"ם איירי באן
רק בפוג זה שהוא בו ל"ג שנת ,אלא שלא הביא שתי שערות,
דרק בזה סב"ל.תרומתו _תרומה מר התויה כנ"ל דזהו עונת
נדרים מר התורה ,אב 5לנבי .י"ג שנה אין תרומתו תרומה מן
התורה .ועי' גם_בתל ,נזירות פ"ב הי"ג שכתב ג"כ ע"ד שכתב
בהל' תיגמות "אעפ"י שלא הביא שערות" ולפי הנ"ל י"ל
שנה4-לא ,הביא ב' שערות הוה נזירותו מן
גם שם-דרק בן .י"ג
התורה ,ולכן מביא קרבנותיו ,דאי"ז חולין בעזרה ,משא"כ
בבן י"ב=.אבל ע"י-שושו"ע יו"ד,סי' רל"ג( .וממ"ש שם מוכח

ב.

ד

 -דברים ה'תשמ"ח -

דמב"ל דב' הסוגים הם מהסת ,דלכן צ"ל בבן י"ג שגה שאינם
לוקים עד שיגדלו ,ולאידר גיסא מב"ל ג"כ בבן י"ג שלא
הביאו ב' שערות דאעפ"י שאינם יודעים בדריהן גדר ,וראת
הערה .)20

ג) בהמבואר (שם) דלהשיטה דעוכת נדרים הוא בן י"ג
שנה שלא הביא ב' שערות ,מסתבר דחידוש זח חוא בנוגע להגיל,
דהגיל דנדרים מתחיל מיד שבעשה בו י"ג שנה ,ואיבו קשור עם

ענין הדעת ,ובמילא מובן דחידוש השבי בנוגע לי"ב שנה אי"ז

מצד-הגיל אלא מצד הדעתעיי"ש.

לכאורה יש מקום לומר עפ"י מ"ש הטור ושו"ע חו"מ 6י'
ז' שהביאו הירושלמי דבו י"ג שנה ומעלה ראוי לדון אפילו
אם לא הביא ב' שערות ,ועי' ב שם ראף דלעבין עדות
ה"אינשים ,אבל בדיין לא כתיב
פפול משום דכת?ב ועמדו
שם שסנ"י
ק ט' דבדיין לא כתיג איש אלא
איש ,ועיי גם בסמ"ע
תלוי בחריפותו ובקיאותו ,ומ"מ פחות מגן י"ג דאין לו שם
גדלות כלל פסול כו' עיי"ש ,לפי"ז משמע דהגיל וי"ג פועל
דעת ,אלא דמ"מ אינו בקרא איש עד שיתבגר גם בגופו ,ולכן
בכל מקום דבעינן איש ,אי"ה מספיק ,משא"כ בנדרים ולא בעינן
א"ש ,אלא גם סמוך לאיש חוח נדרו מן התורה ,וא"כ לפי"ז .
אפשר לומר דסוג זה דבן י"ג שנה ח"ז מצד הדעת (אפי' אם
אמרו שאינם יודעים לשם מי נדהו אי"ז בלום, :שככל גדול,
ה  ,20ולפי"ז הדו אפשר לומר דבסוג
דאי"ז מועיל כמבואר בהער
זה עיקר החידוש הוא מצד דעת רזה בלבד מספיק ,והחידוש בסוג
השני בבן י"ב הוא מצד הג) :5דעובת נדרים הוא בגיל י"ב.
אבל לכאורה זה אינו ,כי גם לפו הנ"ל נמצא דהגיל
לו אי גימא כנ"ל שהוא מצד דעת,
דנדרים הוא בן י"ג שנה ,ואפי
מ"מ זה בא בדרך ממילא ,ע"י הגיל מצ"ע ,ובמילא מסתבר
לומר דהחידוש בבן י"ב הוא בהדעת דמספיק גם דעת של קטן,
ויל"ע יותר.
הרב אברתם יצחק
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י
 ר"מ בי
ב .כלקו"ש פ' פינחס ש"ז .נסעיף ח' במאמר המוסגר שם
כתב וזלה"ק וע"דדי תשלומין מצד דער מצוה פון "(השיב
את הגזילה אשר גזל" וואט בשעת די גזילה קיימת גיס
תיהגזילה
ער אפ
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ער אפ די שווי

מצוה וואס ליגט אויף אים (גברא) עכ"ל.
ומתבאר מלשונו דחיוג תשלומי דמים כשאינה בעין חוא
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ג"כ משום המ"ע דוהשיבג דהיכא'דהיא בעין צריך להשילה "
בעצמה ,ולשאינה בעיך הוה אמצוא דוהשיצ על לווייתה ,דמעשה
ג והמילן דוהשיב ,,י'
הגזילההי 4על עצם החפץ וגם עלשווייתי
';קאי על בן הדברים .נוראה נחי' ארים ליק ריש פי' מרובה
אף'שלא'
שכתבעי"ז יעויי"ש ובהערה  37שם כתב
ל בוזזהלה"(עורא 1ב'וק )יד
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מובר ג'נין הנ"ל גם להלומד פשש"מג ,דהרן סברא היא ,ןכ"לנ',
והבה בב"ק שם מובא הברייתא דדריש מעשר גזלו ד~'6
יחזיר ואם לאו דשים בעלמא בעי שלו יעןיי"ש
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כ"ק
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מצי
אד"ש
לרש"י
יעויי"ש:
דגזלן לשלם היכא דנאנס הוא משום דלא גרע
שואי
מו
ולכאורה משמע מזה דחיובא דתשלומל דמים אינ
משרם הש
כל"ע.
דוהשיב ,אכן יעויין ברש"י פסחים דף ל"ב ע"א בדיה
היכא דמעיקרא דמתבאר להדיא דחיובא דתשלומי דמים (אוא מקרא
ש ולכאורה צ"ל דכוונת רש"י בסגהדריך הוא
דוהשיביעייי"
' '
ג"כ דחיובו הוא משום הוהשיב כיוו דאנוס הוא וע"ז,הוא
דאמרינן דלא גרע משואל דחייבתו התורה גם בנאנסה יממילא
אמרינן דוקא גזלן חייב בוהשיב גם בנאנסה דלא גרע משואל
אבל איה"נ דחיובא הוא משום והשיב ולא
משוםדףחי
שומרים דגזלן לא הוה שומר וכמו התוס' בב"ק
וו
נ"
ביע"ב
בד"ה פשיטא .יברמ"ש פ ,מרובהמיי ב' ,וגם רש"י מודה לזה,
י -דכרנתג
ובאו"ש פ"ב מהל ,גניבה הל ,א' מפרש
בוברר,ש"
. .
,
דחיובא דגזלן הוא ג"כ מדין שומר יעויייש
'ן
כ מציין מ"קאדייש לדברי "רמב-ם בהל',גביבה ,פ"מ
ואח"
הי"ב נבהל ,גזילה פ"מ ה"ה
דמבואך שם דהיבא-שהיא בעגך צריו
להשיבה בעצמה וכשאינה בעין ציןך לשלם,דמדה,יעויי"ש
כ"ק אד"ש וראה דמפרש גס,בדעת,הרמב-ם דחירבא ,,
די
וע"ב מדבר
הוא
ם
י
מ
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ש הל' גזילה דהיכא -
ויש להעיר מהא דמבואר בדמב"ם רי
דמשיב הגזילה בעין הו"ל ניתק לעשה והיכא דאינה בעין
ימשלם דמי' הו"ל ביתק לתשלומין יעויי"ש וכתבו האחרונים
מהפסוקעין
ז"ל לבאר בדעת הרמב"ם דס"ל דחיוב תשלומי דמים כשאינה ב
אינו משום המ"ע דוהשיב אלא הוא חיוב נפרד ונלמד
וכמבואר בספרא פ' ויקרא שם ,עי' בחי' הער"ח על
דושילם
;'.,
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 -דברים ה'תשמ"ה -

הרמב"ם פ"ט מהל' גזילה ,ובאבהמ"ז ריש הל' גזילה ,ובקו"ש
ב"ק או"ך כ"ז ,וראה אינצי"ת ערך גזל וש"נ  .וראה לקו"ש
חי"ז פ' קדושים א' סעיף ו' ובהערות שם ,והנה בסה"מ להרמב"ם
מ"ע קצ"ד מבואר להדיא דגם חיוב תשלומי הדמים נכלל בהמ"ע

דוהשיב וכבר העירו בזה אחרונים ע"י באינצי"ת הנ"ל
בהציובים שם( וי"ל דמשו"נ מפרש כ"ק אד"ש דכן הוא ג"כ דעת
הרמב"ם בספרי היד שלו וכדמשמע פשטות הלשוו בב"ק ט"ו
וכנ"לו והוא דמחלק לענין ניתק לעשה ,י"ל ע"ב מ"ש התום'
בכתובות דף ל"ב ע"ב בד"ה שלא השם דניפק לעשה הוה רק היבא
רעשה נכתבה אצל הלאו וכתבו "ולא דמי ללאו דגזילה דחשיב
לי' בית"ל ובוו אע"ג דעשה דוהשיב את הגזילה לא כתיב אצל
לאו דלא תגזול ,דהרם ודאי ע"כ הוא נית"ל שהרי עיקר גזילה
מתחת ידו~...וכו' .עיי"ש ולפי"ז י"ל ד"6ל להרמב"ם דרך
בוהשיב הגזילה בעצמה דעי"ז מנתק מס הלאו דעיקר הגוילה
מתחת ידו וכמו"ש התושי בזה הוה ,נית"ל אף דלא נכתבה אצל
הלאו נשתקל גצשיב הדמים דאף דמקיים המ"ע מ"מ אינו מתקן
לגמרי הלאו דלא החזיר הגזילה בעצמה ולכן לא הלה נית"ל
כיון דלא נכתב
אצל הלאו[ .וראה באדה"ז שפן ועי'
במאור ב"מ דף ב"ו דמתבאר דס"ל דחיוב תשלומי הדמים הוא
משום המ"ע רוהשיב ,ומ"מ בתשלומ הדמים אינו מנתק הלאו
למפרע ורק במחזיר עצם החפץ
הואידבעקר הלאו למפרע יעויי"ש,
היטב ,ולכאורה ביאורו הוא ע"ד מ"ש מהתוס' כתובות וכנ"ל
וכמו"כ י" 5בדעת הרמב"ם רכמוש"נ.
א' מאנ"ש דנוהייווען

י

ש חו ת
ג .בענין השאלה שנשאלה בש"ק פ' פבחס מה שרש"י מפרש
ענין פרים ואלים הן בפ' בשא והן בפ' פנחס לא פ
עם הראשונה.
ולכאורה בפר נשא יכולים לבאר זאת בפשטות (וכמו
שם בהנחות יום
שמבאר שם כל הפרטים בי
וןם שני
אוכיעצה זו .ולכן מביא
צוער השי
שני מביא רש"י שבתנאל ב
דוקא~
הטעמים של כל הפרטים שםכי זה הי' הטעם שלו מה שהוא

השיאן עצה זו.
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או לגלות אחרת.
אבל לכאורה קשה כאן לפרש כן
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בתיל":לא
שהרי בפסוק שקודם פסוק זה לסג;
הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראלי' .יתווע '%מלך(-בדן' '',
כל הפסוק ;הזה מתאוןהחביבוא.
ולפי פירוש רש"י,
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ן '-:.
אל מוציאם ממצרים,
שזה מה שהקב"ה הוציא את בנווי הגא רק4;1או'עך .של .., ,,
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ל מנת.
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ואינו אומר:

...לא יצא מעצמו אלא האלקים מוציאם.
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הרב ו-ו .ראזענבלו'ס
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ה .בהתוועדות דש"פ בלק ש.ז( .הגהה בלה"ק 1או,5כ"ג)
נשאלה שאלה ,א' מה היתה הקס"ד של(ביק""גם יךצא8,:ננציום,
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 -דברים ה'תשמ"ה -

יצא מעצמו? .ב' מדוע המתין בלעם עד שנאמרה לו הנבואה
בלק הבה
דאל מוציאם ממצרים ,לכאורה בשמעו את
ברי"אתה אמרת הבה
ד,
עם יצא ממצרים חיה לו להשיב תיכף ומיד
עם יצא ממצרים ,לא יצא מעצמו אלא "אלקים הוציאם?
שאלה שאל שם רמה החידוש בדברי בלעם במה
עוי
שאמר ן
הדברות נאמר כבר
מוציאם ממצרים ,והלא בעשרת
אל
ח"א אשר הוצאתיך מארץ מצרים?  -ע"כ תוכן השאלות
אנכי

בהתוועדות הנ"ל.-

ואפש"ל הביאור בזה  -והנה בלק רצה לקלל את ישראל,
וכאשר באים לקלל מישהו א"כ לא מלמדים עליו זכות ,וע"ב
הן אמת שגם בלק ידע מעשרת הובלות ,אבל טען "עם יצא ממצרים"
שיצאו כבר לפבי"ב" - ,יצא" לשון עבר  ,-ולכן גם בלעם לא
אמר לבלק תיכף ומיד אחר ששמע אותו אומר עם יצא ממצרים,
"אל מוציאם ממצרים" 4כיון שגם בלעם רצה לקלל את ישראל
וע"כ לא רצה ללמד עליהם זכות ,אבל מה שבלעם אמר "אל
מוציאם" ממצלים ,שמשמע שגם עכשיו יוצאים ממצרים זהו משום
שזה היה בנבואתו שלא אמר מה שרצה אלא מה שה' שם בפיו.
ויומתק כ"ז עפ"י הביאור בהשיחה בדברי רש"י אודות
עניך התבאי ,שה" מוציאם כערים" על מבת שיקיימו מצוות",
וע"כ בלק שרצה,לקלל את ישראל (  -וגם בלעםבכיל-ז טען
"עם יצא ממצרים" שה' הוציא את ישראל רק אז ,אבל היום כיון
שלא מקיימים הלנאי ,ע"כ הם לא יוצאים ממצרים ,ולכן אפשר
לקללם ,אבל בדברי הבבואה של בלעם באמר "אל מוציאם
הווה שגם עכשיו יוצאים ממצרים כיון שמקיימים
ממצרים" לשון
מצוות ה' ,וע"כ אין ראוי לקללם.
אבל
מדוע
 .כלק לא אמר "אל הוציאם ממצרים"
עדתך צ"נבלבי,
"שמע שיצאו מעצממנ יהרי בעשרת
שהרי אמר "עם
"
א
צ
י
הדיברות שהיה מפורסם לכל נאמר אנכי ה"א אשר הוצאתיך מא"מ
והיינו שהי הוציא אותםילא יצאו לבד.
שאול משה אליטוב
 תות"ל - 770ו" בנוגע לשאלת כ"ק אד"ש; בהתוועדות רש"פ פינחס ש.ז.
.
בביאור על הרש"י
אפשר ליישב כמה מהשאלות לכאורה  -דהבה בין השאלות
היה קשה א - ,מרוע בפ' נשא מביא רש"י פר אחד בנגד אברהם
שנאמר בו ויקח בו בקי ,משא"כ בפ' פינחס רש"י מפרש פרים
כנגד אברהם שבאמר ואל הבקר רץ אברהם .ב'  -מדוע בפ'
נשא כותב רש"י איל אחד לנגד יצחק ויקח את האיל ,ובפ'
פינחס לא מביא פסוק?

-

דברים ה'תשמ"ה -

ט

ואפש"ל בזה דההפרש שבין מ"ש בפ' נשא למ"ש בפ'
פינחס הוא :שבפ' נשא מובא שהביאו פר אחד איל אחי,
אחד (לשון יחיד) ,,ובפ' פינחס כתוב ברשעי פרים ,אילים,
כבשים (לשון יבים).
ולפי"ז מתורצת השאלה הא' ,דבחומש בראשית כתוב
" .ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר",
(בראשית י"ח ,י')
והפי' בזה בפשטות הוא ,בקר קאי על כל העדר וזה לשון רבים,
ומ"ש ויקה כן בקר הכוונה שלקח בקר יחיד ,וע"כ בפ" נשא
שכתוב פר אחד בלשון יחיד מתאים להביא הפסוק ויקח בן
בקר שזהו ג"כ לשון יחיד ,משא"כ בפ' פינחס שכתוב פרים
לשרן רבים מתאי
ם להביא הפסוק ואל הבקר רץ אברהם שקאי
על העדר של הבקר שיהו"ע דרבים.
ועפי"ז מתורצת גם שאלה הב - ,דבפ' נשא מביא
רש"י
הפסוק (כנגד יצחק) ויקח את האיל וגו' שזה מורה איל
לשון יחיד ,וזהו כנגד איל אחד ,משא"כ בפ' פינחם שכותב
כבש

רש"י אילים לשון רבים איננו מביא פסוק זה.
ועפי"ז מובן מדוע בביגע ליעקב איננו משנה הפסוק
בפ ,פייחם כיון שגם בפ' נשא כתוב והכשבים הפריד יעקב

בלשון רבים.

הנ"ל
ז .בהתוועדות ש"פ בלק י"ז בתמוז ש.ז( .הנחה בלה"ק סל"ו)
מבואר הלימוד דפרקי אבות פ"ו "אל תקרי חרות אלא חירות"
דבאמת מתאים הלשון "מכתב" לג הלוחות וכהתחלת הכתוב
"והמכתב מכתב אלקים היא" ומזה
בישהכתוב משנה הלשון ומסיים
ב"חרות" בא ללמדינו שאין לך בן חורין וכו'.
ושמעתי מקשים דלכאורה אדרבה  -מכיון שהכתוב התחיל
בלשרן מכתב שזה יכול להתפרש גם כן בכתיבה ולא בחקיקה
והיינו יכולים לפרש שזהו ע"ד כתיבת התורה על האבנים בפ'
כי תבא וכלו"ב ,לכן הוצרך הכתוב לסיים "חרות" על
הלוחות ,לפרש שהלשון מכתב (שמתפרש יותר לכתיבה כפשוטו)
כאן ה"ה חריתה .וא"כ שוב אין הכח ללימוד חדש.
אולי י"ל ג"כ (כעין המבואר בשיחה ,אבל באו"א קצת)
דהנה רש"י פי' על הכתוב וז"ל.
וא"ע הרי הפסוק הי' יכול לומר בכ~"כ אופנים
"חקיקה" "חריטה" "חריצה" ,ומזה שבחר דוקא בלשון חרו -
"ן אלא
ש"מ דרוצה להשמיענו דבר נוסף דהיינו שאין לך בן חורי
י שעוסק בת"ת* .
מ
-------------

ראה בס' 'צי אם לבינה תקרא" ע' נ'

המערכת

י

-

דברים ח'תשמ"ה -

בהשאלה שנשאלה בש"ק פ' בלק שלמה קבעו תענית בשבעה
עשר בתמוז על שבירת הלוחות ששיבר משה ולא קבעו בששה
עשר שאז עשו העגל?
שאירעו ולא על
אפשר י"לכי קובעים תעבית על
םו"
יר
חטאים ,וזהו הלשון במשנת "חמשה דברצ
אירעו את אבותינו"
והיינו שאירע להם צרה.
ובזה אפשר ג"כ לבאר למה בהחמשה דברים שאירעו
בתשעה באב נזכר "בתשעה נגזר על אבותיבו שלא יכנסו לארץ"
הסיבה על הגזרה,
ולא נזכר מה שבנו בלילה הזה אף שזו
וגם שאז נגירה שתהי" בכי ,לדורות ,אלא שזה הי' חטא ומונים
רק הצרות שאירעו.
הרב פנחס קארף

ה.תה

 -משפיע בישיבה -

ח .באופז התוועדות נשארה ג"כ ללא תירוץ השאלה מדוע
הת
חמישי בקבע י"ז תמוז  -יום שנשתברו הלוחות שאחרי
ה,
תהי
יש
ענ"
דבר רצוי" פלא ט"ז תמוז שעשו "עגל" ויאמרו אלה
הכל
אלוקיכם"שיה בפשטות ע"כ ר"ל.
לפענ"ד י"ל זה הי' בעיקר ע"י ערב רב וכמובן לא
..חג לה' מחר" ובאחרית
בפירסום כמו שמשמע מדברי אהרן ".
 .שלמים וישב העם ...לצחק
ה' "וישכימו ...ויעלו עלת ..
(גם ג"ע ושפיח"ו -ושת"י שס שמזה מובן שהי' בפירסום גדול
ר"ל והפך קידוש השם וכוו ,וכמו שהסביר אד"ש פעם "קשה כיום
י בטוח שיבא משה ויעבדו את
שבירת הלוחות" שאהרן הי
המקום (פרש"י תשא ,לב ,ה)
הרב אבא דוד גורביץ

 -ברוקלין נ.י- .

ט .בשיחת ש"פ פינחס ש.ז .נתבאר מ"ש הר6ב"ם בהל' שחיסה
(פ"ח הכ"ג .ועד"ז שם הט"ו .פ"י ה"ט) דניטל לחי העליון
טריפה  -אף שלא נזכר בהמשנה ובגמוא  -משום דבמשנה כן'
נמנו רק סוג הטריפות שהם עצמם גורמים המיתה .ולא סוג
הטריפות שהם סיבה לכבר אחר הגורם את המיתה ,והרי הטריפה
דניטל לחי העליון היא מהסוג שגורם את המיתה כמבואר בתשובת
הרמב"ם כו) שהועתק בכסף משנה לרמב"ס שם .ועוד.

ויש להעיר ממ'ש אדה"ז (בשולחנר חיו"ד סל"ג סק"ד) בשם
התבואות שור לבאר ענין הנ"ל באו"א ,והובא ג"כ בפס"ד הצ"צ

יו"ד שם (נחיב .ס,ב)ן

וז"ל התבואות שור (יו"ד שם)" :ולענ"ד כוונת הרפב"ם

יא

 -דברים ה'תשמ"ה -

,-י-

פשוט דלא איצטריך לאשמעינן כלל ניטל לחי העליון
למבותו בהדי י"ח טריפות שנאמרו למשה ,...דנמסר לנו
כללא בל שאין כמוה חי' טריפה ,וכל הפשוט לכל לא הוצרך
הקב"ה לפרושי למשה בסיני ,אבל הי"ח טריפות הוצרך לאשמעינן,
דאיך נודע שאם ניקבה קרום של מוח וכדומה אינה חי' ,ולזה
האריך תרמב"ם וכתב שאם ביטל לחי העלירן יאבד הכל ויכנס
הרוח ...וימות החי ,ואין לך מי שאין כמוה חי' יותר מזו
כו' .כלומר :דבר הפשוט לכל לא צריך לפרש ולא לשנותו במשנה
ותלמוד" .עכ"ל .ועיי"ש בארוכה .והועתק בקיצור לשון בשו"ע
אדה"ז שם .ובפס"ד להצ"צ שם.
(בהחלק
שלא
ולהעיר גם מלשון הרמב"ם בתשובתו הנ"ל
הועתק בכס"מ שם - .נדפס בשו"ת הרמב"ם פאר הדור מכ"ט,
ועוד) וז"ל" :וזה שאמרתם שלא שמעתם ולא ראיתם בחיבור
מי שמנה זו בכלל הטריפות ,הרבה דברים לא יזכרום כל
המפרשים ,מפני שלא שמו דעתם להן כו'".
וגם לא

*

*

*

ולעצם הביאור בהשיחה ,יש להעיר גם ממ"ש הפר"ח
ליו"ד שם ,וז"ל (בתירוץ הב') :כיוך שאין טדיפותו [5ל ניטל
העליי
ןן מצד עצמו אלא משום קרירות הריאה לא תני
לי' .עכ"ל.
אבל ראה ברפ"י (להחיד"א) יו"ד שם שמביא הפר"ח וכתב:
"והקשו עליו בהגהות כ"י מחכמי המערב דהרי חפיסת הגלגולת
אין טריפתה מחמת עצמה אלא מחמת קרום של מוח ואפ"ה הוזכרה
בש"ס ,הלבך מחוורתא כמ"ש הרמב"ם עצמו".
ואולי י"ל בזה ,ובהקדים לבאר בקצרה ענין חביסת
הגלגולת :איתא בגמרא חולין (מ"ב) גולגולת שנאבסה
ברובה טריפה ,ומבארים בזה (פרש"י שם ,רמב"ם הל' שחיטה
פ"י ה"ו ,ועוד) דאע"פ דהקרום של המוח שלם ,ולא חסר ממנה
כלום אפה טריפה.
ופה בפירוש תיבת "נמסה" מפרש רש"י "שהוכתה מכות
רבות ולא בפתחה ולא ביקב הקרום כו'".
---ואילו הרמב"ם בהל' שחיטה שם (ה"ט) כ'" :נחבס רוב

יחי

הגולגולת ונתרוצץ".
ובפס"ד הצ"צ חיו"ד רס"ל מביא מכו"כ מקומות שהפירוש
בתיבת נתרוצץ הוא "לשון ריעותא וקרוב לשבירת" (אבל
עדיין לא נשבר) עיי"ש בארוכה.

ועפי"ז אילי י"ל די.ש נפק"מ בין שיטת רש"י לשיטת

הרמב"ם בזה:

יב
 דברים ה*תשמ"ה -דלשיטת רש"י (דחביסת הגולגולת היינו שהוכתה מכות
רבות)י"ל דחביסת הגולגולת הוא רק גורם וסיבה להשיתה-
(וכנ"ל מחכמי המערב).
,
ה
ר
י
ב
ש
ל
הוא
ה
ס
י
ב
ח
ד
הרמב"ם
אבל לשיטת
מי
הל
קרובגורמים אתאו
י"ל דזה הוי ע"ד הסוג טריפות שהם עצמם
יתה.
--ועפ"ז מובן למה נמנה חביסת הגולגולת בש"ס ,וסרה
קושיית חכמי מערב על הפר"ח .ויל"ע בב"ז.
הרב אהרן ליב ראסקין
 ברוקלין נ.י .בשו ב  1ת

י
 .בקובץ מג (רצ"גן השיג א' מהתלמידי
י
שב
שולחנותכת
ם על מה ש
בס' צורת הבית עפ"י שיטת הרמב"ם שתשמרנה
תו
הי
בין בית המסבתיים והטבעלת אינם אותן שולחנות שהיו בין
העמודים.
וזה מה שהשיג ,אן דע"ז הרמב"ם לא סבר כהתוס'
באופן השימוש של השולחנות ,ובריחוקו מבית המטבחיים.
פי'

ב) הק' מהמשנה דפ"ה מ"ב שכתוב מן הטבעות לשולחנות
שזה אותר שולחבות הבזכרים לפני כן בשקלים ובתמיד

ולעיל פ"ג מ"ח.
ג)  08אינם השולחנות המוזכרים לעיל מחו המקור
להרמב"ם במה שכתב "וכחנות של שיש שמניחיר עליהן הנתחים

ומדיחיו את הבשר ,בשלו ושמונה שולחבות היו.
דן לפי"ז תמוה "שמונה שולחנות של שיש
שולחנותין-
ודוקאיהי מריח
את הקרביים" שמפורש במשגה השמיטו הרמב"ם שעל
של שיש שמניחיו עליהן הנתחים ומדיחיו את הבשר לבשלו שלא

בזכר במשנה הביאן הבמבים וא~ 4סיף "ושמוגה"יר".

,

והנה בבר הקדמתי והדגשתי'שרבינו -כתב בפירוש שהשולח
ים היו צבית המטבחיים .ובהמ,ל'ח כתב
שהשולחנות בין העמיד

שבצד ביה תמטבחיים היו תשולחנות ואיך יכולים להיות אותם
__,.
שולחבות בבת אחת בבית המטבחיים ובצדף?
(ובמקום אחד ויחיד מצאנו שכתב-רבינו בית המטבחיים
וכוובתו לכללות השטח של צפון המזבח והוא בהל* תמידים-
ומוספים פ ,א' הלן י"א ואיבו עביה לכאן.
הבא מתוס' האי' אך ורק לכל15ת הענין שיש לואר
ששולחבותתיאחרים הם ,ולא שרביבו סבר בתוכי .שאחיאם היר
א"א
סמוכין בתוך אמה לבית המטבחיים כיון שיש כותל
לקרוא להן "בין העמודים" ולשון זה בין העמודיםהמפסי"
כתובן=ר
ושנוי הוא בתמיד ,ומשולש במדות .ומביאו רבינו בה '5מיש

-

דברים ה'תשמ"ה -

יג

תקרבנות כמ"ש בפנימנ'

הנה כשרבינו הביא הפי' ביהב"ח פ' ה' הל' י"ג ואילך
מה שכ' במדות פ"ה מ"ב המדידה ,מכותל הדרומי שנות
לוהצפובי
ש לרבינ
שם ,פירו
של העזרה ,ואינו מפרט כל מה

שהי'

הי'

בבית המטבחיים א) עמודים ננגין .ב) רביען של ארז על
גביהן .ג) אונקלוס של ברזל .ד) טבעות (ומסמרים) בכוחלים,
ה) שולחנות שבין העמודים .ורכיבו בחל' בית הבחירת לא
הזכיר אף אחד מן הזצן"כ האלו וכמ"ש נפנים שהמסתכל על
העזרה רואה רק כותלי ~ית המטבחיים ותו לאמידיי.
ד) מקור הרמב"ם על שולחנות אלה חוא כאן כמשנה זו,
חשולהנות בין העמודים
ומה שהיו של שיש סברא היא ,כשם
שהיי
שמונה י"ל דבשם שכשעשו
של שיש שלא יסריח הבשר ,ומה שהיו
הטבעות השניוא לשחיטת הבחמות עשו אותן נ"ד כמספר הטבעות
שהיו בנוחלי בית המטבחייס (שהרי בע"כ קדמו הטבעות
שבצד המזרח שהרי מלחמת
בית המטבחיים ,לאותם
יי
נל
ות
וו
יכ
הב
ש
ם ומעשה של מרים בת בלנה הי' לפני יוחנן ב"ג
שהוא ינאי המלך שהי' ממלכי בית חשמוגאים שהתקין הטבעות).
הן ומה שכתב בסוף ששולחנות שאין חעמודים והשולחנות
בין בית המטבחיים והטבעות היינו הם וכן "מדיחין את הקרביים
הקביים" ו"מדיחין את הבשר" היינו הם .ומה שהוסיף הרמב"ם
"לכשלו" כבר בחב הרב מ .הרשלר כהערותיו לספר הבתים שבזה
מתרץ הרמב"ם הקושיא שהרי את הבשר הדיחו בלשכת המדיחיו,
ובזה מתורץ דכאן הי' כדי לבשלו שאז הוצרכו להדיחו פעם
זה מזכירלי מח שפעם ספר כ"ק אד"ש
נוספת ע"כ וכן דבריו.
י שיש בו
בהתוועדות ששאלו מרב אחד ,יש לי משהו בתוך
ד
י
מחט ,האם זה כשר או לא ,ועגה הרב אם זה קורקבן העוף
יי
כר
ריה
ם
טריפה ,ואם זה במפת וביפ,הכיסות של שור הגדול אז צ
לדעת אם ניקב רק מצד אחד או עבר המחט משגי הצדדים ,ולא
ידע שהמסם ובית הכוסות של שור הגדול א"א להצניען בין ידיו.
וכמו שאמר כ"ק אך"ש בש"פ פנחס מבה"ח מנ"א שאין
מבחינים בון המקריב את הגסו לקורקבן.
איפה כתוב שהיו מדיחין הבשר בלשכת המדיחין ,רק הכרס
שהי' מרובה בפרש הדיחה שם ,ואיך יחזירו הבשר שהודח על
שולחנות מלוכלכות בפרש של הקרביים להדיחם לפני הבישול,
וקרביים איו זה בשר שמבשלים לאכול אותו.
ובזה יובן מה שבפ"ה הל' י"ר האריך רבינו בביאור
השולחבות כמה הס ,וממח הם עשויים ,לפי שלא נתבאר נשום
מקום אחר אלו השולחנות (משא"כ הטבעות לא כתב מנינם)ודו"ק.
המובן מכל האמור ,אין לבו אלא מה שכתב רבינו בפירוש.
וכבר אמר הרה"ג מוהר"י מאיר שפירא ז"ל מלובלין ,אז מען
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דביים'ה'.תשמ"ה -

קען נישט קיין פשט זאגט מען פשעטלאך ודפח --- , .
הערה' כללית ,כנראה שהציודים צפיה'ימל הוצאת קיפח

הם בדיוק כמג .שהם בכת"י 'הדמב"ם ,ובמקומית אחדים אינם
עולים בקנה אחד עם-פי' דבינו ..ולע"ע לא עלה בידי לבאר
הסתירותע או האי דיוקים ,וכמו"כ לא עלה.בידי לברר אם
השני.ורים בכתיי הל' ביהב"ח הועתקו מכת"י רבינו בהל'
ביהב"ח או צפייוש המשניו" ,והאי דיוקים בהם עולה על אלה
שבפיה"מ הנ"ל ועוד חזון למועד,
'
הרב יהודא קעלער
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 -ברוקלין נוי- .

לזנותו ולזכות
בני פשפחתושיחיו
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