
בס"ד 
 

מראי מקומות, שיעור מאת הג"ר מאיר קפל	 שליט"א 

ערובי	 ל. בעני	 קט	 אוכל נבילות  

 
1. עירובי� ל., וז"ל, "מערבי	 לנזיר ביי	 כו': מתני' דלא כב"ש דתניא ב"ש אומרי� 
אי	 מערבי	 לנזיר ביי	 ולישראל בתרומה ב"ה אומרי� מערבי	 לנזיר ביי	 ולישראל 
בתרומה אמרו לה	 ב"ה לב"ש אי את� מודי� שמערבי	 לגדול ביו� הכפורי� אמרו 
לה	 אבל אמרו לה	 כש� שמערבי	 לגדול ביו� הכפורי� כ	 מערבי	 לנזיר ביי	 
ולישראל בתרומה ובית שמאי הת� איכא סעודה הראויה מבעוד יו� הכא ליכא 

סעודה הראויה מבעוד יו�"  
 

וש� ד
 לא:, וז"ל, "אבל לא בטבל: פשיטא לא צריכא בטבל טבול מדרבנ	 וכגו	 
שזרעו בעצי� שאינו נקוב"  

  
2. יבמות קיד., וז"ל, "ת"ש ב	 חבר כה	 שרגיל ליל� אצל אבי אמו כה	 ע� האר� אי	 
חוששי	 שמא יאכילנו תרומה טמאה מצא בידו פירות אי	 זקוק לו בתרומה דרבנ	"  

 
וברשב"א ש� וז"ל, "ומיהו משמע לי דבאיסורי	 של דבריה� מותר לומר לו לאכול 
בפירוש, דהא למ"ד בשל תורה ב"ד מצווי	 להפרישו בשל דבריה� אי	 ב"ד מצווי	 
להפרישו כדמתרצינ	 הכא הב"ע בעצי� שאינו נקוב מדרבנ	 ואמרי' נמי בדמאי 
הקלו, וכיו	 שכ	 כיו	 דקי"ל דא� בשל תורה אי	 ב"ד מצווי	 להפרישו בשל דבריה� 
מחתי	 בו דרגא אחת יותר ומתירי	 בו אפילו לומר לו לאכול, ויש לי ללמוד 
מדאמרינ	 בשבת פרק ר' אליעזר דתולי	 (קל"ט א') רב משרשי' יהיב פרוטה לתינוק 
גוי וזרע לי' כשותא בכרמא ואקשינ	 ולית	 ליה לתינוק ישראל ופרקינ	 אתי למיסר� 
ומאי קושיא לית	 ליה לתינוק ישראל דכיו	 דישראל גדול אסור מדרבנ	 א� לתינוק 
ישראל אסור לומר לו לעבור ולזרוע, אלא ודאי כדאמר	 דלא העמידו דבריה� ז"ל 
אלא אצל גדולי� שבישראל ולא אצל קטניה�, כנ"ל. ואע"ג דאסיקנא הת� דאסור 
משו� דאתי למיסר�, לא שיי� ההוא טעמא דאתי למיסר� אלא בדבר שאינו לצור� 
התינוק אלא לצור� הגדול כההיא דרב משרשיא דזריעת הכשות לצור� רב משרשיא 
ולא לצור� הקט	, ותדע ל� מדאמרינ	 בפרק בתרא דיומא ובערובי	 (מ' ב') גבי זמ	 
ביו� הכפורי� א� אומרו בכוס היכי ליעביד ליטעמיה לינוקא אתי למיסר�. ואיכא 
למידק היכי חיישינ	 להכי והלא אנו מאכילי	 את התינוקות ביה"כ וכדאמרינ	 
(יומא ע"ז ב') מעשה בשמאי שלא רצה להאכיל בידו א' וגזרו עליו להאכיל בשתי 
ידיו, א"ו הת� משו� צרכו של תינוק ולצרכו לא חיישינ	 לסרוכי אבל לצור� עצמנו 
כההיא דכשותא א"נ כההיא דכוס של ברכה אסור. ואי קשיא ל� הא דתנ	 בעירובי	 
פרק בכל מערבי	 (ל"א ב') אי	 מערבי	 בטבל ואוקימנא בטבל טבול מדרבנ	 וא� 
איתא טבל דרבנ	 אמאי לא אע"ג דלא חזי לגדולי� הא חזי לקטני� דהא מאכילי	 
אות	 בידי�, וא� תאמר מאי דחזי לגדולי� בעינ	, לא היא דהא תניא הת� מערבי	 
לגדול ביו� הכפורי� וקא מפרש טעמא הת� משו� דחזי לקטני� והוה ליה כיי	 
לנזיר אלמא כל שראוי לקטני� מערבי	 בו לגדולי�, אלא משמע דאפילו טבל דרבנ	 
אי	 מאכילי	 אותו לקטני� בידי� והיינו דאי	 מערבי	 בו דהואיל ולא ספינ	 להו 
בידי� מידי דלא חזי אפי' לקטני� קרינ	 ביה והויא ליה כטבל גמור, לא היא 
דלעול� טעמא דהת� משו� דמידי דחזי לגדולי� בעינ	 ולא דמי למערב לגדול 
ביוה"כ דהת� הוא גופיה חזי אפילו לגדולי� אלא דאיסורא דיומא גרי� ליה וכיו	 
דאי	 איסורו מצד עצמו של עירוב וחזי נמי השתא לקטני� מיהא מערבי	 בו אפילו 
לגדול משא"כ בטבל דאיסורו מצד עצמו והלכ� אע"ג דחזי לקטני� אי	 מערבי	 בו 
לגדול, ויותר מזה כתבתי בר"ה גבי אי	 מעכבי	 את התינוקות מלתקוע. אבל 



הרמב"� ז"ל כתב בסו� הלכות מאכלות אסורות שאפי' בשבות דרבנ	 אסור 
להאכילו בידי�:"  

 
 3. רש"ש עירובי� ד
 לא:, וז"ל, "ל"צ בטבל טבול מדרבנ	. בתור"ע מביא להרשב"א 
בחדושי יבמות שהקשו לשיטתו דאיסור דרבנ	 מאכילי	 לקט	 בידי�. אמאי א"מ 
בטבל דרבנ	 דומיא דיוה"כ לעיל משו� דחזי לקטני�. ושמעתי לתר� דטבל אינ	 
רשאי	 להאכילו לקטני� מטע� אחר משו� דאסור בהנאה של כלוי עי' שבת (כו) 

תד"ה א"מ בטבל טמא" 
  

4. קהלות יעקב עירובי� סימ� י' ד"ה וראיתי,וז"ל:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. אבי עזרי פי"ז מהלכות מאכלות אסורות הלכה ז', וז"ל, "ועל די	 השני שכתב 
הרמב"� דא� שאי	 ב"ד מצווי	 להפרישו, מ"מ מצוה על האב להפרישו מדי	 חינו�, 
הקשה ש� הרשב"א בפ' חרש מנדה דמ"ו דמובא ברייתא לפי שמצינו שהשוה 
הכתוב הקט	 כגדול לזדו	 שבועה ולאיסור ולבל יחל, יכול יהא חייב על הקדשו 
קרב	, ת"ל זה הדבר, ומפרש הגמ' לאיסור בל יחל, ופרי� הגמ' ממ"נ אי מופלא 
הסמו� לאיש דאורייתא מילקא נמי לילקי, ואי לאו דאורייתא איסור נמי ליכא, 
ומשני לאות	 המוזהרי	 עליו, ופרי� ש"מ  קט	 אוכל נבילות ב"ד מצווי	 להפרישו, 
ומאי קושיא נוקמי לעני	 האב  שהוא מוזהר עליו  מטע� חינו�, ונראה דהלא מסיק 
הברייתא יכול יהא חייב על הקדשו קרב	 ת"ל זה הדבר, וא"כ בשלמא א� נימא 
שיש חיוב להפרישו מעיקר הדי	, ומשו� שג� זה ילפינ	 מהקרא לא תאכילו�, וא"כ 
שיי� שפיר האי יכול יהא חייב על הקדשו קרב	 וע"ש בתוס', אבל אי משו� מצות 
חינו� הוא אי	 זה מאיסורא דנדר כלל, אלא מצות חינו� מאי שיי� האי יכול וע"כ 
שפיר פרי� הגמ' ש"מ קט	 אוכל נבילות ב"ד מצווי	 להפרישו, ומשו� הקרא דלא 

תאכילו� ופשוט." 
  


