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יע"ל קג"ם

פתח במסכתא

בן-ציון סופר (ד')

1

עיין מהרש"א (חידושי אגדות ב"ב כב :סוד"ה אנא) שכתב רמז יפה בזה.

2

לשיטת רש"י (בב"מ ,בקדושין ובסנהדרין) .אך תוס' (קדושין נב .ד"ה ביע"ל)
הביאו שר"ת מפרש הלמ"ד – לידה (נדה לז ,).ובני נרבונא מפרשים – לא אפשר
ולא קמכוין (פסחים כה.):
יש לציין ,שהשו"ע (או"ח שמ ,ט) פסק כאביי בענין מעמר במלח בשבת ,וכתב
העולת שבת שהשו"ע סבר שהעי"ן של יע"ל היא עימור .ותמה ע"ז המג"א (שם
ס"ק טו) ,שהרי ברור שהעי"ן היא עד זומם ,שהגמ' בסנהדרין כותבת בסוגיא זו
להדיא שהלכה כאביי ביע"ל קג"ם .אך הפמ"ג (א"א שם) יישב ,שכוונת העולת
שבת היא ,שאולי העי"ן כוללת גם עד זומם וגם עימור .וע"ע בספר קדושת יו"ט
למהרי"ט אלגאזי (סימן כ) ,ובהגהות חכמת שלמה על שו"ע (או"ח שסג ,כו) [כל
זה מצאתי בפרויקט השו"ת בספר 'דף על הדף' על ברכות כה.):
ולפי"ז יש מקום לומר שגם הלמ"ד כוללת כמה דברים – לחי העומד מאליו ,לידה,
לא אפשר ולא קמכוין .מ"מ ,לקמן נתייחס רק לשיטת רש"י.

3

בספר "דורש לציון" לרבי יחזקאל לנדא ,בעל "נודע ביהודה" (הדרוש הי"ג),
ביאר בדרך פלפול ובאריכות רבה את הקשר שבין ששת הנידונים הנ"ל .לדבריו,
לאחר שנפסקה הלכה כאביי ביאוש שלא מדעת ,מוכרחים לפסוק כמותו בעד
זומם .לאחר שהוכרע כאביי בעד זומם ,על כרחנו הלכה כמותו בלחי העומד
מאליו .וכן הלאה.
ובזה ביאר הנוב"י מדוע הסדר הוא יע"ל קג"ם ,ולא לג"ק יע"ם ,לפי סדר
המסכתות .וכן מדוע פסקו כאביי בכל המקרים ,אף שרק ביאוש שלא מדעת
ובקדושין שלא נמסרו לביאה רבא נשאר בתיובתא.

–

4

"מיישֹה
מטבע הדברים ,את הפיסקה הבאה יש לקרוא בעגה ישיבתית; ַ
"ּביילים" (כנ"ל) [בעלים]ּ" ,דין"
ִ
יאוש/קדושין" (מלעיל) [מעשה יאוש/קדושין],
(בדל"ת דגושה וטון לחוץ)ַ ,חלֹויס [חלות] ,וכן הלאה.

5

אפשר להרחיק ולומר ,שעמדת ה'מסגרתיּות' של אביי ,משפיעה גם על היחס
למומר זה .מי שיוצא מחוץ למסגרת – אין לו מקום בתוכה יותר ,והוא מאבד את
חזקת הכשרות שלו לכל דבר וענין ,כיון שפרץ את הגבולות.

6

לפי"ז מיושבת גם קו' תוס' בשבת (קנה .ד"ה והלכתא) מדוע לא נכלל ביע"ל
קג"ם מה שפסקו כאביי בענין שימוש בצדדי אילן בשבת [וע"ע בתוס' יבמות (לט.
ד"ה אע"ג) ובתוס' קדושין (נב .ד"ה ביע"ל בסופו) ,ובשו"ת נוב"י תניינא אה"ע סי'
קכט ,ובמה שכתב ע"ז בנו בשו"ת שיבת ציון סי' כ וסי' כא] .לדברינו ,יתכן אמנם
שנפסקה הלכה כאביי במקומות נוספים ,ובמקומות כאלו הגמ' תכתוב שכך
הלכה ,אך הנכנסים לרשימת יע"ל קג"ם הם רק המקרים הקשורים למחלוקת
העקרונית הנ"ל.

היית מקריב?

יינה של תורה

ינון אברמשוילי (ד')

–

–

–

–
–

רבי דוד צבי הופמן
מרדכי קימלמן (ב')

אישי ישראל

–
–

–

