
 שליט"א   אשר וייסהגאון הרב  

 בענין פסיק רישא דלא ניחא ליהשיעור 

 מראה מקומות 

 גמרא שבת קג ע"א, לא צריכא דעבד בארעיה דחבריה.  •
 גמרא כתובות ו ע"א, גירסת שו"ת המזרחי סימן צו (הובא בגליון).  •
 ט. סימן שבת פרק יד רא"ש  •
 שבת מ ע"ב בדפי הרי"ף ד"ה אלא ודאי. ר"ן  •
 . קיא ע"ארמב"ן שבת  •
 רמב"ם הלכות שבת פרק א הלכה ו.  •
 שבת פרק טז סימן ח.  רא"ש •
 נפלה הסכין וכו'. פרק ב סימן ח, מתניתין   רא"ש חולין •
 ם סימן שטז בענין ספק פסיק רישא.יט"ז אורח חי  •
 רבי עקיבא יורה דעה סימן פז סעיף ו.  •
 שער הציון סימן שטז ס"ק יח  •
 שער הציון סימן שלז אות ב. •

 

 ים סימן שטז ס"ק ג:ט"ז אורח חי 

הלכך זבובים כו'. ולכן יש ליזהר וכו' הטור בשם בעל התרומות כתב לאיסור בזה וכ'  
עליו ונ"ל שא"צ לדקדק בזה כו' ועוד דאמרי' ובלבד שלא יכוין לצוד אלמא כי לא  
מכוין שרי וקשה דזה אינו דהא מפרשי' לה בגמרא מאי ובלבד שלא יכוין לצוד שלא  

נו דאית ביה חלונות שלא יכסה אותם חלונות דאם לא כן הוי פסיק  יעשנו מצדה דהיי
רישיה וזהו אפי' אליבא דר"ש דאמר דבר שאין מתכוין מותר מ"מ מודה בפסיק  
רישיה דאסור אלא ע"כ דיש מקום שיוכלו לצאת וכ"כ התוס' שם בפ' משילין דיש  

יך דוקא נקב גדול  נקב קטן שאין הדבורים רואין אותו בהא פליגי ר"י ור"ש דלר"י צר
שיהא נרא' לדבורים ולר"ש סגי בקטן וא"כ כאן בתיבה ויש בה זבובים צריך ג"כ נקב  
קטן אמאי התיר הטור לגמרי אפי' בלא נקב קטן וכן הקשה הב"י וכתב עוד ב"י מה  
שחילק הטור בין כוורת שהיא קטנה לגדולה אף אנו נחלק בין תיבה קטנה לגדולה  

ים דבכורת נמי איכא רברבי וזוטרי ע"כ ונ"ל דברי הטור  וא"כ נתת דבריך לשיעור
נכונים ותחלה נדקדק לשונו שכתב ונ"ל שא"צ לדקדק בזה ולא כתב ונ"ל שהוא מותר  
אלא דגם הוא ס"ל דאסור כשרואה זבובים בודאי בתיבה אלא דקאמר שא"צ לדקדק  

רישיה לענין    אחרי זה לעיין אם יש שם זבובים וע"ז נתן טעם חדא דאפ' אי הוה פסיק
זבובים שאין להם מקום לצאת מ"מ אינו אסור מטעם שלא קרוי ניצוד כי אין ודאי  
שיבואו לידו דאפשר שאחר שיפתח הכיסוי וירצה ליטלם יפרחו ולא תגיע א' לידו וע"ז  
אמר ול"ד לדבורים בכורת דהכורת קטנה היא והדבורים ניצודים כוון בזה דעכ"פ  

א קטנה לענין זה שלא יכלו כל הדבורים שיברחו דא"א בכך  יהיו ניצודים דכל כורת הי
דהדבורים גדולים וממלאים הכורת וא"א שלא יתפוס אחד מהם משא"כ בתיבה שיש  
בה זבובים דאפשר שיברחו בפותחו ורוב פעמים אנו רואין שהוא כך לקטנותם של  

' הב"י על  זבובים וכל תיבה היא גדולה אצלה לענין שיוכלו לברוח ובזה מתורץ קושי
הטור ועל הקושי' השניה של הטור נר' דה"ק חדא דאפי' אם בודאי יש זבובים לא  



ואסור מ"מ   פסיק רישא קרוי ניצוד כמו דבורים ועוד אפי' אם תאמר דבודאי הוה 
  פסיק רישא כי זה הוה ספק    פסיק רישאבספק אם יש שם זבובים יש להתיר דשם אין  

כגון שיש נקב   פסיק רישאכור' היכא דלא הוה והוה דבר שלא במתכוין ומותר כמו ב
קטן כמש"ל ה"נ אין פסיק רישיה בודאי כי אפשר שאין שם זבובים וזה היא כמו  

דמותר שלא במתכוין כנ"ל לישב דברי הטור על נכון כי   פסיק רישאבמקום דלא הוי 
ויוכל   רי זה לא בא לחלוק בביאור על בעל התרומה אלא שנ"ל שא"צ לדקדק אח 

ר התיבה בלי בדיקה אם יש שם זבובים וכן נ"ל להלכה למעשה דאם רואה שם  להסגי
זבובים יפריח תחלה מה שיפריח אבל א"צ לחפש אחר זה וכ"ש אם יפריח פעם א'  
ול"ח שמא נשארו עוד וכדאי הוא רבינו הטור לסמוך עליו בזה בפרט שלא מצינו בפי'  

גבי דבורים דלא ניחא ליה    ק רישא פסיחולק עליו ומו"ח ז"ל תי' לדברי הטור דלא הוי  
שיהיו ניצודים ולא יוכלו לצאת לאכול פרחים לעשות דבש ולא דק דודאי כל דבר  
שאין במינו ניצוד לא ניחא ליה בההוא צידה כלל אלא שגזרו חכמים אטו צידה  
שבמינו נצוד דניחא ליה בכך והרב"י כתב וז"ל אלא אי איכא למידחי דברי בעל  

א למידחי שאני דבורים דכורת היא מקום שהם ניצודין והוי  התרומות הכי איכ
כמכניס ארי לגורוקי שלו אבל זבובים בתיבה וכורת לא הוה מקום צידתן אפשר דלא  
חשיבי ניצודים עד שיתפשם בידו עכ"ל ותמהני על גברא רבה ב"י דאם לא רצה בדחית  

הוא עומד ואינו   רבינו הטור ודאי אין גם בדחייתו ממש דשאני ארי בגורוקי ששם
כועס להשחית מקום סגירתו אבל במקום שאין מקומו הוא משחית ולא הוי ניצוד  
כדפרש"י בס"פ האורג משא"כ בזבובים שבתיבה שבכ"מ שאינם יכולים לצאת משם  
הם ניצודים וע"כ יש לנו לומר דבשעה שיפתח התיבה יברחו אח"כ זהו סברת רבינו  

  פסיק רישאר ר"ש לפרוש מחצלת על הכוורת ב הטור עוד כתב ב"י א"נ דע"כ לא אס 
אלא בדבורים שבמינו ניצוד אבל זבובים שאין במינן ניצוד כל שאינו מתכוין מותר  

עכ"ל. ויפה הקשה עליו מו"ח ז"ל דבפרק משילין משמע אח"כ   פסיק רישא אפי' ב
פסיק  בסמוך בהדיא דדבורים הוין שאין במינן ניצוד ואפ"ה בעי' דוקא דלא יהיה 

 : רישא
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