
מ יצחק א"תשע●ג"בית





גורםוזהוזהבפתעציםשבחבסוגייתדיונהכדיתוך.)כז(בפסחים

"ט:ג(ז"בעמשנההובאה אתבהןהסיק,בהנאהאסוריןעציםהימנהנטל):

באחרותנתערבה.בהנאהאסוריןהפתאתבואפה.יוצןישן,יותץחדש,התנור

.המלחליםהנאהיוליךאומראליעזררבי.בהנאהאסוריןןכולבאחרותואחרות

'הלם"ברמבעיין(א"כרלהלכהונקטינן."זרהלעבודהפדיוןאיןלואמרו

לעייןויש).ב:וקלדד:קמבד"יוע"ובשוכט:טזא"מאכ'ובהליג:זם"עכו

עלהאסורההפתאתלהתירשאפשרתקנתואתא"ראמרואופניםמקריםבאיזה

אחדבהםשנעיין,חילוקיםוכמהכמהבזהויש,המלחליםהנאההולכתידי

.אחד



י"רש.המלחליםלהוליךא"ראמרהנאהבאיזוהראשוניםנחלקו

אמנם.עציםדמילהוליךשישכתב)אפהה"ד.מטז"ע,יוליךה"ד.כזפסחים(

.הפתהנאתלהוליךשצריךוכתבוי"רשעלחלקו)יוליךה"ד.מט(ז"בעתוספות

,י"כרשסברו)ט:גז"ע(ש"והרא)ף"הריבדפי.כבז"ע(ן"הר,1.)כזפסחים(ח"ר

תשובות(2ד"והראב,)יג:זם"עכו'והלט:גז"עהמשניותפירוש(ם"והרמב

לע(ן"הרופירש.כתוספותסברו)גופסקים ,המחלוקתביסוד:)מטז"חידושים

נחשבתאינהעצמההפתשהריהמלחליםהעציםדמיולכתבהדיי"רששלדעת

אינהאבל,הפתבתוךהאיסורעצישלכשבחןכלומר,איסורשלכתערובתאלא

ר"ואע1 דלשון הוא"ג הפת"ח אפיית עצים"ולא"שכר שהם,י"כרש"דמי הראשונים כתבו

לענינינו נניח וכן אחת בשיטה המהר,קיימין שכתב חל"וכמו כז(הוואם השמיטש.)פסחים

רשלגמרי לשון בין ר"השינוי ולשון .ח"י

שהראב"ואע2 כתבו דהראשונים כרש"ג סבר לע"ד שבפירושו מפני מט"י פירוש.ז העתיק

ר"רש תקנת להסביר להראב"מ,א"י ופסקים בתשובות בפירוש"מ כתב סברד כשיטתשלא

תוספות"רש כשיטת אלא .י
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ליםהפתאותהדמישיוליךכתבוותוספותם"הרמבואולם3.איסורשלכגופו

לשוןועיין(איסורשלכממשוהיאהריעצמהשהפתשסברולפיהמלח

).דאיסוראחתיכההכלשנעשהשכתב.)מט(ז"בעא"הריטב



"ט:גז"ע(במשנתינואיתא נתערבה.בהנאהאסוריןהפתאתבואפה):

ליםהנאהיוליךאומרא"ר.בהנאהאסוריןכולןבאחרותואחרותבאחרות

,דמתניתיןברישאגםהחכמיםעלחלקא"ראםהראשוניםנחלקו."המלח

נתערבהלאאםאפילוהמלךליםהנאההולכתי"עפתלהתירתקנהשישדהיינו

,באחרותנתערבהשהפתבמקרהאלאתקנתוא"ראמרשלאאו,באחרות

תקנהיודהא"ראףתערובתאיןואם,המשנהשלכפשוטה כתבו.להפתשאין

א"רשתקנת)ף"הריבדפי:ופסחים(4מ"והבעה,ח"ר,י"רשבדעתהראשונים

התירשלאסברוהראשוניםרבושנימצד.5נתערבהלאהפתאםאףמועילה

א3 הרא"אולם בשיטת כן לפרש סבר"א הוא שהרי שרש פליג"כתוספות אנתערבהרקא

להלן איסור.וכנראה של כממשו הפת את שרואין סבר שהוא בדעתו לומר סבר"ומ,ואפשר מ

העצים"כרש דמי שמוליכין כהר.י סבר שהוא לומר אפשר בריטב'ואולי המובא א"יונה

כז( מסייע.)פסחים רשאשהלישנא של הנאת"לפירושו ולא סתם הנאה אומרת שהגמרא ,הפתי

הרא נטה לפירושו"ולכן שהרא.ש לומר הר"ונראה שכתב כמו סבר אמינא"ש בהוה בדפי.כב(ן

לאלו)ף"הרי פליג"שרשסברוראשוניםהשאפילו שיוליךרקא לומר להם סגי עדיין אנתערבה

עצים בתערובת,דמי כבר לראותשכשהפת לנו הולכתהכולהאותאין להצריך איסור של כגופו

כנג כולההנאה שהמדומע.ד ראיה שאובים,והמחומץ,והביא לפיאינםומים אלא פוסלים

שם,חשבון .עיין

הבעה4 בין סתירה שיש להעיר להבעה"יש בפסחים בע"מ הרי:כב(ז"מ ר)ף"בדפי אמר א"אם

תערובת בלא אפילו פדיון .ע"וצ,שיש

מתוספות5 מט"ע(ומשמע יוליך"ד.ז ה)ה שכך רשישדייקו דעת שפ"א ממה רשיי י"רש

ה עציםישהנאה דמי ממו.א ואפילו"ושמעתי הראשונים שכל לומר שקשה בדנרש אסף הרב ר

רש שיטת דייקו רש"תוספות שכתב ממה בנתערבה שהרי"י עצים דמי מהאינוי משם מוכרח

נתערבהת לגבי דעתו למעלה(היה שכתבנו הרא3הערהבוכמו כרש"בדעת שסבר לגבי"ש י

עצים נתערבהדמי לגבי כתוספות בזוהרי,אבל זו תלויות המחלוקות שתי נראהאלא).אין

הבינו בע"מרשכךשהראשונים אפה"ד.מט(ז"י רש)ה דיבור אותו שבכל פירשי"בפשוטו

ר עצמה"תקנת הפת לגבי הא כללולא תערובת שם התוספות.זכיר בלשון לומר אפשר שם(וגם

יוליך"ד ר)ה שיטת דייקו רש"ששהם של דיבורו מכל כמו"י בלבד עצים דמי מהמילים ולא י

ראשונה בהסתכלות שיטתם להבין .שאפשר



המלח לים הנאה הולכת 127בדין

,)יוליךה"ד.מטז"ע(תוספותוביניהם.נתערבהשהפתאחראלאפדיוןא"ר

ובביאור).יג:זם"עכו'הל(ם"והרמב,)ף"הריבדפי:ופסחיםמלחמות(ן"הרמב

הנ(ן"הרכתבהמחלוקת שנחלקו,אחריםבראשוניםמובאוכן,)ל"בחידושים

אלאאותהנתירלאכןשאם,איסורשלכחפצאעצמההפתאתרואיןאם

הולכתי"עהתירא"רולכןאיסורשלחפצאאינהעצמהשהפתאו,בתערובת

בדעתפשוטשהואונראה.בתערובתהפתכשאיןאפילוהמלחליםהנאה

שאלתביןקשרשיש)בהערותשביארנוכמוהכללמןיוצאיכמהעם(הראשונים

6.זההיתרלהפעיללתערובתהצורךלשאלתהמלחליםמוליכיםהנאהאיזו

כן וממילא,אנתערבהרקפליגא"שרשסברו)שם(בתוספותלומרצריךלכאורה

פסחים(דוד'הרוכן.עציםהנאתולאהמלחליםהפתהנאתשמוליכיםסברו

מבוססבפתהאמורמלחהליםהנאההולכתשלהפדיוןעצםשכלהסביר.)כז

אלמלאולדעתו.האיסורמןנהנהאינוהפודהוממילא,נתערבהשהפתכךעל

.ז"לעפדיוןשאין,כאןפדיוןלעשותא"שאלחכמיםמודהא"רהיה,התערובת



להנותרקמתירהואאםהראשוניםנחלקול"הנהפדיוןבעניןוהנה

בשםיונה'רבשםאו(יונה'רבשםהראשוניםכתבו.לאכלהאפילואומהפת

שהפת,:)מט(ז"עמסכתעליונה'רתלמידיבחידושיהואוכן)צרפתרבני

דמיוהוליךהעציםשלשבחןאלאבההיהשלאכיון,הנאהבאיסוריהנאפית

אפילומותרתוהיאאיסורשוםבהנשארלאאזהמלחליםשבההאיסור

תרומהשלבכמוןשהסיקושתנור)ד:י(בתרומותשנהממראיהוהביא.באכילה

עמווהסכים.כמוןריחאלאכמוןטעםשאיןמותרתהפתהפתאתבוואפה

7ש"הראכ"געמושהסכימוונראה,)רזד"חזרועבאורמובא(ם"הרשב

שמעתי6 שליט"ממוועוד בדנרש אסף הרב מוכרחיםא"ר כולה הפת הנאת שיוליך שהסוברים

ר אמר שלא בנתערבה"לומר אלא תקנתו דמי,א יוליך שאדם במה כלום תיקן לא כן לא שאם

ה לים הפתהפת הנאת כל מפסיד שבזה זב,מלח תלויים אלו דברים בשיטתם מ"מ.ז"ובאמת

ר לתקנת תערובת בעינן שלא שסברו להוליך"הראשונים עליו הנאה איזה לגבי בדעתם חלקו .א

הרא7 פסקי בקיצור הטורים בעל ג"ע(ש"כתב ר)ט:ז של פירושו וכמו'על מסתברא שכן יונה

בטור כתב קמב"יו(כן הראשא)ד ר"ביו כדעת סבר ברא.יונה'ש המעיין שלא"אמנם יראה ש

הרא בענין"כתב דעתו הכרעת ר,ש דעת את שהביא ממה לדקדק רק כמו'ואפשר באחרונה יונה

יוסף הבית קמב"יו(שכתב הרא)ד פסקי קיצור על חריפתא הפלפולא השיג .ש"וכך
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ומאידך).ד:קמבד"יו(ע"השודעתשהוא9האחרוניםכתבווכן8.ם"והרמב

ן"והרמבה"הראבשם10א"והריטב)ף"הרימדפי:כבז"ע(המאורהבעלכתבו

וכןף"הריבדפי.זפסחיםבהשגות(ד"והראב.)מטז"וע.כזלפסחיםבחידושיו(

לאאבלבלבדבהנאהאלאהפתאתא"רהתירשלא)ג'סיופסקיםבתשובות

שמעיהשלא)ף"הרימדפי:כבז"ע(מ"הבעהכתבהמחלוקתוביסוד.באכילה

ועוד.אכילההיתרפירטלאאבלפדיוןישדאמרממהבאכילהתירשיא"לרליה

אמרחסדאשרבשכתוב:)מטז"ע(בגמראמשמעשכן)ט:גז"ע(ש"הראכתב

שלאלדייקויש,נסךייןשלבחביתואפילובפתתקנתולעשותהתירא"שר

לאחראפילובשתיהאסורהשבוודאינסךייןשללחביתדומיאאלאבפתהתיר

שיאמרכהקדשאינהשהפת)ג'סי(ופסקיםבתשובותד"הראבותמה.יונופד

לאכזהופדיון.באכילהמותרתותהיהלחוליןויוציאזועלמחוללתזובפדיון

באהא"רתקנתוכל,ממשפדיוןאינופדיוןפהשתיקןומהבהקדשאלאנאמר

איןלאבהתערובתלהתירהיאוהתקנהבתערובתנמצאתכברשהפתמחמת

.איסורשלכחתיכההיאשהריגופהלפתתקנה

מחלוקות'שגולומר,ל"הנהמחלוקותבשתיזומחלוקתלתלותניתן

שבחשישרקאואיסורשלכחתיכההפתאתרואיםאםמהחקירהמינהנפקאאלו

פיעלשיטתםלסדרשאפשרראשוניםכמהבדעתונראה.בהמעורבאיסורשל

שהפתסברשהואשמפני11מ"הבעהבשיטתכןלומראפשרולדוגמא.זוחקירה

המהר8 כז(ווהאחלם"כתב הראב:)פסחים דעת הוא בהשגות.ם"והרמבד"שכן מפורש אמנם

ז(ד"הראב הרי.פסחים שלו)ף"בדפי ופסקים בתשובות אבלהלאש)ג'סי(וכן הנאה אלא תיר

אכילה הרמב.לא מפורש"ובדעת שאינו אף הרמב"נלע,ם שכתב ממה לדייק שאפשר בהל"ד 'ם

"יג:ז(ם"עכו הככרו) ושאר בה יהנה שלא כדי המלח לים הפת אותה דמי מותריןיוליך "ת

ואפ הנאה בכל שמותרין המחבר,באכילה'שמשמע מלשון האחרונים שדייקו ד"יו(וכמו

הרמב)ד:קמב לשון את העתיק רק בזה"שבאמת דהביא"ומ.ם ממה זה על להקשות יש מ

ס(א"הגר ט"שם הרא)ק ר"את בשם השו'ש לדברי כמקור דעת"יונה שהוא כתב ולא ע

.ע"וצ,ם"הרמב

שם"הש9 י"ס(ך הגר)ק שם"וביאור ט"ס(א חדש)ק בפרי תמז"או(וכן .)א:ח

ה10 מה ברור אינו הריטביאבל דעת המתירים,א"א שדברי כתב לפסחים בחידושיו שהרי

מוכרעים נראין לע,באכילה בחידושיו באכילה.)מט(ז"אמנם אותו כאוסרים שהעיקר .כתב

בהערה11 הבעה4לעיל בין סתירה שיש לבעהמ"הזכרנו בע"בפסחים ר"מ אמר לאם בנוגע א"ז

תערובת בלא אפילו פדיון ג.שיש סתירה אותו פה"מפני קשה הבעהלציירכ ג"שיטת לגבי 'מ

אלו ש.מחלוקות לתרץ לנו היה אם הבעהבואפילו פ"פסחים לא דעתימ אלא עצמו דעת רש

ה,ף"הרי דעתו בעיאבל המבואר שר"א אינו"ז והפדיון תערובת צריך אכילהא מ"מ,מתיר
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דמילהוליךצריך',א:סברהואממילאאיסורשלכחתיכהנחשבתהיאעצמה

באכילהאסורההפת',וג.תערובתבלאכןלעשותמתיריןאין',ב.המלחליםהפת

ששבחאלאבפתאיסורשאיןהואהחקירהשלהשניוהצד.הפדיוןלאחרגם

מתירין',ב.המלחליםהעציםדמירקלהוליךצריך',א:וממילאבהמעורבאיסור

ושמעתי.הפדיוןאחרבאכילהמותרתתהיההפת',וג.תערובתבלאכןלעשות

זובתלייהלהסתפקשישאלא.א"שליטמילרדודהרבר"ממואלודבריםכעין

ואינההעצמבפניעומדתבאמתבאכילההפתהיתרלגבישהמחלוקתולומר

הוא.ל"הנהמחלוקותבשתיתלויה מכווןשלהשנישהצדוהטעם אינו החקירה

שיטות המתיריםבתוך אכילתלגבידעתוי"רשפירשלאשהרי.אכילההראשונים

,עצמויונה'שרהביא:)מט(ז"עעלן"הרשחידושימזהויותר,הפדיוןאחרהפת

ם"והרמבש"להראוכן.ובתתערבליהפדיוןהתירלא,אכילהשהתירפ"אע

תערובת"ערקמ"מ,מותרתשאכילה הנאתכללהוליךצריךכ"גם"ולהרמב,י

אלובדעתלומרא"אכ"וע.הפת החקירהראשונים של שני שאין,צד דהיינו

דמירקלהוליךצריך',א:וממילאבהמעורבאיסורששבחאלאבפתאיסור

מותרתתהיההפת',וג.תערובתבלאכןלעשותמתירין',ב.המלחליםהעצים

האלו,הפדיוןאחרבאכילה הראשונים .אלותנאיםקיוםבליאכילהמתיריןכי

כאןרובבדעתלומרנוחיותרלינראהולכן שדנו עומדתדהמחלוקתהראשונים

.עצמהבפני



אםלעייןוישהתנוראתבהםשהסיקואשירהבעציעסקהמשנתינו

אמרא"שראו,במשנהבושדניןוכהמעשהז"עאיסורילגבירקתקנתואמרא"ר

בתוספותמובא(ם"הרשב.בזההראשוניםונחלקו,הנאהאיסוריבכלתקנתואת

בכלהתירא"שרפירש)כולןה"ד:פאיבמותובתוספותכולןה"ד:עבזבחים

מועילהזהשהפדיוןוכתבוטתושיאתדחושםהתוספותאמנם,הנאהאיסורי

עלשחולקיםהראשוניםשארפירשווכן,דמיהןשתופסיןמפניז"עבאיסורירק

פסחים(ן"הר.ם"הרשב תופסיןז"עשאיסורישמפניהסביר.)כזבחידושים

האיסורכמבערהואמ"מ,לאיסורהיתראופדיוןממשזהשאיןפ"אע,דמיהם

הריטב שהרי קשה בע"עדיין הבעה.)מט(ז"א שדעת ה"כתב כרשימ לפת"א שהתקנה היאי

וג שנתערבה קודם שאסור"אפילו שדעתו כתב באכילההכ שבשני,הפת סבר שהוא ונראה

הבעה פ"המקומות עצמוימ דעת תלייהמכאןו.רש הא לומר מוכרח שאינו טעם עוד לך ,הרי

.כדלקמן
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הנאבשארכ"משא,עצמו הנאהמוליךשכשהואדמיהםתופסיןשאיןהאיסורי

המלח .כללמהאיסורנמשךואינושמוליךהואאחרממוןכי,כלוםהוילאלים

כןפירשם"שהרשב.)כזשם(דוד'והר)ף"הריבדפי:ופסחים(מ"הבעהוכתבו

."שבתורהאיסוריןבכלנוהגאליעזררביהיהוכן"היתהבגמראשגירסתומפני

הסכים)שם(דוד'והר,ם"הרשבכשיטתמוריםאנושאיןכתב)שם(מ"הבעה

ם"שהרשבלומרואפשר.נכונהאינהם"הרשבשגירסתלומרלנושישוכתבעמו

סוףשסוף,איסוריםלשארז"עביןלחלקשאיןמשוםכנכונהגירסתואתקיבל

בכלשייכתא"רשתקנתסברכ"גד"והראב12.הנאהמהאיסורמרויחלאהוא

הזכירשלא)ז:טז(אסורותמאכלותבהלכותם"הרמבעלוהשיגהנאהסוריאי

שבאמתכתב)שם(משנההכסף.הנאהאיסורישארשלבמקרההתקנהאת

זהאתכתבשלאאלאהנאהאיסוריבכלמועילהא"רשתקנתפסקם"הרמב

תקנתשכתבכךעלוסמךהמשנהלשוןהעתיקכאןם"שהרמבמפניזובהלכה

אףשייכתזושתקנהסברם"הרמבנ"אהאבל,)כט:טז(בפרקיותרוחרמאא"ר

.בנידוןם"הרמבבשיטתהאחרוניםונחלקו.הנאהבאיסורי

שם(והמרדכי)ט:גז"ע(י"אשרההגהותצדדו,למעשההלכה

שנשרףשחמץ)ב:תמהח"או(הלבושפסקובעקבותם,ם"כהרשב)תתמא:ג

מצהאפהואם,בהנאהאסורגחליםונעשיתפסחבערבששיתשעהלאחר

.המותרמןויהנההמלחליםהבישולהנאתלהוליךאפשראלוגחליםגביעל

כרובופסקוהלבושעלחלקו)ו:תמהח"או(א"והמג)ב:קיד"יו(ך"השאמנם

13.בפסחלחמץפדיוןאיןולדעתםם"הרשבנגדהראשונים



"עד(ז"בעבמשנהאיתא רבןבהנאהאסורכולולבורשנפלנסךיין.):

ויש."שבונ"יימדמיחוץכוכביםלעובדכולוימכראומרגמליאלבןשמעון

שתימפשטותנראה,א"רלתקנתמאדדומהג"רשבשתקנתפ"שאעלהעיר

הואוכן,שוניםומקריםבאופניםמועילהאחדוכלנפרדותתקנותשהןהסוגיות

כיביאורצריכהאלותקנותבשתים"הרמבשיטתאמנם.וניםהראשרובדעת

שליטשמ12 סילברמן אליאב מהרב .א"עתי

והמג"הש13 ג"ך ר"א תקנת האומרים כשיטת שפסק על שם הלבוש תפסו לפת"כ אפילו היא א

שקיי וכתבו נתערבה תערובת"שלא בלא מועילה התקנה שאין כהפוסקים .ל



המלח לים הנאה הולכת 131בדין

:לשונווזה,התקנותשתישלכעירבובמשמע)כט:טז(א"מאכבהלכותלשונו

,ם"לעכוכולווימכרבשתייהשהואבכלאסורזההריבייןיינםסתםנתערב"

."'וכוהמעותבשארויהנההמלחליםומשליכושבוהאסורהייןדמיולוקח

הןג"רשבותקנתא"רשתקנתם"הרמבסברשבאמת)שם(משנההכסףרשופי

שיכוליםמקרהשבכלדהיינו,התקנהשלאחרצדפירשתנאוכל,אחתתקנה

כ"אחורק,ג"כרשבלגויהאיסורכלאתמוכריםתחילההאיסורהנאתאתלפדות

ייןבספרכתבאלודבריםובביאור.א"כרהמלחליםההנאהדמיאתמוליכים

אחתבתקנהשמדוברלפרשם"הרמבאתשהכריחשמה)ח:קלדד"יו(המשמח

אסורהרי,לגוישבונסךייןמדמיחוץהייןלמכורמותראיךקשהג"שלרשבהוא

ג"רשבבשיטתלפרששמוכרחיםם"הרמבסברולכן!חינםמתנתלגוילתת

דמייוליךכ"אחו,תחנםלאעליעבורשלא,מלאבמחירלגויהייןכלשמוכרים

שלחדשהובמהדורה.נסךייןממכירתלהנותשלאכדיהמלחליםנסךייןהנאת

הסבירו)91הערהשם(צינץל"מהראספרימכוןי"עלאורהיוצאמשמחייןספר

מדמיחוץלגויהכלימכורלאלמהכןלאשאםא"רבתקנתכןלפרשצריכיםשגם

הלאומפניאסורזהדברכרחךועל.המלחליםהנאהלהוליךבמקום,שבואיסור

',וב,מלאבכסףלגוימכירה',א:בתקנההשלביםשניצריכיםולכן,תחנםדלא

.המלחליםההנאההולכת

תקנהשאלושאמרמ"הכסעלתמה)יב:נטד"יו(אישהחזון,אמנם

לפרשבליהתקנהחצירקפירשתנאכללמה',א:טענותכמההביאא"החזו.אחת

תקנתאתהזכירם"הרמב',ב?השניהתנאלדבריוצריכיםהתקנהחצירקשזה

כתבם"הרמב',ג!בכלללמכירההצורךהזכירולא)יג:ז(ם"עכובהלכותא"ר

ג"רשבבתקנתכ"משא,באחרותכשנתערברקמועילהא"רשתקנת)שם(

ז"ע(י"כרשסברם"שהרמבהסבירא"החוזלכן!תערובתבלאאפילושמועילה

התקנותשתילפרשא"אולכן,א"רתקנתליהליתג"דרשב)ונשתריה"ד:מט

הואהמלחליםהנאהלהוליךכ"ואחלגויהכללמכורם"הרמבשכתבומה.כאחת

הנאהלקבלברירהואיןהייןעלשתייהאיסורישארהפדיוןלאחרשאפילומפני

שזהולא,לגויהכלורשימכם"הרמבהזכירולכן.לגויבמכירהאלאיינומן

ם"הרמבשיטתשזוראיהעודהביאא"החזו.בעלמאעצהרקאלאהתקנהמעיקר

,בדבריוא"החזופירושכמושמשמע)ט:גז"ע(ם"לרמבהמשניותמפירוש

,א"החזוולדעת.נפרדותתקנותשתישהןסברוהראשוניםשכלא"החזווהוסיף

ולא,לגויהכללמכורכ"אחורקהמלחליםההנאהלהוליךהואא"רבתקנתהנכון

.המלחליםהאיסורהנאתדמילהוליךכ"אחורקמלאבכסףלגויהכללמכור


