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  ב"כסלו תשע' כאור ל
 

  "ביעא"או " ביצה" –הקדמה בענין שם המסכת 

  

  ד פרק קמא בבא מסכת שלמה של ים
  :מפיו מגונה דבר יוציא שאל, כחו בכל בדבורו אד� שיזהר די�. יא
 דאלו. נאה שיחה שכר' אפי, בריה כל שכר מקפח ה"הקב אי�, )ב"ע ח"ל( יוחנ�' ר אמר אבא בר חייא' ר אמר  

 הוא מלחמה. מלחמה ב� תתגר ואל מואב את תצר אל )ט, ב דברי�( למשה ה"הקב ל"א, מואב דקאמרה בכירה
 בני מול וקרבת )ט"י, ש� ש�( למשה ה"הקב ל"א, עמי ב� דקאמרה, צעירה. בהו לעביד צרי  אנגריא הא. דלא
 בדבורו אד� שיזהר, בזה הוא גדול כלל. בהו תעביד לא אנגריא ואפילו. כלל ב� תתגר ואל תצור� אל, עמו�
 כסולת מנופה יפה בלשו� מוציא שאינו במי ה"הקב מדקדק לומר המותר על' שאפי. יותר ועוד, במעשיו כמו

 )ח', ז בראשית( שכתב, אותיות' ח שעק�, ה"הקב של ממדותיו ולמוד צא )א"ע ג( דפסחי� ק"בפ כדאיתא. נקייה
 ה"אפ, בתורה טמאה נאמר פעמי� וכמה. ממש מגונה זה שאי� י"ואעפ, הטמאה כתב ולא, טהורה איננה אשר

 הכי ומשו�. ומלה מלה בכל לעיי�, לקח ויוסי#, אר" דר  שילמוד, וד� לבשר ענוה מדת בכבודו ה"הקב הראה
 מזוהר מעט ל  וארמוז .ג"כה כל וכ�, בעי� אלא, בצי� בתלמוד לומר שלא נזהרי� שהיו, הראשוני� מ� קבלתי

 באתר וקיימא, רקיעי� ובקע, וסלקא בקע מלה האי, נש דבר מפומיה דנפקת מלה כל, ל"וז, )ב"ע א"קכ ג"ח(
 משוכבת )ה', ז מיכה( דכתיב. מלכא קמיה ואעיל, מלה לההוא ואחיד, סלקא ונשמתא, לילה דעאל עד, דקיימא

  :למביני� זאת בהערה ודי, ל"עכ נש דבר עליה חובה והוי, מלה ההוא ש� אתער וכדי�. פי  פתחי שמור חיק 
  

  הקדמה ביצה מסכת יכין -  ישראל תפארת
, ק"לה שהוא ביצה מלת החליפו למה אמנ�. ביצה מלת ע� מדמתחלת, ביעא האחרוני� קראוה הזאת המסכת

 מגונה דבר אד� יוציא מדאל )ו"ססקנ ח"בא( 1א"רמג כתב כבר. ארמית ביעא מלת ע� המשנה לשו� רוב שבה
 אותה מכירי� ש"מה שאי� ארמית מביעא. דמשה אורייתא בספר כדכתוב ביצה סני מי ידענא לא ובעניי. מפיו

, רשע במלת וקאי תלי דמתלי תלויה' מע, ]'א ד"ק כשבת[ תמי� לצדיק שרומזת צ אות סני מי או. )'ב ב"י שבת(
 שאמר דסברו וטעו, מכשיר אינו ביצי� מי דרש אחד דתלמיד, )'ב' ה ד# סנהדרי�(,2מדאמרינ�, עיני שהאיר' ה וברו 
 בלשו� לומר הנהיגו לכ� בזה קלקול כבר מדאירע ולהכי: )ש�' תוס' ועי( בזה ונכשלו מכשיר אינו בצעי� דמי

  :עוד יכשלו שלא כדי ביצה במקו� ביעא חכמי�
  

  א עמוד ב דף ביצה מסכת חננאל רבינו
  .העצה גדול בעזרת .ביצה מסכת אתחיל

  

                                                      
1
  קנו סימ� אברה� מג� 

 ]ד"פ ק"ב ש"יש[ בעי� אלא ביצי� בתלמוד יאמר לא ולכ� מפיו מגונה דבר יוציא אל
2
  ב עמוד ה ד# סנהדרי� מסכת בבלי תלמוד 

 אד� בני וראה, אחד למקו� רבי הל  אחת פע�: דתניא. שהיה מעשה משו� (? למישקל לי למה רשותא ( גמיר אי. יורה (? יורה
 מי לנו והורה, לכא� בא אחד תלמיד: לו אמרו? בטומאה עיסותיכ� מגבלי� את� מה מפני: לה� אמר. בטומאה עיסותיה� שמגבלי�
 מי שה� מפני, פסולי� (  פיגה ומי קרמיו� מי: בהא נמי וטעו .קאמר בצעי� מי: סבור ואינהו. להו דרש ביצי� מי ( והוא (. מכשירי� אי� בצעי�

 דהו כל אכשורי (  הכא, חיי� מי� בעינ� (  חטאת לעני� הת�, היא ולא. מכשרי לא נמי אכשורי (  פסילי חטאת מדלגבי: סבור ואינהו+. ביצי�: ס"הש מסורת) +בצעי�(
: לו אמרו. בפסח חיטי� ללתות מותר: להו דרש, לחתר איקלע אמי דרבי בריה תנחו�. מרבו רשות נוטל כ� א� אלא יורה אל תלמיד: גזרו שעה באותה: תנא. מכשרי

 .אדעתאי לאו: להו אמר ( ! ישראל מחנה כנגד פרסאות שלש ממנו רחוק היה כ� א� אלא, רבו במקו� הלכה יורה אל תלמיד: ותניא, הכא איכא צור דמ� מני רבי לאו



  ב"כסלו תשע' אור לכ    כחא דהיתרא עדי# בעני�

 

 ( בבבב (

 

 ל"יהודה ליב עדיל זצ' ספר איי הים לר
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בענין כחא דהיתרא עדיף

  
  ב עמוד ב דף ביצה מסכת בבלי תלמוד
 ( ! בתרנגולת לפלגו בביצה אדמפלגי הכי אי, מוקצה ומשו� ביצי� לגדל העומדת בתרנגולת (  אוקימתא במאי

 תימא וכי! אסרי דבמוקצה הלל דבית כח� להודיע  בתרנגולת ולפלוגי (. שרי דבנולד שמאי דבית כח� להודיע 
, תאכל: אומרי� שמאי בית, וביצתה היא, ביצי� לגדל העומדת תרנגולת: בתרוייהו ונפלוג ( עדי# דהתירא כח

  .תאכל לא: אומרי� הלל ובית
  
  ליה עדיף דהתיראה "שם ד י"רש

, ראיה אינה האוסרי� כח אבל, להתיר ירא ואינו שמועתו על סומ  שהוא, המתיר דברי כח להשמיענו לו טוב 
 .המותר בדבר ואפילו, להחמיר יכולי� שהכל

  
  שם ח"צל

 אנו צריכי� בבירור ההיתר נדע לא שא� להשמיענו נחו" דזה משו� עדי# דהיתרא כחה לפרש רגיל אני הנה
 כ"ג מסופקי� היינו א� שא# בדבריו תועלת לנו עשה לא האוסר אבל, לחומרא איסור דספק מספק להחמיר

 בשל היא הפלוגתא א� היינו עדי# דהיתרא דכחה דהא לומר רגיל אני כ  ומתו . הספק מחמת מחמירי� היינו
 שא� עדי# דאיסורא כחה כ"וא לקולא הוא דרבנ� דספק הוא נהפו  סופרי� בשל היא הפלוגתא א� אבל, תורה

 כחה אמרו כ� פ"ואע דרבנ� באיסור שהוא בשמעתי� ז"ולפי בספק מקילי� היינו אסור שהוא הודיענו לא
 במה להתקיי� אני יכול כ"אעפ ואמנ�. המותר דבר אפילו לאסור יכולי� שהכל משו� י"פירש, עדי# דהיתרא

' ג ד# לקמ� ישני�' התוס ש"וכמ דאורייתא כעי� חמור שהוא לחומרא שספיקו שאני ומוקצה לפרש רגיל שאני
 ניחא כ"ג אסור וספיקו מתירי� לו שיש דבר הוא ט"די )א,ד( אשי רב דמסיק ולמסקנא, י"לר אלא ה"בד ב"ע

 במרדכי הגבורי� בשלטי ועיי�, המיקל אחר הל  סופרי� בשל אמרו עני� בכל לא וג�, עדי# דהיתירא דכחה
  .)'ד אות א"כ' סי יבמות( החול" פרק
  

  א עמוד קב דף פסחים מסכת בבלי תלמוד
 והא, לבר  צריכי� אי� נמי במקומ� לאחריה� ברכה טעוני� שאי� דברי� דאפילו הדי� הוא: יוחנ� רבי ל  אמר

 ( טעמא, במקומ� לאחריה� ברכה שטעוני� דברי� דאפילו, יהודה דרבי כחו להודיע  ( רגליה� עקרו דקתני
 טעוני� חוזרי� וכשה�, למפרע ברכה טעוני� יוצאי� כשה� ( חברי� מקצת הניחו לא אבל, חברי� מקצת דהניחו
  .לכתחלה ברכה
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 ( גגגג (

 

  'כו יהודה' דר כחו להודיעךה "שם ד ם"רשב
 אי� דהא' כו למפרע ברכה טעוני� לומר יכול היה לא דברי� בשאר אבל. 'כו למפרע ברכה טעוני� יוצאי� כשה� 

 במקומ� לאחריה� ברכה צריכי� שאי� דברי� לישמעינ� אדרבה לאקשויי וליכא. במקומ� לאחריה� ברכה צריכי�
 כ  לומר אי� עדי# היתרא דכח ומשו� לבר  צריכי� אי�] 'עליה) [ה�(' שאפי כ  כל דמקילי� דרבנ� כח� להודיע 

 יחזור למה בינתי� הדעת היסח היה שלא דכיו� הוא דסברא לבר  מצריכי� אי� א� וחשיבות כח כח� דאי�
 צריכי� שאי� דברי� מיבעיא דלא חכמי� דברי על חומרות שתי שמחמיר טפי עדי# יהודה' דר כח אבל ויבר 
 ברכה הצריכי� דברי� אפילו אלא פוטרי� שחביריו פ"אע לבר ) אחריה�( שחייב במקומ� לאחריה� ברכה

  :עדי# דאיסורא כח הכא הלכ  דחייב נמי במקומ� אחריה�
  
  נד סימן א"הרמ ת"שו
 הלכה ט פרק נדרי� ירושלמי+ דנדרי� בירושלמי אמרו כבר, ת"מעכ כתב כאשר עצמו על שמחמיר משו� ואי  
 ל  די+ ש"ע, אחרי� דברי� עלי  לאסור מבקש שאתה אלא התורה ל  שאסרה מה דיי  לא: היא והלשו� א

 מי כל חזקיה ותני: ט משנה סו# ב"פ ברכות ירושלמי+' וכו הדבר מ� הפטור כ"ג ואמרו, תורה שאסרה במה
 שמואל, +ט הלכה ב"פ ז"ע; א"פ שבת+ שמ� התרת גבי ובירושלמי.   + הדיוט נקרא ועושהו מדבר פטור שהוא
, ואכל עליה אטרח עד' כו ממרא זק� עלי  אכתוב אנא או אכול לרב שמואל ל"א.   אכל לא רב ואכל עליו קבל
 שלא מיחזקאל ראיה ת"מעכ שהביא ומה.   + אשר ה"ד' תוס א, לו ז"ע+ מעמידי� אי� פרק' התוס שהביאו כמו
 ביה וליכא ביה דחש ולית לאכלו ישראל בכל פשוט שמנהג, דיד� לנדו� דומה אינו חכ� בה שהורה מבהמה אכל

 איכא בדורותינו א# דהרי, מנכרית לינק רצה שלא רבינו למשה דמיא ולא.   בזה להחמיר דאי�, כלל ספיקא
 רבינו וקרא א, מב #"הרי על יוס# בנמוקי והוא יד' פ יבמות+ חרש פרק סו# �"הר שכתב כמו בדבר קפידא
 כתוב וכ�, +ה"ס, צב'; ו, סח; ז"מ, מד; ח"נ, טז; ג"ס, יב'; כ, ג סימני� כ"ג ועיי�, �"ר בש� #"הרי על לפירוש

 אשאל ואני.   רעה לתרבות שיצא לאחר גר� שזה, ז"א בש�+ ו סימ� ש� ש"הרא על+ ז"דע ב"פ י"אשר ה"בהג
 לפעמי� אותו שמושחי� שהגידו אד� בני הרבה שמעתי ואני, �"לקסי שקורי� דגי� אוכל אינו א� ת"מעכ

  .     המתמיהי� מ� אלא אינו זה בדבר המחמיר לדעתי ולכ�.   חזיר בשומ�
  

  ק י"ס קטז סימן דעה יורה תשובה פתחי
 ולהרחיק ג"כה ומכל' ס ויש ר"בכ או שני בכלי איסור נפל א� וכ� כ"מ ל"ז הרב ז"אא של ד"יו בגליו� ( מחמירי�

 לא' כו' בפי הדי� נמצא ולא א"הרמ שכתב דא# ל"וצ. ז"נ כלל סו# ה"או ל"עכ היא מצוה כיעור דבר מכל עצמו
 נפש בעל על החיוב שאי� היינו. להחמיר אי� בפירוש דנמצא' ס ביש או ש"בכ דהא משמע כ"א. ממנה יאכל

 ח"י בסימ� ש"ועמ ח"סק ז"י סימ� לעיל  "בש ועיי� היא מצוה בזה ג� להחמיר רוצה א� מ"מ אבל. להחמיר
 איסור לנהוג להחמיר שרוצה דמי האש� תורת בש� שכתב' ח די� ו"ע כלל למנחה בסולת ראיתי שוב. ט"סק

 שכרו ויצא אפיקורסות כמו הוי שני בכלי או בששי� שנתבטל מה כגו� אמוראי שהחמירו מצינו שלא בדבר
  :ש"ע ד"עכ ז"נ כלל סו# ה"או ש"כמ ודלא בהפסדו

  
  ז דרוש, הקודש שקל -  ב מאמר אדר חודש מאמרי יששכר בני

 חיות� התורה פי על הנאסרי� הדברי� שכל כיו�, זה על דקשה מה ל  אבאר הנה, הדרוש זה לכל שבאנו וכיו�
 חתיכת תתבטל שלפעמי� כזאת תהיה למה כ� א�, ידינו על להתברר יכולי� אי� אשר הטמאות קליפות משלש
 ממחשבות שהוא תדע אבל, ברוב ביבש יבש או, בששי� שנתבטל כגו�, התורה י"עפ נאכל והוא בהיתר איסור
 הנה, ידינו על להתברר יכול ביחוד האסורה חתיכה באותה הטמו� הניצו" אשר יודע ש"ית הוא, ת� הצור

 ותתברר התורה י"עפ אותה יאכלו ואכול, ותתבטל ההיתר לתו  הזאת האסורה החתיכה שתפול מזמי� ש"ית
 מ� הטוב לברר ישראל על מוטל אשר נגה מקליפת שחיות� המותרי� בדברי�, בהיפ  תתבונ� וכ�, הזה הניצו"

 פועל בראשית היוצר הנה, מאד משוקע הוא כי לנו מגיע הבירור אי� אשר דבר מקו� באיזה יש כאשר, הרע
, לברר ישראל ביד היכולת שאי� ניצו" בה כשיש הכשרה הטהורה הבהמה כעני�, איסור לידי הדבר שיבא ומזמי�

  .   הדבר הב�, ישראל ממנה יאכל שלא כדי בבדיקה או בשחיטה או הטריפות מ� אחת בה יארע הנה
 רואי� אנחנו והנה, ]א יא חולי�' עי[ ה� כשרות בהמות רוב ל"חז בדברי הדבר דמפורס� הא תבי� ומעתה  

 והיו בתוכ� הטוב בחינת הוא ק"הנצוה ברוב היו הקודמי� בדורות, לדעתי הוא א , להיפ  ותהי הזה בזמ�
 אשר משיחא עקבות הוא כי, מעט רק נשאר ולא הטוב נתברר שכבר היו� וה�, ישראלי� שיאכל� כדי כשרות
 שלא בכדי נטרפי� הטהורות הבהמות הרוב פי על כ� על, ביותר הוא הרע היינו] ב מט סוטה[ יסגי חוצפא
  .   היטב הב�, ישראל בני יאכלו�

 היתר ברוב שיתערב האיסור הדבר מזמי� שהוא י"הש מאת הוא הזה שהדבר כיו�, להתבונ� ל  מהראוי ועתה  
 בדוקא הוא מצוה כ� וא�, לישראל הנמסר הבירור מכלל הוא שזה י"הש יודע כי באכילה ניתר שיהיה בכדי

 ח ברכות[ שמי� מירא יותר מיגיעו הנהנה גדול ל"רז שאמרו כעני�, יחמיר ולא ההוא החתיכה ישראל שיאכל
 הזה המאכל להכשיר ויודע בתורה עצמו את שייגע היינו מיגיעו נהנה ה"השל בעל הקדוש הרב בזה ופירש, ]א

 המאכל אוכל הזה והאד�, התורה כללי פי על להיתר שב הנה איסור דבר המאכל בתו  שיש הג� התורה י"עפ



  ב"כסלו תשע' אור לכ    כחא דהיתרא עדי# בעני�
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 י"הש מאת נסיבה הזה הדבר להיות, ממש כדברינו והוא. המחמיר שמי� הירא מ� גדול הוא הנה, ממנו ונהנה
 מ� גדול והוא, ק"הניצוה יתבררו כי התורה י"עפ האוכלו לאד� יחשב ולזכות, ההוא האיסור המאכל שיתברר

 מדר  זה אי� הצעירה לדעתי כ� על, הדבר הב�, איסור תערובות בו שיש מטע� לאכול רוצה שאינו שמי� הירא
 הג� חכ� שאלת עליו שהיה מאכל שו� מ� לאכול שלא בעצמ� סלסול נוהגי� אנשי� שכמה מה החסידות

 יאכלו, הוא מצוה אדרבא לדעתי כי, וכיוצא בששי� תערובות ידי על כגו� להיתר דינו ומבואר פשוט דבר שהוא
 שאמרו ומה, ישראל אכילת ידי על ויתברר להיתר האיסור שישוב י"הש מאת נסיבה הוא כי, וישבעו ענוי�

  .   הפוסקי� ש"וכמו, בסברא דתליא במלתא דוקא היינו, חכ� בה שהורה מבהמה אכלתי לא] ב מד חולי�[ ל"רז
 א�, שיתברר בכדי להיתר ושב התורה י"עפ ונתבטל בהיתר שנתערב איסור דבר כ� א�, ז"לפי לחקור יש והנה  
 ד"יו[' הג כל לאכול ומותר התורה פי על נתבטל הנה בתרי חד ביבש יבש כגו�, ל"חז אסרוהו לפעמי� למה כ�
 אחת חתיכה להשלי  וציוו האחרוני� חכמי� באו האי  כ� א�, ל"כנ י"הש מאת נסיבה והוא, ]א"ס ט"ק' סי
 לברר בכדי האיסור יאכלו דוקא אשר י"הש מאת נסיבה הוא והנה, האיסור שישליכו יזדמ� פ� וטעמ�, ]ש�[

 נקראי� המה ה� לתורה גדרי� וגודרי� לישראל תקנות המתקני� חכמי�, ד"הנלענ ל  אומר אבל, ק"הניצוה
 הבירור שסוד ידעת וכבר, כביכול עליונה חכמה מ� הארת� ומקבלי� עליו� ממקור באות נשמת� להיות חכמי�

 כיו� ז"לפי ממילא, איתברירו במחשבה כול� עשית בחכמה כול� ק"בזוה שכתב כמו החכמה בחינת הוא
 מבחינת הבירור נעשה הנה, דבריה� מקיימי� ואנחנו גזירות גוזרי� החכמה הארת כביכול המקבלי� שהחכמי�

 המקובל הקדוש החסיד הרב מחותני כבוד בפני הזה הדבר אמרתי, ל  ויונע� הדבר הב�, ממילא חכמה
  .   וקלסיה ל"זצוק ה"מהרצ

 סוד היינו, י"לי תרומה דייקא השקל מחצית לית� נצטוינו השקל מחצית במצות, לעניננו נחזור ומעתה...
 חלק ולהרי� לברר היינו תרומה ניקח ממחציתה, ורע טוב מעורב בה אשר נוגה מ� ק"ניצוה לברר הבירור
 המשקל סוד שקל ל  נודע כאשר, הלזו במצוה הרמז וזה, בעבודתינו מעשינו פרי כל וזה, הרע ונדחה, הטוב

 ל"שק] 'ג דרוש לעיל[ ל  כתבנו וכבר(, טיקלא נקרא נוגה] ב"ע ה"צ ב"ח[ ק"ובזוה, ]ב"ע ג"ל א"ח ק"זוה[
 טוב מעורב מנוגה ונפש הקדושה נפש ישראלי איש בכל ישנו כי, השקל מחצית המצוה והנה, ש"נפ בגימטריא

 אכילה התורה פי על המותרי� בדברי� האד� בעסוק ג� אשר ל  כתבנו והנה, )להארי  הצור  מ� אי�, ורע
 שאי� מה, הקודש אל ומעלהו הטוב מברר הנה שמי� לש� בזה עוסק א�, משקל בבחינת הוא וכיוצא ושתיה

 זה התורה י"עפ האסורי� והדברי�, הדעת בבחינת תלוי והכל, ו"ח להיפ  ותהי תאוותו למלאות בדעתו א� כ�
 את לעבוד האכילה בכח ליל  שמי� לש� יאכל ואפילו בדעתינו תלוי אינו והבירור הטמאות קליפות משלש

 הראוי הניצו" יודע הוא, ש"ית מחשבותיו עמקו ומאד, בנפשו ו"ח תדבק ואדרבא לטובה יפעול לא י"הש
 להיתר שישוב י"הש מזמי� הנה אסורי� בדברי� שקוע הוא אפילו, אותנו שחנ� הדעת ידי על ידינו על להתברר

  .       הקדושי� הניצוצי� ויברר בתורה כפיו ביגיע ההוא המאכל לאכול יחשב ולמצוה, תערובות ידי על
  

  הלכה א י פרק ברכות הלכות משנה כסף
 ברו  אומר חדשי� כלי� וקנה חדש בית בנה) ד"נ ברכות( הרואה פרק משנה. 'וכו חדש בית הבונה ה� ואלו

 בתרא וכלישנא יוחנ�' כר ל"וקי ל"ז ש"והרא #"הרי וכתבו) 'ס ט"נ ד#( בגמרא אמוראי בה ואפליגו שהחיינו
. לבר  צרי  בה� כיוצא לו שאי� בי� בה� כיוצא לו שיש בי� בה� כיוצא קנה לא בי� בה� כיוצא קנה בי� דאמר

 קנה לא בי� בה� כיוצא קנה בי� כתב ולא בה� כיוצא לו אי� בי� בה� כיוצא לו שיש בי� שכתב רבינו ומדברי
 רבינו לדעת ל"נ דמילתא וטעמא.  "הרמ עליו תמה וכבר יוחנ�' דר קמא כלישנא פוסק שהוא נראה בה� כיוצא
 כחא משני דקא הוא דחיקא שינויא דשני ג"ואע בתרא ללישנא יוחנ�' לר אותביה דבגמרא משו� שהוא

 דלא קמא ולישנא לבר  צרי  באי� שפיר שיי  לא דהיתרא לישנא לבר  צרי  שאי� כלומר ליה עדי# דהיתרא
  :   ל"כנ טפי עדי# איתותב


