קהלת

יעקב ן אות הכ׳ף

נא

הרא״ש ]פרק ו דיבמות סימן יא[ דראוי להחמיר שלא
לכוף בשוטים ,ועיין בתום׳ ריש פרק המדיר ]כתובות
ע ע״א[ ד״ה יוציא .ודעת הריב״ש ז״ל סימן )ג״ר(
]נ״רן ,דמי שנתחייב לכוף לבנו בדבר אינו נפטר
בכפיה בדברים בלבד אלא בשוטים ,ויש מקומות
שאין צריך לעשות כפיה בשוטים והכל לפי הענין
כמו שהאריך הרב שם.
ר פ ט  .כל שהוא .כתב הריב״ש ז״ל סימן תע״א,
עלה דאמרינן בפרק חזקת הבתים בבא
בתרא ]נט ע״אן ,חלון העשוי לאורה אפילו כל שהוא
יש לו חזקה ,בשם הרמב״ן ]בבא בתרא שם ד״ה
ומצאתי[ ,בשם הירושלמי ]פרק ג שם הלכה חן ששיעורו
לחזקה כשיעורו לטומאה ,ושיעורו לטומאה הוא
כמלא מקדח שהוא כמלא נקב העול ,ואע״פ שאמרו
כאן אפילו כל שהוא אינו קשה ,שכיון שקראוהו
בשם חלון אם היה פחות מזה השיעור אין עליו שם
חלון .ועוד שמצינו בהרבה מקומות כל שהוא שיש
לו שיעור ,ע״כקבי .וכ״כ התוס׳ ז״ל בפרק ג׳ דנדה
דף כ״ו ע״ב ד״ה כל שהוא ,פירש ר״ת ז״ל דפעמים
כל שהוא בציר מטפח ופעמים טפי מטפח ,ע״כ.
ובבתרא דף ק״נ ]ע״א[ כתבו בד״ה ואיידי דקאמר
וכר ,רכל שהוא כי קתני לית ליה שיעורא ,בר כי
קאי אתנא אחרינא דאמר שיעורא רבה ,קאמר איהו
שיעורא זוטא ,וקרי ליה כל שהוא בערך חברו שאמר
שיעורא רבה ,ע״ש .ועיין בקידושין דף כ״ו ]ע״א
וע״ב[ שהאריכו בענין כל שהוא .ובפרק קמא רביצה
דף )ט״ו( ]ט״זן ]ע״ב[ תבשיל של עירוב שייר המנו
כל שהוא סומך עליו לשבת ,מאי כל שהוא לאו
אע״ג דליכא כזית ,לא דאית ביה כזית .ובשבת
ריש פרק המצניע ]צא ע״א[ עלה דמתני׳ חייב בכל
שהוא ,אמר רב יהודה אמר שמואל מחייב רבי מאיר
אף )במ״ש( ]במוציא[ חטה אחת לזריעה ,ופריך
פשיטא כל שהוא תנן ,ומשני מהו דתימא כל שהוא
פחות מכגרוגרת ולעולם עד דאיכא כזית וכר,
משמע דכזית נמי כל שהוא מקרי .ועיין בתוס׳
בשבת דף ק״ג ]ע״ב[ ד״ה )המעביר( ]המעבד[ כל
שהוא.

ר צ .כל .בלשון חכמים בכל מקום כל לאתויי.
ובפרק חזקת הבתים בבא בתרא דף נ״ו ע״א,
אמר רב יהודה אמר שמואל כל שהראהו הקב״ה
למשה חייב במעשר ,ופריך לאפוקי מאי וכר ,והקשו
התוס׳ ]שם ד״ה לאפוקי[ ,תימה מאי קאמר לאפוקי
מאי ,והא כל קאמר דמשמע לאתויי ,וי״ל
דמשהראהו דייק דמשמע לאפוקי .ומדבריהם הכריח
מורי הרב מורי זקני ז״ל ]הליכות אלי כללי הכ׳ף סימן
תל[ שלא כדברי הר״ב הליכות עולם ז״ל ]שער ג פרק
ב כלל ב[ שכתב דבכל דוכתא דאמרינן כל לאתויי,
מאי לאו ממילת כל דייק ,אלא ממשנה יתירה,
דמדבריהם אלו נראה דסברי דממילת כל דייקינן.
ר צ א  .כל .כתבו התוס׳ בכתובות דף נ״ד ]ע״א[ ד״ה
לית הלכתא ככל הני שמעתא ,בר מתבעוה
לינשא דההיא עדיפא וכר ,וכהאי גוונא איכא בפרק
תולין ]שכת קמ ע״א[ לית הלכתא ככל הני שמעתא
דלאו דוקא ככל ,ע״כ .וכ״כ בפרק ב׳ דשבת דף כ״ד
]ע״א[ גבי פלוגתא דאמוראי בדין יום הוא שנתחייב
בה׳ תפלות ,ואמרינן התם ]ע״ם[ ולית הלכתא ככל
הני שמעתתא ,אלא כי הא דרבי יהושע בן לוי וכו׳,
ורש״י ז״ל פירש ]ר״ה ככל[ ,על כל ההלכות הנז״ל,
והתוס׳ ז״ל ]ר״ה ולית[ ,חלקו עליו וכתבו דלא קאי
רק לב׳ ההלכות הנזכרות ולא לכולן.
ר צ ב  .כל .נראה מדברי הרא״ש ז״ל בסוף פרק קמא
דברכות ]סימן יג[ ,בענין ברכת התורה ,שדעת
ר״ת שברכת והערב נא אינו אלא סיום הברכה
הקודמת ,וכתב שר״ת גריס הלכך נמרינהו לתרוייהו,
ולא גריס הילכך נמרינהו לכולהו ,ע״ש .נראה כי
מילת כל בלשון חכמים לא תבוא על פחות משלשה
כלל .מהראנ״ח ז״ל בדרשותיו ]הנותן אמרי שפר[
פרשת חיי שרה .וניחא ליה בהא אותה ששנינו ]פרק
ג ראכות משנה גן ג׳ שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו
עליו דברי תורה וכו׳ ,שנאמר ]ישעיה כח ,ח[ ׳כי כל
שולחנות מלאו קיא׳ ,שהוקשה לכל המפרשים דמנין
דרשו מהכתוב הזה ג׳ אבל דרשו כן ממילת כל.
והוא מה שרצה רש״י ז״ל בפרשת קרח ]במדבר טז,
כה[ גבי לעשות את כל המעשים האלה לתת כהונה

ציונים והערות
קכד .עיין ביד מלאכי כללי הכ׳ף )כלל שמה( ,ושדי חמד כללים מערכת אות כ׳)סימן לד(.

לשון חכמים ן

נב

לאהרן ולבניו סגני כהונה ואליצפן נשיא הקהתי,
שנתחבטו בדבריו ומה הנרצה ממנו ,ונראה שרצה
לדקדק מילת כל שהיא הוראה על ג׳ ,ופירש כהונה
לאהרן ובניו סגני כהונה ונשיאות אליצפן ,ע״כ.
וצ״ע מההיא דפרק המפקיד ]בבא מציעא[ דף ט״ל
ע״א ,תנא וכולן שמין להם כאריס ,ומוקי לה
תלמודא )דאנטושים( ]ארטושים[ דרשב״ג קאי ,ושם
בעי תלמודא וכולן לאתויי מאי ,ומשני לאתויי בורח
מחמת מרדין ,ע״ש ,נראה רעל שנים בלבד שייך
לומר וכולן.
ר צ ג .כל .כתב הר״ב כנסת הגדולה
כלל לז[ בשם מהראנ״ח סימן)מ׳( ]ל״ט[ חלק
א׳ ,דלשון כל אינו מרבה אלא דברים שהן מעין
הענין.

]כללים נפרדים

ר צ ד  .כך אנו אומרים כך וכך וכר .כתב הרב
העיטור באות שי׳ן שותף ,דלשון זה שאומר
בירושלמי הוי בתמיהא .ובפסקי הרא״ש פרק מצות
חליצה ]פרק יב דיבמות סימן י[ כתב כשאומר בירושלמי
הדא אמרה פירושו זה יכול להיותקבוז.
ר צ ה .ככוד .מדקדקים הפוסקים בלשון רז״ל
]קידושין לב ע״א[ שאמרו הרב שמחל על
כבודו וכן האב כבודן מחול ,דהיינו דוקא כבודו ולא
בזיונו ,רעל בזיונן אין מחילהקבי כמ״ש הריב״ש
סימן ל״ג ,והרב כנסת הגדולה הביאו ביו״ד סימן
)ר״ס( ]ר״מ[ ]הגהת טור אות מ[ בשם ספר צפחת המים
פרשת משפטים .ותמהני שלא הביא שהן דברי הר״ן
סוף פרק קמא דראש השנה ]ד ע״ב מדפי הרי״ף[,
ופסקים וכתבים ]תרומת הדשן ח״ב[ סימן קכ״ז,
והריב״ש ]שם[.
ר צו .כלי שרת .כתבו התוס׳ זבחים דף כ״ד
ד״ה הואיל וכר ,דבגדי כהונה קרי תלמודא
כלי שרת ,כדאמרינן שיהא בכהן כשר וכלי שרת,
ורש״י חולק בזה ]שם ד״ה לא יהא[.
]ע״א[

ר צז .כפרן .כתב מרן הב״י
]ע״ט[ ,בשם מצאתי כתוב

]חו״מ[

סימן )ע״ח(

]שו״ת מהר״ם ד״פ

מענה לשון

סימן תנז[ דלא מקרי כפרן עד שיעירוהו עדים ,ואע״פ
שלא הודה אלא מפני שראה עדים ממשמשים ובאים
לא הוי כפרן כחכמים דפליגי ארשב״ג גבי גנב על
פי שנים וטבח על פי עד אחד ]פרק ז דבבא קמא משנה
זן .ועיין בתשובה הרימ״ט )ח״ג( ]ח״ב[ ]חו״מ[ סימן
ל״ו.
ר צ ח .כפן! .סתם האמור בלשון חכמים כסף מדינה,
והאמור בתורה כסף צורי .כדאיתא בבא קמא
דף ל״ך ]ע״בןקכז.
ר צ ט .כשר .בלשון חכמים אצל גיטין הוי אפילו
לכתחילה .הרא״ש גיטין)דף ק״ד ע״ב(
ם סימן גן ,וכ״כ הנמוקי יוסף ז״ל פרק מצות חליצה
]יבמות לג ע״א מדפי הרי״ף[ גבי החולצת מן הגדול
חליצתה כשרה ,ע״ש.
]פרק

ש .כנויי נדרים .רבי יוחנן אמר לשון גוים ,רבי
שמעון בן לקיש אמר לשון שבדו להם חכמים
להיות נודר בו .פרק קמא דנדרים דף י׳ ע״א.
ש א .כולי עלמא לא פליגי .לפעמים לשון זה יוצא
מן הכלל והכונה להפך ,כולי עלמא לא פליגי
אליבא דפלוני ,דודאי פלוגתא דתנאי היא ,בפרק ג׳
דשבועות דף כ״ה ע״א וב׳ וע״ש ברש״י .ועיין עוד
פירוש אחר בכתובות דף ק״א ]ע״א ד״ה אליבא[,
בלשון דכולי עלמא.
ש ב .כגון זח .כתבו התוס׳ בפרק הניזקין ]גיטין[ דף
ח ״ן ע״ב ד״ה כגון זה טוענים ליורש וכר,
ז״ל ,וכגון זה דאמר הכא פירושו אפילו כגון זה,
דסלקא דעתך דהדין עם הבעלים דמה שלא מיהו
מפני יראת הסקריקון ,ע״כ .ומהרשד״ם בחו״מ סימן
רכ״ו ,כתב על מ״ש הטור ]חו״מ סימן קמט[ המחזיק
בהקדשות כגון הקדש של עניים ושל בית הכנסת
בזמן הזה וכר ,משמע מדקאמר כגון דלאו דוקא
אלא כל דבר כיוצא בו ,וכדרך שכתבו בהגהות
מיימוניות פרק ד׳ מהלכות שותפים ]אות ה[ ,רכל
דקאמר תלמודא כגון זה אנו למדין ממנו דבר
הדומה לו אפילו אינו דומה לגמרי ,ע״כ .ולכאורה

ציונים וחערות
קבה .מה שכתב רבינו הכא בסיפא דמילתיה ,כבר הביא האי כללא לעיל מערכת אות ה׳ )סימן קצח( ,עי״ש.
קבו .עיין לעיל בדברי רבינו מערכת אות א׳ )סימן קח( שהביא האי כללא רעל בזיונו אינו יכול למחול.
קכז .עיין עוד לרבינו לעיל בחלק לשון תורה )מערכת אות כ סימן תקלה( ששנה את דבריו כדהכא.

