
 
 

 סיום מסכת שבת ותחילת מסכת עירובין - "ן שמחה לגמרה של תורהישעו"

 
 הדף היומי על סדרונחמדים לקט פנינים יקרים      

32ס' גליון מ  | ראהפרשת  | עירובין ו-קנושבת דף       

 קנו.דף 

 -ר"י אמר אין מזל לישראל וכו' -ויש מזל לישראל 
נשאל רבינו הרשב"א בהא דאמרינן במסכת מועד 
קטן )כ"ח א'( בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא 
מילתא אלא במזלא תליא מילתא, ואילו בפסוקי 
התורה נראה בהפך הגמור כי בזכות ובעונש הדבר 

 תלוי.

והשיב הרשב"א ז"ל בתשובותיו )ח"א סי' קמח( 
וז"ל: "בדבר הזה נחלקו חכמי ישראל בכמה 

קומות בתלמוד אם יש מזל לישראל או לא, ונראה מ
לי כי לא נחלקו ]חכמי ישראל אם יש מזל לישראל 
או לא[ אלא במקרה היחידים, ולא במה שישיג את 
הצבור, כי לדעת כולם כח הצבור גדול לידון על פי 
מעשיהם לטוב או למוטב ]פירוש ולא תלו במזל[. 

בו יאמר וזהו שסדרו לנו בראש השנה ועל המדינות 
אי זו לשובע ואי זו לחיים. ואף על פי שתמצא 
בחזקיה שמעתי את תחינתך הנני יוסף על ימיך 
חמש עשרה שנה ]פירוש ושמעת מינה דאף יחיד 
לא תלי במזל, שהרי הוסיפו ליחיד חזקיה על מה 
שנגזר לו לפי מזלו, ומתרץ[ המלך כצבור שהצבור 

 וכל ישראל ]בו[ תלויין" עכ"ל.

שלמה הכהן מוילנא זצ"ל בספרו בנין  וכתב הגאון ר'
היטב דברי  יבוארושלפי"ז שלמה )ח"ב סי' לב( 

הירושלמי ברכות פ' אין עומדין ר' חזקי' וכו' לעולם 
אל יהי' פסוק הזה זז מתוך פיך ד' צבאות עמנו 
משגב לנו אלהי יעקב סלה, ר"י בשם ר"י וחברייא 

כאורה למה אמרי ד' צבאות אשרי אדם בוטח בך, ול
 הוסיפו המקרא הזה.

יבואר, כי הנה ד' צבאות עמנו  אהרשב"ולפי דברי 
משגב לנו ר"ל ד' הוא המנהיג שלנו ולא המזלות 
וה"א ד' המנהיג דייקא לרבים, עמנו, אבל לא ליחיד, 

ובאמת ר"י אזיל לשיטתו דסובר כאן אף ליחיד אין 
מזל, ולכן סיים ד' צבאות אשרי אדם בוטח בך ר"ל 
אפילו ליחיד ג"כ טוב כשהוא בוטח בך כי אין מזל 

 אפילו ליחיד. ע"כ.
 

 :קנודף 

 -כסי רישך כי היכי דתיהוי עלך אימתא דשמי' וכו'
מתייחס לסוגי'  בשו"ת מהריט"ץ החדשות )סי' ר(

תב: מה ששאל הוא שלנו בענין כיסוי הראש והוא כו
אם מותר ללכת בראש מגולה ובודאי כוונתו שראשו 
היה פרוע לגמרי, ולא כן כוונת כל אותן הבקיאיות, 
כי רב הונא בריה דרב יהושע לא היה משתבח: תיתי 
לי דלא מסגינא ארבע אמות בגילוי הראש על פרועי 
הראש, כי מה זו מעלה, אפילו ריק שבריקים אין 

י הראש בפרוע ארבע אמות, אמנם ראוי שילכו בגילו
כוונתו שהיו רגילים בזמן התלמוד הגדולים שלא 
לצאת אפילו יהיה כובע ישועה על ראשו אלא 
בסודר על כובעו, או מצנפתו, וכל זה ענוה יתירה 
והכנעה לפני המקום וזה דייק דאמר: בגילוי הראש, 

 ולא אמר בראש מגולה שהיה נראה ראשו פרוע.

אש רוצה לומר בלא סודר על ראשו אמנם גילוי הר
שהוא מורה ענוה ויראה מהשכינה שלמעלה 
מראשו, ומחמת הסודר שעל ראשו עיניו למטה 
ואינו מביט בשכינה, וזהו מה שאמרו בגמ' באמיה 
דרב נחמן דאמרו לה כלדאי בריך גנבא הוא וכו', 
אמרה ליה כסי רישך כי היכי דתהוי עלך אימתא 

יס תותי דיקלא נפל גלימא דשמיא, יומא חד הוה גר
מעלוי רישיה, דלי עיינה חזי לדיקלא אלימה יצריה 
וכו'. הרי מכאן ראיה שגילוי הראש אינו פרוע ממש, 
שלא יתכן שצוו לאמו של רב נחמן שלא תניח את 
בנה בגילוי הראש, כי כיצד תניחהו כל ימיו בראש 
פרוע, לא יתכן. וגם היא שאמרה לו כסי רישך כי 

אכן ע"י  ...מה שנראה לי שנולד לן זה מנהג לחדש חידושים יותר מדאי ' :(:שבת דף קמ)חתם סופר כתב ה
 '.והנסיון מעיד לנו ע"ז ויודע אני בעצמי ,החידושים בכל דף ועמוד עי"ז זוכר הכל ומילתא דתמיה מידכר דכירא



 
 

וי עלך אימתא דשמיא דודאי לא היתה היכי דתה
מצווה אותו שלא ילך בראש פרוע. אמנם מלבד 
שהיה כובע על ראשו, צוותה לו שיפרוס סודר על 
  ראשו כדי שמתוך כך תהיה מורא שמים על ראשו,
ועיניו לא יביטו כלפי מעלה להביט בשכינה 

 שלמעלה מראשו.

וזה דייק: יומא חד נפל גלימא מעילוי רישיה דל 
עיניה. לומר, שהגלימה היתה לעולם על ראשו על 
הכובע או על המצנפת ואותו היום נפל סודר מעל 
ראשו וזקף עיניו מה שהסודר היה מנמיך עיניו שלא 
יביט למעלה, וזהו מה שהיה משתבח: תיתי לי דלא 

לא סודר מסגינא ארבע אמות בגילוי הראש כלומר ב
 על הכובע.

ואזדא לטעמיה, שאמרו עליו בפרק קמא דקידושין 
)לא, א( רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ארבע 
אמות בגילוי הראש אמר שכינה למעלה מראשי. 
לכך הסודר שעל ראשי מטיל עלי אימה ומורא 
שמים שלא אביט למעלה והוא על דרך מה שאמר 

ופה דוחק רגלי ר' יהושע בן לוי שהמהלך בקומה זק
השכינה. גם רב הונא בריה דרב יהושע הבא אחריו 
כמה דורות היה מחמיר על עצמו יותר ומטיל סודר 
על ראשו כמבואר. והשתא אתי שפיר שהיה 
משתבח )שבת קיח ע"ב( תיתי לי דלא )מ(סגינא 
ארבע אמות בגילוי הראש, פירוש בלא סודר שנראה 

תבח תיתי הכנעה, דאי לא תימא הכי מאי היה מש
לי דודאי היה משתבח בחסידות יתירה. ואם איתא 
דגילוי הראש רוצה לומר פרוע ממש, מאי רבותיה. 

 וכו' ע"כ. וזה ביאור חדש בסוגית הגמ' כאן ודו"ק.
 

 .קנז דף

מפירין נדרים בשבת ונשאלין לנדרים שהן לצורך 
בשו"ת התעוררות תשובה )סי' קעח(  -השבת וכו'

כותב ספק נפלא: נסתפקתי מי שיש עליו נדר אחד 
שהוא לצורך השבת וכמה נדרים שאינם לצורך 
השבת, ומתחרט על כולם יחד, ולפי הנוסח המתוקן 

אחת, שאומרים להיתר נדרים מתירים כולם בפעם 
הכל מותרים לך, א"כ כוללם כולם יחד בדבור אחד, 
אם מותר להתיר כולם, כי איסור להתיר נדרים 
בשבת הוא משום דמיתחזי כדינא, עיין נדרים )ע"ז 
ע"א( ובר"ן שם, וכיון שמתירין לו הנדר שהוא לצורך 
שבת, יכול לכלול גם האחרים בדבור אחד, דלא עשו 

שאינם לצורך שבת. ואין  דבר מיוחד בשביל אלו
לומר שיהי' אסור משום הכנה כמו שאיתא בספר 
חסידים )סי' רס"ו( ומובא במג"א )סי' ר"צ( שלא 
יישן בשבת כדי שיוכל להיות ער אחר השבת 
דמיחזי כהכנה, זה אינו כי בדבור אחד הכולל את 

 כולם לא מיחזי כהכנה כמובן. ע"כ.

לנדרים שהן לצורך השבת. אבל שלא לצורך ונשאלין 
שאין נשאלין והטעם  -השבת אין נשאלים בשבת

כתב הר"ן משום דכיון לנדרים שלא לצורך השבת 
דהוי שלא לצורך, לא טרחינן בכדי. אבל בלבוש יו"ד 
סי' רכ"ח סעיף ג' כ' דהטעם הוי משום ממצא 
חפציך. ופי' הפמ"ג )רס"י שמ"א( דהיינו משום 

 דמיחזי כדין.

הפר נדר לצורך וכתב הפמ"ג דנפק"מ אם מותר ל
מצוה. דאם מטעם ממצא חפציך, הרי חפצי שמים 
שרי, ומותר להפר נדר לצורך מצוה, אבל אם מטעם 
טירחא בכדי, לא הותרה לצורך מצוה. אבל במשנ"ב 
)שם בשעה"צ סק"ב( הביא מחיי אדם דלצורך מצוה 
שרי, וכ' דאפילו להטעם דאסור להפר נדרים שלא 

ן שרי להפר לצורך לצורך משום טירחא בכדי, גם כ
מצוה, וכדמצינו בסי' של"ג דהתירו טירחא לצורך 
מצוה. וכוונתו להא דאיתא התם )בסעיף א'( 
דמפנים את האוצר בשביל אורחים וכדו'. והתם 
הטעם דאסור לפנות האוצר הוא משום טירחא 

 כדהביא שם במשנה ברורה מהבית יוסף.
 

 לסיום מס' שבת
 דף קנז: 

כתב  -הונא דיתיב באוונא דמיאחזייה לרבה בר רב 
רש"י פירש, בגיגית מלאה מים. (: מהדו"ב)יד דוד ה

והתוספות פירשו בשם הערוך שהוא אמבטי 
מ, א[ דהוא של  -שבמרחץ. ועיין בפרק כירה ]לט, ב 

בנין. וכתב הערוך ]ערך אודנא[ דיש נוסחאות גורסי' 
כן בהדיא. ויש לדקדק במאי נחלקו רש"י ותוספות. 

כן להדיא, למה רש"י ותו כיון דיש נוסחאות גורסי' 
נאיד מפרושם. ובחפץ ה' ]כאן[ דקדק, הא דקאמר 
דלאו מצוה מי אמור דהוא שפת יתר, והוה סגי 
דנאמר, אימר דאמרי רבנן דמצוה. עוד הקשה 
דבשלמא לפירוש רש"י, שפיר ידע דבגיגית לא שייך 
מצוה דהא אין מטבילין בו, אבל לפירוש התוספות 

וה היא, ודילמא מדדו דאמבטי הוה, מי ידע דלא מצ
שרוצה לטבול בו, ותנן מודדין את המקוה, ע"ש. 
והנה לכאורא גם לרש"י בגיגית יש למצוא מצוה, 
דהסמ"ע ]בחו"מ[ בסימן ע"ג ]ס"ק כ'[ פסק, הנשבע 
לפרוע לחברו ביום פלוני והגיע זמן בשבת, דיתן לו 
שוה כסף, ואם הוא דבר שצריך מדידה ימדוד, כדי 

וה. וא"כ י"ל דה"נ כך הי' מעשה, לידע כמה הוא ש
באחד שנשבע לפרוע בשבת ומדד ]רבה בר ר"ה[ 
הגיגית לידע גדלה, וע"י זה ידע כמה היא שוה. 
אמנם הש"ך שם ]ס"ק כ"ב[ חולק דאסור למדוד, 
וכן נראה דעת המג"א בסימן ש"ו ]ס"ק ט"ז[. והנה 
רש"י, מפני שקשה לו קושיות הרב חפץ ה' ]כאן[, 

גית הוה, ועולא סבר כהש"ך, וא"כ לא לכן פירש דגי



 
 

שייך בגיגית מצוה כלל. וזה שאמר עולא, דלאו 
דמצוה מי אמור, כלומר אל יעלה על דעתך דשייך 
מצוה דהא ליתא, דבגיגית כל המדידות לאו מצוה 
נינהו וכדעת הש"ך, אבל לדעת התוספות עדין קשה. 
ואפשר לומר להתוספות דלפי מה שכתב הש"ך שם, 

מותר במקוה משום דהוה מצוה של רבים, דהטעם ד
ואפשר גם הוא צריך לו. מיהו לפ"ז נראה דאם יש 
מקוה אחר, כשר בוודאי ואינו צריך למדידה, אסור 
למדוד זה. ועולא היה חושב, דרבה סובר דגם זה 
נקרא מצוה אף על פי שיש אחר, ולהכי אמר דלאו 
מצוה, כגון זה מי אמור, כיון שיש אחר לאו מצוה 

הגרי"ש  ע"כ. וראה עוד מש"כ וא, ולהכי אסור.ה
 (.חלק ה סימן נג)קובץ תשובות באלישיב 

מברונא סי' מ"ו בשו"ת מהר"י ש"כ למעוד נציין 
נשאל שם אם חכם רשאי להורות ולשער או"ה ש

בס' בשבת, ובראשונה השיב לברר ולהוכיח שרשאי 
ד' ב לעיללהורות, ואחת מראיותיו היא מהמסופר 

קנ"ו ע"ב: דלוי כי הוי מייתי טריפתא לקמיה ביומא 
טבא לא הוה חזי ליה אלא כי יתיב אקילקליתא וכו'. 
ולומד מזה דה"ה נמי בשבת ונקט יום טוב בשביל 
השחיטה, ומבאר דלא דמי זה לראיית בכור שאין 
רואין, דבשם הוי בחזקת איסור וצריך אתה להוציאו 

אבל היכא  בתרו"מ מחזקתו והוי תיקון גמור, וכן 
וכמו כן כותב שם . דלא קאי בחזקת איסור שרי

להוכיח גם שאלתו השני' דשרי גם לשער בס', ואת 
זה הוא מוסיף להוכיח זאת גם ממשנתנו, ובלשון 

ומאה אלמא זה: וה"נ אם הם ג' על ג' לקבלת ט
דשרי לשער ולמדוד בשבת ומסיק ]במשנתנו[ 
ומדבריהם למדנו שפוקקים ומודדין וקושרין בשבת, 
ופרש"י ומודדין על דבר הוראה אלמא דשרי בהדיא 
למדוד, אף על גב דאיכא למימר מדידה דמצוה 
דוקא כדמסיק הגמ', מ"מ ע"כ למדנו על כל הוראה, 

אי למקוה לחודי' מתניתין ההההההההההההה ד
ומדבריהם למדנו, אלא ע"כ שאיזה עניני הוא ומאי 

דצריכים לשבת כדי לאכול חשיב מצוה דומיא 
דנשאלים נדרים לצורך השבת דחשיב גביה ומפרש 

ה"ה  ,בגמ' אף על גב דהוי מצי למשאל עלייהו בע"ש
איסור והיתר דנפל בע"ש ושאלו עלי' בשבת, דע"כ 

רך צ"ל דכה"ג חשיב מצוה דהא פוקקים ע"כ לצו
המת ולתרומה וכה"ג אלא לצורך השבת בעלמא 
דלא ליכנס בו ממה בבית שיושבים שם דאי דוקא 
לה' טומאה מאי פריך מינה בס"פ כל הכלים ומסיק 
דמעשה רב וסותר בזה מאן דפסק כר' אליעזר 
דאמר אין פוקקין מנלן הא, ]נאמר[ דר' אליעזר 
איירי בלא הלכות טומאה דלא חשיב מצוה, והך 

בהלכות טומאה, אלא ע"כ כל צרכי שבת דהכא 
 ל.חשיב מצוה ושרי עכ"

 
 

 מס' עירובין  
 ב.דף 

שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכל פסולין 
הראשונים הקשו )ראה: תוס' בסוגיין ד"ה  -וכו'

שלמים; רשב"א וריטב"א בסוגיין; תוס' פסחים נח, 
ב ד"ה העולה; יומא כט, א ד"ה אלא; מנחות מט, א 
ד"ה תלמוד( למה לן קרא ד'ושחטו פתח אהל מועד' 

)ויקרא ג, ב(, תיפוק ליה  המיוחד לקרבן שלמים
דכיון ששחט השלמים קודם שנפתחו דלתות 
ההיכל, א"כ שחטו קודם תמיד של שחר, שהרי גם 
בו שנינו ששחיטתו אחר שנפתחו השערים )ראה 
תמיד פ"ג משנה ז': לא היה שוחט השוחט עד 
ששומע קול שער הגדול שנפתח(, וכבר למדנו 

כ' דחובת התמיד שיהא הוא קרבן הראשון כד
עולה ראשונה )ראה פסחים נח, ב: מנין  -'העולה' 

שלא יהא דבר קודם לתמיד של שחר, תלמוד לומר 
'וערך עליה העולה', מאי תלמודא, אמר רבא 

 עולה ראשונה(. -'העולה' 

 ד' תירוצים נאמרו בדבר: 

א( דין דקרבן התמיד עליו להיות ראשון בהקרבת 
 היום אינו אלא בהקטרת איבריו ולא בעצם
שחיטתו, וא"כ שוב צריך קרא ד'ושחטו פתח אהל 
מועד' דקודם שנפתחו דלתות ההיכל פסולה 
השחיטה אף אם יקטיר איברי השלמים אחר איברי 

  העולה.

ב( דין דקרבן התמיד עליו להיות ראשון בהקרבת 
היום הוא למצוה בעלמא ואינו לעיכובא )והוכיחו 

ים התוס' כן מסוגיא ערוכה במנחות נט, א ומפסח
 נט, ב(. משא"כ דין דפתיחת ההיכל הוא לעיכובא.

ג( איצטריך קרא ד'ושחטו' וגו' האמור בשלמים 
להיכא דנפתחו דלתות ההיכל ושחט התמיד וחזרו 
וננעלו הדלתות, דבקרבן שלמים דין הוא שיהא 

 'פתח אוהל מועד' ולא בזמן שהם נעולים.

ד( עוד כתב בתוס' יום טוב )פ"ג דתמיד מ"ז( 
מאי קשיא להו להתוס', הא תמיד גופי' לא  לתמוה,

שמעינן לי' אלא משלמים דבעינן דלתות ההיכל 
פתוחות. וכתב שם בתוספות חדשים, דהמהרש"א 
)ביומא דף כ"ט( נשמר מקושיא זו בכותבו וז"ל: 
מיהו האי קרא בשלמים לא איצטריך למיכתבי' 
דפסול משום פתיחת דלת כיון דבלא"ה פסול משום 

התמיד, אבל בתמיד ודאי דהוה שהוא קודם 
אצטריך למכתב ההיא פסול דפתיחת דלת עכ"ל. 
וכוונתו ליישב קושית התוי"ט ולהסביר קושית 
התוס' דכוונתם דעכ"פ לא הי' צריך למיכתב האי 
פסול דפתיחת הדלתות בשלמים רק בתמיד(. 



 
 

)וכעי"ז כתב בלשון הזהב בסוגיין כאן ליישב קושית 
 התוס' יום טוב ע"ש(.

 

 ג: דף 

כתב הגר"י ענגיל  -הללו שוחקות והללו עצבות
רוקח ה םבש (עירובין ג ע"ב)גליוני הש"ס בספרו 

כל היכא דעצבות או שוחקות לחומרא  (סי' קע"א)
ניזיל בתרייהו וכן ד' אמות דבית בפ"ק דסוכה וכן 
ד' אמות לתפלה ]נ' הכוונה אאיסור ישיבה תוך ד' 
אמות של תפלה[ או להרחקת מנודה או למציאה 
 .או לעבודת הכרם או להרחקת צואה בפ"ג דברכות

הש"ס: ומש"כ או למציאה, יש לדון בו,  וכתב בגליוני
דשם לא שייך לקולא או לחומרא, ואם לומר דאם 
היתה מציאה בתוך ד' אמות שוחקות של ראובן, ובא 
אח"כ שמעון וקרב אליה בד' אמות מצומצמות, 
ואח"כ תפס ראובן את המציאה, דנימא דספק ממון 
להקל, ולא יוכל שמעון להוציא ממנו, יש לעיין בזה 

מהני תפיסת ראובן, כיון דקניינו של ראובן ספק אם 
ושמעון ודאי, ואין ספק מוציא מידי ודאי, ואין 
מבואר בהא דאין ספק מוציא מידי ודאי דיועיל 

בביאור צדדי חשוקי חמד . וראה בס' תפיסה, עכ"ל
 הספק. 

 

  דף ד.

הנכנס לבית המנוגע וכליו על כתיפיו, וסנדליו 
וטבעותיו בידיו, הוא והם טמאין מיד. היה לבוש 
כליו, וסנדליו ברגליו, וטבעותיו באצבעותיו, הוא 

בטעם הענין  -טמא מיד, והן טהורין עד שישהה
פירש"י דכשאינו לבוש בהם קרי בהו בכולהו 'והבא 

ן טמאים מיד, אבל כשלבוש בהם אל הבית', ולכ
קרויין בגדיו ובטלין אצלו, ומטמאים רק על ידי 
טומאתו כדכתיב: והבא על הבית יכבס בגדיו וגו', 

  וילפינן דהיינו כששוהה שיעור אכילה.

ספר פסקי תשובה )ח"ב סי' קנז( מספר שהגרי"ד ב
ז"ל מבריסק )ה'בית הלוי'( הביא ראיה מבריקה 

ה שנזדמנו לפניו שני אנשים מסוגיין, למעשה שהי
בדרך כניסתם לבהימ"ד, אחד מהם היה לבוש טלית 

"והיתה  -ותפילין וחבירו נשא בידיו את הטו"ת 
מבוכה בין הלומדים למי מהם יש דין קדימה לכבדו 
להכנס ראשון". אמר הבית הלוי שמסוגיין יש 
להוכיח דהבגדים בדרך לבישתן אינם חשובין בפ"ע 

הלובשם, ולעומתם הבגדים אלא בטלים לאדם 

שבידו הם חשובין בפ"ע להיות עליהם שם 'והבא 
אל הבית', ולכן הנושא בידיו את הטו"ת קודם 
לחבירו הלבוש בהם )וראה בפסקי תשובה שם 
בהגה"ה שהרחיב מסוגיות הש"ס בנידון לבושי 

 האדם(.

בית  לדברי הגר"י ענגיל בספרו הנודע ויש להוסיף
ג כלל יא( הטוען שאף אם נימא  -האוצר )מערכת ב 

דבגדו של אדם לא חשוב כגופו כשלובשו )כמו 
"הני מילי  -שהאריך שם להוכיח דלא כסוגייתנו( 

בגד רשות, דלבישתו היא מקריית, דאי בעי לא 
לביש, ולכן אין בטל אל הגוף להחשב גוף, דהגוף 

יי בו, הוא האדם עצמו ואילו הבגד שעליו רק מקר
ומשא"כ בגד שיש חיוב ללובשו ומוכרח ללובשו 
מכח החיוב, שפיר הוא בטל אל הגוף, מפאת 
שהלבישה הכרחית וחשוב שפיר כהגוף, וזה סברא 
מסתברת וודאי", עיין שם שהרחיב בזה. ולדבריו 
יצדקו דברי הביה"ל בתכלית, דאם בבגד רשות 

 .אמרו כן בסוגיין, כ"ש וכ"ש בתפילין שהם חובה
 

 : דדף 

האחרונים הקשו  -נימא אחת קשורה חוצצת וכו'
מאי טעמא שיער קשור חוצץ, הלא קיי"ל דמין 

 במינו אינו חוצץ.

יז( כתב  -בשו"ת אבני נזר )יו"ד סי' רס"ו ס"ק טז 
לבאר הענין, לפי מה שחידש הרמב"ן בבכורות 
דהיכא דבעינן 'נגיעה' פשיטא דחוצץ אף מידי דגופו 
)משום דענין 'מין במינו אינו חוצץ' היינו דחשיב 
ה'מינו' כאויר, ולכן כאשר צריכין נגיעה בפועל לא 

י טבילה דבעינן נגיעת סגי לן ב'מין במינו'(, וא"כ גב
מים בגופו, אף שמין במינו אינו חוצץ, סוף סוף הא 
לא נגע במים )וכיו"ב כתב האבני נזר לתלמידו 
החלקת יואב בתשובתו שנדפסה בריש ס' חלקת 
יואב, לבאר דין שופר שהרחיקו מפיו ותקע בו, עיין 

 שם דברים נחמדים(.

ביאור נוסף הביא שם האבני נזר בהגה"ה בשם 
ו"ת גבעת פינחס )סי' לו(, דהא דמין במינו אינו ש

חוצץ הוא מפני שמינו בטול לגביה כשאינו מקפיד, 
וא"כ הכא דשני השערות הקשורים בעי טבילה לא 

זה לגבי זה )וראה סברא כזו בס' שייך שיתבטל 
קובץ הערות יבמות עח, א(. אמנם האבנ"ז לא 

 הסכים עם ביאורו, עיין שם בדבריו. ע"כ.
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