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מסכתכריתות

שיש להם לדון שהוא כרת ,וכדכתב הרמב"ם בספר המצוות )ל"ת שנב(.

דףבע"א

ותמה אמאי לא קאמר נמי ויש מהן בשריפה ,דהא קתני הבא על אשה

א( מתני',שלשיםוששכריתות.כתבהרא"ש)הובאבשיטהמקובצתאותא(,

ובתה,דבשריפה.

שהסיבה שרבי סידר מסכת זו בסדר קדשים ,משום דחייבין על שגגתן

ו( רש"יד"הכלהנך,בתוה"ד,ישמהןבחנקוישמהןבסקילה.כתבהרש"ש,

חטאת.ועלדרךזוכתבהרמב"ם )בהקדמהלסדרזרעים(,הובאבתוס' יו"ט

דאף דיש מהם בשריפה ,כגוןאשה ובתה ,רש"י נקטשתי הקצוות ,המיתה

כאן.

הקלה והחמורה .אולם בשיטת מקובצת )אות יד( גרס ברש"י ויש מהן

ב( מתני' ,כריתות בתורה .כתב הערוך לנר ,דהמשנה דייקה למיתני

בשריפה.

"בתורה" ,ולא "ואלו הן הנכרתין" כמו "ואלו הן הנסקלין" )סנהדרין נג(.

ז( בא"ד ,דינייהו בסקילה ולהכי תננהו ברישא משום דחמורות וכו' .כתב

"ואלו הן הלוקין" )מכות יג (.וכדומה ,או הלשון "ל"ו כריתות הן" כמו "ד'

התוס' יו"ט כפישביארהרש"ש,דהאדלאתנימידלאחר עריותהללושהם

ראשי שנים הן" )ראש השנה ב .(.משום דאתי לאפוקי הנך כרת דמדברי

בסקילה את המגדף וכו' ,דחייבים סקילה ,משום דלא רצה התנא להפסיק

קבלה,כגוןבאעלנכריתדאמרינןבסנהדרין)פב,(.דהואבעונשכרתדכתיב

ביןכריתותדעריות,דהיינו,ביןהכריתותשחייביםמשוםביאה.ועייןלעיל

במלאכי )פרק ב( "יכרת ה' לאיש יעשנה וגו'" ,כמבואר סנהדרין )סב(:

אותגוד.

וברש"יד"ההאאקריוה,דליכאחטאתעלהשוגג.

ח( מתני',הבאעלהזכור .העירבמנחםשלמה )סימןח(,למהליהלהפסיק

ג( רש"יד"הכלהנך ,בתוה"ד,והאידנקטואיירילמיתניברישאעריותדאם

בתיבת"הבא"גביזכור,ולאסגידליתני"ועלהזכור",דהאבחדענינאכתיב

וכו' דכל הני דנקט ברישא וכו' דינייהו בסקילה .ביאר הבאר שבע ,דרצה

בקראי בהדי אב וכלה .וביאר ,דהיינו משום דבבא על הזכור איכא נמי

לומר ,דהבאעלאשהובתהדינם בשרפה ,כדתנן בסנהדרין )עה,(.והבאעל

נשכב),אבלבבאעלהבהמהאףדאיכאנמינרבעלבהמה,האלאמיחייב

אשתאישדינם בחנקכדתנןשם )נג,(.ואלוהבאעלאחותוועלאחותאביו

עלה( .ור' יוחנן הא תני ליה לקמן )ג (.במתניתין בהדיא הביא זכור עליו

וכולהו עריות דקחשיב ואזיל אין בהם מיתת בית דין אלא מלקות ,כדתנן

והיינונשכב.ולר'אלעזרמשמיהדרבהאדלאקתנילהבהדיא,משוםדשם

במכות )יג.(.ועייןבתפארתחייםדביארכוונתם,דכיוןדמפסיקברישאותנא

דברקתני.עודתירץ,דהיינומשוםדבאעלהזכוריליףבתורתכהניםלענין

הבאעלהזכורוכו' ,אמאילאתנינמיהמגדףוהעובדעבודתכוכבים,לכך

קרבן מקרא אחרינא ,ובפשיטות טפי מבא על האם ועל אשת האב ועל

פירשודלאאפסיקאלאבמאידדמילהודהוינמיעריותכגוןהבאעלהזכור

הכלה לענין קרבן ,אף דכבר יליף להו לבא על הזכור ועל הבהמה ,ומכל

וכו' אבל המגדף ועובד עבודת כוכבים אינם עריות .ועיין באות ז' ובאות

מקום הכא ניחא ליה למיתני ברישא "הבא על האם ועל אשת האב ועל

הבאה.

הכלה" ,משום דכתיבי בקראי ברישא לענין עונש סקילה ,וקתני סירכא

ד( בא"ד ,שם .בתוס' ד"ה שלשים ושש הביאו פירוש רש"י ,דברישא תנא

דלישנאדמתניתיןבסנהדרין)נג(.דחשיבלנסקלין.ועייןלעילאותדבדברי

עריות דבסקילהוהדרתניאשהובתהדבשרפהוהדרתניאשתאישבחנק

המצפהאיתן.ועייןבאותהבאה.

ולהכי לא אפסקיה בשאר חייבי סקילה] .עיין באות הקודמת ואות ח[.

ט( מתני' ,הבא על אשה ובתה .עיין באות הקודמת .וכתב במנחם שלמה

והקשה המצפהאיתן,דהךטעמאלאאתישפיראליבאדר'יוחנןלקמן )ג,(.

)סימןט(,דאיפסיקלהובתיבת"הבא",משוםדהנךדקתנימקמיהנימיתתן

דמוקי מתניתין כרבי ישמעאל ,ואיהו סבירא ליה בסנהדרין )נא (.דשרפה

בסקילה ,והנך מיתתן בשריפה .מיהו ,בת כהן שזינתה ,אף דמיתתה

חמורהמסקילה ,ואםכןהוויליהלאקדומיברישאלאשהובתה.ואיןלומר,

בשריפה,איןבהכרתבפניעצמה,ומשוםהכילאחשיבלה.ולאחשיבנמי

כדאמררבאבסנהדרין)מט,(:דכלמקוםשאמרוחכמיםדרךמניןאיןמוקדם

בהדיאשתאישדמיתתובחנק,הבאעלבתכהן),דאףדאיהיבשריפהאיהו

ומאוחר ,דמכל מקום כיון דאקדים קרא לאשה ובתה ,וגם חמורה דדינה

בחנק כדאיתא בסנהדרין פט (.וכן לא חשיב בהדי הנך דנסקלין הבא על

בשריפה ,הויליהלאקדומילזכרובהמה.ועלכן כתב,דהטעםדמקדיםאם

נערה המאורסה ,כיון שאין בהן כרת בפני עצמן ,ונכללו בהא דקתני "ועל

ואשתאבוכלתומשוםדאקדמינהוקרא,וכעיןדאיתאבסנהדרין)מט(:ותנא

אשת איש" ,ומשום דלא קתני אלא חדא דבשריפה ,וחדא דבחנק ,לא

מאיטעמאאקדומינהולכתונתמשוםדאקדמיהקרא,וכיוןדהתחילבחייבי

אפסקינהובתיבתהבא,כדאפסיקבאינך.ועייןבאותיב.

סקילה ,נקטנמיהבאעלהזכרועלהבהמה,לסייםלחייביסקילה,והדרתני

י( מתני' ,ואשת איש .כתב התוס' הרא"ש ביבמות )לד ,(.בשם המהר"ם

לאשהובתה.עודתירץ,דהטעםדמקדיםזכורובהמהלאשהובתה ,משום

מרוטנבורג ,דבנערה המאורסה ליכא כרת ,ולא מיחייב על שגגתה חטאת.

דאיכאחומרטפיבזכרובהמהשאיסורןנוהגבבנינחכישראלמהשאיןכן

ובערוךלנרתמהמהאדבתורתכהנים)ויקראפרשתא(מרבהלהדיאמקרא

באשהובתה.ועייןלהלןאותז.

ד"מכל מצוות ה'" נערה המאורסה ,וכן תמה בחשק שלמה ,וכתב ,דעל

ה( רש"יד"הכלהנך,כריתותבמזידבלאהתראהוכו'.כתבהמנחםשלמה

כרחיןבעינןלמימרדתנאדמתניתיןכלללנערההמאורסהבאשתאיש.

)סימן טז( ,דהוא הדין בהתראה ,אלא שלא יכלו בית דין לדון אותו בעונש

יא( מתני' ,ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו .הקשה
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התוס' יו"ט )הכא ומכות פ"ג מ"א( ,דכל העריות נשנו כסדרהכתוב ,ומדוע

דףבע"ב

שינההתנאאתהסדרולאכתבכדהקדיםבקרא"ערוותאשתאחיך")ויקרא

כ( גמ' ,מניינא למה לי .תמה הבאר שבע ,אמאי איכא דוכתי טובא דלא

יחטז(,ל"ואשהאלאחותהלאתקח" )שםיח(.והרש"שבמכות )שם(כתב,

דייקה הגמ' מניינא למה לי .וכדהקשו תוס' מנחות )ל (:ד"ה ולימא מר.

דהתוס' יו"טלרדק ,דהאאשתאחיאביונמינכתב שלאכסדר,דהאבקרא

ובבבא קמא )צח (:ד"ה פרושי ,ובשבועות )כט (.ד"ה ולטעמיך .ותירץ ,דכל

נכתבמקמי אשת אחיו)שםיד( .והמנחםשלמה תירץ],ועייןבאותטואות

מניין שהואגזירתהכתובלאשייךלמידקמנינאלמהלי,ובכלדוכתידלא

י[ ,דכיון דבתורת כהנים לא יליף לכולהו מחד קרא ,אלא דמחד קרא יליף

ידעלתרץמניינאלמהליוכןבשארמילילאקדייק,דהכיאורחאדגמ'דלא

אחותו ואחות אביו ואחות אמו ,ומחד קרא אשת אביו ואשת אחי אביו,

מקשה אלא מאי דמצי לשנויי ,כדכתבו התוס' פסחים )קב (:ד"ה הנכנס

ומחד קרא אחות אשתו ,לכך בעי לאפסוקינהו ולא למיתננהו גבי הדדי

לביתו,והרא"ש סוכה)פרקאסימןטו( .וכןבכלדוכתא דמצילשנויילהאי

כסדר שכתובים בתורה .ולא רצה לאפסוקינהו בתיבת "הבא" ,כיון דכולהו

קושיאכדשניבמקוםאחראוכיהאיגוונא,סמיךאמהשהקשהותירץשם,

חייביכריתותנינהו ,אלאאפסקינהובאחותאשתו,לאורויידלאומחדקרא

כדכתבו תוס' בבבא בתרא )יב (.ד"ה אטו .וביומא )פ (.ד"ה משיעורא,

נפקא להו לענין קרבן .אלא דהקשה ,כקושיית הרש"ש ,אמאי אפכינהו,

ובפסחים )סה (:ד"ה אטו] .ולפי זה לכאורה מיושב נמי הא דמבואר

]ובתורתכהניםנפקאלהומחדקראלעניןקרבן[.ותירץ,דנקטבהדיהדדי

בירושלמי שקלים )יג ,(:הובא ברש"י תמורה )טז (.ד"ה דקדוקי סופרים,

הנך דלא אפסוקינהו אלא חד גברא ,דהיינו דגבי אחות אביו ,אפסיק ליה,

שחכמים עשו ספירות ספירות כגון ט"ו נשים פוטרות וכדומה שצרפום

אביו ,ובאחות אמו ,אמו ,ובאחות אשתו ,אשתו ,ובאשת אחיו ,אחיו ,מה

ומנאוםיחדכדישלאישתכחו,ואםכןמאיקשיאהכאמניינאלמהלי[.

שאיןכןבאשתאחיאביודאפסוקינהותריגברי,אביוואחיאביו.

כא( גמ' ,שם ,עיין באות הקודמת ,ובמתת אלקים )תמיד כה (:הביא דברי

יב( רש"י ד"ה מגדף ,בסוה"ד ,ואיכא למאן דאמר מזמר ומשורר לעבודת

הבארשבע,ותמה ,דד'אבותנזיקיןנמי מפורשיםבקרא,ומכלמקוםדייקינן

כוכבים .הקשה הרש"ש ,הא על כרחין מיירי דעבודתה בכך ,ואם כן היינו

"מנינאלמהלי".ובספרמשכנותלאביריעקב)תמידשם(ביארדבריו,דיסוד

בכלל העובד עבודה זרה ,ועל כרחך ד"מגדף" דמתניתין היינו מברך את

החילוקהואביןמקוםשאיןהמניןעניןלכשעצמו ,כדהכא וכןגביד'אבות

השם,ומאידפליגילהלן )ז(:היינובביאורמגדףדקרא,ואםכןאמאיהביא

נזיקין]וכןגביד'שומריןבבבאמציעא)צג,[(.ולכךדייקינןמאיטעמא נקט

רש"ילהאיפלוגתאהכא.

מנינא ,אבלבמקום שהמניןעניןלכשעצמולאשייךלמידק להשהריעיקר

יג( מתני',ובעלאוב.כתבוהתוס'בזבחים)מט(.ד"הלפי,דדוקאאובוידעוני

דינא קא משמע לן דהאי מנינא דוקא לא פחות ויותר ,וכבתמיד ,דגזירת

ישבהםכרתמהשאיןכןשארמכשפים ,מדלאתנילהובהדיל"וכריתות.

הכתובהיא שישמרובג'מקומותכדאיתאהתם].ועייןשםבפירושהראב"ד

אמנם המשנה למלך )פ"א משגגות ה"ב( ,כתב ,דנראה דהרמב"םסבר דיש

)כז(.ד"המיהוהאיקרא[.

בהם כרת .אלא דהקשה ,דבתורת כהנים )פרשת ויקרא( מוכח להדיא

כב( גמ',מניינאלמהליאמררבייוחנןשאםעשאןוכו'.הקשההבארשבע,

דמכשףליתביהכרת.

מנא ליה לרבי יוחנן הא ,דלמא תנא מנינא לאפוקי מדרבי ,דאמר ביומא

יד( רש"יד"הופסחומילה,בתוה"ד,דאיןקרבןאלאעללאוכדמפרשלקמן.

)פה (:דפורק עול ומגלה פנים הוו בכרת .ותירץ המצפה איתן ,דאין הדבר

הקשהבשיטהמקובצת)אותא(,מהאדאיתאבמכות)יג,(:דלאבעיאזהרה

מוכרח,דאיכאלמימרדכתיבןקתני ,וכדלקמן)ג (:דמשוםהכילאקתניבתו

לקרבן,והטעםדאיןמביאקרבןבפסח ומילה ,משוםדבעינןשבואלתעשה,

מאנוסתו ,ואינהו נמי לא כתיבן בהדיא .עוד תירץ ,דלא קתני אלא חייבי

והניקוםועשהנינהו.ובבארשבעהוסיףלהקשות,מהכתברש"י"כדמפרש

כריתותדאיתבהו נמיחטאת ,ופורקעולומגלהפניםלית בהוחיובחטאת,

לקמן",האאדרבהלקמן )ג(.מבוארדבעינןשתהיהעבירה שישבהמעשה,

ומהאי טעמא לא קתני נמי חייבי מיתות בידי שמים .ועיין ברד"ל  שכתב,

ועל פסח ומילה פטור משום דעובר בשב ואל תעשה .וכן הקשו התוס'

דליכאלשנויידלרבינמיליכאקרבןגבייהו משוםדאיןבהםמעשה,דמכל

בזבחים )קו (.ד"ה אזהרה על פירוש רש"י )שם( ד"ה אלא ,וכתבו ,דאפשר

מקום הוי ליה למיתננהו לסיומינהו לכלהו כריתות כדתני פסח ומילה

דאליבא דרבינא במכות )שם( קרבן בעי אזהרה ,ועיין שם שהביאו סוגיות

כדאמרינןבגמ'לקמן)ג.(.ובציוניתורההקשהעליומהאדכתבוהתוס'יומא

דמשמעבהםכפירושרש"י.ועייןבמנחםשלמה)סימןיח(.ובכתרישועה.

)פה (:ד"ה עם התשובה דאף לרבי אין בהם קרבן ,משום דלית בהו לאו

טו( בא"ד ,וטמאשאכלאתהקודשבלאו"ולאיאכלעדאשריטהר".הקשו

לשיטתםביבמות)ט(.ד"המה.ועייןנמיבכתרישועה.

התוס' בשבועות )ו (:ד"ה לא הזהיר ,דבמכות )יד (:משמע דבין לרבי יוחנן

כג( גמ',שאםעשאןכולםבהעלםאחדחייבעלכלאחתואחת.כתב הבאר

ובין לריש לקיש אתי האי קרא לאזהרת תרומה ,ואזהרת קודש נפקא לן

שבע ,דאף דכבר אשמועינן לה גבי שבת צריכא לתרוייהו ,דאי אשמועינן

לרבי יוחנן בגזירה שוה ד"טומאתו טומאתו" ממקדש ,ולריש לקיש מ"בכל

במתניתין ,הוי אמינא דדוקא הכא עשאן כולם בהעלם אחד חייב על כל

קודש לא תגע" .אמנם כתבו ,דפירוש רש"י ייתכן אליבא דסוגיא דיבמות

אחת ואחת ,כיון דהוו גופין ולאוין מחולקין ,מה שאין כן בשבת .ואי

)עה,(.עייןשם.

אשמועינן גבי שבת ,הוי אמינא דוקא גבי שבת חייב על כל אחת ואחת

טז( בסוה"ד ,וכרת הוא שמת בלא בנים .ובשבת )כה (.ד"ה וכרת ,פירש,

בהעלםאחד,משוםדחמיראטפי,דישאבות ותולדות,ועוד,דהמחללשבת

דההבדלביןכרתלמיתהבידישמיםהוא,דכרתמתערירי,אבלמיתהבידי

כאלועובדעבודהזרה,כדאיתאבעירובין)סט.(:

שמים,היינודמתבקיצורימים.אמנם התוס' )שם(ד"הכרת,פירשו ,דכרת

כד( רש"יד"האהכיתניארבע,וכלהיכאדתניחושבנאדווקאקתני.הקשה

היינו שמת קודם חמישים ,ומיתה בידי שמים היינו שמת עד שישים ,אבל

בשיטה מקובצת )אות א( הא איכא גוונא דתני מניינא ולא אתי למעט

בתרווייהו אין זרעו נכרת אלא בהנהו דכתיב בהו להדיא ערירי .ודעת

דאמרינןתנאושייר.ותירץ ,דמכלמקום בליסיבההתנאלאכותבמנין,אם

הרמב"ם )פירוש המשניות סנהדרין סוף פרק ט( ,דגבי כרת דנשאר עליו

לאאתי למעט.ובהגהותמצפהאיתן תירץ ,דמאידאמרינןדהמניןלמעוטי,

העונשלעולםהבא,אבלמיתהבידישמים,איןעליולאחרמיתהכלום,וכך

היינומשוםדתנינמיואלוהן,דמשמעדווקאהני.ועייןאותכב.

דעתהר"עמברטנוראבסנהדרין)שם(.ועייןבנרתמיד.

כה( גמ' ,לאפוקימדרבישמעון.הקשהבשיטהמקובצת )אותד(,אמאי בעי

יז( רש"י ד"ה ועל לא הודע ,בתוה"ד ,מגדף כסבור מברך הוא שם בין שתי

מנין לאפוקי מדרבי שמעון ,הא תנן להדיא שבועת הפקדון בהדי הנך.

אותיות וכו' .הקשה הערוך לנר ,דהא על שמות הללו כגון "י-ה" ,נמי חייב

ותירץ,דתנאמניינאשלאנטעהלשנותבמתניתין,שבועתהפקדוןאיןמביא

כרת ,ומאי דפליגי רבי מאיר ורבנן בסנהדרין )נו (.לגבי כינויין ,היינו אי

על הזדון כשוגג ,וכשיטת רבי שמעון ,ובכך ידעינן שפיר דכולם שוים .וכן

חייבים סקילה ,וכמו שכתבו התוס' )שם( ד"ה ועל .וסיים ,דדברי רש"י

פירש רש"י )להלן( ד"ה אלא שמע מיניה ,והעיר הערוך לנר ,אמאי לא

צריכיםעיוןגדול.

הקדיםלפרשכןכאן.

יח( בא"ד,מולךכסבורלהעביראדםאחרוכו',מקדשדסבורביתאחרהוא.

כו( רש"יד"המשוםדקתניסיפא,ובתוה"ד,משוםדלאשייךבהוקרבןעולה

העירהרש"ש,האכלאלוחשיבי מתעסקדאינוחייבאלאבחלביםועריות

ויורד ,ועניות בנשיא לאשכיחאוכו' .כתב הרש"ש ,דלפי זה אינו מביא גם

שכןנהנה,וצייןלמהשכתבלקמן)יט(.ליישב.

קרבןמצורע,כיוןדגביה נמי כתיב"ואםדלהוא",ועייןשם שפירשלפיזה

יט( בסוה"ד,אבלאומרמותרלגמריוכו'.עייןמהשכתבנולקמן)ג:אותיח(.

סוגיתהגמ'שםבהוריות.



כז( בסוה"ד,אותוריםובנייונה.העירהרש"ש,שלאידעמדועהשמיטרש"י

ב

â óã – á óã úåúéøë úëñî
á"òùúä øãà çë – øãà æë
לכתוב"אועשיריתהאיפה".

ג( גמ' ,אמאי פלגיה לשמן לאו הא קא משמע לן וכו' .הקשה הבאר שבע,

כח( גמ' ,בשלמאפטורלגמרילאמציתאמרת.ביארהשיטהמקובצת )אות

אמאיבמכות)יג(.נמיקתניכהאיסדרא,האהתםלאשייךתירוץהגמ'כאן,

יד(בשםהרא"ש ,דכוונתהגמ' לומרדודאישהואחייבאםעשהאחד,ולא

דהתם לא איירינן אלא לענין המלקות .ותירץ בהגהות מצפה איתן ,דהתם

מצינו למימר דבעי דווקא שיעשה כולם ,דהא כתיב "אשר יעשה מכל

קתניבהאיסדראאגבמתניתיןדהכא.

התועבות"דמשמעמקצתמהם.וכןפירשהבארשבע.

ד( רש"יד"התנאמאיקחשיב,בסוה"ד ,לשלשיםוארבעחטאותבחד.כתבו

כט( גמ' ,אמר ליה רב ביבי בר מיניה לאו מי אמרת וכו' יצאה אשת איש

היעב"ץ והמלא הרועים ,דאף דתנן במתניתין שלשים ושש כריתות ,כיון

וכו' .הקשה הערוך לנר ,איך תירץ בכך רב ביבי את דבריו ,הא איהו פריך

דפסחומילהליתבהוחטאת,כתברש"ישלשיםוארבע.

דנחייב חדא דוקא אאחותו ,ולפי מה שתירץ הוי ליה למיפרך דבכולן יהיו

ה( גמ' ,אי דנשי קחשיב דל מינהון וכו' .הקשה בשיטה מקובצת )אות יג(,

חייבים אחת אחת חוץ מאשת איש] .ולכאורה לשיטה מקובצת )אות יח(,

למהלאפריך ממולך,דלאמצינושאשהחייבתכשהעבירהלמולך ,דכתיב

דלא גריס "בר מינה" ,אלא "ומינה" ,אתי שפיר ,דאחר שתירצו לרב ביבי

בפסוק"ומזרעו",ואםכן אימתניתיןאיירא בנשידלמינהנמי מולך.אמנם

דדבר שהיה בכלל ללמד על הכלל ,חזר והקשה ,דאכתי תקשה אשת איש

החינוך)מצוהרח(כתב ,דלאודמזרעךלאתתןלמולךנוהגבכלמקוםובכל

דלאהוימעיןהפרט,מנאלן[.

זמןבזכריםובנקבות,ולאקשיא .אמנםבמשנתחכמים )פ"ומהלכותעבודת

ל( ]גמ' ,יצאה אשת איש שיש לה היתר בחיי בעלה .לכאורה צריך עיון,

כוכבים( ,תמה על החינוך ,כיון דחוק הכמרים היה דמולך היה שייך דוקא

אמאיחשיבהיתר,הריעלידיגירושיןכבראיננהאשתאיש,ואיןכאןערוה

באב ,איךאפשר לחייבאשה.אמנם בתורתכהנים קדושים )פרקכד(דרשינן

שהתורההתירה,דהאיסורנעשהעלידיהאישותשנקבעהעלידיהתורה,

מבישראלנשיםועבדיםנמי,וכדבריהחינוך.

והיאאסרהוהיאהתירה,ועדיףטפילהקשותמאשתאחכמושכתבותוס'

ו( גמ',הבאעלהזכרוהביאזכרעליו.כתבהבארשבע,דאיירישהביאאותו

ד"ה שאין לה ,דהתם הויא ערוה שהתירה התורה במקום מצוה ,וצריך

זכרעצמו,אבלאםהיהזכראחר,ליכאמאןדפליגדחייבשתיםואפילורבי

עיון[.

עקיבא ,כיון שהם גופים מחולקים ,אף דהוו שם אחד ,וכמו הבא על חמש

לא( גמ' ,הוקשו כל העריות כולן לאחותו .כתב הבאר שבע ,דהשתא תו

נשיםנדותבהעלםאחד,שחייבעלכלאחתואחתכדתנןלקמן )טו .(.אבל

ליכאלמיפרך,מהאחותומיוחדתשהיאערוהואיןלההיתרבחייאוסרה,

הערוךלנרהוכיחמתוס'בסנהדרין)נד ,(:דאיןחיובעלגופיןמחולקיןאלא

כיוןדילפינןמהיקש,וקיימאלןבמנחות)פב,(:דאיןמשיביןעלההיקש.

בנדהושפחהדרביקרא.

לב( תוס' ד"ה הוקשו כל העריות ,בתוה"ד ,ולכתוב כרת באשת איש דקיל.

ז( גמ',אלארישארביישמעאלובמגדףסברלהכרביעקיבא.הקשההבאר

כתב הרד"ל ,דאף דאיכא חומרא באשת איש ,שהיא במיתת בית דין ,נקטו

שבע,היאך מצינןלמימר דסברכרביעקיבא,הא רביעקיבאאיתליה לקמן

התוס' דאשת איש קילא טפי ,וכמו שכתבו ביבמות )צה (:ד"ה אלא ,דכיון

)ז (:דמגדף היינו מברך את השם ,ובסוגיא דסנהדרין )סד (:מוכח דרבי

שאיןהאיסורנמשךכלימיהאוסר,חשיבקילמאינךעריות.

ישמעאל סבר ,דמגדף היינו מזמר ומשורר לעבודה זרה ,ואם כן הוא כלול

לג( תוס'ד"הלדונובכרת,תימהדבשלמיםנמיוכו' .הקשהבהגהותהרא"מ

בעובדעבודתכוכבים.ותירץבברכתהזבח,דאמנםרביישמעאלסביראליה

הורוויץ ,הא מעריות ילפינן לכל חייבי כריתות דאין בהם מלקות .ובערוך

הכי ,ומכל מקום סבירא ליה סברת רבי עקיבא ,דהואיל ונאמר כרת דידיה

לנר פירש,דכוונתתוס' להקשותמנאליהלרבייצחקללמודלכלהכריתות

במקום קרבן דחייב עליה חטאת ,אף שאינו אלא דיבורא בעלמא .ורבי

מאחותודאיןבהםמלקות,נימאדשלמיםנמייצאהכתובלדונובכרתולא

ישמעאלחשיבליהבתרתי ,דמגדףהיינו עלידידיבורוזימור לעבודהזרה,

במלקות ,ואם כן הוו אחותו ושלמים שני כתובים הבאים כאחד ,ואין

ועובדעלידימעשה.ובשפתאמת תמה על דבריו ,דאםכן מגדףדמתניתין

מלמדיםלשארחייביכריתות,ועייןבדבריושהאריך.ובהלכהלמשהובציוני

היינו מזמר לעבודהזרה ,וזה אינו ,דפלוגתא דתנא קמא וחכמיםבמתניתין

תורה כתבולבארדבריתוס',דהאכתברש"יד"הלדונובכרת ,דהואמלמד

היינו במברךה'כדאיתאבגמ' לקמן )ז .(.והביאדהבארשבעבסנהדרין )צ(:

על הכלל כולו דלית ליה חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן ,ואם כן

מיישב,וסייםדלפרש"ישםקשה.

לא איצטריך שלמים להכי .ואין לומר נימא איפכא דשלמים להכי הוא

ח( רש"י ד"ה דאמר רבי אבהו ,ועונש מגזירה שוה דכתיב וגם קדש היה

דאתאוכרתדאחותולמעוטי ,דאילאוהכי,הריהוקשוכל העריותלאחותו

בארץ .הקשה הרש"ש ,הא עונש מיתה כתיב להדיא "מות יומתו דמיהם

כדאיתא בגמ' ,ואם כן על כרחך שלמים למעוטי בדק הבית .ועיין עוד

בם".ובקדשי דוד פירש ,דכוונתרש"י לומר דמהאי גזירה שווה דקדש היה

במנחםשלמה.

בארץ ,ילפינן דאיסור לא יהיה קדש קאי אנשכב ,וממילא ידעינן דיש בו

לד( ]גמ' ,ורבנן נמי תיפוק להו מואל אשה .כוונת הגמ' להקשות ,דכיון

תועבה כדכתיב "וגם קדש היה בארץ עשו ככל התועבות" ,וילפינן בגזירה

דמשמעות "אל אשה" דחייב על כל אשה ואשה ,נמצא דיש חיוב על כל

שוה תועבה תועבה משוכב ,דיש כרת בנשכב ,ובהגהות הרד"ל נמי כתב

ערוה בנפרד ,דאם על אשה אחת חייב כמה פעמים ,קל וחומר עריות

בדרךזועייןשם.ועייןבערוךלנר,ואמנםעייןבסנהדרין)נד(:וברש"י )שם(

נפרדות[.

שביארלהדיא,דכרתבנשכבילפינןלרביישמעאלמהאדקריליהתועבה,

לה( רש"יד"הורבנן,דאיתלהונפטרומידיכריתתן.הקשההמיםקדושים,

וחילוקחטאותמהאדהוותרילאוין.ועייןלקמןאותיב.

מדוע נדחק רש"י לפרש דהני רבנן דוקא פליגי ארבי יצחק ,הא רבי עקיבא

ט( בא"ד,ואיקשיאגביעריותוכו'.בשיטהמקובצת)אותיח(תירץ,דלאבעי

ורביישמעאלפליגיעליהבפירוש ,וסביראלהודחייביכריתותישנםבכלל

קרא ,ד"השווה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה" ,וכל היכי דאיהו

מלקות ,ואכן רש"י במכות )יד(.ד"ה ורבנן פירש ,דרבנןהיינו רבי ישמעאל

מוזהר איהי נמי מוזהרת .ובאות יט מייתי מאן דסבר דלא אמרינן "השווה

ורביעקיבא.ונשארבקושיא.

הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה" ,אלא כשהמעשה שוה באשה



ובאיש כגון גזל וכיוצא בו ,אבל בעריות שאין המעשה שוה ,שהוא שוכב

דףגע"א

והיאנשכבת ,לאאמרינןלה.ותמהו הציוניתורה ונרתמיד,דביבמות )פד(:

א( גמ',אףאנןנמיתנינאהמפטםוכו'.הקשהבשיטהמקובצת,דתיפוקליה

ילפינן מ"השווה הכתוב וכו'" דאשה האסורה לכהן מוזהרת נמי להשכב

ממניינא ,דכיוןדתנןשלשיםוששכריתות,ואמרינןלעיללחייבעלכלאחד

עמו) .ועיין שם שציין לרש"י יבמות )צד (:ד"ה אותו ואת שתיהן ,ומסתמא

ואחד בהעלם אחד ,ועל כרחין מפטם וסך הוו תרתי ,דאי לאו הכי חסר

כדינוכןדיןחמותודהשוהוכו'(.עודמביאהשיטהמקובצתבשםהירושלמי

מהמנין .ותירץ ,דאין המנין מוכיח על חילוק חטאות ,דהא תנן פסח ומילה

בסנהדרין)פ"זה"ז(דתירץ,שבכלהעריותכתיבלאתקרבולשוןרבים.

דליתבהוחטאת,והטעםכדאמרינןלסיימינהולכולהוכרת.ובהגהותהרד"ל

י( בא"ד,שאניהתםכיוןדאהינמימיתהנייאמשכיבה.הקשההרא"שהובא

נמיתירץעלדרךזו.

בשיטה מקובצת )אות יח( ,הא גבי אשה שלא כדרכה אמרינן בקידושין

ב( גמ' ,ניתנהואיפוךוכו' .הקשההרש"ש ,דילמאנקטקודםאתמפטםשמן

)כב,(:דאפשרדאיתלההנאה,ואםכןנאמרנמיהכיגביזכר.אמנםהשיטה

המשחה ,כיון דאקדמיה קרא ,ולאחר מיכן תני פיטום הקטורת ,למתני

מקובצת כתב באות יט ,דאף דאמרינן בקידושין ,מאן לימא לן דלית ליה

פיטומין בהדי הדדי .ותירץ ,דאם כן הוי ליה למיתני הסך בשמן המשחה

הנאהבשלאכדרכה,מכלמקוםלאפשיטדאיתלההנאה,ולפיזהישלומר

ברישא,דאקדמיהקראבקראלגביהלאו.

דאתישפירפירושרש"י.

ג
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יא( ]בא"ד ,כיון דאיהי נמי מיתהנייא משכיבה קרינא בה הנפשות העושות

שכתב רש"י לעיל )ב (.ד"ה ועל לא הודע ,היינו לפי שיטת רב פפא ,ובכך

וכו'.לכאורהדבריו צריכיםביאור,האכיון דכתיב"הנפשותהעושות" הרי

נתיישבה קושיית הבאר שבע הובא לעיל אות טז ,שהרי רבא חולק וסבר

דאשה בכלל ,ומדוע בעינן לטעמא דנהנית גם היא .ואולי יש לבאר ,על פי

דאומרמותרחייבחטאת,ורש"יאזילבשיטתרבפפאוכןכתבבערוךלנר.

מהשפירשרש"יבראשהשנה )כח,(.לגביכוונהבמצוות,דההנאהמשוויא

יט( גמ' ,דידעדאסיראעבודהזרה והניעבודהזרה לאידעוכו' .הבארשבע

לשכיבהשם"מעשה",אםכןישלומרדכוונתולבארהיאךהיאנכללתגם

מחק תיבות אלו ,משום שכשנשבה לבין העכו"ם אינו יודע מאומה ,אבל

בכללהנפשותהעושות[.

הברכתהזבחהחזיקהגירסא,ועייןבאותהבאה.

יב( תוס' ד"ה לרבי ישמעאל ,תימה מתני' היכי מתוקמא דהא אלא יהיה

כ( רש"יד"הרבפפאאמר ,בסוה"ד ,והניעבודותהרובידעידאסירן.ביאר

קדש לא כתיב כרת והיכי משכחת בה חיוב חטאת וי"ל וכו'  .השפת אמת

הברכתהזבח ,דלדברירש"ינתבארה הגירסאשלפנינו )עייןבאותהקודמת(

ביאר כונת קושייתם ,הא בלא יהיה קדש ליכא כרת ,וכתב שתירוצם אינו

דאף דהוי תינוק שנשבה ,מכל מקום יודע הוא העבודות דאסירן לעבודה

מובן ,ויש לומר דרבי ישמעאל מודה לדרשא דרבי עקיבא "דתשכיב קרי",

זרה ,אף דאיסור עבודה זרה גופא לא ידע .והיינו משום דהדבר מפורסם

אלא שהביאאזהרהמיוחדתדלאיהיה קדש ,והויתולאויןמחולקין וכרת

לכל ,דניסוך וקיטור וזיבוח והשתחוויה אסורים ,ולכך חשיב שוגג .ובערוך

אחתאתרווייהו,וכתבדאולילכךכוונובתירוצם .ועייןעודבעולתשלמה.

לנר דחהדבריו,דמהבכךדהרובידעי,כיוןשתינוקנשבהולאשמעמעולם

ועיין מה שהבאנו באות ח ,ואם כן יש לומר שלכך כיוונו התוס' וכן ביאר

על עבודה זרה ,חשיב שגגת עבודות .ועוד ,דלפי דברי הברכת הזבח צריך

בערוך לנר כונת התוס' .אלא דלכאורה צריך ביאור ,אמאי בעינן לחילוק

ביאור אמאי כתב רש"י שחזר ושמע וכו' .ולכך כתב הערוך לנר ,דצריך

לאוין ,ולא נימא דגזירה שוה חשיב כאילו כתוב בפני עצמו ,כדחזינן להלן

לגרוס ברש"י "והני עבודה זרה לא ידע דאסרינן" ,וכמו שהגיה בשיטה

)עמוד ב'( גבי שוחט ומעלה) ,ש.א.ג .(.ואולי יש לומר דהגזירה שוה

מקובצת )אותלב(,ורש"יאתילבארדבריהגמ' דיודעדאסיראעבודהזרה

ד"תועבות"לאדמיאלגזרהשוהדהתם[.

והני לא ידע דאסירן ,דהכי קאמר ,שהיה שבוי לבין העכו"ם ,אבל לא ידע

יג( גמ',הרילבולשמים.הקשהבחידושיהגרי"ז ,לראשונים)שהובאובאות

דהניעבודהזרהשעובדעכשיונמיאסורות,דכיוןדנשבהולאשמעמנעוריו

טו( דסברי דבאופן שמשתחווה לעבודה זרה חייב אף אי לא קבלו לאלוה,

על האיסור דעבודה זרה ,לא איתברר ליה כששמע בעבודה זרה אחת

מאישנאהכאדפטרינןכיוןדלבולשמים.ועייןבכתרישועהדביאר,דבגוונא

דאסורה בארבע עבודות ,דאותו איסור שייך בכל עבודה זרה ,ולכך חשיב

שהשתחווהלשמיםלאהויכללמעשהעבודהזרה,ולכךפטורנמיאםעשה

שגגתעבודהזרהוזדוןעבודות.ובליקוטיהלכותגרסנמיכערוךלנר,ופירש,

כןלעבודהזרה,אבלבגוונאדאיןלבולשמים,אלאדלאקבלולאלוה,כיון

שידע שיש עבודה זרה בעולם ,ובהיותו בין העכו"ם וראה אותם עושים ד'

דסוףסוףהשתחוהלעבודהזרהחייב.

עבודות לעבודה זרה שלהם ,גם הוא עשה כמותם וחשב שאיננה עבודה

יד( גמ',ואידלאקבליהבאלוהלאומידיהוא.הקשההשיטהמקובצת)אות

זרה ,ואחר כך כשיצא מהשביה שמע מישראל שהוא עבודה זרה גמורה,

לא( בשם הרא"ש ,מאי שנא מהא דאמרינן בסנהדרין )סד ,(.בפוער עצמו

וממילא אסורה בד' עבודות הללו )דאי לא חזר ושמע הלא אין לו ידיעה

לפעורדאףדמכויןלביזוייחייב,והאלאקבלהעליהלאלוהדעושהלבזות.

בסוף ואמאי יביא קרבן( ,ולהכי קרי לה זדון עבודות שהרי במתכוין עבדה

ותירץ,דמיירידקבלהעליהלאלוהלעובדהבבזיון,וכןכתבותוס'בסנהדרין

בד'עבודות,אלאשהיהשגגתעבודהזרה,דהאסברשאינהעבודהזרה.

)שם(ד"האףעלגב.עודכתבהשיטהמקובצת,דלפימהשפירשרש"יד"ה

כא( גמ',טעיבהדיןקראל"תאלהיכסף.כתבהנרתמיד ,דלאקשיאלמה

הכי גרסינן ,לא קשה מידי ,דהכא מיירי דאינו עבודה זרה ,אבל פעור

כתב כן ליתן מקום לטעות ,דצריך לדרשא אחרינא כדדייקא בסנהדרין )ז(:

ומרקוליס דעבודת כוכבים נינהו ,המשתחווה להם חייב אף אם לא קבלה

אלהיכסףואלהיזהבהואדלאעבדיהאדעץשרי,אמררבאשיאלוההבא

עליולאלוה.ועייןמהשכתבנובאותהקודמתובאותהבאה.

בשביל כסף ואלוה הבא בשביל זהב ,ופירש רש"י )שם( ד"ה אלוה ,דיין

טו( רש"יהכיגרסינןאידלאקבליה,דכיוןדלאנעשהלשםעבודתכוכבים.

שהעמידוהועלידי שנתןממוןלמלךעלכך ,וסוגיא דהתםקאיעלהמעמיד

מדויק מדברי רש"י ,דאי נעשה לעבודה זרה חייב ,אף אי לא קבלו לאלוה,

דייןשאינוהגון.ובכתרישועהתמהעליו,דהתםדרךאסמכתאדרשו,וקרוב

וכן דעת הריטב"א בשבת )עב .(:אמנם רש"י בסנהדרין )סב (.ד"ה ואי לא

לפשטיותרנכוןדרשתהמכילתא )שמותכ,כ( ,הביאורש"יבפירושהתורה

קבלוה ,פירש ,דלא קבליה לאלוה היינו ,דעשה כן לכבוד המלך ולא לשם

)שמות כ ,כ( ,שלא לעשות הכרובים מכסף וכן שלא יוסיף על ב' כרובים

אלוהות ,ולכך לא חשיב מעשה עבודה זרה ,אף דהשתחווה לעבודה זרה,

דזהב.

וכןדעתהרא"שהובאבשיטהמקובצת)אותלא(עייןבאותהקודמת.

כב( גמ',סברכיאסיראהתשחואהלעבודהזרהדכסףוזהבוכו'.תמההבאר



שבע ,אמאי לאמשניהכיבהוריות )ד(.גביהאדפריך ,תנן ,ישעבודהזרה

דףגע"ב

בתורהאבלהמשתחוהפטור,ואמאיהאכתיבא ,דכתיב)שמותלד,יד(לא

טז( גמ' ,אלא באומר מותר .כתב הבאר שבע ,דמהכא מוכח דאומר מותר

תשתחוה לאל אחר .והכא לא משני כדהתם ,דאמרי כי אסירא השתחויה

חייבחטאת,וקשהעלמהשכתברש"ילעיל )ב(.ד"הועללאהודע ,דאומר

כדרכה אבל שלא כדרכה שריא ,ואי בעית אימא דאמרי השתחויה גופא

מותר אנוס הוא ולא שוגג ופטור מחטאת ,וכן הקשה לעיל )ב (.בשיטה

כדרכה הוא דאסיר ,דאית בה פשוט ידים רגלים ,הא השתחויה דלית בה

מקובצת)אותיא(.ובשו"תחוטהמשולשסימןגובביתהלויתשובתמהגר"ח

פישוטידיםורגליםשריא.ונשארבצריךעיון.והערוךלנרפירשבסוגיין,כיון

מוואלוזין )סימןיג( ביארדמהשכתב רש"ידאומרמותרחשיבכאונס ,היינו

דבתורה כתיב "לא תעשון אתי אלהי כסף" ,אחר "לא תשתחוה להם ולא

דוקא היכא דמעולם לא ידע אותו איסור ,אבל היכא דידע ואחר כך שכח,

תעבדם",סבר,דקראדלעילאיירידוקא בכסףוזהב ,ונקט"השתחואה" ,כיון

לאחשיבאונסלפירבא,ועייןבהגהותהרד"ל שכתבנמיעלדרךזו].אלא

דכתיבא ראשונה בקרא ,ובודאי דטעה נמי בשאר עבודות ,דמהיכי תיתי

דלכאורה עדיין יקשה ,אמאי רש"י לעיל לא אוקי לה באומר מותר ,בגונא

לחלק),דלאתעבדםנמיכתיב(.ולפיזהתירץקושייתהבארשבע,דבהוריות

דידעושכח).א.ג.[(.ועייןבאותיח.

איירידליכאטעותרקלעניןהשתחואה ,כדתנןשם)דבעינןשלאיעקורכל

יז( רש"יד"האלאבאומרמותר,לעבוד עבודתכוכביםדהיינושגגתעבודת

הגוף עיין שם( ,ולא שייך להכא דהוי נמי בשאר עבודות ,והכא אי אפשר

כוכביםושגגתעבודות.הקשהבשיטהמקובצת )אותב(,אםכןתפשוטליה

לתרץ כדהתם ,דאי ליכא טעות רק בהשתחואה ,דכן מוכרח שם דבג'

הא דבעא מינה רבא מרב נחמן דאינו חייב אלא אחת ,דאי נימא דחייב

עבודות לא שייך שם למימר הכי כיון דשלא כדרכה שחייב בג' עבודות

שתים אם כן יש ל"ז כריתות ,דעבודה זרה כהאי גוונא חייב שתיים .ולכך

ילפינןבסנהדרין )ס (.מקראמפורש ,דהווי דרשהשהצדוקין מודיםבה,מה

פירש,דצריךלגרוסאמררבפפא,ולארבפפאאמר,דרבפפאאתי לפרש

שאין כן בהשתחואה דחייב שלא כדרכה אינו מפורש ,אלא מדרשה יליף

מההואאומרמותר,ובכהאיגוונאמשכחתשפירשגגתעבודתכוכביםוזדון

ואיןהצדוקיןמודים,וכןפישוטידיםורגליםלאשייךאלאבהשתחואה,ואם

עבודות .ובערוך לנר כתב ליישב ,דתנא ושייר ,ולכך אין לפשוט מכך את

כן לאמשכחתבשארעבודות ,ואכתיתקשידליתניעבודהזרה בג'עבודות,

האיבעיא.

ועל כרחך דטעות דהכא בכל ד' עבודות איתא ,והוי שגגת עבודה זרה.

יח( גמ' ,רב פפא אמר משכחת לה וכו' .כתב הברכת הזבח ,דרב פפא לא

והמצפהאיתן תירץ נמיכערוךלנר,והוסיףלבאר,דהטעםדלאמשניהכא

תירץ דאיירי באומר מותר ,כיון דסבירא ליה דאומר מותר אנוס הוא ,ומה

כדהתם ,משום דבגווני דהוריות היתה השגגה בצורת העבודה ,והכא בעי

ד

ã óã – â óã úåúéøë úëñî
á"òùúä øãà èë – øãà çë
לאשכוחי שגגה בעבודה זרה גופה ,ועל כן משכחת לה ששגג דסבר דלא

מהשמעידין,כיוןדזוממיןהן .אמנם הרי"ףבסנהדרין )שם(הביאגירסתרב

אסיראאלא עבודתכוכביםדכסףוזהבולאדשארמינים ,ולאודווקאדסבר

האי ,הואיל וישנן באיה ,ויש נוסחאות דגרסי הואיל וישנן באין ,וכתב רב

השתחויהמותרבשארמיניןדהואהדיןבכלהעבודות.

האי דשתי הגירסאות נכונות וחד טעמא להו ,וביאר הרי"ף דכוונתו ,דאף

כג( גמ' ,שם .הקשו התוס' בזבחים )קז (.ד"ה הני ,מאי קשיא לגמ' דילמא

דעדיםזוממיםאינובלב,עדייןישבהםצדשאינומעשה,והיינוהואילוישנן

מתניתיןרבייוסיהגליליהיא,דסברהתם,דהמעלהאבריפניםבחוץפטור,

באיה,כגוןשהעידאחדמןהעדיםוהשליםעדותו,ואמרולחבירוהאםאתה

ונשארובקושיא.

מעיד כמו שהעיד חברך ,וענה איה או אין ,הרי עדותן עדות ,ואם נמצאו

כד( גמ',ידעוניוכו'הואילואיןבומעשה.פירשרש"יבסנהדרין )סה(.ד"ה

זוממין חייבים ,הרי שיש אופנים שמתחייב אפילו בלי עקימת שפתיים,

רישלקישאובוידעוני,דלאחשיבמעשה,כיוןדהידעוניאינומדברבשעת

דאותיותשל"איה"ו"אין"אינןשלשפתיים,וכיוןשישאופניםשחייביםבלי

מעשה הכנסת עצם ,אלא לאחר שהעצם בפיו הוא מדבר מאליו ,והטעם

מעשה ,אף שהעיד בהקצת שפתיים אינה חשובה מעשה ,שהרי אפשר גם

דעצםהכנסתהעצםלאחשיבמעשה,ביארבכתרישועה,דלאחר שהעצם

בלי מעשה .וכן מסיק המלחמות .ובביאור דברי רש"י כתב המהר"ץ חיות

בפיואינומדברמאליוממש,אלאצריךשיכויןכוונותכלשהן].וישלהעיר,

בסנהדרין)סה,(:דלכךדקדקרש"י)שם(ד"הבראיה,לכתובעיקרחיובאבא

דברש"י לא הוזכר כלל שצריך לכוין .ולכאורה יש לבאר על פי מה שכתב

עלידיהראיהשמעידיןשראו,ולכךחשיבדישנובראיה.

בדרךאמונה)פי"גמשמיטהויובלה"הבביאורהלכה(,ליישבהאדאיןלוקין

ב( גמ' ,אין לוקין על לאו שבכללות .הקשו התוס' בבא מציעא )קטו (.ד"ה

בעשה דמגרש שדה ,משום דהזריעה גופא אינה איסור כיון שיכול לעקור

שנאמר ,דבפסחים )מא (:מבואר דבין לאביי בין לרבא דהתם ,נזיר לוקה

לאלתר ,וכל האיסור אינו אלא לקיימו ,ולא שייך ללקות דאין בו מעשה.

בנפרדעלזגועלחרצן,וכןמבואר)שם( בבאמציעא,דהחובלריחייםורכב

והכי נמי בידעוני ,כיון דלא מדבר מיד בשעת ההנחה בפיו ,לא שייך לדון

לוקהשתים,והאדפליגיהיינולגביהאיסורד"כלאשריעשהמגפןהיין",וכן

ההכנסה כמעשה ,אלא האיסור במה שמקיימו בפיו ,והוי לאו שאין בו

במשכון לגבי איסור "כי נפש הוא חובל" ,אבל על הפרטים ודאי שלוקים.

מעשה).א.ב.[(.

ותירצוהתוס',דזגוחרצןוכןרחייםורכבשנישמותנינהו,ולכךודאידהלאו

כה( גמ' ,שם .כתב הרמב"ם )פ"ו מעבודה זרה ה"א( ,העושה אוב וידעוני

קאי אכל חד וחד בנפרד ,אבל הכא גבי חלב ,שם חלב אחד הוא בין של

ברצונו בזדון חייב כרת ואם היושם עדים והתראה נסקל ,היהשוגג מביא

שור ,ביןשלעזוביןשלכבש,ועלכןאיתא בגמ' דאינו לוקהאכלחדוחד,

חטאת קבועה .ותמה הלחם משנה ,הא לגמ' דידן אין ידעוני חייב חטאת

וכןכתבבשיטהמקובצתהכא)סוףאותה(.

אלאלרביעקיבאאליבאדרבייוחנן,והרמב"םדפסקכרבנן)בפ"אמהלכות

ג( גמ',שם.כתבהשיטהמקובצת)רישאותה(,דאפילולרבאדאמרבפסחים

שגגות ה"ב( ,היאך מחייב בידעוני קרבן .ותירץ ,דמלשון הרמב"ם )שם

)מא ,(:דלוקין על לאו שבכללות ,הכא מודה דלא לקי אכל חד וחד ,דהכא

בהלכות שגגות( יש לדקדק דתרי גווני ידעוני איכא ,חד דאית ביה מעשה

האי דכתיב "שור כבש ועז" היינו כדי לפרש את הסתום ,דהא כתיב "כל

וחד דלית ביה מעשה ,דהיינו המדבר עתידות מבלי שימת עצם ,חשיב

חלב וכל דם לא תאכלו" ולא פירש איזה חלב ,ואתי האי קרא לפרש ,ולא

ידעוני שלא על ידי מעשה ,ונקרא כן מפני שרוב המדברים צופים עתידות

דמי לחרצנים וזג ,דהתם אכל חד מחייב ,דלא בא לפרש את הסתום ,דרק

משימים עצם .ויש ידעוני במעשה ,דהיינו על ידי שימת עצם ,דלדעת

אחרישפרטההתורהחרצניםוזגכתוב"כלאשריעשהמגפןהיין".

הרמב"ם הוי מעשה ,ודלא כרש"י שהבאנו באות הקודמת .אמנם עיין

ד( רש"י ד"ה ורבנן סברי ,בסוה"ד ,דחדא מיהא לקי .כתב השיטה מקובצת

בחידושיהר"ן )סנהדריןסה (.דסבר ,דכלהיכאדאפשרלעבורשלאעלידי

)אותה(,דאףדבמנחות)נח,(:איתאלחדמאןדאמר,דאףאחדלאולאלקי,

מעשה,גםאםעושהמעשהאינוחייבקרבן,ודלאכרמב"ם.

והכא נקטה הגמ' בפשטות דחדא לקי .היינו משום דהכא אינו כשאר לאו

כו( גמ',ונימאידעוניולאנימאבעלאוב.ביארהערוךלנר,דאףדאיןמעלה

שבכללות ,דהוי לאו של שם אחד "חלב" ,ושור ועז אינו אלא פירוט ,אבל

לשנותידעונייותרמאוב,הכיקשיאלגמ' ,דניתניידעוניכיהיכידלאנטעה

התם איןהלאומבוארכיאםעלידיהפרטותכדכתיב"אלתאכלוממנונא

דבידעוניפטורמחטאתכיוןדאיןבומעשהוכדאמררישלקיש.

ובשל מבושל" ,דבלי "נא ומבושל" אין שום איסור .ועיין עוד בשפת אמת

כז( גמ',אמררבאשאנימגדףהואילוישנובלב.פירשרש"יד"הוישנובלב,

באופןאחר.

דהעיקרתלויברועלבושידעלמיגידף,מהשאיןכןהשתחואהאנורואים

ה( גמ' ,הוה אמינאנילףשורושורמשבת.כתבהרד"ל ,דאותהגזירהשוה

את המעשה שמשתחוה לעבודה זרה .והקשה הרש"ש ,הא במשתחוה נמי

התקבלה לדברים אחרים ,כמבואר בבא קמא )נד (:ולכך היה הוה אמינא

תלוי במה שבלבו ,דאם לבו לשמים אין בכך כלום ,וכדאמרינן לעיל )ג.(.

דלילףמינה.

]ולכאורהישלחלק,דגבימגדףגוףהאיסורהואמהשמגדףבלבולה',אלא

ו( גמ' ,דחיה ועוף כיוצא בהן .הקשה בשיטה מקובצת )אות ז( ,דאם כן לא

דיוצא בפועל על ידי דיבור ,אבל בהשתחואה גוף האיסור היינו מעשה

יכתובשוראלאסתםחלב,ואנןידעינןדכלחלבאסרהתורהמדלאפירטה.

ההשתחואה ,אלא דאם לבו לשמים פטור ,כיון דלא חשיב מעשה עבודה

ותירץ,דאפשרדלאהוהידעינןדגםחלבעוףבכלל,ולכךהווהאמינאדלכך

זרה[ .ובשיטה מקובצת לעיל )ג :אות לח( פירש ,דבמגדף תלוי בלבו ,שהרי

כתבה תורה שור ,דנילף משור שור מסיני דאפילו עוף בכלל ,וכן כתב

אם נתן שם שמים לאבן בעלמא ,וגידף פטור ,כיון דלא בירך השם ,אבל

המצפה איתן .והרד"ל תירץ ,דהווה אמינא אפילו חלב וקרבי דגים אסור,

בעבודהזרהאםנתןלאבןבעלמאשםעבודהזרהוהשתחוהלהחייב,וכן

ולכךהתורהפירטה.

פירש רש"י בסנהדרין )סה (.ד"ה הואיל וישנו בלב ,ועיין שם בתוס' ד"ה

ז( גמ',כיכתיבקראבעניינאדקדשים.הקשהבשיטהמקובצת)אותיט(,הא

הואילוישנובלב.

עוף איתא בקדשים ,ואם כן שמעינן מינה דגם חלבו אסור ,ואין הדין כן.

כח( גמ' ,שם ,בגליון ברש"י פירש ,דבמגדף עיקר האיסור במחשבת הלב,

ותירץ,לפימהשכתבלעיל )באותז(הובאודבריובאותהקודמת,דמסתם

אבל בעבודה זרה עיקר האיסור הוא כפיפת קומתו ,שהרי אילו היה מקבל

חלב לא מרבינן חלב עוף ,דאין זה במשמע ,אתי שפיר ,דלא היינו מרבים

אתהעבודתכוכביםבדיבורבלאהשתחויהלאהיהמתחייב,דהיינו,דעיקר

חלבעוףמהא דאייריבענייניקדשים].ולכאורהצריךעיוןמאיקשיאליה,

המחייב הוא הכפיפה .והקשה הרש"ש ,דבסנהדרין )דף ס (:תנן להדיא,

הרימהשלמדנומעניינאדקדשיםאיןהכוונהדמהשישבודיןקדשיםישבו

דהמקבל עבודה זרה לאלוה עובר בלא תעשה וכן באומר לו אלי אתה.

דיןחלב,אלאדמה שנחשבבקדשיםחלבלהקטרה ,נחשבחלבלעניןאיסור

ובערוך לנר תירץ ,על פי המתבאר בסנהדרין )סג ,(.דאפילו לרבי יוחנן

אכילה,ואםכן עופותדליתבהודיןהקרבתחלב,לאשייךללמודלאיסור

דמחייבקרבןאהשתחואה,מכלמקוםעלאמירתאליאתה,לאמחייבקרבן.

מקדשים,ועייןחולין)צג.[(.

וכןתירץהמנחםשלמה)אותנו(.

ח( גמ' ,עז למה לי .הקשה בשיטה מקובצת )אות כו( ,הא אי לא כתיב עז,



הווה אמינא דחלב עז שרי ,דליכא למילף משור וכבש ,דמה להצד השוה

דףדע"א

שבהן שכן יש בהם צד ריבוי אצל מזבח .ותירץ ,דסמך אתירוצא דלעיל,

א( גמ' ,הואיל וישנן בראיה .פירש רש"י ד"ה הואיל וישנן בראיה ,עיקר

דכוליעלמאילפידברמעניינו,והכאנמינימא,דמהגביקדשיםאייריבשור

עדותןבראיתהעיןשמעידיןמהשראו.והקשההרמב"ןבמלחמותבסנהדרין

כבשועז ,אףחלבאסורבכולם.ורבנןסברידכיוןדכתיבשורוכבשולאעז,

)טז:מדפיהרי"ף(,האדיבורםגרםלהםולאראייתם,דהא לאראומעולם

לאהוהילפינןמקדשים.

ה

ä óã – ã óã úåúéøë úëñî
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דףדע"ב

כדאשכחנא בסנהדרין )פד .(.וכן כתבו התוס' בזבחים )לג (:ד"ה ההיא,

ט( גמ',אבלחלבדמוקדשיןדהותרמכללו .ביארבשיטהמקובצת )אותיב(,

ובמנחות )עד(.ד"הלאודזרות,ועייןבאותהבאה.והתוס'בזבחים )לג(:ד"ה

דהותר מכללו לגבוה ,היינו דאף דבעינן ממשקה ישראל ,וחלב אסור ,מכל

ההיא ,כתבו ,דהר"ימאורליינש משוםהאיקשיאלאגריס"וכלזרלאיאכל

מקום הותר להעלות לגבוה ,וכן כתב הרש"ש .ועיין מה שכתבנו באות

קדש" ,אלא "וזר לא יאכל כי קודש הם" דכתיב גבי קודש עצמו בפרשת

הבאה.ובאותשלאחריה.

תצוה )שמות כט ,לג( ,וכן הביא בשיטה מקובצת )אות ה( .אמנם התוס'

י( רש"יד"החלבמוקדשיןהותרמכללו ,דהאאליהאקריחלבוכו'.הקשה

במנחות )עד (.ד"ה לאו דזרות ,הקשו עלה מהא דאיתא במכות )יח (:דלקי

בשיטה מקובצת )אות מ( ,איזה איסור הותר כאן דקרי ליה  הותר מכללו,

אהאי לאו דוקא היכא דהקודש חזי לכהנים ,וכאן דאיירי בחלב דאסור

ועיין ברש"ש .והערוך לנר הקשה עוד ,דלדברי רש"י הלשון דחוק ,דקאמר

לכהנים ,לא לקי ,ומשום הכי גרסי כגירסא דידן .אבל תוס' בשבועות )כד(:

הווה אמינא מדהותר "בשרן" אשתרי נמי חלבן ,הא בשרן לא הותר ,אלא

ד"הוהריאשם,מיישבים,דאףדחלבלאחזילכהנים,מכלמקוםכיוןדקרינן

הוי ליה לינקוט ,מדהותר "חלב אליה" שאר חלב נמי שרי .ועוד ,הא לענין

בהאי קרבן" ,ואכלו אותם אשר כופר בהם" דהיינו בשר ,שייך ביה איסור

איסוראכילה ,אליה דכבשלאאקריחלב ,דהאמישאוכלהאליה לאחייב

"וכל זר לא יאכל" ,ומאי דאמרינן במכות דלא לקי בדלא חזי לכהנים ,לא

משום"אוכלחלב" ,אלאמשוםאוכלקדשים ,ואיךמדמה מהשלא נצטוה

אתי למעוטי אלא בשר חטאת ואשם לפני זריקת דמים ,דלא קרינן ביה

להקריבלגבוה,להיתרחלבמכללו.ולכךפירש,ד"הותרמכללו"מתייחסעל

"ואכלואותווכו'".

המוקדשין )דמצינו בגמ' שכינו מוקדשין בלשון יחיד( ,ולא על חלב ,דהיינו

טז( גמ' ,שם .בשיטה מקובצת )סוף אות ו( הביא ,דהקשה הרב ר' אלחנן,

דהמוקדשיןהיואסוריןקודםזריקה,והוהאמינאדכיוןדהתירהתורהבשרם

דלילקי נמי משום "כליל תהיה" ,דאמרינן במנחות )עד ,(:כל שהוא בכליל

באכילה על ידי זריקת הדם ,חלבם נמי יהא מותר .ועיין עוד במקור ברוך

תהיה יש לא תעשה באכילתו .ותירץ הרא"ש ,דמיירי באימורין שנפסלו

)ח"אסימןיג(,ובזכריצחק)סימןלו(.ובכתרישועהדקדקבדבריו,היאךהווי

דליתנהו בכליל תהיה .והתוס' במנחות )שם( סוף ד"ה לאו דזרות תירצו,

סלקא דעתא דזריקה המתרת בקדשים ,יחשב קולא לגבי חולין שלא נאסר

דגמ' דידן לא הביאה להאי לאו כיון דפליגי התם לגביו .עוד תירצו ,דהוי

כללמשנשחטה.וכתב,דמסתמאהגמ'סברהדהנאסרוהותר,חשיבקילנגד

"לאושבכללות",הלכךלאלוקיןעליו.

מהשלאנאסרכלל,עייןשם .אלאדכתבהערוךלנר,דלדבריוצריךלגרוס

יז( גמ' ,הילכךדםנחשוכו'.הקשההשפתאמת ,מדוע תחילהנדחקההגמ'

בגמ' "הותרו מכללן" בלשון רבים .ועיין ברבינו גרשום שכבר קדם ופירש

לבאר אמאי בעינן היקישא ,הא איכא לתרוצי בפשיטות דבעינן היקשא

כלערוךלנר,ואמנםגרס"הותרומכללן".ועייןבאותהבאהושלאחריה.

לנחש שאינו מטמא ,אבל דמו ובשרו מצטרפין לענין איסור אכילה ,ונשאר

יא( רש"ישם,עייןבאותהקודמת ,באמתחתבנימין ביארדברירש"י,דכיון

בקושיא.

דבקדשיםאשכחןדגםהאליהנקראת חלב,וכדכתיב"חלבוהאליה")ויקרא

יח( רש"יד"הלאכילה ,בכזית.הגרע"א בגליוןהש"ס ציין,למהשכתברש"י

ד(,דהיינודדיןהאליהבכבשלהקרבה,כמוכלהחלב,ואפילוהכילאנאסר

ביבמות )קיד (:ד"ה משהו ,דאיסור אכילת שרצים הוא בכעדשה כמו

חלב האליה לאכילה משום דדרשינן )חולין קיז" (.כל חלב שור וכשב ועז"

טומאתם .וכןהואברש"יבעבודהזרה )סט(.ד"הארמטוטי.וישלהוסיףדכך

דבר השוה בשור כשב ועז ,אלא דבכבש אליה לגבוה סלקא ואינו נאכל,

כתבכן גםבחולין)קכ(:ד"השרצים.ואםכןקשיאדסתרדבריו,וכןהקשה

ושור ועז הותרו לאכילה כשאר בשר קדשים ,דתיכף אחר שיזרק הדם

בערוך לנר .ותירץ ,דהא דהשיעור בכעדשה היינו דווקא בשמונה שרצים

והוקטרוהאימורים ,הותרהבשרלאכול ,ובתוךהבשרהוינמיאליתהשור

שהםמטמאים,וצריךלומרדמהשכתברש"יכאןדהויבכזית,היינובשאר

והעז,דהיינו"הותרמכללו"דהאליהחלבמיקרי,והויאמינאדלאחרשהותר

שרצים ,דלא מטמאו בכעדשה ,עוד תירץ בעולת שלמה ,דבמעילה )טז,(:

בשרהמוקדשיןלאכול ,ההיתרכוללנמי אליתהעז והשורהנאכלין ,הותר

אמרינן דאיסור אכילה בכעדשה ,היינו דווקא לאחר מיתתן ,דמשום הכי

נמיחלבן,דאםנשארכזיתחלבאחרעלהבשריהיהמותרלאוכלו,צריכא,

השיעור כטומאתן ,אבל מחיים גם השמונה שרצים אסורים רק בכזית ,וכן

אבל לענין חולין לא מצינו שהאליה נקרא חלב ואם כן אף שהותר לאכול

פסק הרמב"ם )פ"ב ממאכלות אסורות ה"ח( ,ואם כן יש לומר דרש"י הכא

איןהחלבשלחוליןבגדרהותרמכללו.וכןפירשהאבןישראל.

איירימחיים.

יב( גמ' ,הוה אמינא מדהותר בשרן וכו' .כתב בהגהות רז"ו וואלף ,דמרש"י

יט( גמ' ,אמררבאשלשכריתותהאמורותבדםוכו'.הקשהבשיטהמקובצת

ד"ה הותר מכללו נראה ,דלא גרס להני תיבות .אבל רבינו גרשום גרס לה,

)סוף אות לח( ,אמאי לא תני במתניתין חילוק חטאות בדם ,דאם אכל של

]ולשיטתו בביאור דברי הגמרא שההיתר הוא מחמת הבשר כמובא באות

חולין ושל קדשים ודם התמצית חייב שלש חטאות .ותירץ בשם הרא"ש,

הקודמת[ .והרד"ל ביאר האי גירסא ,דההיתר בקדשים הכוונה למליקת

דשםדםחדהוא,ולעניןקרבןאינומביאאלאאחד.

העוף שהכשר הקרבת העוף הוא במליקה ולא בשחיטה ,ובאמת על ידי



המליקה הוי נבילה ,אלא שהותר איסור נבילה ,והוה אמינא דכי היכי

דףהע"א

דהותרבשרןמאיסורנבילהכןהותרחלבןמאיסורחלב.

א( תוס'ד"האםכןלכתוב,בתוה"ד ,לאאתידגןשכןישבהןצדריבויאצל

יג( גמ',אישתרינמיחלבן.הקשההשיטהמקובצת)אותיב(,מאחרדבחולין

מזבח.ביארהמיםקדושים,דאףדחיטיןנמיבכללדגןוחיטיןאתילמנחות,

אסור ,אם כן איסורא להיכא אזל ,אטו משום דאקדשה פקע איסור חלב

וכןשעוריןלמנחתעומרומנחתקנאות,מכלמקוםאיכאשארמינידגןשאין

מינה .ותירץ ,דאפשר לאוקמא בוולדות קדשים ,ומקדושת אמן הן קדושים

בהםלמזבח,ולאהויידעינןדלקיעלייהו.

שלאהיהבואיסורחלבמעולם].ולכאורהצריךלומר,דאזילכמאןדסבירא

ב( גמ' ,אמר רבי ינאי לעולם וכו' .כתב הערוך לנר ,דמייתי ארבע דרשות

ליה בהוויתן הןקדושין,דלאקדיםאיסורחלב,כמבואר להלן )כג (:ובתוס'

הללו ובסדר זה דווקא ,משום דכל אחד אשמועינן חידוש יותר גדול בכח

ד"הבוולדותקדשים).ש.א.ג.[(.

הגזירה שוה .דרבי ינאי אשמועינן דעונשים כרת בפיגול על פי גזירה שוה,

יד( גמ' ,רבייהודהאומרחלבמוקדשיןלוקהשלש.הקשהבשיטהמקובצת

ורבי סימאי אשמועינן טפי ,דאפילו היכא דעיקר האיסור לא ידעינן במה

)אותה(,הארבייהודהליתליהאסורחלעלאיסורכדאיתאבחולין )ק.(:

אייריואמהענשהכתובכרת,ילפינןמגזירהשוהלפרשדהכרתקאיבנותר.

ותירץ,דאיסורחלבקילכיוןדהותרמכללואצלחיה,ולכןאתיאיסורקודש

ואבייהוסיף,דאפילוהיכאדלאידעינןלאהאיסורולאהעונש ,שפירילפינן

ואיסור נבלה וחייל עליה] .ובסוגיא להלן )כג (:אמרינן ,דגם למאן דסבירא

מגזירהשוה,וכמובתומאנוסתו.ורבאשי הוסיף,דבהנךקמייתאלאילפינן

ליה דאין איסור חל על איסור אפילו בבת אחת ,משכחת לה איסור חלב

רק חדא מחדא ,מכל מקום אף בנסקלין דלא כתיב רק בחדא ,וכולן בעו

במוקדשין ,או משום דבקדשים אמרינן איסור חל על איסור ,או דבהווייתן

למילףמאחד,דרשינןבגזירהשוה.

הםקדושיםוחלבבתאחת[.

ג( גמ',אמררביינאיוכו'דא"ריוחנן .הקשההבארשבע ,היאך קאמררבי

טו( גמ' ,וכלזרלאיאכלקדש.האיקראכתיבבפרשתאמור )ויקראכבי(,

ינאידא"ריוחנןכו',האר'ינאירבוהמובהקשלרבייוחנןהיה.ועלכןכתב,

והקשה בשיטה מקובצת )אות ו( ,דההוא קרא גבי תרומה כתיב וכדאיתא

דלא גרסינן ליה כאן ,אלא לאחר מיכן גבי אמר ר' סימאי לעולם אל תהי

בקידושין )סט ,(:ואיך ילפינן מיניה איסור זרות לגבי קדשים .ותירץ ,דיש

גזירהשוהקלהבעיניךכו'דאמרר'יוחנןתניזבדאברלוייליףקדשקדש

לומר דמכל מקום יש כאן אזהרה למעילה דילפינן חטא חטא מתרומה

כו',וכןאיתאבהדיאבזבחים)כח.(:אבלהערוךלנרכתב,דלאבעינןלהגיה,

ו
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לעשותולציבורלכשירצה.אבלבקריתספר )פ"אמכליהמקדש ה"ד(כתב,

דלאר'ינאיאמרהאידא"ריוחנן ,אלאדהגמ' מפרשת מאי דאמרר'ינאי
דלא למדו אלא מגזירה שוה ,דהגזירה שוה היינו הגזירה שוה ששנה ר'

דמ"לכם" ילפינן דלמוסרו לציבור שרי ,וללמד בו פטור משום דלא הוי

יוחנן ,ויש כיוצא בזה בגמ' וכן לקמן בהא דר' סימאי ,לא מייתי ר' סימאי

כמוהו ,כיון דאינו עושה למשחה] .ודבריו אתי שפיר ,לפי הבנת הרדב"ז

בעצמו גזירה שוה אלא דהמ' ביארה  מה היא דתניא .וכן הוכיח מעוד

ברמב"ם)הובאבאותהקודמת(דעניןהמסירהלציבור,היינולמשוחאחרים,

מקומותהמנחםשלמה.

ולפיזה קשהלפרשכדבריהתוס'יו"ט,דהדרשהאחת היא,דהאאיןקשר

ד( גמ',אמראבייוכו' שהריבתומאנוסתווכו' .הקשוהתוס'בסנהדרין )עו(.

בין שני הדינים .עוד יש לומר ,דהילפותא מ"לכם" ,דדוקא לצורך הפרטי

ד"ה אמר אביי קל וחומר ,דהתם משמע דלא בעיאביי לגזירהשוה למילף

אסור,אבלאםעושהלענין אחרמותר,דלאחשיבלכם,והואמאי דילפינן

בתומאונסתו,אלאיליףלהבקלוחומר.

מקטורת[.

ה( גמ' ,ללמודבו או למסרולציבור.בשיטהמקובצת )אותיד(גריס,ללמוד

י( גמ' ,שלא יניח משקל במשקל .פירש רש"י ד"ה שלא יניח ,שלא ישקול

בו על מנת למסור לציבור ,דהיינו שהכל הוא ענין אחד .ובחידושי הגרי"פ

במניןדמרדרורויחזורוישקולקדהכנגדהמרדרור,אלאכלבושםובושם

פערלא על הרס"ג )ח"ג מנין ע"א עונשין עונש יא ד"ה מנין( כתב ,דלפי זה

שוקל כנגד הברזל .בשיטה מקובצת )אות כ( הביא פירוש אחר מהרא"ש,

מאידשנינו"ללמודבו"איןהכוונהלפטוראחראלאלתוספתחידוש,דאף

דהיינו שלא יניח משקל כדרך שרגילין לעשות משקל תוך משקל ,אלא כל

אי עיקר עשייתו כדי להתלמד אופן עשיית השמן ,מכל מקום אם דעתו

משקל צריךלהיותחתיכהאחת.ובדעתזקניםמבעליהתוס' )שמות לבלד(

למוסרולציבורשרי.אבלהרמב"ם )פ"אמכליהמקדשה"ד(כתב"אבלאם

כתב ,דלא ידע אמאי לא יעשהכן] .ואולי יש לומר ,דכיון שישלחוש שזה

עשהולהתלמדאו ליתנולאחריםפטור".וביארהבארשבע ,דהרמב"םגרס

יחסר מעט ,אם כן נמצא דהשקילה לא מדוייקת ,ודין הכרע הוא דין נוסף,

כגירסא דידן ,דהיינו דנאמרו כאן ב' פטורים ,א .דאי עושה את השמן

לאחר השקילה,שצריכה להיות מדויקת ,דאילאוהכילאהווישםשקילה,

להתלמד ,ב .דאם מוסר השמן לציבור פטור .וכן כתב האור שמח בדעת

ולאחר מיכן ,יש דיןהכרע להוסיף קצת ,ואיןהמידה תלויה בתוצאה אלא

הרמב"ם )פ"א מכלי המקדש ה"ד( ,ועיין באות הבאה[ .ועיין עוד במנחת

באופןהמדידה[.

חינוך )מצוהקטאותב(.אמנםהרדב"ז)שם(כתב,שבגמ' שנינוהאילישנא

יא( ]גמ' ,תנו רבנןשמןשעשהמשהבמדברוכו' דברירבייהודהא"לרבי

גבי שמןאגבהלשוןבקטורתלקמן)ו,(.אבלהרמב"םכתבכפשוטושבשמן

יוסי וכו' .לכאורה צריך עיון מאי נפקא מינה בפלוגתא זו ,הרי לא קאי

המשחהעושההשמןכדיליתנולאחרים.וכןכתבובחידושיהגרי"פפערלא

למיסבר קראי .ויש לומר ,דכיון שאסור לעשות כמעשה וכמשקל שעשה

עלהרס"ג)שםד"האלא(.ועייןבאותהבאה.

משה ,כמו שכתב הרמב"ם )פ"א מכלי המקדש ה"ד( ,וביאר הערוך השלחן

ו( גמ' ,למוסרולציבור.הקשההשיטהמקובצת )אותיד(,כיוןדמבוארלקמן

העתיד )הלכותכליהמקדשכלליזאותב(,דהרמב"םדקדקלומר"כמעשה

)עמודב'(,ששמןשעשהמשהכולוקייםלעתידלבוא,אםכןהיכי משכחת

הזה" ,לומר דאם לא שראן במים או לא בישלם פטור ,ואם כןאיכא נפקא

להשעושהלמסורלציבור,דלעולםלאהיוצריכיםלשמןאחר,ואיךשייך

מינהמהוהאופןהאסור) .ש.א.ג .[(.אמנםעייןבכתרישועה שהביאקושיית

פטורעלדברשלאהיהולעולםלאיהיה .ותירץ,דאףדלאצריכיןליה,אם

הפנים יפות )כי תשא( ,דלרבי יהודה דבנס היה דהא אפילו לסוך העיקרין

עשאו למוסרו לציבור פטור] .ולכאורה כוונת האי שינויא ,דאפילו אם לא

אינומספיק ,קשה ,איךאפשרשיעבורעל "אישאשרירקחכמוהוכו'" הא

היוצריכיםלשמןמכלמקוםאיןפסלותעלשמןאחרשלאעשהמשה,וכמו

לא הועיל כלום בריקוחו כו' .ותירץ הכתר ישועה ,ד"כמוהו" לא קאי אלא

שכתבנולקמן )עמודב'אותטו(בשםהגרי"פפערלא)ח"גמניןע"אעונשין

אשיעורהסממניםוהשמן ,ולאעלאופןריקוחו ,ולר'יהודה דשלמשההיה

עונשיאד"הועכ"פוד"האלא(,ולכךאפילואםאינונוגעלציבורמכלמקום

עלידי בישולהעיקרין ובנס ,אם ירקחאחרבאופןדר'יוסי ,יתחייבנמי לר'

איכא עליה שם שמן המשחה ,והוא דשנינו בברייתא דכיון שעשה השמן

יהודה כל שהיה שיעור הסממנים והשמן כשל משה ,והרי אופן הריקוח

למוסרולציבורפטור[ .ועייןעודבשו"תאגרותמשה)יורהדעהחלקגסימן

דמשה לא נתפרש בתורה דנימא ד"כמוהו" קאי אאופן ריקוחו של משה.

לג( .והתוס' בנזיר )מז (.ד"ה וכן תירצו ,דאיירי בעשאו בזמן משה ,קודם

]ואםכןשובליכאנפקאמינה[.

שעשהמשה,למסרולציבור,אינמילמסרובכלזמןלציבורללמדםשידעו

יב( גמ',הביאועיקריםושלקוםבמיםוהציףעליהםשמן.הרמב"ם)פ"אמכלי

לעשותו ,ולאשמוסרםשימשחוממנו) .ועיין בבאר משה ובברכת ראש שם

המקדשה"ב( הוסיף ,ובישלהכל על האש עד שאבדו המים ונשאר השמן.

ובמהשביארנושםבאותט .וכאןבאותיא(.ועייןעודמהשכתבנובאותח'

וכתב הערוך השולחן העתיד )הלכות כלי המקדש כלל טז אות י( ,דאף

בשם הרדב"ז )פ"א מכלי המקדש ה"ד( ,דדעת הרמב"ם )שם( דאין חיוב

דבברייתא לא הוזכר כלל נתינה על האש ,מסתמא כך הוה כדי שיקלוט

בעשהשמןכדישימשחואחריםבו,וכתבהאורשמח)שם(,דהרמב"םשינה

הריח .וכן כתב הרמב"ן בפירוש התורה )שמות ל ,כה( .אבל החק נתן

מלשון הגמ' וגרס "או ליתנו לאחרים" ,כדי שלא יקשה קושיית השיטה

בהוריות )יא (:העיר ,דרש"י בהוריות )שם( ד"ה ומציף עליהם ,פליג על

מקובצת ,דבהכי מיירי הכא ,שעשה למוסרו לציבור .אמנם דעת השיטה

הרמב"ם,דכתבדמציףעליהםשמןלאחרשהוציאםמןהמים.

מקובצת,הובאהבאותהקודמת.



ז( גמ' ,למוסרולציבורפטור.כתבהבארשבע ,דנקטפטור אגבסיפא דקתני

דףהע"ב

לסוךבוחייב,אבלאיןהכוונהדפטוראבלאסור,אלאמותר.וכןכתבבהר

יג( גמ' ,וכי נס אחד נעשה בשמן המשחה והלא ניסים הרבה וכו' .ביאר

המוריה )פ"א מכלי המקדש ס"ק י( ,דמהיכי תיתי לאסור ,כיון דכתיב "לא

המצפה איתן בהוריות )יא ,(:דרבי יוסי סבר דהוה נס בשמן המשחה דלא

תעשולכם",לכםדווקאהואדאסור.

נחסרממנוכלום,אבלכלמאי דהוהמצימשהלעשותבעצמובלילסמוך

ח( גמ',לסוךחייב.הקשההרדב"ז)פ"אמכליהמקדשה"ד(,דלכאורהנסתר

על הנס עדיף טפי ,וכדאמרינן בפסחים )סד (:דאין סומכין על הנס .ורבי

מהרישאלסיפא,דמסיפאדברייתאדקתני"לסוךבוחייב" ,משמעלהימשח

יהודה מודה דבעלמא אין לסמוך על הנס ,ושאני הכא ,כיון דגלי ביה קרא

הואבעצמו ,אבללמוסרולאחריםשימשחובופטור,מאידךברישאאמרינן

שנעשה בו הרבה ניסים ,כדכתיב "יהיה זה לי לדורותיכם" ,דכולו קיים

"למוסרו לציבור פטור" ,דהיינו דוקא לציבור ,אבל לאחרים שימשחו בשמן

לעתידלבוא,ומזהלמדמשהשיהאסומךעלהנסגםבעשייתו.

אסור.ותירץ,דצריךלומרדכוונתהברייתא,דהעושהלמסורלאחריםנעשה

יד( גמ' ,וכולו קיים לעתיד לבא .כתב הרמב"ם )פ"א מכלי המקדש ה"א(,

כאילו עשאו למוסרו לציבור ופטור ,דהחיוב הוא רק כשעשה לסוך עצמו.

מצותעשהלעשותשמןהמשחה.והקשההערוךלנר,כיוןשייסדהרמב"ם

עוד תירץ ,דהאי ציבור דקתני היינו אחרים ,שהרי אין לפרש ציבור ממש,

בספר המצוות )שרש ג( דלא מנינן במנין המצוות הנך דלא נהיגי לדורות,

דלאהיוצריכיםשמןהמשחה,דהשמןשעשהמשהקייםהיהלדורות.ועיין

וכיוןשלאנעשהשמןהמשחהחוץמשלמשהרבינו,כדאמרינןהכא ,למה

מהשכתבנולעילאותו.

מנההרמב"םמצוהזו.ותירץ,דבכללהמצוהשישמורהשמןולאיאבדו,וזה

ט( גמ',לכםהואדאסוראבללמוסרולציבורפטור.כתבהתוס'יו"ט)במשנה

בכלל "יהיה זה לי" ,לכך שפיר הוי מצות עשה שנוהגת לדורות .והמנחת

א'( ,דלפי הרמב"ם הובא באות ה ,אף דליכא אלא מיעוט אחד,מכל מקום

חינוך )מצוה קז( תירץ ,דהמצוה הנוהגת לדורות הוא למשוח בו הכהנים

אפשר למעט נמי על מנת ללמוד וגם למסור לציבור ,כיון דעל מנת ללמוד

והמלכים .וכןכתבבשלחןהערוךהעתיד )הלכותכליהמקדשכללטזאות

בכלל למוסרו לציבור ,הואיל שמה שעושה עתה להתלמד יהיה לתועלת

ג(.ועייןבאותהבאה.

ז
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והערוךלנרתירץ,דהאדבעימשיחהבקשישי,היינובגוונאשהעםקובעאת

טו( גמ' ,וכולו קיים לעתיד לבוא שנאמר וכו' .כתבו התוס' בנזיר )מז (.ד"ה
וכן,דבביתשנישלאהיהשמן המשחהכיוןשגנזויאשיהו,לאיכלולעשות

המלך ,אבל המלך עצמו יכול ליתן המלוכה למי שירצה מבניו ,וכיון

שמןהמשחהאחרלמשוחבו,דילפינןבפרקקמאדכריתות)ה"(:יהיהזהלי

ששלמה הומלך על ידי דוד לא הווי בעי משיחה ,אי לאו דהוה מחלוקת

לדורותיכם" ולא אחר .דהיינו ,דתוס' סברי דנלמד כאן דין ,שאין לעשות

אדוניה.

שמן אחר .אבל הגרי"פ פערלא )ח"ג מנין ע"א עונשין עונש יא ד"ה ועכ"פ

כב( רש"י ד"ה ולא מלכי ישראל ,בסוה"ד ,אבל שאול נמשח .כתב הבאר

וד"ה אלא( כתב בדעת הרמב"ם )פ"א מכלי המקדש ה"א( ,דמנה מצוה

שבעבהוריות )יא,(:דנראהמרש"ידשאולנמשחבשמןהמשחה,וכןנראה

לעשות שמן המשחה ,ועל כרחין שנוהג לדורות ]עיין באות הקודמת[,

דעת התוס' )כאן( ד"ה מלכי ישראל .אבל הרד"ק )שמואל א י ,א( ,כתב,

ולדבריו יש לפרש ,דמאי דיליף מהאי קרא אינו אלא הבטחה ,שהבטיח

דשאולנמשחבאפרסמאדכיא,ולאבשמןהמשחה,ועייןמהשכתבנולהלן

הכתוב דאותו שמן יתקיים לדורות עולם ,אבל לא אתי לפסול שמן אחר

)ו(.אותח.

זולתו.ומהשלאעשושמןהמשחהאחרשגנזיאשיהו,משוםדבכללהגניזה

כג( גמ' ,ולמה נקרא שמו שלום שהיה שלם במעשיו .ביאר המהרש"א

היהתקנהשמאזוהלאהלאישתמשוכללבשמןהמשחה.

בהוריות )יא ,(:דאף דכתיב ביה בדברי הימים )ב לו ,יב( "ויעש הרע בעיני

טז( ]גמ',שם.לכאורהצריךעיון ,אמאיבעישמןהמשחהלעתידלבוא,אי

ה'" .היינו מה שלא נכנע לפני ירמיה הנביא ,ועבר על שבועת נבוכדנצר,

למשוח הכלים הא אמרינן בשבועות )טו (.אותם במשיחה ואין אחרים

אבללאחטאיותר.

במשיחה .ואילמשוחהכהנים,האאיתא בתורתכהנים )צופרקזפסוקלה(

כד( גמ',קהיצדיקעליךאתהדיןוכו'.ביארהמהרש"אבהוריות)יא,(:דדורו

ר' יהודה אומר יכול יהיו אהרן ובניו צריכים לשמן המשחה לעתיד לבוא,

של צדקיהו היו ראוין לגלות ,ונצלו בזכותו ,כדאמרינן בערכין )יז ,(.ואמר

תלמודלומר"זאת משחת אהרן ומשחת בניו".הא מה אני מקיים אתה שני

ליה נבוכדנצר דאם יחטא ויעבור על השבועה ,ה' יצדיק על ידו את הדין,

בני היצהר העומדים על אדון כל הארץ זה אהרן ודוד .ופירשהקרבןאהרן,

לקייםגזירתהגלות.

בפירושוהראשון דקאיאימותהמשיח).ש.א.ג (.ואיןליישבדסוגייןדלארבי

כה( גמ' ,שמא חס ושלום מעלתי בשמן המשחה .פירש רש"י ד"ה שמא,

יהודה,דעייןבמלבי"ם)שםאותקנח(שהביאממכילתאדמלואים)משנהט(

דדאגשמאשםיותרמדישמן,וכןכתבהרי"ףבהוריות)עלעיןיעקבשםדף

דרשא דידן בשם רבי יהודה .ואמנם משום הכי פירש כפירוש ב' דהקרבן

יא,(:דלכךיצאהבתקולואמרה"כטלחרמוןוגו'",כלומרכשםשהטלאינו

אהרן,דקאיאזרובבלויהושעבביתשני,דלאהיהשמן,וסגיבריבויבגדים.

יורד במקום אחד ,כך דרך השמן ביציקתו יורד לכאן ולכאן .אבל רש"י

אבל לעתיד לבא ימשחו מחדש .וביאר ,דמה שאמר ומה אני מקיים וכו',

בהוריות )יא (:ד"ה שמא ,פירש ,דדאג שמא נגע בו כשהלבישו ,והקשו

דהקשה אלשון "שני בני יצהר" דמשמע שנמשחו בשמן המשחה ,ותירץ,

הרש"שוהרי"ף)שם(,דהלבישהקדמהלמשיחה,ואםכןמהחשש.

שהםבנידודואהרן שנמשחובשמןהמשחה.אמנםלכאורהישלומרדלא



קשיאכלל,דכוונתהתנאלומר דבמהשקייםלעתידלבאחזינן אתמהותו

דףוע"א

הניסיתוקדושתושאיןלוכילוי,ובאמתלאבעינןליה[.

א( גמ' ,בבואה דבבואה .פירש הכותב )על העין יעקב הוריות יא (:בשם

יז( גמ' ,זה בגימטריה י"ב לוגין הויין .פירש רש"י במנחות )פט (.ד"ה זה

הרמ"ה ,דכשהצל מוטה ,נראים שני צללים ,אחד חזק ואחד חלוש שאינו

בגימטריא ,דקיימא לן דהוא י"ב לוגין ולא י"ב רביעיות ,מדלא אשכחן

ברור וגלוי כל כך ,והחזק נקרא בבואה והחלש נקרא בבואה דבבואה.

מדאורייתאמידהפחותהמלוג.

והמהר"ל )הוריות שם ד"ה אין( ביאר ,שהסימן הוא דוקא בבית חבירו,

יח( גמ' ,שמן המשחה שעשה משה במדבר הרבה ניסים נעשו בו וכו' .כתב

)גירסתהגמראבהוריות)יב"(.ביתאדחברא"(.כיבביתואינועלהדרך,מה

הערוךהשולחן העתיד )כליהמקדשכלל טזאותד(,דהטעםשנעשו בשמן

שאין כן בבית חבירו ,ואם הוא רואה בבואה דבבואה מורה כי יש שמירה

המשחה ניסים הרבה יותר מכל הדברים שנעשו במקדש ,משום ששמן

וצל עליו .ואי לאו ,סר צלו מעליו ולא ילך באותה שעה .ובערוך לנר )ד"ה

המשחה חמירא קדושתו ,שמקדש אחרים ,ובלעדיו לא תחול הקדושה על

בבואה(ביארעלפיהגמ' ביבמות )קכב(.שלשדיםישבבואהאבלאיןלהם

המשכןוכליו,ולפיכךלאראוישתהיהעשייתהעלידיסתםאדם,אלאעל

בבואהדבבואה,והיינושבבואהדבבואהבאעלידיצלםאלקיםשישלאדם

ידי משה רבינו ,ובהכרח שיהיו בו ניסים כדי שיתקיים לעולם .ועיין באות

דוקא,ועלפי הזהר)בראשיתריז(:סרהצלם מהאדםזמןמהקודםשנפטר

הבאה.

מןהעולם,ולכך אםיחזורלביתויראהלוצללצלו,והיא ראיהשה'ישמור

יט( גמ' ,שעשהמשהבמדבר.כתבהבארשבע)הוריותיא,(:שלאאמררבי

צאתוובואו.

יהודה"שעשהמשהבמדבר" ללמדנו שמדבר בשמןזהולאאחר,דהא לא

ב( גמ' ,ולאו מילתא היא .פירש רש"י ד"ה ולא מילתא היא ,דלא ליעביד

נעשה אלא הוא .אלא כוונתו לתת טעם לנס שהיה נעשה בשמן המשחה

הכי ,דילמא הוי סימנא בישא ומצער נפשיה ומתרע מזליה .אבל המאירי

תמיד,והואמשום שעשאומשהקדושה',כימהיותונאמןביתנמשךעליו

בהוריות )יב (.פירש ,כלומר ואין ראוי לבטוח על אלו ההבלים ,ועשייתם

השפעהאלקי,ועודשעשאובמדבראשרהיתההשכינהיותרגלויהבומכל

אסורהמשוםניחוש.ועייןבאותהבאה.

המקומותהאחרים.אמנםבמנחםשלמההעיר)סימןעו(עליו,דמשכחתנמי

ג( גמ' ,אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא היא .ביאר המהרש"א

שמן המשחר אחר ,בגונא שעשאו אחר למוסרו לציבור ללמדם עשייתו

בהוריות )יב,(.דהשתאדאמרתדמהשיטילהאדםעצמולסימןטוב,מילתא

וכדכתבו התוס' בנזיר )הובא לעיל אות ו( ,ומשמע דהא דקתני למוסרו

היאואיןבומשוםניחוש,אםכןישלעשותכןגםבראשהשנה.ובספרשער

לציבור פטור ,היינו פטור ומותר ,ואם כן שפיר יש לומר דאמר כן לברר

יוסףלחיד"א )הוריותשםעמודתקיחמדפיהספר(הקשה,דלדבריהמאירי

באיזהשמןמדבר.

)הובאבאותהקודמת(האאדרבהאמרינןדסימניםאיןבהםממש,וישבהם

כ( גמ' ,ואפילוכהןגדולבןכהןגדולטעוןמשיחהמנלןוכו'.הקשההשפת

משוםניחוש,והאדהותרבראשהשנההיינומטעםאחר)כדלהלןבאותה(,

אמת ,דלקמןגבימלךבןמלךדלאבעימשיחהילפאלההגמ' מקרא,ואם

אםכן מאיהאידאמרההגמ' "השתאדאמרת" .והבארשבעבהוריות )שם(

כן צריך ביאור מה הסברא לולי הקרא .ותירץ ,דודאי הסברא דלא בעי

הביא שהרמ"ה כתב ,דדברי אביי אמתניתין קאי ,דקתני אין מושכין את

משיחה,והטעםדלקמןגבימלךבןמלךבעילמילףלהמקרא,משוםדמצינו

המלכים אלא על המעיין כדי שתמשך מלכותו ,אלמא סימנא מילתא .אך

דשלמהנמשח,מנאלןדהוהמשוםמחלוקתאדוניה,דלמאדינאהכידמלך

כתב דפירוש רש"י הוא הפשוט .ועיין בטור )או"ח סימן תקפב( שהביא שני

בןמלךבעיגםמשיחה,ומסיקדמלכותירושההיא ,ועלכןבןמלךלאבעי

הסימניםהראשוניםשאמררביאמי,ורקאתהסימןהשלישיהשמיט,ומוכח

משיחה,איליכאהמחלוקת.

דסבר כדפירש רש"י דהא דמסקינן "ולאו מילתא היא" קאי על הסימן

כא( גמ',מפנימהמשחואתשלמהמפנימחלוקתאדוניה.הקשההמהרש"א

האחרון בלבד ,וכן כתב הבית יוסף )שם( בדעת הטור ,ושכן כתב להדיא

בהוריות )בחידושי אגדות דף יא ,(:דטפי הוי ליה למימר דמשחו לשלמה

המרדכי)יומאסימןתשכג(.ועייןקרןאורהבהוריותשם.

מפני אדוניהו ושאר בני דוד דהוו קשישי מיניה ,וכדאמרינן לקמן דמשחו

ד( גמ' ,יהא רגיל איניש וכו' .דייק הבן יהוידע ,מלשון "רגיל" ,דהיינו לכל

יהואחז ,מפנייהויקיםדהוהקשישמיניה.ותירץ,דכיוןדמפורשבמלכיםב

הפחותפעמיים.וביאר ,דהכוונהשיעשהסימניםבכלהד' סעודותשלראש

)פרק א( ,דנעשה על פי נתן הנביא לא היה להם לחוש לקשישי מיניה.

השנה .אולם האליה רבה )סימן תקפג ,א( ,כתב ,דיעשה כן בשתי הלילות.

ח
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ובבני יששכר )מאמרי חודש תשרי ב ,יא( כתב ,דהמנהג לעשותן בלילה

דףוע"ב

הראשוןבלבד,ודייקכן מדאמראביי"ריש"ולאראשהשנה,דליהוימשמע

יד( גמ',תנורבנןמותרהקטורת.כתבהערוךלנר,דאיןלפרששהיומשהין

כלהשניימיםשלראשהשנה,ועייןשםשכתבהטעםעלפיהסוד.

המותר ששים או שבעים שנה ,דלעיל )עמוד א'( אמרינן שהיו מחללין את

ה( גמ',למיכלריששתאקראוכו'.כתבהמאיריבהוריות )יב,(.דאיןזהדרך

המותרעלמעותהאומניןוקוניםשובמתרומהחדשה ,ועלכןבעינןלמימר,

ניחושחלילה,אלאדרךסימןלעוררבולבדולהנהגהטובה,וכדישלאיכשל

דבכל שנה היו מערבין המותר אחר שלקחו אותו מהתרומה החדשה ,עם

בהם לעשות דרך ניחוש תיקנו לומר עליהם דברים המעוררים לתשובה,

שארהקטורת,נמצאדבכלשנההיהיותרמותרמשנהקודמת,עדשלסוף

והוא שאומרים ירבו צדקותינו וכו' .ואין זה אלא הערה ,דאין הדבר תלוי

ששים או שבעים שנה הגיע המותר לחצאין ,ובסוף דבריו הביא שמצא כן

באמירהלבד,רקבתשובהומעשיםטובים.

בכלבו.

ו( גמ' ,קרא ורוביא וסילקא ותמרי .פירש רש"י ד"ה רוביא ,דאיכא מהני

טו( גמ' ,היו מפטמין אותה לחצאין .כתב הערוך לנר ,כיון דרבי שמעון בן

דגדלי מהר ואיכא דמתקי ,ולכך הם סימנים טובים בריש שתא .אבל הטור

גמליאללאהביאקראולאסברא,עלכרחךבעינןלמימר דיליףלה מהלכה

)אורחחייםסימןתקפג(כתב,דרוביאהואסימןדירבוזכויותינו,כרתייכרתו

למשה מסיני .אמנם חכמים פליגי וסברי ,דאף שפיטם מנה כשרה ,ולכך

שונאינו ,סלקא יסתלקו אויבינו ,תמרי יתמו שונאינו ,וקרא הוי סימן טובא

הרמב"ם לא הביא לדינא דמחזירה אחת לשישים או לשבעים שנה,

משוםדממהרליגדול,ועייןמהשכתבנובאותהקודמתבשםהמאירי.

דלחכמיםלאהיומניחיןאתהמותרלזמןכהרבכיון דאפשרלפטםאפילו

ז( גמ' ,גרוסו מעיקרא מתניתין והדר עולו קמי רבכון .פירש רש"י בהוריות

מנה,והרמב"םפסק)פ"במכליהמקדשה"ח(,כחכמים.

)יב (.ד"ה גרוסו ,דהטעם כי היכי דתהוי מרגלא מילתא בפומייכו ותדעו

טז( גמ',אבלשלישורביעלאשמעתי.הקשהבחידושימרןרי"זהלוי )פ"ב

לשאול את הרב .והמאירי )שם( פירש ,דעל ידי שילמד לפני כן בינו לבין

מהלכותכליהמקדשה"ח(,דצריךביאור ,האלאשמענושיהיומפטמיןאת

עצמו ,יכיר שגיאותיו יפה ויכנסו דברי הרב יותר על נקל בלבו ,ויתן לבו

הקטורתלשלישאולרביע,היינומשום שלאהוצרכולכך,אבלמעיקרהדין

לשמועדבריהרב.

אין חילוק בין חצייה או פחות ,ואם כן צריך עיון מה שייך לענין איסור

ח( ]גמ',שאולויהואשנמשחומןהפךלאנמשכהמלכותם.עייןמהשכתבנו

פיטום הקטורת ,סוף סוף כשר נמי פחות מהשיעור ,ונשאר בקושיא .וביד

לעיל ה :אות כב ,ולכאורה אי אמרינן דנמשחו בשמן אפרסמון צריך עיון,

בנימין תירץ ,לפי מה שכתב הערוך לנר ,הובא באות הקודמת ,דדינא

מנא לן דלא נמשכה מלכותם משום שנמכו מהפך ,דלמא משום דנמשחו

דמפטמין לחצאין נלמד מהלכהלמשה מסיני ,ואם כן אתי שפיר ,דההלכה

בשמן אפרסמון .אמנם לשיטת רש"י ד"ה ולא מלכי ישראל ,דשאול נמשח

נאמרהרקעלמחצה,ולארקמשוםשלאהיוצריכיםלה.

בשמן המשחה ,שפיר מוכח דלא נמשכה מלכותם משום שנמשח מן הפך.

יז( רש"י ד"ה במתכונתה ,בתוה"ד ,הלכך יחיד שלא פיטם אלא מנה חייב.

)ש.א.ג.[(.

הקשההמשנהלמלך)פ"במכליהמקדשה"ח(,דמרש"ימשמעדבצירממנה

ט( גמ' ,קול ומראה וריח אין בהם משום מעילה ריח אחר שתעלה וכו'.

אינו חייב .וקשה ,כיון דפרס הוי שיעור הקטרה ,אם כן יחיד המפטם פרס

הקשה בחידושי הגרי"ז ,כיון דהטעם דאין בריח משום מעילה ,משום

קרינןביה"והקטרתאשרתעשה".ותירץ,דרש"יסבר,דכיוןדשתיההקטרות

דנעשית מצוותו ,וכל שנעשית מצוותו אין מועלים בו ,אם כן אין אינו דין

דבוקר ובין הערבים כולהו חדא מצוה נינהו לא קרינן "והקטרת אשר

מיוחד בריח ,דהוא דין בכל דבר שנעשית מצוות ,ואמאי חשיב ליה בהדי

תעשה",כיאםבמנה.עייןשםמהשהביאעוד.

קולומראה,ונשארבקושיא.

יח( גמ',דאמררבאבקטורתשפטמולחצאין.כתבהבארשבע,דלאודווקא

י( גמ',איןלךדבראחרשנעשהמצותוומועליןבו.פירשרש"יבחולין)קיז(.

לחצאיןוכמושכתברש"יד"הבמתכונתה,והאדנקט"לחצאין"משוםדרבה

ד"ה מה לאחר כפרה ,דכיון שנעשה צורך גבוה ממנו לאו קדשי ה' קרינא

אמרלעיל)ה,(.שמןשפטמולחצאיןפטור,והתםנקטלחצאיןלרבותא,דאף

ביה.וכתבבקובץשיעורים)ח"בסימןכא(,דהאיטעמאשייךלומרדוקאגבי

דפטמולחצאיןפטור,הלכךנקטנמיהכאלחצאין.

קדשים ,ולא בשאר איסורי הנאה ,דהאיסור קדשים מתחדש עליו כל זמן

יט( תוס' ד"ה המפטם פרס שחרית ,בתוה"ד ,ופרס ערבית הלכה למשה

ושעהשהואמיוחדלגבוה,וכיוןשבטלממנוצורךגבוהממילאפקעאיסורו.

מסיני .בחשק שלמה ושפת אמת הגיהו ,דצריך לומר לאו הלכה למשה

אמנם התוס'בתמורה)לג(:ד"ההנשרפין כתבו ,דהאדהנשרפיןאפרןמותר

מסיני,אמנםהמשנהלמלך )פ"ג מתמידיןומוספיןה"ב(גריסכלפנינו,ועיין

היינומשוםדנעשיתמצוותו,הרידסביראלהושהואדיןכלליבכלאיסורי

שםאיךשפירשלפיזהדבריהתוס'.

הנאה.

כ( גמ' ,ושוחקן יפה יפה כדי שתהא דקה מן הדקה .כתב בחידושי הגרי"ז,

יא( גמ' ,ועגלה ערופה .כתבו התוס' ישנים ביומא )ס ,(:דהא דחשיב עגלה

דדין דקה מן הדקה ,אינו שיעור בדקות הקטורת ,דלא מצינו שיעור לדקה,

ערופה נעשית מצוותו ,היינו אליבא דמאן דסבירא ליה להלן )כד ,(:דעגלה

ולא לדקה מן הדקה ,אלא דהוא דין בעשיית הקטורת דיום הכיפורים

ערופהאסורהמשעתירידתהלנחלאיתן,ומשוםהכי נתחדשדאףדנעשית

לשוחקה פעם נוספת .עוד נסתפק ,אי השחיקה הנוספת  היא חלק מדין

מצוותהעריפה,עדייןהיאאסורה,אבללמאןדסבר התםדהאיסורמשעת

עשייתהקטורת,ואםכןצריךליעשותבקודשכדאמרינןלעיל )עמודא'(,או

עריפה,לאשייךלדוןבהמדיןנעשיתמצוותו.

דלמא שהיא מצוות שחיקה בעלמא ,ולפי זה אפשר לשחקה פעם שניה

יב( רש"יד"הומחללין,בתוה"ד,אינןרשאיןלתתהלאומניןדכלדברשראוי

בחוץ.

לקרבן וכו' .הקשה הרש"ש ,מאי טעמא בעינן למיעבד הכי ,הא קונים

כא( גמ' ,וכי תימא לכתוב קרא חד פרטא ,הקשה בחידושי הגרי"ז ,אמאי

מתרומה חדשה ,הא גם באופן שמחללין אותה על המעות ויוצאה לחולין,

כתברש"יד"הי"אסמנים ,דכלי"אדבעיניתיב ובלבדשיהאקוטרועולה,

קוניםמתרומהחדשה.עודהקשה,אמאיבעירש"ילהאיטעמא,תיפוקליה

אםכןודאיבעינןלכתובקראהנךפרטי,דנדעדדוקאאלוולאנקחמכלמין.

דלא נותנים לאומני בדק הבית אלא מקדשי בדק הבית ,ומשום הכי בעי

ותירץ,עלפימהשכתברבינוגרשום ,דדוקא בהניי"אקוטר ועולה,הלכך

לחלל תחילה על מעות בדק הבית ,ונשאר בקושיא .ובזכרון שאול )ח"א,

בלילפרטנמיהוהידעינןשפיר,דדוקאאותןסממניןכשרים.

סימןי"ג(הביאהגהת הגר"חקנייבסקי "לתתהלאומנין"היינוסוףהדיבור,

כב( גמ' ,אם כן נכתוב קרא ללבונה זכה במיצעי וחלבנה לבסוף .הקשה

והטעםמשוםדאיןהקודשמתחללעלהמלאכה,ואחרכךדבוראחר,וקאי

השפת אמת ,דמפירוש רש"י ד"ה י"א סימנים ,נראה דיכול ליקח מינים

עלהאדחוזריןולוקחיןומפרשרש"י,דהטעםמשוםדכלדברשראוילמזבח

אחרים ובלבד שיהיו כעין הפרט ,ואם כן איך אמרינן  דנכתוב לבונה

אינויוצאמידימזבח.

במיצעי ,וחלבנה בסוף ,הא אי הוי כתיבא הכי הווה אמינא דאינו רשאי

יג( גמ' ,והכא לא תני להו .כתב הרש"ש ,דאף דתני במתניתין "וחוזרין

ליקח סממן שיש לו ריח רע ,כיון דאינו כעין הפרט ,אבל עתה דלבונה

ולוקחין מתרומת הלשכה" ,מדייק רב יוסף שפיר מדלא קתני "מתרומה

במיצעייכולליקחגםמהשישבוריחרעכיוןדהויכעיןהפרט.

חדשה" ,שמע מינה דאיירי באמצע שנה ,ומותר הקטורת לא היו מחללין

כג( גמ',מתמיקריולאו אדם.כתבהשפתאמת ,דהאדכתיבבבמדבר)פי"ט

אלאבסוףשנה,כשהיתהתרומההחדשה,ולכךמקשינןשפירדעלכרחיך

טז("בעצםאדם" ובמלכים )פ"ביג("ועצמותאדםישרפועליך" ,צריךלבאר

לאאייריבמותרהקטורת.

בעצם של אדם ,דהיינו שהיה באדם ,אבל בשראדם לא משמעהכי ,אלא



שהואחי.ועייןבאותהבאה.

ט
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כד( גמ' ,דכיון דמית מת איקרי ולאו אדם .בספר ילקוט המאירי ,הביא

דנשתמשבהיתרלאנתחללה.והאדכהןשסךבשמןשלתרומה,איירידסך

דמקשים ,הא קרא כתיב בבמדבר )פ"ט ו'( "טמאים לנפש אדם" .ותירץ,

באיסור את בן בתו שהוא ישראל ,וכיון דהבן בתו לא חללו בעצמו ,כיון

ד"נפשאדם" אקרי ,אדםסתםלאאקרי,וכדמשניבברכות )לה" (.כרםזית"

שנתחלל מותרלולהתעגלבו.אבלרש"יד"הכהןשסך פירשלהיפך,עיין

אקרי כרם סתמא לא אקרי .ובעירובין )ב" (:פתח שער החצר" אקרי ,פתח

באותהבאה.

סתמאלאאקרי.והאדפריךלקמןבגמ'מ"נפשאדםששהעשראלף"דכתיב

ח( גמ',שמןהמשחהקרייהרחמנאוכו'.כתבהערוךהשולחןהעתיד)הלכות

במלחמת מדין ,יש לפרש משום ד"רשעים בחייהם קרויים מתים" וממילא

כליהמקדשכלל יזאותיג(,דנראה ,דאםסךלבהמהוכליםבשמןהמשחה,

שייךבהולשון"נפשאדם".ועייןבאותהבאה.

ונטל מסיכתן וסך על בשרו ,פטור ,דכיון דבאו על הבהמה וכלים נתחלל

כה( גמ' ,אמר ליה ההוא לאפוקי בהמה .הקשה המצפה איתן ,דהכא נמי

קדושתו .ואף דכשסך כהן גדול ואחר כך סך ממנו חייב ,היינו דוקא בגונא

נימאדמאידכתיב"אדם" היינולאפוקיבהמהולאלאפוקיעכו"ם,וכדמשני

דמשחלכהןגדולכדיןהתורה,ועדייןקדושתועלהשמןשנמשח ,מהשאין

אקרא ד"ונפש אדם" .ותירץ ,על פי מאי דאיתא בתנחומא ,דבהמה דכתיב

כןלמשוחבהמהוכליםפשוטדנתחללמקדושתו.וכתב בידבנימין,דדבריו

בנינוה לאו בהמה ממש ,אלא רשעים שדומים לבהמה ,ומשום הכי הוי

אתישפירלפיפירושושל רבינוגרשום ]הובאבאות הקודמת[,דהכלתלוי

סלקא דעתא דמקשה ,דלא שייך לשנויא לאפוקי בהמה ,ודחי דגם בהאי

בעשה איסור ,אבל לפי שיטת רש"י שהבאנו באות ה ,לכאורה אין מקום

גונא שייךלומרלאפוקיבהמה.ועייןבשדיחמד)מערכתהאלףכלליםאות

לחלק,ואדרבהחילולשייךדווקאבנעשהבהיתר.

ה' עמוד  .(2904ועיין באות הקודמת .ובחידושי בתרא ביאר ,דיסוד שם

ט( גמ',אכלחלבוהפרישקרבן.הקשוהתוס'בסנהדרין )מז(.ד"ה אכלחלב,

"אדם"הואעלהישראליולאעלהעכו"םשהםבגדרבהמה,ובנינוהשרצה

כיון דשמעינן ליה לרבי יוחנן בקידושין )ז ,(:דאית ליה דדחוי מעיקרא הוי

להדגיששישבההרבהבריותמלבדבהמה,שבמבנהגופםנראיםכמואדם,

דיחוי ,אם כן אמאי לא אשמועינן טפי ,דאפילו המיר והפריש קרבן הוי

נקטבשם"אדם"והואשםמושאלמהישראלי.ועייןבבארשבע.

דיחוי ,אף דהווי דיחוי מעיקרו .ותירצו ,דאורחא דמילתא נקט ,דאין דרך

כו( גמ',כלשאינובסך .השפתאמת נסתפק,מההדיןבקטן,דהאאינובסך,

מומרלהפרישקרבן.ועוד ,כיוןדאמררבייוחנןגםאכלחלבוהפרישקרבן,

כהאדאיתא בנזיר)נז,(:דאינובמקיף,אםכןלכאורהאיןאיסורלסוךקטן.

ונשתטה וחזר ונשתפה הואיל ונדחה ידחה ,והתם אי אפשר לומר אלא

אמנם המנחת חינוך )מצוה קח ]ב[( נקט בפשיטות דהסך חרש שוטה וקטן

שהפריש קודם שנשתטה ,דאי משנשתטה אין הפרשתו כלום דאין הקדשו

חייב.

הקדש,הלכךנקטגםבהמירכהאיגוונאדהפרישואחרכךהמיר.





דףזע"א

דףזע"ב

א( רש"י ד"ה שנשאת לישראל ,בתוה"ד ,שאם ימות בעלה וכו' .הקשה

י( מתני' ,יש מביאות .העיר הערוך לנר ,דלכאורה אין כאן מקום המשנה,

המלא הרועים ,דלפי זה אפילו בת ישראל הנשואה לישראל לא תשלם

דהא עדיין לא הזכיר התנא דיולדת מייתא קרבן ,עד להלן )ח (:בפרק

חומש,דאםימותבעלהותינשאלכהןאוכלתבתרומה,כמושכתבהרמב"ם

מחוסרי כפרה .ותירץ ,דאפשר דמייתי לה לאחר מתניתין דל"ו כריתות

)פ"ומתרומותהי"ט(,ונשארבצריךעיוןגדול.

דפליגי בה רבי מאיר וחכמים אי מגדף מביא קרבן ,דאגב דמייתי מתניתין

ב( גמ' ,ומיתתה בשריפה .הקשה בחידושי הגרי"ז ,דבשלמא נתינת חומש

דגם גבי יולדת איכא פלוגתא ,אי מייתי קרבן ,והוי איפכא ,דלרבי מאיר

תלויבשם"זר",ועלכרחךלאמשלמתדבעינןזרמעיקרא,אבלדיןשריפה,

חייבתולחכמים פטורה.וסייםדאילאגרסינןבמתניתיןלעיל )ב(.דברירבי

לא כתיב ביה שם זרות ,ואם כן כיון שנתחללה מכהונתה צריכה להיות

מאיר,עדייןצריךעיון.

בחנק,ולאתלויבשםזרותדליבעיזרותמעיקרא,ונשארבצריךעיון.

יא( רש"י ד"ה מביאה קרבן .שני תורים אחד לעולה ואחד לחטאת .הקשה

ג( גמ',אבלנתינהבעלמאדבריהכלבכזית.הקשההרד"ל ,מאיטעמאלא

הערוךלנר,מדוע נקטרש"ישתיתוריםשהואקרבןעניה,ולאכבשלעולה

ילפינן נתינה דעלמא מנתינה דהכא שהיא בכל שהוא ,ואי תימא דילפינן

ותורלחטאת,שהואקרבןעשירהשהקדימוהכתוב,ועייןבאותהבאה.

מנתינהדקדשדבכזיתלקולא,נקישלנתינהדהכאלחומראדבכלשהוא.

יב( בא"ד ,ועל של עולה מתנה וכו' .כתב הערוך לנר ,דמשמע מרש"י,

ד( גמ',מניןלכהןגדולשנטלמשמןהמשחהשעלראשווכו'.כתבהמנחת

דמקריביןקודםאתהעולה,וצריךעיוןדבזבחים)ד,(:אמרינןדיולדתמביאה

חינוך)מצוהקח]ד[(,דישלהסתפקהיינודוקאגביכהןגדול,אודהואהדין

חטאת תחילה .ותירץ ,דאפשר דסבר דדוקא חטאת ודאי צריך להקדימה

גבימלךומשוחמלחמה,והאדנקטכהןגדוללאודווקא.והביאלהאדאיתא

לעולה ,אבל הכא דהעולה ודאי ,או חובה או נדבה ,והחטאת ספק קדשים

בהוריות )יב (:דדרשינן דדוקא כהן גדול מקריב אונן דכתיב "עליו ולא על

ספקחולין,איןמקדימיןספקלודאי,כיוןדאפילואםהחטאתחובה,בדיעבד

חבירו" ,אם כן הכי נמי יש לומר ,דדוקא גבי כהן גדול גלי לן רחמנא דאף

אינו מעכב ביולדת אם הקדים לה העולה ,כמו שכתבו תוס' בפסחים )נט(.

דהווי"עליו" מיקרישמןהמשחה ,אבלבשארהמשוחיםנתחלל.אודנימא

ד"הזהבזה .ועלפיזהתירץמהשהקשה באותהקודמת,דמשוםהכי לא

דהתורה גילתה בכהן גדול ,והוא הדין לכל המשוחים .ועיין בצפנת פענח

נקט רש"י קרבן עשירה ,דלא תימא דדוקא עולת בהמה ודאית קדמה

)מהדורא תניינא דף עה (:דנקט ,דמה שנקטה הגמ' כהן גדול דוקא ,והיינו

לחטאתהעוףשהיאספק,אלאאפילועולתהעוףודאית.

משום דהשמן מקדשו בכל רגע ורגע ,והיינו טעמא דכהן גדול בן כהן גדול

יג( מתני',אמררבייוסיאימתיבזמןשהלכוזהלמזרחוזהלמערבוכו'.כתב

טעוןמשיחה,מהשאיןכןבמלך,דכיוןשנמשחזכהלוולבניו,והיינומשום

הליקוטיהלכות ,דנחלקוהראשוניםאםרבייוסיפליגאתנאקמא,אודאתי

דמעשההמשיחהמקדשוונעשיתמצוותו.

לפרשדבריו.דמהרמב"ם)פ"אממחוסריכפרהה"ז(,מוכחדסברדתנאקמא

ה( רש"י ד"ה כהן שסך ,בתוה"ד ,אלמא כיון דבטלה בהיתרא בטלה .כתב

לאסביראליהלהאדרבייוסי,דליתליהתנאהאפילובמחוסרכפרה,ולכך

המנחת חינוך )מצוה רעט ]ט[( ,דתוס' ישנים ביומא )פא (.ד"ה וזר ,כתבו

לאזכרכללחלוקאדרבייוסי,וכןפירשוהרמב"םבפירושהמשניות והר"ע

להדיא דאין חילוק בין נתחלל בהיתר או נתחלל באיסור ,וכן דעת התוס'

מברטנורא.אבלדעתהתוס'להלן )כב(:ד"האם,וכןכתבהשיטהמקובצת

במנחות)סט(.ד"הדבלע.

)אותיד(בשםהרא"ש ,דרבייוסיאתילפרשדבריתנאקמא,ולכוליעלמא

ו( גמ' ,כיון דחלליה הא איתחיל .הקשו התוס' ישנים בכתובות )ל ,(:אמאי

אפשרלהתנותבמחוסריכפרה.

אמרינן התם דבלעס תרומה מתחייב מיתה על הבליעה ,הא כבר נתחללה

יד( רש"י ד"ה גנינין ,גוונים .אבל הרמב"ם )בפירוש המשניות( והר"ע

התרומה,כדאמרינןהכא.ותירצו,דדוקאלעניןסיכהאמרינןדנתחללה,ואין

מברטנורא פירשו,דגניניםהםתולעים .והקשההבארשבע עלפירושם,הא

איסור לבן בתו ישראל ,לפי שכבר נגמרה כל ההנאה ,אבל באכילה לא

בנדה )כד (:משני רב אדא דגוונים תנן ,וכפירוש רש"י .ועיין בערוך לנר

נגמרה כל ההנאה בלעיסה ,דאיכא נמי הנאת האכילה ,ומשום הכי זר

שתירץ,דאבייורבאדלאשנולהאישינויאפליגי,וסבריכפירושהרמב"ם.

האוכל תרומה זו ,חייב מיתה .וכן כתב הרא"ש הובא בשיטה מקובצת

טו( גמ',בניישראלאיןליאלאבניישראלגיורתושפחהמנין.הקשההבאר

)כתובותשם(.

שבע,מהאדאיתא בסנהדרין )פו ,(.דבניישראלאתילמעוטיחציעבדוחצי

ז( גמ',שם.רבינוגרשום פירש,דחללוהיינועלידישסךבאיסור,ודווקאעל

בן חורין ,ולא כולו משוחרר וגר .וכן מצינו מקומות נוספים שגר ושפחה

ידי זר נתחללה התרומה ויוצאת לחולין ,כיון דנתחללה באיסור,אבל היכי

משוחררת הוו בכלל בני ישראל .ותירץ ,דשמא בכל הני יש שום ריבוי

י
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עלחטא.

טז( גמ' ,מאי וכן שפחה .הקשה הבאר שבע ,הא מעיקרא פריך "שפחה

ו( מתני',מעשהשעמדוקיניןבירושליםבדינרזהב.פירשרבינוגרשום,מפני

מנלן",ואםכןמאיפריךהשתאמאיוכןשפחה.וכתבהערוךלנר,דכןהקשו

שאמרו דשאר קינין חובה הם ,באו נשים הרבה שהיו עליהן חמש לידות

התוס'ד"האימאלא,אמאידמתרץאימאדלאתחייבשפחה ,דאימאהכי

וזיבות ודאות ,והרבו לקנות ,והוקירו הקינין .ובערוך לנר הוסיף לפי גירסת

נמי וקראדאשהדוקאאגיורתואמשוחררתקאי .והניחובקושיא .ותירץב'

רבנותם,עייןבאותהבאה,דאיירישבאולרגל,ולכךהשהוחובותיהן,וכיון

הקושיות ,על פי מה שכתבו התוס' ביבמות )עד (:ד"ה ושפחה מנין ,דהא

דסברי שלא יכלו לאכול בקדשי הרגל עד שיביאו כל הקינין ,קנו הרבה

דקאמר גיורת ושפחה מנלן ,היינו שפחה משוחררת ,ועלה הקשו דלפי זה

והוקירוהקינין.ורבןשמעוןבןגמליאלנשבע ,דעדהלילה ,דהיינולילהחג,

שאינהמשוחררתמנלן,ותירצודאתיא"להלה"מאשהכדמשמעהכא,עיין

יוזלו הקינין כדי שהעניות יוכלו לאכול הקדשים ,ולכך דרש דכדי לאכול

שם.ולפיזהכתב,דהכיקאמר,דודאיאילאידעינןרבוילשפחהמשוחררת,

בקדשיםסגיבקןאחד,והוזלוהקיניןבאותויום.

גם אינה משוחררת נתמעטה מבני ישראל ,ועל כן פריך מדקתני שפחה

ז( מתני',ואיןהשארעליהחובה.הקשוהתוס'בבאבתרא)קסו(.ד"הנכנס,

במתניתין) ,דהיינו דפשיטא ליה דשפחה לא נתמעטה מבני ישראל( מנלן,

מאיטעמאדרבןשמעוןבןגמליאלדפליגאביתשמאיוביתהלל,דתרווייהו

ומשני מ"אשה" ,ופריך אם כן מאי וכן שפחה ,דהיינו שאינה משוחררת

מודודחייבתלהביאקןעלכללידהולידה.והביאוגירסתרבנותם,דגריס

דסתםשפחהאינהמשוחררת .ומדברירש"ינראהשגרסבמתניתין"שפחה

"והשאר עליה חובה" ,אלא דתמהו דגם כאן וגם בבא בתרא )שם( וכן

כנענית" ,והשתא כיון דמרבינן משוחררת מ"אשה" ממילא אינהמשוחררת

בתורת כהנים ,הגירסא "אין השאר עליה חובה" .אמנם בבאר שבע כתב,

נמי בכלל ,דילפינן "לה לה" מאשה בכל דוכתא .וליכא למימר דהיא גופא

דלפנינו בתורת כהנים )תזריע פרשת א' הלכה ז'( ,גרסינן כרבנו תם .ורש"י

קא משמע לן ,דלא ממעטינן מבני ישראל .דלענין זה אינה משוחררת לא

כאן ד"ה נכנס  פירש ,דהורה כן משום עת לעשות לה' ,וכתב בבאר שבע,

הוויא רבותא יותר מגיורת ומשוחררת ,והוי מצי למינקט נמי גיורת או

דלדבריומיושבותקושיותהתוס'דלעיל.עודכתבבבארשבע ,דאפשרדלא

שפחה משוחררת ,ואדרבא יותר הוי ליה למינקט הני ,דבהני איירי רבויא

רקהוראתשעההיתה,אלאקבעכןלדורות,כדישאםלעתידלבואיתייקרו

דקרא ,ומאי טעמא נקט דוקא אינה משוחררת ,ועלה משני ,דאגב אורחיה

לא יבואו להמנע מלהביא .ועיין בתוס' )שם( שהביאו בסוף דבריהם פירוש

קא משמע לן דאפילו באותן המצות דליתא באנשים ,נמי ילפינן "לה לה"

האשכנזים,דרבןשמעוןבןגמליאלורבייוחנןבןנוריורביעקיבאמדמילהו

מאשה ,והיינו מסברא בעלמא ולא מקרא ד"אשה" ,דקאי אגיורת

לטבילות ,ואכן פליגי  אבית שמאי ובית הלל ,וכן כתבו תוס' )כאן( ד"ה

ומשוחררת ,ומשום הכי בתחלה לא הוי מצי להקשות "מאי וכן שפחה",

נכנס .ובדעת הראב"ד )פ"א ממחוסרי כפרה ה"י( ,ביאר הערוך לנר ,דסבר

דאדרבא היה קשה לו יותר "מנלן שפחה" אפילו משוחררת ,אבל לאחר

דמאידאמריביתשמאיוביתהללדכולהועליהחובההיינובמשההבמזיד,

שתירץ דמרבינן מאשה ,פריך שפיר מאי וכן שפחה ,דהשתא באינה

אבלאםמשההבאונס,איןהשארעליהחובה,והואמה שתיקןרבןשמעון

משוחררתליכארבותאטפי.ועייןבמנחםשלמה)סימןקח(.

בןגמליאללדורות,וכפישכתבהכסףמשנה)שם(.

יז( מתני' ,המפלת לאור שמונים ואחד .כתב הרמב"ם בפירוש המשניות

ח( רש"י ד"ה ואין השאר עליה חובה ,לא הצריכוה חכמים להביאן שאף

)כאן( ,דהטעם דנחלקו במפלת ליל שמונים ואחד לנקבה ,ולא נחלקו בליל

האחת בקושי התירו .הקשה הערוך לנר ,הא מאי דמייתי חטאת העוף על

ארבעיםואחדלזכר,משום שאיאפשרבשוםפנים,דהאיולדתזכראסורה

הספק מןהתורה הוא,וכמושכתברש"יגופיהלעיל )ז(:ד"הואיןיודע,אם

לבעלהשבעה ימים,ואםבאעליהוהפילהלארבעיםואחד,איןהנפלאלא

כןמדואכתבכאן"בקושיהתירו",ונשארבקושיא.

בןשלשיםושלשהימים,ואיןבומצורתאדםלהתחייבעליוקרבן.וכןביאר

ט( בא"ד ,ספק מליקת חולין למזבח .הקשה הערוך לנר ,דרש"י לעיל )ז(:

בשיטהמקובצתכאן)אותכה(,ורש"ילהלן)ט(:ד"ההאשהשילדה.

בד"ה ואין ידוע כתב ,דמשום חולין על המזבח לא איכפת לן ,כיון דאין



למזבח אלא דמה .וביותר ,דרש"י להלן )כו (:בד"ה ובדין כתב ,דאין איסור

דףחע"א

משוםחוליןבעזרהאלאבשחיטה,אבללאבמליקה,ואםכןאיךכתבכאן

א( גמ' ,תנא אמרו להן בית הלל וכו' .כתבו התוס' בפסחים )ג (.ד"ה אם

שהבעיאמשוםחוליןבעזרה,ונשארבקושיא.

שיוה ,דבית הלל חזרו בהם מהטעם שאמרו במשנה ,מכח תשובת בית



שמאי,ולכךאייתימקוראחר.ובשיטהמקובצת )אותא(כתב,דמאידאמרי

פרקארבעהמחוסריכפרה

ביתהללבמתניתיןהיינולדבריביתשמאי,אבלסברתםמכחהדרשה.



ב( גמ',הריהואאומרלבת.הקשההערוךלנר,הא"לבת" אינו מיותר,ואי

דףחע"ב

תימאדמיותרמשוםדהוימצילמיכתב"ובמלאתימיטהרהתביאוגו'",אם

י( מתני',גרמחוסרכפרהעדשיזרוקעליואתהדם.עייןבחדושיהגרי"זנזיר

כןלבןנמימיותר,ומאישנאדנקטלבתדוקא.ותירץ,דהדרשהמתיבת"או"

)מו (.שביאר ,בהא דנקיט הכא זריקת דם טפי משאר מחוסרי כפרה ,משום

דהוימצילמיכתבלבןולבת,ולאמבעיאלרבייונתןדאיתליהבחולין)עח,(:

דגדרהרצאתקרבןדגרות,היינודהרצאתדמיםמכשרתו,ודלאככלמחוסרי

דכלהיכידלאכתיב"יחדיו" משמעלחלק,שפירידעינןדאואוקאמר,אלא

כפרה ,דכפרת הקרבן מעכבתם .ועיין עוד בחדושי רבי אריה לייב )חלק ב

אפילואליבאדרבייאשיה ,דאית ליהבעלמאדאילאכתיב"או"לאמשמע

סימןסב(,שתלהזאתבפלוגתתהברייתותלקמן)ט.(.

לחלק ,מכל מקום הכא "או" מיותר ,כיון דבסיפא כתיב "לזכר או לנקבה",

יא( גמ' ,ותנא קמא מאי טעמא לא תני גר כי קתני מדעם דמישרי למיכל

ממילאידעינןלחלק.וכןהגיההב"ח)אותא(.

בקדשיםגרכיקאמייתיקרבןלאכשורינפשיהלמיעלבקהל.עייןרש"יד"ה

ג( גמ',אישתיקרביהושעיא.ביארהערוךלנר,דאישתיק משוםדכיוןדקרי

גר שכתב ,דתנא קמא לא פליג אדרבי אליעזר ,דאף לדידיה אסור לאכול

ליהבבליולאבשמו,וסברדמקפידעליו שעזבווהלךללמודאצלרביחייא,

קדשים ,אלא דלא מני ליה בהדי מחוסרי כפרה ]דלא חשיב אלא הניתרין

אבל באמת יש לפרש דלא היתה כוונת בר קפרא לגנותו ,אלא דכיון

באכילתקדשים[ ,וכןכתבוהתוס'לעיל )ב (:ד"הלאפוקי ,וכןמבוארבדברי

דהתורה מצויה בבבל כדאמרינןבסוכה )מד ,(.לכך אנו צריכים לשמוע מה

הרמב"ם)פי"אממחוסריכפרהה"ב(שכתב,דאףדמעוכבמלאכולבקדשים,

שאומררביחייאשעלהמבבל.ועייןשםשמסבאראמאיקריליהלרביחייא

אין להחשיבו כמחוסר כיפורים .אמנם בפירוש המשניות להרמב"ם כתב,

"עייא".

דתנאקמאפליג,וסביראליהדמלוטבלמותרלאכולבקדשים,וקרבןאינו

ד( גמ' ,אמאי אוקמיתא וכו' ליתנייה גבי חמשה מביאין וכו' ביאר הרד"ל,

אלא למצוה בעלמא ,וכן כתב רבינו גרשום ,עוד כתב ,דלקהל אסור לכולי

דבשלמא למאי דסלקא דעתין מעיקרא דהני ברייתות פליגי ,היה אפשר

עלמא.

לומר דמתניתין סברה כמאן דאמר מביא ,אבל השתא דאמרינן דלכולי

יב( גמ',גרכיקאמייתיקרבןלאכשורינפשיהלמיעלבקהל.הקשההחזון

עלמאלאמביא,קשה.

איש )גיטין סימן כד סק"כ( ,הא ליכא איסורא דאורייתא בנכרי אלא בז'

ה( גמ' ,ליתנייה גבי חמשה מביאין קרבן אחד על עבירות הרבה .הקשה

אומות ,וכדאיתא בעבודה זרה )לו .(:ודוחק לומר דאיירי לענין פרהסיא

הרד"ל ,דלשני ליה דקתני דוקא על עבירות ,ומצורע ויולדת דקתני נמי

)דבעכו"םאסורמדאורייתא(,וכןדוחקלהעמידלעניןפסוללכהונה,וצריך

חוטאיןהןכדאמרינןלקמן )כו.(.ותירץ,דבמדרשותמבוארדזיבהנמיבאה

עיון.ועייןשםשדייקבדעתהרמב"ם )הובאבאות הקודמת(,דאיןמשמעות

יא
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לאכשורי נפשיה וכו' ,דקודם לכן אסור בקהל ,אלא שיהא מוכשר ומיוחס

דבריו,דאףדדיבעולהלבדלעניןהחיוב,מכלמקוםכשהביאעולהושלמים

להתחשבבקהלישראל.

לגירותו,ישעלהשלמיםשםשלמיגר,והביאדוגמאלכיוצאבזה.עייןשם.

יג( גמ',הביאפרידהאחתשחריתאוכלבקדשיםלערב.כתבוהתוס'בחגיגה

ועייןבברכתהזבחובנרתמידובכתרישועה.

)כא(.ד"האונן,דאיןזהמשוםדבעיהערבשמש,דמחוסרכיפוריםלאבעי

יז( גמ' ,איזהו דבר שכולו לה' הוי אומר זה עולת העוף .פירש רש"י ד"ה

הערבשמש,אלאמשוםדאייריכשאינויודעאםקרבוסומךעלחזקהדאין

שכולו ,דבעולת בהמה איכא עורה לכהנים .ועיין עוד שיטה מקובצת )אות

בית דין של כהנים מתעצלין ,ורק לערב יכול לסמוך על החזקה .ועיין שם

כז(שכתב,דאףדבעולתהעוףאיכאמוראהונוצהדאינןקרבין,האאסורין

עוד.ועייןבשיטהמקובצת)השמטותאותיח(.

בהנאה דנבלעין במקומן ,ומשמע ,דהא דכולו לה' לא בעי קרב ,אלא סגי

יד( גמ' ,שם .מבואר דרק פרידה אחת מעכבתו ,וביאר השפת אמת ,דכיון

בהא דאסור בהנאה] .ולכאורה נראה לבאר ,דהא שנאסר בהנאה משום

דסגי בבהמה אחת ,אף בעוף אחד סגי לעיקר הכשרו ,אלא דמשום דלא

דבעי לקיים בו ההנחה באותו מקום שהוא מצוותו .ועוד ,דבהא שנבלעין

מצינו בחובה פחות משני פרידין )כדאמרינן לקמן ט ,(.בעי לאתויי תרתי,

במקומןונראהנסגלוינראהגלוישכינה[.

ולהכיאחרשקרבאחדהוכשרלאכולבקדשים.

יח( תוס'ישניםד"הלעוף,תימהזבוזבהיוכיחודאיתרבולעוףולאלבהמה.

טו( ]גמ' ,כל הקינין שבתורה אחד חטאת ואחד עולה כאן שתיהן עולות.

כתב הערוך לנר ,דיש ליישב ,דבאמת אין לנו ללמוד קל וחומר מעצמינו,

לכאורה צריך עיון ,הא מאי דבעי לאתויי תרתי היינו משום דלא מצינו

ושאניהכאדבמתןתורההוובהמות,ולהכישפיראיכאלמילףדאףבבהמה

בחובהפחותמב'פרידין ,וכדלקמן )ט,(.ואםכןאמאילאאמרינןנמידלא

מהני,ועייןעודבאותהבאה.

מצינו בחובה ב' עולות .ואפשר דיש לבאר ,על פי מה שביאר האבן עזרא

יט( גמ' ,אר"פ יש לומר לעוף איתרבי לעולת בהמה לא כ"ש .ביאר השפת

)ויקרא ה ,ז( ,בהא דבקרבן עולה ויורד דטומאת מקדש וקדשיו וכו' בעי

אמת ,דהא דאיתא לקמן בברייתא מנין כו' עוף ,תלמוד לומר לריח ניחוח

לאתוייבעוףעולהוחטאת)אףדבבהמהליכאאלאחטאת(,משוםדבחטאת

איזהדברשכולולה'זהעוף ,ובאמתהאדסגיבעולתבהמהולאבעיעולה

העוף ליכא אימורין ,ובעי לאתויי עולת העוף להשלמת אימורי החטאת,

ושלמים נמי אכתי לא ידעינן ,ואם כן כוונת התנא "מנין לעוף" לאו דוקא,

אבל הכא דעיקר חיובו עולה ,הא אף עולת בהמה כולה כליל ,ולא בעי

ורצהלומרמניין דסגיבעולהגרידאואפילו בעוף ,ומהשמרבהמריחניחוח

השלמהדחטאת).א.ק.[(.

היינו עולה ,והוסיף עוף לרבותא ,ולכך כיוון רב פפא השתא עוף מרבה

טז( גמ' ,עולה ושלמים יצא .כתב רש"י ד"ה הביא חובתו ,לאו דווקא הוא,

התנאמכלשכןבהמהאתרבימהאיקרא.ולפיזהתירץקושייתתוס'ישנים

שהרידילובעולה,אלאנקטכןמשוםמנחהושלמיםלאיצא.וכתבהשפת

ד"הלעוף )עייןבאותהקודמת(,דוודאיאיהיה מפורשבקראעוף ,לאהווי

אמת ,שאם הביא פרידה אחת לעולת העוף עם בהמת שלמים יצא ,וכעין

אמינא כל שכן בהמה ,רק הכא מהאי רבויא דמרבינן עוף כל שכן בהמה.

יולדתשמביאהפרידהאחתלחטאתעםכבשלעולה,שהריזהבדומהלקן

עוד תמה על רש"י ד"ה דכולו לה' ,דכתב אבל בעולת בהמה עור לכהנים,

עופות,כדאמרינןלקמן.וכתב,דמדבריהרמב"ם)פ"אממעשההקרבנותה"ו(

דלדבריו קשה מנא לן בהמה ,אבל לפירושו אין כוונת התנא לכך אלא

נראה דמפרש ,שאם הביא בהמת עולה ובהמת שלמים יצא .והקשה ,הא

דעולה שכליל נקרא כולו לה' .ועיין במנחם שלמה )סימן קכב( .ובאמתחת

בקרבן עולה די ,ומה מקום יש לתוספת שלמים .ובאבי עזרי )שם( פירש


בנימין.
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