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  חזותא מילתא
  ממשות צבע לדיני שביעית, ולמשפטי הממון

  שבח סמנין על גבי צמר בעלמא, ובערלה ושביעית

כלומר  י"א) איבעיא להו יש שבח סמנין על הצמר או אין שבח סמנין על הצמר. ופירש"א ע"ק ק"א) אמרו בגמרא (ב

מ בספק בכמה אופנים. ורבינא מוקי לה בגוונא דצמר של "חזותא מילתא היא או לאו מילתא. והגמרא מעמידה את הנפק

אחד וסמנין של אחר, ונטל קוף וצבע צמר של זה בצבעו של זה, דאי חזותא מילתא יכול בעל הצבע לתבוע את סמניו, ואם 

  עליו תביעה.חזותא לאו מילתא אין לו אצלו כלום ואין לו 

פ מדין 'נהנה', וכדין כל זה נהנה וזה חסר. ותירצו, חדא דאין חיוב נהנה "וכבר פירשו שם תוס' מדוע אין בזה תביעה לכה

אלא בהנאת 'גופו', או בהנאה הבאה על ידי 'מעשיו ומעשה בהמתו', אבל במקרה שלפנינו שאין הנאת גופו, וההנאה לא 

מתו, אין עילת חיוב מדין נהנה. תו תירצו תוס' דהנאה דהכא אינה חשובה 'הנאה' [לענין באה לידו על ידי מעשיו ומעשה בה

  חיוב נהנה] שאין זה אלא נוי בעלמא ותו לא.

א) אמרו 'בגד שצבעו "ג מ"ובגמרא ירדו לפשוט את הספק מהדין האמור בהנאה מצביעת ערלה ושביעית, דבערלה (פ

כ ". ועל זה דחו בגמרא שאין ללמוד משם לשאר דינים, דבערלה נאמרה גזהמ דחזותא מילתא"בקליפי שביעית ידלק', ש

  1מיוחדת לאסור הנאת 'מראה' בעלמא בדומה למה שאסרו הדלקת הנר.

מ דחזותא מילתא. ודחו שאף "ושוב באו לפשוט זאת מהדין האמור בשביעית 'בגד שצבעו בקליפי שביעית ידלק', ש

בהוויתה תהיה, ויש לנו לראות את הצבע כדבר הווה וקיים גם לאחר שהוא צבוע כ מיוחדת 'תהיה' "בשביעית נאמרה גזה

  ה שהנאתן)."ב ד"ב ע"ועומד. (עיין תוס' להלן ק

  מחלוקת בחובת ביעור צבע שנצבע בהיתר

' נחלקו האם דיברו על הנצבע בהיתר, ומצותו להתבער ב) בדין זה שאמרו בגמרא 'בגד שצבעו בקליפי שביעית ידלק

  ד כל הדין המחייב שריפה אמור רק בנצבע באיסור."בהגיע זמן הביעור. א

כ) דמיירי בבגד הנצבע ליהנות בו בשנה השביעית, ומצותו להתבער בהגיע זמן הביעור במוצאי "ש (על התו"דעת הר

י) דכיון שחייבים לבער "ה בפרש"ב ד"א ע"ק ק"י (ב"ובדומה נקט הפנ 2ו.שביעית, וצריך להעביר את הצבע בצפון, או לבער

                         

1
כך שאסרה תורה 'ליטל' הנאת צביעה, וכבר עוררו להתבונן כאן שהגמרא אינה מחלקת בין לכתחילה לדיעבד, דמ 

 ה."י שער ג' פכ"שמעינן לאסור את החפצא הצבוע גם בדיעבד בעבר ונצבע. ועיין מה שדיבר בשע

2
א, במשנה ובגמרא) שגם הוא הזכיר את החובה לבער "ז ה"ס (פ"ולכאורה היה מקום לצרף לשיטה זו גם את דעת הרש 

  כ לתהיה."מונח בגזהבזמן הביעור גם בגד הנצבע בהיתר, והוא ה

ע, דחזינן ליה דסבר שיש חיוב ביעור גם על טעם "אך לא הזכרנו זאת, כיון שיותר מסתבר שהוא מדבר משיטה בפנ

ו שיהיה חיוב לבער את הנצבע בהיתר. וכבר הזכירו שהיא שיטה חדשה כנגד עיקר "הנבלע בכלים בשעת היתר, וממילא ק
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  3ש, לכך צריך האדם מתחילה להימנע מצביעה בצבע שנוהג בו חיוב ביעור."בגד שנצבע בקדו

ח) שהנצבע קודם זמן הביעור הרי הוא כמבוער, ודומה הוא כמי "ג סק"א (י"א) וחזו"ח בועז סק"י (פ"ומאידך שיטת תפא

בעולם. ומה שאמרו בגמרא 'בגד שצבעו בקליפי שביעית ידלק', הכוונה היא על הנצבע באיסור, כגון הנצבע שאינו 

בספיחין, או הנצבע אחר זמן הביעור, דאלו מצוותן בשריפה וכילוי ממש, ולא סגי במה שהם כמי שאינם בעולם מחמת עצם 

  הצביעה.

טים שצבע צבוע מוגדר 'מבוער מהעולם', כיצד אנו חוזרים והמתבונן ימצא בדבריהם חידוש נעלם, דאחר שאנו מחלי

בשריפה, והרי שריפה מדין ביעור, ומעשה הצביעה הוא מבוער, נמצא זה שצבע קיים את חובת  - לחייב את הצובע באיסור 

  הביעור, ומה יבער זה דבר מבוער וקמחא טחינא טחן.

  ביעור צבע שנצבע בהיתר לעומת ביעור טעם שנבלע בהיתר

והיה מקום לדחות שקושיא זו טעות היא, שבדומה לחילוק זה בצבע כך מצאנו גם בדין 'טעם' הבלוע בין 'בכלים' ובין 

ו) שטעם "ז ה"ט) ובחוט שני (פ"א י"א נ"ש (ח"י, וכן פסק במנח"ט משנה ה'), והרחיב בקה"א (פ"'במאכל'. דכתב הגרעק

ו טעם הנבלע בכלי אחר זמן הביעור, אין בבליעתו דין מבוער, אלא הנבלע בכלי קודם זמן הביעור הרי הוא במבוער, ואיל

  הוא חפצא דאיסורא והכלי צריך הכשר כדי לבערו.

אמנם באמת מובאה זו אינה 'תירוץ' כלל, אלא היא רק 'הרחבת הקושיא', דכשם שאנו תמהים בצבע כך גם נתמה בטעם, 

ביעית', מדוע הוא 'מבוער' לענין חובת הביעור וכאשר הרחיב ט דהאי מילתא, כיון שהדבר קיים לכל משפטי 'קדושת ש"מ

  י."בקה

י ועוד מפרשים שביאור הלכה זו עולה מהיסוד "אלא שכלפי הלכה זו של ביעור 'טעם' באוכלין כבר פירש בה בקה

ה "רו בה) דכיוןם שהתחיל באוצר הרי הוא כמבוער, ופירשו בה שהלכה זו באה מיסוד מה שאמ"ט ה"האמור בירושלמי (פ

ה לענין ביעור "ב שם הוסיף דה"ש. (ואכן ברע"ה ו') שדין תבשיל הרי הוא כמבוער לענין זמן הביעור דמע"ש פ"(מע

  דשביעית).

וביאורו שכל שהעמיד דבר לאכילה באופן שמעתה כבר אין לו קיום לאורך זמן, דבר זה גופא הוא הביעור, ומשפטו 

  לשייר לעצמו אפילו לאחר הביעור.מעתה במזון ג' סעודות דידיה שרשאי אדם 

                                                                                

 ב. "כ הערה קמ"ע 'פירות שביעית' פ"ג, וע"י כ"ההוראה. עיין קה

3
', שווה וביעורו הנאתו' שצריך מה לענין' ביעור' מוגדר עצמו הוא הצביעה דמעשה י"רש מדברי לשיטתו לתמוה ואין 

  .ולבערו לחזור יש מה הצביעה משעת מבוער כבר הוא ואם

 האמורה הנאה ככל אינו י"רש לשיטת בזה האמור' הנאה' חלק שהרי, אחרת במידה מתפרש' וביעורו הנאתו' דהמובן

 מה שאף נבין ולכך. צביעה בשעת תיכף מהצבע שיהנה צריך ואין', ההשתמשות' את מחפשים אנו זה שבכלל, תורה בדיני

 לתוספת מקום להשאיר אפשר ודאי אכן אבל, התועלת' נטילת' לגמר אלא, לכליון המכוון אין זה בכלל ביעורו'' שאמרו

  .מהעולם המאבד הכילוי של במובן' ביעור' חובת
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וכאשר זה הביעור בדין תבשיל וטעם התבשיל, כל אחד מבין שאין זה שייך כלל לדיני ביעור צבע הנצבע, שמעשה 

הצביעה המתקיים בבגד כמו שהוא מתקיים לולי הצביעה, ודאי אינו נידון כתחילת הביעור. ומעתה עדיין קושיא במקומה 

בשריפה, והרי  - בע צבוע מוגדר 'מבוער מהעולם', כיצד אנו חוזרים לחייב את הצובע באיסור שצ עומדת אם אנו נוקטים

  .דבר מבוער וכיצד נחייב לבערנמצא זה שצבע קיים את חובת הביעור, ושריפה מדין ביעור, ומעשה הצביעה הוא מבוער, 

ת "חידשה תורה חידוש דין שגם אם בכהדבר נוסף שיש לנו להתבונן בו זה עצם הנידון העומד בשורש מחלוקתם, כאשר 

ד "מ בשביעית חזותא מילתא, האם נאמר בזה חידוש מוחלט שהצבע בשביעית כמי שיש בו ממש, א"חזותא לאו מילתא, מ

  נאמר כאן חידוש לחצאין, שרק כלפי צביעה מן האיסור הוא נידון כמי שיש בו ממש. ויש להבין מה סוד יסוד מחלוקתם.

  הלה וחדי' על ביטול הצבע בצמרטענת 'יאכל 

אם במשפטי הממון 'חזותא לאו מילתא', תחילת כל יש לנו לברר מה  - ג) באשר הסוגיא מדברת מה דין ערלה ושביעית 

  ההוראה האמורה בטענת חזותא לאו מילתא, מה מידתה ומה גבולה.

ג מהסוגיא בביצה בדין "את בעלותו, צע ס נראה כי טענה זו שחזותא לאו מילתא ולכן איבד בעל הצבע"כאשר נתבונן בש

א) בעיסה שהקמח של אחת והתבלין המלח או המים של אחרת, שביתת העיסה כרגלי "ז ע"'ביטול בממון'. דאמרו (ביצה ל

  שתיהן.

ועלה הקשו בגמרא מדוע שלא יתבטל המיעוט ברוב ויהיה דין העיסה כרגלי בעלים דרובה. והשיב ר' אבא דאין ביטול 

בתערובת ממון, וכשם שאם התערב קב חיטים דראובן בעשרה של שמעון, שמעון לא נעשה לבעל זכות באחד עשר קבין, 

ו ותחומי מקומו גם אם הוא מיעוט בתערובת. ועוד האריכו כך גם לענין 'רגלי' הדבר בתחומין כל בעל זכות נשאר בזכות

  ג)."ג פכ"י (ש"ט א') ושע"מ (רכ"י, ונתה"ט טובא בסוגיא. והאריכו בה מפרשים רבים, ועיין פנ"בשו

מ שהחפצא של הממון אינו בטל, דגם כאשר הדבר נמצא בתערובת אין בכך סתירה "ופירוש מסקנת הסוגיא לדעת הנתה

א דדין "ק מדברי הריטב"כ אין בזה ביטול. וכן כבר מפורש בשטמ"ם על כל חלק וחלק לאשר הוא שלו, עלקיום זכות בעלי

  התערובת כממון השותפין לכל דבר.

ל מדברי תוס' "ד חזותא לאו מילתא, שמפסיד בעל הצבע את הצבע, וביותר דכנ"ומעתה כאשר נתבונן על השיטה למ

לו טענת 'ממוני גבך'. עולה הדבר בסתירה גדולה, דשיטה זו עולה בסתירה לכל ש שאין "אפילו תשלומין כנהנה אין לו, כ

דין הסוגיא דביצה שזכות האדם על ממונו קיימת לו גם כאשר הוא מיעוט הנאבד בתערובת מעוצם מיעוטו. והיא תימה מה 

עומד כשותף מחמת צבעו,  בין מיזוג המים בעיסה שמעמיד את הצדדים כשותפין, ובין מיזוג הצבע בצמר שאין בעל הצבע

  ש)."ש. ומקומו בלימוד מע"ב דמע"אלא פרחה זכותו ואינה. (עוד יש להעיר מהסוגיא ברפ

  התערובות שיש בהם ביטול גם בממון

בגמרא (ב"מ  דעמדו לעומת הטענה הבאה למנוע ביטול בממון, נביא גמרא על צורת תערובת שיש בה ביטול במוחלט.

רק מכח 'משתרשי',  תביעת התשלומיןוהעמידו בגמרא את כשות ראובן בשכר של שמעון, על מקרה שהתערב מ"ב ע"ב) 

וכמו שפירש שם רש"י מחמת שהרוויח את הכשות שלו שנשארה לו, ולא העמידו את התביעה מכח 'שותפות', שממונו 

כר של שמעון אינה מ שתערובת ממונו של ראובן בש"ש פתיך בשכר ודוגמת הסוגיא בביצה על תערובת התבלין בעיסה.
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  4פ שעצמו של ממונו מונח בכשות כמו התבלין בעיסה."נותנת לו 'שותפות' ממון, אע

ותימה מה בין הא להא, מדוע בתערובת תבלין בעיסה הכרעת הגמרא שלא שייך בזה ביטול כיון שממון אינו בטל, ואילו 

  ופרח ממונו של ראובן והלך חמורו. דטעם אף הוא ממשות, הוא כן בטר, –בכח הכשות בשכר שגם הוא ממשות 

מ היא גופא טעמא בעי "פ שכאן מדובר 'בטעם' שאינו ממש הניתן להרגשה בחוש המישוש אלא רק בחוש הטעם. מ"ואע

מדוע נוקטים את הביטול בממון כנמנע בדבר המורגש בחוש המישוש, ואילו בממשות המורגשת בחוש הטעם, אבד ממונו 

  ת חפצא בו להעמידו כשותף בתערובת.של בעל הטעם ואין לו זכו

מ נעמיד את הסיבה והסברא לחילוק. כל דבר ששייך 'לקנותו' בפני "ונראה תחילה להעמיד את 'הסימן' לחילוק, ולאח

עצמו, הוא ממשיך לעמוד בזכות בעלים גם כאשר הוא בתערובת, וכל דבר שאי אפשר לקנותו בפני עצמו, כאשר הוא 

כ טעם שהוא דבר שאינו "ו, ולכך תבלין שהוא דבר הנקנה, בעלותו אינה בטילה בתערובת, משאבתערובת אבדה זכות בעלי

   5ד), הוא דבר שבעלות הבעלים נאבדת בתערובת."ב ממכירה הי"ם (פכ"כ הרמב"נקנה, וכמש

(הן בטעם והן במתבאר בהערה) היא שכל דבר שאינו 'עצמי' אין בו קיום זכות ממון אלא כחיבור הנספח לעיקר,  והסברא

  6ולכך לעולם הזכות נגררת אחר העיקר ונקבעת על פי העיקר.

                         

4
בשורו של ראובן שרבע פרתו של שמעון, שגם אם בדיני או"ה 'חוששין  מהלכה בסברא, מורגשתונביא דוגמה יותר  

'שותף' בולד הנולד. ואפילו אם רבע שורו בהמת הפקר, אין בכך עילה לזכותו  יהיהשמעון לא מצאנו דלזרע האב', מ"מ 

  יוצא ביסוד). - ו חפצא של חומר שהיה בבעלותו. (ועיין אתה קדשת בכורות סימן בולד, אע"פ שמונח בקרב
5

וכאשר נבא להעמיד את התבנית לענין הדוגמא שבסברא שהבאנו בהערה קודם משורו של ראובן שרבע פרתו של  

ו שפירש בקו"ש ועוד כמזה  'חוזר ניעור' דהסיבה לדיןפרשת חוזר וניעור, שמעון נעמיד את הסימן לחילוק על מה שאינו ב

אחרונים שכל שהמיעוט עומד 'בסיבת' הדין, יש בו חוזר וניעור, דכאשר החפצא עומד בסיבת הדין, והרוב רק מבטל את 

עצמו של דין, אות הוא כי הדבר עדיין מוגדר כחפצא בעל עצמיות, אלא שמחמת הסתירה שבתערובת הוא איבד את כוחו 

חוזר וניעור, אות הוא כי פקע ממנו גם סיבת הדין, ואבדתו בתערובת זה איבוד כל להנהיג דין. אבל כל שאינו בתורת 

  עצמותו, והרי הוא כמי שאינו.

החילוק בין תערובת כח השור בולד לבין תערובת המים בעיסה, דמיעוט המים בעיסה על אף שזו תערובת  ובזה נקבע את

כוחו של שור בולד נאבד , אבל מעוררת את המיעוט ממון ראובן'מזגית' ולא תערובת 'שכונית', מ"מ יתכן בה התעוררות ה

לא רק מחמת מיעוט 'הכמות', אלא זה צירוף של הכמות יחד עם שינוי התבנית, ששניהם יחד גורמים את אובדן כוח האב 

  בתערובת, דבר זה הוא ביטול מוחלט המאבד גם את 'סיבת' הדין המרחפת ע"ג המיעוט.

6
שמענו בה ממרן הגרד''ל, דחילוק זה נכון רק על פי עיקר שיטת הראשונים בסוגיא בביצה. אבל אמנם ראוי לציין מה ש 

ע''פ שיטת תוס' ביבמות (פ''ב ע''א ד''ה רבי יהודה, בתירוץ השני) שיטת הסוגיא בביצה עומדת על 'טעם' של ראובן 

  שהתערב באוכל של שמעון, דהעמידו את הסוגיא דוקא בחיטים 'רותחות'.

לדבריהם מחודש הסוגיא דאין ביטול בממון מדבר על הזכות ממון דהטעם ולא על ממשות, וא''כ חידשה הסוגיא נמצא 
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  ד חזותא לאו מילתא"מידת ביטול הצבע בצמר למ 

ד חזותא לאו מילתא. "למ - עומד ביטול צבע בצמר  ד) אחר שלמדנו שתי בחינות אלו של ביטול בממון, נבוא לבחון היכן

ד חזותא "ד חזותא מילתא ודאי דינו כשותפות ממון, שהרי הדבר מוגדר תערובת שכונית ולא תערובת מזגית. אך למ"דלמ

לאו מילתא, שתערובת זו היא תערובת מזגית, יש לנו לעיין לאיזו מידת תערובת עלה הדבר, האם דומה הוא למים בעיסה 

ד "מ המיעוט עומד 'בסיבת' דינו, ולכך לענין ממון אינו בטל, וזכות בעלים עומדת כשותף. א"פ שזו תערובת מזגית, מ"עדא

  דומה הוא לולד הנולד מכח השור, ואין בו זכות שותפות כלל דאבד הוא את כל בנין עצמותו במוחלט.

ב ו') בדין "ב כלל י"ש (שו"יר על ידם. כתב הראט בה רבוותא, יש לנו להביא דבריהם ולהא"ובאשר עמדו בה קמאי ושו

כיון דקיי"ל דאין אומן קונה בשבח כלי הרי אין לו בגוף כלום אלא שבח הוא דמחייב ליה בעל הכלי אומן שצייר על טבלא ד

ן כלי, ואין לו כח לאסור הכלי. ואפי' אם היה האומן קונה בשבח כלי הינו היכא שיש ממשות בשבח כגון שנתן לו עצים ותיק

הגוזל קמא (ק"א) אם יש שבח סממנין ע"ג  רקאבל הכא לא עשה האומן אלא צייר בסממנין ואין בה ממש. דאיבעיא לן בפ

צמר או לא, כגון אם צבע קוף צמרו של ראובן בסממנין של שמעון אם חייב ראובן לשלם השבח שהשביח צמרו, ולא 

אם יגרדנו אין בו ממש,  ,ייר בצבע כלום, וכי תימא יכול לגרודאיפשיטא הבעיא ואינו חייב לשלם. נמצא שלא קנה הצ

ולקלקל 'ועוד כיון דאין אומן קונה בשבח כלי אינו יכול לגורדו  .כדקאמר התם במאי מעבר ליה בצפון צפון עבורי מעברי

                                                                                

דאף טעם המתערב אינו מאבד את הבעלות אלא הוא נשאר בזכות בעליו, ושלו הוא בכל מקום שהוא, והרי הוא שותף עם 

  ושמעון שותפים באותם מים.בעל העיקר. ואכן ירק ראובן שהתבשל במים של שמעון יהיו ראובן 

אלא דעפ''ז עמדים אנו בקושיא בשני חלקים. א. כיצד נתרץ את הסוגיא בב''מ מכשות, מדוע הוצרכו בגמרא להעמיד את 

החיוב על הכשות מדין 'משתרשי' שהכשות שלו נשארה, ולא פירשנו פשוט מדין ממוני גבך, דשותפים אנו בממשות 

  שבשכר.

ולהביא מרירות, דהשעורים מו ששמעתי שכח הכשות בשכר הוא לגרום את הקצף (אופי''א) כ ועל קושיא זו נראה לפרש

לחוד מולידים מתיקות. ועפ''ז נפרש שאין הכשות נותן טעם מרירות דידיה, אלא הוא מקלקל את טעם מתיקות השעורים. 

ממון עד שיאמר בו ממוני גבך, ולכך אין ונמצא שאין הכשות 'נותן' טעם אלא רק 'גורם' טעם, ודבר זה ודאי אינו חפצא של 

  בו תביעה אלא מדין משתרשי.

ב. תו תימה על תוס' ממש''כ הרמב''ם שטעם מוגדר 'אין בו ממש' לענין 'בעלות', וכיצד תתקים בעלותו בדבר שאין בו 

  מש.

חיל' בעלות על , ואע''פ שאי אפשר 'להוהיה מקום להשיב דאף זה מן הדברים שתחילתם בשיעור וגרדומיהן במשהו

  טעם, מ''מ הבעלות שהיתה 'נשארת' על טעם, ודוגמת מש''כ תוס' על המשייר הדבר שלא בא לעולם.

אמנם הגרד''ל תירץ לה שלשיטה זו יהיה המכוון במש''כ הרמב''ם שאין מכירה לטעם בדוגמת מה שכתב שאין מכירה 

הוא מדבר על מכירת 'הנאת נעימות' הטעם, אבל את  למראה, דהכונה שאי אפשר למכור את 'הנאת' הראיה, וה''ה בטעם

  החפצא של חלקיקי הטעם איה''נ אפשר למכור.
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  .'כליו של בעל הבית

ב'. נחלקו "וא 'מקלקל כליו של בעד דאם אין לו קנין מדין אומן, אינו רשאי להשחית את הצבע, שהרי ה"כ בסו"ומש

ש "ו ב') שבדיני קניינים הסמנים עדיין שייכים לבעל הצבע, ויכול הוא לגרור ולקלף, והרא"ח (ש"האחרונים, דעת הקצוה

ל דכיון שאין קנין לאומן בשבח כלי, "ב, וקמ"שאסר על האומן לקלוף את הצבע מדבר באומן שצבע בצבע ששייך לבעה

פ שהאומן "ושבח דידיה, אע - ד אומן קונה בשבח כלי "צא כלל, ואינו רשאי ליטול את הצבע. אבל למאין לאומן זכות חפ

  מ רשאי הוא לגררו."ל דבר שאין בו ממש, מ"אינו יכול להחיל על השבח איסור, דהו

שצבע קוף צמר ראובן  ש בגוונא דגמרא"ב, נראה דכ"ומעתה אם זכות אומן בשבח נותן לו הזכות לגרר צבע של בעה

בצבע שמעון שיכול שמעון לגרור את הצבע, שאם קנין בצבע המתחדש רק מכח זכות אומן בשבח מעמיד לו את הצבע 

  7ש שבעלות גמורה משעה ראשונה תתן לו זכות לגרר."כדבר נפרד התפוס בבעלות הנותנת לגרר, כ

ד אומן קונה "יך לו אינו רשאי לגרור את הצבע, וגם למו ג') שגם אומן הצובע בצבע ששי"מ (ש"אמנם לאידך דעת הנתה

ש "בשבח כלי שיש לו תרתי לטיבותא, חדא דהצבע שלו, ותו קנה הוא בשבחו, עדיין אינו רשאי לגררו, דדברי הרא

  8מתפרשים כפשטם, שכל צבע הנסרך לעיקר אבד את עצמיותו, ופרח מינה קניינו וכולו של בעל הכלי.

היינו אף דסמנין "ל "ה וזה) בתוך דבריו על בעלות האומן בחלק השבח כתב וז"ז ד"ב סימן ד' סק"ש (ב"ובחידושי הגרש

ע מה שהרחיב בשערי ישר (שער ג' ". וע"ודאי שלו הם, אבל כיון שקלוטים בטבלא ומחוברים ממש אין לך קנין גדול מזה

  9ה ומה שהקשה להם)."ח, ד"בנדמ - ה "ה, סק"פכ

ד חזותא לאו "למ - נים מה היא הסברא הראויה להתייחסות הנכונה לאחדות הצבע עם הצמר נמצא בידינו מחלוקת אחרו

מילתא, האם לראות זאת כמי שאינו אפילו בשיעור הראוי לעמוד 'בסיבת זכות ממון' ודומה הוא לכוחו של שור שנאבד 

                         

7
והנה המשתדל יוכל למצוא מעלה הפוכה, שקנין אומן בשבח הצבע עדיפא מקנין בעל הצבע בצבע הנצבע, שזכות  

כ אין "הדברים לעיל מינה, ע ח את"האומן מתחדשת ביחס לצבע בצורתו החדשה כצבעו של צמר. אך כבר השווה הקצוה

 שיטתו לחלק בה.

8
בדין הראוי כאשר 'בעל הצמר' אומר לבעל הצבע 'טול'  ז"מ בסק"ו עם הנתה"ח בסק"ט הקצוה"הנה להלן מינה שו 

  כ מה שייך לומר לו 'טול'."שבחך. ומנידון זה נראה לכאורה כי דעת שניהם מסכמת שהצבע עדיין בבעלות בעל הצבע, דאל

אך באמת טעות היא, דמכוון הנידון שם אינו על עצמו של צבע, אלא על הדרישה ליטול את הזכות ממון שבשבח הצבע 

  מ."לדעת הנתה - מנו את הצמר, אבל באמת עצמו של צבע אינו שייך לבעל הצבע מעל ידי שיקנה 

9
כי מי וב) בסוגיית 'דעת מקנה', דאמרו בה '"ב ע"ק להלן מינה (ק"ועל שיטתם היה מקום לתמוה מדברי הגמרא בב 

על הצמר, וקנין הוא ואינו מידי הודיעו לצבע שיקנה את צבעו לאשה', הרי לך שאומן הצובע מוגדר 'מקנה' צבעו לב

  דממילא.

ט בגמרא באופן שאינו מדבר על הקנאת החפצא של "ה מי הודיעו לצבע) את עיקר השו"אמנם כבר פירשו שם תוס' (ד

 כ אין מקום להקשות משם."הצבע כלל, ע
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תפוס הוא בסיבת בעלות, ודין ממון  מ"פ שהוא בטל בצמר, מ"ד עדיין יש לו קיום, ודומה הוא למים בעיסה, דאע"בוולד, א

  בעלים רביעה עליה.

ואם נחלקו בה אחרונים נשמע מינה כי מציאות הצבע בצמר היא מציאות 'קלושה' בעיני הדין, ולכך הדבר נתון על כפות 

  מאזני הסברא להכרעת המשקל בהטיה קלה לכאן ולכאן האם צבע בצמר נידון כמציאות, או שהוא נידון כמי שאינו.

  יאור השיטות בדין הביעור בבגד הצבוע בקדושת שביעית, בנצבע בהיתר, ובנצבע באיסורב

ה) ואחר כל ההקדם הגדול הזה כבר ברורה ומאירה נקודת הפלוגתא שפתחנו בה האם 'צבע' שנצבע בהיתר חייב בביעור, 

מ עדיין מילתא היא לעמוד ", מח שגם אם חזותא לאו מילתא"י סברו כסברת הקצוה"ש והפנ"או שהוא נידון כמבוער. דהר

א סברו שהצבע כמי שאינו, ואפילו בסיבת "י וחזו"בסיבת הדין, וכיון שיש לו קיום מסוים, ממילא צריך ביעור. ואילו תפא

  עצמיותו אינו נמצא, ולכך הרי הוא כמבוער, ואין בו דין ביעור.

ייב בביעור, והרי צביעתו היא עצמה ביעורו, ומה א מדוע הנצבע באיסור כן ח"י וחזו"אמנם הא עדיין תימה לשיטת תפא

  יחייב אותו בביעור נוסף, ואיזו משמעות יש לביעור אחר ביעור.

ט (נותן טעם בר נותן טעם). דין פשוט הוא להלכה "ט בר נ"ח ותערובות בהלכה של נ"ולהבין זאת נעורר דין מדיני בב

שני אינו אוסר. אמנם כל זה בטעם שני של היתר, כגון טעם שני של בשר המתערב עם טעם שני של חלב, שאנו באים  דטעם

ח', בזה נאמר ההיתר, שכאשר שני חלקי ההיתר האסורים בתערובת קדמו וירדו לדרגת טעם שני, תערובת "ליצור איסור 'בב

טעם שני של איסור אין בו עילת היתר כלל, אלא לעולם אפילו מאה זו של טעם שני בטעם שני אינה מולידה איסור. אבל כל 

  כל עוד שלא בטל בשישים. - נותני טעם כולם אסורים 

ט הוא בנפילת שמו מחמת ירידת "ט בר נ"ז דפירשו ביסוד החילוק דהפסד נ"ח ותערובת סימן ל' סק"ועיין שערי דעת בב

דבר  ,חלות שם איסור בדברדה מתואר הממשות, כיון שכבר נקבע מעלתו, ובחפצא דאיסורא שעומד הוא בשם איסור כתול

ו את שם עצמותו מ"מ שם האיסור נשאר עליו אפי' שירד ממדרגתו, דכל באפי' שכבר אין מעתה כבר תפיסת שם, ו זה הוא

יה בו אין שהוא ראוי לאכילה אין סיבה שירד ממנו שם איסור, והרי הוא בשם איסור, ואפילו שאין בו את שם עצמותו שה

ולכך כל שהוא בתערובת ונותן טעם, אפי' שטעמו קלוש ואין לו את שם עצמו של מינו, מ"מ , בזה לגרוע מן האיסור כלל

שם איסורו עליו, ונקרא שם האיסור על התערובת, ויש בזה כדי לאסור לעולם כל שנרגש טעמו, ואין בו את יסוד החיסרון 

  .תערובת, וממילא הרי הוא ככל נותני טעםדנ"ט בר נ"ט שאין בו כדי קריאת שם ב

, תואר 'ומעתה נבין בדין הביעור של הנאסר קודם צביעה, שצריך לבערו גם אחר הצביעה, דבו כיון שיש בו תואר 'איסור

  זה נותן לו קיום גם בעודו בלוע כצבע, ולכך יש לו יותר מציאות, ואינו אבדון מוחלט כאבדון צבע שאין בו דין איסור.

סברו כי כאשר חידשה תורה 'בהוויתו יהיה' שבשביעית חזותא מילתא, לא נעמיד את הילפותא אלא בחידוש היותר  ובזה

מועט (תפסת מרובה לא תפסת), ובאשר מניעת ביטול הצבע בצמר הוא דבר חידוש, אין לך להחזיק אלא בחידוש המועט, 

ור מסייע בעדו למנוע ביטול, אבל הנצבע בהיתר שביטולו מחמת ששם האיס - ולומר כי דוקא הנצבע באיסור נמצא בהוויתו 

  יותר קל לבא, הוא עדיין בביטולו עומד, ולא חל עליו חובת ביעור דצביעתו זה ביעורו והרי כמבוער.

ומטעם זה נבין גם מדוע טעם הנבלא לאחר שהוא אסור, הוא כן צריך ביעור, אע''פ שהכלל בידינו שכל שיש לו ביטול 
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  י הוא כמי שאינו בעולם לענין חובת ביעור.גם בממון הר

דעתה נבין שהסיבה שטעם אינו צריך ביעור אינו רק מהטעם הנזכר בקה''י שהוויתו כטעם בלוע קובעו כחבית שהתחיל 

מיסוד הדין הנ''ל מנ''ט בר  בה. אלא כל שהוא בכלים אכל יש בו גם היתר מחמת שהוא כמבוער. ומ''מ הנבלע באיסור אסור

  חלות שם איסור נותנת קיום לדבר על אף הביטול, וזה קיומו וזה איסורו.נ''ט, ש


