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הר"ר יצחק אייזיק אורנשטיין ז"ל
ב"ר שכנא דוד ז"ל

נלב"ע ט"ו בחשון תשל"ב

תנצב"ה
הונצח ע"י בנו

הר"ר אשר אורנשטיין ומשפ' שיחיו - חיפה

זז"ל קק אאורנששטייין יצחחקק אאייז ר
בב"ר ששכנאא דודד ז"ל

תתששל"ב נלב"עע ט"ו ב בחששוןון

תתנצצבב"הה
ע"יי ב בנו הונצצח
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יצצחחקקאאייזזייקקאוררננששטטיי הההר"ר"רר

הההההההרררר"ר"

מרת שפרה בן דוד ע"ה
בת הרב משה ורבקה כהן מלהיוף ז"ל

נלב"ע ליל ש"ק כ"ה באדר א' תשנ"ה

תנצב"ה
הונצחה ע"י המשפחה שיחיו

הר"ר נפתלי הרץ נס ז"ל

ב"ר יצחק אייזיק ז"ל

נלב"ע כ"ח אדר תשס"ג

תנצב"ה
הונצח ע"י המשפחה שיחיו

הודיה דבורה טרנר ז"ל 
בת יבדלחט"א ר' דניאל  הי"ו 

נלב"ע כ"ג אדר תשע"ז 

תנצב"ה
הונצחה ע"י המשפחה

לעילוי נשמת

הר"ר משה שמחה רובנר ז"ל בן יבדלחט"א ר' דוד וזהבה הי"ו

נלב"ע כ"ג באדר ב' תשמ"ט תנצב"ה
הונצח ע"י ידידנו הר"ר דוד ומרת זהבה רובנר שיחיו - פתח תקוה

לעילוי נשמת

מרת הצילה (הלה) כפתורי ע"ה ב"ר ישעיהו יודנהרץ ז"ל
נלב"ע כ"ח באדר תשנ"ט תנצב"ה

הונצחה ע"י המשפחה שיחיו

סגולות לאוכל מן החנוטים
האם החנוט מטמא

עוף שצומח מן העץ!
להפריד בין המחוברים ולחבר את המופרדים

בעיית רחוב היהודים בפרנקפורט
טומאת מת

צינור מי השופכין שחיבר בין כל הבתים
חנוטי מצרים למכירה

דף קכד/ב כל המטמאין באהל

בעיית רחוב היהודים בפרנקפורט
נתוודע  הבא  ובמאמר  באהל,  הנמצא  המת  טומאת  בדיני  פעמים  מספר  עוסקת  סוגייתנו 

למחלוקת חשובה ויסודית בין הפוסקים, לגבי הלכות טומאה באוהל.

בזמנינו,  הנוגעת  היחידה  כמעט  היא  מת  טומאת  והטהרה,  הטומאה  דיני  מכל  מת:  טומאת 
משום שכהנים אסורים להטמא למת אף בזמן הזה. אחת הבעיות הבולטות המתעוררות בנושא 

זה, היא "טומאת אוהל", אשר על ידה הכהן נטמא גם אם אינו נוגע במת כלל.

טומאת אהל תיתכן בשלושה אופנים. א. כאשר האדם מאהיל על המת. כלומר, שוחה מעליו 
ומאהיל עליו. ב. כאשר המת מאהיל על האדם. ג. כאשר המת והאדם נמצאים תחת גג אחד 

המאהיל על שניהם.

ישהו  הנטמא  והאדם  שהמת  בכך  צורך  אין  השלישי,  באופן  אוהל  בטומאת  להטמאות  כדי 
יחדיו באותו חדר, אלא, אם יש שני חדרים בבית אחד וקיים פתח ביניהם, נטמא הכהן השוהה 
בחדר האחד מפני המת השוהה בחדר השני. טומאת המת, אף יכולה לעבור מקומה לקומה, דרך 

חדרי מדרגות, פירי מעליות, כל עוד היא לא נתקלה במבוי סתום.

בעל ה"פני יהושע" מספר בפרוטרוט (שו"ת "פני יהושע" סימן י', והובא גם בסוף "פני יהושע" כתובות 
מהדורת תנועת בני תורה ועוד) על בעיה מפתיעה שהוצגה בפניו בבואו לכהן פאר כרבה של העיר 

פרנקפורט שבגרמניה, ולפניכם, קוראים יקרים, מוצגת הבעיה לפרטיה, על צדדיה, משום שניתן 
לרכוש ידע רב וחשוב בהלכות טומאה על ידי מעשה זה.

שתי שורות הבתים של רחוב היהודים: באותן שנים, היהודים התגוררו בשתי שורות של בתים 
שנמתחו לשני צידיו של רחוב היהודים. והנה, פעם אחת, בעת שהילך בעל "פני יהושע" ברחוב 

סיפורה של סובארו 
הישנה  הסובארו  מכונית  את  במיומנות  החנה  הוא 
בין שתי עגלות אשפה, ובעודו נאבק בידית החורקת, 
שמיאנה לסגור את שמשת הזכוכית הרובצת על שיניה 
שחלפה  מהודרת  במכונית  בהה  עשורים,  משני  יותר 

מעדנות על פניו, ובלבו גמלה ההחלטה. הגיע הזמן.
כדי  בפרך  עמל  שהוא  שנים  וארבע  עשרים  לו  זה 
בכל  בחל  לא  הוא  הכלכלי.  מעמדו  את  לבסס 
היה  ליל  באישון  כיצד  זוכרים  עדיין  רבים  מלאכה. 
רחב  כובע  בעוד  מדרגות,  חדרי  בחריצות  שוטף 
שיצר  'קשרים'  בעזרת  פניו.  את  מסתיר  שוליים 
לעסוק  והחל  מקצועו  את  שידרג  הוא  זו,  בעבודתו 
סתום  כיור  חלון,  שם  דלת,  פה  קלים.  בתיקונים 
את  מצא  הוא  שנים  מספר  ותוך  שבורה,  וחרסינה 
עצמו מעסיק שני פועלים גברתנים, ג'יבריל וחליל, 

שעמלו עמו מבוקר עד ליל.
מרפסות סוכה רבות נזקפות על שמו, ומאות מטבחים 
עברו תחת ידי הזהב שלו. במהלך השנים הוא החליף 
את דירת השיכון שבה התגורר, בדירה רחבת ידיים. 
רעייתו ריהטה את הבית בטוב טעם, והוא, עם ג'יבריל 

וחליל, העמידו בו מטבח לתפארת. בית למופת.
לא היה לו במה להתבייש. עסק גדול, בית מפואר, 
משפחה למופת, ממון בשפע, בריאות איתנה, וחסד 

ה' מעולם ועד עולם.

דבר העורךדבר העורך
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 יו"ל ע"י ביהמ"ד למגידי שיעור "דף היומי" בראשות הגרח"ד קובלסקי שליט"א  לע"נ הר"ר מרדכי קלמן (מוטי) זיסר ב"ר משה יצחק ז"ל
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בית מדרש
למגידי שיעור "דף היומי"

ר 3 ת.ד. 471 ב"ב טל. 03-5775333
סופ

ם 
חת

לם
םלזכרון עו ל

האשה
החשובה רודפת 
צדקה וחסד

מרת
ורדה שניצר

ע"ה
ב"ר מאיר ז"ל

תנצב"ה
עלון שבועי ללומדי "הדף היומי"

מאורות

היומי" "הדף ללומדי שבועי עלון
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גליון מס' 1036מסכת חולין קכ"ד - ק"לטבול יום א', ב' - ב', ב'בס"ד, כ"ד אדר ב' תשע"ט



כהני  סבלו  רבות  שנים  במשך  כי  בפניו,  ושחו  ומלומדים"  הכהונה  "נכבדי  פניו  את  חילו  היהודי, 
הקהילה מכך שהיה עליהם לעקור מביתם עם פטירת אחד מדרי אחת השורות. אירע גם, כי הוכנה 
סעודת חתונה אצל משפחת כהנים, ובעוד הציבור מתכונן לאכילה, נפטר תינוק קטן באחד הבתים 
ובלית ברירה כמעט שערכו את הסעודה בחצר, עד אשר חילו את פניו של אביו של התינוק שיוציאנו 

אל החצר, שם, תחת כיפת הרקיע, אין אוהל מעליו ואין הטומאה יכולה לעבור לכל הבתים.

צינור מי השופכין שחיבר בין כל הבתים: ה"פני יהושע" התפלא על הדבר, שכן, לא היה כל חיבור 
נראה לעין בין שתי השורות, אשר דרכו הטומאה תעבור, והוא לא הבין מדוע ראו חברי הקהילה 
להחמיר על עצמם בדבר שאין בו צורך. לשאלתו, נענה, כי בכל בית קיים פתח לצינור ניקוז מי 
השופכין, המחבר בין כל הבתים, ולפיכך הכהנים יצאו במהירות מן הבתים בשעה שהיה מת מונח 

באחת השורות, שכן, הטומאה עברה משורה לשורה על ידי פתחי הניקוז.

ה"פני יהושע", הוא הפוסק הראשון אשר דן בשאלה מעין זו שהתעוררה בשל התפתחות הצנרת 
העירונית, ובעקבותיו דנו בדבר בעל "ישועות יעקב" זצ"ל (או"ח סימן שמ"ג), שהודה לדברי ה"פני 
מחלוקתם  כאשר  בתוקף,  עליהם  חלק  אשר  ש"מ),  סימן  יו"ד  (שו"ת,  זצ"ל  סופר"  וה"חתם  יהושע", 

מתמקדת בהגדרת הלכה חשובה בהלכות טומאה.

שדלתו  בחדר  נמצא  המת  אם  ברם,  נטמא.  יהודי,  מת  עם  אחד  בבית  השוהה  כי  הכל יודעים, 
סגורה, הטומאה אינה עוברת לשאר חדרי הבית. אולם, במקרה שבקיר החדר שבו המת שוהה, 
קיים פתח ברוחב טפח (עיין רמב"ם הל' טומאת מת פ"ד הל' א'), המחבר בין החדר לבין שאר חדרי הבית, 

הטומאה עוברת לכל הבית. הלכה זו מוסכמת על הכל.

יש  טומאה,  לקבל  כדי  כי  קבע,  יהושע"  ה"פני  נטמא:  המת,  של  במקומו  הנמצא   - יהושע  פני 
לשהות באהל [כינוי למקום מקורה] אחד עם המת. מעתה, כאשר אדם שוהה בבית אחד עם המת, 
ויש חציצה ביניהם, הוא אינו נטמא. אם החציצה הוסרה - נפער חור בגודל טפח - הוא שב ונמצא 
עם המת באותו בית, והוא נטמא. כלומר, החור אינו מעתיק את הטומאה למקומות שאליהם לא 
היתה יכולה להגיע, אלא הוא גורם להסרת המחיצה אשר עד עתה מנעה מן הטומאה להתפשט 
בכל הבית. משכך, ברור מאליו, כי צינור השופכין אינו מסוגל להעביר את הטומאה לבית אחר, 
למקום אחר, שהרי כלל ברזל חרטנו בהלכות טומאה: על הנטמא ועל המטמא לשהות תחת גג 

אחד! והלא אין גג המאחד בין שתי שורות הבתים.

חת"ם סופר - הטומאה עוברת גם למקום אחר: אולם, ה"חתם סופר" זצ"ל חולק וסובר, כי יפה 
כוחה של הפירצה כדי 'להעתיק' את הטומאה למקומות נוספים, גם לאלו שהמת עצמו אינו נמצא 
בהם כלל. הלכה היא בהלכות טומאה, ללא סברה או הגיון, אומר ה"חתם סופר" - הטומאה עוברת 
וגולשת דרך כל פתח אפשרי, עד שהיא מגיעה למקום שאינו מקורה, והיא חדלה מלעבור. לפיכך, 
לדעתו, יפה כוחו של צינור השופכין כדי להעביר את הטומאה לשורת הבתים השניה, אף שהיא 
נחשבת מקום אחר, מה בכך, לעולם הטומאה עוברת דרך פתחים שקוטרם טפח (ראוי לציין שקיימת 
נפק"מ נוספת בחקירה זו. עיין חידושי רבי שמואל עמ"ס ב"ב סימן ט"ז אות ד', ועיין ספר "טעם ודעת" להגר"י פישהוף 

נוסף).  באופן  החת"ס  דעת  לבאר  שאפשר  שם  ועיין  ז',  הל'  ופ"כ  א',  הל'  י"ד  פרק  טו"מ  הל'  הרמב"ם  על  שליט"א, 

להלכה נקטו רוב האחרונים כדעת ה"חתם סופר", (עיין שם ס"ק ס"ה).

דף קכו/ב מלא תרווד רקב

חנוטי מצרים למכירה
ביום שני, ו' טבת ה' תרמ"ו, עסק בעל ה"חשק שלמה" זצ"ל, מפוסקי וילנא לפני כמאה שנים, בעריכה 
לדפוס של חידושיו המצורפים לש"ס הוילנאי המהודר. באותו יום הגיעתו השמועה, על פטירת רבי 
מתתיהו שטראשון, בנו של הרש"ש, ולכבוד ידידו הנפטר הוא צירף לחידושיו תמיהה רבתי שהנפטר 
עמד עליה בחייו, והוא, בעל ה"חשק שלמה", מנסה ליישבה (נדפס בסוף הש"ס "חלק שלמה" על סדר טהרות).

סגולות לאוכל מן החנוטים: לפני למעלה משלש מאות שנה, עסקו רבני מצרים ופוסקים נוספים 
במעמדם ההלכתי של החנוטים. למקרא תשובות הפוסקים מן התקופה ההיא מתברר, כי שאלה 
זו היתה אקטואלית ביותר, נוכח ההתעניינות הרבה שהציבור גילה בחנוטים אשר הוצאו מקבריהם 
והוצעו למכירה לכל המרבה במחיר. מסתבר, כי שמועות שונות, שנפוצו בין ההמון, בדבר סגולות 

מופלאות הצפויות ל… אוכל מן החנוטים, הקפיצו את מחירם.

האם החנוט מטמא: מכלול בעיות הלכתיות נכרכו סביב מנהג מוזר זה, ואנו נעסוק בשאלה אחת 
מתוכן: האם הגופה החנוטה מטמאת, כאשר ההשלכה המעשית היא, אם כהנים ממולחים שסחרו 
בחנוטים, רשאים למשש את ה'סחורה', שהרי כהנים אסורים להטמא למת, גם נוכרי, אשר מטמאם 

בנוגעם בו או בנושאם אותו [מת יהודי מטמא גם את השוהה באהל המת, ולגבי מת נכרי נחלקו הדעות].

ה"משנה למלך" התבקש לחוות את דעתו בנידון ה'מומיה', כפי שהוא מכנה אותה, ותחילה הוא 
מתאר כי "אין בה בשר כלל אלא עצמות ועור החופה אותם, הם יבשים מאד לא נשאר בהם לחלוחית 
של בשר כלל. אומנם, בשר מת יבש, שאם יגעו בו ייפרך ויתפורר כקמח, להלכה אינו מטמא (עיין נדה 
נה/א, רמב"ם הל' טומאת מת פ"ג הל' י'), מכל מקום", ממשיך ה"משנה למלך", "ושאלתי אם עצמות אלו 

עם השנים הצטבר סכום כסף הגון בחשבון הבנק 
כלכלי  "בסיס  לכנותו  היה  ניתן  אשר  כזה  שלו, 

איתן". חלומו הישן התגשם.
הפלסטיק  הגה  על  המיובלת  בידו  החליק  הוא 
הסדוק, ליטף את מוט ההילוכים שאיבד את ראשו 
את  סקר  כבד,  כיור  של  אדירה  מחבטה  כתוצאה 
עוד.  לא  כי  וידע  אוהב,  במבט  הבלויים  המושבים 

הגיע הזמן. 
כנפי  על  בדמיונו  דואה  מושבו,  על  נותר  הוא 
צבועה  העתידית,  מכוניתו  את  חזה  הוא  העתיד. 
עומדים  דיגיטליים  מתגים  כסוף,  מטאלי  בצבע 

לפקודתו בכל רגע, וחלונות חשמליים כמובן.
וסופגת  חרש  המחליקה  במכונית  נוהג  הוא  הנה, 
אותה  ומחנה  הכביש,  מהמורות  את  קרביה  אל 
או  עבורו.  יתקינו  וחליל  שג'יבריל  מיוחד  בחניון 
אז, הוא ייצא מן הרכב, ילחץ מעדנות על השלט, 
הדלתות  מתוך  כהות  זגוגיות  יעפילו  ובתגובה 
הכבדות ויכסו את חללי מכוניתו המהודרת. זמזום 
חרישי, שילווה בהבהוב זריז של כל פנסי המכונית, 

יסמן כי הפעולה הסתיימה בהצלחה.
להוותו  מדמיונותיו,  באחת  הקיצו  מטריד  צפצוץ 
מכוניתו,  של  הצופר  על  לחץ  בטעות  כי  הבחין, 

כאילו היה זה השלט.
מבלי  משמעותי  צעד  ביצע  לא  הוא  מעולם, 
בעיניים  הנאמנה.  רעייתו  עם  כך  על  שהתייעץ 
בורקות תיאר בפניה את מכונית חלומותיו. תוכה 
שנות  שלוש  בפנים.  ונעימה  בחוץ  נוצצת  כברה. 
אחריות בלא צורך לרכון מפעם לפעם על מכסה 
המנוע בניסיון נואש לשכנעו להתעורר לחיים. אח… 
בעשר  הביט  כורסתו,  על  אחורנית  התרווח  הוא 
אצבעותיו המחורצות שיגעו כה רבות. הגיע הזמן.

והיא, להפתעתו, סירבה. אינה מוכנה. בשום אופן. 
לא יעלה על הדעת. לא בא בחשבון.

כן, היא מבינה את הצורך ברכישת מכונית חדשה, 
ומשוכללת,  מפוארת  מכונית  אבל  וטובה,  יעילה 
מושא חלומותיו של בעלה, אין היא מוכנה לרכוש.
הוא בשלו והיא בשלה, ולבסוף נמנו וגמרו ביניהם 
התורה,  מגדולי  אחד  בפני  טענותיהם  את  להציע 

אשר ישמע את דבריהם ויכריע כדת מה לעשות.
ותוך  החבוטה,  הסובארו  במכונית  השניים  הפליגו 
זמן קצר מצאו את עצמם בביתו של תלמיד חכם 
עצה  לקבל  לפתחו  משחרים  רבים  אשר  מופלג, 

ותושייה, ברכה והצלחה.
יגון  אפוף  וזוג  הרב,  של  חדרו  דלת  נפתחה  הנה, 
בתור,  הבא  שפוף.  בראש  החוצה  דרכו  את  פילס 
החדר  אל  פסעו  ומיודעינו  שהכריז,  מי  הכריז 
פנימה. הוא לחץ את ידי הרב בהתרגשות, התיישב, 

ופלט את אשר על לבו.
את  היטב  שוקל  שהוא  תוך  אמר,  הרב,  כבוד   -
מילותיו, יש לי ברוך ה' עסק גדול, ממון בשפע ו…

- כן, כן, עודדו הרב, לכשחש מיודענו נבוך קמעא, 
המשך, המשך.

- ובכן, יש לי גם בית יפה ומפואר …
ביתו  בקירות  נתקלו  עיניו  מילותיו.  נתקעו  שוב 
זכו  שעוד  המתכת  בעמודוני  הרב,  של  הישנים 
כפחם.  שחור  הישיש  הרב  של  זקנו  את  לראות 
במכשיר הטלפון בעל החוגה, בכסאות העץ שדמו 

למדפים בחנות מכולת. והוא, "מפואר" "יפה"…
- המשך, המשך.

וכשעיניו  יקרה.  מכונית  לרכוש  רוצה  אני  ובכן,   -
חלף  ומשוכללת  מפוארת  המשיך,  מושפלות 

מכוניתי החבוטה.
- שיהיה לך לבריאות, חייך הרב, ותסע בדרכים טובות.
הרב כבר שיקע את עיניו בגמרא שלפניו, אשר בה 
הוא מעיין בזמן הפנוי שבין יציאת המבקשים את 
עצתו וכניסת הבאים אחריהם, אך הוא הבחין, כי 

היושבים לפניו אינם זעים ואינם נעים.
- המשך המשך.

- ובכן, רעייתי שתחיה מתנגדת לכך. 
- מדוע?

- אני מפחדת מעין הרע. מאנשים שעלולים לקנא 
בנו בגין הצלחתנו הכלכלית.

- עין הרע???
- מאד מפחדת.

הרב הסיר את משקפיו, התקרב למיודענו החושש 
מעין הרע, הביט לתוך עיניו ושאל: סיימת את הש"ס?

כהני סבלו רבות שנים במשך כי בפניו ושחו ומלומדים" הכהונה "נכבדי פניו את חילו היהודי
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נפרכים מאליהם או לא, ואמרו לי שאינם נפרכים ובקושי הם משתברים". מעתה, הוא קבע, הרי הן 
מטמאות במגע ובמשא, שכן, המומיה אינה נחשבת כבשר יבש משום שאינה נשברת ונפרכת.

רבי מתתיהו שטראשון נזעק ותמה, מה צורך ראה ה"משנה למלך" להוכיח בסברות ולדון אם 
החנוט נחשב בשר יבש אם לאו, הרי מקרא מלא הוא, שנושאי ארונו של יוסף נטמאו בטומאת מת, 

ולפיכך עשו פסח שני, והלא יוסף חנוט היה! הרי לנו, כי גם החנוט מטמא טומאת מת?

חריפה היא הקושיה וקשה.

לאחר שה"חשק שלמה" מביא את קושיית ידידו הנפטר, הוא מיישב אותה בנעימות באופן הבא. 
למדנו בסוגייתנו, כי רקב המת, היינו: מת שהרקיב, מטמא "מלא תרווד" - מלא חופניים. כלומר, מת 
רגיל מטמא בשיעור כזית. גם אם לפנינו חתיכה מן המת בשיעור כזית בלבד, היא מטמאת. אך אם 
המת נרקב, יש צורך בשיעור "מלא תרווד" [מלבד יתר התנאים הנדרשים לטומאת רקב, עיין רמב"ם פ"ג הל' ד'].

רבי עובדיה מברטנורה (משנה נדה פ"ז משנה א') מוסיף על כך, כי גם בשר יבש מטמא בשיעור מלא 
תרווד, שהרי אינו גרוע מרקב. שכן, אמנם בשר יבש אינו מטמא בשיעור כזית, אך הכל מבינים כי 

אינו גרוע מן הרקב, ולפיכך ברור, כי גם בשר יבש הניפרך מטמא בשיעור תרווד.

מעתה, ניתן להבין מדוע ה"משנה למלך" התאמץ להוכיח שחנוט אינו נחשב בשר יבש. שכן, אם 
אמנם חנוט נחשב בשר יבש, הרי שהיה מטמא רק משיעור מלא תרווד ואילו חנוט בשיעור כזית לא 
היה מטמא. מה הועילה לנו, איפוא, ההוכחה מיוסף, הלא על חנוט שכזה אין להסתפק כלל, שכן, 
הכל יודעים שבשר יבש מטמא בשיעור תרווד. לא דן ה"משנה למלך" אלא בחנוט ששיעורו כזית 

בלבד, ולפיכך היה עליו להוכיח שהוא אינו נחשב בשר יבש, והוא מטמא… [ועיין שם ביאורים נוספים].

דף קכו/ב עכבר שחציו בשר וחציו אדמה

עוף שצומח מן העץ!
"עכבר שחציו בשר וחציו אדמה". יש דבר כזה.

במשנתנו נאמר, כי קיים סוג עכברים שאינו מתרבה כדרך העולם, אלא מתפתח מן העפר! סוגייתנו 
מתייחסת להגדרתו ההלכתית של עכבר שכזה אשר מת בעודו באמצע ברייתו, חצי בשר חצי אדמה. שהרי, 

מאכל שנגע בשרץ מת - נטמא, ויש לדעת, מה דינו של מאכל שנגע בחלק העכבר שעדיין עשוי עפר.

כדי להסיר ספק מלב המפקפקים בקיומה של בריה זו, כותב הרמב"ם בפירושו למשנה: "והוא עניין 
מפורסם מאד, אין מספר לרוב המגידים לי שראו זה". שנים רבות אחר כך, נאלץ גם ה"תפארת ישראל" 
(בועז אות ב'), להדוף את טענות המפקפקים בנאמר בגמרא, תוך הסתייעות ב'לינק', מן המפורסמים 

שבחכמי אומות העולם בארץ אשכנז, אשר העיד בספרו "אורוועלט", על קיומו של עכבר כזה.

בספרו  מתייחס  תשל"ה)  (סימן  המרדכי  זו,  נדירה  בריה  של  טיבה  על  בגמרתנו  הנידון  בעקבות 
לבריה נוספת המופיעה יש מאין. הוא מספר על זן מסויים של עופות, אשר גדל מן האילנות!!! 
ונותר מחובר בחרטומו לאילן, עד שהוא מתנתק מן האילן, נופל למים ומתחיל את חייו (ראה "דרכי 
תשובה" סימן פ"ד אות ק"ע). עוף זה הוא בעל סימני טהרה, ונחלקו הדעות כיצד להתייחס אליו. כעוף 

זקוק לשחיטה  יש לשוחטו, או כשרץ האסור באכילה, או כפרי שאינו  רגיל שמותר לאוכלו אך 
ואינו מוגדר כלל בעל חיים, שהרי צמח מן העץ.

אינו  בוודאי  זה  שעוף  מוכח  מסוגייתנו  כי  תם,  רבינו  בשם  לו  מסר  אביו  כי  כותב,  המרדכי 
נחשב כגידולי האילן אלא כבעל חיים, שהרי בגמרתנו מבואר, שהעכבר, הגדל מן הקרקע, מטמא 
מאכלים לאחר שהפך לבשר ומת. לו היה גידולי קרקע, לא היה מטמא. מעניין, כי רבי יוסף קארו 
מצא לנכון להקדיש סעיף ב"שולחן ערוך" (יו"ד סימן פ"ד סעיף ט"ו) להלכה זו: "מיני עופות הגדילים 

באילן ותלויים באילן בחרטומיהן, אסורים משום שרץ השורץ על הארץ".

בריאת העולם, יש מאין: בעל התוספות יום טוב מציין, כי קיומן של בריות אלו יש בו כדי לסתום 
שאינם  משום  ומקדם,  מאז  קיים  קדמון,  הוא  שהעולם  הקדמות",  "מאמיני  של  פיותיהם  את 
מאמינים שתיתכן בריאה יש מאין, ומתקשים להבין את הנאמר בתורה הקדושה (בראשית א/כד) 
"תוצא הארץ נפש חיה", שהבהמות והחיות נבראו מן האדמה. והנה, לפנינו מציאות של בריאת 

חיים מן העפר, יש מאין, כדוגמת מעשה בראשית.

דף קכז/ב אוכל שנפרס ומעורה במקצת … אם אוחז בקטן וגדול עולה עמו

להפריד בין המחוברים ולחבר את המופרדים
בסוגייתנו אנו למדים, כי ייתכן מקרה שאדם טמא יגע במאכל, אך חלק מן המאכל בלבד יטמא, 
ולא כולו. המדובר הוא על גוש בשר שנפרס לשניים, כמעט, לא לגמרי, ועדיין נותרה שכבה דקה 
שלא נפרסה, המחברת בין שני החלקים. האם יש להתייחס אליהם כאל שני מאכלים נפרדים, 
או כאל מאכל אחד. הגמרא קובעת, כי אם כאשר יטלו את החלק הקטן יותר, החלק הגדול יגרר 
אחריו, הרי הם נחשבים כמאכל אחד, וטמא הנוגע בחלק אחד מטמא את שני החלקים. אך אם 
בנטילת החלק הקטן הוא ייתלש מן הגדול ויינתק הימנו, הרי לפנינו שני מאכלים נפרדים, שנגיעת 

הטמא באחד מהם, אינה מחילה טומאה על החלק השני.

- מה???
- אני יכול לבחון אותך על הש"ס?

החוצה,  לכשייצא  בתמהון.  עיניו  את  פער  הוא 
החליט, יבדוק אם לא טעה בכתובת.

- לא! לא סיימתי את הש"ס. אבל מה בקשר ל…
- שמא תרשה לי לבחון אותך על סדר אחד, סדר 

נזיקין, או סדר נשים, איזה מהם שתבחר?
- לא! לא סיימתי סדר כל שהוא. אבל מה בקשר ל… 
- אולי אוכל לבחון את ידיעותיך במסכת מסויימת 

השגורה על פיך? 
- לא, כבוד הרב. איני יודע מסכת שלמה על בוריה, 

אבל מה בקשר ל… 
אחד  בפרק  ידיעותיך  את  לבחון  אוכל  חביבי,   -

מתוך מסכת כל שהיא שתבחר בה? 
- גם זאת לא. השיב במבוכה, אך אופיו הנחרץ לא 

הרפה, כבוד הרב, מה בקשר למכונית?
- כן, הגענו למכונית. לדעתי, רעייתך אינה צריכה 
את  הרע.  עין  בך  יטיל  דהוא  מאן  שמא  לחשוש 
יודע.  אינך  בתלמוד  שלם  סדר  סיימת.  לא  הש"ס 
מסכת אחת אינה שגורה על פיך, ואף לא פרק בודד 

אחד אינו בידך! מי אם כן יקנא בך??? 
בני הזוג נאלמו דום. הם קלטו. ללא אומר ודברים 

נפרד בעל הסובארו מהרב, והם יצאו את החדר.
כעבור חודש ימים, שבו בני הזוג אל הרב, שקיבלם 

במאור פנים בעודם נרגשים עד עמקי נשמתם.
- כן.

- כבוד הרב. באתי להבחן על פרק "אלו מציאות"…
מבעל  בעולם  מאושר  אדם  היה  לא  שעה,  אותה 
והרצה  הרב  לפני  ישב  הוא  ארוכה  שעה  הסובארו. 
לפניו דף אחר דף מן הפרק עליו שקד חודש ימים. 
ג'יבריל וחליל שמו לב כי מעסיקם טרוד בדבר דחוף 
ביותר. בכל רגע פנוי היה מתיישב על ארגז הכלים, 

מוציא ספר מנרתיקו ושוקע בהאותיות הצפופות.
הוא הבין היטב את המסר. היום הוא כבר יודע אל מה 
צריך אדם לשים את לבו, ובעצמו הוא הולך ומפיץ 

סיפור זה ברבים, למען ילמדו האנשים ויוסיפו לקח.
ניתן  אין  נכון.  אומר.  הוא  הזה  בעולם  חיים  אנו 
להתעלם מכך. אולם, יהודי פקח מפריד העיקר לטפל, 
המהות  ובין  לקליפה  התוכן  בין  לדמיון,  האמת  בין 
למראה עיניים. התורה היא העיקר, ואליה נשואות כל 
העיניים. ללימודה ולקיומה מופנים כל המאוויים, מאז 
ועד היום, ועד סוף כל הדורות. כל השאר, כן, אפשר, 
בסדר, ניתן, זה אנושי, רק לא לשכוח מה הוא העיקר.

דף קכו/ב עכבר שחציו בשר וחציו אדמה

רמש האדמה - מיהו?
וחציו  בשר  שחציו  עכבר  קיים  כי  מבואר,  בגמרתנו 
אדמה, והוא נוצר מן האדמה, שלא על ידי פריה ורביה.

בין  לשון  שינוי  מוצאים  אנו  בתורה  כי  מעניין, 
האדמה"  רמש  ואת  הארץ  חית  לרמש - "את  חיה 
(בראשית א/כה). רמז יש כאן, כי יש רמש שגופו 

עשוי מאדמה ("טעמא דקרא", בראשית).

דף קל/א הזרוע והלחיים והקבה

שכר השחיטה הברכה והבדיקה
יהודי השוחט בהמת חולין, נותן לכהן את הזרוע, 

את הלחיים ואת הקיבה.
דרש',  'דרך  על  מסביר  יח/א)  (דברים  עזרא  האבן 
השוחט  הכהן  שכן,  נבחרו,  אלו  מתנות  דווקא  כי 
את הקרבנות בזרועו, ראוי לקבלת הזרוע, הלחיים 
הן כשכר לברכת הכהנים, והקיבה, כשכר הבדיקה.

גאב"ד  לוין  אהרן  רבי  מבאר  הבדיקה?  שכר  מהו 
שהרי  מטריפות,  לבדיקה  הכוונה  אין  כי  ריש"א, 
את  לבדוק  צריכים  היו  לא  כי  (יא/א)  למדנו 
קס"ג)  (סי'  הריב"ש  אך  טריפה,  מחשש  הקרבנות 

מצדד, כי בדיקת הריאה נעשתה בהם.

בברכת התורה, העורך

המעוניין לזכות את הרבים בסיפור מעניין, או בעובדה מרתקת שניתן 
ללמוד מהם מוסר השכל, מוזמן לפנות למערכת מאורות הדף היומי, 

ואנו נפרסם זאת בע"ה בטור זה. כתובתנו: ת.ד. 471 בני ברק.
mendelson@meorot.co.il :פקס: 03-570-67-93 דוא"ל
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לעילוי נשמת

מרת גליקעל קליין ע"ה ב"ר יהושע הלוי וייס ז"ל
נלב"ע כ"ו באדר תשע"ב תנצב"ה

הונצחה ע"י בנה יוסף (רמי) קליין ומשפ' - בני ברק

לעילוי נשמת
הר"ר יוסף נתן נטע הפטקה ז"ל

ב"ר ישראל צבי ז"ל נלב"ע כ"ט אדר תשע"ב
ומרת דבורה רחל הפטקה ע"ה

בת הרב דוד יהודה בנט זצ"ל  נלב"ע  ו' אייר תשס"א
תנצב"ה

הונצחו ע"י המשפחה שיחיו

לעילוי נשמת 

 מרת שארה מרים צורף ע"ה

בת יפה אלה ואפרים יחיאל הי"ו יבדלחט"א 

נלב"ע כ"ז אדר א' תשע"ו

תנצב"ה

לעילוי נשמת

מרת שאשא מלכה ג'ייקובס ע"ה
בת הרב מנחם מנדל דסקל ז"ל

נלב"ע כ"ג באדר א' תשס"ה תנצב"ה

הונצחה ע"י המשפחה שיחיו

לעילוי נשמת

הר"ר ירחמיאל אשר זיטמן ז"ל

ב"ר מרדכי צבי ז"ל נלב"ע כ"ז באדר תשע"ב

תנצב"ה

הונצח ע"י המשפחה שיחיו

לעילוי נשמת

מרת חיה ינטה ברכה אשכנזי ע"ה
ב"ר זלמן הענך ז"ל נלב"ע כ"ח באדר ב' תשע"א

תנצב"ה
הונצחה  ע"י בנה ידידנו

עו"ד צבי אשכנזי ומשפ' שיחיו

הר"ר יצחק אייזיק אורנשטיין ז"ל
ב"ר שכנא דוד ז"ל

נלב"ע ט"ו בחשון תשל"ב

תנצב"ה
הונצח ע"י בנו

הר"ר אשר אורנשטיין ומשפ' שיחיו - חיפה

זז"ל קק אאורנששטייין יצחחקק אאייז
בב"ר ששכנאא דודד ז"ל

תתששל"ב נלב"עע ט"ו ב בחששוןון

תתנצבב"הה
הונצחצח ע"יי ב בנו

חיחיחיחיפפהפהפה -- ששישיששיחיחיחיחיוווו ומומומומומששפשפשפשפ''' ואואואואורנרנרנרנרנשטשטשטשטשטיייייייןןןןןן אשאשאשאשאשרררר ןן""ררררר

יציצצחחקקאאייזזייקקאוררננשששטטיי ההההר"ר"רר

ההההההררר"ר"ר"

הר"ר ישראל סימינובסקי ז"ל

ב"ר שניאור זלמן ז"ל 

נלב"ע כ"ז באדר א' תשנ"ה

תנצב"ה
הונצח ע"י המשפחה שיחיו

חלקי  בכל  יפה  זו  הלכה  של  כוחה  הפרוסה:  אחר  יגרר  הככר  שכל  באופן  המוציא  פת  בציעת 
התורה ולא בהלכות טומאה בלבד. הנה, כאשר יהודי עומד לסעוד את לבו בלחם, מצווה עליו לברך 
ברכת המוציא על ככר שלם שאינו חתוך, אם ישנו ברשותו. ברם, טרם הברכה ראוי לכתחילה, 
לחתוך מעט בכיכר, כדי לצמצם ככל האפשר את זמן החיתוך שלאחר הברכה. ה"שולחן ערוך" 
(או"ח סימן קס"ז סעיף א') מדגיש: "וצריך לחתוך מעט, שאם יאחוז בפרוסה יעלה שאר ככר עמו" 

[בשבת אין נוהגים כן, עיין שם רמ"א ומ"ב ס"ק י'].

בצק הנוגע בבצק אחר, נחשב בצק אחד: הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל ("קהילות יעקב" טהרות 
סימן ע"ב) למד סוגייה זו והוא תמה עד למאד, מאחר שבהלכות אחרות, חכמים הורו בבירור, כי גם שני 

חלקים נפרדים נחשבים כמאכל אחד. במה דברים אמורים? כידוע, מצוות עשה מן התורה להפריש תרומה 
מעיסה שעשוייה מאחד מחמשת מיני דגן ולתתה לכהן. תרומה זו ידועה כמצוות 'חלה'. עיסה שגודלה 
אינה כשיעור ארבעים ושלש ביצים וחמישית הביצה, אינה חייבת ב'חלה'. והנה, למרבה הפליאה, שתי 
עיסות קטנות שהונחו זו לצד זו, והן נוגעות מעט זו בזו, כך שאם תנטל אחת מהן היא 'תנשוך' מעט 
בחברתה ותיטול מבצקה, הרי הן נחשבות כעיסה אחת - ואם יש בשתיהן גם יחד כדי שיעור, יש להפריש 

מהן תרומה ("שולחן ערוך" יו"ד סימן שכ"ה סעיף א'). הרי לנו, כי גם חיבור רופף וקלוש, מאחד בין מאכלים.

שני מאכלים הנתונים בקדרת מים, נחשבים מאכל אחד: כמו כן, בגמרא שלמדנו זה לא מכבר 
(מנחות כד/א) נאמר, כי שני מאכלים הנתונים בקדרה ובה מים, נחשבים כמאכל אחד מפני שהמים 

מחברים ביניהם! כיצד ניתן להלום הלכות אלו, עם האמור בגמרתנו.

ובכן, כדי לנסות ולהפריד בין הדבקים, עלינו לאתר הבדל מהותי בין המקרים, כזה אשר יניח 
את הדעת ויעניק הסבר הגיוני לפיצול שלפנינו. בעל ה"קהילות יעקב" זצ"ל מצא חילוק זה והוא 
מניפו על נס בזהירות רבה. חתיכת הבשר המדוברת בסוגייתנו, שנפרסה כמעט לחלוטין, היתה 
לפני כן גוש אחד. כמו כן, הלחם שבו עוסק ה"שולחן ערוך" לגבי ברכת המוציא, הוא גוש אחד. 
לעומת זאת, שתי העיסות שהונחו זו לצד זו, מעולם לא היו גוש אחד, וכמו כן, שני המאכלים 

הצפים בקדירת המים, נוצרו מלכתחילה כשני מאכלים נפרדים.

היה  שלא  מזה  שנחתך,  השלם  של  חיבורו  גרוע  כי  יתכן  יעקב",  ה"קהילות  בעל  אומר  מעתה, 
כדי  חכמים,  בידי  שהוגדר  רופף,  בחיבור  די  נפרדים,  גושים  שני  לפנינו  כאשר  מעולם!  מחובר 
מעשה  הפרדה,  פעולת  בו  בוצעה  ונפרס,  אחד  גוש  ניטל  כאשר  ברם,  אחד.  כמאכל  להחשיבם 
חלוקה לשני חלקים, ולפיכך יש צורך בחיבור הדוק יותר, כדי להחשיבם כמאכל אחד, אשר בכוחו 

להתעלם מפעולת החיתוך המהווה משקל נגד לחיבור ביניהם.

הוא מסכם את דבריו, כי חילוק זה הוא חידוש גדול ועדיין יש לעיין בדבר [ועיין שם שבדין חיבור 
לטומאה ע"י קדרה ובה מים, י"ל שהוא מדרבנן. ולגבי צירוף עיסות לחלה העירו בבית מדרשנו, כי דין זה שונה, כפי 

שמצאנו שיש בו דין צירוף סל, ואין הלכה שיהיה מאכל אחד].

דף קל/א הזרוע והלחיים והקבה

מתנות כהונה לרב
כאשר המלבי"ם התמנה לרב, הוא נשא את דברו 

לפני קהל עדתו ואמר:
כמתנות  מתנות  שלש  אלא  מכם  מבקש  אינני 
הכהונה, הזרוע הלחיים והקבה. הזרוע - שתדקדקו 
בתער,  מגילוח  הזהרו   - הלחיים  תפילין,  בהנחת 

והקבה - הקפידו שלא לאכול מאכלות אסורות…

* 3764

2

חלקי בכל  יפה  זו  הלכה  של  כוחה  הפרוסה: אחר  יגרר  הככר  שכל  באופן המוציא  פת  בציעת 
התורה ולא בהלכות טומאה בלבד. הנה, כאשר יהודי עומד לסעוד את לבו בלחם, מצווה עליו לברך
ברכת המוציא על ככר שלם שאינו חתוך, אם ישנו ברשותו. ברם, טרם הברכה ראוי לכתחילה,

דף קל/א הזרוע והלחיים והקבה

מתנות כהונה לרב
דברו את נשא הוא לרב, התמנה המלבי"ם כאשר

כ"ד אדר ב'-א' ניסןחולין קכ"ד-ק"ל
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